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 نام خدابه 

 های روشن گره 

 

  حوله را دور سرم پیچیدم و از اتاق خارج شدم.

وارد آشپزخانه شدم و از کشویِ یخچال، چند گیالس برداشتم و 

ی نوبرانه... طعم ملسش را دوست به دهان انداختم. میوه

 داشتم.

 

دهانم بیرون نیاورده بودم که موبایلم به هایش را از هنوز هسته

ها را درونِ سطل زباله تف کردم و به طرف صدا درآمد. هسته

ی ی خشایار، رد تماس دادم. حوصلهصدا رفتم. با دیدن شماره

 ریشم کشیدم. چهشنیدنِ مزخرفاتش را نداشتم. دستی به ته

 د؟زهای مکررِ خشایار، الدن زنگ میشد به جای این تلفنمی

آه از نهادم برخواست و گوشی بین دستم لرزید. پرحرف و 

داشت. این بشر با دادم دست بر نمیدنده بود، تا جواب نمییک

اش عجیب بود که از من دل وجود خلق و خوی شاد و پر انرژی

 کسِ دیگر!ی خودم را داشتم نه هیچکند. نه حوصلهنمی
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 ی اتصال را لمس کردم.با اکراه دکمه

 

 سالم. -

 

مکث کرد. با این خیال که تلفن قطع شده از گوشم فاصله دادم 

 ی آخر صدایش را شنیدم.اما در لحظه

 

 الو الو... یه لحظه صبر کن. -

 

د زد. چنگوشی را به گوشم چسباندم. داشت با کسی حرف می

اش گوشی را پر ای منتظر ماندم که باالخره صدای کالفهلحظه

 کرد.

 

 کجا یهو عین اجل معلق پیداش شد...!دونم از نمی -

 

 چی شده؟-
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دار کشید. من توانایی حدس زدنِ تمامِ حاالتِ پوفی کالفه و کش

 گذشت.های زیادی از رفاقتِ بینمان میاین مرد را داشتم. سال

 

 جریمه شدم، گفت گوشی دستته کمربند هم نبستی. -

 

اش را سری به چپ و راست تکان دادم. عادتِ همیشگی

 دانستم.می

 

 حتما در حین رانندگی زنگ زدی! -

 

 صدای استارت زدن ماشینش را شنیدم.

 

جایی؟ نری بیرون بمونم پشت ت، اونآره... دارم میام خونه -

 در...

 

 م.نه خونه -
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آ باریک اهلل پسر خوب... تنها نیستما، سر راه میرم بهار هم  -

 میارم.

 

بیرون فرستادم و معترض با شنیدنِ این حرف، کالفه نفسم را 

 لب زدم:

 

ی نچسب خواد اون دخترهخشایار؟ فقط بهار... اصال دلم نمی-

 رو بیاری!

 

 اش در گوشم پیچید.ی مردانهبلند خندید و صدای خنده

 

 نه تنهاییم.-

 

 خیالم راحت شد.
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خوبه... ببین فیلمی چیزی نیست بیاری ببینیم، شب بیکار -

 نمونیم.

 

نه ولی تو آره... پس خودت واسه خودت یه من و بهار که -

 فکری بکن.

 

 ی مبل مخمل یشمی انداختم.حوله را از دور سرم باز کردم و لبه

 

دن بار ماشینت رو نبرنخواستم... دیگه تلفن رو قطع کن تا این-

 پارکینگ.

 

 با لودگی خندید.

 

 اوکی سی یو داداش...-
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ما خودم را لعنت ی الدن را گرفتم اتماس که قطع شد، شماره

کردم. گوشی را روی مبل انداختم و عصبی به سمت آشپزخانه 

 برگشتم.

قهوه ساز را به برق وصل کردم و برای خودم یک فنجان قهوه 

ریختم و با دو قاشق شکر، شیرین کردم. به حدّ کافی کامَم تلخ 

 بود!

خواست به کانتر تکیه دادم و قهوه را مزمزه کردم. دلم می

ام ی جدیدِ کاریگذشت و دورهتر این ده روز میهرچه زود

ماندم و کمتر بیکاری به مغز شد. هرچقدر تهران نمیشروع می

شد. آورد؛ این جسم هم کمتر خمیده و پیر میو روحم فشار می

هنوز چهار روز مانده بود تا زمانِ فرارم برسد... نفهمیدم چه 

ای خودم قهوه ام تمام شد. دوباره و چندباره برموقع قهوه

درست کردم و نوشیدم. فکر و خیال دست از سرَم بر 

 داشت!نمی

خراشید شد... روحم را میحرف آخرِ الدن مدام در سرم اکو می

 کرد.و جسمم را لگدمال می
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تو هیچی جز ثروت نداشتی که دلِ من رو ببره... پس بیخود "

 "تالش نکن. من یکی رو پیدا کردم که از تو خیلی سرتره

 
 

 
 

 

ام را روی کانتر گذاشتم و نفسم را کالفه فنجان همیشگی

 وار لب زدم:پرفشار بیرون فرستادم. زمزمه

 

 کنم؟خدا لعنتم کنه... چطور هنوز هم به الدن فکر می -

 

کردم، در حالی که حماقت...! چیزی که همیشه از آن فرار می

 از سردانستم مثل سایه به دنبالَم بود. دست وقت نمیهیچ

 یداشت، اگرچه حقیر و پست، اما همین سایهام بر نمیزندگی

 د!ام بوترین اتفاق و تصمیم زندگیسنگینِ حماقت، منحوس

ی افکارم را پاره کرد. به زنگ دوم نرسید صدای زنگ در، رشته

 که صدای بلند خشایار به گوشَم خورد.
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 مهبد؟ بیا در رو باز کن... نکنه پیچوندی؟ -

 

ف در رفتم و بازش کردم، اول بهار را دیدم... از همیشه به طر

 زیباتر!

با اینکه قد کوتاهی داشت اما همین ریزنقش بودنش به 

افزود. پوست گندمی و موهای خرمایی، بینی عمل جذابیتش می

 دست آرایش کامال مفصل...های پروتز شده و یککرده و لب

 به لب آوردم.ام را بوسید و من لبخندی تصنعی نرم، گونه

 

 سالم عزیزم. -

 

 سالم پس خَشی کو؟ -

 

 صدبار بهت گفتم به من نگو خشی... -
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بهار داخل شد و خشایار مقابلم ایستاد. اخم که کرد و من دست 

 دراز کردم که نگرفت.

 

 سالم بیا تو... دمِ در خوب نیست. -

  
 دستم را پس زد و بهار از این حرکت خندید.

 

عشقم اسمش خیلی خوشکله که...  خب بهش نگو خشی. -

 طوالنی هم نیست زیاد!

 

 خیالی لب زدم:نفسم را آه مانند بیرون فرستادم و با بی

 

 باشه بفرمایید. -

 

خشایار دلخور داخل شد و بهار شانه باال انداخت. پوزخند 

محوی به لب آوردم. در را بستم و در حالی که به سمت 

 رفتم، گفتم:آشپزخانه می
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 یا قهوه؟چای -

 

 بهار زودتر جواب داد.

 

 هوا گرمه... من آبمیوه، اگر داری آلبالو...-

 

 منم همین رو...-

 

به همان سمتی که ایستاده بودند، سر چرخاندم. بهار، مانتوی 

عسلی و شال سفیدش را بیرون آورده بود. متوجه نگاه 

 ی بینِ هردو شدم و رو گرفتم.عاشقانه

 

 صبح رفتم خرید. اتفاقا دارم... امروز -

 

 صدای کوبیده شدن دست خشایار را شنیدم.
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ایول بابا... پس باالخره اعتصاب شکستی و رفتی بیرون... چه  -

 خبر بوده؟ بوی یوسف به مشامِت خورده؟

 

با اینکه بهار تُنِ صدایش را پایین آورد ولی به خاطر کوچکی 

 خانه و سکوت فضا، به وضوح این حرف را شنیدم.

 

کنه تو یار اذیتش نکن، حاال هم که اون داره فراموش میخشا -

 ذاری؟نمی

 

 و خشایار پوف کشید.

 

 حواسَم نبود. -

 

 و بهار با دهان کجی گفت:

 

 آره جون خودت... -

 
 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

13 

 
 

 

از یخچال پاکت ساندیس را بیرون کشیدم. دو عدد لیوانِ 

کریستال برداشتم و داخل سینی گذاشتم و هر دو را با آبمیوه 

 کردم. پر

ی من بودند... خودم را خونسرد نشان هنوز درگیر بحث درباره

قدر برای من، ی هفت ماه پیش، چرا اینی تمام شدهدادم. رابطه

ام شده بود؟ خودم جوابِ این سوال را مانندِ اسمم تمام زندگی

ی تر... من با آن رابطهدانستم. با وضوح و کیفیتِ هرچه تماممی

زندگی کرده بودم. زندگی...! این را من که بی سر و سامان، 

کس توقعی کردم. از هیچدیدم، درک میخودم را تباه شده می

نداشتم. سرم رو به انفجار بود و حضورِ بهار و خشایار به این 

 زد.حالِ ناخوش، دامن می

به محض ورود من به سالن، بهار از کنار خشایار بلند شد و 

 سینی را از دستَم گرفت.

 

 مرسی ولی چرا دو تا آوردی؟ -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

14 

 

 لبخندی اجباری زدم و گفتم:

 

 من قهوه خوردم شما بخورین نوش جان. -

 

 کلید برق را زدم و به ساعت نگاه کردم؛ هفت بعد از ظهر بود.

 

 نفهمیدم کی هوا تاریک شد. -

 

 خشایار از سینی، لیوان آبمیوه را برداشت و گفت:

 

 ی فکر و خیال...شینی تو خونه ههمینه دیگه، می -

 

و فکر کنم باز بهار چشم غره رفت که ادامه نداد. روی مبلِ 

 روی خشایار نشستم.بهرو
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جورا هم نیست! خرید کردم، ناهار خوردم و دوش اون -

 گرفتم.

 

ام دلیل و بهانه داشتم برای بیکاری و فکر و خیاالت هرروزه

آمد. نمیها به حساب آوردم وگرنه برای من، این فعالیتمی

بهار سینی را روی میز مربعی گذاشت و کنار خشایار نشست. 

 آبمیوه را برداشت و پا روی پا انداخت.

 

کنی؟! منم از من که رییست نیستم، داری گزارش کار رد می -

دوَم... ماشینم ور میور و اونصبح مثل سگِ پا سوخته دارم این

فنا داد. امروز  رو دیروز دادم به رفیقم، زد سپر جلوش رو به

رفتم از تعمیرگاه آوردم. به دستور سیمین، مادر گرامی رفتیم 

سرخاک آقای خدابیامرزمون... دوساعت برابر قرآن خوندم و 

اشک ماتم ریختم، بع از اون هم برای چهلمین سالگرد فوتِ 

ش هم شد جریمه و حاال هم که بابام حلوا خیرات کردیم، نتیجه

 جام.این
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ضِ تمام شدن حرفِ خشایار دستَش را روی دهانَش بهار به مح

 گذاشت و هین کشید.

 

 واقعا؟ چرا به من نگفتی؟ -

 

های گشاد شده نگاهش کرد و حالتِ استفهام به خشایار با چشم

 خودش گرفت.

 

 چی رو نگفتم؟ -

 

 بهار اخم کرد و با نیم نگاهی به من و ابروهایی باال رفته گفت:

 

 ف کرده.که ماشینت تصادهمین -

 

ام گرفت، با این حال سعی کردم نخندم. خشایار با حرفَش خنده

 اش کوبید.با کف دست به پیشانی
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هام میگم، خانوم به فکر ای خدا...! من دو ساعته از بدبختی -

 تره.ماشینه... یعنی از منم مهم

 

وااااا...! این چه حرفیه، من فقط میگم چرا ماشینت رو به هر  -

 .؟کسی میدی..

 

 خواد الکی حرفت رو پس بگیری، خودم فهمیدم.نمی -

 

بهار دلخور لیوان دستَش را روی میز گذاشت. حضورِ من به کل 

 از یاد رفته بود و برای بارِ میلیاردم، این دو به جانِ هم افتادند.

 

 واقعا که... اصال من دیگه باهات حرفی ندارم. -

 

جیبش فرو برد و  خشایار هم معطل نکرد، دستش را به داخل

 سوییچَش را در آورد و به سمت او گرفت.
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بیا خانوم، برو با عشقت دردودل کن، منم پیش رفیق شفیقَم  -

 مونم.می

 

کرد، با این حال مثل همیشه در مقابل سر دردَم داشت عود می

دعواهای عمدی و غیرعمدیِ بین هردو، سکوت کردم و سرم را 

 لت گریه گفت:پایین انداختم که بهار به حا

 

 خیلی بدجنسی. -

 

و خشایار بلند خندید. دستَش را دراز کرد و بهار را به آغوش 

 کشید.

 

 کنم.الهی قربونت برم، دارم باهات شوخی می -
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شناختم و حاال زمانِ شدم. من خودم را میداشتم کالفه می

بازی از نوعِ خشایاریِ این مرد برسم. مناسبی نبود تا به عشق

حوصله بودم. دلگیر و کم طاقت... باید خودم را از شرِ این بی

دانستم غیرممکن بود. کردم ولی میشهر و گذشته خالص می

سعی کردم به چیزی فکر نکنم و به هر دو زل زدم. بهار انگار 

ی پیش دلخور و ناراحت بود، خودش نه انگار همین یک دقیقه

 را لوس کرد.

 

 عاشقتم عزیزم...! -

 

کردند؟ چرا متوجه حال درونی من به چی فکر می دقیقا

 فهمیدند؟شدند؟ چرا حال من را نمینمی

 

 تون گرم شد.آبمیوه -
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هر دو به سمتَم چرخیدند و انگار تازه متوجه وضعیتم شدند. 

بهار خودش را از آغوش خشایار بیرون کشید، لبَش را بین 

 دندان گرفت و خشایار با لبخند گفت:

 

هرگز نیاسود... از قدیم گفتن آبمیوه، وقتی با عشقت حسود  -

 چسبه!باشی گرمِش می

 

 پوزخند زدم.

 

 دقیقا از کدوم قدیم و کی این رو گفته؟-

 

هایی خشایار نگاه معناداری به بهار انداخت. امشب از آن شب

بود که خشایار قصد مزاح داشت، مثلِ همیشه بدترین زمان را 

 انتخاب کرده بود.

 

خسته که از عشق، سر به کوه و بیابون گذاشته و عاشق دلیه  -

 زمان هم پیدا نشده.هیچ



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

21 

 

 بعد تو از کجا حرفِش رو فهمیدی؟ -

 

 خندید...بهار ریز ریز می

 

قبل رفتنِش درِ گوشم گفت، خواست به کسی نگم ولی  -

 دار نیستم.دونی که من اصال راز نگهمی

 

 اش خاتمه داد.خندهیک تای ابرویم باال پرید. بهار به 

 

 چشمم روشن... دیگه چی؟ -

 

اش را روی میز گذاشت و به سمت من خم خشایار لیوان خالی

 شد و تُنِ صدایش را پایین آورد.

 

ش هم میگم، این بهار... همین دیشب بهم گفت که یه نمونه -

 ست. باید بیفتم دنبال سیسمونی...حامله
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زمان اتفاق افتاد. خشایار هم هینِ بلند بهار و شوکِ ناگهانی من

 ی متحیر من و بهار قاه قاه خندید و آهسته گفت:با دیدن قیافه

 

دارتر؟ بهار عشقم ای بابا فقط شوخی بود. کی از من راز نگه -

 کنم که دروغ گفتم.حواسم هست، االن طوری وانمود می

 

ه ب و بلندتر خندید. نگاه من و بهار به هم تالقی پیدا کرد. ناباور

داد. هر دو دستش را جلوی دهانَش چپ و راست سر تکان می

 گذاشت و با صدای بم تندتند تکرار کرد:

 

 دروغ میگه... به خدا دروغه. -

 

 متاسف پوف کشیدم و دیگر تاب نیاوردم و بلند شدم.

 

 کجا بابا؟ به خدا شوخی بود... -
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 بازی نداشتم. اگری شوخی و مسخرهمن اصال و ابدا حوصله

کردم. هرکسی به جای خشایار بود باهاش برخورد بدی می

صدای جیغ و داد مالیم بهار را شنیدم، داشت با کفِ دست به 

 افتاد.جان تن و بدن خشایار می

 

 میرم یه فکری به حال شام کنم. -

 

 بریده گفت:خشایار بریده

 

 نه نه... بریم... بیرون. -

 

 بین راه ایستادم.

 

 خورم.ن غذای بیرون نمیدونی متو که می -

 

غرغر کردن بهار را که شنیدم به سمتشان چرخیدم. بهار داشت 

 ریخت.موهای خشایار را به هم می
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 جون بپیچ.خب تو واسه خودت لقمه مامان -

 
 

 
 

 

ای به او رفت که و هر دو دست بهار را محکم گرفت. چشم غره

 بهار از درد چهره در هم کشید.

 

 آخ دستم...-

 

ریختم و سردردِ لعنتی گرمَم شده بود و باز داشتم عرق می

کرد. آب دهانم را قورت دادم داشت تا مغزِ استخوانم نفوذ می

 و سعی کردم به روی خودم نیاورم.

  
مونین، بسه ای بابا! شما هم همیشه مثل موش و گربه می-

 دیگه...
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صت خشایار دست بهار را رها کرد و بلند شد. بهار هم از فر

استفاده کرد و مشتش را به شکمَش کوبید، هرچند این 

جان جز حس نوازش، چیزی برای خشایار به های کمدست

بوکسینگ کار ارمغان نداشت. خشایار دقیقا هفت سال کیک

. پذیرفتکرد و چهار سال بود که به عنوان مربی، شاگرد میمی

 ی کاری خودَش بود!ها در زمینهیکی از بهترین مربی

کردم. دختر الغر گاهی به خاطر انتخابِ بهار به عقلَش شک می

اندام و ظریفی مثل بهار، چرا باید با مرد قوی هیکلی مثل 

 کرد؟خشایار ارتباط برقرار می

 

تو باز تو مسائل دوست دختر و پسر، دخالت کردی؟ آخه به  -

 تو چه... هان؟

 

ا دم. همراه بچشم از اخم غلیظ بهار گرفتم و به خشایار نگاه کر

 هایش را باال و پایین کرد.باال انداختن ابرو، شانه
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 واال... فضولی هم حدی داره! -

 

 ای کشیدم.پوف کالفه

 

ی من باشین، قضیه فرق داره، به من هم وقتی تو خونه -

 مربوطه.

  
مشتش را محکم به بازویم زد. ضربِ دستش، دردناک بود با 

 ادم.ام نداین حال تغییری در چهره

 

 من بیرون نمیام. -

 

بهار بلند شد. می دانستم خیلی ناراحت و دلخور بود. نزدیکمان 

 که شد، خشایار مثل پرِ کاه از زمین بلندَش کرد.

 

ای جونم! قربونِ خانومَم برم که دلخوره... بابا من شوخی  -

 کنم.می
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بازی نداشتم. اگر به خاطر بهار و ی عشقفاصله گرفتم. حوصله

ی کردم ولخشایار نبود، حتی به درست کردن شام، فکر هم نمی

  باالخره مهمان بودند و احترامشان واجب...

وارد آشپزخانه شدم و یک بسته گوشت و قارچ بیرون کشیدم. 

 ترین غذای ممکنه...ساده

ای از تفت دادن پوف کشیدم و مشغول شدم. چند دقیقه

 نیدم.گذشت که صدای خشایار را شها میگوشت

 

 چه خبرا؟ -

 

 بدون اینکه به سمت او بچرخم، گفتم:

 

 سالمتی. -

 

تفاوت به ام گذاشت. جا خوردم ولی بیدستَش را روی شانه

 کارَم ادامه دادم.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

28 

 بهار کجاست؟ -

 

دی بیاره یکی رو ت چند تا سیخواست بره از کتابخونه -

ی تی اامتحان کنه که فیلم ببینیم من نذاشتم، حاال هم نشسته پ

 وی.

 
 

 
 

 

 تفاوت تنها سر تکان دادم.بی

  
 خوبه... خوب کاری کردی. -

 

 تو خوبی؟ -

 

این سوال را بارها پرسیده بود اما االن و این لحنِ خاص، خبر از 

اش نگاه کردم چیزی غیر از پرسیدن حالَم را داشت. به چهره
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که کالفه رو برگرداند. حدسَم به یقین تبدیل شد، تمامِ 

اش های امشب، از همین چیزی که پشتِ پیشانیلودگی

 گرفت.چرخید نشات میمی

 

 چیزی شده خشایار؟ -

 

فاصله گرفت و روی صندلی نشست و با چهار انگشت روی میز 

 ضرب گرفت.

 

 نه. -

 

 ها بود که جزغاله نشوند.نیمی از حواسم به گوشت

 

 م نه احمق... معلومه یه خبریه پس بگو.من نه بچه -

  
هر دو ابرویش را باال انداخت. داشت حرفَش را سبک و سنگین 

 کرد که چطوری برای من بازگو کند.می
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 صد درصد. -

 

هایم را به هم فشردم. ابرو در هم کشیدم و عصبی ردیف دندان

منتظر نگاهَش کردم، من زیاد صبور نبودم و شک نداشتم این 

 عصابم بود.دانست ولی اهمیت ندادنَش روی خطّ امرد می

  
 زنیم.بذار بعد از شام حرف می -

 

 آمیز اسمَش را به زبان آوردم.ای داشت. عتابچه دل خجسته

 

 خشایار؟ -

 

زمان صدای دستش را باال آورد و وادار به سکوت شدم و هم

 بهار را شنیدم.

 

 کی شام حاضر میشه؟ -
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به سمتَش سر چرخاندم، بین چهارچوب در ایستاده بود. 

 به خشایار بود اما روی صحبتَش من بودم. نگاهش

 

 ها...گرسنمونه -

 

های خورد کرده را برداشتم و به گوشت اضافه سیب زمینی

 کردم.

 

هاش هم با خودم باشه، اگر تو گوجه خورد کنی، فلفل دلمه -

 غذا حاضره تقریبا...

 

 های بهار برقدانستم خشایار چه حرکتی نشان داد که چشمنمی

ش به لبخندی باز شد. آب دهانم را قورت دادم و زد و لبَ

 مشغول شدم.

 

ها با خودم، تو پوستت حساسه، گوجه تو برو عشقم. گوجه -

 خارش میاره قربونت برم.
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 عذاب روحی روانی باالتر از این؟ بهار که با چشمی رفت گفتم:

 

 حاال بگو قضیه چیه؟ -

 

تابه به داخل ماهیکنارم ایستاد. قارچ و گوجه و دلمه را با هم 

 ریختم.

 

 زنیم.بعد از شام... حرف می -

 

قدر برای گفتنش ی مهمی پیش آمده بود که اینحتما مسئله

تردید داشت. حرفی نزدم، در حالی که این کنجکاوی و 

خورد. نیم ساعت بعد، نگرانی داشت مثل خوره روحم را میدل

یر پیتزا آب غذا را از مایکروفر بیرون آوردم. در حدی که پن

 ی داغ را وسط میز گذاشتم و نشستم.تابهشود. ماهی

  
 نوش جان، ببینین چی درست کردم. -
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 ای گفت:خشایار با تک خنده

 

 پختت عالی بوده.تو همیشه دست -

  
 بهار هم در تایید حرف او گفت:

 

راست میگه... من هم که نخورده نیستم، تقریبا از هفت روز  -

 رو اینجاییم.هفته، هشت روز 

 
 

  
 

 

ی خشایار کوبید. خشایار هم دستش را و با کف دست به سینه

ی پرصدایی به کف دست او زد. حالِ انزجار گرفت و بوسه

ی ی محتویات داشته و نداشتهخواست همهداشتم و دلم می

 کشیدم، این چه حالی بود؟ام را قی کنم. به سختی نفس میمعده

 

 نین.بهتره تا گرمه شروع ک-
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نگاه معنادار خشایار، خار چشمم شد. کمی از غذا برای خودم 

 حرف مشغول خوردن شدم.کشیدم و بی

 

 من شنبه امتحان رانندگی دارم، ایشاال قبول بشم.-

  
 خشایار نان دستَش را روی میز انداخت و گفت:

 

خوای تالش ای بابا! واسه بار صَدُم باید رد بشی؟ تا کی می-

تونی پارک دوبل کنی. ماشین منِ ؟ بابا تو نمیفایده بکنیبی

ه بار از ماشین باباجونت استفاده کن، گفتبیچاره به فنا رفت. این

 باشم.

  
 بهار اخم جدی و غلیظی کرد.

  
واقعا که... من همش دو بار رد شدم. هر دو بار هم که خودت -

 داد. به من چه که میگه روشن کن، بروبودی، افسرِ الکی گیر می

 پایین رد شدی.
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نگاهی به من، هر دو دستَش را به سینه زد و خشایار بعد از نیم

 گفت:

 

خب چون اون افسرِ بخت برگشته عین من فهمیده تو راننده -

شویی رفشویی و ظبشو نیستی، تو فقط باید پشت ماشین لباس

 بشینی، غذا بپزی و من رو باد بزنی.

 

ه کردم کموضوع فکر می جیغ بهار بلند شد. گاهی به اینجیغ

 من چرا همه را کنار گذاشته بودم جز این دو نفر؟

 

م، احمقَم که هنوز هم با تو رابطه دارم... باید ولِت من دیوونه-

فهمی من چه آدم وقت میکنم، وقتی من رو از دست بدی اون

 خوبی بودم.

 

خشایار با یک حرکت گردن بهار را گرفت و لب روی لبش 

زد... این اولین بار بود که تا به این حد  گذاشت. خشکم
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ام کردند. نفسم در سینه حبس شد. دهانِ باز ماندهروی میپیش

ای که برای خودم پیچیده بودم، داخل را بستم و پنجمین لقمه

 بشقاب گذاشم و بلند شدم.

 بین چهارچوب در بودم که صدای خشایار را شنیدم.

 

ن همه سال نفهمیدی من فقط قربون دلِ نازکت برم، بعد از ای-

 م...!ای. خانوم رانندهکنم؟ تو بهترین رانندهشوخی می

 

ام سنگین شده بود و سرم، سری به تاسف تکان دادم. سینه

 کرد.های آخرِ انفجار را طی میثانیه

 

 مهبد؟ کجا رفتی؟-

 

بهار همچنان داشت به خاطر حرکت ناگهانی خشایار غرولند 

یت وارد اتاق شدم. ساعت تقریبا ده بود. اهمکرد و من بیمی

ی تخت نشستم که خشایار وارد اتاق شد و درب را کالفه لبه

 بست، سر بلند نکردم اما گفتم:
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 حال و حوصله ندارم.-

 

 از باال و پایین شدن تشک، متوجه نشستنَش شدم.

 

 د.ای پیش اومقدر حساس نبودی، ببخشید یه دفعهتو که این-

 
 

 
 

 

 را بین مشتم گرفتم.موهایم 

 

 م، من هم که چیزی نگفتم.متوجه -

 

ام نشست. از این حرکت، خوشم دوباره دستش روی شانه

 کردم!آمد، حس ضعف پیدا مینمی
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روزا زیادی حساسیت داداش! حواست به خودت هست؟ این-

 به خرج میدی.

 

م دادند، تنها مشکلشدم وقتی حالم را به الدن ربط میآشفته می

نبود. من از هزار طرف تحت فشار بودم، رفتنِ کسی که مثل  او

ی مشکلم نبود. سر بلند کردم و به او زل پرستیدم، همهخدا می

 زدم.

  
 خشایار؟ -

 

 ی حرف زدن نداد.اما اجازه

 

 دیروز جناب پارسامهر اومده بود دفتر. -

 

ابروهایم تا آخرین حد باال رفت. رنگ نگاهَش تغییر کرد. هر 

ستَش را ستون بدنَش کرد و لم داد و من سرم سوت دو د

کشید. پارسامهرِ بزرگ؟!نفسَش را به آرامی و با صدا بیرون 

 کرد.ام میاش داشت کالفهفرستاد، این خونسردی
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 چی گفت؟ -

 

 دونی؟کامال معلومه... یعنی واقعا نمی-

 

ریشم کشیدم و تمام تالشَم را کردم تا از دستم را روی ته

 التهابم کم کنم.

 

 تو چی گفتی؟ -

 

 سرش را به عقب سوق داد و شانه باال انداخت.

 

 بار دروغ نگفتم، آدرست رو دادم.این -

 

افتاد اما دانستم باالخره این اتفاق میتعجب نکردم چون می

دم داد. بلند شحرفی برای گفتن نداشتم، داد و بیداد جواب نمی

 و دستم را به کمرم گرفتم.



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

40 

 

 آفرین...! لطف کردی، رفاقت رو در حقم تموم کردی. -

 

 پوزخند زد.

 

اتفاقا این رو درست گفتی، این همه سال رفاقت نکردم، از این  -

 ذارم!به بعد کم نمی

 

 خونم به جوش آمد و تو صورتش براق شدم.

 

 منظورت چیه؟ -

 

اش را از دستش گرفت و به جلو خم شد، همزمان با باال تکیه

 ابروهایش گفت:انداختن 

 

دونستم چه یعنی اون همه سال پای اون دختر موندی و من می-

 کثافتیه و تو...
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عنان از کف دادم. حق نداشت به الدن توهین کند. اجازه 

دار کند. هرگز... حرفش را با دادی که دادم غرورم را لکهنمی

 زدم قطع کردم.

 

 سه!حرف دهنت رو بفهم. الدن واسه من تا همیشه مقد -

  
ای نگاهش بود که من بلند شد و مقابلم ایستاد. چیزی در قهوه

 شک به تاسف ربط داشت.متوجه نشدم اما بی

 

پس هنوز هم کور و کری، از روزِ اول هم مشخص بود که  -

 اون...

 

انگشتم را تهدیدوار مقابلش تکان دادم. دهانم برای گفتن 

کالمی به زبانم جاری شد اما هیچ حرف و حرفی، باز و بسته می

شد. خیس عرق شدم انگار که سطلِ آبِ یخی روی فرق نمی

ریش و گردنم هایم تا تهسرم ریخته باشند، عرق از شقیقه

 جاری بود.
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 ی الدن...کنم خشایار، دربارهخواهش می -

 

 بار او صدایش را باال برد.این

 

بر خ زنه؟ نگو کهخوره؟ حقیقت آتیشت میبه غیرتِت بر می -

 کنه!نداری، داره ازدواج می

 
 

 
 

 

 دانستم وشد ندانم؟ مینفسم تنگ شد. خبر داشتم، مگر می

 شد بیشتر از قبل عصبی و پرخاشگر باشم.همین هم باعث می

 

ی ست. بهتره بگفایدهی الدن بیکافیه... بحث من و تو درباره-

 پارسامهر چی گفت؟
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 ب افتاد و رو گرفتم.تری زد. قلبم به تب و تاپوزخند عمیق

 

 پارسامهر یا بابات؟ -

 

ام در آینه، جا خوردم. چشمانم به با دیدن تصویر منعکس شده

م از رسید. خودخون نشسته بود و پوستم برافروخته به نظر می

 خودم وحشت داشتم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 

 یادبابام... به جای حرف زدن از الدن، از اون بگو... چرا باید ب -

 پیش تو؟

 

 دیدم، دستی در هوا تکان داد و گفت:از آینه حرکاتش را می

 

ت و آدرست رو نداره. چیزی واسه ارتباط چون شماره -

خبرم. اگه هم گفتم نذاشتی الّا من... من هم گفتم از تو بی

 العملت رو ببینم.آدرست رو دادم دروغ گفتم، خواستم عکس
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 نفسی به آسودگی کشیدم.

 

 جا بود.آخه بیچاره... اگر آدرست رو داشت االن ایند  -

  
 به این موضوع توجه نکرده بودم.

 

خبر ی آخریه که اون پیرمرد رو از حالِ تو بیولی این دفعه -

گیرم میارم ذارم. یا خودت یه فکری کن یا من دستش رو میمی

 وقته که پاش رو بذاره بیخ گلوت...پیشت. اون

 

 بم مسلط باشم.سعی کردم به اعصا

  
خوری؟ بابای منه... من هم باهاش مشکلی تو چرا حرص می -

جام، میرم و نیستم تا بیست ندارم. نهایتا چهار روز دیگه این

 روز دیگه.
  

 ناامید نگاهم کرد و سری به تاسف تکان داد.
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 به خاطر یه دختر از خانوادت گذشتی...-

  
خواست دلم می به سمتش چرخیدم و عمیق براندازش کردم.

 شک حاال نه...حرف بزنم ولی بی

 

 به خاطر الدن نه. به خاطرِ...-

 

 حرفَم را قطع کرد.

  
ای هست. مشکل تو چرت نگو... دعوا و بحث، تو هر خانواده-

الدنه. اون دختر زندگیت رو به گند کشیده، روزگارت رو سیاه 

 فهمی!بینی یا احمقی و نمیکرده. یا کوری و نمی

 

دهان باز کردم تا حرف بزنم اما چند قدم فاصله گرفت و تا  باز

نزدیک در رفت. پیراهن مردانه و شلوارِ کتانش را از نظر 

گذراندم، عضالتش به شدت پیچ و تاب داشت و همین موضوع، 

 داد.تر نشان میپیراهنش را روی تنش خوش فرم
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از بکه دیر بشه برو به بابات سر بزن. یه وقت چشم قبل این-

کردی که اون بیچاره، خدای ناکرده چشم بسته... حسرت 

مونه. من تجربه دارم که میگم... من آخرین محبتش به دلت می

پدری رو چشیدم؛ تلخه عین زهرِ مار... تو هم که از طعم بی

 تلخی بیزاری. برو و با لبخندش کامِت رو شیرین کن...

 

خودم چرخیدم، این را گفت و از اتاق بیرون زد. کالفه دور 

صدای بسته شدن دربِ خروجی، خبر از رفتنشان داشت. لب 

ر کوبید و دردَش دتخت نشستم و پلک بستم. قلبم محکم می

 کل وجودم پیچید.

 
 

  
 

***** 
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با صدای موبایلم، چشم باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم. 

 کرد. بهچطور خوابم برده بود؟ آه خدایا! تمام بدنم درد می

سختی بلند شدم و به سالن رفتم، موبایلم روی مبل بود. با دیدن 

معطلی دکمه زده شدم و ناخواسته و بیی مهیار شوکشماره

 اتصال را لمس کردم.

  
 بله؟ -

 

تپید. مکث کرد و لعنت به من... قلبم درست در گلویم می

 کرد!ام میبیچاره

  
 الو؟ مهیار؟ -

 

ی موهایم فرو بردم و جیغِ نخ نفسش را فوت کرد و من پنجه ال

به نخشان به هوا بلند شد. این صبحِ نفرین شده نباید شروع 

 شد.می

  
 جا.ت رو بفرست با بابا میایم اونآدرس خونه -
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ای تلفن را از گوشم فاصله دادم و دستی به صورتم برای ثانیه

شتم که داکشیدم. به شدت التهاب داشتم و هنوز گیج بودم. این

 کردم.زدم را باور نمیمهیار حرف میبا 

 

 مهیار؟ بذار قبل از هر چیزی، من و تو با هم حرف بزنیم. -

 

 هه بلند باالیی نثارم کرد.

 

حرف؟ من و تو؟ من با تو حرفی ندارم. اگر به خاطر بابا نبود، -

ی کوفتی هم با زدم. اون شمارهصدسال سیاه هم بهت زنگ نمی

 رفتم.نمیهزار زور از خشایار کش 

 

به طور کل خواب از سرم پرید، گردن خشک و دردناکم را به 

 دست گرفتم و مالیدم!
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من حرف دارم. تو به خودت زحمت نده، هرجا هستی من -

 میام.

  
 ت رو ندی؟خوای آدرس خونهمی -

 

 از این حرفِ مهیار کفری شدم، کالفه گفتم:

 

 من فقط... -

 

 حرفم را قطع کرد.

  
خواد صدات رو کافی مَن مَن کردی... حتی دلم نمیبه حد  -

بشنوم چه برسه ببینمت. آدرست رو اس کن، بابا رو میارم. 

 ذارم.ی تو نمیخیالت راحت من پا تو خونه

 

 چه لحن تند و گزنده ای. واقعا حق داشت؟ بله، داشت.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

50 

کنم ولی بیا حرف بزنیم، مطمئنم مشکلمون حل برات اس می -

 میشه.

 

ی خونی ما رو نگه داشته وگرنه نسبتی با هم د؟ این رابطهمهب -

 نداریم.

 

های دستم بی اراده مشت شد. سر پایین انداختم و از بین دندان

 کلید شده گفتم:

 

 پس بهتره تا من برسم از خونه بری، دارم میام اونجا... -

 

ی هیچ بحثی نداشتم، وگرنه به و تلفن را قطع کردم. حوصله

اش رفت، حوالهزدم و هرچه از دهانم در میمی خشایار زنگ

کردم. هرچند با شناختی که من از مهیار داشتم، به حتم می

 خشایار را هم مجبور کرده بود.

ی شرت سادهوارد اتاق شدم و در کمد را باز کردم. یک تی

رنگش ای و شلوار کتان همی سورمهسفید و پیراهن مردانه
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های پیراهنم را باز گذاشتم و بعد کمهانتخاب کردم و پوشیدم. د

از بستن ساعت و برداشتن کیف و گوشی، از خانه خارج شدم. 

 خورد.ی پارکینگ خاک میسوناتای مشکی رنگم، گوشه

سوار شدم و از دربِ پارکینگ بیرون زدم. هنوز چند خیابان رد 

نشده بودم که صدای موبایلم به هوا بلند شد، هندزفری را به 

 ل کردم.گوشم وص

 

 بله؟ -

 
 

 
 
 

 

 مکث شروع به حرف زدن کرد:خشایار بود و بی

 

 سالم صبح بخیر. داداش باید یه چیزی بگم. -
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کرد بعد از آن گندی که اعصابم متشنج بود. احیانا گمان می

خبر بودم؟ لحنم را مالیم کردم، چون چنان بیزده، هم

 ام را روی خشایار خالی کنم.خواستم عقدهنمی

 

ی دونم خشایار، مهیار زنگ زد. االن هم دارم میرم خونهمی -

 پدری.

 

توانستم حدس بزنم چقدر متحیر مانده ولی واقعا این همه می

ماه و چند روز که خانواده از وضعیتَم تعجب الزم نبود! برای یک

بار نبود. تلخندی قدرها هم شرایط اسفخبر مانده بودند، آنبی

 زدم.

 

ازِت رو ببند و قطع کن تا من هم جریمه نشدم. دهنِ نیمه ب -

 زنیم.بعدا حرف می

 

 مهبد؟ -
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 بله؟ -

 

گیر را پایین ماشینی با سرعت از کنارم گذشت و من آفتاب

ی خورشید، کمتر آزارم بدهد. لعنتی جوری آوردم تا اشعه

تابید که انگار قصدِ ذوب کردنِ هر جفت چشمانم را داشت. می

 زد.ده حرف میخشایار بریده بری

 

 یعنی... از... دستِ من... ناراحت... -

 

خواستم برم. زد خودم مینه نیستم، اگر زنگ هم نمی -

 ی کافی تاثیرگذار بود.های دیشبِ تو به اندازهحرف

 

همّی ی مخواستم درموردِ مسئلهاین را با اطمینان گفته بودم. می

حتی اگر من با پارسامهرِ بزرگ و خودِ مهیار حرف بزنم و 

فرزندِ ناخلفِ آن خانه بودم، هر دو وظیفه داشتند که گوش 

 کنند.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

54 

 جونِ من راست میگی؟ -

 

 آره. -

 

و پوزخند زدم. نه از روی تمسخر، از درد دلم... همان دردی که 

ای دست از سرم بر کرد و ثانیهشب و روز با من زندگی می

 داشت.نمی

 

 خب فعال کاری نداری؟ -

 

 .ای بیای پیشمبری و بعدا با یه جعبه شیرینیِ خامهایشاال  -

 

ها را باال فرستادم و کولر را روشن کردم. دیگر طاقتِ شیشه

 گرما را نداشتم.

 

 کنم.باشه خشایار، من قطع می-
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 اما باز اسمم را هشدارگونه صدا کرد.

 

مهبد؟ ببین چی میگم... رفتی حتی یه کلمه هم از الدن حرف -

 ها تموم بشن.کن دلخوری و کینه نزن، یه کاری

  
الدن... الدن... الدن... خدایا به من صبر بده! کِی قرار بود این 

 وضعیت تمام شود؟ مطمئن بودم که هرگز، اما لب زدم:

 

 باشه، نگران نباش.-

 

قربون تو پسرِ حرف گوش کن. دست بابات رو ببوس و -

تهرانی... دلِ اون ماه همش چند روز بهعذرخواهی کن، تو که ماه

های خدا رو خون نکن، باشه؟ مهبد من به خاطرِ خودت بنده

لنگه. مطمئنم دونم بدونِ اون خانواده کلّ زندگیت میمیگم، می

خودت هم به این دوریِ اجباری راضی نبودی و نیستی. برای 

که بتونی به همون مهبدِ سابق برگردی به پدر و مادر و این

 ز داری.خواهر و برادرت نیا
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های او نیاز داشتم، درحالی کرد به نصیحتچرا خشایار خیال می

روز داشتم با بدبختی از باتالقِ تنهایی فرار که خودم شبانه

ای نبود. دانستم اما چارهشدم. من میکردم و هربار غرق میمی

 من خواسته یا ناخواسته مجبور بودم که دم نزنم.

 

دقیقا جفت پا رو خطّ اعصابَم  کنی.م میخشایار داری عصبی-

 ندازی، حواست هست؟جفتک می

 

خندید و صدایش در گوشم پیچید. شلوغیِ شهر و گرمایی که 

هنوز بر فضای ماشین حاکم بود، دمای بدنم را باال برد و باز هم 

 طبقِ معمول راه به جایی نداشتم.

 

 دتو دیوونه بودی، از وقتی که من یادمه همینی که هستی. با ص-

من عسل هم نمیشه تو رو خورد. یه برج زهرماری بدتر از... ال 

 اله اال اهلل!
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شرت را از گردنم فاصله دادم تا راه ی تیپوف کشیدم و یقه

ام قفل ساز نبود، درست جایی بینِ سینهنفسم را باز کنم اما چاره

 کرده بود.

 

اعصاب و تو خیابونَم، دارم رانندگی می کنم. خیلی هم بی-

 م، میشه من برم؟کالفه

 

 لحنش را تغییر داد و با لودگیِ مختصّ خودش گفت:

 

 آره عجیجم، برو فقط مراقب خودت باش عشقم رو ندزدن.-

 

 مردتیکه مگه من بهارم؟-

 

 اش را در گوشَم پخش کرد.معنادار خندید و صدایِ بم و مردانه
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هار. ببالی... تو خزانم نیستی چه برسه به چه به خودت هم می-

ای نیای پیشم. باید فقط وای به حالت با شیرینی خامه

 ندازم.بوسی من رو کنی، دارم کارت رو راه میدست

 

خشمم را کنترل کردم و دستم دورِ فرمان مشت شد تا روی 

ام فرود نیاید. از همیشه بیشتر تحت فشار بودم. برگشت سینه

 تر بود.زی سخترویی با مهیار از هر چیبهی پدری و روبه خانه

 

م رو باهام سرِ پس، دادنِ شماره از عمد بود؟ داری خانواده-

 ندازی؟جنگ می

 

پشتِ چراغ قرمز ماشین را متوقف کردم و دستی به گردنم 

 کشیدم.

 

کم چرت بگو... من یه چیزی گفتم، تو که ندیدی دیشب -

چطوری خفتَم کرد. نزدیک بود گردنم رو بشکنه اون داداش 

 ی من چه فکری کردی؟کلفتت... واقعا دربارهگردن 
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ساعت از دهِ صبح گذشته بود. یعنی درست دوازده ساعت 

کردم این حجم وحشتناکِ خوابیده بودم و حاال ابدا درک نمی

حوصلگی و خشم و گرفت؟ با بیخستگی، از کجا نشات می

دانستم از کدام گورستانی در عروقم ای که خودم هم نمیکینه

 پیچیده بود، لب زدم:

 

 زنیم، خدافظ.باشه خشایار، ببخشید. بعدا با هم حرف می -

 

حس کردم که دلختر شد و من به محضِ سبز شدنِ چراغ 

 راهنما، ماشین را به حرکت در آوردم.

 

 بابا تو کال رد دادی، خدافظ. -
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ی ماشین هندزفری را از گوشم بیرون آوردم و روی سینه

ت بعد، از پیچ کوچه گذشتم. ماشین مهیار ساعگذاشتم. نیم

 جلوی در، خبر از حضور او داشت.

 

درست کنارِ ماشین او، پارک کردم. با اینکه خواسته بودم تا قبل 

از رسیدن من رفته باشد؛ حاال خوشحال بودم که حضور داشت. 

من به حمایت مهیار نیاز داشتم. با دودلی و تردید از ماشین 

 پیاده شدم.

آجری خانه با گلِ پیچک پوشیده شده بود. این مکان دیوار 

ی شروع رویاهای ماند. خانهترین جای دنیا، باقی میهمیشه دنج

 کودکی، نوجوانی، آرزوهای جوانی...

هایی که من و مهیار و دربِ حیاط تا نیمه باز بود. مثلِ همان وقت

کوچیک بازی ی کناری، گلخشایار درست در همین کوچه

گذاشت. هربار این پدر م و مادر همیشه درب را باز میکردیمی

داد و همیشه هم به بود که هشدارِ سر رسیدنِ یک دزد را می

داد. نظرش این بود که وقتی ما از بازی بر حرف او گوش نمی
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خِ ماندیم. با یادآوریِ تلگردیم، نباید خسته و تشنه معطل میمی

 د.آن دوران، آهِ سردی از کالبدم خارج ش

 

های حیاط با دست چپ، درب را هول دادم، باز شد و من کاشی

 کردیم. با شلنگ آب...تنی میجا آبرا دیدم. همین

گفت کرد. میاکثر مواقع مهیار از دور، من و خشایار را نظاره می

 یپدر خواسته مثل ما بچه نباشد و قرار بود همین مهیار، مایه

 ی ننگ بودم و او...من لکه طور هم شد.افتخار او شود و همین

 

ی همین اختالفِ فقط دو سال از من بزرگتر بود ولی به واسطه

 سنّیِ کم، مجبور به خیلی از کارها شد.

ی ناگسستنی، خوردن این رابطههمهای بهشاید یکی از علّت

 ها بود.همین امر و نهی

های محمدی، هوش از سرم برد. مادرِ همیشه خوش بوی گل

سلیقه، همیشه عاشقِ گل و طبیعیت، هنوز هم دست از رسیدگی 

داشت. با وجود دردِ پا و کمر و آن عملِ دیسک به باغچه بر نمی
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ی وافر به دار و درخت از وجودش کم نشده سخت، این عالقه

 بود.

بودند. من همه را،  های این خانه خاطرهیک به یک موزاییک

 کردم.روزی هزار بار متراژ می

ساز بودم. تا به جوانی برسم، بارها ایده وعاشق کارهای ساخت

داده بودم که خانه را بکوبیم و از نو بسازیم. خودم حساب و 

 کردم.کردم، رویاپردازی میکتاب می

دلم خوش بود که روزی مهندس بشوم و به همین 

 بیاورم.ها روی سازوساخت

از کارهای فکری و خدماتی بیزار بودم. از ارتباط داشتن با 

آمد. من بیشتر برای کارهای سخت و مردانه ها خوشم نمیآدم

 ساخته شده بودم، درست برعکس مهیار...

های در آخر هم مهیار پزشک شد و من مهندسِ سازه... سازه

 توراتی بودها، همان دسپیکر، نهایتِ کار من با آدمبزرگ و غول

 دادم.هایم در پروژه میکه به زیردست
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ی سمت راستم را که طی کردم، به سمت راست پیچیدم و باغچه

ی بزرگ و چهار پله که ساختمان قدیمی خانه را دیدم. دو پنجره

 رسید.به ایوان می

ها زمین خورده بودم. نتوانستم لبخندم را بارها از همین پله

 حفظ کنم.

گذاشتم، یک لحظه پاهایم به زمین چسبید. توان جلو پا به ایوان 

جا آمدم، چقدر رفتن نداشتم. از آخرین باری که به این

 ماه؟ یا شاید یک قرن...!گذشت؟ واقعا یکمی

 

 صدای مادر را که شنیدم، شوکه شدم.

 

 مهبد؟ چرا ایستادی؟ -
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 هایش را به گردنم فشرد.با دیدنِ مادر، دلتنگی پنجه

 

 مامان؟ -

 

من که به زمین چسبیده بودم اما مادر بال در آورد. خودش را 

به من رساند و به آغوشم کشید. چشم بسته، عطرَش را نفس 

کشیدم و دستم دور تا دورِ اندامَش پیچید. از همیشه الغرتر و 

های پرمهرَش را روی کمرم به حرکت در تر بود. دستنحیف

 آورد.

اش شدم. دلتنگ بود و توجه گریهاز لرزش محسوسِ اندامش، م

 تر به آغوشم فشردم.من خودم را دریغ نکردم و مادر را محکم

 

 دورتون بگردم. -

 

سینه بههمان لحظه، با دیدن مهیار که در چهارچوب درب دست

کرد، متوجه شدم که به خاطر صدای مادر از آمدنم به ما نگاه می

ی عجزی که تا به امروز، سعی در پنهان باخبر شده بود. همه
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کردنش را داشتم؛ به چشمانم سرازیر کردم ولی سری به تاسف 

 تکان داد و گفت:

 

 مان، بیا بریم تو...سرِ پا نمون ما -

 

های خیس نگاهم کرد. کلّ مادر از آغوشم بیرون آمد و با چشم

ها، روی دوشم سنگینی کرد و این خانه و آدمام درد میگذشته

باران کردم، حتی پوزخند کردند. دستش را گرفتم و بوسهمی

اهمیت بود. مادر که دستش را روی سرم گذاشت، مهیار هم بی

 اشت. مادر یعنی همین... یعنی از خطای بچهقلبم آرامش گرف

بگذرد، یعنی نادیده بگیرد، یعنی پشتش را خالی نکند. کنار 

 گوشش لب زدم:

 

 تم.تا عمر دارم شرمنده -

 

 مهیار پر حرص گفت:
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 وجدانت شرمنده...! -

 

وجدانِ من همیشه شرمنده بوده و هست! گاهی برای خودم، 

ها را بود. مادر، یا این طعنهگاهی برای دیگران، چیز جدیدی ن

 آورد.فهمید و به روی خودش نمیفهمید یا مینمی

 

 بریم تو پسرم. -

 

 با انگشتِ شصت اشکِ چشمانش را پاک کردم.

 

 چشم. -

 

اش را گرفتم و دوشادوش هم از کنار مهیار گذشتیم اما از شانه

 پشت سر صدایش را شنیدم.

 

 بودنش هم میشه.نه سالمی نه علیکی، ادعای مهندس  -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

67 

قدر هیجان و ترس و خودم را سرزنش کردم که چرا آن

اضطراب در وجودم رخنه کرده بود که سالم کردن را فراموش 

 کنم. ایستادم و لب باز کردم اما ادامه داد:

 

 بابا رو منتظر نذار. -

 

تر از من هیجان زده بودم، آشفته و پریشان، به هم ریخته

گرفتم. مهیار چه تنها و تنها از مادر میهمیشه... آرامشم را 

 کنم؟ به سمتش چرخیدم.فهمید من چه دردی را تحمل میمی

 

ی خونه و شما خوشحال قدر از دیدنِ دوبارهم.. اینشرمنده -

 شدم که فراموش کردم. سالم...

 

با پوزخند از کنارمان گذشت و بویِ عطرِ همیشه ماندگارش، 

 ام پیچید.زیرِ بینی

 

 لخور نشو پسرم، بهش حق بده.د -
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های به چشمانِ کم فروغش زل زدم و سعی کردم مهیار و طعنه

ی واضحش را نادیده بگیرم. مهیار حق داشت، بدبختانه همه

 حقّ، با او بود و من...

 

 قدر الغر شدین؟باشه، شما چرا این -

 

ول، ی ادانستم در سه ثانیهام گذاشت و میدستش را روی سینه

 شد.امانِ قلبم میه کوبشِ بیمتوج

 

 به خاطر عملیِ که کردم، خوب میشم. بیا بریم پیشِ بابات. -

 

زد، زیر چشمش گود افتاده بود و پوست سفیدَش، زرد رنگ می

که اش، حاال جوگندمی شده بود. اینموهای همیشه رنگ کرده

رحم، از صدقه سرِ من بود ی این تغییراتِ بیخیال کنم همه

 کرد. دلم پر از درد شد و نگران گفتم:ام میبیچاره
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 ای نیست؟مطمئنین چیز دیگه -

 
 

 
 
 

 

جور قوتِ پلک زد و به جلو هدایتم کرد. دستش روی کمرم یک

دانست که از من دریغ قلب بود و این را خودش هم به خوبی می

 کرد.نمی

 

 بابات خیلی وقته منتظرته. -

 

 مامان؟ -

 

 جان مامان؟ -
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گفتن، تردید داشتم اما من خودم را برای هرچیزی آماده برای 

 کشیدم.کرده بودم و پا پس نمی

 

 خیلی عصبانیه؟ -

 

 هاییسکوت کرد. از سالن که رد شدیم، درست دربِ کنار پله

 شد را باز کرد و گفت:که به پشت بام وصل می

 

 برو پیشَش. من و مهیار نباشیم بهتره، تنها حرف بزنین. -

 

مان روزهای بچگی را داشتم. وقتی تنها هفت یا هشت حالِ ه

شدم و باید منتظرِ لحنِ ساله بودم و مرتکبِ خطایی می

ماندم. درست مثلِ همان مهبدِ هشت ساله، آمیزش میعتاب

ملتمسانه نگاهش کردم اما چشم باز و بسته کرد و اطمینان را از 

 رنگش، به قلبم سرازیر کرد.های خوشقرنیه

 

 اون باباته و تو هم پسرش... برو. -
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طوری بهتر بود. من گیج و منگ، با سر حرفش را شاید این

تایید کردم و پا به داخل اتاق گذاشتم. در که توسط مادر بسته 

ی اول او را دیدم. پشت میز شد، چشم باز کردم. همان ثانیه

اش نگاهم کرد. نفسِ حبس نشسته بود و از باالی عینک مطالعه

 را آهسته بیرون فرستادم. امشده

 

 سالم. -

 

عینکش را برداشت و کتابَش را بست. از پشت میز بلند شد و 

به همراهِ بیرون فرستادنِ نفسش به آن تکیه داد. پیراهن سفید 

 اشای که پاهای کشیدهرنگ شلوار پارچهی طوسی، همو جلیقه

نظر  ازمانند و پرپشتش را داد. موهای پنبهرا به خوبی نشان می

 گذراندم.

فهمید، جز کشیدم و این را چه کسی میبه سختی نفس می

 نفسی به سوزش افتاده بود؟ی بدنی که از بینقطهبهنقطه
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دستم را در هم قفل کردم، حتی جرات سر پایین انداختن 

نداشتم. چندین ثانیه و چند دقیقه، در سکوت گذشت و من 

دیگر را نگاه کردیم. هم دانستم چه مدت تنها و تنهاواقعا نمی

 خواست به چه چیزی پی ببرد؟کرد، میهیچ حرکتی نمی

 لب باز کردم که قبل از من گفت:

 

 علیک سالم. -

 

اعتقاد داشت که جواب سالم واجب بود. به حتم، به همین دلیل 

جوابم را داد، هرچند با تاخیر و اکراه. از من دلِ خوشی نداشت 

 الّا خودم...دادم و من به همه حق می

 شد.یک قدم جلو رفتم، باید این فاصله تمام می

 

 بابا؟ -

 

 هر دو ابرویش را باال انداخت، به خودم دل و جرات دادم.
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 فکر کنم الزمه که حرف بزنیم. -

 

 فکر کنی؟ -

 

 وپای خودم را گم کردم.صدایش جوری بود که دست

 

 نه، خب... -

 

گار زبانم بند آمده بود. از هوای مسموم اطراف نفسی گرفتم، ان

 سعی کردم نه بلرزم نه سکوت کنم.

  
 باید صحبت کنیم. -

 

 باید؟ -

 

سنجی می کرد و من واقعا برای هر حرفی از هر کالمم نکته

 کردم؟تردید داشتم. باید این بحث را چطور شروع می
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 بابا؟ -

 

 گذره؟از آخرین باری که با هم حرف زدیم، چقدر می -

 
 

 
 
 

 

باره تمام بدنم خیس عرق تپید و یکمحکم و دردناک میقلبم 

 شد وقتی صدایش را شنیدم.

 

 ماهه، همون وقتی که...باالیِ یک -

 

اش را ی تمام کردنِ جملهنه! من توانِ شنیدن نداشتم. اجازه

 ندادم و گفتم:

 

 کنم.بابا خواهش می -
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 منتر از رویم ایستاد. قدّش کوتاهنزدیکم شد و درست روبه

 بود. در اصل من بلندقدترین عضو خانواده بودم.

آمد. کلّه شقّ و لجباز گاهی به خاطر همین، از خودم بدم می

که از باال به پدر و مادرم نگاه کنم نفرت داشتم. بودم اما از این

 سرم را پایین انداختم.

 

 کنی که چی؟ مهبد؟خواهش می -

 

به راحتی از با حرص اسمم را بیان کرد. همان حرصی که 

 خواندم.نگاهَش می

 

کنم اجازه بدین حرف بزنیم اما االن وقت خواهش می -

 سرزنش و...

 

های پهنَش کتفم را گرفت و به حرفم را قطع کرد. با دست

 گونه کوبید.ی برخوردَش، تکان خوردم و قلبم مریضواسطه
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سرزنش نکنم، توهین و تحقیر نداریم، حرفِ کمتر از گل  -

 نم... آخه تو مهبد پارسامهری!بهت نز

 

ای ام برای ذرههای پوستیسوخت و روزنهکلّ وجودم می

ی رمقم را اکسیژن، دهان باز کرده بودند. این حرف، همه

 گرفت و صدایم به لرزه افتاد.

 

 من فقط یه احمقم. -

 

 کتفم را فشرد و من عاجزانه چشم بستم.

 

ولی باید یه چیز رو دونم، هرچی بگین حق دارین به خدا می -

 بدونین بابا...

 

ی مهمیه که بعد از این همه وقت اومدی چی رو؟ حتما مسئله -

 و احتماال پشتت به همون گرمه.
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شد عمقِ چشم باز کردم، از این صورتِ همیشه خونسرد، نمی

 لرزید، قلبم پراش را فهمید. دست و پاهایم میهای نگفتهحرف

 کرد.فشار خون پمپاژ می

 

 من فقط... -

 

 مکثم زیادی طوالنی شد که به حرف آمد.

 

 نترس حرفت رو بزن. -

 

 ام را جمع کردم، نفس عمیقی گرفتم و گفتم:تمام توان نداشته

 

 احتیاج داشتم تنها باشم. -

 

کتفم را رها کرد و پشت به من ایستاد. شک نداشتم با این 

 طورِ کل از من قطع امید کرد.حرفم، به
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هشت سالم شده، یه وقتی چشم باز کردم دیدم وسط بیست و  -

باتالقم، همون باتالقی که همه بهم هشدار دادن. خودم رو کنار 

کشیدم، خواستم از غرق شدن، خودم رو نجات بدم اما بیشتر 

 دونم کوتاهیفرو رفتم. اومدم شما دستم رو بگیری. بابا... می

 کردم و حق هیچی رو به جا نیاوردم اما من...

 

 ساکت شو... -

 

زبان به کام گرفتم، جا برای هیچ بحثی نبود. فریادی که زد، 

جا چهارستونِ بدنم را به رعشه انداخت اما قرار نبود به همین

 دانستیم.ختم شود و این را هر دو خوب می

 

 من باتالق بودم یا مادرت؟ -
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متوجه منظورش شدم و شرمنده سرم را بیشتر به گردنم 

 لب گزیدم و از درون شکستم. چسباندم.

 

از ما خودت رو کنار کشیدی. خطت رو، خونه رو، همه رو  -

ترک کردی. یه خبر درست و حسابی از سالمتیت نداشتیم. روز 

 و شب، فکرِ تو یه لحظه هم کم نشد. حاال با چه رویی اومدی؟

 

آمدم؟ مگر خودش نبود که سراغم را از خشایار گرفته نباید می

کردم تر از همیشه داشتم گوش میاشتباه کردم؟ بالتکلیفبود؟ 

 دانستم چه کاری درست بود و چه کاری غلط.و نمی

 

مگه فقط تویی که تو شرایط سخت بودی؟ پس مهیار دیگه به  -

ا ماه که سهله ترفت. یککل نباید حرف بزنه، باید از ایران می

 گشت.ابد نباید بر می
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رویش ایستادم و ت وادار کردم. روبهجانم را به حرکپاهای بی

 اش لب زدم:های به خون نشستهتوجه به چشمبی

 

حق با شماست، مهیار هم شرایط بدی داشت ولی نه به  -

 ی من.اندازه

 

 زنه؟هرکی شرایط بدی داره، قیدِ خانواده رو می -

 

توانستم من توان دفاع کردن از خودم را نداشتم. چطور می

 کرد، بیان کنم؟ام هرلحظه بیشتر ریشه میهدردی که در سین

 

اشتباه کردم، بابا من... هرچی بوده گذشته، حاال برگشتم  -

 جبران کنم.

  
رنگِ نگاهَش تغییر کرد، چندباری سرش را باال و پایین کرد و 

رنگ هایش را دیدم. درست هممن تازه سیاهیِ مردمک

 های من...چشم
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بیش از اندازه شبیه به پدر گفت، من عمه سلطنت راست می

بودم. همان چهارچوبِ بدنی، همان صالبت رفتار، همان غرور 

کالم، همان سردی و خونسردی ظاهری، با این تفاوت که من 

 تر بود.اصال دوست داشتنی نبودم. این از همه عجیب

 

حد  تونم درتونم مثل مهیار بشم. نمیزیاد تهران نیستم، نمی -

تون نهشوبهشم، نه مردیَم که مهیارمانند، شونهمیترا کنارتون با

قدر تو این وجودِ له شده، عاطفه خدمتی، نه اونکار کنم و خوش

هاتون رو جبران کنم. من جز هست که بتونم میترامانند محبت

مهبد پارسامهر هیچی نیستم. از سر مدرکمه مهندس صدام 

 ه همینکنن. هیچی بارم نیست. فقط پسر شمام! دلم هم بمی

کنم در حد خودم بتونم یه خوشه... تمامِ سعی و تالشم رو می

 م رو نخورین.کاری کنم حداقل غصه

 

 مکث کرد و من خیره به دو گوی سیاهِ مقابلم سکوت کردم.

 

 از الدن خبر داری؟ -
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شک فرو ریختنِ قلب، همین حسّ قلبَم فرو ریخت. بی

ه داشت. باید چه جوابی ی سینه و خشکی گلو را به همراسوزنده

 دانمدادم؟ حقیقت را؟ که بله تمام و کمال خبر دارم؟ که میمی

بندند؟ که اش را میی عروسیدرست همین دو شب بعد، حجله

دهد؟ یا دروغ؟ که خبر خبر دارم به مردی غیر از من بله می

 ندارم و زندگی بر وفق مراد است؟

 

 لحظه داری...بهدونم خبرِ لحظهمی -

 

بارِ دیگر شکستم، اینبار کمرم شکست ولی پابرجا ماندم. یک

ی جوانمردی و استقامتش، من پسر علی بودم؛ مردی که آوازه

 کرد.گوش فلک را کر می
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باید فراموشش کنی، هم تو هم مهیار... فکر کردن به یه زنِ  -

 شوهردار حرامه، گناهه...

 

ه من؟! کسی که زنِ شوهردار؟ زنی که مالِ من بود؟ متعلق ب

پیوندِ خونی خوردیم. قرار بود هرگز از هم جدا نشویم. به 

هایی که با او سر کرده بودم. ی روزها و شبخاطر داشتم. همه

 ها و...ها، قول و قرارها، عاشقانهحرف

 

آمد و قصد برگشت نداشت، کامم ام تا حلقم میمحتویات معده

 نگیز...اهای نفرتتلخِ تلخ بود. از همان تلخی

 

 شنوی؟مهبد؟ صدای من رو می -

 

شنیدم و ای کاش به جای تحلیل رفتن خوب و بدون پارازیت می

 افتاد.ام از کار میقوای تفکر، قدرت شنوایی

 

 بله چشم. هرچی شما بگین! -
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چرا تا به حال به این موضوع فکر نکرده بودم؟ چرا درست 

تهران بودم؟ چرا کرد من در زمانی که او داشت ازدواج می

 ام؟ چرا؟مانده

 

 بابا؟ -

 

انگار عجز و ناله و دردِ دلم را درک کرد که دو طرف کتفم را 

 گرفت و معنادار نگاهم کرد و من با زحمت روی پا بند بودم.

 

 قوی باش...! -

 

 ام به تمامِ بدنم مستولی شد.دردِ سینه

 

 مهیار؟ اون... -
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. مثل تو تنهایی رو انتخاب اون خوبه چون زیرِ نظرِ من بود -

 نکرد، حال و روزِت رو دیدی؟

 

 سیبکِ گلویم باال و پایین شد.

 

 خوام که...باشه فقط یه چیزی... من... من... می -

 

کس کردم. هیچگفتم. از همین حاال اتمام حجت میباید می

 توانست جلوی رفتنم را بگیرد. هیچ احدی...نمی

 

 خوام برم و...میرم، میمن برایِ... عروسی الدن  -

 

 تو بیجا کردی... -

 

قدر ناگهانی بود که با این فریاد، حرفم را نیمه رها کردم. این

ی حتی زبانم به سقف دهانم چسبید. انگار همین یک جمله

 کوتاه، تسکینِ دردش نشده بود که باز فریاد کشید:



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

86 

 

 کدوم ازتو به اون مراسم نمیری، نه تو و نه مهیار. هیچ -

جا ذاره، مهبد بشنوم رفتی اونجا نمیی ما پا به اونخانواده

 کنم.عاقت می

 

من عاقِ زندگی شده بودم، عاق والدین هم روی تمام 

 هایم...بدبختی

 
 

  
 
 

 

 بابا؟ -

 

صدای برخورد دستَش به صورتم، سکوت اتاق را شکست و 

 دربِ اتاق باز شد. حدس اینکه مادر باشد سخت نبود. این سیلی

گشتم. زده دانست من از حرفم بر نمیخاطر بود که میبه این
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بود تا حسابِ کار، دستم بیاید و بفهمم که شوخی نداشت وگرنه 

 گذشت.از آخرین سیلی، سالیانِ سال می

 

 علی آقا؟ -

 

 :مانندِ مادر گفتمتوجه به صدای نالهگردنم را راست کردم و بی

 

 کنه.یلی چیزی رو عوض نمیدستتون درد نکنه بابا ولی این س -

 

های ی حرفصدای مهیار بلند شد. حتما او هم مثل مادر همه

 بینمان را شنیده بود و چه اهمیتی داشت؟

 

خوای حماقت کنی؟ حق با باباست، کافیه مهبد... تا کی می -

 جا...کدوم از ما نباید بره اونهیچ

 

فهمید نمیکس کرد. هیچکس من را درک نمیدلم لرزید، هیچ

 یک عمرِ تباه شده یعنی چی؟
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کردم که تباه شدنش حتمی ام حالی میمن چطور به تمام جوانی

که پیش از  رفت؟ این موهای سفید شدهبود؟ به گوشش می

فهمید من تنها بیست و ام روییده بود؛ میموعد، بغلِ شقیقه

لرزید اش از بغض میهشت سال داشتم؟ رو به مادر که چانه

 :گفتم

 

برانگیز چیزی های حماقتحق با شماهاست. من جز تصمیم-

 جا باشم.ندارم ولی میرم بابا، من باید اون

 

بار مهیار مداخله کرد و پدر دوباره دستش را باال برد اما این

 زمان لب زد:دستش را گرفت و هم

 

 بابا...؟ -

 

 مادر به گریه افتاد:

 

 الهی که خیر نبینه الدن، الهی که... -
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تابِ شنیدن نداشتم، الدن عشق زندگی من بود. نفرین؟ 

 کردند.زنده جدا میخدایا...! انگار پوستِ تنم را زنده

 

 مامان، شما رو به خدا... -

 

اش شدت گرفت و دستَش را جلوی بینِ حرف زدنِ من، گریه

نفرمان دهانش گرفت و ملتمسانه نگاهش را بینِ هر سه

 چرخاند.

 

 دن، الهی که خدا ازش نگذره...جادو جنبلت کر -

 

شدم. یک قدم به عقب های مهیار و پدر نمیمتوجه نگاه

سوختم. مادر هنوز مویه برداشتم، گرمم بود و داشتم می

 کرد.می
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پسرم رو گرفتن، خدایا تو خودت شاهد باش... الهی که خیر  -

 شون نبینن.از جوونی

 

ه بودم. به خاطرِ ها، خانه را ترک کردمن به خاطرِ همین حرف

ی ها و تحقیرها، از همهها، همین دلسوزیالعملهمین عکس

های مهیار نتیجه داد. پدر ام گذشته بودم. باالخره نگاهزندگی

اش را پایین آورد و نفس عمیقی گرفت. دست خشک شده

مهیار که عقب ایستاد، پدر دستی به ریشِ تقریبا بلندش کشید 

  و گفت:

آموز ر کنم ولی مجبورم، چون یه دانشخوام تکرانمی -

کندذهن داریم. مهبد... تو... به اون... عروسیِ نحس... نمیری... 

 جا، دیگه تا ابد، قیدِ حمایتِ خانواده رو بزن...پا بذاری اون

 

تمام وجودم به لرزه افتاد. حمایت؛ من واقعا به حمایت نیاز 

ام های زندگیداشته ام که تنها دارایی و تنهاداشتم. اگر خانواده

کردم؟ ولی چطور باید به دادم باید چه میبودند را از دست می

زدم؟ ی مجسمِ ذهن و روح و قلبم را میهمین راحتی قیدِ ملکه
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، دادشد، که به کسی جز من بله میدیدم که عروس میباید می

 گذاشت؛که چطور بدون تردید پا به داخل همان اتاقِ کذایی می

های کردم و هر روز زمزمهمن هرشب رویابافی می همانی که

خندید، با همان کردم و میام را زیر گوشَش بیان میعاشقانه

 العاده...های فوقلبخندِ گیرای همیشگی، همان چشم

ام برای نفس کشیدن، از کار من نبود. زدنِ قیدِ تمام انگیزه

ت. رفمی ی من خارج بود. تپش قلبم، لحظه به لحظه باالترعهده

زبانم مثل چوبِ خشک، بی حرکت در دهانم مانده بود. به 

له ای اکسیژنِ خالص، لهکشیدم و برای ذرهسختی نفس می

 زدم.می

 
 

 
 

 

 با تکانی که به بدنم وارد شد، از عالم هپروت خارج شدم.

 

 مهبد خوبی؟ -
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هایِ پهنش را روی دو طرفِ به گمانم صدای مهیار بود و دست

 کردم.حس میبازویَم 

  
 آره خوبم. -

 

این را گفتم اما درست برعکس، حالم خراب بود. دستم توسط 

کسی کشیده شد و بعد از چند لحظه، باد داغی پوست یخ 

 ام را فتح کرد، اکسیژن و هوای آزاد...کرده

ی درختِ وسط حیاط، دستم را رها کرد و من مهیار را زیرِ سایه

کرد که از خودم جوری نگاهم میدیدم. نگران و مضطرب بود و 

 حالِ انزجار گرفتم.

 

 با بابا لجبازی نکن. -

 

پاهایم توانِ حمل کردنِ حجمِ عظیمی از حماقت را نداشت، 

ی باغچه نشستم، سرم حماقتی که با من عجین شده بود. لبه

 سوخت.هایم به شدت میکرد و چشمدرد می
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 باشه. -

 

جبران کنی کمتر خطا  پس حرف گوش کن. حاال که اومدی -

کن، قید اون رو بزن. فقط به تو نمیگم، من هم باید بزنم. خوب 

کنم که کار راحتی نیست ولی مهبد؟ به خدا، به پیر، درکت می

به پیغمبر، این دختر واسه تو زن نمیشد، از اول هم دنبال منافع 

 خودش بود. از همون بچگی...

 

 ها را نداشتم.ین حرفآوردم، دیگر تابِ تحمل اداشتم کم می

  
 کنم کافیه.باشه مهیار، خواهش می -

 

که تماسِ بدنی داشته باشیم خودش را کنارم نشست و بدون این

 کنارم جای داد.

 

دلِ خوشی ازت ندارم، اگه پاش برسه گردنت هم خورد  -

 کنم ولی با بابا لج نکن.می
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 تحمل بودم، از جا بلند شدم.کم

 

 طرف من خداحافظی کن. من دیگه میرم، از -

 

پوزخند زد و من تعلل نکردم، به مسیرم ادامه دادم اما هنوز 

 چند قدم بیشتر برنداشته بودم که مقابلم سبز شد.

 

کور خوندی بذارم بری، یه بار رفتی بسه... باهم میریم خِنزل  -

 جا جناب مهندس...گردی همینکنی و بر میپِنزالت رو جمع می

 

 کفرم باال آمد.

 

آقای دکتر، شما نباید االن تو اتاق عملت باشی و مغزا رو  -

 بشکافی؟

 

 چند بار با انگشت، به سرم ضربه زد.
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ی پوکِ تو مغز نیست. حرفم رو شکافم، فقط تو کلّهدارم می-

 کنم، پس راه بیفت.دوبار تکرار نمی

 

 بار من پوزخند زدم و کالفه، دستم را از دو طرف باز کردم.این

 

 مرا حرفش هم نزن، من خودم خونه دارم.ع -

 

از کنارَش گذشتم و از دربِ حیاط بیرون زدم. سوییچَم را که 

 بیرون آوردم به سرعت از دستم قاپید.

 

 باید برگردی خونه مهبد. -

 

 .توانستم صدایم را باال ببرمحاال که کسی جز ما دو نفر نبود، می

 

ی مملکتی؟ چرا من باید به حرف جنابعالی برگردم تو چیکاره -

وقت، ای که جز عذاب، هیچی واسه من نداره؟ این همهخونه
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ی نُقلی تو مرکز شهر خریدم، پس مطمئن جون کندم و یه خونه

 باش تصمیمی برای برگشت ندارم.

 

معطلی سوار ماشین شدم؛ تا سوییچ را از دستَش گرفتم و بی

که از پیچِ کوچه گذشتم، از سرِ جایش تکان نخورد و با  ایلحظه

 نگاه، رفتنم را به نظاره نشست. درد داشتم... درد!

 
 

  
 

 

**** 

 

 

 

ی خیابان را گرفتم و راه رفتم. فرشِ ناموزونِ گوشهسنگ

قدر راه رفتم و دانستم اما اینساعت، دو ساعت... نمییک

اهایم به زق زق کردن جمعیتِ مردم را با نگاه شکافتم، که پ

 افتادند.
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هدف بیزار بودم. چه اتفاقی افتاد که روی کردنِ بیاز پیاده

 باره تصمیم به این حماقت آشکار گرفتم؟یک

 

ی حرف ی اول خاموش کردم، حوصلهتلفنم را از همان ثانیه

ای نداشتم. روی نیمکتِ خاکیِ پارک ی هیچ مسئلهزدن درباره

که  ایهم مهم نبود. با چشم، دختر بچه نشستم، انگار حتی این

رفت، های رنگارنگ میبستنی به دست، به سمتِ تاب و سرسره

اش زیر نورِ خورشیدِ کم جانِ دم دنبال کردم. موهای طالیی

رنگ موهای کننده شده بود، درست همغروب، خیلی خیره

 الدن...

ی اش به وضوح مقابلم نقش بست. خالِ گوشهتصویرِ چهره

کرد و ش و آن لبخندهای جذابش را که همیشه شمشیر میلب

ام را می شکافت، به خاطر آوردم. با درد از دختربچه چشم سینه

 گرفتم و سرم را رو به باال سوق دادم.

میش دلم گرفت. از نظر من عشق با وبا دیدنِ آسمانِ گرگ

کرد، رسید، تنها چیزی که عشق رو نابود مینفرت به انتها نمی
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که تگی بود. از من خسته شد، اما از چه چیزی؟ از اینخس

  زدم؟ثانیه، حسّم را فریاد میبهعاشقش بودم؟ که ثانیه

پوفی کشیدم و بلند شدم. باالخره بعد از آن همه ساعت 

ینَم دور قدر از ماشبالتکلیفی، تصمیم داشتم به خانه برگردم. آن

بم م را داخل جیگرفتم. هردو دستشده بودم که باید تاکسی می

فرو بردم و برای اولین ماشین سر تکان دادم. آدرس را به 

راننده گفتم و سوار شدم. پاهایم تازه داشت درد را حس 

 کرد.می

 

 آقا حالتون خوبه؟ -

 

 به سمت راننده سر چرخاندم.

 

 چیزی گفتین؟ -

 

 راننده که مردی سی و چند ساله بود گفت:
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 تون خیلی پریده.عرض کردم حالتون خوبه؟ رنگ -

 

توجه به حرفش از شیشه بیرون را ام گرفت، با این حال بیخنده

نگاه کردم. نفسش را بیرون داد و سکوت کرد. حاال که مسافت 

فهمیدم که چقدر تا ماشین، چهل و پنج دقیقه طول کشید، می

روی کرده بودم. عجیب نبود رنگ به رو نداشته باشم. با پیاده

چیزی نخورده بودم و با آن همه فشار روانی، که از دیشب این

رسید. کرایه را پرداختم و حال و روزَم چندان بد به نظر نمی

خودم را به ماشینم رساندم. سوار که شدم، ضبط را روشن 

 کردم. صدای شهاب مظفری که در فضا پخش شد استارت زدم.

 
 

 

 

***** 

 

ه، با مردماشین را در پارکینگ پارک کردم و خسته و دل

آسانسور خودم را به آخرین طبقه، از یک ساختمانِ سه طبقه 
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رساندم، جایی که برای پیدا کردن آرامش خریدم. آرامشی که 

 از من فراری بود.

تلفنم را از جیبم بیرون کشیدم و روشن کردم، کلید را رویِ در 

اش نگاه انداختم که صدای تلفنم به هوا بلند شد. کالفه به صفحه

ی اتصال را ین مرد درست مثل اجل معلق بود. دکمهکردم. ا

 لمس کردم.

 

 بله؟ -

 

زهرمار...! کدوم گوری هستی صبح تا حاال؟ داری از زیر  -

 شیرینی دادن در میری؟

 

شد چنگی به موهایم زدم. شوخی و جدی بودنش را نمی

 تشخیص داد.

 

م، م، گرسنههیششششش...! خشایار؟ باور کن خیلی خسته -

اعصاب... توان سرزنش و بحث ندارم. چهار روز حالم و بیبی
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مونم، مونده، تحملم کن. میرم، نمیام. تو همون قبرستون می

 کنم.اصال شیفت و پُستِ کاریم رو عوض می

 

ضربان نامنظم قلبم، قصد منظم شدن نداشت. صدای فوت 

 تر کرد.نفسَش در گوشی، خطّ اعصابم را منحنیکردنِ 

 

 خداحافظ خشایار. -

 

 صبر کن. -

 

ام را به دیوار ترین قسمت راهرو ایستادم و پیشانیایگوشه

دادم. دیگر خشمم را کوبیدم. بویِ گندِ عرق و وحشت می

 کنترل نکردم، صدایم را تحتِ تاثیر قرار داد.

 

 چیه؟ -

 

 من فقط نگرانت شدم. -
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چشم بستم و خودم را برای بار میلیاردم لعنت کردم. خشایار 

 ترین و بهترین...تنها رفیقم بود. نزدیک

 

. من خبر بمونیذارن بینباش، خوبم. بمیرم باخبر میشی، نمی -

ی نصفِ مردم عادی، آرامش داشته خوام یکم... اندازهفقط می

 باشم. توقع زیادیه؟

 

اش خبری حنِ طنزِ همیشگیاندکی مکث کرد، دیگر از آن ل

 نبود.

 

 خوای بیام پیشت؟ یا بریم یه جای خلوت؟ دوتایی با هم...می -

 

 ها بیزار بودم، مهم نبود نفر دوم چه کسی باشد.ی دونفرهاز همه

 

 خوام بخوابم.نه داداش، می -
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 چیزی خوردی؟ -

 

روزها دهانم طعمِ تلخی داشت و به انزجار رسیدم. چقدر این

 کردم.ندگی میسخت ز

 

خوابم، بعد از صبح تاحاال، تازه خورم بعد مییه چیزی می -

 خواستم برم تو خونه که زنگ زدی.

 

 تُنِ صدایش را پایین آورد:

 

 باشه فقط... مهبد؟ -

 

کالفه از دیوار فاصله گرفتم و چرخی به دورِ خودم زدم تا 

 کالفگی و خشمم را فریاد نکشم.

 

 جونم داداش؟ -
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 خبر نذار..مراقب خودت باش منم بی -

 

 وارد خانه شدم.

 

ابا کنم. ممکنه مهیار یا بباشه. گوشیم روشنه، ولی سایلنت می -

 جا رو که به کسی ندادی؟زنگ بزنن، فقط آدرسِ این

 

باره تغییر کرد و باز همان خشایار معروف به لحنش به یک

 شد. "آقای لودگی"

 

بمیرم هم نمیدم، صبح با بهار میایم نه بابا...! این یکی رو  -

 جا، صبحونه هم با من...اون

 

کردم که میل به خوردنِ هیچ باید هربار این مسئله را بازگو می

غذایی از بیرونِ خانه نداشتم؟ من تحتِ هر شرایطی خودم 

 کردم.آشپزی می
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خوای بگیر، من یه الزم نکرده. واسه خودتون هرچی می -

 کنم.. فعال خداحافظ.پا میوچیزی دست

 

 کلید برق را زدم و نور با تاخیر، فضا را روشن کرد.

 

 ای بابا...! خیلی آدم یُبسی هستی، خداحافظ. -

 

پوزخند زدم و تماس را قطع کردم. کیفم را روی مبل گذاشتم و 

 پیراهنم را از تنم بیرون کشیدم.

ا پدر م باتر بودم. بازگشت به خانه و مکالمهاز همیشه بی حوصله

ی مهیار، هنوز روی و آن سیلی و درآخر، درخواستِ احمقانه

توانست چنین کشید. چطور میی آرامشم خطّ بطالن میهمه

 چیزی بخواهد؟

شرتم را با یک حرکت از تنم کندم. کمربندم را باز کردم، تی

 راه نفسم را بسته بود.

 م وی کریستال آب را برداشتدر یخچال را باز کردم و شیشه

 کرد.بار سر کشیدم. عطش داشت کورم میبرای اولین
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شیشه را به داخل یخچال برگرداندم و آب داخلِ دهانم را به 

 سختی قورت دادم.

 

 سالم. -

 

زده به سمت صدا چرخیدم و با دیدنِ سارا، سرِ جا شوک

 میخکوب شدم.

 

 سا... سا... سارا...؟ -

 
 

 
 

 

 اراده چهره در هم کشیدم.بی

 

 تو... اینجا... -
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 ریزریز خندید و من ادامه ندادم، نفس عمیقی کشیدم.

 

دونم چطوری عینِ بالی آسمونی نازل شدی ولی این رو نمی -

 دونم که باید بری بیرون.خوب می

 

خوانی ابروهای پهن و زیتونی رنگش را که با موهایش هم

 داشت باال انداخت.

 

 بداخالقی نکن. -

 

وفش می بارید، نگاهم روی تیپش ثابت عشوه از ادای هر حر

ماند. مانتوی قرمزِ چسبان و شلوار جینی که درست روی هر دو 

 زانویش پاره بود، شال چندرنگ و صندلِ قرمز...

 

 قرمز دوست داری؟ -
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این را گفت و نزدیک شد، به در یخچال چسبیدم و آبِ دهانم 

 ام تیر کشید.را قورت دادم و بینِ سینه

 

 عزیزم؟مهبد؟  -

 

بوی عطر شیرینَش در مشامم پیچید و احساساتم را به بازی 

 وجور کردم.گرفت، خودم را جمع

 

ت معرفتی، از یزد اومدی و خبر ندادی. شرایط کاریخیلی بی -

 چطوریه هان؟

 

 انگار سوالش را نشنیده باشم بحث را عوض کردم.

 

 تو که کلید نداری، چطوری اومدی تو؟ -

 

 و نگاهم روی لبخندِ زیبایَش ثابت ماند. لبخندِ کجی زد
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جا، بعدم که اومدم باال داشتی با تلفن دمِ در دیدم اومدی این -

اجازه... وارد زدی، کلید، روی در جا مونده بود، منم بیحرف می

 شدم. هرچند من اجازه الزم ندارم. هرچی نباشه من...

 

د شده های کلیام کرد. از بین دندانسخنرانیِ بلندباالیش عصبی

 غریدم:

 

طور که بی کبری نباف. همونکافیه... واسه من صغری -

 سروصدا اومدی... بیرون.

 

 های قرمزش را آویزان کرد.اخم کرد و لب و لوچه

 

 مهبد؟ این چه طرز رفتاره؟ -

 

مالحظه از دربِ یخچال فاصله گرفتم و به عقب حوصله و بیبی

 هولش دادم.
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 ...بحث موقوف! بیرون -

 

صدایش رنگی از غم و ناراحتی گرفت و من دلی برای سوزاندن 

ها زندگی را به کامِ خودم تلخ بار با همین حربهنداشتم. یک

 خواست...کرده بودم و دلم نمی

 

جا ولی من اومدم که با هم باشیم، به خاطرِ خودم تنها این -

 دونم...میی من به وجودَم نیاز داری. نیستم. تو هم به اندازه

 

زد ولی حق با او بود. من هم به یک همدم داشت زیاد حرف می

توانستم دروغ بگویم. سارا همیشه نیاز داشتم، به خودم که نمی

ها که به چشم دوست و گاهی خواهر، همراهم بود. چه آن زمان

 کردم چه حاال که...!نگاهش می

 

تم! بطه داشدانستم دقیقا چه حسی نسبت به این راهنوز هم نمی

به سمتش چرخیدم و سعی کردم کمی هم که شده، نرمِش 
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نشان بدهم. با این اوضاعِ رفتاریِ من، یک نفر هم کنارم دوام 

 روزها از تنهایی، بیش از هر چیزی هراس داشتم.آورد. ایننمی

 
 

 
 

 

باشه پس... به جای پرحرفی یه چیزی درست کن بخوریم.  -

تونیم گیرم و میم یه دوش میچیز تو یخچال هست، من ههمه

 بعد از شام یه فیلم عاشقانه ببینیم، نظرت چیه؟

 

 اش خندید.های گوشتیاش بیشتر از لبچهره

 

 باشه قربونت برم. -

 

شالَش را که باز کرد، راه اتاق را در پیش گرفتم. وارد حمام 

 تک اتفاقات امروز،بهشدم و باحوصله دوشِ کاملی گرفتم. تک

 گرفتند.رِ سفیدِ حمام جان میروی دیوا
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 های پدر و مهیار، وضعیت جسمانی مادر...حرف

 

شد. هنوز هم چیز به الدن ختم میدر کمالِ بدبختی، نهایتِ همه

 لرزید.های مادر میچهارستونِ بدنم از نفرین

 

 مهبد؟ -

 

شیر آب را بستم و دستم را به دیوار تکیه دادم. حالِ خرابم با 

 ام را به دستم کوبیدم.شد، پیشانینمیچیزی خوب هیچ

 

 مهبد حالت خوبه؟ -

 

 خوبم. -

 

چقدر از این سوال بیزار بودم. از همه بدتر این بود که باید 

 گفتم خوب هستم، در صورتی که خوب نبودم.باالجبار می
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 حمومت طول کشید. -

 

 نکنه جرمه؟! -

 

تا به  کرداش را شنیدم که در و دیوار را طی میصدای خنده

 حلزونیِ گوشم برسد.

 

 یه حوله برام بیار. -

 

ای وارد کرد. موهایم ی بعد، دوباره به دربِ حمام تقهچند لحظه

را به عقب سوق دادم. حوله را گرفتم و پوشیدم و با تعلل و 

خواست با این زن تنها بمانم تردید و اجبار بیرون زدم. دلم نمی

 سکوت کنم، دل نشکنم. کردم تاو داشتم خودم را وادار می

 

 عافیت باشه. -
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اراده نگاهَش کردم. تاپ قرمز تنش چشمَم را گرفت، امشب بی

 سارا با نقشه به اینجا آمده بود و من خر نبودم که نفهمم.

 

 ممنون. -

 

نشینی و خلوتِ دانستیم که این شبهم من و هم سارا خوب می

و  شرتو تیدونفره، ابدا به نفعش نبود. به سمت کمد رفتم 

 شلوار راحتی انتخاب کردم و گفتم:

 

 بیرون باش، لباس بپوشم و بیام. -

 

نگاه معناداری به سمتم انداخت و من میلِ شدیدی که در 

 چرخید، حس کردم.هایَش میچشم

 

 چینم.باشه من میز رو می -
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سارا که رفت، با خیال راحت لباس پوشیدم و از روی میز توالت، 

را برداشتم و روی گردنم خالی کردم. از اتاق که ی عطرم شیشه

 خارج شدم صدایش را شنیدم.

 

 میز حاضره. -

 

راف و توجه به اطپیتزا درست کرده بود. پشت میز نشستم و بی

رنگِ تنَش، برش اول را به دست ی نازکِ سرخهمان تکه

 گرفتم.

 

 چه بوی خوبی، عطرت رو عوض کردی؟ -

 

نتیجه رسیدم که خیلی خوشمزه بود.  گاز اول را زدم و به این

 دستپختِ سارا را دوست داشتم و هرگز بهش نگفته بودم.

 

 آره، رفتم پیش اردالن گرفتم. گفت تازه از فرانسه آورده. -
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کنارم نشست و دستش را روی رانم گذاشت و داغیِ متصاعد 

 شده از کفِ دستَش، پشیمانم کرد که چرا خواستم بماند؟

 

که بوی تلخ دوست نداری، این شیرینیِ کم، جا از اون -

 چیز حرف نداره.ت تو همهست. سلیقهالعادهفوق

 

 پوزخندم را مخفی نکردم و گاز دوم را به برش پیتزا زدم.

 

 دلم خیلی برات تنگ شده بود. -

 

 شامت رو بخور سارا. -
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لحنم به حدّکافی قاطع بود که دلخور دستش را عقب کشید و 

 وردن شد. چه بهتر...مشغول خ

ا این کرد تقلبا به این رابطه تمایلی نداشتم ولی عقل، حکم می

بخشید. زن را کنارم نگه دارم، گاهی به وجودم آرامش می

هرچند با پرحرفی و این وسعت وحشتناکِ انرژی، همیشه 

کرد ولی برای من، خستگی خوب بود. چون خوابم ام میخسته

شدم؛ ساعتی از فکر و خیال راحت میگرفت و حداقل چند می

دادند. کابوس... الدن و لبخندش، ها اجازه میالبته اگر کابوس

اش. های لعنتیالدن و نگاهش، الدن و دلبری کردن و عشوه

 صفت.دلم، ناجوانمردانه تنگ بود برای اویِ گربه

 

 چه خبرا؟ -

 

تم، نداشفکری رحم را بشکنم و هیچخواستم این سکوتِ بیمی

 جز پرسیدنِ این سوال...
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داد با من چنان دلخور بود و ترجیح میبه سمتم سر چرخاند. هم

 ارتباط چشمی نداشته باشد.

 

 خبری نیست، تا کِی تهرانی؟ -

 

از پارچ آبِ روی میز، لیوانی پر کردم و خنکایَش از التهابم کم 

 سوختم!کرد. همیشه تب داشتم، همیشه می

 

 ؟پرسیچرا می -

 

چیزی فکر کنم اما در آنِ واحد، هزاران فکر خواستم به هیچنمی

ربط به همین دختر آورد که چندان بیو خیال به مغزم هجوم می

کردم! فهمیدم باید چه میفهمید، کاش میهم نبود. کاش می

 کردم.دیگر طعمِ غذا را حس نمی

 

 تونی بیای؟آخر هفته مهمونیه، می -
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وشیدم تا از داغی که به جانم افتاده بود جرعه نآب را جرعه

خالص شوم ولی دردِ من و این رابطه و غمِ نگاهِ سارا با این یک 

 گرفت. مهمانی... حالِ مرگ داشتم.لیوان آب، آرام نمی

 

 نه باید برم یزد. -

 

 مانند بیرون فرستاد.نفسش را آه

 سیردیگر ادامه نداد و تا پایان غذا حرفی زده نشد. خیلی زود 

 شدم و از پشت میز بلند شدم.
  

 ممنون. -

 

 از آشپزخانه که بیرون زدم، صدایِ لطیفَش را شنیدم.

 

 کنی یا من؟تو فیلم رو انتخاب می-

 

 به ساعت نگاه کردم، ده و نیم شب بود.
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خودت انتخاب کن، مجبوری تنهایی نگاه کنی چون من میرم  -

 بخوابم.

 

دنبالم آمد. دلخور بود ولی دست از آشپزخانه خارج شد و به 

 داشت و چه چیزی بدتر از این؟برنمی

 

 آخه چرا؟ -

 

نگاهی هایش نیمدرست مقابلم قد علم کرد و من باز به چشم

اش با لحنِ زارش، انداختم و سرم تیرِ بدی کشید. چهره

 خوانی داشت.هم

 

 نمیشه نخوابی؟ -

 

 کار خاصی داری؟ -
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گرفت و سر پایین انداخت اما از رو نرفت. لبَش را از داخل گاز 

کشید ولی برای دفاع از مواضعَش، به هر کاری خجالت می

 دست میزد.

 

 خوابی؟بگم آره، نمی -

 

حالتَش را پشتِ دلم لرزید و دست باال آوردم. موهای خوش

دادم و برقِ کار را برای الدن زیاد انجام میگوشَش زدم. این

کرد. آن زن، با من بازی کرده عبور مینگاهَش هربار از قلبم 

کرد و درد بود. یک بازیِ ناعادالنه. رگِ غیرتم را قلنبه می

های بدنم کِش آمدند. الدن، یک رگبهکشیدم. یکمی

 ترین زنی بود که تا به امروز شناخته بودم.وقیح

 

 امشب نه... -

 

 هایش آویزان واش زارتر شد. لبلجوجانه پا کوبید و قیافه

 پایین انحنا گرفت.ابروهایش روبه
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 پس کِی؟ -

 

ی هتر شد. به اندازشرتم گرفت و نزدیکی تیدستَش را به یقه

یک نفس با هم فاصله داشتیم و بوی عطرِ تنَش مدهوشم کرد. 

 ی دستِ هیچ بشری!عطرِ لعنتیِ تنِ خودش بود، نه ساخته

  
 دلتنگتم. -

 

های بلندَش روی ناخنلبم را به گوشَش رساندم، حرکت 

 کرد.گردنم، حسّ عطشم را برانگیخته می

 

 حالِ خوشی ندارم. -

 

سرش را به گودی گردنم فرو برد و من سرم را به عقب هول 

اش را نرم روی پوست گردنم حرکت داد های گوشتیدادم، لب

 و بوسید. قلبم به کوبش افتاد که اسمش را با هشدار صدا کردم.
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 سارا؟ -

 

را از زیر بغلم به پشتِ کمرم برد و محکم خودش را به دستش 

 ام چسباند.سینه

 

دونم قصدت چیه ولی نه دختر، امشب نه. حداقل یه مدت می -

 طوالنی... به من نزدیک نشو، خیلی خطرناکم.

 
 

 
 

 

تر کرد. داشت از نشیناش را دلخندید و همین لبخند، چهره

رد برای به دام انداختنِ کجا استفاده میهایش یکتمامِ حربه

 من.

 

 هیجان و ماجراجویی دوست دارم. -
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جا بوی عطر الدن را نفس عمیقی کشیدم. فضا مسموم بود، همه

کردم. هرلحظه و هر ثانیه... االن به جای سارا، الدن را حس می

ها و این دیدم و خدا لعنتم کند. دست خودم نبود، این عشوهمی

ی نمکین... انگار فقط از او رهبرانگیز و چهلحنِ وسوسه

  آمد.برمی

 

 کنم.سارا دست بردار، خواهش می -

  
کرد و من داشت با حرکاتِ دستش، مغزم را مختل می

کار وادار بشوم. با یک حرکت طریقی به اینخواستم به هیچنمی

 به عقب هولش دادم و وارد اتاق شدم.

 

 مهبد عزیزم؟ -

 

 بار ازمیدم به من نزدیک نشی، اینسارا لطفا... بهت هشدار  -

ها نیست. االن حتی از من برمیاد که یه بالیی اون تو بمیری

 سَرِت بیارم... حالِ خوشی ندارم.
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ی تخت نشستم. از باال، خودش را روی تخت پرت کرد و لبه

 خیز برداشت و پشتِ سرم زانوهایش را به کمرم فرو کرد.

  
ی جورتونی هیچنیست، تو نمی ترسم. بار اول هممن ازت نمی -

 به من آسیب بزنی.
  

ای که شش ماه پوزخند زدم. به حتم، از حیوانِ وحشی و درنده

تمام، از وجودم تغذیه کرد و بزرگ شد، هیچ چیزی بعید نبود. 

 مکید.این اواخر خونَم را می

 

بینی مهبد نیست. یه گرگه، چی عوض شده، اینی که میهمه -

 ت برداری.پس به نفعته دس

 

ها که ی شکمم کشید. همانتکهدستش را روی عضالت شش

فقط و فقط به خاطر الدن، با بدبختی ساختم. از من چیزی ساخته 

 کردم.بود که گاهی خودم هم به خودم شک می
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اش را روی وقتی سکوتم را دید، خودش را باال کشید و چانه

نرمی و ام گذاشت و صورتش را به صورتم زد. این سرشانه

 جنبه نبودم.کرد ولی من بیلطافت، داشت نفسم را تنگ می

گرفتم و هربار، حدّ ها قرار میبا الدن زیاد در این موقعیت

درازی کردن به او دانستم و هرگز به فکرِ دستخودم را می

زدم؛ حتی گذشتن افتادم. به خاطرِ او، دست به هرکاری مینمی

ن از خودم گذشته بودم. از ی امیال و آرزوهایم. ماز همه

 خودم...

 

 خوام بخوابم.م، میمن خیلی خسته -

 

دروغ نگو... اینا رو به کسی بگو که تو رو نشناسه. مهبد، تو  -

 داری بودی.زندههمیشه عاشقِ شب

 

هایی که الدن حضور داشت، گفت اما حاال نه... وقتراست می

عقب هولَش  پرید. پوزخند زدم. اندکی بهخواب از سرم می

 دادم و دراز کشیدم.
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 کنی.کم داری تفاوتم رو با قبال حس میکم -

 

 ام گذاشت.کفِ دستش را روی سینه

 

 شب بمونم؟ -

 
 

 
 
 

 

هایم گذاشتم تا متوجه شود واقعا قصدِ ساعدم را روی چشم

 خوابیدن داشتم.

 

 مگه مادرت نیست؟ -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

128 

کرده، دیروز نه باالخره سامان، یکم احساس مسئولیت پیدا  -

 اومد و مامان رو با خودش برد.

 

نشینی حوصله بودم اما سارا قصدِ عقبکرد و بیسرم درد می

 انداخت.نداشت و هربار به طریقی تن و بدنم را به رعشه می

 

 خوبه، پس تو چرا نرفتی؟ نکنه دبی به مزاجت خوش نمیاد. -

 

و  های پر شرّبلند خندید و صدایش در سرم اکو شد. خنده

 شوری داشت. این را هم هرگز نگفته بودم.

 

نه. وقتی فهمیدم تو اینجایی، قید زندگی رو زدم، چه برسه  -

 دبی... پیشت بمونم این چند روز؟

 

 خواستم بحث کنم.فقط نمی

 

 باشه عزیزم، بمون. -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

129 

 

 یهایم برداشت، بوسهجیغ خفیفی زد و دستم را از روی چشم

 گفت:ام زد و پرتوانی به گونه

 

الهی قربونت برم، من فدای اون دلِ مهربونت بشم... عزیزِ  -

 دلم، عاشقتم.

 

باری به سمتم بلند شد و چراغ را خاموش کرد و نگاه شیطنت

ای رنگَش، های قهوهتاریک، چشمانداخت. در این اتاقِ نیمه

عجیب برق میزد، ابرو در هم کشیدم. من از خودم وحشت 

دانستم خبر داشت و حاال چرا سعی فهمید؟ میداشتم، نمی

 کرد از من فرار کند؟نمی

 

 سارا...؟! گفتم بمون ولی این به معنایِ... -

 

 معطلی روی بدنم دراز کشید.به سمتم آمد و بی
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کنم، خودت رو خسته نکن من هرجور دوست دارم فکر می -

 واسه توضیح دادن.

 

 خیز شدم.روی آرنجَم تکیه دادم و نیم

 

 سارا. این حرکات در شان تو نیست.پاشو  -

 

 با دهان کجی گفت:

 

 وقت چرا؟اون -

 

دو طرف سرم را گرفت و لب روی لبم گذاشت. به سختی 

ام را از آرنجم گرفتم، خودش را باال کشید و با ولع تکیه

هایم افتاد. موهای بلندش، دو طرفم را بیشتری به جانِ لب

همین گیسوان زیتونی،  احاطه کرد و بوی خوشِ متصاعد شده از

نفسم را قطع کرد. دستم را پشت گردنش قفل کردم، صدایِ 

انداخت، با یک حرکت بازی، داشت نفسم را به شماره میبوسه
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روی بدنش خیمه زدم. لب از روی لبَش برداشتم که سیبِ سرخِ 

های لرزانَش خیره هایش را گاز گرفت و من به مردمکلب

ای سارا، هپایین شد، چشم بستم و لبشدم. سیبک گلویم باال و 

ی ترس سابقهلرزید و من آن حجمِ بیگردنم را فتح کرد. می

 که در وجودَش رخنه کرده بود، حس کردم.

توانست رسیدم. میدانست هربار به چه حالِ نزاری میمی

حدس بزند حاال و در این شرایط، چه وضعیتی داشتم. کنار 

 گوشَش لب زدم:

 

 تمومش کن.سارا...؟  -

 

ا شرتم راین حرف، او را از تصمیمَش منصرف نکرد، پایین تی

 ام باال کشید.محکم به دست گرفت و تا سینه

  
 سارا؟ -

 

 دزدید.خودم را عقب کشیدم، نگاهَش را می
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 به من نگاه کن. -

 
 

  
 
 

 

ام شد، یک لحظه به جای سارا، الدن را دیدم. از وقتی خیره

هایم هایش را محصور لببار من لباینحرفم پشیمان شدم، 

شرتم را بیرون کشیدم و دوباره به جان کردم و چشم بستم. تی

هایش، متوجه شدم که هایش افتادم. از مشت شدنِ دستلب

شدم. همان خویِ کم داشتم تبدیل به همان دیو میکم

گری و همان مردی که رحم نداشت. برای بارِ میلیاردم وحشی

دانست، خودش یدم این زن، چرا وقتی دردم را میاز خودم پرس

 کرد تا بِدَرَم؟را پیشکش می

 

کنم، سارا؟ خودت رو نجات بده، از من فرار کن. خواهش می -

 تو حیفی...!
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فس نی هیچ و با نفسدستش را دور گردنم حلقه کرد. در فاصله

 زدن گفت:

 

 دوسِت دارم مهبد. -

 

ترین و شنیدم. عاشقانهنمیمن جز صدای الدن، هیچ چیزی 

 انگیزترین کلماتَش، باهم عجین شدند.نفرت

گردنش را محکم مکیدم، ادامه دادم و ادامه... جیغ زد و من 

 رهایَش کردم.

 

 فرار کن، نذار به بدنت دست بزنم. -

 

باز هم قصد نداشت دست بردارد. خواستم بلند شوم که مانع 

 شد.

 

 نه... نرو. -
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دریدم؟ کردم؟ مثل یک گرگ میباید چیکار میناتوان ماندم، 

 چشم بستم تا به خودم و این میلِ شدید، تسلط پیدا کنم.

 

 ببین برو یه دوش بگیر، حالت خوب میشه. -

 

 داشت؟ از جانش سیر شده بود؟چرا دست برنمی

 

من حالم فقط با تو خوب میشه. مهبد عزیزم؟ نه من رو از  -

 محروم نکن.خودت، نه خودت رو از من 

 

رسید، بین راه چرا ارتعاشاتی که از صدای سارا به گوشم می

کرد؟ دقیقا همان تُن صدا، همان لحن، همان حس را تغییر می

 آورد. به جای چشم، لب باز کردم:در من به وجود می

 

 الدن؟ -
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بار با خشونت به کارم ادامه معطلی لب روی لبم گذاشت. اینبی

 گفتم: بریدهدادم و بریده

 

 دوسِت... دارم... آخ خدا...! من... عاشقتم. -

 

 مهبد؟ -

 

 جانم؟ جانم عزیزم؟ -

 

 ام چسباند.دو طرف صورتم را گرفت، پیشانی به پیشانی

 

 من سارام... سارا. -

 

پوزخند زدم. فکش را محکم بین مشتم گرفتم و سرش را 

تر به بالش فشار دادم. کف دستش را روی کمرم گذاشت محکم

 کرد.دادم و او نوازش میو گر گرفتم. من آزارَش می
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 مهبد؟ -

 

ی حرف زدن ندادم، از روی بدنَش بلند شدم و به بار اجازهاین

 ی وزنم را روی تنَش رها کردم.بازوهایش چنگ انداختم و همه

 

خوام چیزی بشنوم. مگه هیچی نگو سارا، اصال حرف نزن. نمی -

حالت خوب نمیشد؟ پس فقط دلتنگم نبودی؟ مگه با من 

 سکوت کن.

 

الزم نبود حرفی بزند تا میزان ترسَش را بفهمم، من این دختر 

رفت، شناختم. اگر فکر الدن از سرم میرا از خودَش بهتر می

کردم؛ خودم، های زنجیری به او فکر نمیاگر االن مثل دیوانه

مه گرفتم. این هسارا و روح و روانِ جفتمان را به بازی نمی

 خشونت وجود نداشت.

 

 آخ سارا... آخ! -
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که بارِ اولی نبود که الدن ترسید، با اینکه به وضوح میبا این

دانست ولی باز که علت خشونتم را میکردم، با اینخطابش می

 هم از با من بودن ابایی نداشت.

اراده کشدار شده هایم بیلبم را به گوشَش چسباندم، نفس

 کردم.شنیدم چه بلغور میهم نمیبودند. حتی خودم 

 

 با خودت و من این کار رو نکن... نکن دختر! -

 
 

 

 

*** 

 

 

ک تبههای سارا، را خودم به تنَش پوشاندم و با دیدنِ تکلباس

های بدنَش، خودم را لعنت کردم. از اینکه نه گریه کبودی

 کرد و نه حرفی میزد، کفری شدم و لب تخت نشستم.می
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 ی خودتون.نمون. پشیمون شدم، برگرد خونهپیشِ من  -

 

 های منقطعی کهخورد ولی من نفسسکوت کرد و ابدا تکان نمی

شنیدم. آب دهانم را به سختی کشید را به وضوح میاز درد می

 قورت دادم.

 

بهت هشدار دادم. گفتم نکن، گفتم نمون، گفتم برو، یه بار  -

 نه... صدبار جار زدم. چرا سارا؟ چرا؟

 

تشک، نرم تکان خورد و من به سمتَش سر چرخاندم. با دیدن 

 دست لرزانَش که روی شکمَش بود قلبم به درد آمد.

 

 خوای؟مسکّن می -

 

 لب گزید، چرا حرفی نمیزد؟

 

 عزیزم؟ سارا؟ -
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دادم که دلخور باشد اما من چشم بست و رو برگرداند. حق می

ها به این عشوهدانست ته هشدار داده بودم. خودَش خوب می

کردم؟ مشتم را به تشک رسید و من باید چه غلطی میکجا می

 اش را به دست گرفتم.کوبیدم و روی بدنَش خم شدم، چانه

 

 کنه؟به من نگاه کن، جاییت درد می -

 

های خیسَش به هم چسبیدند و من بار بغضَش ترکید، مژهاین

 روی هر دو چشمَش را بوسیدم.

 

 .. من رو ببخش.خوام.معذرت می -

 

ای نداشت، نفسم را آهسته و با درد این عذرخواهی هیچ فایده

 بیرون فرستادم.

 

 میرم برات مُسکّن بیارم که بتونی شب رو راحت بخوابی. -
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خواستم بلند شوم که مچ دستم را گرفت و من باز به سمتَش 

های بار و لبهای اشکی چشمچرخیدم و دیدنِ دوباره

 به درد آمد. لرزانش، قلبم

 

 خوای؟جانم عزیزم؟ چیزی می -

 

 زده و بادستم را کشید و وادارم کرد کنارَش دراز بکشم، شرم

ام گذاشتم. دلم تر از قبل، سرش را روی سینهحالی خراب

 خواست تنِ دردمندَش را در خودم حل کنم.می

 

 مهبد؟ -

 

 جانم؟ -

 

بدونِ لرزش که بین گریه حرف میزد ولی معلوم بود برای این

 کرد.صدا حرف بزند، خیلی تالش می
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 درد دارم. -

 

من با آن زنِ ناجنس، خوب یاد گرفته بودم لطافت به خرج 

 بدهم.

 

مقصرِ دردِ تو منم سارا. حاضرم بمیرم دردت رو نبینم، پاشو  -

 ببرمت بیمارستان، پاشو سارا...

 

 کف دستش را روی صورتم گذاشت و بی تعلل، بوسیدَمَش.

 

طوری که نمیشه، نه میذاری مُسکّن برات سارا خانوم؟ این -

 بیارم نه میای بریم بیمارستان، من چیکار کنم؟

 

هقِ با سرِ انگشت، تمام اجزای صورتم را لمس کرد و بین هق

 گریه گفت:
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 کنه.بدنم نه، قلبم درد می -

 

جا کردم و روی آرنجِ چپم تکیه دادم. چشم بسته خودم را جابه

های کرد و هر قطره اشکَش، خون بود روی دستمیگریه 

دادم، هربار با رابطه داشتن با سارا، ام، انگار قتل انجام میآلوده

 کشتم. با پشت دست صورتش را نوازش کردم.او را می

 

 گریه نکن عزیزم؟ سارا؟ -

 

 اش اوج گرفت و دلم را زیر و رو کرد.گریه

 

 خیلی نامردی. -

 

 روی فرقِ سرَم ریختند. انگار سطلِ آب یخی

 

 آوردم.دونم...! اگر مرد بودم این بال رو به سرت نمیمی -
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هایش باال گرفت و ام کوبید و گریهمشتَش را محکم به سینه

 گیرَش، جانم را گرفت.های نفسهقبینِ هق

 

 دیدی.اگر... مرد بودی، حداقل... من رو... الدن نمی -

 
 

 

 

** 

 

ام نفس عمیقی کشیدم. آه جانکاهی از سینهسوار ماشین شدم و 

برخواست. تلفنم که در جیبم لرزید، بیرونَش آوردم و بدونِ 

 اش جواب دادم.نگاه کردن به شماره

 

 بله؟ -

 

 معلومه کجایی؟ -
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ها را دیدم خدایا! فرمان بین دستم مشت شد و یکی از همسایه

 را از رویِ شد و دو تا نان بربریکه داشت از ماشینش پیاده می

 صندلیِ کناری برداشت.

 

 خونه، چیزی شده؟ -

 

 پوزخندش را از لحنِ صدایَش تشخیص دادم.

 

من تمام دیروز و دیشب اتاق عمل بودم، االن تازه دارم میرم  -

 خونه.. بیا که باهم حرف بزنیم.

 

ها باید مدام که بعد از مدتطلبکار بودنَش به کنار، اما این

شدم و کالم میدم و به اجبار با او همدیاش را میشماره

کرد و مطمئن بودم که ام میشنیدم، عصبیدستوراتش را می

 خودَش خبر داشت.

 

 مگه همین دیروز نبود گفتی با من... -
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 ام را تمام کنم.صدایش را باال برد و اجازه نداد جمله

 

 بینمت.م، میبا من یکی به دو نکن، نیم ساعت دیگه خونه -

 

 چنگی به موهایم زدم و حرصم را با بیانِ اسمش خالی کردم.

 

 مهیار؟ مهیار؟ -

 

ی ولی تلفن را قطع کرد. نفسم را با کالفگی فوت کردم و شماره

 خشایار را گرفتم. بعد از بوق چهارم جواب داد.

 

 تم.جونم داداش؟ سالم، من نزدیکِ خونه -

 

مکان هم دور استارت زدم و قصد داشتم هرچه زودتر از این 

 شوم.
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 سالم، بهار باهاته؟ -

 

 آره چطور مگه؟ -

 

از پارکینگ بیرون زدم و نورِ لعنتیِ خورشید، رخ نشان داد و 

گیر را پایین آوردم. برای گفتنِ این حرف تردید من آفتاب

شدم اما دانستم باز از سمتِ خشایار سرزنش میداشتم و می

ی بعدی، حتما با سارا قهگفتم. در هر حال تا چند دقیباید می

 شنید بهتر بود.شدند، از خودم میرو میروبه

 

ست، دیشب پیش من موند. مامانش با سامان رفته سارا خونه -

 دبی... خشایار؟

 

 هومی کشید و انگار متوجه منظورم شد.

 

دونم، الزم نیست بگی. باشه بهار با منه. مراقبش م، میمتوجه-

 هستیم، خودت کجایی؟
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شرمنده، تُنِ صدایم را پایین آوردم و واردِ خیابان شدم. گرما 

کرد. حداقل این توقع کرد. خوشحال بودم که درک میبیداد می

 را از خشایار داشتم.

 

 مهیار زنگ زد، دارم میرم خونه. -

 

 ود.ی مهمی نباهمیتی کرد انگار مسئلهنسبت به این حرفم، بی

 

 و بیمارستان الزم نیست؟ وضعیت سارا در چه حاله؟ دکتر -

 

تر گرفتم تنم داغ کرد و کولر را روشن کردم و فرمان را محکم

 تا مبادا از دستَم در برود و کار دست خودم بدهم.

 

 یه خورده باهم بحثمون شد. -
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کنم نیست؟ نزدی دختر مردم رو جوری که فکر مییعنی اون -

 ناکار کنی؟

 

خورد. بین دستم لیز می کرد و فرمانکفِ دستم مدام عرق می

 اصرار داشت بشنود.

 

 تره، گند زدم خشایار...روحِش از جسمِش خراب -

 

پوزخند زد و صدایِ دندان قروچه کردنش را از پشتِ گوشی 

 خورد و حق داشت.شنیدم. بیشتر از من حرص می

 

باز هم همون خطای همیشگی؟ سارا رو الدن دیدی؟ جار  -

 زدی؟

 

دم، من توقع داشتم اگر هر کِس و ناکِسی شداشتم عصبانی می

 فهمید؟کرد و چرا نه؟ چرا نمیفهمید، خشایار درک مینمی
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 خشایار؟ -

 

صدات رو واسه من باال نبر. گنده الت هم که باشی واسه من  -

ف کنم. شریکی شکالت هم نیستی... من، تو یکی رو آدمت می

کنم. آخه آدم با یه ت نداری به خدا... گمشو فعال تا بعد جنازه

کنه گوساله؟ پدرت رو درمیارم از خانوم، این برخورد رو می

 ندازم گردنت مردک اوباش.ش، میخونه

 

نفس عمیقی کشیدم تا شاید تاثیری در آرام کردنم داشته باشد 

 اما هیچ.

 

 کنم، فعال...من قطع می -

 

 مهبد؟ -
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رد و من با اش فضای ماشین را پر کصدایِ بلند و حرصی

 آرامشی تصنعی لب زدم:

  
 چیه؟ -

 

 کنم.ت میدهنت آسفالته، بیچاره -

 

بار من پوزخند زدم و فرمان را به راست کج کردم و برای این

دقتی داشت از سمتِ راستم سبقت موتورسواری که با بی

 گرفت، بوق زدم و گفتم:می

 

همه؟ به ففهمی؟ چرا نمیبه حدّ کافی بیچاره شدم، چرا نمی -

جون میترا التماسش کردم بره، گفتم نزدیکم نشو، گفتم حالم 

دونستم آخرش این میشه. خشایار، دِ لعنت خوش نیست، می

بهت تو بفهم. فرداشب عروسی زنیه که چهار سال نامزدم بود، 
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مون یکی بود، من خودم بزرگش کردم، عشقش از بچگی خونه

 کنی؟هم منو بزرگ کرد، تو دیگه چرا درک نمی

 

انگار سخنرانیِ بلند باالیم، چندان تاثیرگذار نبود که حرص و 

 خشمش را در گوشی پخش کرد.

 

هات، کدومِ اینا دلیل نمیشه وسط رابطهدهنتو ببند مهبد، هیچ -

به جایِ کسی که پیشته اسم یکی دیگه رو بیاری. حرصی که از 

یه  اون داری روی تن و بدن دختر مردم خالی کنی. واقعا که

وجدانی. هزارتا دعوای من و بهار، نصفِ یه دعوای شرفِ بیبی

 الکیِ تو هم نمیشه.

 

ی خیابان پارک کردم و موهایم را به چنگ ماشین را گوشه

طاقت بودم و حالم خراب. بدبختانه حق با همه بود و گرفتم. بی

دانستم به نابودیِ زدم که میوپا میمن وسطّ منجالبی دست

 رسید.سی که بهم نزدیک بود، میخودم و هرک
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پیر و پیغمبر رو قبول داری؟ دست خودم نیست، من دارم از  -

کنم که با یه گیرم. حتی به این هم فکر میدرون آتیش می

تفنگ و دوتا فشنگ، هردو نفرشون رو به درک واصل کنم. 

خشایار، من آسمونم به زمین برسه فردا شب میرم اون عروسیِ 

 خودمَم میزنم. باید آخرین حرفم رو بهش بزنم.نحس... قیدِ 

 

ای کشیدم و با حرص و خشم، تلفن مکث کرد و من پوفِ کالفه

بار از گوشم فاصله دادم و مشتم را به رانم کوبیدم. در را چندین

 آخر حرفم را تکمیل کردم.

 

خشایار...؟ آتیشِ من بدون دوده، یا واقعا تو کوری؟ هرکی  -

، ندونستنِ تو و نفهمیدنت داره آتیشم میزنه؛ ندونه عیبی نداره

چی خبر داری، تو که دیدی سوزم. تو که از همهبیش از قبل می

الدن چه بالیی به سر من و مهیار آورد، تو که دیدی من به 

هایی تحمل کردم، واسه من ی همین اتفاق، چه بدبختیواسطه

یا تمام دن یکه همیشه زیر سلطه و وابسته به غیر بودم، اندازه

ترسیدم. این استقالل برام گرون تموم شد. از زمین و زمان می
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به نفرِشون تنها رفتم یزد بین اون همه آدمی که از نفروتک

عرضه بودم، تو شیش ماه ی مامانی و بیترسیدم. من یه بچهمی

 بینی؟ ندیدی چی به روزم اومد؟مرد شدم، نمی

 

ا شکست و صدایِ بَمش را جا که رسید، سکوتش رحرفم به این

 شنیدم:

 

خیلی خُب آروم باش مرد، ولی این که بخوای کار اشتباهی  -

ی من خارجه که جلوت رو نگیرم. تو مرد انتقام کنی از عهده

 نیستی...

 

 پوزخندم عمق گرفت و به پشتی صندلی تکیه دادم.

 

 ولی شدم... مرد هیچی نیستم جز انتقام. -

 

دوانگشت، روی رانم ضرب گرفتم. خیس نفسی تازه کرد و با 

 سوخت.عرق بودم و کل وجودم از یادآوریِ گذشته می
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 برو خونه بعد بیا حرف بزنیم. -

 

 خشایار؟ -

 

 جونم داداش؟ -

 

ی کولر را روی خودم تنظیم کردم، حال خفگی داشتم و دریچه

 کشیدم.های عمیق میانگار اکسیژن نبود که مدام نفس

 

ار کنم؟ با هیچی متقاعد نمیشه، پاش برسه اجازه با مهیار چیک -

 نمیده این سر، روی تنم باقی بمونه.
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شنوی، تو حرف نزن. بذار این عروسی تموم شه؛ از من می -

بعدا سر یه فرصت مناسب که آتیش جفتتون خوابید، حرفای 

دلت رو بزن. به هر حال اون بزرگترته... بذار خودش رو خالی 

 کنه.

 

 کردم چون هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. سکوت

 

 مهبد؟ -

 

 ام بیرون میزد.ی سینهقلبم داشت از قفسه

 

 گوشِت با منه؟ -

 

راهنما، درست روی خطّ اعصابم تیکِ چراغپوف کشیدم و تیک

 بود.

 

 آره. -
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جا سکوت کن. بذار مهیار حرف بزنه، پس به جای االن، اون -

ت توجه م به اون مادر بیچارهرو حرف بابات حرف نزن، یکم ه

 کن.

 

 خورد؟گوشی خیس عرق بود و واقعا این کولر به چه دردی می

 

 باشه. -

 

از گوشم دود بیرون میزد، داشتم از شدت غلیان خون بدنم، به 

 رسیدم.ی تبخیر مینقطه

 

فعال با من کاری نداری؟ برم یکم کیسه بوکس شم شاید  -

 طوری موندم.پسندیده شد، همون
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های ریزِ بهار را شنیدم اما قابل خشایار که خندید صدایِ زمزمه

تشخیص نبود و من هم چندان میلی به دانستنَش نداشتم. 

 ی حالِ من و سارا حرف میزد.احتماال داشت درباره

 

 بهار رو برسون، یه جا قرار بذار همدیگه رو ببینیم. -

 

میام  ممکنه حرفاتون طول بکشه، وقتی زدی بیرون بگو -

 پیشت.

 

ام در هم استارت زدم و نتوانستم دردم را کتمان کنم و چهره

 فرو رفت و آخم را در گلو خفه کردم.

 

 باشه پس خداحافظ. -

 

 به خودت مسلط باش، خداحافظ. -
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تر از قبل، تماس را قطع کردم و تلفنم را تر و بالتکلیفعصبی

در آوردم، روی صندلیِ کناری انداختم و ماشین را به حرکت 

تمام فکر و ذهنم سارا بود. به خودم لعنت فرستادم، هرچند، 

 کرد.دردی نه از من و نه از سارا دوا نمی

ی رونفس عمیقی کشیدم و پا بر روی پدال گاز فشردم. روبه

ی جلوی خانه، کنار ماشین مهیار پارک کردم و خودم را در آینه

 د.ریشم زیادی بلند شده بوماشین دید زدم. ته

حی رورنگ و ابروهای پرپشتم، پوستم را از بیهای مشکیچشم

 آورد.در می

حوصلگی از کمی موهای نامرتبم را با دست شانه کردم. بی

ام هویدا بود. پیاده شدم و کاش تک اجزایِ وجودیبهتک

جا سر بزنم. تنها جایی که باید حس مجبور نبودم مدام به این

 کرد.عمل میداد، درست برعکس آرامش می

ی بعد، در با صدای تیکی باز زنگ آیفون را فشردم و چند لحظه

 شد. نفسی تازه کردم و وارد شدم.

 به محض ورود به سالن، صدای میترا را شنیدم.
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 داداش؟ -

 
 

  
 

 

ام را و اندام کشیده و بلندَش، در آغوشم جا خوش کرد، بینی

 تا شاید روی موهایش گذاشتم و عطرش را عمیق نفس کشیدم

 وجود و قلب و مغزم، به آرامش برسد.

 

 سالم عزیزم، خوبی خواهرم؟ -

 

 دستش را دور کمرم حلقه کرد و من باز نفس گرفتم.

 

 وای مهبد، دلم خیلی برات تنگ شده بود. -

 

های مداوم من با این چند ثانیه، رفع سرش را بوسه زدم. دلتنگی

 شد.نمی
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 کجاست؟طور، پس شادی منم همین -

 

ای خودش را از آغوشم بیرون کشید و با نگاه دلگرم کننده

 اش را بوسیدم و لبخند زد.ام شد، پیشانیخیره

 

 معرفت شدی.از وقتی ازدواج کردی بی -

 

شادی با جیغ و داد خودش را به ما رساند و پایم را بغل کرد، 

 میترا بلند خندید و من از زمین بلندش کردم.

 

 بره، خوبی عزیزم؟ دایی قربونت -

 

 صورت گرد و تپلَش را غرق بوسه کردم.

 

 آی آی نکن دایی، صورتم درد میاد. -
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دختر بانمک و شیرین زبانی بود و شاید تنها دلیلِ جان گرفتنِ 

 این خانه بود.

 

 شادی پس سالمت کو؟ -

 

 گردنم را گرفت و محکم فشرد.

 

 هووووم... ببخش مامانی، سالم دایییییی. -

 

 سالم خوشکل خانم، قربون تو بره دایی مهبدت. -

 

های سطحی همراه شد. میترا کمرم را گرفت و دستش با نوازش

 نصیب مانده بودم از این خانه و خانواده.خیلی وقت بود بی

 

 خدا نکنه داداش. -

 

 من به خدانکندهایی فکر کردم که خدا، خواست و اتفاق افتاد.
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 مدرسه میره؟بگو ببینم، شادی ما امسال  -

 

 هایی دلنشین گفت:خودش را جدا کرد و با اخم

 

 نه، مامان میگه سال دیگه باید برم مهدکودک. -

 

 در تاییدِ حرفِ میترا لب زدم:

 

 راست میگه دایی، هنوز خیلی کوچولویی. -

 

 هایشدست به کمر گرفت و با همان لحن شیرین و بامزه، لب

 آلود گفت:را جلو داد و اخم

 

کوچولوام، پس چرا خودت االن پرسیدی مدرسه میرم یا  اگر -

 نه؟
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ام را این را که گفت، میترا بلند خندید و من مصلحتی پیشانی

 خاراندم.

 

 خب چون فکر کردم بزرگ شدی. -

 

 میترا آرام خودش را جلو کشید و درست کنارِ گوشم پچ زد:

 

 تا صبح هم حرف بزنی جواب داره. -

 

خندیدن داشتم. این دختربچه تواناییِ ها حالِ بعد از مدت

 خنداندن من را داشت.

 

 مثل خودته. -

 

 ام از سرِ شادی در فضا پیچید.این را گفتم و صدای قهقه

 

 شهرام کجاست؟ -
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و  کردهایم دنبال میمیترا هنوز با نگاه، ردّ لبخند را از روی لب

 تخواسکرد که حاال دلم نمیاحتماال به خیلی چیزها فکر می

 بدانم.

 

سرِ کار. صبح به مامان زنگ زدم، خبر داد که میای خونه، من  -

هم گفتم که سریع بیام و ببینمت. وای خدا! خیلی دلم برات 

 تنگ شده بود، معلومه کجایی؟

 

 به جلو هدایتَش کردم.

 

 منم سرِ کار. یزد بودم تازه اومدم. -

 

 دایی.. دایی..؟ چرا برام پاستیل نخریدی؟ -

 

 از نگاه معنادار میترا گرفتم و به شادی دوختم.چشم 
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 خریدم.جاست، وگرنه میدونستم یه فرشته اینمن که نمی -

 بعدا برات میارم، باشه؟

 

 شد و باز اخمو نگاهم کرد و گفت:به سینهدست

 

 پس یالّا بذارم زمین، من باهات قهرم داییِ بد. -

 

چنان اخمِ ولی هم میترا خندید و شادی را از آغوشم گرفت

 غلیظی بینِ ابروهایش نقش بسته بود.

 

 من داییِ بدی نیستم، فقط خبر نداشتم. -

 

به هیچ عنوان قصدِ پایین آمدن از خرِ لنگِ شیطان را نداشت. 

ی کرد و من دلم باز بوسیدنِ گونهمدام لب و لوچه آویزان می
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 و به ی منزلِ پارسامهر بودیکدانهخواست. یکیتپلش را می

جا معنایِ به خصوصی شدت عزیزِ اهلِ خانه. دختربچه در این

 دانستیم.داشت و این را همه می

 

 خبر هم داشتی برات مهم نبود. -

 

ی با شنیدنِ این حرف و با صدای مهیار جا خوردم و به آنی، همه

بار بدون عضالتم منقبض شد. به سمتَش سر چرخاندم و این

 حترام تکان دادم.ی امعطلی سری به نشانه

 

 سالم. -

 

معنایی زد و حرفِ میترا که موقعیت را خطرناک دید، لبخندِ بی

 مهیار را نشنیده گرفت. رو به شادی گفت:

 

طوری با دایی حرف بزنی ها، دخترِ خوبی ی بعد ایننبینم دفعه-

 باش.
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و شادی خندید، مهیار انگار قصد نداشت جواب سالمم را بدهد 

دم از حق را به همه دادن. اخمی ناخودآگاه بین و من خسته بو

ابروهایم نشست و نگاهی گذرا به اطراف انداختم تا مبادا پدر 

 حضور داشته باشد.

 

کنم جواب یه روز میگی سالم نکردی یه روز هم سالم می -

 نمیدی.

 

شادی به طرف حیاط رفت و میترا ترجیح داد ما دو نفر را باهم 

 مالیم گفت:تنها بگذارد و خیلی 

 

 ترسم خودش رو خیس کنه.من برم پیشِش، می -

 

سر تکان دادم و میترا موهای بلندش را با دست به عقب سوق 

 داد.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

168 

 زود میام پیشت. -

 

 باشه عزیزم. -

 

 داشتم.. میترا که رفت، لب کج کرد.چشم از مهیار بر نمی

 

ای به جواب دادن سالم کردنت وظیفته ولی من هیچ عالقه -

 ارم.ند

 

خواستم باهاش پلک زدم و لبم را با زبون خیس کردم. نمی

توانست پا روی پدالِ گازِ خشم دادم تا میبحث کنم، اجازه می

 بفشارد.

 

 مامان و بابا کجان؟ -
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ماهِ گذشته بابا تو اتاقش مامان هم آشپزخونه، جالبه... یک -

ع موقاوناصال مهم نبود که جفتشون هرروز بیمارستان بودن، 

 کدوم گوری بودی؟

 

خونسردیِ خودم را حفظ کردم. نباید حرمتِ برادری و این خانه 

 شکستم؛ هرچند هرچه بود، شکسته شده بود.را می

 

 یزد، سر پروژه... -

 

رد که کلبَش به پوزخندی کج شد. احتماال داشت به این فکر می

 رفتنم به یزد هم بهانه بود.

 

 م، خودتی.کنی مناونی که فکر می -

 

ها، از نفسم را پرفشار بیرون فرستادم. تحملِ این نیش و کنایه

توانِ من خارج بود و من داشتم با تمامِ وجود، خودم را به 

 کردم.سکوت وادار می
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ها دو سه تا چک بخوابون زیر گوشم، جای این حرفا و طعنه -

 تره.تحملش آسون

 

برات در نظر ها رو ترینترین و راحتولی من ساده -

 گیرم.نمی

 

 ی نگاهش را نبینم.عصبی پشت کردم تا خشم و کینه

 

 میرم پیش مامان. -

 

 و گامی به سمتِ آشپزخانه برداشتم.

 

 بریم اتاق من باید حرف بزنیم. -

 

 که به سمتش بچرخم لب زدم:متوقف شدم و بدون این
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 یه دفعه تمام گنجایشم پر شد، دیگه جا ندارم. -

 

 ا گرفت و محکم بین مشتَش فشرد.بازویم ر

 

 کنم.من برات جا باز می -

 

 لرزید.صدایم از عصبانیت می

 

 دستتو بکش. -

 

کردم قصد داشت من و هرچیزی که به من ربط داشت حس می

را زیر سوال ببرد و به باد تمسخر بگیرد و جز این نبود. مهیار 

 سعی داشت خوردَم کند.

 

 عقب بکشی؟نظرت چیه بزنی و دستتو  -

 

 آمد.داشت خونم به جوش می
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 مهیار؟ -

 
 

  
 
 

 

باید حرف بزنیم، زمانش رسیده. شیش ماهه سکوت کردم  -

 ولی باید حرف بزنیم، راه بیفت بریم اتاقم.

 

صدای مادر بلند شد و من آرزو کردم من را از این مهلکه نجات 

رار قدانستم باید حرف بزنیم اما هربار در موقعیتش بدهد. می

 شدم.گرفتم پشیمان میمی

 

 اومدی پسرم؟ -

 

 بازویم را رها کرد و من به سمت صدا چرخیدم.
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 سالم، آره. -

 

شد. نزدیکم شد و دوباره به مدام سیبک گلویم باال و پایین می

ها... آخ که تنها آغوشم کشید، با همان حرکات مالیم انگشت

 ی آرامشم،مادر بود.مایه

 

 م؟خوبی قربونت بر -

 

 شماها خوب باشین منم خوبم. -

 

بارید. ابروهایش از این بیشتر در هم گره از نگاهِ مهیار خون می

کردم کل اجزای صورتش از دردِ خوردند و احساس مینمی

 لرزید و من چه جانی داشتم!دلش، می

تفاوت مادر را از خودم جدا کردم و پشت هر دو دستش را بی

 بوسیدم.

 

 باشی.همیشه سالم  -
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 صبحونه خوردی؟ -

 

شد ضعفِ بدنی و از کار نخورده بودم اما میلی هم نداشتم. نمی

 افتادنِ مغزم را نادیده گرفت. هنوز آثارِ رخوت داشتم.

 

 آره، ممنون. -

 

ام ی سینهلبخند پرمهری به لب آورد و دستش روی قفسه

نشست و آرامش از کفِ دستش درست در کلّ وجودم جریان 

 د.پیدا کر

 

 سرِ پا نمون بیا بشین. -

 

 مهیار که تا این لحظه سکوت کرده بود، پر حرص گفت:
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جا میشینه، شماهم به ها بیاد اتاق من. اوننه، قراره بعد مدت-

 کارتون برسین.

 

ی کالمش شد و نگرانی، لبخندش را از مادر متوجه طعنه

 صورتش برچید.

 

 چی شده؟ -

 

خواست انتقامِ نامزدِ ود. مهیار میاین سوال ابدا مناسب اینجا نب

اش را از من بگیرد. این فکر، رمقم را گرفت. انتقامِ آن مرده

 دختر...

 

چیزی نیست، به هر حال دوتا داداشیم، طبیعیه من برم  -

 اتاقش.

 

 برای من و مهیار هیچ چیزی طبیعی نبود.
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فهمم. ولی پسرم برای ناهار باید خیلی خب، واال من نمی -

ها... من دارم ترتیبِ زرشک پلو با مرغ میدم، همونی که بمونی

 همیشه دوست داشتی.

 

بین دو راهی گیر کرده بودم. دوراهی فرار و جان دادن. کدام 

نجام توانستم ایکی حاال بیشتر به نفعم بود و کدام یکی را می

 کشید.بدهم؟! مهیار با چشم برایم خط و نشان می

 

 باشه. -

 

دانستم، ولی انگار مادر به نفع ه چی؟ خودم هم نمیولی باشه ب

خودش برداشت کرد که لبخندش عمق گرفت. هنوز موهایش 

جور نشاط در صورتش موج میزد. رنگ نشده بود اما حاال یک

 گرفت.این از برگشتنِ من سرچشمه می

 

 پس من برم به کارام برسم. -
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چشم تا این را گفت و دستش را از دستم بیرون کشید. با 

های زیادِ آشپزخانه دنبالش کردم و نگاهم روی قاب عکس

ها و هایی که جز مردهی پذیرایی ثابت ماند. عکسگوشه

هایی که یا نبودند خاطرات، هیچ چیزی برای ارائه نداشتند. آدم

کردند، و یا هنوز حضور داشتند و و با رفتنشان خون به دلت می

آهی از سر حسرت کشیدم که دادند. با همین حضور، آزارت می

 دستم توسط مهیار کشیده شد.

 

 راه بیفت. -

 
 

 
 

 

 

شدم. دقیقا حس و حال مجرمی را نرسیده، داشتم مواخذه می

 بردند.چال میداشتم که او را برای بازجویی به سیاه
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 مهیار؟ -

 

توجه به تُنِ صدای بلندم، در اتاقش را باز کرد و به ولی او بی

 ، خودش هم وارد شد و در را بست.داخل پرتم کرد

 

 خوب ببین. -

 

خورد که نفس زدن افتاده بودم و خون خونم را میبه نفس

کشی راه بیندازم و از خودم دفاع کنم. سر بلند کردم و عربده

های ها باز شد، اما با دیدن عکسدهانم برای زدنِ خیلی حرف

ی پوزخند بلندی دو تا توپ تنیس شد. هایم به اندازهالله، چشم

 زد.

 

نگاه کن. این تمامِ زندگیِ منه. تا بیمارستانم، خون و مغزِ -

م روز و شبم این بینم و تا وقتی هم خونهشکافته شده می

 هاست.عکس
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کوبید و خونِ داغی به مغزم رسید. تمامِ قلبم محکم می

ها را دیده و های الله را به دیوار نصب کرده بود. پدر اینعکس

کردم. من خودم را ثانیه به اختیار کرده بود؟ باور نمیسکوت 

 های آن زن...کردم اما با جمع کردنِ عکسثانیه شکنجه می

 

 کنی؟پرستی میمُرده -

 

ام را به دست ی پیراهن آبی سادهحرفم را تاب نیاورد. یقه

 دانستم این اخم، بازگرفت جوری ابرو در هم کشید که بعید می

 شود.

 

 ه رو کشتی.تو الل -

 

اش نگاه کردم. احمقانه بود که های به خون نشستهبه چشم

دانست. هنوز هم من را مقصرِ مرگِ ناگهانیِ نامزدش می

شد و من نگرانِ حالش بودم اش به جلو پرتاب میی سینهقفسه

 کردم. سکوت کافی بود.اما باید از خودم دفاع می
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 کاری نداشتم؟ تمومش کن. چندبار بگم من با الله هیچ -

 

 دهنتو ببند. -

 

ی کرد و مشتش روی یقهتک حروف را با حرص بیان میبهتک

 لرزید.پیراهنم به شدت می

 

کنی من الله رو کشتم؟! لعنتی، اون خودکشی چرا فکر می -

 کرد. این قضیه به من...

 

ام را رها کرد و به عقب هول داد و من پاهایم را به زمین یقه

سو سر وز افتادنم جلوگیری کنم. به هر سمتچسباندم تا ا

شدم و عذاب رو میهای معصومِ الله روبهچرخاندم با چشممی

که عذابِ من بیشتر بود یا مهیار اهمیتی نداشت، کشیدم. اینمی

من درست وسط جهنم بودم. بغضِ صدایش چهارستون بدنم را 

 لرزاند.
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تو خودش رو ربط داشت، تو اصلِ ماجرا بودی. به خاطر  -

های آخرین تک حرفبهکشت. نگو که یادت نیست، من تک

شبِ نفس کشیدنش رو باهات شنیدم. همون شب هم خودش 

 رو خالص کرد.

 

دانست؟ در همین پس شنیده بود و هنوز هم من را مقصر می

اش با الله، داشت او ی کوتاه و یادآوریِ خاطراتِ دونفرهفاصله

کرد و من از رگِ متورمِ گردن و را به مرز جنون نزدیک می

کردم و داشتم مرگ را به چشم اش حس میپوستِ سرخ شده

ترین کِس به مهیار و دیدم. برادرم خوب نبود و من، نزدیکمی

دانستم. باید مظنون به قتلِ الله بودم و این را خودم خوب می

 شد. باید...تفهیم می

 

دونی، تو که همه میدونستی و بازم منو مقصر عجیبه که می -

 چیز رو شنیدی چرا؟
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با هر دو دست، سرش را گرفت و چرخی به دور خودش زد. 

فهمیدم چه کردم. میخیلی عصبی بود و من حالش را درک می

کرد و چه کسی بهتر از من، که خودم عذابِ الیمی را تحمل می

 سوی این ماجرا بودم، توانِ فهمِ این بدبختی را داشت؟یک

 

شنیدم، عشقش رو نسبت به تو... دیدم که به پات افتاده  چون -

کرد قبولش کنی. دیدم که چطوری خودش رو بود و التماس می

 به آب و آتیش میزد.

 

مقصر بودم ولی نه در مرگِ الله. من با جدی گرفتن و اعتمادِ 

بیش از حدّم به الدن مقصر بودم. من همه چیز را با جزییات به 

 از کف دادم و صدایم را باال بردم: خاطر داشتم. عنان

 

مقصرش منم؟ الله و الدن هردوشون دوتا کثافت بودن که  -

که طرفِ منو بگیری، گند زدن به زندگی من و تو... به جای این

 کنی؟محکومم می
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ای هبا عصبانیت آشکاری خندید و به سمتم چرخید و من رگه

بلند و کشدار  هایهایش را دیدم. صدایِ نفسسرخِ چشم

بارِ اتاق پیچیده بود. دستش را در هوا هردویمان در فضای مرگ

تکانی داد و با حالتِ تمسخر، من را نشانه گرفت و ابروهایش به 

 جنگِ هم افتادند.

 

ببین کی داره اینا رو میگه، تو که هنوز هم جونت در میره  -

اس کنی تو لبشماری میواسه اون الدن هرزه، که داری لحظه

عروسی ببینیش، حداقل الله زن بود؛ الدن اونم نیست، یه 

 شیطان صفته...

 

خواستم به حرف خشایار عمل کنم، لبم را به دندان گرفتم. می

پس سکوت کردم. ابدا کنترلی روی صدایش نداشت و من جایِ 

دیدم.. درد ها را در روح و جسمش میسوختگیِ این حرف
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 اش برای یه نیمکه نامزدِ لعنتی کشید از این اعترافِ واضح،می

نگاهِ من، به پاهایم افتاده بود و مهیار... آخ، همه را تمام و کمال 

 دیده بود و من تا همین لحظه خبر نداشتم.

 

قدر از تو و تمام خصوصیاتت زیر گوش الله الدن بود که این -

ت شد، الله رو از راه به در کرد؛ باختهخوند که اون هم دل

نکرد، به جاش تا تونست اون لعنتی رو هل داد سمتت  خواهری

بندی کنه، تو که راه رو واسه هرزگیِ خودش باز کنه، شرط

ها بچرخه و شب رو با یکیشون وقت بگذرونه. کور بودی پارتی

 ندیدی؟

 

داد. مشت شدنِ اش را از دست میگوشم داشت قدرت شنوایی

ه صورتش دستم و داغ کردنِ گوشم؛ باعث شد خشمم را ب

ی بکوبم و جوری با مشت به فکش کوبیدم که از ضربه

هام ناله کردند. مهیار که روی زمین پرت شدیدش، استخوان

 شد، به خودم آمدم. خدایا! من...
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 مهیار؟ -

 

ای وجودم به رعشه افتاد و با دست دهانم را پوشاندم. چند لحظه

 ؟حرکت تنها نگاهم کرد. خدایا! من... چیکار کردمبی

خشکم زد. انگار خودم نبودم، الدن چه بالیی به سر من و مهیار 

های کشدارِ مهیار داشت کشیدم اما نفسآورده بود؟ نفس نمی

های الله تو انداخت. چشمهایم را به رعشه میاستخوان

کرد. حس تهی بودن، جایِ اتاق رویِ وجودم سنگینی میجای

 کرد.میام ام، داشت خفهحس پوچیِ بین سینه

که روی صورتش دست بگذارد، بلند شد و مهیار بدون این

 مقابلم ایستاد.

 

 دستت درد نکنه. -

 

عقب رفتم ی غرورم را به غارت برد. عقببا این حرف، ته مانده

 و پشتم به دیوار برخورد کرد.
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خوام. خوام. ببخشید... غلط کردم... معذرت میمعذرت می -

 م.داداش من کوچیکتم، غالمت

 

پوزخند زد و آتش گرفتم. پیراهنش را مرتب کرد و فکش را 

 اش از درد در هم فرو رفت و من سوختم.تکانی داد و چهره

 

 مهیار...؟ گ*ه خوردم، بیا دستمو بشکن. -

 

اراده به سمتش کشیده شدم اما خودش را کنار کشید. بی

 خواست نزدیکش باشم.نمی

کاری که انجام داده بودم، کم داشت، تپید و کمقلبم تند می

بزرگی و بد بودنش را به رخم می کشید. من روی مهیار دست 

ها را از بین بلند کرده بودم؟ روی مهیار؟ آمده بودم تا کدورت

 لرزید.گیر میببرم و چیکار کردم؟ صدام از بغضی نفس

 

 مهیار؟ -
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ی هرزه، رو من دست بلند کردی، چون به خاطرِ اون دختره -

 ت رو گفتم...حقیق

 

گرداندم، نه نه نه... خدایا نه...! کاش زمان را به عقب بر می

 شد.کاش می

گرفت. من هنوز های مهیار جانم را میپشیمان بودم و حرف

رویی با گذشته را نداشتم و این چه خبطی بود از آمادگیِ روبه

گفت و منِ احمق، توانِ شنیدن من سر زد؟ مهیار حقیقت را می

 کرد. درد...!م. غرورم درد مینداشت

 

 کنم، منِ خر نفهمیدم.نفهمیدم چیکار می -

  
کردم، از هزار و یک فحش و آرامشی که در صدایش حس می

 ناسزا بدتر بود.

 

 فهمی، عجیب نیست.خیلی چیزا رو نمی -

 
 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

188 

 
 
 

 

آمد. دست و پاهایم ام باال نمیی سینهنفسم از صندوقچه

ی افسار گسیخته جلو رفتم و اولین دیوانهلرزید. مثلِ یک می

پوستر عکس الله را پاره کردم. دومی... سومی... چهارمی... 

 برای پنجمی مانعم شد.

 از پشت هر دو دستم را گرفت و بین کمرم و شکمش قفل کرد.

 

 کافیه. با پاره کردن عکس ها هیچی عوض نمیشه. -

 

 بود. ی یک گردو راه نفسم را بستهچیزی به اندازه

 

ی قداستی که تو از الدن تو ذهنت داری، من از الله مجسمه -

داشتم؛ وقتی اون شب جلوی تو زار زد که قبولش کنی، من 

بارم که شده، مُردم. وقتی ازت خواست حداقل بغلش کنی و یه

 یبه جای منِ احمق، تو بهش بگی دوستش داری، غرور نداشته
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اون شب تو مست بودی. من دود شد و رفت هوا... خوب یادمه 

درازی نکردی ولی این هیچی رو درسته با این حال، دست

خواست، و نامزدِ تو... کل کنه. نامزدِ من تو رو میعوض نمی

مردای شهر رو... الله؛ همون عشقی که مثل چشمام مورد 

ش به راه تو کشیده شد. اعتمادم بود، به خاطر اون خواهرِ هرزه

بران رو، فرصت زندگی رو از تو که پسش زدی فرصت ج

 خودش گرفت.

 

کرد و به مغزم خشمش، بی واسطه از حلزونیِ گوشم عبور می

کرد. تارِ اعصابم را مخدوش میبهرسید و هر حروفش، تارمی

ون هایش بیرتوانِ تقال کردن نداشتم تا دستم را از حصارِ دست

 هی دردی که کشیدخواست همین لحظه، همهبکشم و مهیار می

 بود را، رویِ دوشِ من به بگذارد و خودش را خالی کند و من...

 

عشقِ من، تا همیشه چشم بست و تو موندی و اون دختر، که  -

مکه. تا همین االن هم داره خونِ اون مثال مردِ زندگیش رو می

 کنه.درست مثل یه زالو... از خونِ کثافتِ مردم تغذیه می
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م و فرو ریختم. لبش را باز به کنار ی فرود دادبه زانوهایم اجازه

 گوشم رساند.

 

گناه بود. اگر الدن زیرِ گوشش از ی من بیحقیقت همینه، الله -

گفت، اگر از عمد، اونو به طرف تو ی تو نمیهای نداشتهخوبی

مُرد. هم قاتل جونِ اونی، هم قاتلِ احساس داد، نمیهل نمی

. سی سالمه و حتی من... من نتونستم جز اون کسی رو ببینم

شنوم. تو چی شدی؟ یه متواریِ چندشم میشه اسم زن رو که می

ی مفلوک. با زندگی جفتمون بازی کردی. بدبخت، یه بیچاره

ی ما باز میشد. بابا هم به وقت پای اون دوتا به خونهنباید هیچ

 ی تو مقصره...اندازه

 

ته گلویم می سوخت و دیگر قلبم کشش نداشت. هیچ 

فهمید از آویزی برای فرار و رهایی نداشتم. خشایار میدست

ها، آسان بود؟ خواست؟ سکوت دربرابرِ این حرفمن چی می
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دادم تا حرف بزنم و صدایم به شدت به سختی زبانم را تکان می

 دورگه شده بود.

 

نو خوای ممهیار...؟ من هیچ تقصیر و گناهی نداشتم، تا کی می -

 گناهکار بدونی؟

 

را رها کرد و من روی زمین نشستم. این پاهای لرزان، دستم 

تحمل وزنم را نداشتند. تا همین لحظه هم با کمکِ خودِ مهیار 

رد و کسرِ پا بودم. دردِ بزرگی رویِ سقفِ این خانه سنگینی می

 کشیدم.من انتظارِ فروریختنش را می

 

جا من چند سالم بود؟ ها؟ وقتی بابا وقتی اونا اومدن این -

دستشون رو گرفت و گفت از این به بعد مثل میترا، دختر این 

فهمیدم؟ جز گل کوچیک و تو و خشایار ن من چه میخونه

 هیچی واسم مهم نبود.
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ی ساتن سفید رنگش نشست. خم شد و لب تخت و رویِ ملحفه

های پشتِ دستش ی رگسرش را بین دست گرفت، همه

و من تو چه حالی  برجسته شده بود و رنگش به کبودی میزد

شنید، یا ترجیح کس صدایِ مجادله کردنِ ما را نمیبودم؟ هیچ

 دادند ما رسمِ برادرکشی راه بیندازیم؟می

 

های اون زن ی تو، قربانیِ بازیمهیار...؟ باور کن منم به اندازه -

خوام برم تو عروسیش شرکت کنم؟ کنی چرا میشدم. فکر می

ن کنی اگر اوکه زنم نشد؟ فکر میهام رو تسکین بدم که عقده

گفت و اعتراف ریخت، اگر نمیآب پاکی رو روی دستم نمی

خواسته من بازم کرد که جز پول، هیچی از من نمینمی

گرفتمش؟ به خاطر خیانت به من، به تو، به خواهر خودش، می

به دستی که تا آرنج عسل گذاشت تو دهنش و گاز گرفت اون 

گذشتم؟ مهیار به همون کنی ازش مییصفت؛ واقعا فکر مبی

کنی، من تو تمام عمرم جز به خدایی که شاهد و ناظره اشتباه می

 الدن به هیچ زنی نگاه نکردم، الله و احساسش...
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 حرفم را قطع کرد.

 

 بسه مهبد. -

 

چقدر سخت بود که هم به حرف خشایار، هم مهیار گوش کنم. 

شدند. سرش هم دوخته نمیها به لب باز کردم چون این لب

ی پشت دستش های برجستههنوز روی دستش بود و رگ

ها را گفته جای حرفکرد سکوت نکنم. حاال که تا اینوادارم می

 ماند. تعلل کردم تابودیم، پس نباید چیزی ناگفته باقی می

 ی اتفاقاتِ تلخِ آن شب را به خاطر بیاورم.همه

 

اق من، مستِ مست بودم، ولی اون شبی که الله اومد تو ات -

خوب یادمه. با الدن رفته بودیم یه پارتی تو شمال شهر... تمام 

مدت من الدن رو ندیدم، انگار بین شلوغی گم شده بود. یکی 
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دونم چی شد که دست اون دختر رو رد اومد کنارم، اصال نمی

دید، بعد یهو قدر خوردم که چشام چهارتا مینکردم. اون

دن پیدا شد و برگشتیم خونه، در حالی که من اصال ی السروکله

روی پا بند نبودم. کمکم کرد رو تخت دراز کشیدم، وقتی رفت 

دونم اون خورم یه نقشه بود. هنوزم نمیتازه الله اومد. قسم می

دختر کی بود به من مشروب تعارف کرد؟ قصدشون چیزِ دیگه 

 بود مهیار...

 

من  دیدم واش را میهای پوستینهداها و تغییرِ رنگنبضِ شقیقه

خبر بودم. بینی باال کشیدم و دستم روی گردنم از حالِ خودم بی

 نشست و مهیار ابدا تکان نخورد.

 

من نامردی نکردم، حتی وقتی الله گفت همیشه منو  -

هاش برام مهم نبود، نه چون خواسته، نه التماسش نه نالهمی

خورم مزدِ تو بود. قسم میخودم عاشق الدن بودم؛ چون اون نا

یه لحظه هم به چشمی غیرِ خواهری نگاش نکردم. این وسط 

 گناه من چیه؟ تو بگو...
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آهِ جانسوزش وجودم را مثل شمع آب کرد. خودم را وادار 

کردم که بلند شوم، کنارش روی تخت نشستم. از زرد شدنِ سر 

آورد شدم و دستش انگشتانش متوجه فشاری که به سرش می

 بار پَسَم نزد.ا گرفتم، اینر

 

منم مثل تو قربانی بودم. الله هم خبر داشت، اونم بی گناه  -

کار من رو از چشم تو بندازن، تو چشم خواستن با ایننبود. می

خانواده خوار و ذلیل بشم که شدم. مهیار من االنم هیچی ندارم 

 ولی تن به رذالت ندادم.

 

ردم و سرش افتاد. انگار با هر زحمتی بود دستش را آزاد ک

 گردنش، توان نگه داشتنِ وزنِ سرش را نداشت.

 

 کنم.منو ببین، خواهش می -
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های کشیده و سر بلند کرد. صورتش برافروخته و چشم

 سیاهش، عجیب قرمز میزد.

 

 خوام.معذرت می -

 

های پرتوان به تر نگه داشتم و با همین مشتدستش را محکم

 خودم سیلی زدم.

 

 خورم نفهمیدم چی شد.قدر بزن تا آدم شم، قسم میبزن. این -

 

ی دستم را شل کردم و دستم بی اختیار سرم را گرفت و حلقه

 افتاد.

 

 مهبد؟ -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

197 

لرزید. جایِ ضربِ دستم سرخ لرزید، وجودش میصدایش می

شده بود و روحم را به در و دیوار کوبیدم و خودم را لعنت 

 شکست.کردم، کاش دستم می

 

 جانم؟ -

 

لی ذاشتم، وت نمیاگر یک درصد به پاکیت شک داشتم، زنده -

کردی؟ اگر نامزد من نابود شدم. تو جای من بودی چیکار می

ت خاطرخواه برادرت بود و برای یه لحظه لمس چهارساله

کرد و درست فردای روزی که جواب نهِ کردنش، التماس می

 کردی؟کار میش رو گرفت، خودش رو می کشت چیقاطعانه

 

تنم از این سوال لرزید و داغ کردم. من حتی تحملّ شنیدنش را 

خواستم عروس شدنِ الدن را ببینم و دم نداشتم و چطور می

 اراده لب زدم:نزنم؟ بی

 

 منو ببخش. -
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 ام چسباند.پیشانی به پیشانی

 

 کردی؟نه نه... نه... بگو چیکار می -

 

توانستم مهیار گذاشته بودم که میمن بارها خودم را به جایِ 

 بفهمم.

 

 دوتا خواهر، با زندگی دوتا برادر بازی کردن. -

 

 کرد. با حرص دوباره سوالش را به زبان آورد:دندان قروچه می

 

 کردی؟چیکار می -

 

ی من خارج بود اما با چشم بستم. جواب این سوال از عهده

 نهایتِ صداقت گفتم:
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 شد، من یا...یکی این وسط کشته می -

 
 

  
 
 

 

پوزخند زد و به همراهِ بیرون فرستادنِ هوایِ درونِ کالبدش لب 

 زد:

 

خوبه، منم شاهرگ احساسم رو زدم. نشستم و رفتنِ  -

 ی خونش رو نگاه کردم.قطرهقطره

 

 دست سنگینم را به سختی باال آوردم و روی قلبَش گذاشتم.

 

... جفتمون به چی تموم میشه، هم تو هم منفردا شب همه -

کنم، هنوز هم اسمش که میاد قلبم رسیم. انکار نمیآرامش می

تند میزنه، هنوز هم اگر یکی بدش رو بگه خونم به جوش میاد، 
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س، ولی فرداشب تمومش هنوز هم این رگِ غیرت براش قلنبه

 کنم. شاهرگ زندگیش رو میزنم، فقط صبر کن.می

  
 را می سوزاند.از کف دستش آتش فواره میزد و گوشم 

 

 مهبد؟ -

 

دستش را آزاد کردم و از روی تخت بلند شدم و به خودش و 

های الله که دورتا دور کلّ زندگی، پشت کردم. با دیدن عکس

کرد، قلبم به تب و تاب افتاد. آن اتاق لبخند به لب نگاهم می

ریخت، هیچ شبِ آخر، وقتی به پاهام افتاده بود و اشک می

ی معصوم و مظلوم نداشت. خودِ شیطان تو اللهشباهتی به 

وپایِ من را بلرزاند و من جسمش نفوذ کرده بود تا دست

 خوشحال بودم که با آن مستی هم کارِ خطایی نکرده بودم.

 

 درست میشه. -
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ها افتادم. مهیار تکان نخورد، این را گفتم و به جانِ مابقی عکس

رو جدا کردم و  حتی یک عکس را هم به جا نگذاشتم. همه

مچاله روی زمین انداختم. درست مثل کاری که با الدن 

دادم به راحتی به زندگی جدیدش مشغول کردم. اجازه نمیمی

 نفس زدن گفتم:شود و به ریشم بخندد. بین نفس

 

طور که ریشه این خانواده رو کنم، هموناز هستی ساقطش می -

 از ته زد..

 

 اتاق لگد زدم. ی کفبه پوسترهای مچاله شده

 

 مهیار...؟ حرف بزن. -

 

شد، هجوم خون را به وضوح در سرم ام داشت منفجر میسینه

 کردم.حس می
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فهمم آره حق با توئه. بابا هم مقصره، هنوز هم که هنوزه نمی -

این دوتا کی بودن؟ چرا مثل بختک افتادن به جون زندگی من و 

شناخت؟ ماه پشت کجا میخواستن؟ بابا، اینا رو از تو؟ چی می

 مونه... اول و آخرش رسواییه!هیچ ابری پنهون نمی

 

کس این حریم دو زدم و عجیب بود که هیچبلندبلند حرف می

شکست، انگار همه منتظر همین لحظه بودند، که من نفره را نمی

 و مهیار حرف بزنیم.

 

تو شاهرگ زدی، من نه... به دیو درونم خون دادم، خون...  -

مون خونی که تو به فنا دادی. االن من مهبد نیستم، یه گرگم ه

 که منتظرِ تیکه پاره کردنه.

  
زد. باالی سرش ایستادم، از پایین به هنوز هم حرفی نمی

 نفسی لب زدم:صورتم نگاه کرد. با بی

 

 بینی؟چی می -
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تر بود. متر از من کوتاهبلند شد و مقابلم ایستاد، فقط چند سانتی

داد های سرخ نشان میهایش و آن رگهخطوطِ بغل چشمخط و 

که خسته بود. می فهمیدم... قرمزیِ فک و رنگ و روی پریده، 

ریشی که مثل من بلندتر از حد معمول شده بود حالش را به ته

 داد.خوبی نشان می

 

 مرد شدنت رو... -

 

خواست؛ باید بلند پوزخند زدم، ولی نه... این حرف پوزخند نمی

کار را کردم. اشک از چشمم سرازیر شد و خندیدم و اینمی

 هیستریک دستم را تکان دادم.

 

 ی باحالی بود، ایول خوشم اومد.خیلی طعنه -

 

 با حرفَش ساکت و صامت تنها نگاهش کردم.

 

 تونی، ولی تو، هم مرد شدی هم مستقل...کردم نمیفکر می -
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 اش زدم.ینهام را به سچشم ریز کردم و انگشت نشانه

 

 گردم.کنی؟ من از حرفم بر نمیاالن داری خرم می -

 

 به پوسترهای مچاله شده نگاه کرد.

 

گردی، حرف کنی، پرغرور بر میمیری، تنها زندگی می -

کنی، مشت میزنی، حمایتگر شدی... اینا چیزاییه میزنی، دفاع می

 ماهِ آخر، خودتکه تو شیش ماهِ گذشته به دست آوردی. یک

 رو اثبات کردی، فقط یه چیز درست نیست!
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ی دستم نگاه کردم و عرق شرم ریختم. چطور به جای ضربه

تونسته بودم به برادرِ خودم مشت بکوبم و هنوز روی پا باشم؟ 

 گردن کج کردم.

  
 ی کارام اشتباهه.م، من همهشرمنده -

 

 شمسرم را پایین انداختم تا نبینم. کلّ جهان هستی روی دو

کرد و دلم دمی، نفس کشیدنِ بی دغدغه سنگینی می

هایم، به هیچ دلیلی زنده خواست. انگار جز به اجبارِ ریهمی

 نبودم.

 

 مهبد؟ -

 

هایم را به هم فشردم تا کلمات، از سکوت کردم و ردیفِ دندان

 الیِ لبم متواری نشوند.

 

انتقام راه حلش نیست، با پاره شدن این عکس ها و دیدنِ  -

های سیاه دیوارهای سفیدِ اتاقم تازه فهمیدم که باید پرده
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موم ها کنار رفتن، تنگاهمو کنار بزنم. ببین اتاق روشنه... سیاهی

شدن، تو هم پوسترهای اون الدن رو از دلت بکن. وضعیت تو 

کسی کردی که ارزششو نداره، پوش بدتر از منه... تو دلتو سیاه

کدوم از ما نباید به اون تمومش کن. بابا راست میگه، هیچ

 عروسیِ کذایی بره، باید تموم شه.

 

ی قشنگ و شعارهای ی شنیدنِ چهار تا کلمهمن حال و حوصله

ها را قیول داشت؟ رنگارنگ را نداشتم. خودِ مهیار این حرف

 شد؟می

 :ترین شکل ممکن گفتمآهستهیک قدم به عقب برداشتم و به 

 

گردم، حرفات قشنگه، خیلی زیاد. ولی من از حرفم بر نمی -

 الدن باید به حقش برسه.

 

 ی در را پایین کشیدم که گفت:دستگیره
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برادرمی... بخشیدمت؛ ولی اگر این دختر رو از زندگیت  -

 کنم.نندازی بیرون، جلوت قد علم می

 

جا به دربِ ای همانم و چند لحظهآه کشیدم و از اتاق بیرون زد

های ممتد و عمیق، راه نفس را باز می بسته، تکیه دادم. نفس

 هایت همراهی نکنند.کردند اما نه زمانی که ریه

تپید و پاهایم به شدت می لرزیدند. دست هایم قلبم نامنظم می

را مشت کردم و از اتاق مهیار فاصله گرفتم. فضای بدون تغییر 

 کرد.م خاطرات گذشته را پیش چشمم زنده میخانه، تما

 

گاهِ الله، روی موهای الدن؛ همان های گاه و بیبُرِس کشیدن

ی الدن، گوش فلک را های سرمستانههای طبیعی، خندهزیتونی

ای که بارها و بارها زیر گوشم کرد. نجواهای عاشقانهکر می

 شدم.کرد و من مستِ عشق میتکرار می

کرد. با همین خانه، پنهانی و آشکارا نوازشم میجا، در همین

 شدم.اش مسخ میهای جادوییهمان سرانگشت
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های بلندش بین موهایم آرامشی به وجودم با گردشِ ناخن

گرفتم. کرد که تنها و تنها در کودکی از مادرم میسرازیر می

تر و تر، کثیفروز تیرهی زیبا و درخشانش روزبهچهره

 شد.تر میترسناک

 

داد، عقلم استعفا قلبم لجوجانه به دوست داشتنش ادامه می

 آمد.داد وقتی از پسِ این قلب الشعور برنمیمی

درمانده سالنِ ساکت را طی کردم و به سمت آشپزخانه رفتم. 

 کرد.مادر داشت پیاز خورد می

 

 میترا کجاست؟ -

 

ثرات ابینی باال کشید و به سمتم چرخید. گریه می کرد یا واقعا 

 پیاز بود؟

 

 کنه.تو حیاطه، داره با شادی بازی می -
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ی آستینش اشکش را پاک کرد، نزدیکش شدم و خیره با گوشه

 به چشمانش لب زدم:

 

 ها به خاطرِ پیازه.ایشاال که این اشک -

 

 لبخند زد.

 

هام اینجا هستن، چرا طوره. وقتی سه تا بچهمعلومه که همین -

 گریه کنم؟

 
 

  
 
 

 

نِ لبخند زدن نداشتم، شیر آب را باز کردم و چند مشت آب توا

به صورتم زدم ولی تا چشم باز کردم، مادر حوله به دست لبخند 

 زد.
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 بیا عزیز دل مادر، صورتت رو خشک کن. -

 

 حوله را گرفتم و بویِ خوشِ غذا حالم را تغییر داد.

 

 ممنون. -

 

 و صورتم را خشک کردم.

 

 بابا کجاست؟ -

 

 کرد و شانه باال انداخت.مکث 

 

 باید تو اتاقش باشه. -

 

 های من و مهیار را شنیده بود، شک نداشتم.مطمئنا حرف

 

 باشه، من باید یه تلفن بزنم. -
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 حوله را به دستش دادم که مچم را گرفت:

 

 پسرم؟ -

 

 جانم؟ -

 

 شد.نگاهش نگران بود و روی یک نقطه از صورتم ثابت نمی

 

م رو ببینم، عزیزم شد تا تو جیگر گوشه چشمم به در خشک -

نی توخوری؟ میمشکلی نداری؟ تنهایی سخت نیست؟ خوب می

 بخوابی؟ عزیزِ مادر سرما بخوری خدای ناکرده، کی مراقبته؟

 

ی نگرانی خوشحال شدم. خودخواهی بود اما همهاز این همه دل

 نفر باشد که نگرانشان شود.ها نیاز داشتند یکآدم

 

 چی خوبه قربونتون برم.دیگه اومدم، همه حاال -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

212 

 

 دلخور سر پایین انداخت.

 

 یعنی بود و نبود ما برات فرقی نداشت؟ -

 

 بغلش کردم و لبم را روی سرش گذاشتم و بوسیدم.

 

منظورم این نبود، آخه مادرِ من چی بگم؟ که هیچی خوب  -

نگرانم نمیشین؟ با شما جوری بیشتر از قبل، دلنیست؟ این

بهتره، مطمئنا اگر بخوام بمیرم هم، کسی نیست یه لیوان آب 

وقت صورتم رو آب میزنم حوله به دست دستم بده. اون

ی مادری. چرا بود و نبودت نباید کنارمی. دورت بگردم تو ملکه

فرق داشته باشه؟ داره... خوبم داره. بودنت یعنی بهشت و 

 نبودنت خود جهنم.

 

نبه نزن، چه خوب حرف میزنه واسه خبه خبه. حرفای قلنبه سل-

 ها.کنیمن! معلومه که خیلی رو مخ دخترا کار می
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 تر بود.کار در کنارِ خانواده سادهخندیدم. این

 

ا تونم بمن غلط بکنم، معضلِ زندگی من اینه که جز شما نمی -

 کسی این مدلی حرف بزنم.

 

 از آغوشم فاصله گرفت.

 

 تو یخچاله، بخور عزیزم. گیالس و هلو و زردآلو خریدم -

 

 نوکرتم هستم، چشم. بعد از ناهار... -

 

 هایش خندید.چشمانش برق زد و لب

 

 خوای بمونی؟الهی مادر به فدای تو بره، می -
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دانستم نفسی تازه کردم و چون خودم جوابِ این سوال را نمی

 چیزی نگفتم.

 

 پیشبرم یه تلفن بزنم، خشایار منتظرمه. بعدش هم میرم  -

 خوریم.بابا... ناهار رو باهم می

 

 شادمان سر تکان داد و لبخند زنان به کارش مشغول شد.

 

پس یه تعارف بزن. خشایار جان هم بیاد و باهم ناهار  -

 بخوریم.

 

 بین چهارچوب در آشپزخانه گفتم:

 

 بهش میگم. -

 

ام را بیرون آوردم. میترا و شادی از سالن خارج شدم و گوشی

کردند. در اصل شادی شیطنت بازی میها آبپشت درخت



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

215 

ی خشایار را گرفتم، خورد. شمارهکرد و میترا حرص میمی

 طولی نکشید که جواب داد.

 

 جونم داداش کجا بیام؟ -

 

 های شادی پوف کشیدم و لب زدم:رو به ورجه وورجه کردن

 

جا که دونم... از اینمونم. بعدازظهر یا شب، نمیمن اینجا می -

 بیام بیرون بهت زنگ میزنم.

  
 صدایش خندید.

 

 حله حله... پس فعال.-

 

 صبر کن. -

 

 مکث که کرد با خودم کلنجار رفتم تا بپرسم. برایم سخت بود.
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 سارا چطوره؟ -

 
 

  
 
 

 

. شبِ سختی را هومی کشید و من به حالِ بدِ سارا فکر کردم

 پشتِ سر گذاشته بود.

 

تا جایی که من خبر دارم خوبه، ولی ما اومدیم با بهار رفتن تو  -

بینم و تخمه اتاق، بیرون هم نمیان. منم نشستم تی وی می

 دونم واسه ناهار قراره چه کوفتی به ما بدن.شکنم. نمیمی

 

 کالفه دستم را به پیشانی زدم و عرقم را گرفتم.

 

 برو ببین، شاید بالیی سرشون اومده.خب  -
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ون شساعت پیش صدای گریهنه داداش، خبری نیست. تا یک -

 میومد.

 

ام کرد. این تابستانِ لعنتی چرا چند قدم راه رفتم و گرما کالفه

 کرد؟گورش را گم نمی

 

 چقدر تو خوب آمار میدی. -

 

اش در گوشی پیچید و من چشم از میترا و خندهصدای تک

 ی گرفتم.شاد

 

 نوکرتم. -

 

 خشایار؟ -

 

 این را که گفتم، لحنش تغییر کرد و عصبی شد. با کنایه گفت:
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ای بابا...! چیزیش نیست، مگه بار اولته مثل شیر زخم  -

 خورده...

 

 حرفش را قطع کردم.

 

 خوای پاشو برو رادیو جار بزن.بسه... می -

 

 ی حرصی و تمسخرآمیزی کرد.خنده

 

نیست، یه نظر دیدمش؛ به خدا فکر کردم با بد فکری هم  -

 قطار شاخ به شاخ شده.

 

پوف کشیدم و باز عرق از فرق سرم جوشید و از کنارِ 

 هایم فرو چکید.شقیقه

 

 یکم جدی باش. -
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 سینه صاف کرد.

 

خوبه، باور کن حتی گریه هم نکرد. صبحونه خوردیم، بعدم  -

شنوم، می به کمک بهار دوش گرفت. االنم من صداشون رو

ها من و شنون. هرچند این وسط مسطدارن گل میگن گل می

بهار هم سه چهار بار دعوامون شد که مهم نبود، گزارش کامل 

 بود؟

 

 یعنی خیالم راحت باشه؟ -

 

 اوهوم... -

 

شنیدم و هربار میترا سعی در هنوز سر و صدای شادی را می

 ر کردم.تآرام کردنش داشت و غیرممکن بود. لحنم را جدی
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اصرار کن ببرینش دکتر، من که نتونستم راضیش کنم، خیلی  -

ه زنم طبیعیلجبازه... البته حق داشت با گندی که من هربار می

 نخواد با من پا تو بهشت هم بذاره.

 

توانستم صدای مالیمِ تلویزیون را بشنوم. بادِ داغی وزید و می

اش را شانه موهایم را به هم ریخت و من با پنجه، آشفتگی

 کردم.

 

 جفتِ خوبی میشین، دوتا کله خر و لجباز. -

 

ایی ای بود. زیبباز به میترا نگاه کردم. دخترِ الغراندام و کشیده

فردش، شهرام را بهی منحصربه خصوصی داشت. همین چهره

مجنون کرده بود. دمِ عمیقی از حرارتِ فضا گرفتم. میترا، انگار 

 بود، کمی فاصله گرفتم.هنوز هم متوجه حضور من ن

 

ار تونی ناهکم مزخرف بگو، راستی مامان گفت اگر بخوای می -

 جا پیش دخترا بمون.خوای، همونجا ولی نظر منو میبیای این
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اشتم، ذگفتی هم اینا رو تنها نمینوازیت منو کشته، نمیمهمون -

 ت.خوش بگذره... تو هم الزمه تنها باشی با خانواده

تایید تکان دادم و گوشی را دست به دست کردم و باز سری به 

 به گوشم زدم.

 

 حواست به سارا باشه. -

 

 رسید.صدای تخمه شکستنش به گوش می

 

ی خودته نه من، ولی چشم. تا جایی که از دستم بربیاد وظیفه -

 حواسم هست. برو دیگه... مزاحم نشو، بای.

 

 جون به حونت کنن خری، خداحافظ. -

 

ا قطع کردم و داخل جیبم گذاشتم. دستی به صورتم تلفن ر

کشیدم، هنوز چشم باز نکرده بودم که با پاشیده شدن آب به 
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عقب پرت شدم. میترا بلند بلند خندید. شادی بود که شلنگ 

آب را به سمت من گرفته بود. شادی هم به تبعیت از میترا 

  خندید.

 چکید.به خودم نگاه کردم، از سر و رویم آب می

 

 دایی این چه کاریه؟ خیس آبم کردی. -

 

 اش گفت:با همان لحن کودکانه

 

 خواستم خنک بشی، هوا گرمه. -

 

نگاهی کل زده دست جلوی دهانش گذاشت و با نیممیترا شرم

 هیکلم را از نظر گذراند.

 

 ببخشید داداش، یه خورده دیر جنبیدم. -

 

 دستی به خیسی لباسم کشیدم.
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کنین گوشیم ضدآبه؛ وگرنه االن باید برین خداروشکر  -

 خریدین.فروشی، یه دونه نو برام میرفتیم موبایلمی

 
 

  
 
 

 

اش شادی هردو دستش را روی دهانش گذاشت و به خنده

 دار و زیبایی داشت.ادامه داد. موهای موج

 

دادم، کار شادی بوده پس باید از من یکی که عمرا نمی-

 داد.اندازش پول بهت میپس

 

 اش را تمام کرد و پا کوبید.شادی خنده

 

 خوام باهاش ماشین شارژی بخرم.نه نه.. پول خودمه می-

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

224 

باران اش را بوسهنزدیک شدم و جلوی پایش زانو زدم و گونه

 کردم.

 

خواد. اصال برای تولدت، خودم برات دایی قربونت بره، نمی -

 خرم.ماشین شارژی می

 

 هایش برق زد و خندید.چشم

 

 راست میگی؟ -

 

 آره عزیزم، حاال بدو دایی رو بوس کن ببینم. -

 

ام کاشت، میترا دستش را گرفت و ی آبداری روی گونهبوسه

 گفت:

 

خب دیگه شادی خانوم، باید بریم حموم و لباس عوض کنی  -

 چون ممکنه سرما بخوری.
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 به شادی چشمک زدم که ریز خندید.

 

 ها.قول دادی -

 

 رو جفت چشام. -

 

با هم وارد سالن شدیم، میترا شادی را که خیسِ آب بود، بغل 

 کرد و به سمت حمام رفت. بین سالن ایستادم.

های سفید... آه کشیدم. همه چیزِ ای ساده و پردههای قهوهمبل

 این خانه درد و عذاب بود.

 

حتما مهیار هنوز هم در اتاق خودش را حبس کرده بود. صدای 

های آشپزخانه به گوش هم خوردن قابلمه جیغ و داد شادی و به

 رسید.می

پوف کشیدم و به سمت اتاق پدر رفتم. چند تقه به در زدم که 

 بفرماییدی گفت.
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وارد اتاق که شدم، دیدم که پشت پنجره ایستاده بود، مو به تنم 

 راست شد.

جا ای بود که به حیاط دید داشت، دقیقا هماناین همان پنجره

 زدم.رف میکه من با تلفن ح

 

 سالم. -

 

 ای بود که از دهانم خارج شد، به سمتم چرخید.این نهایت کلمه

 

 علیک سالم. -

 

 چه خشِ واضحی در صدایش داشت.

 

 چه عجب باالخره رضایت دادی به ما هم سر بزنی! -

 

 سر پایین انداختم.
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 ببخشید، تا رسیدم مهیار... -

 

 حرفم را قطع کرد.

 

 بشین.خبر دارم، بیا  -

 

خبر داشت؟ دقیقا از چی؟ به دستورش عمل کردم و روی 

 ای که اشاره کرد، نشستم.صندلی

 

 اومدی که بمونی؟ -

 

چقدر این سوال درد داشت، هم برای من و هم برای کل اعضایِ 

 خانواده...

 

 برای ناهار آره ولی... -

 

 باز هم حرفم را قطع کرد.
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سر ت، پگردی خونهبر میزیاد تهران نیستی، بعد این سفر،  -

 تا زمانی که ازدواج نکرده باید تحت نظارت پدرش باشه.

 

ندم، رساها را به صبح میفکر بازگشت به اتاق کذایی که شب

 حکم تیرباران را داشت. حکمِ سنگسار... امکان نداشت.

 
 

  
 
 

 

 ش حرف بزنیم.بهتره بعدا درباره -

 

م، االن گفتم دیگه کنمن یه حرف رو، دو بار تکرار نمی -

 کنی و میایوجور مینمیگم. از یزد که برگردی وسایلت رو جمع

 جا، تو اتاق خودت...همین
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ود انصافی بگشتم. بیی آخر را زد. من به آن اتاق بر نمیضربه

جوری با دانست و چرا اینو به حتم پدر این را از من بهتر می

 کرد؟غرور و غیرتم بازی می

 

خیابون، یه دختر رو بردارم و ببرم محضر عقد  شده از تو -

 ذارم.کنم، پام رو تو اون اتاق نمی

 

 آلودی بهم انداخت.نگاه غضب

 

 دیگه چی؟ -

 

زیاده روی کرده بودم اما حق نداشت به کاری مجبورم کند که 

 نهایت متنفر بودم.بی

 

نه تلخی و تندی، نه کتک و نفرین جواب نمیده... جای من  -

م گردم ولی من بر نمینیست، حاضرم شما رو ببرم خونهجا این

 بابا.
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 صدایش را باال برد.

 

م نکن. رو حرف منم حرف نزن، فعال م، خونهواسه من خونه -

 وقتباید بری یزد... بیست روز زمان داری. خوب فکر کن، اون

 فهمی که این بهترین تصمیمه.می

 

 سعی داشتم خودم را کنترل کنم.

 

شما، نه من... بهترین تصمیم واسه من دور بودن از تمام واسه  -

 ست، همین...گذشته

 

 رویم نشست.نزدیکم شد و درست روبه

 

 ی کافی زمان داری که فکر کنی.جا به اندازهدیگه کافیه. اون -
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من شش ماه فکر کردم، پنج ماه در این خانه عذاب کشیدم. 

ه رفتم، تصمیمم را گرفتدیگه نه... کافی بود، وقتی از این خانه 

ار ی تلخم را تکرگشتم. گذشتهبودم. با این حرف پدر بر نمی

ای بود که مقابلم کردم. تمامِ خاطرات الدن، فیلمِ تراژدینمی

 شد.پخش می

 

خوره، شاید به کل از تا برم و برگردم، دنیا هزارتا چرخ می -

 دستم خالص شدین، ننگ منم پاک شد.

 

 بلند شدم ولی با دادی که زد، متوقف شدم.از روی صندلی 

 

 جا وایسا.همون -

 

 نفسم را آهسته بیرون فرستادم.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

232 

تونی از زیر بار مسئولیتت شونه خالی با این چرندیات نمی -

جا زندگی کنی؛ تا وقتی متاهل کنی. وظیفه داری، مثل مهیار این

 نشدی و تشکیل خانواده ندادی.

 

شد. به سمتش چرخیدم. آور میانکم داشت فضای خانه خفقکم

تضاد عجیب رنگ سفیدِ موها و سیاهیِ ریش و سیبیلش ابهت 

ام و تنها به خاطر داد بر خالف میل باطنیاش میخاصی به چهره

 پدر بودنش، سکوت کردم. بلند شد و گفت:

 

این خونه بیشتر از اینکه منبع یادآوری خاطرات باشن، خونه  -

ی ی خوب داری و چندتا خاطرهخاطره ی پدریته، هزار و یکی

 بد... خوب ها رو فدای بدها نکن.

 

چقدر ساده از همین خاطراتی که پدرِ مغز و اعصابم را درآورده 

 ها هم نبود.بودند، حرف میزد. همه چیز به همین راحتی
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آخه بابا... شما که خودتون می دونین، من شیش ماهه تو یه  -

ی یه نره خر شدم، م. اندازهشهر غریب مستقل زندگی کرد

چون زن ندارم دلیل نمیشه برگردم و اینجا زندگی کنم، ولی 

 دونم شایدم حق با شما باشه.نمی

 

 ام گذاشت.دستش را روی شانه

 

فهمی. یه پدر باید بدونه حتما هست، وقتی پدر بشی می -

 ی مستقلش رو ازپسرش، پول ماشینِ چند صد میلیونی و خونه

 ؟کجا آورده

 

 دهانم باز ماند.

 

قدر کنم. اونی چند نفر کار میبابا؟ من دارم تو یزد اندازه -

جا خراب و داغونه که در ماه، ده روز آف شرایط من اون

 خورم. شما نیستی ببینی من...می
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 دستش را باال آورد و حرفم را قطع کرد.

 

 تو شیش ماه؟ -

 
 

  
 

 

 

دادم که از نظرش باید میآب دهانم را قورت دادم. چه جوابی 

ز جا، امنطقی به نظر برسد؟ من با پولی که وقتِ رفتن از این

خودش گرفتم؛ آن خانه را با بدبختی و هزارجور قسط خریده 

ام، با کمکِ یکی از بودم. پول ماشین را هم با حقوق ماهیانه

ای برای پس گرفتنِ پولش هام گرفته بودم که عجلهدوست

 نداشت.

 

کنن، تو هم هنوز ترت میپسرم، دردها اگر نکُشن قوی ببین -

تر شدی. نمیگم دنبال کارای حروم و ای، پس مطمئنم قویزنده

ی پلیس خالفی چون پسر منی. یه عمر با شرف تو اون اداره
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تونی چیزی غیر از پاکی و صداقت تحویلم خدمت کردم. نمی

هرچقدر بدی. بهت شک هم ندارم ولی حواست رو جمع کن. تو 

تونه یه شغال باشه، فریبِ کسی رو هم گرگ باشی شریکت می

شناسه، تو این زمونه، همه پای زمین نخور.... زن و مرد نمی

 مونن.زدنت می

 

 هایش نگاه کردم، اطمینان موج میزد.به چشم

 

 مونه.یادم می -

 

من آدمی نبودم که به کسی اعتماد کنم، تنها کسانی که ارتباطم 

ها قطع نکرده بودم بهار و خشایار و البته سارا بود. را با آن

 امتحان خودشان را پس داده بودند.

 

 ی دیگه...و اما یه مسئله -

 

 حوصله سر پایین انداختم.بی
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 الدن... -

 

یشتر ام ببا شنیدن اسمش، چشم بستم. فشار دستش روی شانه

 شد.

 

 بذاری.دیگه گوشزد نکنم که حق نداری پات رو تو عروسی  -

 

 هیستریک سر تکان دادم.

 

 متوجه شدی مهبد؟ -

 

 متوجه نبودم اما گفتم:

 

 بله... -

 

 کسی قرار نبود از رفتن من خبر داشته باشد، حتی خشایار...
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 گرفت.رفتم، دلم آرامش نمیرفتم. اگر نمیمن تنها می

کس هیچ احدی یارایِ مخالفت با من را نداشت. هیچ

ی این ام برای ادامهکند. تمام انگیزهتوانست مخالفت نمی

زندگی همین بود. زندگی من و مهیار را نابود کرده بود. مگر 

شد به همین راحتی از زیر بار گناهش شانه خالی کند و به می

 ی ما بخندد؟ریش همه

داشتنی، شرفِ دوستبه خواهر خودش هم رحم نکرده بود. بی

سوختم در داشتم می ی روحم بود در حالی کههنوز هم ملکه

 ترین عشق اول...آتش انتقام از لعنتی
 

 

** 

 

  

  
ساعت از نیمه گذشته بود که باالخره به خانه رسیدم. تمامِ طول 

ها تابِ تحملِ روز در خانه و بین خانواده زجر کشیدم، نه آن

 دیدن من را داشتند نه من...
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ه نداشت. ی پر از بدبختی؛ جز غم، چیزی به همرادیدن آن خانه

نابودتر از همیشه پا روی زمین کشیدم و کلید را روی قفل در 

 انداختم.

ی به محض ورودم خشایار را دیدم، روی مبل تک نفره

روی ال ای دی خوابش برده بود. کنترل از دستش روی روبه

های کف افتاده بود. در را بستم و با کمترین صدای سرامیک

 ر گذاشتم. نا نداشتم به بدنمممکنه گوشی خاموشم را روی کانت

حرکت بدهم. وارد آشپزخانه شدم و در یخچال را باز کردم و 

کمی آب خوردم. به قصدِ رفتن به اتاق، از چهارچوب در فاصله 

 گرفتم که صدای خشایار بلند شد:

 

 باالخره اومدی؟ -

 
 

 
 

 

 پوف کشیدم، حس و حال حرف زدن نداشتم.
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 آره. -

 

آلود بود. دستی به گردنش زد و کش و خوابصدایش گرفته و 

های زیادی را در این قوسی به بدنش داد. مشخص بود ساعت

 حالت، خوابیده بود.

 

 بهار و سارا پیش هم خوابیدن. ساعت چنده؟ -

 

به سمتش چرخیدم، پاهایش را از روی میز بلند کرد و ایستاد. 

 خمار بود و گیج میزد.

 

 بشه.خیلی نمونده ساعت یک  -

 

 دستی به صورت و پای چشمانش کشید.
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پس من برم بهار رو بیدار کنم، برسونمش خونه... ای بابا!  -

 چطوری خوابم برد؟

 

غرغرکنان به سمت اتاق رفت ولی بین راه ایستاد و به سمتم 

 چرخید.

 

قدر دیر کردی؟ اون تلفن کوفتیت رو چرا جواب چرا این -

 نمیدی؟

 

بارم فکر زدم و به تمامِ روزِ کسالتکالفه چنگی به موهایم 

خواست بحثی را باز کنم برای همین لب کردم. ابدا دلم نمی

 زدم:

 

 ی بهار نگرانش میشن.زنیم، خانوادهبعدا حرف می -

 

آلودگی، روی پا دستش را به دیوار گرفت، هنوز به خاطر خواب

 بند نبود.
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 زنیم.راست میگی، ولی مفصل حرف می -

 

جا میخکوب شدم. هنوز سمت اتاق رفت و من همان خشایار به

های مهیار، پدر، آن تمام اتفاقاتِ روز، مقابلم رژه رفت. حرف

ی پدر و حتی شهرام، با های تند و گزندهناهار خوردن زیرِ نگاه

موردش، اعصاب خرابم را متشنج کرده های بیپیچ کردنسوال

 را بیرون کشید.ام های چند سالهی تمام بدبختیبود. ریشه

 سرم را رو به باال سوق دادم و آه کشیدم.
  

 سالم. -

 

 صدای بهار بود.

 

شب غیر شرعیتون هم بخیر. برید که االناس اون سالم، نیمه -

 داداشای گردن کلفتت، گردن خشی رو بزنن.

 

 ام کوبید.قبل از حرف زدنِ بهار، خشایار مشتش را به سینه
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 خشایارم، نه خشی. -

 

 خندید، انگار نه انگار خواب بوده است. بهار

 

بار خشیِ منو خشایار صدا نکنی، پیشی میشم گازت این -

 گیرم.می

 

 های خشایار کرد.این لحن لوس و بچگانه، لبخند را مهمان لب

 

، تونی خشی صدام کنیقربون خانومم برم، فقط تو پیشی، می -

 ی ملوسِ من.گربه

 

ی های ریز و زنانهگذاشت. مشتو برای بار دوم لب روی لبش 

 بهار، من را به خنده انداخت.

 

 خاک تو سرت، خجالت بکش. حداقل جلوی مهبد. -
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 آهسته این را بیان کرد، با این حال من شنیدم.

 

ترسم دو روز دیگه عیبی نداره، من دیگه عادت کردم. می -

 وسط خیابونم واسه شما، رختخواب پهن کنم. یاال برین خونتون.

 

 تر کوبید.مشت دوم را محکم

 

 دهنتو ببند تا نزدم فکت رو پیاده کنم، اوباش الدنگ... -

 

 پوزخند زدم، بهار سرپایین انداخت.

 

 ی یه غوله.نزن خب، تو دستات اندازه -

 

از من طرفداری کرد، حاال تا خود صبح دعوای مفصلی در راه 

 داشتند.
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باشگاه با شعارِ دوباره برمت غلط کرده، برو و برگرد، می -

 سازمت بدن.می

 

 عجیب بود که حرفی نزد.

 

 وای خشی جونیم، بدو دیگه دیر میشه.-

 

 بهار که انگار تازه ساعت را دیده بود هین بلندی کشید.

 

وای بدبخت شدم، ساعت که یک شده...! داداشم من رو  -

 کشه.می

 
 

 
 

 

 خشایار نگاه خاصی به سمتم انداخت.
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جوری نمیشه. فعال من برم کاری فکری بکنم، اینباید یه  -

 نداری؟

 

ابرو باال انداختم. دست بهار را گرفت و در حالی که به سمت در 

 رفت گفت:می

 

 زنیم.حرف می -

 

حرف به سر تکان دادم. صدای بسته شدن در را شنیدم و بی

سمت اتاق رفتم. آرزو کردم سارا خواب باشد. چراغ خاموش 

کرد. بود اما نور آباژور کنار تخت، اتاق را تا حدودی روشن می

ی سفیدرنگ، دوباره با دیدن اندام ظریفَش زیرِ آن ملحفه

هایم را سای کشیدم و لباعذاب وجدان گرفتم. پوف خفه

ای نیاز داشتم. خیلی زود بیرون آوردم. به یک دوش چند دقیقه

از حمام بیرون آمدم و مقابل کمد ایستادم. لباس راحتی پوشیدم 

و در کمالِ خونسردی، کمی عطر به گردنم زدم. لب تخت 

ام را بیرون فرستادم. سرم را بین نشستم و نفس حبس شده
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های نامنظم . از نفسدست گرفتم و چشمم را محکم فشردم

خواست توانستم حدس بزنم که بیدار بود و نمیسارا می

 واکنشی نشان بدهد. دل را به دریا زدم.

 

 سارا؟ -

 

تکانی خورد و جوابم را نداد.. خودم را باال کشیدم و به تاج تخت 

چرخید و از زمان، مغزم به هزاران سو میتکیه دادم. به طورِ هم

دانستم زنی که ، تحتِ فشار بودم اما میهشت جهتِ جغرافیایی

پا به حریمم گذاشته بود و حاال شاید از وجودم هراس داشت، 

 گرفت. پاهایم را دراز کردم.باید آرام می

 

 سارا خانوم؟ -

 

 به سمتش نگاهی انداختم که پشت کرد.
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خوام خودتو جای من بذاری، از سمتِ تو توقعی ندارم اما نمی -

ال روزِ خوبی نداشتم. سارا، وقتی از یزد من هم امروز اص

 برگردم...

 

 حرفم را قطع کرد.

 

 خوام بخوابم.می -

 

ی حرفی که برای گفتن، روی زبانم ریخته مکث کردم و همه

 بودم، قورت دادم.

 

 سارا؟ -

 

 کرد.اش غلیان میخشمِ آشکاری در تارهای صوتی

 

م گشتموندم، بر مینمیاگر به اصرارِ بهار نبود یه لحظه هم  -

 ی خودم.خونه
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شد؛ به سمتش رفتم و روی بدنش با حرف زدن چیزی حل نمی

خم شدم. بازویش را نرم نوازش کردم و لبم را به گوشش 

چسباندم. سارا برای من، تفاوت داشت. حداقل وقتی خودم به 

 کردم.جسم و روحش رحم نکرده بودم باید خودم آرامش می

 

 عزیزم؟ -

 

ماند. کنارش دراز کشیدم و نتیجه میهایم بیی تالشمدام همه

 دستم را دور شکمش حلقه کردم.

 

 تونی منو خر کنی.با این کارا نمی -

 

 درصد فکر کن من همچین قصدی داشته باشم.یک -

 

 ماند.اثر میراه به جایی نداشت، تقالهایش همه بی
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حدواندازه تنِش  عزیزم؟ ببین، من االن خیلی خستم. بیش از -

 روحی و روانی دارم. باز هم حال تو برام مهمه؛ تو خانومِ منی.

  
 من یا الدن؟ -

 
 

 
 
 

 

چنان با حرص این حرف را زد که قلبم تیر کشید. حقیقت 

همین بود؛ من هنوز با خودم کنار نیامده بودم. جایگاهِ خودم، 

سارا ام نداشتم و سارا، الدن... خودم درکِ درستی از زندگی

ی من عذاب فلک کشیدههای سربهدرست وسطِ بدبختی

 کشید.می

 

 نگو سارا، دیشب من یه غلطی کردم؛ عذرخواهی هم کردم. -
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خواستم این بحث و جوّ متشنج را آرام کنم و سعی داشتم می

 دانستم.که چقدر موفق بودم، نمیلحنم مالیم باشد و این

 

فرار کردی؟ حتی  واسه همین هم صبح، مثل دزدهای جانی-

 صبر نکردی حالم رو بپرسی.

 

سوختم. پوستِ تنم در حالِ ورقه شدن بود، وسطِ بحران می

 کرد.انگار کلّ کهکشانِ راه شیری، روی دوشم سنگینی می

 

من فقط نخواستم بیش از قبل بحث کنیم سارا. هزاربار حالِت  -

چرا رو از خشایار پرسیدم، کلِ روز خودم رو شکنجه کردم که 

دونی، چرا بهم نزدیک میشی؟ دیشب اون اتفاق افتاد. تو که می

 مگه بهت هشدار ندادم؟ هزاربار گفتم نکن.

 

های از اعماقِ وجودش، از خودم متنفرم به گریه افتاد و ناله

زمان تجربه نکرده بودم. کرد. به حالِ انزجاری رسیدم که هیچ

 آور بودم.یک موجودِ عوضی و تهوع
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بهار و خشایار خجالت کشیدم. مهبد، خبر داشتم ولی من از  -

کنه تو دیگه باهاش کنار فکر کردم حاال که الدن داره ازدواج می

دونی بار چندمه این بال رو سرم میاری؟ دیگه اومدی. هیچ می

کفر خشایار، دوست صمیمی خودت هم در اومده. ترجیح 

به که دوستت و دوست دخترش حواسشون دادم جای اینمی

من باشه؛ تو بمونی. تمام امروز رو مثل میرغضب طول و عرض 

خونه رو گز کرد و منتظر بود برسی که حسابت رو برسه. از 

 خجالت آب شدم وقتی بهار بدنم رو دید.

 

شرمگین چشم بستم و لبم را روی موهایش قفل کردم. آن زن، 

ه های اللگذشتم. وقتی مهیار هنوز با عکسالدنِ لعنتی... نمی

گذراند، چرا نه؟ باید این مشکل را از ریشه حل روزگار می

هایم دیدم. باید... دستهای خودم میکردم. باید با چشممی

روی تنِ لرزانش، مشت شد و انگار باز حضورِ سارا کمرنگ 

 تر...شد و الدن در تصوراتم بزرگ و بزرگمی
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از باز لب بسارا انگار تازه مجالی برای حرف زدن یافته بود که 

 های ممتد گفت:کرد و بینِ گریه

 

اصال به خودت زحمت دادی ببینی چی به سرم اومده؟ اگر  -

ولم کنی نشون میدم، جای سالم ندارم. عوضی از خودت و این 

 خونه متنفرم.

 

لرزید. تب داشت؟ خودم را از شدت گریه، داغ کرده بود و می

 ای داشت؟لعنت کردم ولی چه فایده

 

دختر، آروم باش. من اگه رفتم؛ قصد نداشتم از زیرِ بارِ  باشه -

مسئولیتم شونه خالی کنم. مجبور بودم به خانواده سر بزنم. 

مهیار، مادر، پدر و میترا وادارم کردن بمونم، تو که خبر داری 

اهلل شدیم. نتونستم زودتر از این من و اون خونه مثلِ جن و بسم

  ت بیا...بیام. بس کن سارا! یکم به خود
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خوردم. ای که به جانَش افتاده بود، تکان میمن از شدتِ زلزله

به هیچ صراطی مستقیم نبود و من توانِ کنترل کردنش را 

 های شدید گفت:نداشتم. بین هق هق

 

تونی. تونی. هرچی به من مربوط باشه، نمیوقت نمیهیچ-

الدن جوریه، حتی یه بار هم به اون همیشه فقط واسه من این

درازی نکردی. خوب خبر دارم که واسه بوسیدنِ دستش دست

کردی. من واسه تو چی هستم؟ هان؟ اصال منو آدم هم شرم می

 های اون رو سرِ منِ بدبخت درمیاری؟بینی؟ یا فقط عقدهمی

 

م هایبارم را با الدن به رخِ لحظهقصد داشت کلّ زندگیِ نکبت

 بکشد؟ نه!

که وجودم به رعشه افتاد.. می لرزیدم  رویه بودها بیاین حرف

ریختم. اتاق در حجمی از حماقت فرو رفته بود و سارا و عرق می

های مگویَش درست ی حرفامشب قصدِ جانم را داشت. پنجه

 کرد و این، چه جهنمِبیخِ گلویم را گرفته بود. نفسم یاری نمی

 ای بود؟خودساخته
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ی دردهایِ این همهلبم روی موهایش محکم شد و چشم بسته، 

 ای نداشتم.دختر را به جان خریدم که چاره

 

هرچی با اون نتونستی، هرکاری، هرچیزی که با اون نکردی،  -

کنی. من اگر ها به من حمله میسرِ من در میاری.... مثل وحشی

کنم؛ چون خوام، اگر فرار نمیمیام پیشت، اگر خودم از تو می

دونی چه حسی به تو حتی نمیدوسِت دارم، چون عاشقتم ولی 

که فقط منبع ارضاء نیازتم، باز هم خودم رو کنار من داری. با این

 کشم.نمی

 

هایش عین حقیقت بود و من، گردنم حق داشت، همه ی حرف

قدر خودش را پایین دادم آنتر، اما اجازه نمیاز مو باریک

زخمی ی بکشد که دیده نشود. سارا برای من، چیزی فرایِ همه

از  ایدادم و انگار قطعهبود که خورده بودم. بویِ گندِ عفونت می

 بدنم، گندیده بود.

 

 سارا؟ -
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جانش به رانم کوبید و من دردش را در قلبم با مشتِ زنانه و کم

ی شهر ی گندیده که بوی تعفنش همهحس کردم، همان نقطه

ت ار... دسببار، دوبار، سهرا برداشته بود. خراب کرده بودم. یک

خواستم جلوی این داشت و من نمیاز مشت زدن بر نمی

 ی انرژی را بگیرم. جیغ زد.تخلیه

 

درصد عشقی که به اون داری، نگو سارا، بگو الدن... شاید یک -

 به من هم رسید.

 
 

 
 

 

سوخت و التهابِ چشمانم، وادارم کرد پلک باز ته گلویم می

و  بریدداشت امانم را می نکنم. دردی که در بدنم پیچیده بود،

ی مردمِ شهر را خبر خواست. کاش همهدلم، عربده زدن می

 کردم.می
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 کنم.خواهش می -

 

م، دادی کنار کشیدن نمیدوباره دست به تقال برداشت. اجازه

 مثلِ پیچک دورِ اندامش پیچیدم.

 

 کنم.نه سارا، ولِت نمی -

 

خط و خش داشت و این را که گفتم، بینِ گریه خندید. صدایش 

 رسید.دورگه به نظر می

 

 وقتوقت مال من نبودی. هیچمگه منو گرفته بودی؟ تو هیچ -

هم دست منو نگرفتی... من احمقم که هنوز هم باهاتم. من از یه 

گیرن. من هیچی ها حداقل پول میزنِ خیابونی هم کمترم، اون

 از تو...
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. چه گفت؟ خودِ خون به مغزم نرسید و به آنی خیسِ عرق شدم

های مزخرف چطور با غیرتم فهمید، همین حرفاش میلعنتی

گفت تا افسار پاره کنم؟ با یک فهمید و میکرد؟ میبازی می

 صورتِ  ی هیچ، رو بهحرکت به کمر خواباندمَش.. در فاصله

 .توپیدم اشکَش از خیس و ملتهب

 

داری، نگرفتم. نخفه شو. دهنتو ببند سارا... ببند تا خودم گِل  -

ها مقایسه کنی، هیچوقت... به خدا حق نداری خودتو با اون

کشی وقتی کنارِ منی، مالِ کنم. خجالت نمیدهنتو پرِ خون می

کنی؟ به چه حقی؟ به چه جراتی؟ منی به این خزعبالت فکر می

 جا جوری بزنمت که...نمیگی من بزنه به سرم و همین

 

وحشت در وجودش پیچید و بویِ ترسَش را حس کردم. هنوز 

شد و هرلحظه امکان داشت جنون حرفَش در سرم اکو می

شد و سارایِ لرزان، ام به جلو پرتاب میی سینهبگیرم. قفسه

زیرِ بدنم حالِ گر گرفتگی داشت. هردو دستش را روی 

صورتش گذاشت و بلندتر گریه کرد. خونَم به جوش آمده بود 
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و حاال برای من اهمیتی نداشت که خودش برای کوباندنِ این 

 رسید.آجرها به تن و بدنِ من، به چه حالی میپاره

به رویِ خودش نیاورد که همین چند کلمه تا چه اندازه، غرور و 

 غیرت و شخصیتم را لگدمال کرده بود.

 

من جز عشق، هیچی از تو نخواستم. همه رو دادی به الدن،  -

سه من نداری. ازت متنفرم... متنفرم... بزن، یاال بزن. هیچی وا

 قدر بزن که بمیرم.این

  
 مشتش را به سر و صورتم کوبید و من چشم بستم.

 

دهنم رو پرِ خون کن چون حقیقت رو گفتم. خودم رو، عشقم،  -

م رو بهت دادم؛ ولی تو هنوز هم وقتی با احساسم، من خانواده

ی عشقت واسه اونه.. مثلِ کنی. همهمنی اون کثافت رو صدا می

سرطان به جونت افتاده، بویِ گندِ عطرِ الدن رو میدی. ولم کن، 

 بذار گورم رو گم کنم که ریختم رو نبینی.
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زم های مغشد و سلولام به شدت باال و پایین میی سینهقفسه

های دستم را روی صورتش خواستم استخواناستعفا دادند. نمی

 خورد کنم.

 

 سارا، نکن. با من و خودت اینکار رو نکن. -

 

زد. هنوز اشک دو طرف سرم را گرفت و نگاهش دو دو می

فرمَش قرمز و متورم شده بود. ریخت و بینیِ کوچک و خوشمی

های امروزَش را حدس زد. شد میزانِ گریهاز کُلُفتی پلکَش می

باز  و اش به رعشه افتادشد. چانهآنقدر بود که چشمانش باز نمی

 قطراتِ درشتِ اشک، پهنای صورتش را پوشاند.

 

من که مهم نیستم، اما اگه ولم کنی با تو دیگه اینکار رو  -

 قدر به اون فکرذارم. اینکنم. تو رو با الدن خانومت تنها مینمی

ت قدر تو رویاهات غرق شو که جنازهکن که از بین بری، این

ز که خاکسترت هم باد قدر تو آتیشش بسوهم پیدا نشه. این

 ببره، فقط دست از سرم بردار. تو رو خدا پاشو و بذار برم.
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دادم. سارا تنها زنی بود که من را هرگز این اجازه را نمی

طور، بد و مزخرف و لعنتی، دوست داشت. با خودم که همان

ا کس برودربایستی نداشتم. من اصال آدم جالبی نبودم، هیچ

آمد. دلم، بوسیدن و آرام کردنش نار نمیاخالق و روحیات من ک

 داد؟خواست و آیا حاال جواب میرا می

 

میای و به من نمیگی، ولی واسه رفتن به عروسی اون، روزها  -

 ریزی.برنامه می

 
 

 
 

 

خواستم اتفاق من اگر برگشتنم را اطالع نداده بودم؛ چون نمی

 فهمید.ی پیش، تکرار شود و این را سارا نمیدفعه
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گیری؟ قدر به خودت و من سخت میدخترِ خوب، چرا این -

 ترسیدم بهت آسیب بزنم.من فقط می

 

مگه نزدی؟ هان؟ نزدی؟ حالم رو ببین... از دردِ جسمانی  -

 گزید. دارمنیست، از این بدتر هم به سرم می آوردی، کَکَم نمی

از دردی که تو سینمه میگم، برای چندمین باره با منی و اسمِ 

 بری؟ خسته شدم، من دیگه تحمل ندارم.اون عوضی رو می

 

هایش را خواستم با بوسه، حرفسرم را به سمتش بردم، می

های متوالیِ سر، قطع کنم و لبش را به هم بدوزم، ولی با تکان

 مخالفت کرد.

 

 بذار ببوسمت. -

 

با پشتِ دست، لبش را مخفی کرد و آخ از محدودیت. داشت 

گرفت و من، حاال که دردَش را در وجودم یخودش را از من م

 خواست عقب بکشم.کردم؛ دلم نمیحس می
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جوری... االنم پاشو. به خدا خوام بهم نزدیک بشی، هیچنمی -

 زنم.جیغ می

 

آمد. از خستگی و فشار روحی، توان باز نفسم به سختی باال می

تر نگه داشتنِ چشمانم را نداشتم با این حال، لحنم را مالیم

 کردم.

 

کنم خوام. حق با توئه ولی خواهش میعزیزدلم، معذرت می -

 ها مقایسه کن، نه فکر کن دوسِت ندارم.نه خودت رو با اون زن

 

علوم بود از بار مام مشت کوبید. اینبینی باال کشید و باز به سینه

کرد، چون جایِ دستَش، به سوزش ی توانش استفاده میهمه

 افتاد.

 

 مرواریدهای چشمات برم، گریه نکن. قربونِ -
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هردو دستش را باالی سرش قفل کردم. هنوز از یادآوریِ 

 کرد.هایش، مغزم ناله میحرف

 

دونی اخالق درست و حسابی شناسی سارا، میتو که منو می -

ندارم، تحملم کردی... چندروز دیگه هم تحملم کن، تموم 

 چی تموم میشه.میشه. فرداشب، همه

 

د زد و من به برقِ اشکش زل زدم و متاسف سر تکان پوزخن

 دادم.

 

خودت رو گول نزن مهبد. انتقامی در کار نیست، تو فقط  -

ماهه خبر ماهه ندیدیش، یکی دیدنش رو داری. شیشعقده

زنی. فقط همین... هرکی بال میداری عروسیشه و داری بال

 دونم.ندونه من خوب می

 

حقیقت بود یا کذب اهمیتی نداشت. من و الدن باید باهم 

احدی، حقّ مخالفت نداشت. کم با شدیم و هیچمی روبهرو
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غیرتم بازی نشده بود که کنار بکشم و راه را برای آن زن، 

زد و از من نفرت هموار کنم. سارا با حرص و کینه حرف می

 طوری بود؟داشت و واقعا این

 

هست، مهم نیست. مهم اینه که تموم میشه، سارا؟ هرچی که  -

بهت قول میدم. فقط چندروز دیگه به من وقت بده، قسم 

کنه. آدم میشم، عوض میشم، برات خورم شرایط تغییر میمی

 خوای.کنم که میهمون نقشی رو بازی می

 

دستَش از مشت کوبیدن خسته شد؛ وگرنه از دردَش نه... 

سوزاند و انگار ام را میسینه ی نزار و خیسَش جایی بینِچهره

ابلیسی به نامِ الدن، بدجور در رگ و پِیِ تنم پیچیده بود که یک 

ی هاکه چه چیزی در قرنیهگورِ بابا به خودم و سارا گفتم. این

تر از قبل دانستم، اما با قدرتسیاه و منحوسم دید را نمی

 بغضش را پس زد و گفت:
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جا خوای، همین االن بگو... همیننه.. وقت نمیدم، اگر منو می -

خوام جا الدن رو بذار کنار. اگر نه؛ نمیتمومش کن، همین

ها هم، الدن واسه حسّت کنم تا آخرین لحظهبمونم. صبر نمی

تصمیم بگیره، که وقتی مطمئن شدی از برنگشتنِ اون، بیای 

 بار دیگه نه.سمت من... این

 
 

  
 
 

 

م دانستکشیدم؟ نمی نفس میسرم رو به انفجار بود. من اصال

ها را خواستم اینچنان حرف بزند، نمیخواستم همولی نمی

 بشنوم.

جای بدنم را تکه پاره هایش حکمِ شمشیر داشت و جایحرف

کرد. لب روی لبِ لرزان و داغش گذاشتم، با چشمِ باز، پلک می

ی های خیسَش را رصد کردم. بوسیدم و بوسیدم... اجازهو مژه

بار خودش را... خودِ دادم. اینام هیچ حرکتی به سارا نمیانج

ای فکر کردن به الدن، االن و این خودش را بوسیدم، بدون ذره
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کرد؛ زنی که در آغوشم بود و برای بوسیده نشدن تقال می

ساعت هم دست از دوست سارایی بود که تمام عمر، حتی یک

آغوشی را همداشتنم برنداشته بود. قصدِ تمام کردنِ این 

 نداشتم.

ی مشت زدن، دادم. هایش اجازهگردنش را گرفتم و به دست

کوبید، اما نه... سارا با هر دختر دیگری تفاوت باید مشت می

حرکت، تنها و تنها همراهی کرد. داشت. دستَش که رها شد؛ بی

کوبید و بدنم داغِ داغ بود. با آخ! خدایا! آخ! قلبَم پرتپش می

 هایش زل زدم.، فاصله گرفتم و به ردّ سرخِ لبنفس زدننفس

 

 سارا... سارا... سارا... -

 

بوسیدم و اسمش را به زبان کردم. میاز رویِ عمد صدایش می

بار به مغز و قلبَش، این اطمینان را خواستم اینآوردم. میمی

د کس نبودم. سخت بوبوسیدم، که به فکر هیچبدهم که او را می

 نه...اما غیر ممکن 
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دلم برایِ ورسید و دستتر به نظر میهایش خفههقهق

 معصومیتِ صورتش لرزید.

 

چی... قول میدم، به جانِ خودت چی تموم میشه، همههمه -

 قسم.

 

. هایش خیره شدمشرتم را که تا سینه باال کشید، به چشمتی

زدند. همان برقِ همیشگی، پر از رنگ، برق میهای خوشلعنتی

 عشق...

 

 نه سارا. -

 

پلک زد و من به خودم اعتماد نداشتم که باز خویِ 

 ام بیداد نکند.گریوحشی

 

 کنم.خواهش می -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

268 

بید و کوانعطاف میلب روی لبم گذاشت و نرم بوسید. قلبم، بی

رسید و برای جلوگیری از اتفاقاتِ خونِ داغی به مغزم می

 گذشته، خودم را عقب کشیدم.

 

 نیست، باید استراحت کنی قربونت برم.تو حالت خوب  -

 

هایم جانِ دوباره دستش را دور گردنم حلقه کرد. سارا با حرف

 گرفته بود.

 

 تا وقتی که مطمئن باشم دوستم داری خوبم. -

 

با این حرف نابودم کرد، این چه عدالتی بود؟ من اصال آدم 

 وقت راه خوب را از بد،نبودم، نه عدالت داشتم نه فهم. هیچ

 جا کشیده شد.ام به اینتشخیص نداده بودم که زندگی

 

 یه وقتِ دیگه ولی االن نه. -
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 مهبد؟ -

 

 سرم را به گردنش بردم و عطرِ تنَش را به ریه کشاندم.

 

 جانم؟ -

 

 به خودت اعتماد نداری؟ -

 

گفتم؟ من هیچ ابایی نداشتم، حداقل در مقابلِ باید حقیقت را می

 این زن...

 

 ...دارم اما -

 
 

  
 

 

 سکوت کردم و ادامه ندادم.
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خوام که آرومت کنم. ذهنت به هم کنم، من میاذیتت نمی -

 ریخته، فکرت مغشوشه، قلبت ناآرومه، نگرانتم مهبد.

 

از روی بدنش بلند شدم و لبِ تخت نشستم. خیس عرق بودم و 

گرفت. باز دلم قلبم، محضِ رضایِ خدا هم که شده، آرام نمی

داد بزنم و به شدت در مقابلِ این میل، خودداری خواست می

 کردم.می

ام گذاشت. هردو کف پشت سرم نشست و سرَش را روی شانه

 ام قرار داد.دستَش را روی سینه

 

 مهبد؟ -

 

 صدایم از درد، دورگه شده بود.

 

 جانم؟ -
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هنوز هم حالِ گریه داشت و مطمئن بودم که منتظرِ یک جرقه 

 بود.

 

 حالت خوبه؟ -

 

 سر کج کردم و روی موهای لختَش را بوسیدم.

 

 آره قربونت برم، خوبم. -

 

همین که موهای سارا، برخالفِ موهای الدن، بلند بود و لخت... 

 های برجسته ویک مزیت فوق العاده بود. پوست سفید و گونه

ی های از گوشهنظیر بود، ولی نگاهی سارا بیهای برگشتهمژه

شد. چقدر از جلوی دیدم محو نمی ایچشمِ الدن، لحظه

 انگیز بودم!نفرت

 

دونم چقدر سخته که اون همه وقت، با یه مجسمه سر می -

کردی و حاال هم با یه آدم نفرت انگیز... وقتی که خواستم با من 
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باشی، تو بدترین شرایط ممکنه بودم. اگر تو نبودی دووم 

وجودت برای زدم، سارا؟ آوردم. شاید قیدِ زندگی رو مینمی

من خیلی باارزشه، من دوسِت دارم ولی به خدای باالی سرمون 

که واقعا خودت رو قسم، واسه خاطرِ بدنت نه، واسه این

طوری حسِ کنی؟ اینخوام. چرا همیشه بدنتو پیشکش میمی

 گیرم که نباید...مزخرفی می

 

 تر فشرد.العملی، تنها کفِ دستش را محکمبدونِ هیچ عکس

 

 تو... تو... سارا، تو زنِ منی. -

 

اش گذاشتم، خیس بود. آرام و دستم را باال آوردم و روی گونه

ریخت و قلبم به درد آمد ولی از من، کاری صدا اشک میبی

هایش کشید تا صورتش را از ساخته نبود. دست پایِ چشم

لرزید و کلّ وجودش در تبی اشک پاک کند. صدایش می

 سوخت.ناخواسته، می

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

273 

فهمی. وقتی که از تو ناامید شدم و کنی، نمیتو منو درک نمی -

ی زمان بهش اجازهبا فرید ازدواج کردم، جز شبِ اول هیچ

پیشروی ندادم. نذاشتم حتی باهام تو یه اتاق بخوابه. مهبد؟ به 

ها ترس از این رو داشتم که وقتی با خدا قسم، من اون لحظه

خندم یا... یا هرچی، به تو گم، میزنم، راه میرم، میاون حرف می

خواستم خیانت کنم، از خواستم گناه کنم، نمیفکر کنم. نمی

ا های پیش پفرید متنفر بودم. همون شبِ اول هم به خاطرِ سنت

خواستم تاابد افتاده، این اجازه رو دادم. من مالِ تو بودم، می

 وقت الدن...دست نخورده بمونم. ای کاش هیچ

 

 هیششش. -
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حاال من هم منتظرِ یک تلنگر بودم که سدّ غرورم بشکند، که 

 ترسید کهرگ متورمِ گردنم، کار دستم بدهد. سارا از چیزی می

دادم.. درد را، در تک به تک من به راحتی انجامش می

هایِ سال، بارِ حماقت را کردم. دردِ سالهای بدنم حس میسلول

ه چه زبانی به دلم و به عقلِ به دوش کشیدن... حاال من باید ب

ی ناتوانم؟ سارا خوردهفهماندم که من یک شکستناقصم می

کمرِ همت بسته بود تا سدّ مقاومتم را بشکند و هیهات از چنین 

 ای...ثانیه

 

کنم. باور کن به نفعِ خودته که سارا هیچی نگو... خواهش می -

 همین حاال تمومش کنی.

 

 گرفتم و بهند شدم. داشتم گر میدستم را پایین آوردم و بل

شرتم را که به دید. تیهای سوزان را نمیحتم، سارا این شعله

 بدنم چسبیده بود، بیرون آوردم و روی زمین پرت کردم.

 

 خواستم چیزی رو ثابت کنم، من فقط...خوام. نمیمعذرت می -
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 دونم، الزم نیست توضیح بدی.می -

 

. بدونِ کفش پاشنه دار تا کتفم رویم ایستادبلند شد و روبه

 رسید. باز هم چشمانش برق زد.می

 

دونی چه حالی شدم، اگر به وقتی بهم پیشنهاد دادی، نمی -

دادم و کردم همون لحظه بله میش فکر نمیزشتی و قشنگی

 پریدم تو بغلت.می

 

دستم را از دو طرف باز کردم، بی معطلی نزدیک شد و من 

گذاشتم. ناآرامی و تشویشِ امشبم را هرگز سرش را روی قلبم 

 تجربه نکرده بودم.

 

 واسه امشب کافیه، بیا بخوابیم. باشه؟ -
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ی کولر را باال بردم و سر تکان داد و به سمت تخت رفت. درجه

ام گذاشت. الدنِ کنارَش زیرِ پتو خزیدم. سرش را روی سینه

و قصد  وجدان، بدجور روی اعصاب و روانم چنبره زده بودبی

نداشت من را به حال خودم بگذارد. ساعدم را روی چشمانم 

 گذاشتم تا رقصِ خاطرات را روی سقف نبینم.

  
 دوسِت دارم مهبد. -

 

 آه جانسوزی کشیدم و در جوابش سکوت کردم.

  
 

  

* 

  
 مهبد؟ -

 

از خواست پلک بغلتی زدم و الی پلکم را باز کردم. ابدا دلم نمی

م. بدنم به شدت گرفته بود و توانِ تکان کنم برای همین نکرد
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نهایت گرفته و ام را نداشتم. صدایم بیهای حرکتیدادنِ اندام

 خشدار بلند شد.

 

 جانم؟ -

 

 ام را نرم بوسید و لطافتِ صدایش را به گوشم رساند.گونه

 

 صبح بخیر، پاشو عزیزم. -

 

کردم نفسی تازه کردم و کش و قوسی به بدنم دادم. حس می

ها زمان احتیاج ای تکان دادنِ هرکدام از عضالتم به سالبر

داشتم. کالبدم را از اکسیژن پر کردم و آهسته بیرون دادم. من 

برای شروع کردنِ یک روزِ مزخرف، نه انگیزه داشتم و نه 

توانایی.. آخرِ این روز را من خوب بلد بودم. تمامِ دیشب، 

 دم.خوابِ درستی نداشتم و حاال خیلی خسته بو

 

 صبح بخیر، ساعت چنده؟ -
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 هشت. -

 

تر به هم فشردم تا هایم را محکمسرم تیرِ بدی کشید و پلک

نور، چشمانم را آزار ندهد. آخ... زیاد فرصت نداشتم. انگار 

ام خشک شد و یک تک سرفه، راهِ نفسم را باز باره، حنجرهیک

 و داددم نمیکرد. کاش هرگز سیاهیِ شب، جایش را به سپیده

ام شد. جایی بینِ سینهاین روزِ نحس، هرگز شروع نمی

 سوخت و سردردم عود کرد.می

 شد.چیز تمام میدرست دوازده ساعت بعد، همه

 

 واست صبحونه درست کردم. -
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ها، یک موهبت الهی بود تا گیجِ خواب بودم و شاید این ناتوانی

 بخوابم و نفهمم چه بر سرِ روزگارم آمده بود.

 

باشه، یه لطفی کن گوشیم رو به برق وصل کن. فکر کنم  -

 دیشب روی اوپن گذاشتم.

 

تر بود و من هیچ دلیلِ موجهی صدایش از همیشه پرانرژی

زمان این دختر را درک نکرده بودم؛ برایش نداشتم. هیچ

 شد.کرد از قدرتِ درکم خارج میکه من را تحمل میهمین

 

 باشه عشقم. -

 

ی چشمانش، از که لبخندش عمق گرفت. قهوه خیز شدمنیم

 تر بود.عسل شیرین

 

 خوب خوابیدی؟ -
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 کنه؟ت درد نمیآره، بد نبود. تو چی؟ جایی-

 

ام شد. زن جماعت، قراریچشمک زد و لبخندش، باعث بی

 ریختگیِ افکارِ یک مرد را داشت.تحتِ هر شرایطی، توانِ به هم

 

 نه. -

 

 کتانِ جذبِ سفید تنش بود.تاپ لیمویی و شلوارِ 

 

 تیپ کردی خانوم.چه خوش -

 

به خودش نیم نگاهی انداخت و به سمتم گردن کج کرد. از 

 ی حرکاتش، عشوه می بارید.همه

 

 جدی میگی؟ -
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پرسید؟ از خودَش خبر نداشت که صحّت و سقمَش را از من می

 روی تخت بلند شدم و ایستادم.

 

 بله. -

 

 یر لب باز کرد.مقابلم ایستاد و متح

 

 کنی؟دونستی اولین باره از من تعریف میمی -

 

اش را نوازش کردم، باز گردن کج دستم را باال آوردم و گونه

کرد و به نوازشَم دل داد. در تمامِ وجودم ولوله به پا بود و باید 

 کردم.خودداری می

 

دونم چطوری تونستی اندام، نمیهم خیلی خوشکلی هم خوش -

 و راضی کنی که طالقت بده.فرید ر
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ه باز بهای نیمهاین را که گفتم جا خورد. چشم باز کرد و با لب

های براقَش صورتم زل زد. واکنش واضح و فروغی که از چشم

رفت، به من فهماند که حرف بدی زده بودم، نفسم را آهسته 

 بیرون فرستادم.

 

 طوری تونستم به دستت بیارم.ولی خوب شد، این -

 

 ام پاک نشد، دستم را کنار زد و گفت:تلخیِ اثر حرفِ قبلی

 

 بریم صبحونه بخوریم. -

 

 تا نزدیک در رفت.

 

 دیشب بدون کابوس خوابیدم. -

 

که  گشتای میترین بهانهمکث کرد. شاید داشت به دنبال کم

اش را برطرف کند. باز هم موفق نشدم، انگار آن دلخوری
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ی حرف از اتاق بیرون رفت.. پوفی ترین را پیدا نکرد که بکم

شرت جدیدی از کمد برداشتم و تنم کردم. از اتاق کشیدم و تی

 که خارج شدم صدایش را شنیدم.

 

 خوره؟مامان چطوره؟ سر وقت داروهاش رو می -

 

-.... 

 

مکث وارد زد. بیحتما داشت با سامان، تلفنی حرف می

 آشپزخانه شدم.

 

همش خونه، نهایتش برم پیش خداروشکر! منم که هیچی  -

 چی هم خوبه.کیمیا. همه

 

-.... 
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مشکوک براندازش کردم. با سر، عالمتی دادم که اشاره کرد 

و باز به صحبت کردنش ادامه داد. آرام گام بر  "چیزی نشده."

گه اش نطور که تلفنش را بین گوش و سرشانهداشت و همانمی

 بست.داشت، بندِ چرمِ ساعتش را روی مچش می

 

 راحله خوبه؟ دوقلوها خوب هستن؟ -

 
 

 
 

 

روی صندلی نشستم و هردو آرنجم را روی میز گذاشتم. این 

داشت. سارا رخوت و کسالت و سردرد، دست از سرم بر نمی

داد. کاش باز هم اش ادامه میرفت و به مکالمهچنان راه میهم

شاید کرد تا هایم خالی میهایش را روی شقیقهجادوی انگشت

 کرد برای بیچاره کردنم.گونه ریشه نمیاین درد، این
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قربونشون بره. باهم دندون  جدی میگی؟ الهی عمه -

 درآوردن؟

 

از این همه سرزندگی و هیجان، به وجد آمدم؛ سارا دختر 

. رفتزمان خنده از روی لبانش کنار نمیهمیشه شادی بود. هیچ

 دادم هم همین بود.که به او پیشنهاد شاید علت اصلی این

 

 وای خب عکسشون رو بفرست منم ببینم. -

 

-.... 

 

 "پس کارد کجاست؟"یک تکه نان برداشتم و اشاره کردم 

کرد اما نیمی از خندید و ذوق میرفت، میزد، راه میحرف می

حواسش به من و حرکاتم بود. این را وقتی خیلی زود به حرکاتم 

 داد، فهمیدم.واکنش نشان می

ی آرامی وارد کرد و به آشپزخانه حواسی به سرش ضربهبیبا 

 برگشت.
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 راهه.چی روبهنه نه. همه -

 

 ام گرفته بود.خنده

 

از طرفِ من سلما و سِودا رو ببوس. آخ! عمه قربونِ این دوتا  -

 دخمل بره.

 

ها را باز کرد و خیلی زود کارد را روی میز دربِ یکی از کابینت

هایش و صدایِ برو و حرکاتِ ضعیفِ لبگذاشت و با چشم و ا

 مالیمَش گفت:

 

 آوردی.نوکر که نگرفتی خودت می -

 

دهان باز کردم که حرف بزنم اما چشم هایش را مظلومانه ریز 

کرد و دستَش را روی لبم گذاشت. ترس از این را داشت که 

 سامان صدایِ من را بشنود.
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 سالمم رو به همه برسون، من دیگه قطع کنم. -

 

با شیطنت، از کفِ دستَش گاز خفیفی گرفتم. این حجمِ التماس، 

 گرفت؟چطور در این یک جفت چشم جا می

کمرش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم، جا خوردنش را 

حس کردم و جلویِ هین کشیدنِ خودش را با گذاشتنِ دستش 

روی لبش گرفت و کمی مکث و تاخیر جوابِ سامان را داد و به 

 غره رفت.چشممن 

 

چی داداش؟ نه نه، هول چیه؟ فقط از گرما دارم کالفه میشم  -

 ها رو باز کنم.ست که پنجرههوا هم خیلی کثیف و دود گرفته

 

برای من ابدا اهمیتی نداشت اگر برادرزنم این شیطنت را 

 فهمید؛ حداقل حاال نه...می

ش را التَی لبَش رساندم و نرم بوسیدم، سارا عضلبم را به گوشه

دیدم که به وضوح از شدتِ استرس، عرق منقبض کرد و می
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گرفتم. سامان بدجور گیر ام را میریخت. به زور جلوی خندهمی

 کرد.داده بود که قطع نمی

 

 کنم، اصال بدون کولر نمیشه.باشه چشم باز می -

 

دون شدنِ پوستش را لبم را به گوشش نزدیک کردم و دون

 تهِ گلو لب زدم:شکار کردم و از 

 

 ش فقط حمومه.اشکالی نداره، چون عرق هم کردی چاره -

 

های گرد شده از فرطِ تعجب، خودش را کنار با همان چشم

کشید که دوباره به خودم چسباندَمَش. گوشی را از دهانش 

 وار گفت:فاصله داد و خیلی آهسته و ناله

 

 کنه خب...تورو خدا ولم کن، شَک می -
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ام باال دورِ تند افتاده بود و قصد داشت از حنجره قلبم رویِ

توجه به حرفَش سرم را به گردنش فرو بردم و تقال بیاید. بی

متر هم تکان میلیکرد تا ازِ زیرِ دستم فرار کند و حتی نیم

 نخورد.

 

 مامان چی میگه؟ -

 

اش رسید، بدنَش لرزید و لبم که به پوست سرد و عرق کرده

 رِ صدایش اثر گذاشت.تابهرویِ تار

 

به مامان بگو چشم مراقبِ خودم هستم، سرِ وقت هم غذا  -

ها، سرِ وقت قرص خورم. فقط سامان مراقبِ مامان باشیمی

ی پیش، داشت کیک کنه، همین هفتهخوره، گاهی لج مینمی

 خورد. میگم واسه دیابتت خوب نیست به خرجش نمیره.می
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نهایت از این پَسَم میزد ولی من هم بیبا دست، محکم به عقب 

کردم. سرش را گرفتم و فرصتِ پیش آمده استفاده می

ی دوتا هایش به اندازهمعطلی روی پاهایم نشاندمش. چشمبی

و من  "نکن"کرد توپ تنیس شد و با نگاهش، التماس می

 ی گوشَش را بوسیدم.توجه اللهبی

 

و ببوسی! عکس هم ها رقربونِ شما برم، یادت نره بچه -

 بفرست.

 

گازِ خفیفی از گردنش گرفتم که آخ کشید و تهِ دلم خالی شد. 

ام قفل کرد و محکم هل داد. مدام برای دستش را بین سینه

ح افتاد؛ مجبور به توضیترین اتفاقی که این سمتِ خط میکوچک

 شد و من غرقِ لذتی ناخواسته بودم.می

 

 چشم، چشم.ی مبل، نه پام گرفت به پایه -
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م بار نتوانستی مثال ترسناکی به سمتم رفت و اینچشم غره

جلوی خودم را بگیرم و خندیدم. دستم را روی لبم گذاشتم که 

مخفی کنم ولی شکارَش کرد. متعجب به لبخندم زل زد و با 

 حواسی گفت:بی

 

 باشه، می بوسمتون خداحافظ. -

 

و سارا دست به جیغ  ام را قورت دادمتلفن را که قطع کرد، خنده

اش می کنندههای کری گوشم از جیغزدن برداشت. پرده

لرزید. با دست، گوشم را گرفتم، دستم را برداشت و بینِ جیغ 

 زدن گفت:

 

کنی نمیگی سامان بفهمه من بیچاره کشمت، اذیت میمی -

 میشم؟
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آن  شد وعصبانیتش را دوست داشتم؛ وقتی پوستش سرخ می

شد. ده و حرکاتِ دستش، زیادی بانمک میهای گرد شچشم

 گرفت.ام میدوباره داشت خنده

 

 ای، خیلی...خندی؟ مهبد تو خیلی دیوونهبعد هم می -

 

هنوز جیغ میزد و من طیّ یک تصمیمِ آنی، لبم را روی لبش 

 شد.اش تمام میهای کرکنندهطوری جیغگذاشتم، این

 

 ل خوردی؟اوم...! ببینم قبلِ تماسِ تلفنیت عس -

 

نفس زدن و هیجانی کنترل نشده، دست روی لبَش بینِ نفس

اش را های پوستیگذاشت. عمیق براندازش کردم تا روزنه

 ببینم. سرخِ سرخ بود و حال و هوایِ انتقام را از سرَم انداخت.

انگار درست متوجه سوالم نشد که چهره در هم کشید و با اخمِ 

 ریز و خیلی دمغ رو گرفت.
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 نه. -

 

قدر شیرین شدی؟ حتما به خاطر اینه که شیرین پس چرا این -

 حرف میزنی.

 

ام، رویِ هم چفت نشده هنوز لبم از آخرین حروفِ بیان شده

باره اش ثابت ماند، یکبود که نگاهم روی کبودی گردن و سینه

 به هم ریختم.

 

 مهبد؟ -

 

م به فکّدستِ خودم نبود که اخمِ غلیظی بین ابروهایم نشست و 

هایم را شدت منقبض شد. صدای ساییده شدنِ ردیفِ دندان

 شنیدم و خیلی ناگهانی حضورِ سردرد را حس کردم.می
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کردم که بفهمه. بعد هم بفهمه مگه الکی ترسیدی، کاری نمی -

چی میشه؟ شرعا و قانونا زنمی. بخواد حرفی بزنه سند و مدرک 

 کنم.رو می

 

ه در وجودم شکل گرفت، نشد. لبَش سارا متوجه طوفانی که تاز

تر از قبل، سر پایین انداخت و را بین دندان گرفت و مغموم

 اش چسبید.اش به سینهچانه

 

 دونی!ولی اگر بفهمه خیلی بد میشه، تو که می -

 

های تنِ سارا، من را به یادِ ای کشیدم، دیدنِ کبودیپوف کالفه

 دادم.از دست میانداخت. داشتم کنترلِ خودم را الدن می

 

 پاشو بشین راحت صبحونه بخور، من باید برم بیرون. -

 

 دستش را دور گردنم حلقه کرد و عطرش در مشامم پیچید.
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 اصال و ابدا... عمرا بذارم جایی بری، اون هم بدونِ صبحونه. -

 

ریشم کشیدم. دستم را از روی کمرش رد کردم و به ته

 و آدم شاکی، از خودم متنفر...حوصله بودم و عصبی. از عالم بی

 

 ولی مجبورم. -

 

 نم.کاصال هم مجبور نیستی، بیخودی نگو... چون من باور نمی -

 

 ریشم را مرتب کرد.سکوت کردم و با انگشتش ته

 

 خوای من کوتاهش کنم؟هوم! خیلی بلند شده، می -

 

 چشم ریز کردم.

 

 مگه بلدی؟ -
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 داد.هایش را جلو شکلک در آورد و لب

 

 کنم، قول میدم.نترس صورتت رو، زخم و زیلی نمی -

  
 ای زدم و به بلند شدن، ترغیبش کردم.به کمرش ضربه

 

 خیلی خب، پس پاشو یه چیزی بخور. -

 

لبَش را آویزان کرد و با نگاهش، عشوه ریخت و نشان داد که 

 چرخید.ای در مغزش میفکرهای خبیثانه

 

 که تو نخوری؟ -

 

 خورم.مینه منم  -
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 بین ابروهایم را بوسید.

 

 گیرم.قربونت برم، پس من برات لقمه می -

 

ای به اندامَش خیره ماندم. از روی پایم بلند شد و من برای ثانیه

 هیچ نقصی نداشت.

 

 گیرم.من واست می -

 

 جدی؟ -

 

ای گفتم و مشغولِ لقمه گرفتن شدم، مشتاقانه نگاهم کرد. بله

ه طرفَش گرفتم، متوجه پروژکتورِ پرنورِ اولین لقمه را که ب

 چشمانش شدم.

 

 بگیر عزیزم. -
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رویم از دستم گرفت و صندلی را پیش کشید. درست روبه

نشست. سعی داشتم خودم را خونسرد نشان دهم در حالی که 

نبودم. فکرِ امشب و اتفاقاتِ بعدَش، روحم را عینِ خوره 

 خورد.می

 

 گوشیم رو به برق وصل کردی؟ -

 

 اوهوم... -

 

 ای کرد و با همان نیمچه اخمِ بینِ ابروهایش گفت:اشاره

 

 کنی؟ بخور دیگه.چرا نگاه می -

 

توجه مشغول خوردن شدم، نان و پنیر و گردو را و خودم بی

 دادم. چای را سارا ریخت و هردو باهم نوشیدیم.ترجیح می

 

 فسنجون درست کن. -
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جا که حرفی هم برای از آنابدا میلی به خوردن نداشتم ولی 

 گفتن نداشتم این را گفته بودم.

 

 چشم قربان. -

 

 و ریز ریز خندید. لبخندِ محوی به لب آوردم و بلند شدم.

 

 کجا؟ -

 

 میز را دور زدم و از آشپزخانه خارج شدم.

 

 تو بخور، من کار دارم. -

 

 صدایش را از پشت سر شنیدم.

 

 مهبد؟ -
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خواست دانستم. میپافشاری را خوب میدلیلِ این همه اصرار و 

مثال با خیالِ خامِ خودش، ذهنم را از عروسی و شبِ مزخرفی که 

در پیش داشتیم، منحرف کند. محال بود و مطمئن بودم که 

 ام جدا کردم و روشن شد.دانست. شارژر را از گوشیمی

 

 جانم؟ -

 

 خوای بری؟کجا می -

 

جوابش را خیلی خونسرد سرَم به گوشی بود و در همان حال 

 دادم.

 

 به خشایار زنگ میزنم، یه جا همدیگه رو ببینیم. -

 

 پس منم میام.-
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 جوابش را ندادم. با اولین بوق، گوشی را به گوشم زدم و گفتم:

 

 تو باید بمونی و به فکرِ ناهار باشی. -

 

 از گردنم آویزان شد.

 

. تو خونه گیریم، منم میاممهبد؟ خب یه چیزی از بیرون می -

 کنم.دق می

 

 کرد؟داد؟ چرا سارا درک نمیچرا خشایار جواب نمی

 

 دونی من غذایِ...نمیشه، هنوز نمی -

 

 به محضِ وصل شدن تماس، حرفم را نیمه رها کردم.

 

 الو؟ خشایار؟ -
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صدای شایان که به گوشم خورد، ناامید شدم و سارا بیشتر از 

 ش و گردنم رد انداخت.گردنم آویزان شد و دستش روی گو

 

 سالم داداش مهبد. -

 

 سالم، مگه خشی نیست؟ -

 

حوصلگیِ خودم نبود. ربط به بیکرد و این بیام میسارا کالفه

چشم بستم تا به اعصابم تسلط پیدا کنم. باز صدایِ بم و تازه به 

 ی شایان را شنیدم.بلوغ رسیده

 

 نبودین؟هست ولی خوابه، دیشب دیرموقع اومد. باهم  -

 

رِ شناختم، اکثگیرانه این سوال را پرسید. من این پسر را میمچ

مواقع برای مُهرِ تایید زدن به خطاهای خودش، از خشایار آتو 
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اش کند. سارا خودش را مظلوم گرفت و من گرفت تا تَلَکهمی

وار چند گام برداشتم و عرقِ لبم را با زبان تر کردم و پنگوئن

 تم.ام را گرفپیشانی

 

چرا باهم بودیم. قرار شد صبح بریم جایی، من یکم خرید  -

 داشتم؛ فردا دارم میرم یزد... بیدار شد بگو یه زنگ به من بزنه.

 

ی مطلوبش نرسیده بود، پوف کشید و تنِ حاال که به نتیجه

 تر به گوشم رسید.صدایش را پایین آورد و خفه

 

 آها باشه چشم، داداش مهبد؟ -

 

چنان منتظر به من زل زده بود و دلش اه کردم، همبه سارا نگ

خواست که برای آمدنش، رضایت بدهم. این را یک تاییدیه می

داد برای خواندم که ترجیح میهایش میبه وضوح از چشم

جلوگیری کردن از هر خطا و اشتباه از سمتِ من، کلّ روز را 

 تنهایم نگذارد.
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 جان آقا شایان؟ -

 

من متوجه تعللش در حرف زدن شدم، حتی  مکثی کوتاه کرد و

شاید چند قدم فاصله گرفت و اطرافش را کاوید. این را از روی 

زدم. دستِ شناختی که نسبت به این پسر داشتم، حدس می

 ام نشست و قلبم به تالطم افتاد.سارا مصرانه رویِ سینه

 

 تونم ببینمت؟میگم... چیزِ... داداش کِی می -

 

هم کشیدم و دستِ سارا را که داشت پیشروی سوالی ابرو در 

 کرد، پس زدم.می

 

 چطور؟ -

 

 کاش خشایار خواب نبود.
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خوام اگر بشه... منم دانشگاهم رو تموم کردم بیام داداش، می -

 های ساختمانی، خیلی دوست دارم.تو کارِ شما، همون سازه

 

 مانند بیرون فرستادم.نفسم را پوف

 

بده مهندسی عمران بیار، اون هم به  باشه، حاال تو کنکور -

 کنم.چشم... من ضمانتت رو می

 

 صدایش پر از شور و شعف شد.

 

 جدی میگی؟ -

 

 یام زدم و از سارا فاصله گرفتم و یقهای به پیشانیضربه

شرتم را از گردنم فاصله دادم. این تابستان و گرما، تمامی تی

 نداشت.

 

 آره. -
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 .آخ جون، خیلی گلی داداش -

 

ام نشست. با چشم برای بارِ هزارم، هردو دستِ سارا روی گونه

 و ابرو اشاره کرد چی شده؟ آهسته زمزمه کردم:

 

 گرده.چیزی نیست، داره واسه آینده دنبالِ کار می -

 

هایش لبخند زد و نخ به نخ موهایم را نوازش کرد. نوازش

 چیزی شبیه به شخم زدنِ زمینی خشک و بی آب و علف بود.

 

 خشایار بیدار شد، بگو زنگ زدم؛ معطلم نذاره. -

 

 توانستم صورتِ خندانش را تصور کنم.خندید و میصدایش می

 

 چشم، تا بیدار شد میگم. -
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 پس خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -

 

 تماس را قطع کردم و دوباره گوشی را به شارژر وصل کردم.

 

 نبود؟ -

 

 دستش را از دور گردنم آزاد کردم.

 

 خواب بود. -

 

این را گفتم و به طرف اتاق خواب رفتم. باید لباس عوض 

 کردم. من توانِ ماندن در خانه را نداشتم.می

 

 مهبد؟ -
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های کردم؛ تمام خورهانگار تازه داشتم عمق فاجعه را درک می

جهانِ هستی به جانم افتاد. محیطِ خانه، برایم حکم قبر داشت. 

سارا که داخل شد، عنان از کف عجیب، حال خفگی داشتم و 

 دادم. فریاد نزدم اما قاطع و جدی گفتم:

 

 مونی خونه.سارا بسه، تو می -

 
 

 
 

 

شرتم را بیرون آوردم و روی تخت انداختم. قصدِ تی

فهمیدم و همین مسئله نشینی نداشت و من سماجتش را میعقب

 خواست سارا خودش را در اینداد. دلم نمیبه شدت آزارم می

 شد.قضیه دخیل کند و نباید پاپیچم می

 

 خواستم بگم تو هم نرو.ولی من می -
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کالفه و سردرگم یک دست لباس از کمد بیرون کشیدم و 

ه شرت طوسی بنزدیک تخت ایستادم. شلوار کتان طوسی و تی

توجه به سارا، لباس ی کرمیِ چهارخانه. بیهمراه پیراهن مردانه

 را پوشیدم.

 

 ر دارم.من کلی کا -

 

 صدایش غمگین شد، از همیشه بیشتر...

 

مونی؟ بذار خشایار که بیدار شد اگه من خواهش کنم هم نمی -

 چهارتایی با بهار میریم بیرون.

 

شد. حرصی ی مکالماتش به همراهیِ خودش ختم میتهِ همه

پوف کشیدم. کنارَش زدم و رد شدم. کیف به دست، از اتاق 

یلم رفتم. هنوز به طور کامل شارژ خارج شدم و به سمت موبا

 نشده بود.
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 مهبد؟ یه لحظه به من گوش کن. -

 

قدر روی روانم راه خواست هوار بکشم. کاش ایندلم می

 کرد.رفت، دوندگی نمینمی

 

 چیه سارا؟ -

 

ی پیراهنم را به دست گرفت. از نگاهَش نزدیکم شد و لبه

 بارید.التماس و خواهش می

 

ه چیزیت نبود، یهو چی شدی؟ بذار خشایار توروخدا! تو ک -

 گذره.بیدار بشه، میریم بیرون. قول میدم بیشتر خوش می

 

گذرانی بودم؟ رفتارش، حرفَش و کرد من پیِ خوشگمان می

ای که به خودش گرفته بود، قابل درک بود اما آن میمیکِ چهره

کرد؟ من داشتم از درون به مرز انفجار چرا من را درک نمی
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رسیدم. تابِ ماندن نداشتم، تحملِ یک لحظه بیشتر شنیدن می

 دیدم.ها را در خودم نمیاین حرف

 

شد خاموشش کاش گوش و چشم و دهان، دکمه داشت و می

 گویی درِ دهانت راکرد. نشنید، ندید و برای جلوگیری از گزافه

 قفل بزنی.

 

 سارا، امروز نه. -

 

توانستم با آن، هشدار که میای بود فقط همین... این تنها جمله

بدهم تا نزدیکم نباشد. به عقب هولش دادم، با مالیمت... هنوز 

 زده بودم.هم به خاطرِ کارَم شرم

 گوشی را از برق جدا کردم و تا نزدیک در رفتم.

 

مهبد؟ تو رو جون من، اگر واقعا منو دوست داری، اگر بیشتر  -

ای هم م عوضیفهمم هاز الدن دوستم داری نرو. بری می

 دروغگو.
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سرِجا میخکوب شدم و گوشم از این حرف، آتش گرفت. 

صدایش رنگی از بغض داشت و من تالشش برای اشک نریختن 

 را از صدایش تشخیص دادم.

 

تونی ببینی این همه مخالفت، فهمم مشکلت چیه. نمیمن می -

کردم چه معنی میده؟ دلم وقت اصرار نمیبرای منی که هیچ

طوری بمونه، تو نرو. واد بری. بذار تموم شه، بذار همینخنمی

 کنی.کنم؛ تو فقط داری خودتو کوچیک میخواهش می

 
 

 
 

 

ی یک گردوی بزرگ، پشتِ پلکم ملتهب بود. چیزی به اندازه

راه نفسم را مسدود کرد و طولی نکشید که دستش را روی 

 کمرم حس کردم.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

313 

 کنه، همین االن بریم.به شایان بگو خشایار رو بیدار  -

 

لرز به اندامم افتاد. کاش این همه تنشِ درون بدنم، از بیرون 

 هم قابل رؤیت بود.

نی دیدگانش، دلم را زیر رویم ایستاد. غمِ النه کرده در نیروبه

و رو کرد. با سرِ انگشت، صورتم را نرم نوازش داد. محتویات 

 ی پا بلند شد ونجهگشت. روی پآمد و بر میام تا حلقم میمعده

 ی هیچ از صورتم لب زد:در فاصله

 

دوسِت دارم، از خودم هم بیشتر... بذار من آرومت کنم، بذار  -

 کنارت باشم، از من فرار نکن.

 

چهره در هم کشیدم، قلبم درد داشت. درست از ستون فقراتم 

 شد.شروع و به دست چپم ختم می

 

ت رو ریشمگه نگفتی تهتونی یه دوش بگیری، با من بیا. می -

ها کنیم. بعد هم با بچهمرتب کنم؟ ناهار رو باهم درست می
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ه تونیم بریم یمیریم دربند. نمیایم تا آخرشب... بعدش هم می

 ها رو نگاه کنیم، خوب نیست؟پارک، تا صبح با هم ستاره

 

ها؟ آسمانِ امشب، شاهد چه چیزهایی بود؟ آخرِ شب؟ ستاره

 الدن؟

کار را کرده بود؟ چرا نابود شدم؟ چرا دلم این چرا با من و

ام را تباه کرد و راهِ نفسم را نبودنَش تا به این حد، تمام زندگی

ی من راست نشد، بست؟ قلبم را از کار انداخت، کمرِ خمیده

ای خشک شده، بوسید و من مثل مردهسارا داشت لبم را می

 هیچ حرکتی نداشتم.

هنوز هم سرِپا بودم؟ چرا درد را با اگر من مرده بودم پس چرا 

کردم؟ چرا ایستاده بودم، وقتی تمامِ قوا در عروقم حس می

 حتی پاهایم توانِ نگه داشتنم را نداشتند؟

 

ت تکیه بدم و خواد به شونهها نهایتِ آرزوی منه، دلم میاین -

قدم بزنیم، کنارِ هم روی یه نیمکت بشینیم و من از آرزوهام 
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ند بزنی و بازوم رو نوازش کنی، دیگه چی باالتر از بگم، تو لبخ

 این؟

 

سارا حرف میزد و من ایستاده، در حالِ جان به عزرائیل تسلیم 

کردم؟ نکند واقعا مرده کردن بودم. چرا تپش قلبم را حس نمی

بودم و خبر نداشتم؟! سارا از دستم عاصی شد که پا کوبید و 

و من پلک بستم و به ی پیراهنم چنگ انداخت بیشتر به یقه

 جا کردنِ یک کوه، دوباره بازشان کردم.سختیِ جابه

 

حرف بزن مهبد، اینطوری سکوت نکن، من دارم نگرانت  -

 میشم.

 

اش دادم و روی اولین مبل فرو ریختم. پشت از خودم فاصله

هایم را به دست گرفت. با حوصله مالش سرم ایستاد و شقیقه

ی قبل، ماساژ دادنِ همین دو نقطهی داد. همین چند دقیقهمی

خواستم و حاال جز دردناک از سرم، نهایتِ چیزی بود که می

 شد.خواستم. سیبک گلویم مدام باال و پایین میرفتن، هیچ نمی
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 دستتو بردار. -

 

خواستم وقتی در آتشِ عشق و انتقام از زنی دیگر نمی

ناآرامم ی جسمِ پر تنش و ذهن سوختم، سارا آرام کنندهمی

 باشد.

 

 گیرم. میری خونتون.وسایلت رو جمع کن، برات آژانس می -

 

 زده گفت:امان نداد حرفم کامل از دهانم خارج شود و شتاب

 

 نه نه... من... من... -

 

 لرزید و حرفش را قطع کردم.ی کمرم به شدت میتیره

 

حرف نزن سارا، میری. همین حاال جمع کن، باید بری...  -

 خوام هیچی بشنوم.نمی باید...
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قدر به هم ریختم؟ هنوز تا بدبختیِ زدم؟ چرا اینچرا فریاد می

 اصلی، چند ساعتِ طوالنی فرصت داشتم.

 

 مهبد؟ -

 
 

 
 

 

اش زل زدم. ی ترسیدهتر از قبل، بلند شدم و به چهرهعصبی

 شمرده گفتم:شمرده

 

بپوش، گریه، حرف، غم و نگاهِ معنادار نداریم. همین حاال  -

 عجله کن.

 

چاک بود؛ با این حال لبَش لرزید و سر پایین انداخت. دلم چاک

 بازویش را به دست گرفتم و تا کنار دربِ اتاق بردم.
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 بپوش سارا. -

 

 خودش را به آغوشم انداخت و بغضش ترکید.

 

خوام برم، چرا به من یه فرصت نمیدی؟ چرا همش پَسَم نمی -

 میزنی؟

 

نه...! به هیچ عنوان فرصتی برای فکر کردن، به حسِ خدایا االن 

ی سارا در قلبم نداشتم. تمامِ وجودم الدن بود و تازه ریشه کرده

ودم. ها کشیده بگرفتم. من برای امروز نقشهانتقامی که باید می

دادم سارا مانعم شود؛ وقتی حتی مهیار و پدر و اجازه نمی

شک ودند، سارا بیی من برنیامده بخشایار هم از عهده

 توانست.نمی
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ببین سارا، داری اون روی منو باال میاری. خودت خوب  -

سروصدا بپوش. کنم بیدونی چی میشه، پس خواهش میمی

 ای برام نذاشتی.طوری دلخور باشی، ولی چارهخوام ایننمی

 

صورتش از شدتِ بارشِ ابرِ نگاهش، خیس بود و داغِ داغ به 

اش در کسری از ثانیه، ورم دانستم که بینیرسید. مینظر می

 لرزید.هایش میکرد و پلکمی

 

نمیرم، هرکاری بگی انجام میدم. فقط توروخدا نه تو برو، نه  -

 من.

 

پوف کشیدم و چنگی به موهایم زدم و جیغِ نخ به نخشان به هوا 

 .ای نداشتمبلند شد. به هیچ صراطی مستقیم نبود و من چاره

 

کجا نمیرم. به شرطی که تمامِ مدت فقط من هیچخیلی خب،  -

 سکوت کنی، باشه؟
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هایش شرتم از اشکام برداشت. تیسرش را از روی سینه

هایش کشید و با لبخندی خیس شده بود. دستی پایِ چشم

 تصنعی گفت:

 

 قبوله. -

 

های رنگش را از اشکهای خوشهنوز سعی داشت، چشم

تر ببیند. به در رم را واضحمزاحمَش پاک کند تا شاید تصوی

 حمام اشاره کردم.

 

 صورتمو مرتب کن. -

 

لبخندِ نامطمئنی به لب آورد. موهایش را پشت گوشش زدم، 

 هایش دلرباترش کرده بود.لعنتی خیس عرق بود. قرمزیِ گونه

 

 عجله کن. -
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باری به صورتم انداخت و پلک زدم. وقتی فاصله گرفت، نگاهِ غم

 و لبِ تخت نشستم.وارد اتاق شدم 

سرِ دردناکم را به مشت گرفتم؛ تمامِ وجودم طلب عربده زدن 

های خواستم و مکانِ بدون سقفی که با طوفانداشت. سکوت می

های اکسیژن پراکنده کنند تا من و این سهمگین، حداقل گرده

ی همیشه تنگ، به فراغی برسیم. حالِ بدی داشتم. سنگین سینه

درازکش شدم. تشک باال و پایین شد و دفاع روی تخت و بی

د. کربشری خوشحالم نمیحسرت به دل ماندم. حضور هیچ بنی

چیز، برعکسِ خواست و چرا همیشه همهدلم تنهایی می

 رفت؟هایم پیش میتصورات و خواسته

 
 

 
 
 

 

 مهبد؟ -
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چقدر از آهنگین بیان شدنِ این اسم، که همیشه الدن استفاده 

خواستم، بدونِ ریا، بدونِ حسّ م. سادگی میکرد؛ بیزار بودمی

خواست شیطنت، حسّ هرزگی، من دلم پاکی و صداقتی را می

که الدن هیچ زمان نداشت. روی شکمم نشست و خم شد. 

 درست کنارِ گوشم لب زد:

 

وقتی که خیلی کوچیک بودم و بابام زنده بود، همیشه بهم  -

 ترین پدرِگفت وقتی بزرگ بشم و عروس شم؛ خوشبختمی

دنیا میشه، مهبد، من... وقتی که عروس شدم بابام مرده بود ولی 

من بابام رو به آرزوش رسوندم. با مردی ازدواج کردم که 

بینم اون کنم، میعاشقانه دوستش دارم. حاال که فکرشو می

تر کرد. من به عنوانِ یه شکست، بهش نگاه شکست، منو قوی

ترین موفقیتِ دنیا بود. بزرگ نکردم. برای من طالق از فرید،

تونه تو ها، دشمنِ آدم هم میگفت خیلی وقتبابام همیشه می

گفت از رو به پیروزی برسونه. واسه من ممکن شد. می

نامالیمات، از مشکالتِ زندگی فرار نکن، چون اول و آخر، یه 

رو گیرن. من هم فرار نکردم باهاش روبهجایی گردنت رو می



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

323 

داشتنت، از تصمیمم واسه طالق دست نکشیدم شدم، از دوست 

 و به دستت آوردم.

 

دار، آرامش نهفته بود. با طمأنینه و چقدر بینِ این تارهای خش

خواست تک به تک به مغزم کرد. میمالیم، هر حروفی را ادا می

 فرو کند.

 

گفت یه زن های بابام همش به حقیقت تبدیل شد، میحرف -

هرجوری دوست داره شکل بده. مردها مثل تونه یه مرد رو می

خواست ازدواج کردم شوهرم رو تو مونن. از من میبچه می

که خودش ها تنها نذارم. مثل سایه باشم و بدون اینسختی

ش کنم؛ وقتی نور نباشه یا تاریکیِ مطلق باشه، بفهمه همراهی

من باز هم هستم مهبد! ممکنه تو منو نبینی، ممکنه تاریکی، 

 یر منو کتمان کنه... ولی من هستم. فقط کافیه دریچهحضو

 قلبت رو باز کنی، من به یکم نور وصلَم.
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ام بود، چنان آرامشی به قلبم از کفِ دستش که روی سینه

 گشت. اینشد که تنفسم به حالت طبیعی بر میسرازیر می

دختر چه چیزی داشت که حتی دردِ رخنه کرده در قلبِ 

 چنان حرف میزد.بَرد. هماز یادَم میام را پارهپاره

 

های زندگیم داری رو از مادرم یاد گرفتم ولی درسمن خانه -

گفت به مردها باید تکیه کرد، افتخار کرد، ولی رو از بابام... می

زمان باید بفهمی که درسته به ظاهر قوی و تا همیشه کوه به هم

از دارن. نظر میان، اما ضعیف هستن و به محبت و توجه نی

ها به محبت، توجه، عشق و ادای کلمات عاشقانه گفت زنمی

های پر از حسّ خوب... تو نیاز دارن و مردها به همین زن

اگرچه کم، منو از خودت و حسّت سیراب کردی. همین 

 دیشب... یا حتی همین که امروز از من تعریف کردی.
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حجم زیتونی چشم باز کردم و صورت سفیدَش را بین آن همه 

ی لبَش را موهای بلند، دیدم و ته دلم خالی شد. لبخندِ گوشه

 شکار کردم.

 

باره از کجا به وجودم ریخته شد؟ سارا این همه آرامش، یک

  ی همیشه گریان و تنهایِ بچگی؟آرامم کرد؟ دختر بچه

 تر از قبل، صورتم را نوازش کرد.آرام

 

ودیم و تو و خشایار و ها که توی یه کوچه بوقتیادته اون -

کردین، من تنها یه جا فقط نگاتون مهیار باهم بازی می

کردم؟ الله و الدن دوست نداشتن من پیششون باشم، یه می

کردم و به اون عروسک داشتم که مامانم بافته بود؛ بغلش می

کردم دادم و پاهام رو جمع میی بغلی، تکیه میدرختِ ته کوچه

همون عروسک میشدم. خیلی بچه بودم ولی  تو شکمم، بعد مادرِ

دونستم. وقتی گل میزدی و یه دفعه به من نگاه تو رو باباش می
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کشیدم، خواست نامرئی میشدم. خجالت میکردی، دلم میمی

گفتم نکنه چرخید. همش میچون تو ذهنم هزار و یک فکر می

 از تو چشمام بفهمه به چه چیزا فکر کردم.

 

یک طرف ریخت و روی بدنم لم داد.  موهایش را گرفت و

ام نشست، چشم بستم و آب دهانم را سرش که روی سینه

روزها را مثلِ همین لحظه های آنقورت دادم. تمامِ ثانیه

دیدم. انگار که زمانی سپرده نشده بود و من هنوز همان می

 دفاع.ای بیمهبدِ بیست سال قبل بودم و سارا دختربچه

 

تون رو بشنوم که بدوم و بیام تو کوچه، آرزو منتظر بودم صدا -

داشتم یه بار هم که شده با من حرف بزنی. خشایار همیشه 

گرفت سرم میذاشت، مهیار طرفم رو میکرد، سربهاذیتم می

ها کردی، از همون وقتولی تو همیشه از من دوری می

 خوای، به چشمت نمیام.تونستم بفهمم که منو نمیمی
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اش را لمس کردم، کفِ دستم را م باال رفت و گونهبی اراده دست

غرق بوسه کرد. الدن با زندگیِ چند نفر بازی کرده بود؟ وسطِ 

مغزم برای بارِ میلیاردم، داشتم تمامِ سالیانی که گذرانده بودم، 

های الدن در گوشم کردم. واضح و با جزییات. جیغزندگی می

آورد. کلّ ی بازی در میزد که هربار با دیدنِ سارا، کولزنگ می

کرد تا سارا عقب بکشد یا ناامید برگردد و محله را خبر می

که حاال نشینی ندیده بودم و همینهرگز از سارا عقب

ی تمامِ تالشَش برای به کرد، نتیجههایش نوازشم میدست

ای بود که آوردنِ من بود. سارا به شدت، غرق در گذشتهدست

 ب، هیچ نداشت. آهی که کشید، شنیدم.ی ما جز عذابرایِ همه

 

وقت به های دخترونه بزرگ شدم. هیچمن با همون حس -

کسی غیر از تو فکر نکردم، ولی وقتی خبردار شدم باالخره 

زده هام الکی نبوده و تو الدن رو دوست داشتی شوکحسادت

خواست بمیرم؛ دیگه بابام هم نبود که شدم. اون لحظه دلم می

. از حسم بگم و آرومم کنه. تا وقتی زنده بود، خبر به اون بگم

ها داشت تو رو دوست دارم چون من پنهون نکردم. خیلی وقت
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ها از اشکِ چشمم، بالشم خیس میشد بابام فرداش که شب

فهمیدم که هرشب به گفت باز هم بارون اومده. من میمی

ود، بغیرتی نخواب و بیدارم سر میزد. باورت میشه؟ مهبد، از بی

تیِ تو معرفوفایی و بیدید تو بیبابام فهمیده بود؛ با اینکه می

گفت عشق، نعمتیه که وقت منعم نکرد. میسوزم ولی هیچمی

 کنه.هاش عطا میخدا به بنده

 

کرد و معلوم بود صدایش می لرزید و هربار دستش، مکث می

 داد.شد و باید یک نفر او را نجات میغرقِ افکارش می

 

ی عشق بابا و مامانیم، همیشه عقیده داشت من و سامان ثمره-

ی عشق دو نفر به دنیا میان، بیشتر از هایی که از ثمرهکه بچه

بقیه حقّ عاشقی کردن دارن چون جزئی از خونشونه. غیر از 

کرد، تمام که استاد دانشگاه بود و ریاضی تدریس میاین

تک مراحل رشد بهخوند. تو تکهای روانشناسی رو میکتاب

های مخصوص سن و سالِمون رو شخصیتی من و سامان، کتاب
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هاش چطوری گفت یه پدر باید بدونه با بچهخوند، میمی

 برخورد کنه.

 
 

 
 

 

ی قبل نبود. دیگر خبری از ناآرامی و افکار مشوّشِ چند لحظه

هیچوقت سارا را از این زاویه نگاه نکرده بودم و من چقدر برای 

 نش کوتاهی کردم!شناخت

 

گناه تا پای دار میره من به این موضوع ایمان دارم مهبد. یه بی -

اما باالی دار نه؛ درست مثل عشقِ من به تو... تا پای دار رفت و 

تر برگشت. اگرچه بابام نبود تا خوشبختی و زنده و سرحال

سفیدیِ رختِ عروسیم رو ببینه، اما من و یادی که از خودش تو 

دونیم که خبر داره. من و هام گذاشت، خوب میسلولتک تک

بینه، فقط از یه چیز مطمئن نیستم. تو رو، تو همین لحظه هم می

 کنه؟به نظرت به من افتخار می
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 کس...کس خبر نداشت. هیچسارا زنم بود و هیچ

ی سارا. این موضوع، خودش به ی من و نه خانوادهنه خانواده

ام را کرد. نفس حبس شدهیشان میحدّ کافی افکارم را پر

آهسته بیرون فرستادم. مغزم بینِ گذشته و حال و آینده مانده 

 بود.

 

کنی اگر زنده بود و شرایطمون رو آره، ولی تو فکر می -

 داد باز هم زن من بشی؟دید؛ اجازه میمی

 

سکوت کرد و انگشت شصتم را بوسید. با دستِ آزادم، موهای 

ام نزدیک کردم. عطر خوشِ متصاعد به بینیبلندش را گرفتم و 

اش را با تمام توان به ریه کشاندم. جوابِ سوالم را خیلی شده

دانستم. الزم نبود سارا جوابگو باشد که آن مرد با آن خوب می

اش را به دستِ کردهیکدانه و عزیزیال و کوپال، دخترِ یکی

و دلم جای جا بودم داد. خودم اینآدمی به کثافتیِ من نمی

 دگر...
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شاید پشتِ دربِ آرایشگاهی که الدن رفته بود تا خودش را 

ی پشتی که سارا برای دامادش حاضر کند، شاید در همان کوچه

 دانستم کامل نبودم.زد؛ من فقط میاش حرف میدرباره

 

 داد.اگر حاجی زنده بود، دختر دسته گُلِش رو به من نمی -

 

ا کرد و همین وزنِ کم، نفسم را جخودش را روی بدنم جابه

 منقطع کرد. چرا آرام و قرار نداشتم؟

 

حاضرم قسم بخورم تو هم بابای من بودی و از حس عمیقی  -

کردی که بابای من که تو قلبمه خبر داشتی، همون کاری رو می

بست، کنار ای که داشت واسه همیشه چشم میکرد. لحظه

 گوشم گفت

 "رو تقدیم کن خودت رو تقدیم نکن، عشقت"
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ام نشست و قلبم مچاله شد. انگار که کفِ دستش، باز روی سینه

 هایش دورِ خودِ آن تکه گوشتِ کوبنده، حلقه شده بود.پنجه

 

وقت از خودم و تنم مایه نذاشتم، تا وقتی که زنت نبودم، هیچ -

های ضد کنم چه حسمن اگر خودم میام سمتت چون درک می

دونم به خودم و اون حسی که من میو نقیضی داری. چون 

خورم که من به خاطر نسبت به تو دارم نیاز داری. قسم می

که بهت آرامش بدم، دل و ذهنت از هرچی بدی و پلیدیه این

 زنم؛ تو شوهرِ منی.دور کنم، به هرکاری دست می

 

 روی موهایش را بوسیدم و محکم به خودم چسباندمش.

 

 قدر خوب حرف بزنی.ونی اینتدونستم میوقت نمیهیچ -

 

 زهرخندش را با قلبم حس کردم.
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انصاف ی حرف زدن ندادی، بیوقت بهم اجازهچون هیچ -

خوام خودِ واقعیم رو بهت ثابت کنم. بودی، حاال این منم. می

م تونقدر به خودم نه، به عشقم ایمان دارم که شک ندارم میاین

 ه من فرصت بده.وجودتو از خودم لبریز کنم، فقط تو ب

 

آه جانسوزی کشیدم. سیبک گلویم را با لبَش لمس کرد. 

کس و هیچ چیزی را، نه عجیب بود؛ در این لحظه جز سارا، هیچ

کردم. با پوست و گوشت و خونَم عجین دیدم و نه حس میمی

 اش مدامهای گوشتیاش را به دست گرفتم. لبشده بود. چانه

ی برجسته، بینیِ سفیدش، گونههای ردیف و لرزید. دندانمی

ای... انگار بار اولی بود ی قهوههای کشیدهفرمش، چشمخوش

دیدمش. حتی یک ذره هم آرایش نداشت، ولی از همیشه که می

 زیباتر بود.

 

 دیگه آرایش نکن. -
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که سعی داشت با نهایتِ مهارتش، حواسم را از لبخند زد و این

 باارزش بود.ی دنیا پرت کند برایم همه

 

 طوری زشت نیستم؟این -

 

 نه، اتفاقا برعکس. -

 

تفاوتم ی سرد و بیلب گزید و من به غوغایی که در پوسته

 چرخید فکر کردم.می

 

 برعکسش چی میشه؟ -

 

اش وارد کردم و سرش به عقب متمایل فشار خفیفی به چانه

 تارِ موهایش، حس دلپذیری داشت.بهشد. بارشِ تار
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جوری مظلومیتت، معصومیت، دلِ خوشکلی، ساده و پاک، این -

 ت پیداست.عاشقت، دقیقا تو صورت ماه گونه

 

هاش اندکی حالتی از متفکر انگشت به لبش گذاشت و چشم

 لبخند گرفت.

 

 ها هم بلدی؟واقعا خودتی؟ تو از این حرف -

 

ضربانِ قلبم را پایین آوردم و چشم از حرکاتش نگرفتم. 

 دادم.نتیجه نماند که جوابش را میهای سارا بیتم تالشخواسمی

 

 دونم این حرفا از کجا اومد!فکر نکنم، نمی -

 

 ام گذاشت و با چشم و ابرو اشاره داد.دستش را روی سینه

 

 از اینجا. -
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 هایم را با دو انگشت نشانه رفت.منحنی لب

 

 خندی خیلی خیلی خیلی خوشکلتر میشی.وقتی می-

 

دم و نیم نگاهی به پنجره انداختم که با پرده پوشیده اخم کر

خواست و پاهایم لنگر انداخته بودند. شده بود. دلم رفتن می

دانستم که جوابِ کرد. حتی خودم هم نمیگیرم میسارا زمین

 آمد.سواالت سارا از کجا روی زبانم می

 

 به یه مرد نمیگن خوشکل، فقط میگن جذاب. -

 

ی گوشم را لرزاند. اش پردهی شادیو قهقههبلند بلند خندید 

ی پیش، دقیقا وسطِ یک منجالب انگار نه انگار همین چند لحظه

 بودیم. لعنت به الدن...

 

 باشه خب، اصال مگه چی میشه؟ -
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های سوزانم را باز و بسته دستی به التهابِ صورتم زدم و چشم

زیادی زیبا به رو شدم. ی معصومِ سارا روبهکرد و هربار با چهره

خواست. از خودم، رسید و گاهی دلم عجیب گذشتن مینظر می

 از گذشته و از الدن.

 

خوره؛ ها و دخترا میگن، به درد مردا نمیخوشکل رو به زن -

 مثال تو خوشکلی.

 

 و تو جذاب، آره؟ -

 

آره گفتنش دلم را مالش داد. دستم را پشت گردنش قفل 

خواستم ببوسم، هرچیزی که یکردم و لب روی لبش گذاشتم. م

گ رنهای صورتیباعث میشد این تارهای لطیف از بین این لب

اش را هایش، گردنش و حنجرهخارج شوند. لبش، گونه

 بوسیدم.

 

 سارا؟ -
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 جونم؟ -

 

 ام مخلوط کردم.اندکی شیطنت در لحنِ جدی

 

 کنی، پاشو دختر خوب.داری دردسر درست می -

 

هایی که به هم های ریز شده و لبشیطون خندید و با چشم

 فشرد؛ ابرو باال انداخت. از نگاهش شرارت موج میزد.می

 

 ببرمت حموم؟ -

 

انگار که درست خرفش را متوجه نشده باشم چهره در هم 

 کشیدم.

 

 چی؟-
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 خندید.همچنان می

 

 به خاطر ریشِت میگم. -

 

 و مثل ماهی از زیر دستم فرار کرد، بلند شد و پایین تخت

 ایستاد.

 

 پاشو بیا. -

 

 پوف کشیدم و بلند شدم و به شوخی و شاید طعنه گفتم:

 

 ببینم یه عمل زیبایی میُفتم یا نه، بریم ببینیم. -

 

 تر از قبل نگاهم کرد.دهن کجی کرد و ادا درآورد اما مطمئن

 

 دادم، خیلی هم خوب بلدم.من واسه بابام همیشه انجام می -
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 رید.یک تای ابرویم باال پ

 

پس بگو چرا حاج رضا همیشه صورتش اصالح کرده بود. خدا  -

 تیپ بود.رحمتش کنه؛ همیشه خوش

 
 

  
 
 

 

اش پاشیدم. کنار انگار با همین چند کالم، گردِ غم به چهره

 گوشش لب زدم:

 

خانوم خونم، همسر زیبای من، مادرت، پدرت، برادرت،  -

بخواه، من با  مونم. تو از من جونموشوهرت منم؛ کنارت می

 کنم.جون و دل قبول می
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ح بود اما من ترجیتاثیر حرفم در صورتش باید خیلی دیدنی می

شرتم را دادم به راهم ادامه دهم. مقابل حمام پیراهن و تی

 بیرون آوردم.

 

 بیا سارا. -

 

ی وان نشستم و به دیوار تکیه دادم. خیلی و وارد حمام شدم. لبه

 مشغول به کارش شد.زودتر از حد تصورم 

حرف به حرکت دستش دل سپردم. مدام چشم باز نکردم و بی

چرخید ولی به خاطرِ سارا، همه را پس افکارِ بدی در سرم می

ی بعد، خنکای چیزی را روی پوستم حس زدم. چند دقیقهمی

 کردم. چشم که باز کردم سارا با لبخندی نمکین، لب گزید.

 

 خنکه.کف دست منم یخ زد، خیلی  -

 

 بوی افترشیو هوش از سرم برد. مالیم و محرک و خنک...

  
 بیا خودتو ببین، خوشت میاد؟ -
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دستم را گرفت و بلندم کرد، مقابل آینه ایستادم و صورتم را 

تر شده بودم. لبخند محوی به برانداز کردم. از همیشه مرتب

قدر هیجان داشت که لب آوردم و به صورتش زل زدم. آن

هایش گل انداخته دّ خون را زیر پوستش دید. گونهشد رمی

 بود.

 

 حاجی دیگه چی بهت یاد داده؟ -

 

 مشتش را به شکمم کوبید.

 

 این. -

 

شد و من و بلند بلند خندید. صدایش در فضای حمام اکو می

 دوست داشتم کمی شیطنت کنم.

 

 حاال این مشت برای چی بود؟ مگه سوال بدی پرسیدم؟ -
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 ه جانبی به خودش گرفت.ی حق بقیافه

 

خواد اصال با چاقو تیکه دوست دارم، شکم آقاییمه. دلم می-

 پارش کنم. به تو چه، ها؟

 

 خواست. اخم ریزی کردم و گفتم:دلِ سارا هم شیطنت می

 

 خواد.منم خیلی چیزا دلم می -

 

ی بانمکش انقدر دهانش باز ماند و من بی محابا خندیدم. قیافه

ر زده سام به قهقهه تبدیل شد. خجالتکه خنده برایم جالب بود

 پایین انداخت.

 

برو دختر، کاری باهات ندارم. یه چیزی درست کن واسه  -

 ناهار. منم دوش بگیرم.
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سربلند کرد و پرمعنی نگاهم کرد. ابرو باال انداختم، چشم ازم 

 کرد؟داشت... به چی فکر میبر نمی

م. صورت به صورتش گذاشتنفسم را پرفشار بیرون فرستادم و 

کرد و با کمی تکان خورد معلوم بود در عالم دیگری سیر می

 این حرکتم به لحظه برگشت.

 

 بوی تنت رو دوست دارم، یه حسّ خاصی داره. -

 
 

 
 
 

 

ای در آغوشم ماند و فاصله گرفت، از حمام که حرف لحظهبی

بیرون رفت پوف کشیدم. حتما باز هم حرفی زدم یا حرکتی 

نجام دادم که دلش را شکستم و خدا لعنتم کند. دوش مفصلی ا

 گرفتم. به این قطرات سردِ آب نیاز داشتم.
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ی هی دستگیرای که سارا لبهخیلی زود شیر آب را بستم و حوله

روی کمد ایستادم. یک دست در گذاشته بود؛ پوشیدم و روبه

 لباس راحتی پوشیدم و به سالن برگشتم. موهایم را خشک می

کرد. تا کردم که داشت غذا درست میکردم و به سارا نگاه می

 متوجه من شد لبخند زد.

 

 عافیت باشه. -

 

 مرسی عزیزم. -

 

ی صحبت بیشتر نداد، به سمتش صدای تلفن همراهم اجازه

رفتم و آن را روی مبل پیدا کردم. خشایار بود و من بی تعلل 

 ی اتصال را لمس کردم.دکمه

 

 سالم. -

 

 آلود و کشدار جواب داد.خواب
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شرف زد از خواب سالم داداش، حالت چطوره؟ شایان بی -

 بیدارم کرد.

 

به ساعت نگاه کردم، نزدیک به ده بود و من پوف کشیدم. 

های خاکستری مغزم در حالِ جنگ بودند تا در را ی سلولهمه

 به تخته و تخته را به در نکوبم و به زمین و زمان فحش ندهم.

 

خوابیدی. سالم، ای بد نیستم. بهتر بود یکم دیگه می -

 مردناحسابی، معلومه کجایی؟

 

ابدا لحنم را به خودش نگرفت و خونسردتر از قبل جوابم را 

 داد.

 

 خواستم اما این بچه االغ نذاشت.می -
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ی قبل در حمام را به ریشم کشیدم و چند دقیقهدستی به ته

 ردم.خاطر آوردم و خودم را لعنت ک

 

 شعور نبودی تو.ها جدیدا، این همه بیزبونت خیلی هرز میره -

 

 آلود به نظرهاش خوابخیالی خندید. حتی خندهبا لودگی و بی

 رسید.می

 

 خیلی حال میده، یه دوتا فحش بده ببین حق با منه. -

 

ی هاخواست با واکنشسری به تاسف تکان دادم. ابدا دلم نمی

به حالم ببرد؛ برای همین نیم نگاهی به  خشن و حرصی، سارا پی

آشپزخانه انداختم و دیدم که چهارچشمی من را می پایید. وارد 

ام که سارا آرآشپزخانه شدم و کمی گیالس برداشتم. برای این

 بگیرد گفتم:

  
 پاشین با بهار بیاین خونه. -
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خوای خودم تنها بیام، بهار فعال یه مدت وضعیتش قرمزه. می -

یانی که... به خدا خسته شدم. باید مامان رو بندازم جلو؛ در جر

 برم این توله رو بگیرم، بیارمش سر خونه زندگیش.

 

 ها را داخلش گذاشتم. بهسارا بشقابی به دستم داد و من گیالس

ای در هوا فرستاد و خودش صورتم لبخند نمکی پاشید. بوسه

قلبم باز بین راه، در مشتش گرفت و مشتِ کوچکش را روی 

کرد و افکارم شبیه یک کالفِ ام درد میکرد. مغزِ لعنتی

گردن جنباند و من  "چی شده؟"ی سردرگم بود. سارا به نشانه

طور که یک گیالس در دهانم بود ابرو درهم کشیدم و همان

 گفتم:

 

طوری نه گناهی وسطه نه الزمه کنی؟ اینخب چرا اقدام نمی -

 و باباش باشی. هی دل نگران پلیس و مامان

 

سارا گل از گلش شکفت. بارها این موضوع را به من گوشزد 

باره صحبت کنم. خشایار آه کرده بود که با خشایار در این



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

349 

کشید و از کم و زیاد شنیدنِ صدایش، توانستم حدس بزنم که 

داد. من همچنان سعی داشتم داشت به بدنش کش و قوس می

ی کنم؛ چیزی که از خیلی افکار مزاحمم را پس بزنم و زندگ

 وقت پیش، از من دریغ شده بود.

 

آور خونم. من برم به همین راحتی هم نیست، مثال من نون -

ازدواج کنم اونوقت شایان و این مادر پیر چیکار کنن؟ کی 

خرجشون رو بده؟ این پسره خیلی شر شده، همین دوروز پیش 

 و پار کرده. بود منو کشوندن آموزشگاه. زده دو سه نفر رو لت

 
 

 
 

 

بشقاب را روی کنسول گذاشتم و یکی از گیالس ها را به دست 

روی سارا ایستادم که متعجب نگاهم کرد. گرفتم. درست روبه

 فرد.موهایِ لطیف و زیبایی داشت و لبخندی منحصربه
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حق داری ولی بهتر نیست یه فکرِ درست و حسابی برای  -

فیقش رو عوض کنه. یه زندگیت کنی؟ شایان باید دوست و ر

 .کنهمدت بعد هم میره دانشگاه و شرایطش به کل تغییر می

 

نگران نگاهم کرد و بازویم را به دست پوزخند زد و سارا دل

 گرفت و بوسید.

 

ها، اوال کو تا سال بعد و دانشگاه؟ بعد هم ای بابا دلت خوشه -

ن م جا چشمش دوتا دختر ببینه از این هم بدتر میشه،بره اون

ش میره؟! زاده به داییدونم آدم قحط بود؛ بگن حاللنمی

 باورت میشه دقیقا کپی دایی هادیه! یه ذره هم فرق ندارن.

 

های سارا نزدیک کردم، این قرمز و صورتیِ گیالس را به لب

های سارا، چه هارمونی زیبایی داشت؛ نفسم را منقطع لب

 کرد. گاز خیلی کوچکی بهش زد.می
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شناسم هم داییت، حق با توئه دونم، هم شایان رو مییآره م -

خوای، پاپیش بذار. نصف کارا هم بمونه با ولی اگر نظر منو می

بهار... یکم زمان بخواه تا یکی دوسال بعد که شایان از آب و 

 گل دربیاد، حداقل نامزد باشین.

 

تر گیالس نیمه خورده را به دهان انداختم، از همیشه شیرین

 کمر سارا را گرفتم و به خودم چسباندم.بود. 

 

دونم، تا ببینم چی میشه... باید بهش فکر کنم. این نمی -

نامزدی یعنی یه عالمه مسئولیت، خیلی تصمیم سختیه. من هنوز 

هیچی ندارم، فقط یه ماشین و یه خونه که اون هم مال بابام 

منم  .چنانی به دست نمیادبوده. از یه بوتیک مردونه هم پول آن

 چرخونه.جا رو میام. ابی خودش اونکه تمام وقت تو مرخصی

 

بوی عطر سارا نهایت آرامش بود. هسته را بیرون آوردم و 

 داخل ظرفشویی انداختم.
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کنم. چرا یه کار دیگه واسه خودت درسته، خوب درک می -

کنی؟ مرد حسابی تو مثال کارشناسی معماری پا نمیودست

 ها.داری

 

خوان. تو زود به هی داداش، کار کجا بود؟ سابقه کاری میهی  -

 ت رسیدی، من حاال حاالها باید بدوام.خواسته

 

کرد. در ماند و عشق خرج میکار نمیهای سارا ابدا بیدست

کشید که همین تالطم بودم و سارا مدام از تاریکی بیرونم می

گار در چه زدم. انگار نه انچهارتا کلمه حرف را با خشایار می

 منجالبی غرق بودم.

 

 میای یزد من برات ردیفش کنم؟ -

 

خورد. خشایار پوف صورت به صورت سارا زدم، تکان نمی

 چنان خشدارَش را شنیدم.کشید و صدایِ هم
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ت های جانانهچطوری مامان و شایان رو تنها بذارم؟ اصال ایده -

 خوای بیاممی نابودم کرده، حاال اینو ول کن. با من چیکار داری؟

 ت؟ مگه سارا نیست؟خونه

 

 لبم را به گردن سارا زدم و در همان حال گفتم:

 

 کنه.هست، داره ناهار درست می -

 

 دستم را روی پهلویش به حرکت درآوردم.

 

 اکی، پس من نمیام. میرم به ادامه خوابم برسم؛ کاری نداری؟ -

 

 شد.نفسم داشت تنگ می

 

 خداحافظ!باشه، پس بخواب  -

 

 خداحافظ. -
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تلفن که قطع شد؛ خم شدم و جفت پاهایش را گرفتم و از زمین 

بلندش کردم. جیغ زد و محکم به من چسبید و گردنم را 

 تر گرفت.محکم

 

 نترس. -

 
 

 
 
 

 

گرانه لمس کردم. روی کانتر نشاندمش و موهایش را نوازش

پرنور، ی هایش از فرطِ خوشی، برق میزد و مثل دو ستارهچشم

 درخشید.می

 

 خواد.دلم فقط یه بوسه می -
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دو طرف صورتم را گرفت و لبم را جلو کشیدم. شیطنت از سرو 

بارید. جلو رفتم که سری به چپ و راست تکان داد و رویش می

من چشم ریز کردم. اندکی خشونت به صدایم ریختم و با 

 هایی درهم رو به صورتِ خندانش گفتم:اخم

 

 بوس.بدو منو ب -

 

 یک تایِ ابرویش باال پرید و نوچی کرد.

 

 خیلی بوست کردم، دیگه بسه. -

 

اش را کشیدم و با همان خیالی شانه باال انداختم و گونهبا بی

  های غلیظ شانه باال انداختم.اخم

 

 کنیم که زیاد انجام نشده.خیلی خب، پس یه کاری می -

 

 ت نکرد که هول شد.ام چیزِ خوبی دریافانگار از لحن و قیافه
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 بوسمت.نه نه... باشه می -

 

لبش را به لبم رساند و من گردنش را گرفتم. قصد هیچ گونه 

خشونتی نداشتم. با مالیمت بوسیدمش؛ هیچ زمان تا به این حد 

به خودم، به سارا و به این رابطه حس خوبی نداشتم. شاید این 

سارا، باعث های الهی بود. وجود و حضور هم یکی از معجزه

آرامش قلبم شده بود. شش ماه تمام به امروز فکر کردم و حاال 

ام برایم مهم نبود؛ یعنی دراصل مهمی که ی درد چند ماهههمه

داد. تنها و تنها دوست داشتم هرچه زودتر مثل قبل آزارم نمی

دیدم. باید رسید و الدن را میاین شب کذایی از راه می

ی پارسامهر ی خانوادهی که به ریشههای نگفته و دردهایحرف

زدم، من قصد کشتن نداشتم. قصد زد را در صورتش فریاد می

 آبرویی نداشتم. من پسر مردی مثل علی بودم.بی

 

تر میشن. راستشو بگو عسل ها شیرینسارا هرروز این لب -

 میزنی به لبات؟
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به ظاهر عاصی شده پشت چشم نازک کرد و با یک اخم خیلی 

 نگاهم کرد.ریز 

 

 ریزن سرم.جوری که همه حشرات مینه بابا، این -

 

 کنار گوشش از تهِ گلو لب زدم:

 

 حشره بشم؟ بیفتم به جونت؟-

 

 داد.نشینی به من میمور مور شدن بدنش حس دل

 

کنم عزیزم، اگه کاری داری بمونم اگه هم نه من اذیتت نمی -

 یکم دراز بکشم.

 

چشمانش برق زد و من این برق نگاه را به خوبی درک 

کردم. از اینکه توانسته بود از رفتن منصرفم کند، از اینکه می
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کنارش ماندم و حرف زده بود، خیلی خوشحال بود و همین 

 زد.لبخند عمیقش به افکارم مُهرِ تایید می

 

 کنم.نه قربونت برم، تو بخواب. من واسه ناهار صدات می -

 

 اش را بوسیدم.انیپیش

 

 ازت ممنونم دلبرِ جانان من. -

 
 

 
 

 

باالخره توانسته بودم کلّ دنیا را پشتِ سر بگذارم و حاال "

روی همان تاالرِ باشکوهی بودم که قرار بود شاهدِ درست روبه

های ازدواجِ زنِ من و مردی دیگر باشد. زنی که نوایِ عاشقانه

زد. هربار به گذشته پرت دروغینَش هنوز در گوشم زنگ می

نگین، دلم را به هول و وال شدم و یک تصویرِ زشت و سیاه و نمی
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کرد خواست همین ثانیه، زمین دهان باز میانداخت. دلم میمی

 برای بلعیدنِ مردی، پر از خاطراتی ننگین...

ه درد، بهای بیزادهرو بود؛ به عبور و مرورِ اشرافنگاهم به روبه

همان از مابهترانی که یک زن، من را به یکی از همین 

فروخته بود. خودم حالِ خودم را درک های خودخواه ناجنس

دانستم. الدن امشب عزایِ کردم اما یک چیز را خوب مینمی

 گرفت.اش را میعروسی

با ماشین، تمامِ طول راه را پرواز کرده بودم، اما حاال برای پیاده 

 شدن، هراس داشتم.

 جا انتظارِدانستم چقدر زمان گذشته بود و من چه مدت ایننمی

 کشیدم.می آمدنش را

های پرنور و پروژکتورهای اطراف تاالر سیاهیِ شب را، چراغ

 شکست.می

 دید.پسنهای مدل باال و پرستیژهایی که احتماال الدن میماشین

ی در را کشیدم و پیاده شدم. زمین را زیرِ پاهایم حس دستگیره

کردم و با تکیه بر دربِ ماشین خودم را نگه داشتم. اگر نمی

کردم. دادم، باز این قمار را میام را هم از دست میدگیتمامِ زن
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ی آمده بودم تا نابود کنم و مثل یک طوفانِ سهمگین، همه

 کردم.کار را میخوشبختیِ تظاهریِ الدن را درهم بکوبم و این

دستی به کتم کشیدم. کتی که با وسواس خریده بودم. یک تیپ 

طنابِ دارم را  به شدت رسمی و فرمال و کراواتی که حکمِ

 داشت.

 یعدالتی، ریشهمن برای معامله آمده بودم. یک سرِ همین بی

ام را سوزانده بود. درب ماشین را بستم و ریموت را زندگی

شد و من فرش کشیده میهایم روی سنگفشردم. کفش

ی ورود به چنین محفلی، چندان راحت حالت جلو رفتم. نحوهبی

اهش را بلد بودم. به جلوی ورودی رسید اما من ربه نظر نمی

ای دادم و جلو آمد. ها اشارهرسیدم و با سر به یکی از نگهبان

 درست مقابلم ایستاد و با گردنی کج شده گفت:

 

 سالم شبتون بخیر قربان. کارت دعوت دارید؟ -

 

 البته. -
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دستم را درون جیبم فرو بردم و چند تراول تا نحورده، بیرون 

جیبِ کت و شلوارِ یونیفرمَش چپاندم و فقط کشیدم و درونِ 

کرد که با لبخند راه را برایم باز کند. از یک نگاهم کفایت می

بین چند زن و مرد رد شدم و پا بر روی فرشِ قرمز گذاشتم. 

های گل و حریرهای رنگارنگ و راهرو از دوطرف با گلدان

از  وی کتم را گرفتم هایی زیبا پر شده بود و من گوشهمجسمه

 اش اطمینان حاصل کردم.بسته بودنِ دکمه

ی ورود از بوی عطر و نورِ فضا خیلی زیاد بود و همان لحظه

دادم ام به سوزش افتاد. البته ترجیح میهای خارجی، سینهادکلن

 ام را به همین موضوع ربط بدهم.دردِ سینه

ای ترین قسمتِ سالن که نور کمتری داشت، ایستادم. در گوشه

میزِ بزرگ از انواع خوراکی و نوشیدنی، مانع از دیده شدنم یک 

گش، ی بزرشد. نیم نگاهی به ساعتم انداختم. تقریبا عقربهمی

 داد و الدن دیر کرده بود.ساعتِ ده شب را نشان می

 اش در گوشم زنگ زد.باز صدای لعنتی

 

 "بیا شبِ عروسیمون، مهمونا رو دور بزنیم و یکم شیطنت کنیم"
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ی دهانم را قورت دادم و کرد. آبِ نداشتهام درد میلعنتی مغزِ

 گلودرد امانم را برید.

نفر بلند اعالم که سعی کردم به خودم مسلط باشم یکهمین

 کرد:

 

 عروس و داماد اومدند. -

 
 

  
 
 

 

همین چند کالمِ حرف، باعث شد کنترلم را از دست بدهم. برای 

عجله داشت؛ درست برخالفِ زودتر تمام کردنِ این شبِ لعنتی 

 تصوراتش با من...

 

 کوبید.هایش، در سرم مثلِ آونگِ ساعت میآخرین حرف
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هایی تونی دلِ هر زنی رو ببری، اال یه مدل زن... اون زنتو می"

 "که قلبشون خالی از حس باشه

 

اش واقعا خالی از حس بود؟ قرار بود آن تنِ قلبِ لعنتی

 جدیدش بکشد و من... بلورینش را به رخِ دامادِ

کرد. همهمه باال گرفت و من از بینِ جمعیتی رگِ غیرتم درد می

که جلوی راهرو ایستاده بودند و نیمِ بیشتری از دیدم را گرفته 

آورِ مقابلم زل زدم. قلبم مثل یک بمب ی تهوعبودند، به منظره

گرفتم. گرما به شدت بیداد کرد و داشتم گر میساعتی کار می

کرد و حالم دگرگون بود. حتی محضِ رضای خدا، باد می

روی وزید. فیلمبردار با عجله جمعیت را شکافت و روبهنمی

هایش تند و تند درب ورودی پشتِ دوربین ایستاد و با دست

کس چیزی را توضیح داد و من سعی کردم به هیچ چیز و هیچ

ذهنم  درتوجه نکنم. منتظر بودم زنی را ببینم که شش ماهِ تمام 

 شاخ و دمِ زیبا...تر کرده بودم. یک غول بیبزرگ و بزرگ
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باالخره بعد از گذرِ چندین قرن، جمعیت شکافته شد و گل و 

پول روی سرشان ریختند و من توانستم باالخره ببینمش. یک 

دار و دکلته که گردن و نیمی از سینه و لباسِ سفید و پف

چه سخاوتمندانه، برجستگیِ محسوسش قابلِ رویت بود و 

تراشش را در معرضِ نمایشِ همگان قرار داده بازوهای خوش

هایش را به ی سی و دو دندانبود. یک لبخندِ پت و پهن، همه

کشید و من دستم را به میز تکیه دادم و چند نفس عمیق رخ می

نفر ببخشیدی گفت و از کلّ محتویاتِ میز، یک کشیدم. یک

ش اکرد. دستِ لعنتی. سرم درد میشامپاین برداشت و دور شد

 را که دورِ بازوی داماد دیدم نفسم قطع شد.

ام مصرّتر شدم و از میز فاصله گرفتم و پاهایم برای انجامِ نقشه

ی کتم را باز کردم و یک پاکتِ مُهر را چفتِ زمین کردم. دکمه

ام بیرون کشیدم و چندباری به کف و موم شده را از جیبِ داخلی

وبیدم و جلو رفتم. به چند نفر تنه زدم و گوشم را روی دستم ک

ی جی صداها بستم و به فیلمبردار نزدیک شدم و برایِ دیهمه

دستی در هوا تکان دادم. اگرچه با تاخیر اما متوجه منظورم شد 
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طور که نگاهم میخِ تصویرِ لبخندِ از تهِ و موزیک قطع شد. همان

 د جوان نزدیک کردم.دلِ الدن بود، لبم را به گوشِ مر

 

 خوب تصویربرداری کن. باید این لحظات ثبت بشه. -

 

ی حاضرینِ جمع، ناگهانی ساکت شده بودند و شنیدم همه

 نفر معترض لب زد:یک

 

 موزیک چی شد؟ ای بابا... -

 

 احتماال خواهرِ داماد بود؛ آن حجم آرایش و شِنیون و لباس

به خصوص که دستی به کرد. بها این را به من ثابت میگران

ی داماد زد و چیزی گفت که نشنیدم. فیلمبردار هاج و واج سینه

 نگاهم کرد و ابرو درهم کشید:

 

 بله؟ چیزی فرمودین جناب؟ شما؟ -
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ی مبهوتش، چشم گرفتم و باز به فقط کج خندیدم و از قیافه

الدن خیره شدم. با کمکِ دامادش، داشت توری که به موهایِ 

 کرد.وصل کرده بود؛ مرتب می اششدهرنگ

 
 

 
 

 

لزومی نداشت حرفم را دوبار تکرار کنم. آن پاکتِ کزایی بین 

ی جمع، چند گام هایم عرق کرده بود و من رو به همهمهانگشت

به جلو برداشتم و پشت به فیلمبردار و دقیقا رو به دامادِ 

بخت و عروسِ منحوس ایستادم. دچار خطایِ دید شده نگون

دیدم و انگار همان بودم و لباسِ سفیدش را آغشته به خون می

ری از متی چند سانتیصورت سفید و زیبایش، درست در فاصله

های آتش خندید. خون در عروقم حکم گدازهمن، به ریشَم می

غیرت بودم که زنِ من، کنارِ مردی دیگر، داشت و چه بی

حظه ها برای این لنیشش تا بناگوشش باز بود! انگار نه انگار ماه
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آوردم. چیزِ کمی نبود و این را شتم کم میتالش کرده بودم؛ دا

 فهمید.ام میحداقل دلِ لعنتی

رنگش، های خوشدر یک گردشِ گردن و چرخشِ چشم

باالخره من را دید و رنگ از رخش پرید و لبخندش ماسید. 

شنیدم جز صدای کوبشِ قلبی که در انگار دیگر هیچ چیزی نمی

کند که از دیدنم چه ی آن زن می کوبید تا اعالمِ حضور سینه

 اندازه وحشت داشت.

اهمیت پوزخند زدم. دست کسی روی دوشم نشست و من بی

داماد کنارِ گوشِ الدن چیزی گفت و من این نزدیکی را تاب 

 نیاوردم و قلبم تیر کشید.

 

ی حاضرین، از زن و مرد و پیر و دور روی همهنگاهم را یک

 ام خیره ماندم.ق زندگیترین اتفاجوان چرخ دادم و باز به فجیع

داماد تازه مسیرِ نگاهِ الدن را حدس زد و خواهرش فاصله 

ی کارش وادار کند. بلندای لباسش جی را به ادامهگرفت تا دی

داشت. از حرکاتِ لبِ داماد را گرفته بود و تند گام بر می

 "شناسی؟این مرد کیه؟ می"فهمیدم که پرسید 
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الدن را بشنوم. خودم را وادار  و من خیلی دوست داشتم جوابِ

ام دچارِ های حرکتیکردم به راه رفتن اما انگار عضالتم، اندام

یک اختالل شده بود و توانش را نداشتم و من به زحمت چند 

شد. دلم گام برداشتم و کفِ کفشم روی زمین کشیده می

خواست هیچ حرفی از کسی بشنوم. الدن ابدا تکان نخورد نمی

زد و من چقدر از این بابت خوشحال بودم. یحتی پلک نم

توانستم آن حجمِ وحشت و حماقت و خیانت را در می

ا شد. این رهایش ببینم. بفهمم این زن برای من زن نمیقرنیه

برقِ  دیدم.مهیار گفته بود و حاال داشتم به چشم حقیقتش را می

 سوالشآویزِ گردنش کورَم کرد اما از پا نیفتادم. داماد دوباره 

 را تکرار کرد و من پوزخند زدم و گفتم:

 

 من جواب سوالت رو میدم بهروز خان. -

 

مادرِ داماد با آن لباسِ گیپوردارِ سیاه رنگ درست کنارِ بهروز 

رویی براندازم کرد. ارجحیتی بر مادرم ایستاد و با اخم و ترش
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نداشت. چیزی به لب آورد و بهروز شانه باال انداخت که یعنی 

 ر ندارم.خب

ی بین خودم و الدن به یک متر رسید. تعلل نکردم و فاصله

 انگار همین فاصله با آتش پر شده بود که جلوتر نرفتم.

به نگاهِ سرخ و به شدت هنوز پاکت بین دستم بود و رو

ی الدن سوختم و خاکسترم را باد برد. برای جواب زدهوحشت

چرخید، توان دادن به سوالی که پشتِ پیشانیِ اکثریت می

 نداشتم.

 

 من... برادرِ الدنم! -

 

و خودم از این نسبتِ دروغین به تالطم افتادم. برادرش نه اما... 

یک زمانی تنَش را به آغوش کشیده و قولِ همیشه ماندن داده 

 بود. لعنت بر الدن...

 

 برادرش؟ ولی الدن نگفته بود... الدن؟ -
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پر اضطراب ثابت ماند. و نگاه بهروز روی یک تندیسِ سرخ و 

 رسید و احتماالباز داشت از گوشه و کنار سر و صدا به گوش می

 همه مبهوت بودند.

 

ی بله برادرشم، امشب پرواز دارم خواستم قبل از رفتن، هدیه -

 این پیوند رو به خواهرِ عزیزم بدم. مگه نه الدن جان؟

 
 

  
 
 

 

بازویِ بهروز زانوهای الدن سست شد و لغزید اما با تکیه بر 

ایستاد و من همان یک مترِ آتشین را تمام کردم و یک مرد با 

دست سفید کنارِ مادرِ بهروز ایستاد که حدس زدم موهای یک

 همسرش باشد. چه بهتر، جمعِ همگی جمع بود.

 زن لبخندِ نامطمئنی به لب آورد.

 

 خوشبختیم. هرچند الدن جان چیزی نگفتن اما... -
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ردم و الدن ملتمسانه نگاهم کرد. حرفی برای پاکت را باال آو

گفتن نداشت و خودش خبر داشت من برای صلح و دوستی 

آمد و ام باال میی سینهنیامده بودم. نفسم به سختی از صندوقچه

تنم داغِ داغ بود. زن که پاکتِ دستم را دید لب فرو بست و 

ا ر اشتر عروسش را گرفت و با دلهره اسمِ لعنتیبهروز محکم

 به زبان آورد. ابرو در هم کشیدم.

 

الدن، چرا از وجودِ من حرفی نزدی؟ حقِ آقا بهروزه که منو  -

بشناسه. باید بدونه که من و تو، چقدر باهم ارتباطمون صمیمانه 

 بوده.

 

 ی آبرومند که هرگزمن پسرِ علی بودم. یک پلیسِ بازنشسته

حاال من، برای ندیده بودم حقی را ناحق کرده باشد. هرگز... 

ی رسوا کردنِ دختری به این جهنم آمده بودم که علی در سفره

ام نهاده بود. دیگر آرامش نداشتم و صدایم را جوری از زندگی

 حنجره بیرون انداختم که تا عرش برسد.
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الدن؟ چرا نمیگی چه ارتباطی با من داشتی؟ چرا نمیگی چی  -

 بینِ ما گذشته؟ وقتِ حسابرسیه...

 

به چپ و راست تکان داد و خواهرِ داماد با هول و شتاب  سری

به جمعمان پیوست و من یک گام به چپ برداشتم و ایستادم. 

پاکت را از گوشه باز کردم و محتویاتش را بیرون آوردم. خودم 

ی بارها و بارها دیده بودمش و حاال نوبتِ همه بود. نوبتِ همه

ه پیوندِ نامبارک، پا ب هایی که برای جشن گرفتنِ اینآن عوضی

های دستم را در هوا پرت ی عکساین تاالر گذاشته بودند. همه

کردم و چندتایی روی سر و صورتم ریخت و الدن با عجز سری 

به چپ و راست تکان داد که نه، نکن، برو... اما من تا پایِ 

 رفتم.نابودیِ این زن پیش می

 

ی که چندین سال تو الدن، خواهرِ من نیست؛ نامزدم بود. زن -

خونه ما خورد و خوابید و خیانت کرد. نمک خورد و نمکدون 

 شکست.
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های پخش و دیدم چند نفر داشتند عکسی چشم میاز گوشه

های آشکار و حتی چند عکسِ ی خیانت کردن، هرزگیپال شده

فرش جمع های کف و سنگی من و الدن را از کفِ چمنعاشقانه

 کردند.می

 

 به خواهرِ خودش هم رحم نکرد. این زن -

 
 

 
 
 

 

با یک حرکت جلو رفتم و با کفِ دست، بهروز را محکم به عقب 

هایش از ی الدن را گرفتم و چشمهول دادم و گردنِ کشیده

ی اطرافیان و های کرکنندهحدقه بیرون زد. صدای جیغ

شد. های پرتوانِ بهروز روی ساعدم مانعِ کارم نمیدست

خودِ  خواست این زن را از چنگالِ مرگ بیرون بکشد و منمی
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ی عزراییل بودم تا جانِ کثیفش را از حلقومش باال بکشم. همه

های آخرِ هایش را می دیدم و سرم، ثانیههای سرخ چشمرگه

 خواستم الدن را خفه کنم.کرد و میانفجار را طی می

 

 ولش کن کشتیش. یکی بیاد کمک کنه. -

 

الدن زانو زد و من روی سرش خم شدم و لبم را به گوشش 

 ک کردم و عربده کشیدم:نزدی

 

تو، خواهرت رو کشتی، تو برادر منو به این حال رسوندی،  -

زیر چترِ حمایت من هرزگی کردی. الدن، امشب همین رختِ 

گیرم عروسی، لباسِ کفَنِت میشه. خودم جونت رو می

 صفت.گربه

 

شد و چندنفر سعی کردند از گلویش صداهای بدی خارج می

کس تواناییِ انجامش را نداشت. رم و هیچمن از الدن فاصله بگی

های دیدم که رویِ چمنی چشم میگلِ الدن را از گوشهدسته
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تر کف افتاده بود. خون از دماغش جاری شد و من محکم

 گردنش را گرفتم. بلندتر از قبل فریاد کشیدم.

 

تاوانِ نابود کردنِ یه زندگی رو پس میدی الدن. پس  -

 "میدی...

 

قدر عمیق نفس کشیدم و از خواب پریدم. آن هینِ بلندی

ها و قلب و کردم هرلحظه ممکن بود، ریهکشیدم که حس میمی

 ام را باال بیاورم.ی اعضای داخلیهمه

 
 

 
 

 

 

هایم گشاد شده بود که محال بود حاال حاالها بسته جوری چشم

شوند. کلّ اتاق از صدایِ نفسم، پر شده بود و در عالمِ خواب و 

ار، سارا را تشخیص دادم. خیس عرق بودم، نفسم تنگ و بید
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هایم را دورِ گردنِ الدن تصور حالم خراب بود. من هنوز دست

های بدنم از انقباض، ی رگلرزید و همهکردم و مشتم میمی

 کرد.درد می

 

 مهبد، خوبی؟ چی شده؟ -

 

لیوان آبی که در دستش بود را گرفتم، همه را الجرعه سر 

نگار لحظات پایانیِ مرگم بود. بریده بریده و از بین کشیدم؛ ا

 نفس زدن گفتم:نفس

 

 چیزی... نیست، فقط... خواب... بد دیدم. -

  
بارِ اول نبود و سارا بارها من را در این وضعیت دیده بود. سرم 

م و کشیدهای کشدار و طوالنی میاش چسباند. نفسرا به سینه

شد. صدای سارا از پرتاب می ام با شتاب به جلوی سینهقفسه

 لرزید.بغض و ترس می
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قربونت برم عزیزم، الهی من بمیرم و تو رو تو این حال و روز  -

قدر به اون فکر کنی؟ چرا اینکارو مینبینم. چرا با خودت این

 لرزی.کنی؟ تو رو خدا آروم باش، مهبد داری میمی

 

زندگی  کردم. من هنوز در آن لحظهلرزیدم، حسش میمی

 داد.کردم و انگار الدن داشت به دست من جان میمی

های آتش فواره ریختم و از تمام بدنم گدازههنوز هم عرق می

 مردم؟ چرا؟میزد. چرا نمی

 

 خوبم، نگران... نباش. -

 

اش چسباند. از خودم، تر به سینهبه گریه افتاد و سرم را محکم

 از این ضعف و حالِ مزخرف، متنفر بودم.

 

لرزی، نفس نداری. باز هم کابوس نیستی، یخ کردی، می -

کار کنم؟ اگر یه بار تو خواب، خدای ناکرده دیدی. آخه من چی

 بالیی سرت بیاد من چه خاکی تو سرم بریزم؟
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را  دانستم دستشحس بودم. میحسِ بیدستش را گرفتم اما بی

 فتادهی احساساتم از کار اگرفتم اما حس المسه نداشتم. همه

 کردم.بخش تنَش را حس نمیبود. حتی بوی آرامش

 

 میرم.میرم. من... ن ن نمینمی -

 

ی صداهای اطراف کفِ دستش روی گوشَم نشست و همه

هایی که از درون حسش خوابید؛ جز صدایِ افکارم، جز نفس

داد. کردم. دستش را تند و تند روی کمرم حرکت میمی

پتو را برداشت و دور تنم پیچید. خواست بدنم را گرم کند. می

 من شبیه به یک کوه آتشفشان فعال بودم.

 

 مهبد؟ -

 

 جانم؟ -
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 کرد.اش حالم را بدتر میصدای گریه

 

 گریه نکن سارا، نکن. -

 

فاصله گرفتم و روی تخت دراز کشیدم. خودش را باال کشید و 

 ام گذاشت.هردو دستش را روی صورت عرق کرده

 

 ی چیه مهبد؟ریزی. این نشونهمیعرق سرد  -

 

موهایم را که به هم چسبیده بودند را کنار زد. ناتوان بودم و 

رفت. دلم تنها و تنها اندکی هرلحظه تمام قوای بدنم تحلیل می

 خواست.مرگ می

 

 خوای؟باز آب می -

 

 لیوان را به سمتش گرفتم.
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 .خوام. فقط گوشیم رو برام بیارنه عزیزم، هیچی نمی -

 

 از دستم گرفت و روی عسلی کنار تخت گذاشت.

 

 مهبد؟-

 
 

 
 

 

پلک بستم و به سختی باز کردم. صورت خیس از اشکش را از 

 د.لرزینظر گذراندم و دستم را روی لبش گذاشتم، به شدت می

 

 جانم؟ -

 

 هایم را بوسید.کفِ دستم و سرِ تک به تک انگشت
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رو از دست دادم به جاش میرم مهبد، اگر بابام من بدون تو می -

بار خوام دنیا نباشه. اینتو رو به دست آوردم؛ اگر تو نباشی می

 دوام نمیارم. تو رو خدا...

 

 هیشششش! -

 

خواستم ادامه بدهد. سعی کردم تسلط ذهن و جسمم را به نمی

کردم. لبش را به قدر ضعیف عمل میدست بگیرم؛ نباید این

 پیشانی خیس از عرقم چسباند.

 

 سارا خانوم؟ -

 

بعد از چند لحظه مکث، فاصله گرفت. صورتش را با دو دست 

قاب گرفتم و چند نفس عمیق کشیدم. ضربان قلبم، کم کم 

 شد. با شصت، اشکش را پاک کردم.داشت منظم می

 

 یه چیزی ازت بخوام؟ قول میدی نه نگی؟ -
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 با دودلی و تردید سر تکان داد.

 

م بخوریم، بعدش برو خونتون. برات ست با هاگر ناهار آماده -

 گیرم.آژانس می

 

 لب باز کرد که ممانعت کردم.

 

خوام اذیت کنم. سارا ببین چی میگم... من نمینه، خواهش می -

بشی. امروز، من هرکاری هم بکنم خرابم. یه چیزایی واست 

خوام بازم سر همون موضوع بحث کنیم؛ خوب اثبات شده، نمی

 گوش کن.

 

شرتم های درشت اشکش روی تیه گریه افتاد. دانهدوباره ب

 سوزاند.بارید و همان نقطه از تنم را میمی

 

 هیششش، گفتم گریه نکن. -
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 ها دست خودش نبود.اما معلوم بود ریزش این اشک

 

واسه من بیشتر از تو سخته، خواستی تا قبل از رفتن به اون  -

رفت گوش دادم، مهمونی، خودم رو بهت ثابت کنم؛ کردم. به ح

قدر که دوساعت بعد از موندم کنارت، تونستی آرومم کنی، اون

بیدار شدن از یه خواب هشت ساعته، تو بدترین روز عمرم باز 

هم خوابیدم. چند ساعتش مهم نیست. اگر این کابوس لعنتی 

شدم. من تو رو باورت کردم، شنیدمت، حست نبود بیدار نمی

ون فکر نکنم، حتی حیوون هم کردم. دیدی که تا وقتی به ا

نمیشم. چیزی که تو دوروز گذشته از من دیدی، غیر از اون 

شب کذایی، خود مهبدیه که من یادم رفته بود. یه مهبد شکست 

کنی، تو منو به زندگی بر ی داغون... درستم میخورده

گردونی؛ شک ندارم، ولی امروز نه. باید بری، نباید پیش من می

 !باشی. برو سارا
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سوختم. ریخت و من از داغی قطراتش میدر سکوت اشک می

ها طول ی سالی خدا بود که به اندازهانگار امروز، همان وعده

کشید تا قیامت سر بگیرد. ساعت تازه به سه بعدازظهر می

 شد.نزدیک می

 

سازم، آدم فردا که برم یزد تا بیست روز بعد خودمو می -

خانواده میام خونتون. رسما میشم. وقتی برگردم با 

کنم؛ تا ابد مال من میشی. زنم میشی؛ مادر خواستگاریت می

 هام...بچه

  
روی  اش رابار تاب نیاورد و بلند بلند گریه کرد و پیشانیاین

ام گذاشت. لبم را بینِ دندان گرفتم و به سقف نگاه کردم. سینه

ی ارا بر عهدهی آرام کردنِ سمن ابدا آرامش نداشتم اما وظیفه

دیدم؛ ی درحالِ جان دادنِ الدن را میمن بود. من هنوز چهره

 دادم.داشتم عقلم را از دست می
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ع موقوقت میشی سارایی که بابات ازت انتظار داشت، اوناون -

کنه، دیگه دروغ نمیگی، واسه موندن پیش واقعا بهت افتخار می

، حتی باید اون م که بشیمن از زندگیت نمیزنی. خانوم خونه

جا زحمت دفتر هواپیمایی کوفتی رو هم که صبح تا شب اون

 گردیم.کشی رو بذاری کنار، با هم دور تا دور دنیا رو میمی

 

پرید. نگاهم به یک نقطه سوخت و پلکم مدام میته گلویم می

شد. یک دردِ عظیم بیخِ گلویم را گرفته بود و فشار ثابت نمی

 داد.می

 

خواد، یه زندگی معمولی، دلم یه زندگی ساده می آخ سارا! -

خوام. خودم بدون اتفاقات غیر منتظره. من هیچ اتفاقی نمی

های کنم و میشم بهترین حادثههاش رو واست سَوا میخوب

ت... با من خوشبخت میشی فقط صبر کن. بذار از این زندگی

الص ه، خهایی که دور گردنم رو گرفتی انتقام، از این پنجهپیله

ا ی من، که شبا بشم. بذار یه وقتی پات رو رسما بذاری تو خونه

 هایی کههام آزارت ندم؛ که تو باشی و من و تمام برنامهکابوس
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کنم که خنده از روی لبت واست ترتیب میدم. تمام تالشم رو می

 محو نشه، که جز واسه عشق گریه نکنی.

 

 .ی گوشش را بوسیدم و تنش مورمور شدالله

 

سارا خانوم، ببین من حالم خوبه. از همیشه هم بیشتر دوسِت  -

دارم. حسی که از الدن تو وجود منه جز نفرت و انتقام چیزی 

نیست؛ هرچی بود تو این چند روزه و در کنار تو بودن تموم 

 شد.

 

گرفتم، می سوختم، خاکستر می شدم. یکی از داشتم گر می

ود که وقتی خودت از ترین شرایط مرد بودن، همین بسخت

شوی باید همیشه توان دلداری دادن را همه طرف نابود می

گاهی و نباید شانه خالی کنی؛ داشته باشی. چون تکیه

 بوسیدمش.

 

 به من، به شوهرت اعتماد کن! -
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 صدایش وحشتناک خش داشت.

 

 کنم.باشه مهبد! فقط چون قول دادی، باورت می -

 

 یرون فرستادم.مانند بنامحسوس نفسم را آه

 

 .چینم تا بیایممنونم، حاال پاشو یه دوش بگیر من میز رو می -

 

 سرش را در گودی گردنم فرو برد.

 

 خورم درست میشه.عزیز دلم، قسم می -

 

بدونِ نگاه کردن به صورتم بلند شد و به سمت حمام رفت. پتو 

 را از دور خودم باز کردم.

 

 سارا؟ -
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سمتم چرخید. صورتش سرخ و خیس بود. بین راه ایستاد و به 

 قدر این چندروز اشک ریخته بود که...آن

 

 باهم دوش بگیریم؟ -

 

های گرد شده و گریه کردن از خاطرش رفت و با چشم

 انداخته لب گزید و اخم کرد.هایی گلگونه

 

 شوخی کردم، فقط زود بیا. -

 

 خودش از روی تخت بلند شدم. به معنای واقعی کلمه فرار کرد.

 را به داخل حمام انداخت و در را هم قفل کرد.

اری کپوفی کشیدم و به سمت آشپزخانه رفتم. دل و دماغ هیچ

را نداشتم، با این حال میز را چیدم. بدترین اتفاق ممکن این بود 

خندیدم که مبادا خوردم و میخیال همه چیز غذا میکه باید بی

 شد.مه چیز تمام میسارا دلگیر خانه را ترک کند. باید ه
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 کردم. هنوز سارا حمام بود.من این عروسی را به عزا تبدیل می

 
 

 
 

 

موبایلم را پیدا کردم و پشت میز نشستم، دوتا پیامک داشتم، 

 ی گل سرخ بود.یکی از مهندسین پروژه

 

ها رو تایید نکردن، سالم، پروژه با مشکل مواجه شده. سازه"

 "جناب دکتر وفایی هماهنگی ندارهحدودا یک طبقه با خواست 

 

 حرصی تلفن را با صفحه به رانم کوبیدم و جواب دادم.

 

سالم، چه وضعیتی درست کردین؟ امیدوارم قابل درست "

رسم یزد، قبل از هرچیزی یه جلسه ترتیب کردن باشه. فردا می

 "بده
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 پیامک دوم از مهیار بود.

 

 "حالت چطوره؟"

 

درپی به میز م و خیلی آرام و پیموهایم را به عقب سوق داد

مشت کوبیدم. قصد داشتم عصبانیت و خشمم را کم کنم ولی 

 افاقه نکرد

 

 "َماز همیشه بهتر، عالیِ عالی"

 

 ام را داد.ارسال که شد مهندس نامدار جواب پیامک قبلی

 

جناب پارسامهر، من نظارت بیست و چهارساعته داشتم، تیم "

آالته. فردا بیشتر ز شرکت آهنمن کوتاهی نکرده. ایراد ا

 "کنیمصحبت می

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

391 

سارا که وارد آشپزخانه شد، لبخندی اجباری به لب آوردم. اثرِ 

 کردم.آن خواب را هنوز حس می

 

 عافیت باشه عزیزم! -

 

و شروع کردم به جواب دادن به مهندس و به کلّ مهیار را از 

 افکارم بیرون کردم. اهمیتی نداشت.

 

 "جام. خدانگهدارفردا تا پیش از ظهر اون جلسه یادت نره،"

 

 خوای تو هم دوش بگیری؟ممنونم عشق من، بهتری؟ می -

 

 نه نه، بعدا میرم، فعال گشنمه. -

 

سر از روی گوشی برنداشتم و من هموز سارا را ندیده بودم. 

 مهندس خیلی زود جواب داد.
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 "چشم، خداحافظ"

 

 بلند شدم و گفتم:

 

 بشین من... -

 

دیدنش دهانم باز ماند، تاپ سفید بند باریک و شلوارک سبز با 

 یشمی.

 

 تو این همه لباس رو از کجا میاری؟ مگه با ساک اومدی؟ -

 

 ی با نمکی کرد و با شیطنت یک تایِ ابرویش را باال داد.خنده

 

ساک نه، ولی اون روز با خشایار و بهار رفتیم و من چند دست  -

 خواستم چند روز بمونم.می لباس آوردم، به هر حال من

 

 آها. -
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های خیسَش حوله را از دور موهایش باز کرد و زیتونی

 دورتادور اندام ظریفش را احاطه کرد.

 

 خوری، حداقل کولر رو خاموش کن.طوری سرما میاین -

 

حوله را به پشتیِ صندلی آویزان کرد و عطرِ موهایش را به 

هایم را جال پذیر که ریهای خنک و دلام رساند. رایحهشامه

 بخشید. پشت میز نشست.

 

 جوری خوبه، نگران نباش!خواد ایننمی -

 

پشت سرش ایستادم و حوله را از روی صندلی برداشتم و با 

 آرامش دور موهایش پیچیدم.

 

حداقل این رو برندار تا بعد از ناهار موهات رو خودم سشوار  -

 کنم.
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نگاه کردن به چشمانش را سرش را به عقب سوق داد. تاب 

 اش را بوسیدم.نداشتم؛ پلک بستم و پیشانی

 

زودتر ناهار رو بخوریم که روده کوچیکه داره بزرگه رو  -

 خوره.می

 

فاصله گرفتم و چند گام دور شدم. چند گلدان پشتِ پنجره 

قرار داشت که کارِ خودِ سارا بود و اکثرِ مواقع یا خودش 

 کرد.کار وادار میبه اینکرد یا من را رسیدگی می

 

میگم نمیشه یه روز من و تو جامون رو عوض کنیم؟ تو بشی  -

 سارا من بشم مهبد؟

 

کشیده، پر کردم و با زرشک و زعفران دیس را از برنجِ دم

 تزیین کردم. وقتی روی میز گذاشتم سارا سوتی زد و گفت:
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 اوه! چیکارا بلده آقایی ما؟! به به! -

 

کنه یه چیزایی رو یاد بگیری، ی کردن وادارت میتنهایی زندگ -

 غذا هم بلدم درست کنم.

 

 دوتا بشقاب از خورشت فسنجان پر کردم و روی میز گذاشتم.

 

 جدی بلدی؟ -

 

 ی بدونِ آرایشش زل زدم.رویش نشستم و به چهرهروبه

 

کنم بخور. فقط باید مراقب بله خانوم، بلدم. یه روز درست می -

 ت و پاهات باشی!های دسانگشت

 

 ای کرد. قاشق و چنگالی برداشتم و گفتم:ی دلبرانهخنده

 

 سرد میشه، نوش جونت. -
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های ورم چشمکی زد و مشغول خوردن شد و من به گونه

 کردم و در افکارم غرق بودم.اش نگاه میکرده

 

 هوم! چه طعم ملسی پیدا کرده، مگه نه مهبد؟ -

 

جا بودم و کنارِ او و پشت انگار همینطوری وانمود کردم که 

 میز... کمی از خورشت را به دهان گذاشتم.

 

 آره عزیزم، خیلی عالیه دستت درد نکنه! -

 

هایی ریز شده خودش اش را آویزان کرد و با چشملب و لوچه

 را لوس کرد.
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 جدی خوبه؟ -

 

سری به چپ و راست تکان دادم و چند قاشق خوردم. هنوز 

ولی اعتنا  "بخور"کرد؛ با سر اشاره کردم م میمنتظر نگاه

 نکرد.

 

 خوری؟چرا نمی -

 

دلخور قاشق و چنگالش را درون بشقاب گذاشت و با اخم و 

 سینه شد و رو گرفت.بهتخمی مصنوعی دست

 

 چون جواب سوالمو ندادی. -

 

 من که قبل پرسیدنت گفتم عالیه! -
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نشان داد باعث زبانش را بیرون آورد. شکلکی که از خودش 

ها زیاد داشت اما این یک شد ماتم ببرد. سارا از این شیطنت

 کار را انجام نداده بود.

 

 این چه کاریه؟ -

 

 زبون درازی! -

 

خواست برای لیوانی آب پر کردم و یک جرعه نوشیدم. دلم می

شد؟! گرفتم ولی واقعا میساعتی هم که شده، آرام و قرار می

 تر!واقعیتی، ملموسخواب بود اما از هر 

 

 لجبازی نکن سارا، بخور دیگه. سرد میشه از دهن میفته. -

 

 سارا قصد نداشت از خرِ شیطان پیاده شود.

 

 پختم؟خب چی میشه قشنگ تعریف کنی از دست -
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لیوان را روی میز گذاشتم و از باالیِ چشم، نگاهش کردم. 

سینه از حس بهای زار، دستهایی آویزان و قیافههمچنان با لب

 کرد.شیطنتش حمایت می

 

 پختت،قشنگ یعنی چه جوری؟ یعنی باید واسه خاطر دست -

 ببرمت طال فروشی؟

 

 چشمانش برق زد و لبش به لبخندی کش آمد.

 

 بری؟می -

 

که گرسنه نبودم قاشقی از غذا به دهان پوف کشیدم و با این

من دادم، چشم از گذاشتم و تا وقتی به جویدن ادامه می

 داشت.برنمی

 

 قربونِ اون چشمای بادومیت. -
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هایش را به هم برقِ نگاهش هزاران برابر شد و با هیجان، دست

 کوبید.

 

 بادوم هم برام بخر؛ بعد از سرویس طال... ها؟ باشه؟ -

 

و  شستام گرفته بود. باز داشت تمام غمم را مثل دریا میخنده

 برد.می

 

 ناهارتو بخور.چشم خانوم! رو جفت چشمام.  -

 

 شادمان از پیروزی در بحث، شروع به خوردن کرد.

 

ام باعث شد دست از خوردن بکشم. نیم نگاهی ی گوشیویبره

ی مهیار بود و یه متن ی روشنش انداختم. باز شمارهبه صفحه

 پیامکیِ بیخود.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

401 

 "دیوونه بازی در نیاری"

 

 کیه مهبد؟ -

 

رگِ دستم را ببینم که بهتوانستم رگجوابِ سارا را ندادم. می

کردند. من یک بمبِ چطور از خشم و کینه؛ اعالم حضور می

ما دادم ادرحال انفحار بودم. شاید بهتر بود جوابی به مهیار نمی

 باالخره در کلنجار با خودم، شکست خوردم و نوشتم:

 

 "نگران من نباش، اتفاقی نمیفته"

 

حسادتِ کمین سر بلند کردم و وقتی نگاه کنجکاو و حسّ 

 کرده، پشت نگاهش را دیدم خیلی کوتاه لب زدم:

 

 مهیار! -
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هومی گفت و من نفسی که از سرِ آسودگی کشید؛ حس کردم. 

کرد. سارا زخم خورده بود و به یک زن، همیشه حسادت می

 حتم...

 

 چی میگه؟ -

 

 کرد.ام درد میباز تلفن بینِ دستم لرزید. مغزِ لعنتی

 

 "وقت با من طرفیاونامیدوارم! چون "

 

 پایه و اساسِ مهیار...پوزخند زدم از این تهدیدِ پوچ و بی

 

 چیزی نیست، داره پیشنهاد میده بریم االغ سواری. -

 

های هایم زل زد و دهانِ باز و چشممتعجب به گوشی و چشم

 رسید.اش را دیدم. ترکیب جالبی به نظر میگرد شده
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 االغ سواری؟! کجا؟! چرا؟! -

 
 

  
 
 

 

تر ای، مجنونریختم که از هر دیوانهقدر به هم میگاهی آن

ام سوخت و مدام میی آتشینی درست بینِ سینهشدم. گلولهمی

آمد و من به سختی و با بزاق دهانم، مایعِ ترشی تا حلقم باال می

 بلعیدمش.می

ی مهیار را گرفتم. با پیامک، به جای جواب دادن به سارا، شماره

شد حرفم را بزنم. مهیار با همان بوقِ اول جواب داد و نمی

 اش در گوشم پیچید.صدایِ جدی و مردانه

 

 بله؟ -

 

دستم را مقابل سارا گرفتم و سکوت کرد. حداقل نباید در این 

 برد.شرایط از حضورِ سارا بویی می
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 چی میگی؟ -

 

نفسش را آهسته در گوشی فوت کرد و این سویِ خط، طوفانی 

 سهمگین به راه افتاد.

 

 شب بیا خونه. -

 

 کردمترین پیشنهاد عمرم بود. حس میاین پیشنهاد، مزخرف

گفت و من هم حرصی و با همان نیش و مهیار به شوخی می

 ها لب زدم:کنایه

 

 حتما! فقط وسایل کباب با تو، درست کردنش با من. -

 

از  ای برای فکر کردن؛ جوابم راخیلی سریع و بدون وقفه

 آستینش بیرون کشید:
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فکر خوبیه! خیلی وقته خانوادگی دورِ هم جمع نشدیم و کباب  -

های ی قبل از کبابنخوردیم. اتفاقا مادر همین چند دقیقه

 گفت؛ منم هوس کردم.معروفت می

 

زد؟! من در این شرایط، حتی چرا خودش را به نفهمی می

وضعیت قرار  توانایی آدم کشتن داشتم. بارها سارا در این

های جامانده روی بدنش، این را اثبات گرفته بود و کبودی

خواست با یک جنونِ آنیِ دیگر، باز حرمت کرد و دلم نمیمی

 بشکنم. پوف کشیدم.

 

 مهیار، دست بردار. -

 

 .آوردزد که کفرم را باال میتنش حرف میقدر خونسرد و بیآن

 

 از چی دست بردارم؟ -
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کرد و من از پشت میز رو به آرامش دعوتم میسارا با چشم و اب

ها کشیده شد و صدای بدی بلند شدم. صندلی روی موزاییک

ی خشم و نفرتم، به صدام تولید کرد. دستِ خودم نبود که همه

 ریخته شده بود.

 

 هات.از سر من؛ بچسب به مریض -

 

از آشپزخانه خارج شدم و کالفه چنگی به موهایم زدم و همه را 

ست به عقب سوق دادم و کشیدم. اعتراضِ نخ به نخِ موهایم با د

تر به گوشم چسباندم. توجه تلفن را محکمدرآمد و من بی

 همراه با پوزخند گفت:

 

یابی تری، مُخت عیب کرده. باید عیبتو از همشون مریض -

 بشه؛ اونم کار خودمه... در جریانی که...؟!

 

 ام گذاشتسارا پشت سرم وارد سالن شد. دستش را روی سینه

و لب گزید. سرم را رو به سقف گرفتم و فشارِ دستِ سارا 
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بیشتر شد. مثال قصد داشت به من قوت قلب بدهد و من عذاب 

 کشیدم؛ هر لحظه و هر ثانیه...می

 

دونم چته! مشکلت اون عروسیه نه؟ خیلی خب نمیرم، می -

خیالت راحت شد؟! آمارم رو از خشایار بگیر، مونم خونه. می

 اصال شب میریم دربند... حله؟

 

ی متفکر را به خودش گرفته مکث کرد و احتماال باز همان قیافه

 هایی ریز شده و ابروهایی به شدت درهم...بود. چشم

 

خوبه! خشایار که باهات باشه من خیالم راحته، البته تا  -

 حدودی...

 

شد؟ مردکِ من! با خشایار خیالش راحت میچه بیچاره بودم 

القبا خوب برای خودش ارج و قرب خریده بود. دست سارا یک

 روی سیبک گلویم نشست.
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راه به من اس نده که مجبور شم این خط بهباشه، پس هی راه -

 هم بشکنم.

 

هه بلندباالیی نثارم کرد و صدایِ برخوردِ کفشش را شنیدم. 

 را سیبِ گلویم را به بازی گرفت.رفت و ساداشت راه می

 

تونی بشکنی. هزار و یک مهندس و این یکی خط کاریه، نمی -

ت رو دارن. به های آهنی، شمارهکوفت و زهرمارِ اون پروژه

ها از من رهایی نداری. فکرات رو بکن، یا میای همین راحتی

زنیم یا به خشایار خبر بده برید یه جا دو نفری خونه جوجه می

 گیرم.ش باشین. منم آمارت رو از اون میخو

 

ها و توجهاتِ سارا دقیقا روی خط لبم کج شد. این محبت

کرد که وقتی الدن در رفت. کاش درک میاعصابم رژه می

داد. هربار مسبب جنبید، نباید خودش را دخالت میعروقم می

اش بود و من هربار اصلیِ کبود شدنِ تن و بدنش، خودِ لعنتی
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ی بینمان نتیجهکشیدم. برای تمام شدن بحث بیمیعذاب 

 تسلیم شدم.

 

 باشه، با خشایارم. -

 

 عالیه. -

 

 با درد از سارا فاصله گرفتم.

 

 فقط یه تو رو کم داشتم مهیار! -

 

 بدرود.. -
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تماس را قطع کرد و من ناباور، چند ثانیه در همان حال باقی 

بستم تا بر اعصابم مسلط ماندم و تلفن را پایین آوردم و پلک 

 شوم.

 

 مهبد؟ -

 

آشفته بودم و همان چند قاشق از غذایی که به زور به خوردِ 

ام را از حلقم بیرون ام داده بودم؛ قصد داشت دل و رودهمعده

ی قبل، حال سعی کردم باز هم مثلِ چند لحظهبریزد. با این

 ون نرود. اینام بیرلحنم را مالیم کنم تا سارا با دلخوری از خانه

 کردم.چند دقیقه را به هر سختی که بود تحمل می

 

 جانم؟ -

 

 خوای؟غذات رو نخوردی، نمی -
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ام روحم خسته بود، گرسنه، تشنه... عطش داشت بیچاره

 نیافتنی و دور!کرد. آرامش برای من یک سراب بود؛ دستمی

ی مشتم را نامحسوس به رانم کوبیدم و پلک باز کردم. پنجره

های یشمی و سفید پوشیده شده بود را از ام که با پردهروییوبهر

 نظر گذراندم.

 

 نه، برام قهوه بیار. -

 

تر روی مبل نشستم و گوشی را با هر ثانیه از گذرِ زمان، محکم

کردم در حالی که جز به رانم کوبیدم. به همه چیز فکر می

دادم و  هپوچی، حسی نداشتم. دقایقی سرم را به پشتیِ مبل تکی

 به لحنِ دستوریِ مهیار فکر کردم و دستم مشت شد.

 

 عزیزم قهوه آوردم، تو همون فنجون همیشگی خودت. -
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خواست به زندگی برگردم اما صدای سارا وادارم کرد. دلم نمی

کردند. تا پلک باز ام را با مته سوراخ میانگار دو طرف شقیقه

 کردم، سرم تیر بدی کشید.

 

 آخ سرم! -

  
ای را شنیدم و طولی نکشید صدای برخوردِ فنجان به میزِ شیشه

ام حس کردم. سرد و های ظریفش را روی پیشانیکه انگشت

لطیف بود و همین نزدیکی، باعث شد عطرِ تنش را به شامّه 

 بکشم.

 

 الهی قربونت برم! بگو کجای سرته، من ماساژش میدم. -

 

 شد؛ حیفن نزدیک میچنان معتقد بودم که سارا نباید به مهم

 دارِ محبوبم را از روی میز برداشتم.بود! خم شدم و فنجان دسته

 

 خواد.نمی -
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باره از کجا به شد. این سردرد یکاز شدت درد چشمانم باز نمی

 جانم سرازیر شده بود؟!

 

 دونم تلخ دوست نداری.برات شکر ریختم چون می -

 

انگار وجود خارجی آوردم. دلخور بود که به حسابش نمی

 نداشت.

 

 ممنونم، برو بقیه ناهارت رو بخور. -

 

 ام را بین انگشتانشای از قهوه نوشیدم که دوباره پیشانیجرعه

 کرد. هرگز...نشینی نمیگرفت. سارا هرگز عقب

 بار مخالفت نکردم.این

 

من سیر شدم نگران نباش. میگم... مهیار حرف بدی زد؟  -

 اتفاقی افتاده؟
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اش هم توانایی عصبی کردنم را داشت. چشم بسته لعنتی اسمِ

های بردم؛ خارج از نفرت و کینهنوشیدم و لذت میقهوه می

سربرآورده از اعماق وجودم، و چقدر دلپذیر بود این طعم 

 قهوه...

 

م کرد اما چیز مهمی نیست. یه صحبت اتفاق که نه ولی عصبی -

 معمولی روزمره بود!

 

. صحبت معمول یک خانواده یا دو برادر بود حقیقت همین بود

دانستیم که بینِ ما هیچ چیزی اما... حداقل من و مهیار خوب می

 طبیعی نبود.

 داد و انگشت شصتش راام را دورانی ماساژ میبا طمأنینه، شقیقه

خواست با این آورد؛ انگار میباالی ابروهایم به حرکت در می

جا جمع و از تمام نقاط سرم، یکهای هدف دار، درد را از مالش

 گوشم خارج کند.
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نگران نباش، درست میشه. فردا چه ساعتی میری یزد؟ بلیط  -

 داری؟

 

ام باال بود که به این موضوع فکر قدر درگیری فکری و ذهنیآن

 هم نکرده بودم.

 

های اذان حرکت کنم. با ماشین خودم میرم. شاید نزدیک -

 ارم میاد.جا هم که باشم، به کاون

 

اکسیدکربنِ متصاعد شده از دهانش، نفسی تازه کرد و از دی

 موهام تکان خورد.

 

 پس امشب خوب استراحت کن که فردا تو جاده خوابت نبره. -

 

ایستاد، کند حرکت خواست زمان میاستراحت؟ امشب؟ دلم می

 گذشتند کههای ساعت، تند و سریع میقدر عقربهکرد. آننمی

 رسیدم، یا همین لحظه از حرکت می ایستاد و تمام.به آخر می
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 کنم.ش مییه کاری -

 
 

  
 

 

فنجان خالی را از دستم گرفت و من به کفِ جامانده در تهِ آن 

 خیره ماندم.

 

 خوای؟یکی دیگه می -

 

کشید تا مبادا به سارا مدام من را از عالم هپروت بیرون می

 چیزی غیر از خودش فکر کنم.

 

 کنم.تو حاضر شو خودم میز رو جمع می نه، فقط -
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اش باعث شد بلند شوم. با بلند شدنِ من، تندتند مکث طوالنی

هایش را با پشت دست پاک کرد. پر اخم به صورتِ اشک

 کردم.تر برخورد میخیسش زل زدم؛ باید با سارا خیلی جدی

 

 کنی، ای بابا!باز که داری گریه می -

 

کردنش را مخفی کند ولی موفق نبود. احتماال سعی داشت گریه 

های چشم باال کشید و با همان نگاهِ به شدت معصومانه و لب

اش، دهان باز کرد تا حرفی های به هم چسبیدهلرزان و مژه

ی خشمم را به صدایم بزند ولی من زودتر وارد عمل شدم و همه

 ریختم.

 

یارم، خشاخوام برم بمیرم. نترس پیشِ کافیه سارا! من که نمی -

فهمم تو و قرار نیست برم اون عروسیِ نحس. من اصال نمی

قدر م؟ بخوام برم هم اونمهیار چتونه؟ اصال مگه من بچه

ریزی دارم که کار دست خودم ندم. حاال هم بهتره برنامه

 بپوشی، نیم ساعت وقت داری پس عجله کن.
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لرزید و از دو گویِ غلتانش، وحشتِ بلندیِ کل وجودش می

م کردم و خودِ کثافتدادم. با سارا بد تا میصدایم را تشخیص می

ی داشتنش از همهدانستم. من به جز دور نگهخوب می

خواستم. خودَش چیزی نمیماجراهای مربوط به الدن، هیچ

آمدم. با فریادی که زدم، یک فهمید. بیش از این کوتاه نمینمی

 قدم به عقب برداشت.

 

 ال!منو نگاه نکن، یا -

 

هایش گذاشت و من با دیدنِ اندامِ لرزانش از دست روی گوش

تر به نظر خودم نفرت گرفتم. صدایش از همیشه ترسیده

 پناه و تنها نگاهم کرد.رسید و بیمی

 

 نه مهبد، تو رو خدا! -
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از خودم، بیشتر از هرکس و هرچیزی نفرت داشتم. حتی از آن 

شیده بود. من دیگر آن مهبدِ ام را به لجن کزنِ نابکار که زندگی

. ها فاصله داشتمی گذشته نبودم و حاال فرسنگشاد و سرزنده

ا کردم تا برفت و از در و دیوار فرار مییک آن لبخند از لبم نمی

های محله، دوست و رفیق وقت بگذرانم و ها، بچهکالسیهم

 ی متحرک...خوش باشم. حاال چه بودم؟! که بودم؟! یک جنازه

اش از درد جمع شد. فه بازویش را به دست گرفتم و چهرهکال

هایش بین داد و استخوانها آزارش میاحتماال ردّ خونمردگی

 شد.هایم فشرده میپنجه

 

سارا، به جون خودت، اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی هرچی  -

دیدی از چشم خودت دیدی، تا همین دو دقیقه پیش که راضی 

 بودی یهو چی شد؟!

 

آورش لب های عذابهقش باال گرفت و بین گریه کردنهق 

 زد:
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نگران من... قصد ندارم آزارت بدم مهبد. با تلفن مهیار دل -

خوای دونم میدونم اون هم از رفتنت راضی نیست. میشدم. می

 بری و داری منو فریب میدی ولی یادت نره که من...

 

ته کوبید غولِ خفکه با این وضوح، حقیقت را به فرق سرم میاین

اراده، صدایم را روی سرم کرد. بیدر وجودم را بیدار می

 گذاشتم و بینِ حرفش پریدم.

 

خواد. اصال شک نکن که میرم؛ آره... آره... آره! دلم می -

تونه جلومو بگیره. سارا، آسمون به زمین بیاد، کس نمیهیچ

ل تبدیزمین بره آسمون، من امشب اون جشن کوفتی رو به عزا 

ت رو خوام حتی صدای گریهکنم. حاال هم هیچی نگو؛ نمیمی

 بشنوم.

 

این همه خشونت الزم نبود اگر کنترلِ رفتارم را داشتم. از توانِ 

من، از کنترلِ من خارج بود. تا کنار در اتاق بردم و به داخل 

داری زد و بازوی دردناکش را گرفت هولَش دادم. جیغ زنجیره
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کرد و من دلی در هِ مظلومانه... باید دلم را نرم میو باز همان نگا

م را اتپید. خودم را، زندگی و حال و گذشته و آیندهام نمیسینه

ک ی یباخته بودم. زمانش را به خاطر نداشتم اما احتماال در میانه

 العاده رمانتیک، زیرِ نورِ مهتاب...شبِ فوق

برهنگیِ کمرش را  وقتی که موهایِ کوتاهش، تواناییِ پوشاندنِ

 نداشت.

بریده به گوشم کرد که صدایش بریدههق میسارا جوری هق

 نشست.می

 

مهبد؟ بین اون همه جمعیت، یکی نیست که از پَسِت بربیاد؟  -

کارو توروخدا نرو، یه بالیی سرت میارن. با من و خودت این

 نکن.

 

ام را روی لبم گذاشتم و چشم بسته وادارش انگشت نشانه

 دم سکوت کند.کر

 

 هیشششش. -
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هایش را داشتم، نه تحملِ و پشت کردم. نه تحمل دیدن اشک

 رفت.بیش از این تحتِ فشار ماندن را... باید می

رحمی در اتاق را بستم و کرد و با بیوار اسمم را صدا میناله

های هدف طول و عرض سالن را طی کردم. صدای گریهبی

گر گرفتگی داشتم و این خشم،  شنیدم. حالِامانش را میبی

ترسیدم. باید مغزم را به شد و من از خودم میخاموش نمی

کردم تا حواسش را پرت کرده باشم. وارد کاری وادار می

ی غذا تمیز آشپزخانه شدم و میز را از ظروف دست نخورده

ام کشیدم و به عطشی که به کردم. دستی به صورت عرق کرده

کر کردم. گلویم به هم چسبیده بود؛ از وجودم افتاده بود ف

کرد. دوتا... سه تا... یخچال، کمی آبِ خنک خوردم اما افاقه نمی

چهارتا لیوان خوردم و جز سنگین شدنِ معده و سردردی که از 

 یخ بودن آب، به جسمم اضافه کردم؛ چیزی عایدم نشد.
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وستِ هام گرفتم و کشیدم. پی حجمِ موهایم را بینِ پنجههمه

تنم درحالِ ورقه شدن بود. چشم چرخاندم و سارا را دیدم که 

حاضر و آماده بین سالن ایستاده بود. یک مانتویِ مشکیِ ساده و 

حالتش را تا حدودی یک شالِ نازکِ تابستانه که موهای خوش

انداخت. دلخور کرد. به سمتم حتی نیم نگاه هم نمیپنهان می

 کههمه طبیعی بود ولی اینبودَنش، شکسته بودن غرورَش، 

 کرد نه.موقعیتم را درک نمی

فهمید قدر فهم و درک داشته باشد که میدادم اینترجیح می

بدترین لحظات عمر را سپری کردن چه معنی داشت، که 

 شمار انفجارت فعال شده باشد یعنی چه؟فهمید ثانیهمی

ز کبه سمت تلفن رفتم و شروع به شماره گرفتن کردم اما تمر

ای از آژانس در خاطرم نبود. کردن فایده نداشت؛ هیچ شماره

های دفترچه تلفن را باز کردم و باالخره پیدا کردم. نفس

 دار و مریضَم، خودم را عاصی کرده بود و وای بر سارا...کش

 

 مهبد؟ -
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از فرطِ گریه، لطافت صدایش از بین رفته بود و من جوابش را 

 اسپیکر را فعال کردم.ندادم. تماس که وصل شد، 

 

 بله بفرمایید؟ -

 

 سالم، یه ماشین بفرستید به اشتراک ... -

 

سوی خط، سر و صدا زیاد بود و من دستی به صورت و ته آن

ام نگه داشتم. قلبم ریش و چانه و گردنم کشیدم و روی سینه

کوبید که انگار وسطِ یک رینگِ کشتی بودم و چنان وحشیانه می

 کشتنم را داشت.حریفم قصدِ 

 

سالم، فقط یه لحظه صبر کنید. مقصد کجاست جناب  -

 پارسامهر؟
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به سارا نگاه کردم، ملتمسانه به صورتم زل زده بود و من شک 

کرد از خرِ شیطان پیاده شوم و من محال بود نداشتم آرزو می

 در این شرایط از تصمیمم برگردم.

 

 طالقانی. -

 

 بله چشم قربان، امری نیست؟ -

 

 های شفافَش لب زدم:رو به چشم

 

 فقط سریع لطفا، عجله دارم. -

 

 چشم چشم، خدانگهدار! -

 

تماس را قطع کردم و تلفن را روی میز گذاشتم. به سارا نزدیک 

اش را گرفتم. چشم از من بر پشتی و کیف دستیشدم و کوله

شد و قیدم را داشت و کاش همین لحظه از من دلسرد مینمی
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های رسید. لبای من نه اما خودَش به آرامش میزد. برمی

گوشتی و بدون آرایشَش را بین دندان گرفته بود که صدای 

هایش بیرون نیاید. کیف و کوله را روی زمین گذاشتم و ناله

که تهردو دستش را بین دست گرفتم. من کم آورده بودم. تکه

 کرد.شده بودم و خدا هم برایِ من کاری نمی

 

 نوم، سارای من؟!سارا خا -

 

اش را گرفتم تا سرش را بلند کنم سر پایین انداخت و من چانه

معطلی به آغوشش کشیدم و سارا توانی اما مخالفت کرد. بی

برای مخالفتِ بیشتر نداشت. در آغوشم گم شد، مثل یک 

 خاطره در پستویِ ذهن...

 

که حرفامو فراموش کردی. هیچی عوض نشده سارا. مثل این -

فهمم وز هم تموم میشه. هم واسه من هم واسه تو. خوب میامر

سوزی کشم، تو هم داری میقدر که من دارم عذاب میهمون

کنه، باید آدم از مشکالتش فرار نمی"ولی به قول حاج رضا
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تو خودت اینو گفتی. یکم به من، به  "رو بشیباهاشون روبه

م یه وقتی خوربابات، به حرفامون ایمان داشته باش. قسم می

ی ذهن و روح و جسمم ی من که ملکهگردی تو خونهبرمی

 خودتی! دوست ندارم روی تمام حس نفرتم تو باشی، تو حیفی.

 

 ایشرتم بین دستش مشت شد. مثل گنجشک سرما زدهتی

 کوبید.لرزید و قلبش تند میمی

 

 یکم آروم باش. -

 
 

 
 

 

 

هایی داد. تمامِ ثانیهبینی باال کشید و خودَش را از آغوشم فاصله 

گذشت و تنها مقصرِ این که باهم داشتیم، با درد و عذاب می

 ترینَش سارا...گناهماجرا من بودم و بی
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خواستم از انگشتانم به بدنش منتقل ها و حسی که میتمام حرف

نتیجه ماند. من هم حرفی برای گفتن نداشتم پس به کنم، بی

ش را برداشت و تا کنار در رفت. ادیوار تکیه دادم. کیف و کوله

تمام حرکاتش را زیر نظر داشتم. بند کیفش بین دستش مشت 

شد و مدام صورت خیسش را با سر آستین مانتوی سیاه می

کرد. صدای زنگ آیفون که بلند شد، خودش رنگش خشک می

 در را باز کرد. دیگر این سکوت را دوام نیاوردم.

 

 سارا؟ -

 

اش رساندم. من خودم را به نزدیکی ایستاد اما برنگشت و

اش ی روشنِ آیفون دیدم، دکمهماشین آژانس را که از صفحه

ی وجودش را جمع کرد و من این را فشردم. تمام توان نداشته

 را با همان دمِ عمیقی که گرفت، حس کردم.

 

 خداحافظ. -
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چشم ریز کردم و همین که خواست خانه را ترک کند، مچ 

اش گذاشتم و . صورت به صورت عرق کردهدستش را گرفتم

 کنار گوشَش لب زدم:

 

 دوسِت دارم، اینو یادت نره خانومم. -

 

که حرف و حرکتی از مچ دستش را رها کردم و بدون این

خودش نشان بدهد، رفت. به چهارچوب در تکیه دادم و تا 

اش خارِ چشمم بود. آه کشیدم جا ماندم. جای خالیدقایقی همان

 خانه شدم. و وارد

 

 

**** 

 

  

  
 ی کفهای کف زل زدم. قالیچهلب تخت نشستم و به سرامیک

 ی کوچک، دراور...اتاق، کمد، میز توالت، کتابخانه
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ی اتاق همه را از نظر گذراندم و نگاهم روی ساک کوچک گوشه

های الدن... همه ها، عکسثابت ماند. تمام خاطرات، هدایا، نامه

و من آه کشیدم. با تکیه بر رانم، از روی داخل همین ساک بود 

خورد و برایم مهم نبود. تخت بلند شدم. تلفنم مدام زنگ می

ساعت از هفت گذشته بود و حتی اگر علی هم بود، اهمیتی 

ی قدّی ایستادم. روی آینهدادم. روبهنداشت؛ بعدا جوابش را می

 تیپ تماما مشکی...

 

ی تپید و هیچ حسا قلبم نمیدانستم امخواب بودم یا بیدار نمی

ر کرد. از تصویحوصله بودم و عقلم درست کار نمینداشتم. بی

انگیز درونِ آینه چشم گرفتم و از درب اتاق بیرون زدم. نفرت

زمان شنیدم که کسی با مشت و لگد به جان در افتاد اما من هم

تر بود. انگار مهم نبود که شخص پشتِ از همیشه حرکاتم آرام

آورد. با خونسردی خودم ی در را از جا درمیداشت پاشنهدر، 

جا چه را به در رساندم و از چشمی، خشایار را دیدم. این

کرد؟ من، بعد از تماسِ صبح و مکالمات بینمان، دیگر زنگ می

نزده بودم و باهم قراری نداشتیم. در را باز کردم و با دیدنِ 
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و یک فکر، به آنی مهیار کنارَش، ابرو در هم کشیدم. هزار 

 مغزم را رصد کرد و با همان کرختی، پوزخند زدم.

 
 

  
 

 

 سالم، داداش خوبی؟! -

 

تارِ موهایم درد بهگوشم با خشایار و چشمانم با مهیار بود. تار

سری شد؛ انگار یککرد و از ریشه به مغزم متصل میمی

 مکرد و مدام پلکجریاناتِ الکتریسیته، به سرم شوک وارد می

تفاوت نبود. پرید. صورتش مثل همیشه خونسرد و بیمی

خشایار خودش را به من رساند و بین من و مهیار ایستاد. چیزی 

شبیه به میانجیگری بین دو دشمنِ خونی بود که مبادا شکمِ 

 یکدیگر را سفره کنیم.

 

 خوای بری؟کجا می -
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 سوال مزخرفی بود که با شنیدنش، پوزخندم عمق گرفت. بودنِ

اه قی کافی مضحک بود که باعث شود قاهاین دو نفر به اندازه

های حرصی، به زمین و زمان ترین خندهبخندم و بینِ کرکننده

 فحش بدهم.

 

 کار دارین؟! مهیار؟!جا چیاین -

 

 عصبی پیچید  و حرفم را نیمه رها کردم. از چیزی که در سرم

 امگ چند عقبعقب و گرفتم فاصله ارادهبی. نداشت امکان شدم؛

 به را روانم مهیار یآزاردهنده سکوتِ این و برداشتم ناقابل

کس قصد شکستنِ سدّ سکوتش را نداشت و هبچ. گرفت بازی

 کردم. مهیار و آن رفیقِ...من هم دیگر هیچ تالشی نمی

توجه به هر دو هردو کور خوانده بودند که مانعِ کارم شوند. بی

 کرد.برایم دهان کجی می نفر، وارد اتاق شدم. ساک

 

 مهبد؟ -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

433 

 

صدای خشایار بود و من جوابش را ندادم. ساک را از زمین بلند 

چنان ساکت کردم. خشایار بلندبلند حرف میزد ولی مهیار هم

بود و کاش توانش را داشتم تا خودم زبانِ حرف زدنش را از 

حلقومش بیرون بکشم. متنفر بودم از این اخالقِ مزخرفِ به 

 ر منطقیِ مهیار...ظاه

کردم و او سکوت. باز همیشه همین بود؛ من داد و فریاد می

ی خشایار را شنیدم که داشت با صدایِ به شدت بم و گرفته

هیجان و یک حس ترسِ زیرپوستی، برای مهیار حرف میزد. 

مثال نگران بود و داشت با همین حسّ بچگانه، به تمامِ 

دانستم چطور این نارفیق را میهای من گند میزد و ریزیبرنامه

 ادب کنم.

 

ش حتما دیوونه شده، من خودم با علی حرف زدم. برنامه -

فهمه داماد، پسر خواد مهمونی رو به هم بریزه. نمیمشخصه، می

 هاست. نمیذارن زنده برگرده، شک ندارم.یکی از کله گنده
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 وبینی و خطرناک بودم و داشتم از حرص عصبی و غیرقابل پیش

 فهمید. تندتند سر تکاندادم و کاش این لعنتی میکینه جان می

ام را پرفشار بیرون فرستادم و دادم. نفس حبس شدهمی

ی مهیار را در چهارچوب در چندگام برداشتم اما اندام ورزیده

های مقطعم، کل اتاق را گرفته بود و اتاق دیدم. صدای نفس

توانستم هنوز نمیشنید و من احتماال مهیار به وضوح می

 وجودش را باور کنم.

 ی من...جا و درخانهاین

آمد داشت و اگر امروز او را راهی نکرده وای که سارا رفتخانه

 بودم...

 ی کمرم لرزید.حتی از تصورش تیره

 

های ریز شده و اعصابی تر کردم. با چشمگره ابروانم را محکم

 "برو کنار"خراب، اشاره کردم 
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ان چنی لبَش را شکار کردم و من سعی داشتم همشهپوزخند گو

ام تسلط پیدا کنم. جلو رفتم و سینه به بر اعصابِ نداشته

 اش ایستادم.سینه

 

 من به علی گفتم کار کنسله. -

 

از شنیدنِ حرف خشایار نفسم رفت و برنگشت. حداقل چندین 

ی طوالنی بی دم و بازدم به زندگی ادامه دادم و من چه ثانیه

 جان بودم و خبر نداشتم. چهره در هم کشیدم.سگ

 

 چی؟ -

 

خشایار را پشت سر مهیار دیدم. برافروخته و عصبانی؛ مثل 

رفت. در آخر طرف میطرف و آناسپندِ روی آتش، این

 تر از قبل گفت:کمر گرفت و پر تنشبهدست
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فکرِ همه جاش هم کرده؛ مهیار، قرار گذاشته که فیلم  -

ی سینما پخش کنه کل ی الدن رو روی پردهبونههای شپارتی

 مهمونا ببینن.

 

خشایار از همه چیز خبر داشت درحالی که من نگفته بودم و این 

انداخت. قلبم یک در های اعصابم را به رعشه میی رشتههمه

ا شد؛ بام کم میتپید و هر از چند گاهی، قدرت شنواییمیان می

ی مهیار زدم. حسابِ سینه این حال دست باال آوردم و به

 گذاشتم.خشایار را بعدا کف دستش می

 

 گرفته را اتاق در چهارچوبِ کل که رسیدنمی مهیار به زورم 

 اییهچشم با و بودند افتاده هم جنگ به شدت به ابروهایم. بود

 تنها بارخون و قرمز گوی دو. شدم خیره نگاهش، به شده، ریز

 مخاطبش و زدمی حرف هنوز خشایار. دیدممی که بود چیزی

و کل عواقبش را برای تک برادرم  ماجرا کل داشت. نبودم من

داد و تاوان چنین آدمی چه بود؟ دستم مشت شد تا شرح می

مهیار را کنار نزنم، تا روی فکّ خشایار فرود نیاورم. حداقل باید 
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داشت و از پشت امان را نگه میحرمت رفاقت بیست و چندساله

 من خنجر نمیزد. به

 

کند. پسر مگه تو افتاد، گور خودش رو میاگر این اتفاق می -

خواستی بری؟! مغز خر خوردی؟ حداقل بگو چرا خودت می

یدیم رست میذاشتن؟ اگه چند دقیقه دیرتر میکنی زندهفکر می

خبر از من بری تا خودتو به کشتن بدی؟! من خواستی بیمی

 م؟!قدر غریبهاین

 
 

 
 
 

 

 بروم؟ من هنوز هم همین تصمیم را داشتم.. "خواستممی"

خورد. داشتم تر از قبل، مهیار را هل دادم ولی تکان نمیپرتوان

  رسیدم.از کالفگی به جنون می



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

438 

خواست برای بار دوم این جنون و حسّ آنی، باعث شود دلم نمی

 که دست از پا خطا کنم.

 

با  خواستیودم؟ نمیبدون گفتن به من؟ یعنی منم محرمت نب -

 منم هماهنگ کنی؟ تو کی هستی مهبد؟

 

خشایار داشت با حرف زدن، روانم را به بازی می گرفت و مهیار 

 حرکتی...با سکوت و این بی

دادم و حتی های خشایار را نمیکدام از حرفمن ابدا جوابِ هیچ

شد و بیشتر کردم و او هرلحظه آتشش تندتر مینگاهش نمی

کردم، این دو نفر از جانم چه . درک نمیسوزاندمی

 های کلید شده گفتم:خواستند؟ آهسته و از بین دندانمی

 

 برو کنار! -

 

به جای مهیار، خشایار پوزخندِ صدا داری تحویلم داد و از همان 

 تصویرِ مبهمی که از هیکلش داشتم، دیدم که دستی تکان داد.
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ه گند بزنه به راست میگه، مهیار... آقا رو ول کن بر -

 ش رو...ش. جنازهزندگی

 

 کافیه. -

 

انعطافِ باالخره مهیار عنان از کف داد و با این حرف محکم و بی

مهیار، خشایار ساکت شد. هنوز صدایِ بلندَش در گوشم زنگ 

میزد. خشایار آرام و قرار نداشت. حرصی نفسَش را فوت کرد 

ی با خودَش و دوباره به گز کردن سالن مشغول شد. زیر لب

حرف میزد و من چشم از نگاهِ سرخِ مهیار برنداشتم. واقعا آمده 

بود تا جلوی رفتنم را بگیرد؟! به چه حقی؟! واقعا از اتفاقاتِ 

کردم... این حجمِ خونسردی کشید؟ باور نمیگذشته عذاب می

 قطعا برای دیوانه کردنِ من بود.

 

 از سر راهم برو کنار مهیار. -
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ساکِ را از دستم گرفت. متعجب و متحیر با  در یک حرکت،

 دهان باز نگاهش کردم.

 

 کنی؟کار میداری چی -

 

ای از سمتَش را محکم هولم داد و من که انتظارِ چنین حمله

 نداشتم؛ یک قدم به عقب پرت شدم.

 

 معلوم نیست؟ -

 

چنان سعی داشتم داد نزنم، مشت نزنم، صدایم را روی سرم هم

حلوا نکنم. مهیار چرا دست از سرم نگذارم و حلوا 

 داشت؟!برنمی

 

خوام مراقب رفتارت باش، مهیار اعصاب درستی ندارم. نمی -

وادار به کاری بشم که هم من پشیمون بشم هم تو. از سر راهم 
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 تونه مانع رفتنمبرو کنار... امشب خودِ خدا هم بیاد رو زمین نمی

 رو بکنم. بشه. برو کنار و بذار من، قالِ این قضیه

 

مهیار نیم نگاهی به خشایار انداخت، عمق خشونتِ خشایار قابل 

 اندازه گیری نبود ولی مهیار و آن حجم خونسردی... خدای من!

ای آشکار، خشایار را مخاطب با پوزخندی بلند باال و با طعنه

 قرار دادم:

 

  حساب من و خشایار هم بمونه واسه بعد... -

 

کمر به حالِ نزارم تاسف بهو دستخشایار فقط نگاهم کرد 

 ی ساک را گرفتم.خورد. به سمتَش رفتم و دسته

 

 ولش کن. -

 

 تر از قبل گفت:انعطافبی
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تو جایی نمیری، پس این هم الزم نمیشه. از شر این هم همین  -

 االن خالص میشی.

 

ی دردناکم بیش از قبل خودش را به رخ کشید. نبضِ شقیقه

 شدم.می داشتم از گرما تلف

 

 مزخرف نگو، تو چجوری عین بالی آسمونی نازل شدی؟ -

 
 

 

 

 اراده باال رفت.کارِ خشایار برایم قابل هضم نبود و صدایم بی

 

قدر بود؟ تف تو ذاتت، تف ت همینخشایار مردی و مردونگی -

 تو رفاقتت، این بود رسمش؟
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خورده نزدیک شد. مشت از حرکت ایستاد و مثل شیر زخم

گام با ام از درد جمع شد. همام کوبید و چهرهمحکمی به سینه

 من صدایش را باال برد و عربده زد.

 

 گیره، تفم میتو یکی دیگه از مردونگی حرف نزن که خنده -

 تو اون مغز خرابت، تو روحت پسر...

 

 طرف گفت:مهیار اما در نهایتِ خونسردی و کامال بی

 

رس خونته، اون روزی که تا شب تند نرو... اگر منظورت آد -

 خونه موندی تعقیبت کردم.

 

ام بی حس شده بود اما هنوز درد از ضربِ دست خشایار سینه

 کرد. لعنتی رحم نداشت!می

ام ی زندگیعصبی و کالفه سر تکان دادم. مهیار به عمقِ فاجعه

 نزدیک بود. خیلی نزدیک...
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ای ن اجازهام گند میزد و من چنیداشت به خودم و زندگی

 فهمیدند. امشبدادم. حاال وقتش نبود و باید این دو نفر مینمی

 من گنجایشم تکمیل بود.

 

 اکی، جفتتون خیلی زرنگین! حاال بکشین کنار؛ من عجله دارم. -

 

خشایار باز برای مشت کوبیدن، دست باال آورد که مهیار 

 مداخله کرد.

 

 بسه. -

 

و منگ نگاهم بین هردو در خشایار کالفه پوف کشید و من گیج 

گردش بود. مهیار تا نزدیک در حمام رفت و زیپ ساک را باز 

ها و کرد. با تعجب حرکاتش را زیر نظر گرفتم، تمام نامه

ها را بیرون کشید و پوزخند زد. من سرِ جا میخکوب عکس

 شده بودم.
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دادم؟ مگر همین لحظه رگِ العملی نشان نمیچرا هیچ عکس

یدم را نگرفته بود؟ مگر خودم را برای رسوایی غیرتم جلوی د

بارِ خشایار و الدن آماده نکرده بودم؟ سکوت مهیار، نگاهِ خون

ای که به اجزای صورتم افتاد باعث شد پلک ببندم اما لرزه

 متوجه شدم که وارد حمام شد.

یک نفس عمیق کشیدم و چشم باز کردم. به جایِ خالیِ مهیار 

اراده به سمتَش کشیده شدم. چراغ را بی نگاهی انداختم ونیم

روشن کرده بود و من بین چهارچوب در حمام از پشت خشایار 

ای هردو دستم را تاآخرین نگهَم داشت و با یک حرکت حرفه

ود. فایده بحد کشید و روی شکمش قفل کرد. تقال کردم اما بی

خشایار دوبرابر من توانایی کنترل کردنم را داشت. دست به 

 یبده زدن برداشتم و مهیار با تکان دادن سرش به نشانهعر

تر از قبل، از داخل کمدِ چسبیده به دیوار، فندک خیالتاسف، بی

ها را درون وان ی کاغذای رنگم را بیرون کشید و همهنقره

 ریخت. از فکری که به مغزم خطور کرد سرم تیرِ بدی کشید.

 

 کارو... مهیار؟! مهیار؟!این تونی...نه... نه مهیار! تو... نمی -
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کشید و حس تر دستم را میلحظه خشایار محکمبهلحظه

آمد. نگاه معنادار مهیار ی رگ و پِیِ بدنم کش میکردم همهمی

خار چشمم شد. تمام حرکاتش با آرامش بود. انگار حال بدم را 

 ی اندامم چیره شد.فهمید. ضعف و ناتوانی بر همهنمی

 

 اینکارو نکن... نکن... نکن!مهیار؟!  -

 

نه  کشید وکردم و نه مهیار دست از کار میهیستریک تکرار می

کرد. خودم را به سمت مهیار خشایار از فشارِ دستش کم می

کشیدم و فقط یک قدم به جلو برداشتم و باز با فشارِ دستِ 

خشایار به عقب کشیده شدم و صورتم را به دیوارِ سرد و 

چسباند و با یک دست مهارم کرد. صدای تیک  سرامیکیِ حمام

فندک تمام توانم را برگرداند و جوری عربده زدم که تارهای 

ام به لرزه افتاد و چندین بار خودم را از دیوار فاصله دادم صوتی

 و لعنت بر خشایار.
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توان  شد. مندفاع بودنم بیشتر ثابت میتقال کردم و هربار بی

شتم. صدایم تو فضای کوچک و خالیِ مقابله با خشایار را ندا

 شد.حمام اکو می

 

انصاف مگه کوری؟ وجدان، بیخشایار؟! خدا لعنتت کنه.. بی -

 بینی؟!نمی

 
 

 
 

 

حرف به سمت وان رفت و خم شد. دستِ لعنتیِ مهیار بی

گرفت و سردیِ ام را میخشایار نیمی از قدرت شنوایی

مهیار یکی از  کرد.تر میها، اعصابم را متشنجسرامیک

های الدن را به دست گرفت و نشانم داد و من پیرهنِ عکس

خشایار را به چنگ گرفتم و کشیدم و کنده شدنِ یکی از 

های مهیار تکان هایش را شنیدم. هنوز عکس، بینِ انگشتدکمه

 خورد.می
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الدن موهای روشنَش را باز گذاشته بود. تِل خرگوشی مانندی به 

اش اندام ظریفش را به آبی رنگ دخترانه سر زده بود و لباس

داد. لبخندِ همیشه جذابش، باز هم نفسم را تنگ خوبی نشان می

 کرد.

 

بینی؟ درست پونزده سالش بود؛ تازه دوربین خریده اینو می -

بودیم و خودم این عکس رو گرفتم. الله هم یکی عین همین رو 

ی م... همهش کردی، یادته؟ اون روز تو اتاقداشت. تو پاره

 خاطراتش رو نابود کردی و نجاتم دادی.

 

خواستم از دستشان خالص گفت؟ من خودم میداشت چی می

را  ی الدنها آبروی نداشتهشوم اما نه به این شکل... باید با این

 بردم. خیلی کار داشتم، خیلی...می

کردم که از دست خشایار رهایی پیدا کنم، تنها هرچه تقال می

به  امی سینهکردم. نفسم تنگ بود و قفسهخسته می خودم را

 شد.شدت باال و پایین می
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کنی. لعنتی اینایی که تو دستته، برگ مهیار، تو اینکارو نمی -

تونم باهاش جلوی اون عوضی رو ی منه. چیزیه که میبرنده

 بگیرم. خشایار ولم کن.

 

رد. کعکس را به فندک نزدیک کرد و به آنی شروع به سوختن 

 دست به عربده زدن برداشتم.

 

مهیار؟! واسه جمع کردن این ساک، کل زندگیم رو گذاشتم.  -

 رفِط باید نارفیق د  خشایار جلوش رو بگیر. تو مثال رفیقی؟!

 !من... باشی من

 

که جوابی بدهد، مهیار که روی وان خم شد، خشایار بدون این

ام را از دیوارِ سرد فاصله داد و به جلو هدایتم کرد. سر و سینه

کتفم از شدت کشش درد داشت. نزدیک وان با لگد به زیر 

زانویم زد و من پخش زمین شدم و برخورد زانوهایم به زمینِ 

رد. من باز نعره جور برق گرفتگیِ شدید ایجاد ککف، یک

ام کشیدم و صدایم اکو شد. کت و شلوار تنگ تنم داشت خفه



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

450 

ها و کرد. مهیار عکسِ در حالِ سوختن را زیر بقیه نامهمی

ها گذاشت و شعله کشید. انگار بنزینِ نفرت، خوب بلد عکس

ور شود که به همین راحتی آتش گرفت. دیگر صدای بود شعله

 شناختم.خودم را نمی

 

 ار، تمومش کن. تو رو خدا تمومش کن!مهی -

 

کردم. دیدن سوختن تمام کودکی رگ متورم گردنم را حس می

ام چقدر دردآور بود. باال آمدن و نوجوانی و چهارسال از زندگی

کردم؛ انگار داشتند تمام گذشته و جانم را به وضوح حس می

 کردند.ام را به خاکستر تبدیل میحال و آینده

 

 مهیار؟! -

 

اش وقتی دست خشایار روی گردنم قرار گرفت و به سینه

چسباند، متوجه شدم با یک دست مهارم کرده بود. جان از تنم 

هایی که این همه وقت ی عکس و نامهحال شدم. همهرفت و بی
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مثل چشمم نگهداری کردم سوخت و خاکستر شد. مهیار 

 نزدیکم شد و مقابلم زانو زد.

 

 سوزن.و خاطراتش با هم میببین، تموم شد. خودش  -

 
 

 
 

 

حالی دست به تقال برداشتم. مهیار اشاره داد و خشایار با بی

ی خیلی کوتاه با نگاه، تیر باالخره دستم را رها کرد. چند لحظه

باره مثل شیر زخم خشمم را به سمتش پرتاب کردم. بعد یک

 اش را به دست گرفتم و محکم تکان دادم.خورده دو طرف یقه

 

 چیکار کردی؟ عوضی تو داری چه غلطی می کنی؟ -

 

چرخید هایش میلب کج کرد و من به وضوح حسی که در قرنیه

 یلمس کردم. عصبانی بودم و هرلحظه امکان داشت دیو خفته
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س کخواستم هیچدرونم، سربرآورد و طوفان به پا کند. من نمی

 آسیبی ببیند.

 

 راحتت کردم، تموم شد. -

 

، مزخرف گفته بودم. با سوزاندن و پاره کردن روزِ نحسمن آن

. شدکرد. عوض نمیچندتا تکه عکس، هیچ چیزی تغییر نمی

الدن و خاطراتش روی سلول به سلولِ مغزم حک شده بود و من 

ام به فهمید؟ بین سینهتوانستم دست بکشم. چرا مهیار نمینمی

 روسوخت و مایع ترشی که تا حلقم آمده بود را با فشدت می

 دادنِ آب دهانم بلعیدم و دست به عربده زدن برداشتم.

 

کی به تو این اجازه رو داد؟ هان کی؟ تو مگه کی هستی؟  -

دلت رو به دو سه سال بزرگتر بودنت خوش کردی؟! کی بهت 

اجازه داد تو کارایی که بهت مربوط نیست دخالت کنی مهیار؟! 

 من مگه از تو کمک خواستم؟!
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شد و مهیار هیچ سوخته، لحظه به لحظه بیشتر میبوی کاغذِ 

ی داد با یک دیوانهحرفی برای گفتن نداشت. احتماال ترجیح می

زنجیری که افسار پاره کرده بود، بحث نکند. من رهایش کردم 

 را آتش و کرد باز را شیرآب خشایار. شدم خم وان روی  و

نداشتم. سوخت و نفس . ته گلویم به شدت میکرد خاموش

مهیار محکم هردو دستم را گرفت و من از درون و بیرون 

های دردناکی در کل وجودم لرزیدم. تنم داغ داغ بود و رگمی

کشیدم قابلِ دیدن بود. تلخِ تلخ زد. کاش دردی که مینبض می

 حرف میزد. به تلخیِ حقیقت...

 

دیگه چیزی تو دستت نداری که بخوای اون هرزه رو نگه  -

 که به دستش بیاری، که نابود کنی. تموم شد. داری،

 

ها تواناییِ جدا کردنِ الدن را از دقیقا به هدف زده بود. عکس

خواستم. آن مرد داشت. اوج حماقت بود که هنوز الدن را می

 شد اما...هیچ چیزی شبیه به گذشته نبود و نمی

 لرزید و خش داشت.هایم میصدایم از عربده
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 نداره. نه، این امکان -

 

ام فرو صدایِ مهیار بدون خط و خش، بدون پارازیت به مخیله

 رفت.می

ی گذشته خاکستر شد، من نجاتت دادم. نمیذارم بیشتر از همه -

 این خودتو بدبخت کنی، تحقیر کنی.

 

 تکه کنم. گردنم را گرفتکرد تا خودم را تکهعضالتم یاری نمی

ماتش تک کلبهرص تکاش چسباند و کنار گوشم با حو به سینه

 را مثل مته به مغزم فرو کرد.

  
گذره هرکی ندونه من از اون چیزی که تو دلت و مغزت می -

خواستی بری که زور آخرتو بزنی، که تجدید خبر دارم. می

خاطرات کنی، که بهش بفهمونی هنوز هم احمقی ولی من 

 نمیذارم.

 

 حقیقت همین بود و مهیار استادِ غیب گفتن...
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ام حکم طناب دار را داشت. ریختم. کراوات دور یقهق میعر

ام اضافه ی مهیار، به خفگیتر از همیشههای پرتواندست

 کرد. با مشت به جان رانش افتادم.می

 

ولم کن عوضی، خزعبالتت رو واسه خودت بگو. کار خودتو  -

کردی و گند زدی تو همه چی... مهیار من از این کارت 

ه ی دنش رو پس میدی! من دیگه اون یه الف بچهگذرم. تاوانمی

 خور نیستم. ولم کن!ی توسریدوازده ساله

 

 زد؟!چرا این وسط، خشایار سکوت کرده بود و حرفی نمی

 

که کجا بری؟ عروسی عشق اولت؟ بدبخت، احمق، دیگه  -

هات سوخت. کلیپ ها و عکسچیزی تو دستت نداری، نامه

ودم از علی گرفتم. چی داری های الدن دست منه، خهرزگی

 هان؟ چی؟
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انصافی بود. سرم دوران داشت و پوست بدنم در ته نامردی و بی

ی کتم به خاطر فشارهای شدید حال ورقه شدن بود. دو دکمه

پاره شد و من راه به جایی نداشتم. این کت و شلوار جذب، 

های مهیار ناامیدم داد. حرفی هیچ حرکتی به من نمیاجازه

ده بود. من دیگر هیچ چیزی نداشتم تا با آن، الدن را به کر

برگشتن تهدید کنم. سند و مدرکی نداشتم تا او را از ازدواجش 

 منصرف کنم.

 

تونی جلوی منو بگیری. من نمیذارم این عروسی من میرم، نمی-

سر بگیره. نمیذارم اون الشخور به تن و بدن زنی که باید مال 

گیرم. بفهم دارم زیر مهیار دارم آتیش میمن میشد دست بزنه. 

تونم اجازه بدم یه زن فشارِ همین رگ غیرت جون میدم. نمی

 جوری نابودم کنه!این

 

اش چسباند و من مشت تر از قبل، گردنم را به سینهمحکم

اش کوبیدم اما مهیار آخ نگفت. فقط ی سینهمحکمی به قفسه

 لبش را به گوشم نزدیک کرد.
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 کنی. چیزیای، بدبخت داری با جونت معامله مییچارهخیلی ب -

خوای واسه خوای بری؟ هان؟ میتو دستت نداری، می

ش شک دارم؟ برگردوندنِ زنی تالش کنی که من به پاکی

مهبد؟! تو نداری؟! شک نداری که شاید همین تن و بدنی که 

 کنی امشب قراره برای بارِ اول لمس بشه قبال...فکر می

 
 

 
 

 

 زبانَش چه درد  اش متوجه شد که شنیدن ازحتم خودِ لعنتی به

بزرگی بود که ادامه نداد و من کمر خم کردم. من این درد را 

ام داشت زیرِ این آوردم. قلبم، مغزم، گذشته و آیندهتاب نمی

آورد، له شکنجه که در زمانِ حال روی جسم و روحم فشار می

 فهمید.نفر میشد و کاش یکمی

تیدی پرسهایی زنی که عاشقانه میهمید که شنیدنِ رسواییفمی

 کرد.ات را پایمال میی زندگیچطور همه
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باالخره مهیار رهایم کرد و بلند شد. ادامه نداده بود اما نه به 

اش همان این خاطر که به من رحم کند چون با حرف بعدی

 حبابِ مضحک ترکید.

 

 پاشو برو، معطل نکن. -

 

ی من از این حرف جا خورده بود، گار به اندازهخشایار که ان

 مداخله کرد.

 

 داداش؟ کجا بره؟ -

 

توجه به من و خشایار که وسط حمام گردن کشیده بود، مهیار بی

 فریاد زد.

 

 خواد بکنه.تو دخالت نکن، بذار هر غلطی می -
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شد. حس ترکیدگی شریان نفس نداشتم، سرم داشت منفجر می

ام از دردِ قلبم تیر کرد. سینهرا خراب میاصلی گردنم، حالم 

حرکت شد. روی زمین کشید و زبانم مثل چوب خشک بیمی

 وار لب زدم:افتادم و ناله

 

 خدا لعنتت کنه مهیار. -

 

گره کراوات را شل کردم و بیرونش آوردم. مشتم را به زمین 

کردم. مهیار دست خشایار را کوبیدم ولی دردی حس نمی

 حمام خارج شد.گرفت و از 

 

 چرا؟ چرا؟ چرا؟ -

 

 تپید. مایعمغزم از کار افتاده بود و قلبم درست در گلویم می

آمد و قصد برگشت نداشت. این حالت ام تا حلقم میترش معده

ی ی خالتهوع وحشتناک، چندباری باعث شد عق بزنم ولی معده

من، چیزی برای استفراغ هم نداشت. حاال که مهیار حضور 
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های خشایار را بشنوم؛ ، حاال که مجبور نبودم سرزنشنداشت

زدم. روی وان خم شدم و کوبیدم و عربده میمشت می

 خاکسترهای خیس را بین مشتم گرفتم.

 

 آخ الدن! آخ! -

 

لرزید. صدای شکستن شیشه که به سراپای وجودم از خشم می

ی آخرم بود. بلند شدم و به سمت صدا رفتم گوشم خورد؛ ضربه

ای که خوردم، کتفم به در حمام برخورد کرد و ا سکندریو ب

 ام به هوا بلند شد. خشایار پیش آمد.ناله

 

 چی شد؟ -

 

های الدن که پخش زمین بود، درد کتفم از یادم با دیدن هدیه

لو اش پرشتاب به جی سینهنفس میزد و قفسهرفت. مهیار نفس

بینمان  شد و خشایار کنارم ایستاد. هیچ حرفیپرتاب می
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ردوبدل نشد اما من بودم که عنان از کف دادم. صدایم به شدت 

 خط و خش داشت.

 

بیا منم بکش، بیا... هر کاری هم بکنی چیزی عوض نمیشه،  -

 .کنمکشمشون. جفتشون رو به درک واصل میمن نمیذارم، می

 

دست یاری خشایار را پس زدم و چند قدم جلو رفتم. زیر نگاهِ 

لوتر رفتم و درست مقابلش ایستادم. مشتم را خیرهو سیاهش ج

 اش کوبیدم.گره کردم و به سینه

 

سوزوندی، شکستی... ولی منو! تو نابودم کردی مهیار ولی این  -

 آخر ماجرا نیست چون من میرم.

 

هنوز به طور کامل، حرفم از دهانم خارج نشده بود که مشت 

ل محکمی به فکم کوبید. گردنم کج شد و من حس و حا

 برگشتن به حالت طبیعی را نداشتم. چشم بستم.
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هام رو به هم سوزم، خوردم کردی، تمام برنامهدارم می -

ریختی، زندگیمو جهنم کردی، حاال من چطوری نفس بکشم؟ 

 چطوری آدم بشم؟

 

 مهیار؟ -

 

خشایار بود که سعی داشت من و مهیار را از این حال بیرون 

 خشایار به صدا کردنش اکتفا کرد.دانم چرا اما بکشد و نمی

 

تونی بری، بهتره دوتا برادر تنها باشیم. بابت همه چی تو می -

 ممنونم!

 
 

 
 

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

463 

های بدنم خواستم. نفرت در تک به تک سلولنه، من نمی

ید رسی جوش رسیدم. نباید به جایی میکرد. به نقطهغل میغل

 که با هیچ منطقی نشود جمعش کرد.

 

ا گیری. جفتتون بیرون یا شمی منه، تو تصمیم نمیخونهجا این -

 برید یا من.

 

بارم را به مهیار دوختم. باالخره گردن راست کردم و نگاه خون

 خشایار به حرف آمد.

 

 آروم باش مهبد! -

  
 پوزخندی از سر حرص زدم. حال خفگی داشتم.

 

 .آروم باشم؟ چرا؟ هان چرا؟ هر جفتتون بیرون، همین االن.. -
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های بدنم متورم بود و دیگر هیچ چیزی اهمیتی تمام رگ

نداشت. مهیار امشب ساز مخالف میزد و قصد داشت من را به 

 همان جنونی برساند که خودم هم از آن گریزان بودم.

 

 تونی بری.خشایار، تو می -

 

توانست حجمِ عظیمِ خشمم را قاطعیت کالمِ مهیار به حتم نمی

با تاسف سر تکان داد و نگاهی به هردوی کنترل کند. خشایار 

 ما انداخت.

 

 مطمئنی؟! -

 

د لرزیای پرت کردم. دستم میکتم را بیرون آوردم و به گوشه

های پیراهنم را نداشتم. از هر دو طرف و توان باز کردن دکمه

کشیدم و پاره شد، حواسم بود که هردو سکوت کرده بودند. 

 د با حرص بیرون کشیدم.پیراهن را که به بدنم چسبیده بو
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 مطمئنم. -

 

ای تعلل کرد ولی چه کسی جرات دخالت در کارِ خشایار لحظه

مهیار را داشت؟! نگاهش را روی من چرخ داد و من دیدَم تار 

دیدم. خون و غیرتی که لگدمال شده بود و بود و فقط خون می

 خواست؟!فهمید از من چه میمهیار می

هایم را بیرون حرف رفت و من کفشبیخشایار چَشم گرفت و 

آوردم. تحمل هیچ کدامشان را نداشتم، کمربندم را که باز 

کردم صدای در خروجی به هوا بلند شد. به سمت کمد رفتم که 

تیزی به کف پایم، تا مغز استخوانم را فرو رفتن شئِ نوک

 سوراند.

 

 آآآآآخ! -

 

 تکون نخور شیشه رفته تو پات. -
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قدر فشردم که طعم شوری خون دندان گرفتم و آنلبم را بین 

را حس کردم. خودش را به من رساند و بازویم را گرفت که با 

 حرص پسش زدم.

 

 به من دست نزن، دست نزن. -

 

شد. هنوز هم هایم دود بلند میتنم سرد سرد بود اما از گوش

 د.شام با درد باال و پایین میی سینهنفس نداشتم و قفسه

 

 نکن، ممکنه تو پات بشکنه عمل الزم میشی!لج  -

 

ی بریده شده از غرورم بلند و هیستریک خندیدم. الدن یه تکه

کرد؟ بود و دردِ این قلبِ لعنت شده را چه کسی درمان می

هایش؟ سارا و معصومیتی که داشت کفِ دستِ مهیار و لجبازی

 شد؟ خشایار و رفاقتی که هربار لنگ میزد؟ پدر ومن له می

اشان فراری بودم؟! شدهی نفرینمادری که از خودشان و خانه

انتها و تنگ بود. کلّ من راه به جایی نداشتم. جهان یک گورِ بی
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وزنِ مهیار و این خانه و لبخندهای الدن روی دوشم سنگینی 

 رفت؟ چرا؟!کرد. چرا نمیمی

 

م م، حالم، آیندهمگه چیزی هم مونده واسه شکستن؟ گذشته -

شکستی. غرورمو، شخصیتمو، احساسم رو خورد کردی. منو  رو

نادیده گرفتی؛ خودت واسه خودت بریدی و دوختی. حاال تو 

ی تن من نیست. زیادی حسابی، اندازهتنم نگاه کن. این همه بی

م، بینگشاده اون کالهی که سرم گذاشتی. چشمام کوره... نمی

م این ندیدن و خوای من برو بیرون. نمیشنوم. از خونهنمی

 خونی و برادریمون بده.نشنیدن کار دستِ هم

 
 

 
 

 

کرد و من چشم بستم. ردّ خون روی سرامیک حالم را بد می

 ی خوبی نداشت.خون ابدا خاطره
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رفتی، برگشتی فهمی؟ اگر میمن بهت کمک کردم، چرا نمی -

 کارِ توای که من فهمیدم، از ایندر کار نبود. مهبد اون خانواده

گذشتن. خیال کردی میذاشتن بعد از درست به راحتی نمی

کردن یه رسوایی، پات رو از اون تاالر بیرون بذاری و برگردی 

ت؟! اون هم انگار نه انگار...؟! کِی قراره سر خونه و زندگی

 ی جورِ تو نبوده و نیست!بفهمی الدن وصله

 

. ر..باهیچ چیزی مهم نبود جز راحت شدن از این زندگی نکبت

ی اطرافیانم از شر من کردند و همهلطف بزرگی در حقم می

 شدند.راحت می

 

 به تو چه. -

 

کنارم نشست و دستش را روی رانم گذاشت. از کف دستش 

باره گرم شدن را آتش فواره میزد. بدن سردم تحمل این یک

 ریختم.نداشت، به لرزیدن افتادم اما عرق می
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 پاشو ببرمت بیمارستان! -

 

  جانی زدم.وزخند کمپ

 

کنی؟ قبول کن رفتن به اون مهمونی قدر لج میمهبد؟ چرا این -

 دونی، این همه نفوذی دارن!درست نبود. خودت هم خوب می

 

های کوتاهم را به پوست سرم کشیدم. از فشار عصبی ناخن

ای دیگر از کردم تا ثانیهکرد. حس میی چشمانم درد میکاسه

 ند.زدحدقه بیرون می

 

بابا از اومدنت خبر داره نه؟ اون خواست جلوم رو بگیری؟ به  -

کنی؟ وقتی زنگ زدی از رفتنم کجا رسیدی که تعقیبم می

 مطمئن بودی نه؟

 

رو دادم. هایش فشرد و من نگاهم را به روبهرانم را بین پنجه

 دیدم.هایم باز بود اما جایی را نمیچشم
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د صدباره گردنتو شکسته بود. بع دونستدونه، اگر میبابا نمی -

ارو کهم نگو به کجا رسیدی، بگو منو به کجا رسوندی که این

کردم. اون موقع هم که زنگ زدم، خبر داشتم داری یه غلطایی 

کنی. خشایار هم کنار دستم نشسته بود. من ناسالمتی دکتر می

این مملکتم، اگر خیالم از بابت تو راحت بود تو مطب و 

مثل  کهرسیدم نه اینهای خودم میبه کار و بدبختی بیمارستان

 یه جاسوس تو رو تعقیب کنم.

  
د و شبا درد آه کشیدم. سوزشِ پایم لحظه به لحظه بیشتر می

 بوی خون حالم را به هم میزد.

 

جفتتون به من خیانت کردین، برادری و رفاقتتون واسه  -

 خودتون.

 

 دستش را پس زدم و آخ کشیدم.

 

 بریم بیمارستان.پاشو  -
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خوانی نداشت. همه چیز سوخت، با عقل و منطق و احساسم هم

ام، تمام چیزهایی که این همه مدت جمع کرده تمام دارایی

بودم، نابود شد. مهیار چی از جان خاطرات و تمام مدارکی که با 

 خواست؟جان کندن جمع کرده بودم، می

 

 .ی من برو بیرونخونهخوام یه ثانیه دیگه هم ببینمت، از نمی -

 

 لحن صدایش تغییر کرد.

 

ت رو به من نده، همین حاال می تونم از مال قدر پُز خونهاین -

تو بهترش رو بگیرم. من فقط به این اعتقاد دارم که بابا نباید 

ی تنها بمونه. میترا که نیست، تو هم که جای خود داری. وظیفه

 ها باشه.ماست حواسمون به اون
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تک بههنوز تنفسم منظم نشده بود و درد داشت تو تک

پیچید. احساس ناتوانی داشتم و مشتم های بدنم میاندام

 لرزید.می

 

 مهیار؟ -

 

بارید که دربرابرم تنها قدر از صدایم درد و رنج و عذاب میآن

کرد و گوشم و تنها سکوت کرد. هنوز دیدم چندان یاری نمی

 درمیان زنگ میزد.خطیک

سر بلند کردم، خیره به من زل زده بود. چهره در هم کشیدم و 

 که االن در آنباره بغض بدی به گلویم نشست. فکر اینیک

ا ی بلندباالیش رکه الدن جواب بلهمراسم چه خبر بود، فکر این

شد، در بلندگو جار میزد و همه چیز به خیر و خوشی تمام می

 مثل خوره به جانم افتاد.
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 ن برم.بذار م -

 

ابرو باال انداخت و دستش را باال آورد تا باز به رانم چنگ 

بیندازد و بین راه پشیمان شد و پوف کشید. اگر شکستن و 

 شد؟!دید چه میخورد شدنِ هیبتم را می

 

 نذار به ریشم بخنده. -

 

 توانستمبا هر دو دست صورتش را مخفی کرد و رو گرفت. می

 را ببینم. های براقشرخ سرخ و چشمنیم

 

کشم. بذار برم و جلوی اون ازدواج مهیار، من به صبح نمی -

 شوم رو بگیرم، من نمیذارم الدن زن اون آشغال حرومزاده بشه.

 

نگاه غضبناکی به سمتم انداخت و انگشتِ تهدیدش را باال آورد 

 و با خشم و حرص لب زد:

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

474 

شه؟ میکنی الدن زن اون نشه، زن تو حقیر و بدبختی، فکر می -

 کنه.تر از اون آشغال پیدا مییکی دُم کلفت

 

برد که مدام هرزگی آن ناجنس را چه نفعی از له کردنِ من می

 کشید؟!به رخم می

 

خوام حقارتش رو ببینم. یه هرزه حتی ارزش زنم نه، من می -

ونم... تتونم فراموش کنم. نمینداره به من فکر کنه ولی من نمی

 بفهم!

 

توانستم برای اولین بار از امعلومی زل زد و من میی نبه نقطه

ی سرد و خشکِ مهیار، روحی که داشت زیرِ فشارِ زیر پوسته

کرد، ببینم. خسته و درمانده، خاطرات گذشته کمر خم می

 بارید.درست مثلِ من... حرص از صدایش می

 

کنه. بسپر به خدا، به الله رحم نکرد، به تو اصال رحم نمی -

 ن صدا نداره!چوب او
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خواستم پای خدا را ای نبودم و نمیپوزخند زدم. من آدمِ مذهبی

وسط بکشم. از خیلی وقت پیش بریده بودم. از خیلی وقت 

 پیش... از همان وقتی که...!

 

گناه ریخته شد، خدا کجا بود؟ شعار نده، وقتی خون یه بی -

دا ، خوقتی تا صبح، از اون دختر بیچاره خون رفت و زجر کشید

 کجا بود. هان؟

 

سکوت دردآورش، خبر از حال خرابش داشت. حاال که مهیار 

 گذاشتم.ی من را داشت، کم نمیتوانِ سوزاندنِ ریشه

 

جسدش خشک شده بود مهیار، من لمسش کردم. تو جرات  -

نکردی حتی پا تو اتاقم بذاری اما من دیدم. همه چیز رو با 

نبودم و تو همون اتاق خودش  جزییات... منِ مستِ الابالی خونه

جا زندگی خواد برگردم و اونرو کشت. همون اتاقی که بابا می

 ی کثافت...کنم. با دوتا خاطره
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لرزیدم که مطمئن بودم این حالِ مرگ داشتم و جوری می

های آخر عمرم را ها طبیعی نیست. انگار داشتم ثانیهرعشه

 کردم ولی االن زمان ضعف نبود.سپری می

 
 

 
 

 

قدر تو گذشته زندگی نکن. خودت رو جدا کن از هر ان -

ت اتفاقی که افتاد، قرار نیست چون یه نفر یه گندی تو زندگی

چی رو بزنی و تارک دنیا بشی. مهبد، به قول خودت زد، قیدِ همه

خور نیستی که با اولین نگاه، دل ببازی سریی تودیگه اون بچه

خودمون بزرگ شد. این کینه هرچی ی به دختری که تو خونه

 که هست به خاطرِ من، به خاطرِ خودت بذار کنار!

 

کرد برای من فهمید. درک نمیهای من را نمیمهیار انگار حرف

گذشته و حال و آینده، یکی بود و به صورتی در هم تنیده شده 
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دانست اما سعی داشت من شد. میبود که ابدا از هم تفکیک نمی

های به خریت وادار کند و من این حرفو خودش را 

 رفت.غاز در مغرم فرو نمییکصدمن

 

ای رخ داده مهیار، هنوز احتماال هنوز نفهمیدی چه فاجعه -

نفهمیدی همین دختر چی به روزِ من آورد. مهیار... ازت 

کنم جلوی رفتنم رو نگیر. نگرانی برم و بمیرم؟! خواهش می

ورِ بابای اون دختر و اون شوهرِ نگران اینی که برنگردم؟! د گ

دارِ کثافتش. به خاطرِ من تو هم بیا! با هم بریم و بهش مایه

 ها نیست و هرکاری یه تاوانی داره.حالی کنیم به این سادگی

 

شد و کرد. راضی نمیتفاوتِ نظرِ من و مهیار همیشه بیداد می

من شک نداشتم که ممکن بود حتی همین لحظه، به بحرانی که 

چیز از نظرِ مهیار ام افتاده بود، بخندد. همهدرست وسطِ زندگی

 ارزش بود. حتی مرگِ الله...کم و بی

 کرد.عقیده بود و مخالفت نمیوگرنه االن با من هم

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

478 

کرد و انگار از زیرِ آوار بیرون زده باشم، ام درد میی سینهقفسه

 کشید و حس پوچی و سنگینی شدیدی داشتم.تیر می

 

تونم نابود بشم و دست بذارم رو زانوم و پاشم، انگار نمی من -

نه انگار...! مهیار یا با من میای یا بِکِش کنار و بذار من تنهایی 

 انجامش بدم. لعنت بهت مهیار...!

 

هایش فشرده شد. جایِ بریدگیِ بازویم را گرفت و بین پنجه

سوخت و خون مدام می جوشید. کاش دردِ من، کفِ پایم می

کس فقط همین زخم بود. از درون خونریزی داشتم و هیچ

 دید!نمی

 

شده نه من میرم نه اجازه میدم تو پات رو از درِ این خراب -

بیرون بذاری. دست بردار از این لجبازی و حسّ حقارت! کافی 

نیست هرچقدر اون دختر تو رو مثلِ یه برده دنبال خودش 

ی. نمیگم تو مقصری چون کشوند؟! از این مهمونی به اون مهمون

 کرد.اون هرزه، راهش رو به هر طریقی پیدا می
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ی سرطانی بیخِ گلویم را گرفت و رشد کرد. درد، مثلِ یک غده

پلک بستم تا شکستنِ یک مرد را به رخِ مهیار نکشم. صدایم از 

هایی که در خودم کشتم، فریادهایی که زده بودم و از عربده

 م به سختی لب بزنم:گرفته بود و فقط توانست

 

 من هنوز هم اون دختر رو دوست دارم مهیار! -

 

هنوز حرفِ آخرِ اسمش از زبانم خارج نشده بود که مشتِ 

پرتوانش را به فکم کوبید و گردنم به ترق ترق کردن افتاد. 

ی لبم پاره شد و من حتی سعی نکردم سرم را به حالت گوشه

  قبل برگردانم.

 

 ؟!تو چه گه*ی خوردی -

 

ی عظیمِ سرطانی بزرگ لرزیدم و آن تودهاز درون و بیرون می

 شد اما از حماقتم چیزی کم نشد.تر میو بزرگ
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 من هنوز اون دختر رو... -

 

بار سمتِ دیگرِ خودش سرم را به سمت خودش چرخاند و این

ردم تا کصورتم را با مشتش آشنا کرد. حتی الیِ پلکم را باز نمی

 خون نبارم.

ی مهیار، چهارستونِ من و خانه و شهر را به لرزه صدایِ نعره

 انداخت.

 

مهبد، بهتره دهنتو ببندی وگرنه اگه تا صبح قیامت هم  -

 خوری.تکرارش کنی، از من مشت می

 

اش حالم ی لبم کشیدم و طعمِ شوریزبانم را روی زخمِ گوشه

م ماحرف به سمت حرا به هم زد. از کنارش فاصله گرفتم و بی

های خشمگینِ مهیار یک ثانیه قطع پیش رفتم. صدای نفس

روی روشویی ایستادم و چندمشت آب به شد و من روبهنمی

 ی لبم اظهار وجود کرد.صورتم زدم. زخمِ گوشه
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 کرد.این آبِ سرد از التهابم کم نمی

 
 

 
 
 

 

بویِ شدید سوختگی در یک فضای دربسته، به شدت زیاد بود و 

سوزاند. اهمیتی نداشت. صدای باز و بسته ام را میبینی و حنجره

شدنِ دربِ ورودی ساختمان را از دور شنیدم. احتماال مهیار از 

بحث و جدل با من خسته بود و من از یک اعتراف بریده بودم. 

ی ذهن و ام جریان داشت. ملکهالدن هنوز در رگ و ریشه

 روحم بود و آخ از سارا...

گاهِ الدن نرسیده بود. من جنون داشتم آن دختر، هنوز به جای

 شد!وگرنه هیچ مردی عاشقِ زنی مثلِ الدن نمی

یک قطره اشک در مراسمِ الله نریخته بود. حتی یک قطره و 

 کردم؟!من چرا هنوز هم به او فکر می
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های به دیوار تکیه دادم و سرم پر شد از عالمتِ سوال

 جواب...بی

 

پاهایم به زمین چسبیده بود که توانِ حاال مهیار نبود اما انگار 

رفتن نداشتم. نفسم را با درد بیرون فرستادم و طولی نکشید که 

ها، خبر از اش به کاشیی کفشِ مردانهصدای برخورد پاشنه

دارش که به بدن سردم نزدیک شدنش داشت. دست تب

 زده چشم باز کردم.برخورد کرد، شوک

 

ود، رفتم آوردم. بشین پات م تو ماشین بکیف لوازم پزشکی -

 ی لبت هم خون میاد.رو بخیه کنم، هنوز از گوشه

 

ی مثبتِ این شبِ شوم، فرار نکردنِ پوزخند زدم. شاید تنها نکته

 رفتم اما...مهیار بود و بس! من قیدِ رفتن را زده بودم؛ نمی

 کردم فردا روزِ بهتری باشد!من تضمین نمی
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بدترین شکل ممکن جواب دادی، اگر یه سیلی زدم، ده بار به  -

 هات خالی نشدن بزن..هنوز عقده

 

دستم را گرفت و به خودش تکیه داد. انگار مست بودم و 

 شدم.الیعقل که به سختی روی پا بند می

 

چرند نگو. اینا که خوردی حقت بود. تالفی اون هم بمونه به  -

 وقتش؛ فکر نکن یادم رفته.

  
کرد. جا میام را جابهی معدهنداشتهطعم خون، داشت محتویات 

سوخت و من پاهایم را ام میی آتشینی درست بینِ سینهگلوله

 کشیدم.روی زمین می

 

اگر من به خاطر الدن زدم، تو هم به خاطر همون عوضی  -

حساب شدیم. اگرچه مال تو ایول داشت، نابودم کردی زدی؛ بی

 کنه.ولی این هیچی رو عوض نمی
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شستم و از من فاصله گرفت و کنارم ایستاد و از باال لب تخت ن

که چرا هم من و هم مهیار سعی داشتیم حاال براندازم کرد. این

 خبر بودیم.بحث را ادامه ندهیم، عجیب بود و احتماال هردو بی

 

 دراز بکش. -

 

ی قبل، میدانِ جنگ بود و آن چند مشت آب و همین چند دقیقه

 یزی را تغییر داده بود؟!بیرون زدنِ مهیار، چه چ

به سختی خودم را باال کشیدم. نه من حرفی از جنجالِ چند 

که من قصدِ رفتن زدم و نه مهیار. برای او، همینی قبل میدقیقه

رد من کخیالی، فکر میکرد و احتناال با خوشنداشتم کفایت می

ود گونه نببا دوتا مشت، باخت را قبول کرده بودم. به حتم این

 ا...ام

 

ش کن نه درد داشته باشه نه سر باز کنه، تا یه کاری -

 جا هم خیلی کار دارم.چندساعت دیگه باید برم یزد. اون
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زیپ کیفش را باز کرد و روی تخت نشست. چند تار از موهای 

اش ریخته بود و به همراهِ فعالیتی که حالتش، روی پیشانیخوش

ابروهای درهم گره خورد و من به داد، تکان میانجام می

هایش به اش زل زدم. به شدت اخم داشت و نبضِ شقیقهخورده

 کوبید.وضوح می

 

 .تونی بریراهی نیست که استراحت کنی؟ با این وضع نمی-

 

کردم اما هیچ دردی سکوت کردم. حرکت دستش را حس می

 شد.نداشتم. دردِ واقعی به جایی غیر از آن زخم مربوط می

دادم من و رام را ابدا دوست نداشتم و ترجیح میاین جوّ مثال آ

کاری کنیم و در آخر من پیروزِ میدان شوم و دو مهیار کتک

برادر، برای نابودیِ الدن کمر به همت ببندیم ولی مهیار اهلش 

 نبود.

 

 حسش کردم.درد نداری؟ بی -
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در جواب سوالش تنها نفس عمیقی کشیدم. من نخ و سوزنِ 

و چشم برنداشتم. خیلی زود شروع به بخیه  دیدمدستش را می

 زدن کرد. خیلی کم و ناچیز درد داشت.

 

آخه مگه کور بودی و ندیدی شیشه رو زمین ریخته؟ خدا رو  -

هاش نازکه وگرنه شکر این گویِ موزیکالِ کوفتی، شیشه

 وضعت خراب بود.

 

ی طالیی رنگ ای که الدن خریده بود. یک خانهگوی شیشه

چرخید. چرخید و میبا یک موزیک مالیم می وسطش بود و

 های من...درست مثلِ سرگیجه

های درخشان، آن ی طالیی، آن ستارهحاال همه چیزِ آن خانه

گانه حرف میزد، تداعی نوایی که صدای الدن را وقتی بچه

 کرد، پخشِ اتاق بود و من چه حالی داشتم؟!می

 

 این تمومه، مهبد حالت خوبه؟ -
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نبودم و من حتی برای راحت شدنِ خیالِ مهیار هم لب باز خوب 

 نکردم.

هایی که بعید دهانم طعم خون داشت و سرم پر بود از سوال

 رسیدند.دانستم هرگز به جواب میمی

ی یک سیب، راه نفسم را بسته بود و حتی ای به اندازهتوده

 تواناییِ فرو دادنِ آبِ بدطعمِ دهانم را نداشتم. این بغض،

ای مکث کرد و گیر گردنم بود. مهیار چند ثانیهچنان دامنهم

 درآخر روی سرم خم شد.

 

کنی! صورتت داغونه، ببین آدم رو به چه کارایی وادار می -

دونم بیداری. پاشو یه آبی به دست و مهبد؟! لجبازی نکن می

صورتت بزن بلکه بخارت بخوابه. دیگه ده سالِت نیست بری 

دربیاری من طرفت رو بگیرم. دنیا هم  بزن بهادر بازی

 حساب و کتاب نیست.بی
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های تمام نشدنیِ مهیار. من گوشم از خسته بودم از سخنرانی

هایی که چندین ماه خودم برای خودم واگویه کرده بودم حرف

ست دانپر بود و دیگر بیش از این گنجایش نداشتم. مهیار نمی

مید. با دست پسش زدم و فهداد میولی مغزی که مدام ارور می

 به سختی از جا بلند شدم. زیرِ بازویم را گرفت.

 

 ت باز بشه.بذار کمکت کنم، با این وضعیت ممکنه بخیه -

 

در سرم چرخ خورد و  "به دَرَک"به زبان نیاوردم ولی یک 

لنگان پیش رفتم و وارد حمام شدم و روی کنارش زدم. لنگ

تر س کردم. از من سِمجروشویی خم شدم. حضورِ مهیار را ح

 کشید. بزاقرسید، پا پس نمیبود و تا به هدف و مقصود نمی

 آغشته به خونِ دهانم را تف کردم.

 

ت بند میاد صبر کن من میرم برات یخ بیارم، هم خونریزی -

 کنه.هم ورم نمی
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خودم را به نشنیدن زدم و چند مشت آب به صورتم پاشیدم. 

باالی بدنم، قصد نداشت پایین بیاید و حالم خراب بود و دمایِ 

 سوخت. دخترکِ بیچاره!من دلم برای سارا می

به تصویرِ خودم در آینه زل زدم. آب از سر و رویم چکه 

ی لبم متورم بود و هنوز جوشش خون را کرد و گوشهمی

دانستم امشب برای سارا هم کردم. من خوب میاحساس می

 کرد.کنجه میگذشت. تا صبح خودش را شسخت می

روحم عزم پرواز داشت ولی این جسمِ کثیف، به زمین چسبیده 

 بود.

لرزش محسوس زانوهایم به کل بدنم منتقل شد. مهیار برگشت 

 و با دیدنِ حالِ نزارم، دوباره من را به خودش تکیه داد.

ل کشیدم؛ تحماختیار تمام وزنم را روی هیکلش انداختم. نمیبی

 ن در این چهارستون استخوانی را نداشتم.یک ثانیه بیشتر ماند

 ام را دادم.ی حملِ جنازهبه مهیار اجازه

ام را باهم از حمام خارج شدیم و من سعی کردم پایِ زخمی

 روی زمین نگذارم.
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کنار تخت ایستاد و من از همان فاصله، خودم را روی تشک 

 پرت کردم.

 

 بیا اینو بگیر. -

 

کنم، ساعدم را روی چشمانم که به حرفش توجهی بدونِ این

 گذاشتم.

 

 تونی بری.می -

 

 با باال و پایین شدن تخت، متوجه نشستنش شدم.

  
 جا اسیریم.امشب من و تو این -
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من هنوز حرفش را هضم نکرده بودم که سردیِ قالب یخ را 

 ام حس کردم و لرز به تنِ تبدارم افتاد.روی گونه و چانه

 

گردم، نه یه بار، نه دوبار، اگر هزار بار هم نمیاز حرفم بر  -

 بزنی چیزی عوض نمیشه. مهیار من الدن رو...

 

 ی حرف زدن نداد.قالبِ یخی را روی لبم گذاشت و اجازه

 هایم لرز بدی به اندامم انداخت.برخورد یخ با دندان

 

خوام باز از دستم حرف نزن، بذار زخمت ترمیم بشه. نمی -

بار قول نمیدم با یه چندتا نوازشِ چون اینمشت بخوری 

 سرانگشتی رد کنم.

 

هر دو دستم را روی صورتم گذاشتم و هوای حبس شده، درون 

 اکسیدکربن خالیام از دیقدر که سینهکالبدم را پوف کردم. آن

 شد و تیر کشید.
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ترین حماقت دنیاست. تو هم با من مرده پرستی احمقانه -

شون واسه ما نفر مردن و دفتر زندگیدست بردار، اون دو 

تمومه، پس تو هم تمومش کن. مهبد؟! نه من و نه کل خانواده 

کردم اون دختر خوایم! اگه یک درصد احساس میبدِ تورو نمی

کردم تا جلوی اون ت میارزشش رو داره، خودم امشب همراهی

 عقد رو بگیری.

 

 کس بدِ منهیچهایم را به هم فشردم. پوزخند تلخی زدم و پلک

شدم. چندین سال خواست و من همیشه به بد گرفتار میرا نمی

زدم به جای عاشقی کردن، در باتالقِ کثافتِ الدن دست و پا می

فهمید که بیرون کشیدن از یک نفر از این قوم، میو کاش یک

زندگیِ بیست ساله ممکن نبود. الدن با گوشت و پوست و خونِ 

 من عجین شده بود.

 

 یخوردهتو راست میگی، نامزدِ تو پاک بود و نامزد من دست -

عالم و آدم. الدن، کسی بود که الله رو از تو، منو از اون خونه و 

از خانواده و از زندگی جدا کرد! اونی که باخت من بودم، اونی 
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ها رو من کردم. من بودم که که تموم شد من بودم چون حماقت

ها و زنم رو تو اون مهمونی دستش رو گرفتم و هرشب رفتم

 چرخ دادم تا هوایی بشه و...

 

ام سنگینِ سنگین بود و انگار یک بختکِ دائمی را حمل سینه

کردم. مهیار حرف نمیزد و من تغییری در حالتم ندادم. می

 توانش را نداشتم.

 

ش ایمان داشتی اما الدن نه داداش... الله مرد، به پاکی -

که چطور منو به بازی گرفت ایمان این ست و به هیچی جززنده

سوزم. ولم کن و برو... ندارم. امشب داره عروس میشه. دارم می

خوام برم. دوتا نذار این آتیش، دامن تو رو هم بگیره. من می

تونم به همین دست و دوتا پام رو هم بشکنی باز هم میرم. نمی

 راحتی از اون ال*شی بگذرم.
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ام برداشت. ا از روی پوستِ کرخت شدهباالخره آن قالبِ یخ ر

جا شد و آهسته نفسش را بیرون فرستاد. دستش اندکی جابه

 ام نشست و قلبم را لمس کرد.روی سینه

 

سوزم. به همون اندازه که اگر قراره تو بسوزی، منم باهات می -

جهت چند تو حق داری منم دارم، پس خیال نکن بیخود و بی

ک تو رو دادم. بهت اطمینان نداشتم. روز از کارم زدم و کشی

خدا پدر خشایار رو بیامرزه که به دادم رسید وگرنه االن معلوم 

 نبود چی به سرت اومده باشه.

 

ی خدا هم ریخت. آن بندهاسم خشایار، اعصابم را به هم می

تقصیری نداشت ولی بدجور از دستش شکار بودم. دستش را 

 پس زدم.

 

 کافیه. -
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 های مهیار را بشنوم.خواست حتی یک کلمه از حرفنمیدلم 

 

به خودِ خدا قسم شده باشه در رو قفل کنم و کلیدش رو  -

کنم ولی اجازه نمیدم بری؛ نه فقط چون قورت بدم، اینکارو می

خوام همین یه ذره غرورت تونستن جونتو بگیرن، چون نمیمی

ت یست، درسچیز بشکنی. دنیا که کشک نهمهرو جلوی اون بی

 میشه. صبر داشته باش. همه برای کاراشون یه تاوان دارن!

 

 و من که تاوانی به داشت احتماال و کرد مکث ایثانیه برای 

 ...ناکرده گناهِ تاوانِ. کردمی فکر بودیم داده پس خودش

ی همین فکرِ خواست نتیجهبیش از حد و اندازه دلم می

پرسیدم. مهیار زیادی خوددار بود و نمیای را بدانم اما چندثانیه

داد حرف نزند. هنوز شوکه بودم از دردودل کردنِ ترجیح می

 ی پدری...ناگهانیِ آن روز در خانه
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تاوان بابای ما هم شد خراب شدنِ زندگی و جوونی ما، اگر  -

آورد تو خونه، کرد و اون دو تا دختر رو نمیدلسوزی نمی

 افتاد.یهیچکدوم این اتفاقات نم

 

کرد. مقصر جلوه دادنِ پدر و یادآوری گذشته دردم را کم نمی

ام، داشت کرد. قوای بدنیکدام آرامم نمیمهیار، هیچ

 رفت.لحظه تحلیل میبهلحظه

 

 مهیار؟ -

 

هنوز حروف این اسم، به طور کامل از دهانم خارج نشده بود که 

ن و صدایم از بغض در گلویم شکست و من به زمین و زما

ی فروچکیدنِ دردم را ندهند. ی زمین التماس کردم اجازهجاذبه

دادم که مثلِ یک زن اشک ای نمیمن به خودم چنین اجازه

ام کس از درد عظیمی که روی سینهبریزم و ناله کنم اما هیچ

 کرد، خبر نداشت.سنگینی می
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کردم ی غرقِ خونِ دختری تجسم میهنوز خودم را کنارِ جنازه

رار بود زنِ برادرم باشد. هنوز آن شبِ نحس به وضوح که ق

خواست؟! مقابلِ دیدم بود و مهیار با آمدنش، چه از جانِ من می

یادآوریِ آن لحظات، نفرت، عشق و میل به برگرداندنِ الدن را 

کرد. خودم درک درستی از وضعیتم در وجودم صدبرابر می

 خواستم...!نمی خواستم و چهدانستم چه مینداشتم. اصال نمی
  

رفتم و گرفتی. کاش میکاش نمیومدی، کاش جلوم رو نمی -

گرفت. اصال گورِ بابای من و کشتن. حداقل دلم آروم میمنو می

پا زدن وکنم؟! تو لجن دستدنیا. مگه من دارم زندگی می

بینه چه عذابی کس نمیمیرم مهیار، چرا هیچزندگیه؟! دارم می

 فهمی؟ چرا؟ گناه من چی بود؟! تو بگو...نمیکشم؟! چرا می
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موهایم را به چنگ گرفتم و کشیدم. پوستِ سرم کش آمد و 

 هایم باز شد.الی پلک

 

دیگه ندارم، به چشام، به گوشام به فکر و خیاالتم ایمان ندارم.  -

همه رو الدن شست و برد. باهام بد کرد، با تو بد کرد. چرا با 

، باز جلوم رو گرفتی؟ نگران جونمی؟ مگه ی گذشتهوجود همه

 م؟ خدا لعنتت کنه.من االن زنده

 

صدایم از شدت خشم و بغضی که هنوز سعی در کشتنش 

دانستم تمام و کمال زد اما میلرزید. مهیار حرفی نمیداشتم، می

کدام از احساساتم را فهمید و من قصد نداشتم هیچحرفم را می

 مخفی کنم.

 

ی من حق داری اون کثافت بریم، تو هم به اندازهپاشو باهم  -

 رو نابود کنی.
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لرزید. چه حسی گفتم ولی وجودم از تقاص پس دادنش میمی

خورد. من در برابر یک بود که داشتم؟! از خودم حالم به هم می

کردم و فکر به یک زن، اعصابم را به لشکر مرد، سینه سپر می

من ثابت شده بود و من یک های الدن بر ریخت. هرزگیهم می

شدم. مردم و زنده میغیرت بودم که هنوز در لمسِ تنش میبی

 به خودم بد کرده بودم که از حقم گذشتم!

 

گناهی الله هم ولی من از خیر و شرش گذشتم. به خاطر بی -

 که شده، گذشتم!

 

گذشتم. شاید اگر من به خاطرِ گناهکار بودنِ الدن نباید می

داد و خودش را به خاطر چند تا صفر به رذالت نمیالدن هم تن 

؛ فروختچیزش، نمیهمهتر در حسابِ بانکیِ آن شوهرِ بیاضافه

حاال من هم همین عقیده را داشتم. اگر من به جای مهیار بودم 

زندگیِ بهتری داشتم. مردی که چنین خیانتِ بزرگی را تجربه 

حتم مهیار بهتر از  شد. این را بهکرد، دیگر آدمِ سابق نمیمی

 دانست.من می
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 سوزاند.ام را میام، حنجرههای آتش معدهشعله

 

ی گناه نبود، کسی که بعد خدا تندیس و الههولی الدن بی -

مقدساتم بود، چی از آب در اومد؟ وقت کردی اون کلیپ رو که 

از علی گرفتی ببین. خوب معلومه تو اون خونه، تو اون اتاق و با 

 آبرو شد.کنه. بیرفِ دزدِ ناموس، چه غلطایی میاون بی ش

 

ی جوش حتی فکر به دیدنِ آن لحظات، خونم را به نقطه

شد و من هایم کشیده میرساند. هنوز موهام بین پنجهمی

 یتوانستم حالتِ روحی و روانیِ مهیار را از روی همان پوستهمی

به  اشهدارِ کنارِ شقیقسرد و خشکََش تشخیص بدهم. رگِ نبض

وضوح قابل تشخیص بود و صدای بلندِ نفس کشیدنش نشون 

داد که از درون در حالِ فروپاشی بود و فقط ادایِ قدرتمندی می

 آورد.میرا در

 

ه کردم که چمن دیدم و صبر کردم، باید به کلّ دنیا ثابت می -

نم که ککثافتیه اما تو نذاشتی و حاال بازم دارم به این فکر می
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خوای بزنی بزن ولی دستِ ن لعنتی رو دوست دارم؟ میچرا او

 خودم نیست؛ نیست مهیار!

 

ای پرت کرد و ی دستش را به گوشهقالب یخیِ ریز شده

هایم بیرون کشید و روی صورتم خم موهایم را از چنگِ پنجه

های تقریبا کلفتش را تکانی داد و خیلی ی نگاهم، لبشد. خیره

 مته در مغزم فرو کرد. شمرده حرفش را مثلشمرده

 

دیگه تموم شد. امشبی که اون همه واسش برنامه ترتیب  -

 رسه. فردا یه روز از فصل جدید زندگیته!دادی، به آخر می

  
 هایدید اما سرخیِ رنگدانهگوشم سوت میزد و چشمانم تار می

 دادم.ی نزدیک تشخیص میپوستی مهیار را از این فاصله

 

 تموم نمیشه. من آدم نمیشم. نمیشه. جور نیست، -

 

 ترسعی کردم بلند شوم اما مخالفت کرد. پسش زدم و محکم

 کنترلم کرد و من را به دراز کشیدن وادار کرد.
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 بخواب مهبد تا خودم بیهوشت نکردم. -

 

ت خواسکرد و دلم میام سنگینی میی سینهدستش روی قفسه

دفاع  شکستم و با چندتا مشت و لگد از خودمحرمت می

که توانش را نداشتم، اتفاقا داشتم ولی کردم. نه اینمی

 های پشت سرم را خراب کنم.ی پلخواستم همهنمی

 

کنه؟ تو که دکتر مغز و اعصابی بگو چرا از چرا مغزم کار نمی -

کنم؟ چرا این رگ گردن کار افتاده؟ چرا نبضم رو حس نمی

 شم؟سوزم و خاکستر نمیخوابه؟ چرا دارم مینمی

 

خودش را تکانی داد و به تاج تخت تکیه داد و نفسَش را 

پرفشار بیرون فرستاد. انگار حاال خیالش از بابت نرفتنم راحت 

 شده بود که آرامش گرفت.
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شیش ماه تموم به ازدواجش فکر کردم. وقتی فهمیدم، خورد -

شدم. گفتم اون کثافت چی داره که من نداشتم؟ که چهارسال 

پا نگه داشت؟ با وجود من، مردای دیگه رو تیغ منو یه لنگه 

 برد که شاهدش باشم.غیرت رو با خودش میمیزد. منِ بی

 

بازگو کردنش برای مهیار، چیزی شبیه به تسلیم کردنِ جان به 

فرسا، دردناک و عزراییل شباهت داشت. سخت، طاقت

 ای...لحظه

 

ه، فکر راه میشچی روبهکردم اگر امشب برسه، همهفکر می -

ن کنم، رفتن و نرفتنِ مکردم تموم میشه ولی حاال که فکر میمی

کرد. فرقی نداشت. دیدن و ندیدنش دردی از من دوا نمی

ی اون، افتخار محسوب نمیشد خراب کردنِ زندگیِ خراب شده

کرد. حاال با این همه عقده هام تسکین پیدا میولی حداقل عقده

، مغزم رو از کار انداخته چیکار که راه نفسم رو بسته، قلبم رو

 کنم؟
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ای شدم. پوف کالفهدانست با هیچ چیزی آرام نمیمهیار می

ای نامعلوم داد و پا انداخت و نگاهش را به نقطهرویکشید و پا

خصوصی به تن صدایش را پایین آورد، حاال لحنَش نرمشِ به

نحرف فهمیدم که قصد داشت فکرم را مهمراه داشت. من می

 کند و غیرممکن بود!

 

جا خودت رو به کار مشغول کن. صبح که بشه میری یزد؛ اون -

چی از یادت کس فکر نکن، وقتی برگردی همهبه تهران و هیچ

 رفته.

 

بستن به یک زنِ خراب از خاطرم غیرتی و دلاین درد، دردِ بی

اش قوی بود که قدر تیشهزد، آنقدر ضربه میرفت، آننمی

 ام گذاشت.ام را از ته قطع کند. کف دستش را روی سینهریشه
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 چشمات رو ببند و بخواب. -

 

ای نداشت. این شبِ بار سکوت کردم چون حرف زدن فایدهاین

رسید. چندین و چندبار بزاق شد. به سر نمیلعنتی تمام نمی

ای بدطعمِ دهانم را فرو دادم تا نفسم را تنظیم کنم. تا از رعشه

 ار...تاثیر بود. لعنت بر مهیرفتن نداشت، کم کنم اما بیکه قصد 

 

 

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

 
 

 

بعد از چند ساعت نخوابیدن، چشم باز کردم. سقف اتاق را 

چنان روی قلبم حس کردم. تکانی به دیدم و دست مهیار را هم

خیز شدم. سنگینِ سنگین بودم و انگار با یک بدنم دادم و نیم

چسبیده بودم که توانِ تکان خوردن چسبِ قوی، به تخت 

 نداشتم. آخِ زیرلبی کشیدم و همان دم، پایم به سوزش افتاد.
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 بیدار شدی؟ -

 

دادم مثلِ من خواب صدایش ابدا خط و خش نداشت. احتمال می

ردم. کبه چشمانش نیامده باشد که اگر خوابیده بود، تعجب می

ام نگاهی جوابش را ندادم و لب تخت نشستم. به ساعت مچی

انداختم. شش صبح بود. کش و قوسِ کمی به گردنم دادم و 

 هایم پیچید و چهره در هم کشیدم.درد بدی بر اندام

ی سیگارم را بیرون کشیدم. نگاه مهیار از کشوی عسلی بسته

 اصال مهم نبود.

 

 مهبد؟ -

 

از روی تخت بلند شدم و لنگان به سمت حمام رفتم و فندک 

ه تمام خاطراتم را سوزانده بود، به دست ای رنگم را کنقره

 چیزِ زندگی،سوزاند. همهگرفتم. باید من و ریه و قلبم را هم می

 خار چشمانم بود.
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سوخت و خاکسترهای درونِ وان، انگار درست پشت پلکم می

 ام مدفون شده بودند.جایی بین حنجره

 فشردگی قلب و تنگیِ نفس، دوباره به جانم افتاد. چطور شده

بود که من هنوز هم زنده بودم؟ بدترین شب عمرم، صبح شد و 

 این روشنایی، نه ذهنم را روشن کرد نه قلبم را گرم...

کرد و من خواست زمین دهان باز میحال مرگ داشتم. دلم می

جایی که به آن کشاند. همانو تمام خاطراتم را به قعر جهنم می

 تعلق داشتم. یک جهنمِ خودساخته...

قت وخواستم. چیزی که هیچمام دار دنیا سکوت و تنهایی میاز ت

 عایدم نشد.

افتادم. دردِ من کوچک آدم ضعیفی نبودم اما داشتم از پا می

 نبود!

جا یک نخ برداشتم و آتش زدم. به سمت کمد رفتم و همان

میلی و رخوت، داخل ساکم را برداشتم. چند دست لباس با بی

سیگار زدم. به کشیدنش عادت ساک چپاندم. پک عمیقی به 

 نداشتم و به سرفه افتادم.
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داد. ضعف بدی داشتم، العملی نشان نمیمهیار هیچ عکس

سرگیجه و سردرد و فشار بیش از حدی که روی قلبم بود؛ رمق 

گرفت. پک بعدی را باحوصله به سیگار زدم و توان را از من می

 و دودش را به ریه کشاندم.

 

 داره دیرم میشه! -

 

ساک به دست اتاق را ترک کردم. تلفن همراهم هنوز هم روی 

م اما اش انداختنگاهی به صفحهکنسول بود. بلندش کردم و نیم

 خاموش شده بود.

 

 باید چطوری  با یادآوری وضعیت پایم آه از نهادم برخواست،

 پروژه. کردممی ترک را تهران امروز باید کردم؟می رانندگی

 ورمجب اما نداشتم را کاریهیچ انجام توانایی. داشت نیاز من به

 میدانِ با تنهیک سرم، از الدن کردنِ بیرون برای باید. بودم

 رفتم.می خودم با جنگ
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 تونی رانندگی کنی، ضعف داری؛ پات بخیه خورده.نمی -

 

های شبِ گذشته تنَش به سمتش چرخیدم. هنوز همان لباس

نگاه کردم که تمامِ طول بود و من به متخصصِ مغز و اعصابی 

شب را باالی سرِ یک جنازه وقت گذرانده بود تا او را به زندگی 

کرد یک که خیال میتر اینبرگرداند. احمقانه بود. احمقانه

 ی حیاط را داشت و من...جنازه توانایی بخشش، گذشت و ادامه

 

 برام بلیط بگیر، باید حتما برم. کارام تو یزد به هم ریخته. -

 

هایم شکار دارش را به سیگار و لبزدیکم شد. نگاه دنبالهن

اش ریخته بود و از کردم. چندتار از موهایش روی پیشانی

بارید. مهیار خسته بود. از من، از ی وجناتش خستگی میهمه

 چیزها...زندگی و از خیلی

 

 نمیذارن سوار هواپیما بشی. -
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 داد وی سیگار میپوزخند زدم و از کنارش رد شدم. کل اتاق بو

چنان میل به کشیدنش داشتم. گوشی را به شارژر وصل من هم

 کردم.

 

وپاس نیستی پس یه تو یه آدمِ سرشناسی، مثلِ من آس  -

 ش بکن.کاری

 
 

 

 
 

 

پُک بعدی را که به سیگارِ سناتورم زدم، باالخره واکنش نشان 

م هایی درهداد و از دستم گرفت. پرغیض نگاهم کرد و با اخم

 لب زد:
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ای داشته باشه همون اولین پک بهت کافیه، هر فایده -

 رسونه.می

 

چنان اخم از این نقشِ برادربزرگه بودنش، بیزار بودم. هم

خواستم حرفی بزنم که خواستم بحث کنم. نمیداشت و من نمی

 نباید...

را  هایشفاصله گرفتم و روی مبل نشستم. مهیار دو تا از دکمه

ی ستبرش را دیدم. بزاق دهانم را به سختی فرو ینهباز کرد و س

دادم و میل به سیگار، دمار از روزگارم درآورد. چندان سیگاری 

نبودم اما حاال یک دلیل بود برای کم کردنِ خشمی که در رگ و 

 پِیِ بدنم می پیچید.

 

هام گند زدن. از یه طرف تو، از یه من باید حتما برم، تو برنامه -

 خراب شده... طرف تو اون

 

های سرآستینش را باز کرد و تا زد. از نزدیکم ایستاد و دکمه

 باال براندازم کرد.
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 حالت خوبه مهبد؟ -

 

زدم و او چه با کالفگی پوف کشیدم. من از چه حرف می

 پرسید!می

سوخت. حقم بود که هایم میی چشمعصبی بودم و خسته، کره

یادگاری بردارم. زخمِ از شبِ مزخرفی که گذرانده بودم یک 

 کشید.کفِ پایم، تا مغز سرم تیر می

 

 م؟مشخص نیست که چقدر عالی -

 

ام را به دست گرفت و براندازم کرد. حاال دست مهیار هم چانه

 بوی تند سیگار داشت.

 

 یکم کبود شده. -
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هایم بود. هه بلندباالیی ی مهیار، زخم و کبودیتنها دغدغه

شد. فکم به انقباض رسید و صدای نثارش کردم و سرم کج 

 هایم را شنیدم.ساییدگی ردیفِ دندان

 

 کاش درد من این بود. -

 

 نفسَش را آهسته بیرون فرستاد.

 

 گیرم.زنگ میزنم به دفترهواپیمایی، اولین بلیط رو واست می -

 

 عجله کن. -

 

ام برداشت و دور شد. از پشت به هیکلش زل دست از سرِ چانه

چهارشانه و بلندقامت بود. از مقابلِ دیدم دور شد و چند زدم. 

اش به گوشم رسید، داشت با یک دفتر ی بعد مکالمهلحظه

 کرد.هواپیمایی هماهنگ می
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هنوز از دستِ خشایار شکار بودم و باید سرِ فرصت حسابم را با 

 کردم. حق نداشت من را با برادرم در بیاندازد.او صاف می

 

ت کم داشگوشی از جا بلند شدم. سرگیجه کمبا شنیدن صدای 

ی سارا، چندگام به همان سمتی برید. با دیدن شمارهامانم را می

 که ببینمش، رد تماسبرداشتم که مهیار رفته بود و قبل از این

شد با سارا حرف زد. زیادی تیز بود و دادم. در برابرِ مهیار نمی

شد و سئله ثابت نمیام روی یک مفهمید. مغزِ لعنتیشک میبی

 تمرکز نداشتم.

 

 یک بازشان کردم.بهچند پیامک داشتم، یک

 

 "جا به شما خیلی نیاز داریمرسین؟ اینسالم، مهندس کی می"

 

 "ساعت پروازتون رو اعالم کنین، خودم میام فرودگاه"

 

 حدسِ سختی نبود که فکر کنم گندِ بزرگی زده بودند.
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چندین ساعت فاصله داشتم. کالفه شده تا رسیدن به آن خراب

 های سارا را باز کردم.پوف کشیدم، پیامک

 

خوام بهش فکر کنم که رفته باشی عروسی. تو رو حتی نمی"

 "ای. بگو پیش خشایاریخدا بگو که خونه

 

خواستم به خشایار زنگ بزنم اما نتونستم. تورو جون من "

 "جواب بده

 

 "قل اس بدهمیرم. حدامهبد دارم از نگرانی می"

 

داخت. انهایم را به تکاپو مییادآوریِ اتفاقات شب گذشته یاخته

 واقعا نرفته بودم و احتماال الدن و آن مرد...

ن ای چشم بستم. مرگِ دردناکی در سرم تیر کشید و برای ثانیه

تواناییِ تجسمِ الدن را روی تخت و کنارِ آن مرد نداشتم. حتما 

درخور، تهیه دیده بود و آخ از من،  ایبرای زنِ من اتاق حجله

 عرضگی...ام و بیغیرتیاز بی
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 خوردم؟!از پسِ مهیار برنیامده بودم و من به چه دردی می

 

 گوشی بین دستم لرزید. پیام جدید سارا را خواندم.

 

 "؟کنیسالم عزیزم صبح بخیر، حالت خوبه؟ داری رانندگی می"

 

 نگاهیدم. به سمتش نیمشنیی مهیار را میهنوز صدای مکالمه

انداختم، یک دستش را به کمر زده بود و پشت به من ترتیبِ 

داد تا هرچه زودتر از شرّ من خالص شود. فکرِ یک بلیط را می

یدم. کشبیخودی بود که خیال کند من با رفتنم از الدن دست می

داد. دلم جنونی زیرپوستی، در مغزم داشت رخ نشان می

 ا بود و...خواست حاال سارمی

 

از مهیار چشم گرفتم و باز به پیامکِ سارا زل زدم. دستم 

 هایم را تایپ کردم.حس بود و نوشتن خیلی سخت اما دروغبی

  
 "سالم نگران من نباش خوبم، دارم میرم یزد"
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بار به ثانیه نرسیده، دوباره زنگ زد و من باز رد تماس دادم. این

مشکوک براندازم کرد اما دستی به مهیار به سمتم چرخید و 

ریشش کشید و جوابِ شخصِ پشت گوشی را داد. من رو ته

 گرفتم و پشت به مهیار برای سارا تایپ کردم.

 

 ست، برمم سارا، گفتم نگران نباش. االن مهیار خونهمن خونه"

 "زنمبیرون خودم بهت زنگ می

 

 ر شنیدم:هنوز ارسال نکرده بودم که صدای مهیار را از پشت س

 

 دردسر جدیده؟ -

 

حرفش را نشنیده گرفتم و وقتی سکوتم را طوالنی دید، دوباره 

 به حرف آمد.
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واسه یه ساعت دیگه با بدبختی واست بلیط گرفتم. خودم  -

ی آخر خورده که رسونمت فرودگاه. یه کنسلی لحظهمی

 رسونه!شانست رو می

 

مهندس نامدار این را که شنیدم، فقط سر تکان دادم و برای 

 پیامک فرستادم.

 

 "ساعت دیگه پرواز دارمسالم، من یک"

 

مهیار کالفه از سکوتم صدایش را باال برد و تو فضایِ تقریبا 

 خالیِ سالن اکو شد.

 

 شنیدی چی گفتم؟ -

 

باز هم تنها سر تکان دادم، هنوز قصد نداشتم به سمتش 

. کاش بچرخم. از دست خودم کالفه بودم، از مهیار بدتر..
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برادرم نبود تا گردنش را بشکنم. پیامک سارا را با حرص باز 

  کردم:

 

 "منتظر زنگتم، تورو خدا بهم زنگ بزن"

 

پوف کشیدم. تلفن را باز به برق وصل کردم. تنم داغِ داغ بود و 

 ی حجم موهایم را رو به باال هدایت کردم.ریختم. همهعرق می

 

 ها شلوغه.خیابونحاضری که بریم؟ این موقع  -

 

وارد اتاق شدم. از کشویِ دراور چندتا از مدارک الزم را 

 برداشتم و همه را داخل ساک جا دادم. از اتاق خارج شدم.

 

 م.آماده -
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ای رنگش را از روی مبل برداشت و پوشید. پیراهن کت سورمه

سفید رنگش چروک شده بود. تا کنار در رفت و پوزخند زدنش 

 را حس کردم.

 

 م.حداقل یه چیزی بپوش بعد بگو آماده -

 

ای کشیدم. این عدمِ تمرکز به خودم نگاه کردم و پوف کالفه

فهمیدم که شبِ گذشته، هرچه که بود کرد. باید میام میعصبی

ی ثروتمند. هرچند من تمام شد. زنم را باختم، به یک حرامزاده

 الدن را هرگز نداشتم.

برای بار هزارم، لنگان پا به اتاق ساک را روی زمین گذاشتم و 

 گذاشتم.

ی آبی پرتی حرصم گرفت. پیراهن چهارخانهاز این همه حواس

آلودم را با شلواری کرمی رنگی به تنم کردم و شلوار خون

 تعویض کردم.

گوشی به دست از خانه خارج شدم. چنگی به ساک زدم و تا 

سوار  ا دیدن منپارکینگ رفتم. مهیار به ماشین تکیه داده بود، ب
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شد. خودم را به ماشین رساندم. ساک را روی صندلی عقب جا 

دادم و جلو نشستم. استارت زد و من شیشه را پایین فرستادم. 

دان ام را بین دنی شیشه گذاشتم و انگشت نشانهدستم را لبه

گرفتم. جدیدا مهیار زیاد پررنگ شده بود. این ابدا به نفعم 

ندماه قبل، زندگیِ مشترکی داشتم که باید نبود، من تقریبا از چ

ماند. من مستقل بودم و باید مهیار این را از چشمِ همه پنهان می

 فهمید.می

 

 دونستم سیگاری هم شدی.نمی -

 

باالخره پرسید. سیگار کشیدنِ پسرِ علی پارسامهر، برای مهیار 

دانستم به حرمتِ من این سوال را با قابلِ هضم نبود و من می

 پرسید.مالیمت می

 برای اینکه خیالش را راحت کنم، گفتم:

 

فهمیدی اولین نخی بود دیدی، مینیستم، اگر پاکتش رو می -

 که کشیدم.
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. رو دوختی تاسف تکان داد و نگاهش را به روبهسری به نشانه

ی لبم ورم ی بغل ماشین، به خودم نگاه کردم. گوشهدر آینه

 ت. رنگم پریده بود.مردگی داشکرده بود و خون

به پشتی صندلی تکیه دادم. سیبک گلویم مدام باال و پایین 

 شد. استارت زد و من کمربندم را بستم.می

 

 مهبد؟ -

 

 حوصله جواب دادم:بی

 

 چیه؟ -

 

 جا برسونمت؟خوای خودم تا اونمی -
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با این حرف به سمتش سر چرخاندم و چشم ریز کردم. دمای 

آمد و افکارم مثل یک موریانه داشت مغزم را نمیبدنم پایین 

 جوید.می

  
الزم نکرده، به حد کافی همراهی کردی. دیشب همه چیز رو  -

تونستم رانندگی به حد اعال رسوندی. االن هم فقط چون نمی

کنم. بعد رسوندنِ من، کنم، دارم کمکت رو قبول می

تونی ی میهات میرسی یا حتگردی بیمارستان و به مریضبرمی

ونم، مجا میبری خونه استراحت کنی. فقط تو تمام مدتی که اون

زنم و م رو میت رو ببینم. قید خطّ کاریخوام شمارهحتی نمی

مونم. تو تهران به هیچی جا هم میکنم مهیار. همونعوضش می

 دل خوش ندارم.

 

ی هوای حبس با به صدا در آمدنِ موبایلش رو گرفتم و همه

ام مانند بیرون فرستادم و عرقِ پیشانیونِ کالبدم را پوفشده در
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را گرفتم. مهیار سرعتش را کم کرد و تلفنش را از جیبش 

 بیرون آورد و با اندکی مکث، تماس را وصل کرد.

 

 الو سالم مادر، خوبی؟ -

 

-..... 

 

رسونم فرودگاه؛ یه ساعت دیگه نه، من دارم مهبد رو می -

 پرواز داره.

 

-..... 

 

مادر بود و من چندان مطمئن نبودم از جریانات دیشب خبر 

جانم  ای که بهنداشته باشند. احتماال کلّ شب را از من و بدبختی

دانستند که تصورِ رفتن به زدند. همه میافتاده بود، حرف می

ی زنی که هنوز هم دوست داشتم؛ تا چه اندازه سخت حجله

 بود.
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اش را بود. من چرا همراهی ی روح و روانمصدای مهیار آرشه

قبول کردم؟! چرا؟! داشت با همین مکالماتِ ساده، عذابم 

 داد.می

 

ای شد وگرنه رسونه. خیلی عجلهخداروشکر خوبه، سالم می -

 قرار بود بیاد واسه خداحافظی.

 

به این قسمتِ ماجرا فکر نکرده بودم. حتی دیروز به فکرم زد 

ما یک لحظه هم به خانواده فکر قبل از حرکت به سارا سر بزنم ا

 نکرده بودم.

 

 نگران نباش، آره آره... گوشی رو میدم به خودش! -

 

مادر  یی روشن و شمارهموبایلَش را که مقابلم گرفت، به صفحه

و من ناچارا تلفن را گرفتم و به  "بگیر"زل زدم. اشاره کرد 

 گوشم نزدیک کردم.
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 سالم. -

 

 مادر؟سالم پسرم، خوبی عزیزِ  -

 

نفسی تازه کردم و دستم بین رانم و درِ ماشین مشت شد. 

اش تنها برای تر بود. تماسِ تلفنیصدایش از همیشه محزون

دانست چه شبی را پشتِ سر پرسیدنِ احواالتِ من بود که می

ام. آخ از سارا! زنی که از همه بیشتر در رابطه با من گذاشته

 آسیب دید.

 

 .آره، از همیشه بهترم -

 

ی دستم و های برجستهی کالمم را گرفت و من به رگطعنه

ام فکر کردم و خدا را شکر کردم که نبضِ وحشتناکِ پیشانی

 سارا نزدیکم نبود. محال بود از خیرَش بگذرم.

 

 خبر بذاری بری؟خواستی بیامیدوارم همیشه خوش باشی، می -
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 بود ولی فکرو زل زده تفاوت به روبهبه مهیار نگاه کردم. بی

 اش داشت.منقبضَش، خبر از حال درونی

 

خواستم با ماشین خودم برم؛ گفتم سرراه به شماهم نه، می -

 سربزنم که دیگه نشد. ببخشید، بابا کجاست؟

 

مکث کرد و مهیار راهنما زد و به راست پیچید. گوشی بینِ 

دستم عرق کرده بود و ضربان قلب و تنفسم با هم هماهنگی 

 نداشت.

 

 خوای باهاش حرف بزنی؟جاست. میهمین -

 

 خواستم نه حرفی بزنم و نه چیزی بشنوم. خصوصا با پدر...نمی

 

 نه، سالم برسون. -
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 مادر همان لحظه حرفم را بلند تکرار کرد.

 

 رسونه علی آقا.سالم می -

 

گفت و صدایش مغزم را  "ایسالمت باشه"و پدر زیر لبی 

 دار لب زدم:ی کشین مکالمهسوراخ کرد. برای فرار از ا

 

 کنم.خب مامان من قطع کنم، برسم خبر می -

 

پسرم خیلی مراقب خودت باش، دل تو دلم نیست. دیشب تا  -

دیدم. الهی که خدا نگاهش رو از تو و های آشفته میصبح خواب

 مهیار نگیره.
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هایِ عصبیِ بدنم به تکاپو دوباره با یادآوری دیشب، تمام سلول

 فتادند.ا

 

 ممنونم، شما هم مراقب خودتون باشین خداحافظ. -

 

 به خدا سپردمت، اهلل نگه دارت. -

 

تماس را قطع کردم و موبایل را روی داشبورد گذاشتم. 

های اعصابم به رعشه افتاده بود و ترافیکِ سنگین به این رشته

 حال دامن میزد.

 

 رسیم؟ این ترافیک داره کفرمو درمیاره.کی می -

 

های تر دورِ فرمان گرفت و رگپوف کشید و دستش را محکم

پشت دستش را دیدم. حال روحیِ مهیار چندان مساعد نبود و 

داری دادن قدر خراب بودم که جا برای دلام آنخودِ لعنتی

 وجود نداشت.



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

530 

 

 رسیم.نگران نباش، می -

 

جا شدم و دستی به ته ریشم کشیدم. سیبکِ بهروی صندلی جا

گلویم را با دو انگشت گرفتم و کشیدم. فضای ماشین سنگین 

توانستم درست نفس بکشم. صدایِ همیشه بم و بود و نمی

 دارِ مهیار در فضای ماشین پخش شد.خش

 

 خوای بگی؟ حرفی؟ حدیثی؟ دردِدلی؟ فحشی؟چیزی نمی -

 

رت و ام کوبیدم. نفاعصابی، دستم مشت شد و به پیشانیبا بی

وقم پیچید. حرف تا پشتِ لبم آمد اما من توانِ بیان کینه در عر

کردنش را نداشتم. مدام بیخِ گلویم را می گرفت و افکارِ 

لولید. به خودم و تصوراتم پوزخند زدم؛ به مزاحم، در سرم می

 تلخیِ همین ثانیه...
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قدر که حرف؟ تا دلت بخواد، فحش؟ اون"خواستم جار بزنم می

ودل نه... ولی تا جون در بدن دارم، به تصورت هم نرسه. درد

داره ولی دردِ جسمانی و روحی، دست از سر روزگارم برنمی

 "نایی برای گفتن ندارم

 

از دیشب یک کلمه هم حرف نزدی. یه چیزی بگو؛ بدونم کار -

 درستی کردم.

 

کارِ درست این بود که همان دیشب با او و خشایار مهمانیِ 

اش را بگیرم. و حاال جشنِ رسوایی مزخرفِ الدن را به هم بزنم

های خونسرد که من خودم را شکنجه کنم و مهیار ادای آدماین

ی کشید و کرهی دردِ من نبود. سرم تیر میرا دربیاورد؛ چاره

 چرخید.چشمانم، با درد در حدقه می

 

 کنی؟بگم گند زدی، باور می -
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اخت و نگاه معنادارش را برای یک صدم ثانیه به سمتم اند

کرد که قدر به فرمان فشار وارد میرو زل زد. آندوباره به روبه

 هایش به سفیدی میزد.سر انگشت

 

با این حرفت، اطمینان حاصل کردم که تا چه اندازه کارم  -

 درست بوده.

 

حرصی سر تکان دادم و لبم به چپ کج شد. دستی به گردنم 

ی کس شدهکشیدم و به سمتِ شیشه چرخیدم. از تصویرِ منع

ی حواسش به جلو بود و دیدم که همهمهیار در شیشه، می

 شکستنِ ترافیک.

 

 رسیم.ده دقیقه دیگه می -

 

 این را گفت و سکوت کرد.

دیگر تا رسیدن به فرودگاه حرفی زده نشد. ماشین را که پارک 

که پا بر روی آسفالت گذاشتم، معطلی پیاده شدم. همینکرد، بی
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کشید. دستم را به سقف ماشین تکیه دادم و تا مغز سرم تیر 

چهره در هم کشیدم. انگار مهیار متوجه شد که باز من را 

 مخاطب قرار داد.

 

 هنوز نیم ساعت وقت داری، بذار پات رو ببینم. -

 

توجه در عقب را باز کردم و ساکم را برداشتم؛ بیشتر از قبل بی

پیاده شد و کردم. زدم. تازه داشتم دردش را حس میلنگ می

 در را به هم کوبید. ریموت را فشرد و به سمتم آمد.

 

 به من تکیه کن. -

 

اش را قبول کردم؛ با این غرور را کنار گذاشتم و دست یاری

شدت گرم بود و بادِ داغ توانستم راه بروم. هوا بهوضعیت نمی

ریخت. صدای هواپیما به گوشم خورد و موهایم را به هم می

 ورودی اشاره کرد و به جلو گام برداشتیم. مهیار به دربِ

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

534 

شاپ یه چیزی بگیرم تو راه بخور. مسکن و چرک بریم کافی -

جوری دردت کمتر میشه. حداقل بتونی کن میدم. اینخشک

وشو بدی زودتر خوب میشه؛ فقط روزی یه بار پات رو شست

 هم با آب مقطر.

 
 

 
 

 

با تَلی از کار چه خوش خیال بود. به محضِ رسیدن به یزد، 

شدم. هه بلند باالیی نثارش کردم. حرف بابا در سرم مواجه می

 اکو شد.

 

جا من وقتِ غذا خوردن هم ندارم، به بابا گزارش کار بده اون -

نم. کی چند نفر کار میکنم. اندازهکه فکر نکنه دارم قاچاق می

 اون خونه و ماشین رو با عرق جبین خریدم نه پول حرومزادگی.
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داد با حالِ در جوابم کالمی به زبان نیاورد. احتماال ترجیح می

ند. تا کل نکخرابی که گریبانِ هردویمان را گرفته بود، با من کل

 گر اسمِ مهیار را صدا کردم.نزدیک کافی شاپ رفت. مواخذه

 

 مهیار بلیط دستت نیست. -

 

 شاپروی پیشخوانِ کافییک دختر بچه و مادرش درست روبه

ایستاده بودند و دخترِ موبلند، نق میزد و ریزریز اشک 

دیدم. اش را به یک بستنیِ شکالتی میریخت. من اشارهمی

 دستم را رها کرد و پر اخم گفت:

 

ها رو خیلی حرف میزنی، یه شیر و یه کیک که این حرف -

نداره. بعدم بلیط رو اینترنتی خریدم؛ فکر کن تو دستته. تو با 

میری، خیالت راحت... حاال هم صبر کن زود همین پرواز 

 گردم.برمی
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دستم را به یک صندلیِ نارنجی رنگ تکیه دادم تا به پایم فشار 

نیاورده باشم. وارد کافی شاپ شد و من منتظر ماندم. چند 

ی بعد با یک نایلون متوسط بیرون آمد و من حتی کنجکاو دقیقه

تم. زندگی کردن نداشنبودم محتویاتش را ببینم. هیچ میلی به 

 دوباره به مهیار تکیه کردم.

 

 بریم بلیط رو بگیریم. -

 

تم و ها نشستا وسطِ سالن پیش رفتیم و من روی یکی از صندلی

 ها رفت.خودش برای انجام کار

باالجبار از نایلون، یک کیک بیرون آوردم و خوردم؛ ضعف 

 گرفتم، به اولینی سارا را گرفت. شمارهداشت تمام توانم را می

 بوق نرسیده، صدای نگرانش گوشی را پر کرد.

 

 الو مهبد؟ عزیزم؟ -
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پوف کشیدم و به اطراف نیم نگاهی انداختم که مبادا مهیار مچم 

 را حینِ صحبت کردن بگیرد.

 

 سالم. -

 

 سالم قربونت برم، حالت خوبه؟ االن کجایی؟ رسیدی؟ -

 

 دا کردم.اش اسمش را صکالفه از سواالتِ رگباری

 

 سارا؟ -

 

هنوز از مهیار خبری نبود و صدای لطیف و مهربانِ سارا را 

 معطلی جواب داد.شنیدم که بی

 

 جونم؟ -
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مشتم را به رانم کوبیدم و سر پایین انداختم. باز خشم داشت 

 کرد.کشی میدر عروقم، عربده

 

چقدر دعا کردی نرم اون عروسیِ کوفتی؟ چقدر دعا کردی از  -

 نرم بیرون؟خونه 

 

 مکث کرد و آشفته جواب داد.

 

 چیزی شده مهبد؟ تو رو خدا به من بگو کجایی؟ کسی پیشته؟ -

 

سوخت و سوزشَش داشت به پای دردناکم در کفش خیلی می

کرد و رسید. یک نفر داشت پروازِ بعدی را اعالم میمغزم می

 من به مانتیتورهای روشن زل زدم و روی اسمِ یزد زوم شدم.

 

ی دعاهات مستجاب شد. زنگ زدم خبر خوب رو بهت همه -

 بدم؛ تمام دیشب رو خونه بودم.
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 انگار متوجه وخامت اوضاع نشد که نفسی به آسودگی کشید.

 

 خودت خوبی؟ -

 

 روحی؟ یا جسمی؟ -

 

 خیلی آمرانه حرف میزد و بعد از یک مکثِ خیلی کوتاه گفت:

 

 دوتاش. -

 

ندم. سالن تقریبا خلوت بود؛ به گذرامدام اطراف را از نظر می

 نسبتِ همیشه که جای سوزن انداختن نبود.

 

 کشم.هردو افتضاح، ولی سرپام. هنوز هم نفس می -
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اش را داشتم؛ ابروهایی درهم دلخور شد. من توانِ تجسمِ چهره

های منحنی که رو به پایین بود و حالی نزار... حتی شاید و لب

 میزد.هایش از اشک برق چشم

 

طوری حرف نزن توروخدا، دیشب هرچی که بود تموم این -

خوای شد. مهم اینه که االن حالت خوبه. مهبد؟! چجوری می

 بری یزد؟!

 

آمد. باید سریع مکالمه مهیار داشت از انتهای سالن به سمتم می

ام زدم و رساندم. کالفه چنگی به موهایِ آشفتهرا به اتمام می

 پوف کشیدم.

 

 تونم حرففرودگاهم، نتونستم با ماشین برم. سارا من نمی -

بزنم. هنوز با مهیارم ولی وقتی برسم یزد، بهت پیام میدم. دل 

 نگران نباش.



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

541 

 

رسید و این موضوع، تجسمِ صدایش گرفته و بم به نظر می

کرد. دست به ی گریانَش را برایم به واقعیت بَدَل میچهره

 التماس برداشت.

 

و رو جونِ من مراقب خودت باش. پیام نه، رسیدی مهبد؟! ت -

 خوام صدات رو بشنوم.زنگ بزن. می

 

 باشه، من باید قطع کنم. -

 

ی چشم به کت و مهیار درست باالی سرم ایستاد و من از گوشه

 شلوارش نیم نگاهی انداختم.

 

 کارات رو انجام دادم، پاشو باید بری. -

 

 داد.ای دادم که سر تکان با دست اشاره

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

542 

 دوسِت دارم مهبد. -

 

ین تری کوتاه و تکراری، تنم را داغ کرد. انگار ممنوعهاین جمله

حرفِ دنیا را شنیده باشم، خیسِ عرق شدم. تنِ صدایم را پایین 

 آوردم. زیر نگاهِ معنادار مهیار، نفس کشیدن هم حرام بود.

 

 باشه، خودم بهت زنگ میزنم خداحافظ. -

 

انداخت و من کالفه رو گرفتم. سارا دست بردار مهیار ابرو باال 

 نبود.

 

 خداحافظ عشقم، منتظر زنگتم. -

 

تماس را قطع کردم و گوشی را در جیب شلوارم گذاشتم. مهیار 

 مشکوک نگاهم کرد.

 

 کی بود؟ -
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ی روی چهرهاز روی صندلی بلند شدم و ایستادم. درست روبه

 اش...های ریز شدهمتفکر و چشم

 

 ها.ز مهندسیکی ا -

 

لبخندِ کجی به لب آورد و شانه باال انداخت و دستی به بازویم 

زد. اندکی شیطنت در نگاهش چرخید و من ابرو در هم کشیدم. 

 خورد.کردند و مهیار تکان نمیمدام پروازِ یزد را اعالم می

 

یعنی االن نباید بگم صدای گوشیت تا به این حد بلند بود که  -

 م دختره گفت دوسِت دارم؟من به وضوح شنید

 

که قدرتِ تشخیصِ صدای سارا آخ لعنتی! مهیار شنیده بود؟! این

که فهمیده بود با یک زن دانستم اما همینرا داشت یا نه، نمی

کرد تا اعصابم را به هم بریزد. خیلی حرف میزدم کفایت می
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ز ترساند. نباید فعال اپیگیر بود، خیلی... همین موضوع من را می

 بردند. نباید...!ماجرای سارا بویی می

سرم داغ کرد و تعادلم را از دست دادم. محکم نگهم داشت و 

 بلند و مردانه خندید.

 

 بیخیال، اشکالی نداره. به هر حال تو هم یه مَردی. -

 

 "دستِ پیش گرفتم که پس نیفتم"به معنایِ واقعیِ کلمه، 

 

 کن مهیار.تو چیزایی که بهت مربوط نمیشه، دخالت ن -

 

خندید. دیرم شده بود و مهیار قصد نداشت این هنوز می

ی دلچسبَش را تمام کند. لحنش کمی شوخ شد، هرچند مکالمه

 دانستم کامال جدی حرف میزد.من می

 

 حاال واقعا مهندسه؟ -
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برید و ضربان قلبم باال رفت و دهانم خشک شد. خودش می

 کرد.دوخت و تنم میمی

 

 انقدر عجله داری زودتر بری یزد! پس بگو چرا -

 

داد. چند جوابِ خزعبالتش را ندادم، همه چیز را به هم ربط می

بسته قرص از کیفش بیرون آورد و داخل ساکم گذاشت و 

کنارم ایستاد. با حرص دستم را دور گردنش حلقه کردم. به 

 اش پایان داد، تا کنار جایگاه رفتیم.خنده

 

 ه رو خودم میرم.تو دیگه برو، بقیه را -

 

امیدوار بودم صدای سارا را تشخیص نداده باشد. دستم را از 

رویش ایستادم و در حالی که از اش برداشتم. روبهدور شانه

 نگاه کردن به چشمانش فراری بودم ساک را از دستش گرفتم.

 

 خداحافظ. -
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 بیشتر از چند گام برنداشته بودم که صدایم کرد:

 

 مهبد؟ -

 
 

 
 
 

 

ط را به مرد پشتِ پیشخوان داد و مستقیم به چشمانم نگاه بلی

 کرد.

 

 بابت دیشب... -

 

 ی هیچ موضوعی بحث کنم بهابدا تصمیم نداشتم با مهیار درباره

 همین دلیل به میانِ حرفش پریدم.
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 خوام بشنوم.نمی -

 

مهیار لب فرو بست و دستِ راستش را در جیبِ شلوارش فرو 

کنارش رد شد و کتفش به من برخورد برد. شخصی باعجله از 

ب حوصله لکرد. مرد جوانی که مدارکم را تحویل گرفته بود، بی

 زد:

 

 آقای محترم عجله کنید! -

 

چشم از مهیار گرفتم ولی به آغوشم کشید و چندبار مردانه به 

 پشتم ضربه زد.

 

مراقب خودت باش. باال بری پایین بیای، زنگ میزنم آمارت  -

حتی اگر تهران باشم و تو اون سر دنیا... حواست  رو درمیارم.

 رو جمع کن.
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خواستم پیش نرفت. همه چیز خراب طور که میچیز آنهیچ

ها رفتم. این حرفتر از قبل، داشتم میانگیزهشده بود و حاال بی

کرد؛ اصال به بارِ روی دوشم بود و تغییری در حالم ایحاد نمی

 آمد.حساب نمی

وشش بیرون کشیدم. مرد دیگری با دیدن خودم را از آغ

 وضعیتم پیش آمد.

 

 احتیاج به کمک دارید؟ -

 

سوخت و دست مهیار هنوز حائلِ کمرم بود. من ته گلویم می

 کس نداشتم.احتیاجی به کمکِ هیچ

 

 تونم از پسش بربیام.نه، خودم می -

 

ی آخر دستم را رها نکرد. حتی خداحافظیِ درست و تا ثانیه

نداشتیم و من پشیمان نبودم. رفتن و دور ماندن از حسابی 
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انداخت. انتقام از زنی که تهران، شاید هوایِ انتقام را از سرم می

 به من رودست زده بود.

ی لنگان و بدون برگشتن به پشت سرم، راهِ سالن و محوطهلنگ

پرواز را در پیش گرفتم و طولی نکشید که با کمک یکی از 

 دلی نشستم.مهماندارها روی صن

 

درخواست یک لیوان آب دادم و از هر بسته قرصی که مهیار 

ی بدنم درد داشت. چیزی راه گذاشته بود، یکی خوردم. همه

 نفسم را بسته بود که من با او زندگی کرده بودم. الدن...

هواپیما که از زمین بلند شد، تلفنم را بعد از چندین تذکر، 

 به پشتی تکیه دادم.باالخره خاموش کردم و سرم را 

حسی زائل چندساعت کافی بود تا دردها از خاطرم برود؟ تا بی

 شک سالیانِ سال...ی مغزم، آزارم ندهد؟ بیشده

ه شد. الدن شب را چطور بکشید و قلبم فشرده میگوشم تیر می

صبح رسانده بود؟ آخ از جوابی که شیطان به مغزم مخابره 

 کرد!می
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داده بودم را خیلی وقت پیش  کاش قولی که به خودم

که پای آن نامرد به بار دیگر تا قبل از اینشکستم. یکمی

 کردم.شد، اعتراف میاش باز میزندگی

داد، فکر ولی حاال که نیمی از ذهن و قلبم را سارا تشکیل می

 شد.کردن به همه چیز خیانت محسوب می

 

ه کشیدسارا کسی بود که هیچ زمان از دوست داشتنم دست ن

 بود؛ با من نسبتِ محرمیت داشت. آه کشیدم و چشم بستم.

 
 

 
 

 

***** 

 
 

 

خیلی وقته منتظرتونم، از دور دیدم دارین میاین، بال در  -

 آوردم. شما حالتون خوبه؟ پاتون چی شده جناب پارسامهر؟
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که جوابش را بدهم، با کمکش روی صندلی نشستم. قبل از این

سوار شد. انگار کفِ کفشم را با پونز ناصر ماشین را دور زد و 

کشیدم. پرسشگر و نگران براندازم پر کرده بودند، عذاب می

کرد. نفسی از هوایِ به شدت گرمِ ماشین و بویِ مالیمِ سیگار 

 گرفتم و خونسرد لب زدم:

 

 چیز مهمی نیست، یه خراشیدگی سطحیه. اوضاع چطوره؟ -

 

که روی پیشانی و  احتماال متوجه آن چند قطره عرقِ درشتی

ر ی کولگردنم نشسته بود، شد که کولر را روشن کرد و درجه

 را روی سر و صورتم تنظیم کرد. جهنم بود، جهنم...

به سمتش نیم نگاهی انداختم. آرنجش را روی فرمان گذاشته 

ای فکر دانستم به چه مسئلهکرد. نمیبود و خیره نگاهم می

د و دستی به عینکش زد. کرد. یک تای ابرویش باال پریمی

داد داشت از اندکی ته ریش داشت و کت و شلوارش نشان می
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ه گونگشت. معموال در محلّ کار اینسرکشی به یک اداره برمی

 پوشید. سکوت را او شکست.لباس نمی

 

خوام سکوت کنم واال نمیشه، شما خدا بد نده مهندس. هی می -

 تن، کارها درست پیشی پیمانکارها ناراضی هسکه نباشین همه

تونیم حرفی بزنیم مونن. ما هم نمینمیره، سفارشات عقب می

چون میگن ابزار نیست و مصالح نیست و هزار و یک بهونه. ای 

 کاش میشد شما همش یزد بمونین.

 

ریختم، یک برگ دستمال کاغذی از روی همچنان عرق می

 رد؟!کداشبورد برداشتم و به این فکر کردم که چرا حرکت نمی

 

ی کولر تا آخره! ببخشید، ما دیگه به دونم گرمه ولی درجهمی -

 این گرما عادت کردیم.

 

 ی خورشید چشمانم را آزارگیر را پایین فرستادم تا اشعهآفتاب

 ندهد و پاهایم را به کفِ ماشین فشار دادم.
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 چی شده؟ انگار زیاد از عملکردها راضی نیستی! -

  
 ی تاسف تکان داد.زد و سری به نشانهچند ضربه به فرمان 

 

چی بگم مهندس؟ همه چی ریخته به هم، هرروز یه مشکلی  -

پیش میاد. اگر بگم تو ده روز نبودن شما ده تا مشکل بزرگ 

 پیدا کردیم، دروغ نگفتم.

 

یعنی تا به این حد وضعیت خراب بود؟ اندکی تنِ صدایم را باال 

 بردم و با جدیت گفتم:

 

 شده یا نه؟میگی چی  -

 

 اش را شنیدم. عبور ودستی به ته ریشش کشید و پوف کالفه

ی روح و روانم بود و ای کاش قبل از ها آرشهمرورِ ماشین

کردم. بعد از ای، چندین ساعت استراحت میشنیدنِ هر مسئله
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بار و یک مسافرتِ هوایی، حاال به گذراندنِ یک شبِ فاجعه

 شدت خسته و کفری بودم.

 

از کارگرها، فردای روزی که شما رفتین، از ارتفاع هفت  یکی -

 متری افتاد زمین و در دم مرد. یه تیم از بیمه ریختن تو دفتر...

 

های گردنم ترق مهرهزده به سمتش چرخیدم، صدای ترقشتاب

 به هوا بلند شد و ابرو درهم کشیدم.

 

 کی بوده؟ -

 

 دونم بشناسین یا نه، شجاعی!نمی -

 

شناختم. بارها برای گرفتن شد، شجاعی را می دستم مشت

مساعده از من خواسته بود با مدیر عامل حرف بزنم. از شرایط 

اش خبر داشتم؛ یک مادر پیر داشت و خواهری که خانوادگی
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اد. دی کامپیوتر بود. خرج یک سر عائله را میدانشجوی رشته

 جا کردم.دمای بدنم باز باال رفت و کمی خودم را جابه

 

ای بابا! خدا رحمتش کنه. چرا خبر ندادین من برسم به تشییع  -

 جنازه؟

 

 ی یزدی داشت، من این لهجه را دوست داشتم.لهجه

 

از بزرگیتونه ولی این قدر شرایط اینجا به هم ریخته بود که  -

 منم نرسیدم برم.

 

 حرصی نفس عمیق کشیدم.

 

 خب حاال چی شد؟ -
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شد و دستِ چپش را روی فرمان اندکی به سمتم متمایل 

هایش را جمع گذاشت. عینکش را بیرون آورد و یکی از دسته

 کرد و به جیبِ پیراهنش آویزان کرد.

 

گفتم که تیم تحقیقاتی ریختن تو دفتر و شکایت شد، گفتن  -

حتما شما امنیت کارگرا رو رعایت نکردین. تحقیقات کردن و 

 معلوم شد که خودش کمربند نبسته.

 
  

از بابتِ این موضوع به شدت آشفته بودم. به ناصر نیم نگاهی 

انداختم، صورت آفتاب سوخته و چشمان سبز روشن داشت. 

پوف کشیدم و رو گرفتم. شجاعی، مرگِ تلخی داشت اما بحثِ 

کار به میان بود و من مسئولیت بزرگی بر گردنم بود. اخم 

 کردم و مشتم را به رانم کوبیدم.
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نبستنِ کمربند، کار دستش داد. خودم چندین و  پس باالخره -

ها باعث میشه هم جون احتیاطیچندبار تذکر دادم، همین بی

 خودشون رو از دست بدن هم حیثیت کاری ما زیر سوال بره.

 

ی آهنیِ ماشین، ناصر در تایید حرفم سر تکان داد. محفظه

شد و من همچنان هوا برای نفس کشیدن تقریبا داشت خنک می

 نداشتم. چه مرگم شده بود؟!

 

اتفاقا حرف منم همینه... بعد این قضیه، کارگرها اعتصاب  -

ی پیش، خودِ شما گفت شرکتی که دفعهکردن. شاهین می

پیچ و فایبرگالس دادین، حاال قیمتش رو سفارش آهن و سیم

باال برده. همین دو روز پیش هم یکی از تاورهای هشت تنی 

 شکست.

 

کردم بدتر بود. مدام گند پشتِ چیزی که فکر میشرایط از آن 

 گند! لعنتی...
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 جلسه رو تشکیل دادی؟ -

 

 نیم نگاهی به سمتم انداخت و لبخندی به لب آورد.

 

بله، نصف مهندس ناظرها، چندتا از پیمانکارها و سرپرست  -

کارگاه، تا یه نیم ساعت دیگه تو اتاق جلسه هستن. فقط یه 

 چیزی هست!

 

 پرسیدم:کالفه 

 

 چی؟ -

 

 کارگرها خواستن با شما حرف بزنن. -

 

ی آتشین آبِ بدطعمِ دهانم را قورت دادم. انگار یک گلوله

سوخت. خونِ زیادی از دست داده بودم و ام میدرست بینِ سینه
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های برید و خبرِ گندکاریضعف و سرگیجه داشت امانم را می

 کرد.تر از پیش میها اعصابم را متشنجبچه

 

مشکلی نیست. اول بریم جلسه و یه گزارش کار بگیرم، باید  -

در جریان همه چی باشم. بعدش یه سر میرم سرِ ساختمون باید 

نظارت کنم. در نبودِ من حتما خیلی چیزها باال و پایین شدن. 

اگر امروز وقت کردم، حتما جواب کارگرها رو میدم، اگه هم نه 

 واسه فردا صبح...

 

برای حرف زدن گرم شده بود و قصد نداشت  اشناصر چانه

که با یک حرفِ کوبنده، دست بردارد. راهی نمانده بود جز این

 اش کنم و خودم پشتِ فرمان بنشینم!خفه

 

 هر از قبل باید. مهندس بذار وقت مدیرعامل واسه ها،وسط این 

 .بزنی حرف ایشون با چیزی
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آژانس پارک  نگاه ازش گرفتم و به خیابان چشم دوختم. یک

کرده بود و من یک زن و شوهر را دیدم که داشتند پیاده 

ی دودی هم به شدند. نورِ شدیدِ خورشید، از پشت شیشهمی

 تابید و احتماال داشبورد داغِ داغ بود.داخل می

 

 ای نیست.جا، چارهپس قبلِ جلسه میرم اون -

 

 ؟برسینها ی اینتونین به همهمهندس با این وضع پاتون می -

 

عصبی پوف کشیدم و به ساعتم نگاه کردم، ده و نیم بود. از 

جا تا ساختمان، ربع ساعتی راه بود. سرم را به پشتی صندلی این

 تکیه دادم و چشم بستم.

 

 کرد.شماری میشریفیان واسه اومدنتون لحظه -

 

سیبک گلویم باال پایین شد و به حرفش هیچ واکنشی نشان 

 زدم:ندادم. تنها لب 
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 انتظار به سر رسید، حاال من یزدم! -

 
 

 
 

 

 بلند خندید و صدایش مثل یک پتک، بر فرق سرم کوبیده شد.

 

 دلتنگتون بودیم! -

 

ا های اعصابم راین حجم سنگینِ درگیری فکری و اتفاق، رشته

 انداخت.به رعشه می

 

 دلتنگی شماهم به اتمام رسید آقا ناصر! -
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د و من واکنشی نشان ندادم. پلکم را ی آرامی به رانم زضربه

ت ام سرایهایم به کلِ جمجمهبیشتر فشردم و سردرد از شقیقه

 کرد.

 

 خیلی باحالی جناب پارسامهر! -

 

سر تکان دادم و باالخره استارت زد و ماشین را از پارک خارج 

 کرد.

ی مکانِ پروژه شدیم. یک غول ی بعد وارد محدودهده دقیقه

 رده...های همی پروژهمهبود در برابر ه

بندی و کلی سر و صدا و کاره و چند اسکلتهای نیمهساختمان

هایی که در محوطه پارک شده بود، دیدم. ماشین را در ماشین

ی مجتمع نگه داشت. مکانِ پروژه داخل شهر بود، با این محوطه

 حال چیزی حدود پانزده هکتار را به خودش اختصاص داده بود.

چنانی نداشت، آه از رویم که تغییر آنهای روبهسازهبا دیدن 

نهادم برخواست. پیاده شدم و دستم را به در تکیه دادم. ناصر 
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ی بعد کنارم ایستاد و من پایِ دردناکم را از زمین چند ثانیه

 فاصله دادم.

 

بینین؟ ده روز نبودین هیچ کاری پیش نرفته، مدیر عامل می -

 خیلی شاکیه!

 

 نبود من شاهین نبود؟مگه در  -

 

اش فرو برد و لبخند کجی ایدستش را داخل جیب شلوار پارچه

 زد.

 

جز شما و تیمتون کسی به کار اهمیت نمیده، بعد اون حادثه  -

هم یه خورده ریخت و پاش شده. حاال اول یه سر به شریفیان 

 بزنین بعد میریم جلسه همه چیز رو توضیح میدم!

 

ای که شرکت آراد بزرگترین پروژهچشم از سازه گرفتم. 

گرفته بود و من مسئول پشتیبانی بودم. کارِ چندان راحتی به 
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رسید ولی فقط همان روزهای اول، وقتی به خودم آمدم نظر می

فهمیدم که از مهبدِ پارسامهر، که غرق کار شده بودم. حاال می

 آمد، ولی...های بلند برنمیاین گام

 

ظارت بر خرید و فروش و کارگرها، بر مسئولیتم زیاد بود؛ ن

 آمدم.ی من بود و به طور کلی آچار فرانسه به حساب میعهده

 راه رفتن برایم خیلی سخت بود.

 

 م.کنباید بگم براتون یه عصا بیارن، حاال من کمکتون می -

 

گر چیزهایی بود که به ذهنم التماس وضعیت پایم، تداعی

 نایی نداشت!کردم فراموش کنم. لجبازی معمی

 

 ای نیست!باشه، چاره -

 

به ناصر تکیه کردم و مسیر را تا اتاق مدیرعامل پیمودیم. 

کردند و تقریبا تا رسیدن به اتاقِ چندکارگر در محوطه کار می
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مدیرعامل به هزارنفر جواب سالم داده بودم. گلویم خشکِ 

 کرد!خشک بود و گرما بیداد می

 

دل و دماغ نداشت... یکم امروز مونم، زیاد من منتظر می -

 عصبی بود.

 

ی سرتکان دادم. شریفی حق داشت عصبانی باشد وقتی همه

 کارها به هم ریخته بود.

 

 پس فکر کنم اگر االن پای منو ببینه کفرش در بیاد. -

  
هایش دو ابرو باال انداخت و با حالت خاصی نگاهم کرد. چشم

تم. اتاقِ کار شریفی در دو زد و من به اطراف نیم نگاهی انداخ

کاره قرار گرفته بود که تاحدودی نمایی یک ساختمان نیمه

شیک داشت. دربِ اتاقِ مدیرعامل بسته بود و من اندکی بوی 

 کردم. احتماال امروز مصالح خالی کرده بودند.خاک حس می

 

 فکر نکنم، واسه شما نرم میشه! -
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کسی فکر کند با هم و معنادار خندید. ابدا دوست نداشتم 

کس احساس راحتی نداشتم. اعتماد مناسباتی داریم؛ با هیچ

برای من تعریف نشده بود. جوابِ لبخندش را با اخمِ غلیظی 

روی دربِ دادم و سکوت کردم. دستی به کتفش زدم و روبه

 اتاق ایستادم.

 

ای به در زدم و منتظر ماندم. ناصر هم سکوت را ترجیح داد. تقه

مایید شریفیان، تنها پا به داخل اتاق گذاشتم، تا جایی که با بفر

 در توانم بود سعی کردم لنگ نزنم.

ی چند قدمی میز مدیریت ایستادم. با در را بستم و در فاصله

ای و پیراهن سفیدِ دیدن شریفیان که با کت و شلوار سورمه

 چهارخانه پشتِ میزِ کارش نشسته بود، لبخند به لب آوردم.
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 م!سال -

 

بوی چرم و قهوه به مشامم خورد. چندین تابلو پشتِ سرش به 

ها همیشه توجهم را جلب دیوار نصب شده بود و یکی از آن

یِ شدت زیبا که در تاریکپیکر و بهکرد. تصویر یک برجِ غولمی

درخشید. صدای شریفیان من را شب مثل یک نگین انگشتر می

 از عالمِ دیگری بیرون کشید.

 

 ه... پارسامهر، خوش اومدی.به ب -

 

مردِ قدرتمندی بود و البته ثروتمند. موهایی جوگندمی و پوستی 

 سفید و بینیِ عقابی...

بلند شد و به سمتم آمد و دستم را به گرمی فشرد و چندین 

ای داد تا روی ثانیه نگه داشت. لبخندش را حفظ کرد و اشاره

 عمق دادم.مبل بنشینم. با سر فرو افتاده، لبخندم را 

  
 حال شما، خوب هستین؟ -
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باالخره دستم را رها کرد و من چند گام دور شدم. نگاهِ 

مشکوکش را به همان اندک لنگ زدنم دیدم. هیچ چیزی از 

ماند. نزدیک شدم و دستش را به گرمی نظرش دور نمی

 فشردم.

 

 خدا بد نده، مشکلی پیش اومده؟ -

 

را  ی کتششست و دکمهرویم نروی مبل نشستم و درست روبه

داد که رویی نشان میی روی میز روبهباز کرد. دو فنجانِ قهوه

 قبل از من مهمان داشته است. بزاق بدطعم دهانم را بلعیدم.

 

 چیز مهمی نیست، یه خراش سطحیه... زود خوب میشه. -

 

همراه با بیرون فرستادن نفسش به پشتی مبل تکیه داد و هر دو 

 رانش گذاشت و من نگاهم را پایین کشیدم.دستش را روی 
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امیدوارم... چون به وجودت نیازه. حتی شاید شرایط کاریت  -

رو تغییر بدم. اگر بتونی تمام وقت کار کنی حقوقت رو دوبرابر 

 کنم.می

 

زدم اما این ناگهانی گفتنش ابروهایم را باال برد. حدسش را می

شریفیان زیادی عجله من تازه از یک مرخصی برگشته بودم و 

 داشت تا خودش و پروژه را از مخمصه نجات بدهد.

 

 آمد؛ قطعا آدمی مثل منشاهین از پسِ کارهای پشتیبانی برنمی

داد. این فکر، از غرور و خودخواهی نبود. من از را از دست نمی

گذاشتم. کارهای طاقت فرسای پشتیبانی به جان مایه می

گرفت ولی من با این حال، را میی کافی رمق و توانم اندازه

کردم. چه هرروز روی سر کارگرها و پیمانکارها نظارت می

 کردم.جسمی و چه ذهنی کوتاهی نمی

 

 کنم.ش فکر میدرباره -
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موهای پرپشت و عینک فریم باریکش را از نظر گذراندم. 

چندین بار سر تکان داد و عمیقا براندازم کرد. دلم یک فنجان 

خواست و مصاحبت با سارا، تا با همان و میچای قندپهل

های جادویی، غم و درد و خستگی و عذاب وجدان را از انگشت

 ی سرم بیرون بکشد.نقطهبهنقطه

 

اوضاع زیاد مساعد نیست، پای عملکرد وسطه. حتما تا االن یه  -

چیزایی شنیدی؛ غیر از این، باید هرطور شده با باالتر بردنِ 

 این پروژه رو برای خودم نگه دارم. کیفیت کار، حتما

  
با سر تایید کردم. فکر خوبی بود. اگر من هم در چنین شرایطی 

 ای داشتم.گرفتم، چنین خواستهقرار می

 

بله در جریان هستم، از تهران ترتیب یه جلسه رو دادم. قبل  -

از هر اقدامی الزم بود در جریان همه چیز قرار بگیرم. خواستم 

 ه، از شما کسب اجازه کنم!قبل از جلس
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 چند تقه به دربِ اتاق وارد شد و شریفیان بفرماییدی گفت.

آقا نعمت، آبدارچی شرکت بود. با دو فنجان قهوه وارد شد؛ 

ا ی کارهایش راش بود. شریفیان همهی همیشگیکار، وظیفهاین

داد. از نظارت روی ریزی و حساسیت انجام میبا برنامه

رفته تا وجب به وجبِ کُلِ پروژه... من شانس بزرگی آبدارچی گ

 به دست آورده بودم.

چندان مرتبش را نشان های نهنعمت لبخند زد و ردیفِ دندان

داد. خم شد و هردو فنجان را روی میزِ وسط گذاشت و من از 

ی ی چسبیده به دیوار، به ساختمانِ تقریبا آمادهپنجره

کرینِ هم پشتِ ساختمان به رویش چشم دوختم. یک تاورروبه

 خورد و من باز به یادِ شجاعی افتادم و اخم کردم.چشم می

ر تفنجان را از روی برداشتم. طعم دهانم از بوی تند ِ قهوه، تلخ

 بود.

 

 خوب کاری کردی، از نظر من موردی نداره! -
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معطلی فنجان را به لب نزدیک کرد و نوشید. نعمت شریفیان بی

 بیرون رفت، گفتم: که با ببخشیدی

 

 بابت اعتمادی که به من دارین ممنونم! -

 

دستی به صورتش زد و پا روی پا انداخت. چند چین و شکن 

های نگاهش مدام دودو میزد. ی چشمانش بود و سبزهگوشه

ای جهت به هر مسئلهحاالتش شاید طبیعی بود و من بیخود و بی

 کردم.توحه می

 

وردی. سرپرست کارگاه چیزیه که خودت به دست آ -

موقع حواست رو خوام تعویضش کنم؛ تا اونصالحیت نداره. می

تونی م بگم، ولی تو بهتر میتونم به مشاور حقوقیجمع کن. می

از پسش بربیای. به کارِت ایمان دارم. باید یکم سروسامون 

 بگیریم تا یه گزینش راه بندازم!
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لخ قهوه نوشیدم؛ تلخ تنفسم را آهسته بیرون فرستادم و کمی از 

ها بیزار! مدام داشت مسئولیتم صدچندان بود و من از تمام تلخی

شد و تکلیفم چه بود؟! فعال مصلحت بر سکوت بود! هرچقدر می

 تر...تر، دور شدن از فکر و خیال، راحتشلوغ

 

 روی چشمم. اگر اجازه بدین من به جلسه برسم! -

 

باز همان نگاهِ نافذش رو روی ی تایید تکان داد و سری به نشانه

 صورتم زوم کرد.

 

تونی بری ولی سر یه فرصت مناسب به من سربزن باشه، می -

 تا مفصل با هم حرف بزنیم.

 

ی قهوه را روی میز از روی مبل بلند شدم و فنجان نیم خورده

 ای گذاشتم.شیشه

 

 تون.چشم، با اجازه -
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 را روی میز گذاشت و از جا بلند شد و به تبعیت از من، فنجانش

گام ام پیش آمد و دستش را پشت کمرم گذاشت. همتا نزدیکی

 با من، تا نزدیک در آمد.

 

 امیدوارم مشکلت جدی نباشه، زودخوب شو مهندس! -

  
رمق زدم. لعنتی با وجودِ اسپیلتِ روشن، هوا گرفته و لبخندی بی

برای این گرم بود و من از گرما بیزار و از سرما فراری. انگار 

 سیاره ساخته نشده بودم!

 

حتما! نگران نباشین نمیذارم از کار عقب بیفتم، فقط یه  -

 بررسی الزمه و اجرا...

 

 ی در را پایین کشیدم.چند ضربه به پشتم زد و من دستگیره

 

 روز خوش پارسامهر! -
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دستم را به دیوار تکیه دادم. چندگام برداشتم و بیرون از 

 سمتش سر چرخاندم.چهارچوبِ در، به 

 

 روز شما هم خوش! -

 

 در را که بست، ناصر از پشت ستون سرک کشید.

 

 خداروشکر منو ندید! -

 

 مگه کار اشتباهی انجام دادی؟ -

 
 

  
 

 

 

جا هایش را از هوایِ دهانش، پر کرد و نزدیکم شد. یکگونه

همه را بیرون فرستاد و هر دو دستش را در جیبِ شلوارش فرو 

 برد.
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نه ولی منتظره یه آتو بدم دستش، سفت و سخت نیرو اخراج  -

 کنه.می

 

یک تای ابرویم باال پرید. شریفیان شوخی نداشت و این را همه 

 دانستند.می

  
بیخیال، سریع بریم که برسیم به جلسه... بیش از این معطل  -

 نشن.

 

راهروی ورودی به دفتر را طی کردیم. دربِ اول اتاق 

روی اتاق جلسه... دربِ دوم دفتر، درست روبه مدیرعامل بود و

دربِ سوم، اتاق نظارت و درب چهارم امور مالی بود و 

 آبدارخانه انتهای راهرو...

به محض ورودم، ده نفر از همکاران بلند شدند. سالم دسته 

جمعی کردم که همه جواب دادند و من راس میز ایستادم. همه 

 شناختم اما از دور...را می
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ی امنیتی بودند که دور تمام دنیا برای من بیرون از دایرهچون 

 خودم کشیده بودم.

 

ی ی جناب سرپرست، بهتره احوالپرسی بمونه واسهبا اجازه -

بعد... االن کار مهمتری داریم! من یه گزارش کلی از کارها 

که باید ایه اما مثل اینی من چیز دیگهخوام. هرچند وظیفهمی

 کنم.خودم رسیدگی 

 

ی تایید تکان داد و دست به سینه به سرپرست سری به نشانه

 من زل زد. قبل از همه ناصر شروع به صحبت کرد!

  
هم  شمن نیمی از مشکالت رو خدمتتون گفتم مهندس، بقیه -

 اگر اجازه بدین ریاحی توضیح میدن.

 

ترین ناظر تیم بلند شد. یک سال از من کوچکتر بود ولی جوان

اش پشتکار زیادی داشت؛ درست مثل خودم... به آیندهتالش و 

 خیلی امیدوار بودم. عرض ادب کرد و مشغول توضیح دادن شد.
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دونم تا کجا در جریانین ولی من از همین اتفاقات اخیر رو نمی -

کردم، وارد ساختمون دو روز پیش میگم. خود من نظارت می

پارتمان اول، شدم و دیدم به ظاهر مشکلی نیست ولی سه تا آ

ها، دیوارهای تازه ساخت، هیچکدوم اصولی نبود. من جوشکاری

چه که با چشم ی اونبا تاییدیه از سرپرست و مدیرعامل، همه

دیدم، خراب کردم. دستور دادم هرچه زودتر کیفیت کار رو باال 

 ببرن.

 

سوزشِ زخمم وادارم کرد روی صندلی بنشینم. عصبی بودم و 

کرد ولی سعی کردم بر اعصاب خودم مسلط ام میگرما کالفه

 باشم.

 

کار درستی کردی، دقیقا همین انتظار رو از تک به تکتون  -

 دارم. حاال یکی بگه قضیه تاوری که شکسته چیه؟

 

 "شینبن"بار عابدی بلند شد. با دست به ریاحی اشاره کردم این

 و با تشکر نشست.
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تر.... من گفتم باید سی و یه کار ریسکی بود، ارتفاع چهل م -

ی ها قدیمپنج به باال برای احتیاط کمربند بزنن. تاور کرین

شدن، ظرفیت حمل ندارن ولی کسی گوش نکرد. خدای ناکرده 

ممکن بود بالیی سر رضا بیاد. حاال شکستگی در اون حد نبود 

که مشکلی پیش بیاد اما تاور از کار افتاده شده و باید نو 

 یه تاور کارمون راه نمیفته! سفارش بدیم. با

 

از بطری آبی که روی میز کنفرانس بود یکی برداشتم و گلویی 

ر نفدیدم که یکی جمع بود. مثال میتازه کردم. حواسم به همه

رفت و لبخندِ مضحکش را شکار کردم. پنهانی با تلفنش ور می

خندید؟! رو به سرپرست دقیقا وسطِ کار به چه طنزِ مزخرفی می

 تم:گف
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اولین کاری که باید انجام بدیم خرید یه تاوره، اطالع دارم که  -

ها زیر نظر کوردهاست؛ پس من خودم انجامش میدم. بهترین

 مشکل بعدی چیه؟

 

اش را خاراند و سکوت کرد. یک شکمِ برآمده و سرپرست چانه

سوخته داشت و یک خالِ بززگ که دقیقد کنارِ پوستی آفتاب

 داشت. اصالتا یزدی بود. امیری بلند شد.اش قرار بینی

 

ها، دو روزه از جناب پارسامهر، زیر زمین یکی از مجتمع -

جوشه. هیچکس مشکل رو پیدا زمینش، مثل چشمه آب می

 کنه.نمی

 

ابرو در هم کشیدم. مشکالت یکی و دوتا نبود. کف دستم را 

ز ا اجبدون مالیمت روی میز کوبیدم و باالخره آن لبخندِ نابه

روی لبش کنار رفت و با ببخشیدِ کوتاهی، تلفنش را جمع کرد. 

 .اراده کمی باال رفتصدایم بی
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دوروزه هیچکس علتش رو نفهمیده؟ پس این همه آدم  -

 ن؟ حفاری کردین؟جا چیکارهاین

 

اضطراب و تنشی که توقع داشتم به جمع برگشت. با این 

 شد.جماعت نباید مالیم برخورد می

 

 ست.ه مهندس، چندین جا رو کندیم ولی بی فایدهبل -

 

ای پلک بستم. ذهنِ مریضم نفس عمیقی کشیدم و برای ثانیه

خواستم کار کنم تا شد. مثال میروی یک مسئله متمرکز نمی

الدن را از یاد ببرم و حاال انگار لبخندش، درست مقابلم بود و 

. احساساتم من در جدال با عقل و احساسم، همیشه بازنده بودم

ی سارا را پس دانستم تاوانِ دلِ شکستهکرد. میغلبه می

دادم و آرزو داشتم اگر قرار بود مابود شوم، مِهرِ من از دلش می

 برود! سارا حیف بود.
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اون کسی که اومده و لوله کشی کرده رو بیارین، حتما سر  -

ش رو کنده کاری کنین، پیوندها جدا شده. نقطه به نقطه

وری به ماه نکشیده ورشکست میشیم. همین پول آب رو طاین

 کی قراره بپردازه مهندس امیری؟

 

 سرپرست که تا االن سکوت کرده بود بلند شد.

 

ی کافی درگیر مشکالت آب درسته، یزد خودش به اندازه -

هست. سروکله زدن با شرکت آب دیگه داره دردسر میشه، 

گفت؛ لوله کش رو پیدا بهترین راه همینه که جناب پارسامهر 

 کنین!

 

که سرپرست حرفم را تایید کرد، خوشحال شدم ولی در از این

 ظاهر چیزی نشان ندادم و تنها با سر تشکر کردم.

 

 ای هست؟مشکل دیگه -
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 ناصر دو دستش را روی میز گذاشت.

 

خوان که ش هرروز میان و میمونه... شجاعی که خانوادهمی -

 بپردازه!بیمه دیه رو 

 

 دوباره با به خاطر آوردن فوتش، چهره در هم کشیدم.

 غفارزاده یا همان سرپرست گفت:

 

بار که بیان من خودم باهاشون کنه، اینبیمه پرداخت می -

 حرف میزنم!

 

ی مسائل و مشکالت صحبت کردیم. تا چند ساعت درباره

. دساعت از چهار بعد از ظهر گذشته بود که جلسه به اتمام رسی

 ضعف بدی به وجودم افتاد و روبه ناصر گفتم:

 

 ( استراحت.restمن میرم اتاق) -
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من در این پروژه، دوتا اتاق مختص به خودم داشتم. یکی برای 

 کار و یکی برای استراحت.

 

باشه مهندس، من هم میرم بیرون ناهار بگیرم... به رستوران  -

 خورین شما؟که نرسیدیم؛ چیزی می

 
 

  
 

 

خر که از سالن کنفرانس خارج شد، از پشت میز بلند شدم نفر آ

 کرد.و کش و قوسی به بدنم دادم، گردنم خیلی درد می

 

 خورم.نه، من غذای بیرون نمی -

 

کشان چند گام دور شد. مشتش را کفِ دستش کوبید و پوف

داد. چیزی شبیه به نم و رطوبت... تنها فضا، بوی ناخوشی می

ت حالم را دگرگون کند، موهایِ خیسِ زنی توانسرطوبتی که می
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دانستم. رگ گردنم اش را نمیبود که حاال حتی موقعیت مکانی

خواستم به غیرت نسبتش ندهم. بزاقِ مدام نبض میزد و می

 ی درشت، قورت دادم.دهانم را به سختیِ بلعیدنِ یک هندوانه

 

ه ی ای بابا اصال یادم نبود، آخه خیلی هم عجیبه کسی که تو -

 کنه و تنهاست...شهر دیگه کار می

 

 کالفه پوف کشیدم و حرفش را قطع کردم.

 

 یه لطفی کن منو تا اتاقم برسون. -

 

اتاق من و پیمانکارها یک کانکس جداگانه بود و تا ساختمان 

مدیریت، دو دقیقه مسافت داشت ولی وضعیت جسمانی من 

 زیاد خوب نبود که بتوانم پیاده روی کنم.

  
 چشم. -
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و با خنده به سمتم آمد. به کتفش تکیه کردم. اوضاع نامساعد 

داد. قریب به دوازده پایم، هرلحظه بیشتر خودش را نشان می

ساعت کفش و گرما و راه رفتن حتما وخامتش را صدچندان 

 کرد. امیدوارانه زمزمه کردم.می

 

 خونریزی نکرده باشم. -

 

 چیزی گفتین؟ -

 

رویم و چند ماشین سنگین و تَلی از خاک خیره به مسیرِ پیشِ 

 که درست سمت چپمان قرار داشت، جوابش را کوتاه دادم.

 

 نه! -

 

سوار شدیم و خودش پشت فرمان نشست و حرکت کرد. 

صدایِ خالی کردنِ بارِ آجر از چند متری به گوشم خورد و به 
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همان سمت سر چرخاندم و یک نفر از کارگرها سر تکان داد و 

 بلند کردم. ماشین که متوقف شد لب زدم:من دست 

 

 ممنون، تو دیگه برو. منم بعد استراحت میرم سر ساختمون. -

 

 کنین؟ میرین آشپزخونه؟کار میناهار چی -

 

 ی در را کشیدم و به زحمت پیاده شدم.دستگیره

 

جا نمیرم. مختص کارگرهاست. نگران نباش، یه نه، من اون -

اجاق گاز هست، خودم یه چیزی کنم. تو اتاق ش میکاری

 کنم.درست می

 

ناصر حرفی نزد. ساکم را از صندلی عقب برداشتم و دست بلند 

 کردم.

 

 برو به امون خدا! -
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کنم. باید به بقیه ممنون مهندس، پس من رفع زحمت می -

 جام. عصر بخیر!کارها رسیدگی کنم، تا آخر شب این

 

ده گرم و خشکِ یزد العاناصر که رفت، نفسی از هوای فوق

گرفتم و گام برداشتم. حدود ده دوازده تا اتاق بود، بیشتر برای 

ا ی چندانی بشد. اولین اتاق که فاصلهپیمانکارها استفاده می

کانکس پشتیبانی نداشت، متعلق به من بود. نه جسما و نه روحا، 

برای این همه کارِ فشرده آماده نبودم ولی من مرد روزهای 

. خودم از عمد این شغل را انتخاب کردم... خارج از سخت بودم

همه چیز، من واقعا به این سِمَتِ هرچند کم و ناچیز اما عالقمند 

 بودم.

به محض ورود به اتاق، کولر را روشن کردم. لب تخت نشستم 

رنگ موکت، و به اطراف زل زدم. موکت کرمی، پرده های هم

 سی و یک شاهنامهی کوچیک که چند کتاب مهندیک کتابخانه

ای روشن و یک صندلی، را در خود جای داده بود. میز قهوه
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شد، یک ای که با کپسول گاز روشن میاجاق گاز تک شعله

 یخچال نیم متری و یک کمد؛ تمام وسایل اتاق همین بود.

 
 

 
 

 

 

کفشم را از پا در آوردم و جورابم را بیرون کشیدم. بانداژ را که 

دم، آه از نهادم برخواست؛ چهارتا بخیه از دور پایم باز کر

 داشت.

جای شکرَش باقی بود که خونریزی نکرده بودم. روی تخت 

 درازکش شدم و موبایلم را از جیب شلوارم بیرون کشیدم.

های از دست رفته به محضِ روشن شدنش، با سیل تماس

 ی خانه...رو شدم؛ خشایار، مهیار، سارا و شمارهروبه

ل از همه به سارا زنگ زدم. چندین ثانیه انتظار پوف کشیدم و او

کشیدم تا باالخره بوق خورد و به بوق دوم نرسیده، صدای 

 ی سارا را شنیدم.دلواپس و ترسیده
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 مهبد؟ -

 

زدم که گریه نکند. ابدا حالّ باید همین اول، طوری حرف می

ز توانست اهای احتمالیِ سارا میخوشی نداشتم و به حتم گریه

 ترم کند.که هستم خراباین 

 

سالم. یه عذرخواهی بدهکارم، سرم خیلی شلوغ بود. تا االن تو  -

 جلسه بودم، تازه رسیدم اتاق.

 

دانست وقتی بدون پرسیدنش، دلخور سکوت کرد. خوب می

دادم، یعنی حوصله نداشتم. زیاد علت کارم را توضیح می

 سکوتش را کش نداد.

  
 مهبد؟ مردم،داشتم از نگرانی می -
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انداخت. یک لحظه دلم، لرزش صدایش، وجودم را به لرزه می

حضورش را طلب کرد. با تمام احساسی که در خودم سراغ 

 نداشتم، گفتم:

 

 کاش اینجا بودی. -

 

دانستم چرا، اما کردم. نمیصدای کوبش قلبش را حس می

 فورانِ احساسات، گرهِ کورِ زبانم را باز کرد.

 

 ات، به حرفات، به کمکت نیاز دارم.به خودت، به دست -

 

 اشکشید ولی فقط من از حال درونیآرام و ریتمیک نفس می

 خبر داشتم.

 

جا و گرما خواسته با وجود اینوقت تا به این حد دلم نمیهیچ -

و دود و دم و محیط مردونه، تو کنارم باشی. به اولین کسی که 

ت وقت رفتن خواسزنگ زدم تو بودی؛ تنها کسی که دلم می
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بهش سر بزنم تو بودی، سارا از تو یه چیزی تو وجودم جا 

 مونده. ببخش ولی من...

 

توانِ ادامه دادن نداشتم و دستی به صورت ملتهبم کشیدم. 

ی معصوم سارا مقابلم زنده شد. با چشم به سقف دوختم و چهره

همان لبخند و همان نگاهِ نافذ که به اعماق وجودم رسوخ 

 ین سفر، شبیه به دفعات قبلی نبود.کرد. امی

 

نه مهبد، عذرخواهی نکن. آخه چیزی واسه عذرخواهی وجود  -

نداره... راستش منم دلم برات تنگ شده، از وقتی هنوز تو 

جا زندگی بغلت بودم تا حاال... کاش میشد بیام و باهات همون

 کنم.

 

ی لبم جا خوش کرد ولی بغضی که به رمقی گوشهلبخند بی

باره ویم نشست، همه چیز را از وجودم گرفت. انگار یکگل

ای زده شد و احساساتم های خاکستری مغزم جرقهوسطِ سلول

 فروکش کرد.
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 من باید قطع کنم. -

 

ها شد، سارا دخترِ باهوشی بود و این تغییرِ رویه دادنمتوجه می

تر از چیزی بودم که برایش تازگی نداشت. من خیلی مزخرف

 زده گفت:رفت. شتابار هم نمیحتی انتظ

 

کنم. بذار یکم دیگه صداتو بشنوم... نه مهبد، خواهش می -

 توروخدا!

 
 

 
 

 

خودم را برای بارِ میلیاردم لعنت کردم و مشتم را روی 

اد موقع باز شود، من زیام کوبیدم. لعنت بر دهانی که بیپیشانی

ی یک رابطهی شدم. وقتی توانِ ادامهاین اشتباه را مرتکب می

 کردم؟!احساسی را نداشتم، چرا سارا را وادار می
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انگار نشنیده بودم چه گفت، انگار مهم نبود و من از همیشه 

 رسیدم.تر به نظر میسنگدل

 

 باید به مهیار هم زنگ بزنم. -

 

اش، خودش را به بغض آشکار گلویش، از بین تارهای صوتی

 داد.وضوح نشان می

 

 فقط یه دقیقه... -

 

خواست؛ یک دادم؟ چیز زیادی نمیقدر آزارش میچرا این

ی من را دقیقه که چیزی نبود ولی سارا حال من و وجودِ له شده

فهمید برای همین یک دقیقه، چه عذابی کرد؟ میدرک می

فهمید هرلحظه امکان شکسته شدنِ سد غرور و کشیدم؟ میمی

 استقامتم بود؟

برای هرگونه مقاومتی، ناتوان انگیزه... من خسته بودم و بی

 بودم!
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گرفت. حالِ غربت داشتم، الزم نبود صدایش، تاب و توانم را می

کشورم را ترک کنم تا به این احساس برسم، من در شهرِ خودم 

 ها فاصله...هم غریب بودم چه برسد به یزد و فرسنگ

 

 باشه، هرچی تو بخوای. -

 

های مکرر پشت خطی حاال که قبول کرده بودم، حتی بوق بوق

هم مهم نبود. سارا نفسش را در گوشی فوت کرد و من چشم 

بسته به آثارِ درد، در صدایش گوش سپردم و خودم را شکنجه 

 هایم بود.کردم. سارا، به حتم تاوانِ گناه

 

 پروازت خوب بود؟ ناهار خوردی؟ -

 

 خواست بدخلقی کنم اما...دلم نمی

 

ن من نباش. ناهار هم آره چی خوبه سارا، دل نگراهمه -

 خوردم. اصال منو ول کن، حال مادرت چطوره؟
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باز چند ثانیه سکوت کرد و من این سویِ خط به دوباره 

 شکستنِ قلبش فکر کردم.

 

ای یه دوش بگیر سرحال خوبه، همه خوبن. مهبد اگر خسته -

 میشی.

 

 زدم و من ابایی نداشتم.متوجه شده بود از سرِ اجبار حرف می

 

 گرده؟باشه، مادرت کی برمی -

 

ترسید من هرلحظه هول و شتاب زده حرف میزد، انگار می

ش ی سواالتخداحافظی تلفن را قطع کنم و فرصت نکند همهبی

 را بپرسد.

 

 کنه؟ت میجا خیلی سخته؟ خستهدونم، مهبد کارای اوننمی -
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 بارم منحرفشپرسیدم تا از خودم و زندگیِ نکبتهر سوالی می

شد. انگار هیچ چیزی در کنم، در آخر فقط حال من را جویا می

 بار سکوت کردم.دنیا به غیر از من برایش اهمیت نداشت، این

 

 من... مهبد... دلم... خیلی... -

 

ها کار خودش را کرد و به بریده حرف زدنعاقبت این بریده

ی گریه افتاد. شکستنِ بغضِ سارا یک درد بود روی همه

 م!دردهای

 

دروپیکر از دوری تو دق ی بیمن داشتم تو این خونه -

کردم. مرخصی گرفتم سر کار هم نرفتم، موندم تو خونه و می

تمام مدت منتظر یه تماس از طرف تو بودم. از دیشب تا حاال، 

 کنی؟ چرا به فکرکارو میدل تو دلم نیست. مهبد چرا با من این

 خوام.من نیستی؟ من که چیز زیادی ازت نمی
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خواست. سارا داشت ضربان قلبم باال رفت. واقعا چیز زیادی می

ریخت که جنازه نداشت، من آدم باالی سرِ قبری اشک می

نبودم، زنده نبودم... مهبد درست همان شبی جان داده بود که 

الله خودش را کشت. در اتاقِ من، بعد از طرد شدن از سمتِ 

 من...

دانست نفس رم بودم و سارا میمن باعثِ مرگِ نامزدِ براد

فرسا بود. تجربه داشت و کشیدن زیرِ تیغِ این درد، چه طاقت

 هرشب تن و بدنش را لت و پار کرده بودم و حاال...

کرد. از من دانست و این موضوع دردم را بیشتر میانگار نمی

شد. دست به توقع چیزی را داشت که در وجودم یافت نمی

تا شاید این تماسِ منحوس را تمام  دلجویی کردن برداشتم

 کنم.

 

خوای بیام تهران؟! فقط واسه خوام، سارا خانوم، میمعذرت می -

بوسیدنِ روی ماهت تا مهبد رو ببخشی. به خودت قسم خیلی 

سرم شلوغ بود. همین حاال رسیدم اتاق و به اولین کسی هم که 

 زنگ زدم خودت بودی!



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

599 

 
 

 
 
 

 

 کشید.بریده بود. مدام بینی باال میهق گریه، امانش را هق

دانست من از اش را مهار کند چون میکرد گریهداشت سعی می

 های زنانه بیزارم.گریه

 

فهمید، هزار راه کنم ولی دلم نمیدونم. به خدا باور میمی -

 رفت و برگشت. کافی بود حتی یه اس بزنی. من...

 

وصلگی حواستم با بیختوانستم ولی حالِ خوبی نداشتم و نمیمی

و اعصابی خراب به سارا پیام بدهم. اوضاع این خراب شده 

جوری نبود که من وقتِ فکر کردن داشته باشم. نیاز به تمرکز 

 بود و پیگیری...
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کارو نمی کنم. تو خانوم دونم حق با توئه، چشم. دیگه اینمی -

منی، حاال هم اشکات رو پاک کن. حیفِ اون چشماست که 

 بارون اشک ببارن.

 

بردم جا خوردم چه خودم از این الفاظِ جدیدی که به کار می

 شنید. بین گریه خندید.برسد به سارا، زیاد از من نمی

 

 ای!واقعا که مهبد، خیلی دیوونه -

 

که توانسته بودم این دختر را بخندانم خوشحال شدم. از این

 حداقل از خودم نفرت نداشتم.

 

بوسیدم، تو هم ی، اون صورت خیست رو میاگر پیشم بود -

کردی. درست مثل یه قرص ژلوفن، تو ابدا منو آروم می

 کنی.ش میکنه، خودت شناساییپرسی کجات درد مینمی

 

 داشت.پشت خطی دست از سرم بر نمی
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 خوای بیام؟می -

 

ای کردم و پای سالمم را باال کشیدم و مالشی به رانم تک خنده

 به شدت خسته بود. دادم. پاهایم

 

 کجا بیای بین یه مشت مردِ چشم ناپاک؟ -

 

 تراش پایان داد. صدایش را از حد معمول نازکباالخره به گریه

کرد تا به زور خودش را در جایگاهِ کرد. مثال داشت دلبری می

ام از این فکر، تیر الدن جای بدهد. آخ لعنتی... سمتِ چپِ سینه

 بستم و به سختی باز کردم. کشید و از شدتِ درد پلک

 

 تو مراقبمی، نیستی؟ -

 

دستم مشت شدم و روی تشکِ تخت کوبیدم و کل وجودم به 

 رعشه افتاد. سارا ناخواسته توانِ تخریبم را داشت.
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االن هم مراقبتم که میگم نمیشه بیای. یه آدم عاقل،  -

تره. من باید کنه نه درمان. تو جات تهران امنپیشگیری می

سختی راه رو به جون بخرم و خودم رو بهت برسونم. فقط 

جا سروسامون بگیره نبودنم رو تحمل کن؛ میام. یکم کارای این

 زودتر از اون چیزی که فکر کنی میام.

 

ر ی شیرینی به سکشید و احتماال در خلسهسارا آهسته نفس می

زدم. لحن صدایم را پا میوبرد و من در تالطمِ درد، دستمی

را  انتظارتر کردم؛ من وظیفه داشتم حداقل این دخترِ چشممالیم

 آرام کنم.

 

کنم اینه که تو رو تا ابد وقتی هم برگردم، اولین کاری که می -

ای باشم که تو به دنیا مال خودم کنم. دوست دارم پدر بچه

 میاری.

 

 نفسی که از سارا رفت و با تاخیر برگشت را با قلبم حس کردم.
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حاال بگم اگر پسر بشه باید بابام اسمش رو انتخاب کنه ولی از  -

 اگر دختر باشه... تو انتخاب کن.

 
 

  
 

 

 

لب باز کرد و لرزشِ نامحسوسِ صدایش، قوت قلبم شد. من 

 بین خواستن و نخواستن، بین مرگ و زندگی گیرکرده بودم.

 

 پس تو چی؟ -

 

تو، آرزوهای قدر که تو برام مهمی، سالمتی تو، خوشحالی اون -

 تو مهمه؛ هیچ بچه و آدم بزرگی مهم نیست.
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خندید. چشم باز کردم و بار همان لرزشِ صدا هم میاین

تر از همیشه روی سقف ی همیشه خندانِ سارا واضحچهره

 ای اتاق جان گرفت.تیرچه

 

ذارمت، هرچی بخوای، م که بشی روی سرم میمادر بچه -

 ریزم.به پات می هرچی اراده کنی، تمام هستی رو

 

 هستی... -

 

ای سکوت کردم و ابروهایم در هم گره خورد. حتی برای ثانیه

شک کردم سارا حرفی زد یا نه! عضالتِ پاهایم تازه داشت 

 پرید. گیج و منگ گفتم:خورد و میتکان می

 

 چیزی گفتی؟ -

 

ی گوشم گذشت و درست ریز ریز خندید و از گوشی و پرده

 ثابت ماند.مابینِ مغزم 
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 ذاریم هستی.آره، اسم دخترمون رو می -

 

دهانم باز ماند و هیجاناتِ واضحِ سارا، خونِ گرمی را در عروقم 

به جریان انداخت. یک بچه، دختربچه... از من و سارا! دست 

خودم نبود که افکار خبیثی در سرم چرخ خورد. آخ اگر این 

 جا بود!دختر این

 

یادم افتاد. درسته نه به اسم من میاد نه به قشنگه نه؟ االن یهو  -

اسم تو ولی دختر من و تو هستیِ مامان و باباشه. تمام 

 مون، عشق و احساسمون. مگه نه؟دارایی

 

دار کردم. سعی داشتم احساساتِ زیرِ خاکسترم لبم را با زبان نم

های دور، به را دفن کنم. حاال زمان مناسبی نبود و این فاصله

 کرد.م دردسر درست میحتم برای



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

606 

و  حوصلگیسارا قابلیتِ برطرف کردن خستگی، کسالت، بی

های چند صد کیلومتری هم داشت. اعصابی را از فاصلهحتی بی

 شد از راه دور تامین کرد و آن هم...فقط یک چیز را نمی

 های سرخ و عنابی...خواست، از همان لبدلم بوسه می

 

 آره، هستیِ من و تو میشه. -

 

خواندم و حرارتِ تک ادای حروفش میبهذوق و شوق را از تک

 برد.بدنم را باال می

 

وای مهبد، خیلی دوسِت دارم. مرسی که زنگ زدی، خیلی  -

 مراقب خودت باش!

 

 ها باز و بسته شد ولی تنها گفتم:لبم برای بیانِ خیلی حرف

 

 مهیار پشت خطمه، باز هم بهت زنگ میزنم فقط دیگه نبینم -

 گریه کنی، متوجه شدی سارا؟
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 اوهومی گفت و من آه کشیدم. باز مشتم را روی تشک کوبیدم.

 

چشم قربونت برم. الهی فدای اون تارهای لعنتی صدات بشم  -

 شنوم، آرومِ آروم میشم.که تا می

 

سری به چپ و راست تکان دادم. دمای بدنم باال بود و قلبم 

 شدم.داشتم از گرما تلف میکرد و انعطاف خون پمپاژ میبی

 

 خداحافظ خانومم. -

 

 بوسمت عشقم، خداحافظ.می -

 

دهانم خشکِ خشک بود. تلفن را از گوشم فاصله دادم، مهیار 

هنوز هم پشت خطم بود. به محض قطع کردنِ تماس سارا، 

 مهیار را وصل کردم و صدای خشمگینش گوشی را پر کرد.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

608 

داری؟! تو چرا جواب نمیدی الو؟! مهبد؟! الو؟! صدای منو  -

مهبد؟ اول که خاموش بودی، االن هم دوساعته در حال 

 ای.مکالمه

 

ی هایم با سارا دگرگونم کرده بود و حاال لحن طلبکارانهصحبت

مهیار دقیقا روی اعصابم بود. احتماال مهیار خبر نداشت، 

های نازکِ اعصابم به یک تلنگر بند بود تا یک نفر را رشته

خورد بکوبم. دست از سرم رار بدهم و تا میهدف ق

کردم وقتی تا به این اندازه از من داشت. حتی درک نمیبرنمی

کرد که چه بیزار بود و آرزوی مرگم را داشت، چرا پیگیری می

کردم؟! پوفِ کشداری کشیدم و پنجه الی موهایم فرو غلطی می

ی ید؛ چیزکشی خونسردم بیرون میبردم. مهیار من را از پوسته

 تر از همیشه گفتم:حوصلهکه برایم منزجر کننده بود. بی

 

دیدم جوابت رو علیکِ سالم، حاال مگه چی شده؟ دلیلی نمی -

بدم. مگه من نگفتم زنگ نزن؟! گفتم یا نه؟ چی میگی؟ چی 

 خوای؟می



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

609 

 
 

  
 

 

م با اصدای پوزخندش به گوشم رسید. دقیقا باید وقت مکالمه

 گرفت؟!حالم را میسارا زنگ میزد و 

 

دونم چی بهت بگم؟ به عمرم آدمی به لجبازی تو واقعا نمی -

 کم راه میفتادم بیام یزد.ندیدم، داشتم کم

 

م تر به گوشبا تکیه بر آرنجم نیم خیز شدم و تلفن را محکم

 چسباندم.

 

بس کن مهیار، یه جوری حرف نزن فکر کنم خیلی دلسوز  -

رو دیشب رو کردی؛ چیزی ازت  ی مهر و محبتتمنی، تو همه

خوام. تکلیف خشایار معلومه... دیگه رفاقتی باهاش ندارم، نمی
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سرم خوای حرمت خونِ تو رگم رو نگه دارم سربهتو هم اگر می

 نذار.

 

هومی گفت و سکوت کرد. برای حرف زدن معذب بود؛ من 

 شد.کردم، چون صدایش مدام کم و زیاد میحسش می

 

.. من هرکسی نیستم؛ برادر بزرگترتم. اگر ببین چی میگم. -

من هرچی از دهنم هم در بره بهت بگم، تو حق نداری خم به 

 ابرو بیاری.

  
ضعف داشتم و زبانم به سقف دهانم چسبیده بود. با رخوت از 

روی تخت بلند شدم و سعی کردم کفِ پایم به موکت برخورد 

مته مغزم را  های تند و ناهماهنگِ مهیار داشت مثلنکند. نفس

 کرد.سوراخ می

 

پرسم عین آدم جواب بده؛ کجا بودی؟ عین آدم سوال می -

 چرا انقدر دیر تلفنت رو روشن کردی؟
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ساک را از روی زمین برداشتم و نایلون خرید مهیار را بیرون 

کشیدم. هیچ حس و حالی برای بحث کردن نداشتم و اجازه 

های معقول و تر به خواستهدادم این برادر بزرگمی

 غیرمعقولش برسد.

 

م، حتی وقت جلسه بودم تا ساعت چهار... خیلی هم خسته -

 نکردم ناهار بخورم.

 

ای کشید. دوباره به سمت تخت برگشتم و نشستم. پوف کالفه

م و پریدیی قبل، مثل سگ و گربه به هم میتا همین چند ثانیه

 حاال انگار نه انگار...

 کرد ولی حرفی نزدم.ام میبینگرانیِ واضحِ مهیار عص

 

خوای چیکار کنی؟ چیزی خوری، میغذای بیرون هم که نمی -

 داری؟

 

 ی کیکی از داخل نایلون بیرون آوردم.بسته
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ای ها که صبح خریدی، تا بعدا برم خرید. فعال چارههمون -

 ندارم.

 

زد و برای من سخت نبود های کلید شده حرف میاز بین دندان

 تر شدنِ صدایش تشخیص بدهم.ا از بمتا این ر

 

 خوره؟کدوم آدمِ عاقلی ناهار کیک و ساندیس می -

 

زهرخندی زدم و کیک را از جلدش ییرون کشیدم و تلفن را 

 بین کتف و گوشم نگه داشتم.

  
خودت هم میگی کدوم آدم عاقلی... من اگر عقل داشتم ، این  -

 نبود.

 

چیز درست و حسابی  مهبد قیدش رو بزن. برو بیرون یه -

بگیر.... چمیدونم چلوکبابی چیزی، باید قرصات رو سر وقت 

 کنه.طوری زخمت عفونت میبخوری. این
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ای از کیک را به اهمیت به حرف و حس و خشمش، تکهبی

 دهانم گذاشتم و با در همان حال لب زدم:

 

 به فکر من نباش. -

 

ث برای همین بحدانست دستش به جایی بند نبود و احتماال می

 را سریع عوض کرد.

  
 حداقل به مادر زنگ بزن، بگو که سالم رسیدی. -

 
 

  
 
 

 

به محض بلعیدنِ کیک حالت تهوع گرفتم و خودم را لعنت 

 کردم.
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حاال که با تو حرف زدم، مطمئنم تا تماس قطع بشه به خانواده  -

کنم یه م و حتی فرصت نمیخبر میدی. من خیلی خسته

ا پاهام بدم چون باید برم سر ساختمون. مهیار استراحت ب

جا اوضاع خیلی به هم ریخته، یه خبر هم لجبازی نیست، این

دارم که بد نیست بدونی... مدیرعامل پیشنهاد داد که تمام وقت 

 بمونم.

 

 حتی یک ثانیه مکث نکرد، برافروخته تن صدایش را باال برد.

 

واستم بگم استعفا غلط کرده، اصال بهش فکر هم نکن. من خ -

 کنی؟بده برگرد؛ تو واسه همیشه موندن فکر می

 

متناسب با مهیار صدایم را باال بردم، چه اهمیتی داشت اگر 

شنید؟! رفت و کسی میصدایم از این چهاردیواری بیرون می

نگاهم را از کل اسباب و وسایل ناچیز اتاق گرفتم و مشتم را به 

 رانم کوبیدم.
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نکن، چندبار بگم؟ آخه کدوم بار من گفتم از تو دخالت  -

 شیارهای سمت چپ نرو پسِ سرِ مریضت رو بترکون؟ هان؟

 

ی کیک را روی تخت گذاشتم و آب دهانم را با زحمت بسته

قورت دادم. گوشی بین دستم عرق کرده بود و نبض 

کوبید. جوابم را که نداد از این فرصت نهایت هایم میشقیقه

 م.استفاده را برد

 

من باید برم، داره دیرم میشه. باید تا تاریک نشده، یه سر به  -

 ها بزنم.ساختمون

 

 مهبد؟ -

 

حرکت تمام وجودم چنان با تحکم اسمم را صدا کرد که بی

 گوش شد.
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باشه برو، هرکاری دوست داری بکن ولی... من باز هم زنگ  -

بدونی من خوام ت با خشایار ندارم اما میمیزنم، کاری به رابطه

ریزم اگر هرکسی نیستم. یه دونه برادرمی، دنیا رو به هم می

 کسی چپ نگات کنه ولی...

 

اش قفل کرده بود؛ مکث کرد، نفسش را که انگار بینِ سینه

. ی کفشش را شنیدمی مردانهبیرون فرستاد و من صدای پاشنه

 زدم بیمارستان باشد.حدس می

 

ر از این به بعد دور و بر به همون خدای باال سرم قسم، اگ -

 گیرم.الدن ببینمت، بدجور حالت رو می

 

کرد، فقط خوشحال بودم ام را بیدار میاسم الدن خویِ حیوانی

که با وجودِ این حجمِ سرخوردگی، طردشدگی، تنهایی، فشارِ 

های مهیار، سارا کنارم نبود تا حرصم را روی تن و کار و حرف

 ند باالیی نثارش کردم.بدنِ لطیفش خالی کنم. هه بل
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این قضیه به تو مربوط نیست، به حد کافی پیشروی کردی تو  -

 چیزایی که دخلی بهت نداشت، نخود هر آش نشو!

 

ابدا از قاطعیت صدایش کم نشد. مهیار قصد کوتاه آمدن 

 نداشت.

 

تو هر آشی نیستی، منم نخود نیستم. وقتی که بعدِ یه  -

فهمی مهیار کی بوده. دادم؛ می اشتباهت، دودمانت رو به باد

 خورم...قسم می

 

دادم. داشتم از شدت عصبانیت قدرت تفکرم را از دست می

گونه شاخ و شانه مهیار اوج خشم من را ندیده بود که حاال این

 کشید. آخ سارا...!می

 

مهیار، فکر نکن به خاطر اون دو سال بزرگتر بودنت، هرکاری  -

ی بعد کوتاه نمیام. نه جان مادر دفعه تونی بکنی. بهبخوای می

م نه تو بابام؛ پس ولم کن. همون دیشب بزرگتریت رو من بچه
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ی در حقم تموم کردی، گند زدی به زندگیم، گند زدی به همه

هام.... به همون خدای باال سرت قسم، اگر بزنه به سرم، برنامه

 بینی منم چه کارایی ازم برمیاد.وقت میاون

 

د زنان چنده شدن صندلی به گوشم خورد و من لنگصدای کشی

گام به چپ و راست برداشتم و دست به کمر گرفتم. کل تنم 

ای که انتها نداشت. خیس عرق بود از خشم و حرص و کینه

 خیال نشان داد.لحنش را بی

 

کنم هرکاری دوست داری بکن. منم هرکاری که فکر می -

 مراقب خودت هم باش.درسته انجام میدم. قرصات رو بخور، 

 

داد، حرصی گرفت عذابم میهایم را حدی نمیکه حرفاین

 نفسی تازه کردم.

 

 خدافظ. -
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د. شوقت متقاعد نمیفایده بود چون هیچحرف زدن با مهیار بی

تماس را قطع کردم و از ساک، یک دست لباس برداشتم و 

ایم پوشیدم. لب تخت نشستم و بانداژ را دوباره دور پاه

کردم، به حتم چنانی حس نمیحس بود و درد آنپیچیدم. بی

سوزشی که داشت، از قلبم بیشتر نبود. کفش پوشیدم و با 

 نوشیدنِ ساندیس از اتاق بیرون زدم.

وقت از کسی نداشتنِ ماشین از همه بیشتر دردآور بود. هیچ

خواستم سعی کنم به پاهایم فشار خواستم ولی میکمک نمی

 م.وارد نکن

 

به لطف یکی از همکاران، به ساختمان رسیدم. وارد اتاق شدم و 

 لباس کار پوشیدم.

 

 به به جناب پارسامهر، سالم. باالخره تشریف آوردین؟ -
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کاله ایمنی گذاشتم و به سمت صدایِ آشنایش چرخیدم. کیوان 

 یکی از کارگرهای بخش خودم بود.

 

 سالم، حالت چطوره؟ -

 

 ه؟چی شده؟ خدا بد ند -

 

ها به تر از این حرفاش زدم. باید خیلی مقاومدستی به شانه

ام فشار آمدم. بوی گرد و خاک و گرمای هوا روی سینهنظر می

کردم و آزارم گشتم تا چندروز عادت نمیآورد، هربار برمیمی

 داد.می

 

 کنه؟چیزی نیست، کی نظارت می -

 

 مهندس ریاحی. -
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ساختمان نگاه انداختم. جز آهن و شن و از اتاق خارج شدم و به 

ماسه و گچ چیزی برای دیدن وجود نداشت. حداقل از دیدن 

های خسته و کسلِ کارگرها بهتر بود. ساعت به شش قیافه

 شد و یک ساعت از وقت کاری گذشته بود.نزدیک می

 

 ریاحی و سرکارگر کجا هستن؟ -

 

ش را های لباسکیوان که هنوز کنارم بود و داست خاک

 تکاند، جواب داد:می

 

 ی سوم.طبقه -

 

، های بزرگبه سمتش نیم نگاهی انداختم. پوست سبزه و لب

 چیزی بود که نظرم را جلب کرد.

 

 ممنون. -
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ی کارگرها و از کنارش گذشتم. جواب سالم و احوالپرسی همه

ن تریی سوم رسیدم. در انتهاییدادم. با باالبر به طبقهرا می

ی سوم، جایی که به بیرون و محوطه دید داشت، طبقهقسمتِ 

ریاحی و صداقت را دیدم. نزدیک شدم، صداقت دست دراز 

 کرد و من دستش را به گرمی فشردم.

 

وقت نداریم، من اومدم واسه نظارت کلی... کارگرها خسته  -

 ساعت اضافه کاری دادین؟شدن، چرا یک

 

 به جای صداقت، ریاحی جواب داد:

 

صبح به خاطر یه اشتباه کوچیک، دوساعت از کار عقب چون  -

 موندیم.

 

 ی درهمِ صداقت نگاه کردم.به چهره

  
 چی شده؟ -
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 صداقت عصبی و خسته گفت:

 

ها نبوده. وقتی منو تحت مهندس، باور کنین مشکل از بچه -

ها فشار میذارن که سریع کار رو تموم کنین؛ منم مجبورم به بچه

اگر خطایی رخ میده از باال سریه، شما بگین... من  فشار بیارم.

کار کنم؟ واسه مهندس ریاحی توضیح میدم به باید چی

 خرجشون نمیره.

  
ی ریاحی خواست حرفی بزند که من مانع شدم. دستی به شانه

صداقت زدم و به دنبال خودم کشاندم. به ریاحی زل زدم، چند 

ز کنار ی درشت عرق از فرق سرش جوشید و اقطره

 هایش فرو ریخت.شقیقه

 

 حواست به کارا باشه من االن میام. -
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 چشم. -

 

 ایصداقت را از کنار چند کیسه سیمان عبور دادم و به گوشه

 کشاندم. مکثی کردم و تن صدایم را پایین آوردم.

 

ا دونم دقیقامروز بر طبق خواستِ مهندس پیش برین. من نمی -

دونی وظیفه نم نیست. خودت میی کاریِ مچی شده و در حیطه

 من نظارت نیست.

 

 تر از قبل گفت:دستی به صورتش کشید و ملتهب

 

ن، کیفیت شدخب بذارین من توضیح میدم؛ وقتی مصالح بی -

برن، وقتی با زور و اجبار وقتی ساعات کاریِ ما رو باال می

کیفیت، کارِ با کیفیت تحویل بدیم کار خوان با مصالح بیمی

همین که دوروزِ یه دیوار بکشیم و در آخر مهندس ناظر میشه 

بیاد و بگه فالن جای ابروش رو کج زدین. شما که هستین، 
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دونن حواستون هست به ی کارگرا باال میره. حداقل میانگیزه

 نظارت مهندسین ناظر و خرید مصالح با کیفیت...

 

آمد. پوف کشیدم، فقط از این سری مسائل همیشه پیش می

 کالفه بودم. کمی

 

 صبح چی شده؟ -

 

سری به تاسف تکان داد و دو طرفش را از نظر گذراند و جلوتر 

 آمد.

 

ها دوتا کیسه سیمان مخفی کرده، کل گفتن یکی از بچه -

 ساختمون رو گشتن.

 

ابرو درهم کشیدم و یک کارگر فرغون به دست از کنارمان رد 

 شد و من خودم را کنار کشیدم.
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 پیدا شد؟ -

 

 آره آقا ولی سوءتفاهم بود و رفع شد. -

  
 دستی به ته ریشم کشیدم و رو به نگاه منتظرش لب زدم:

 

خوب گوش کن ببین چی میگم... مهندس ریاحی هم حق -

خوان؛ تو یه داره، اون هم از باال تحت فشاره. کارِ تمیز می

پروژه، اگر یکی کارش رو درست انجام نده همینه، خودم 

 ترینحواست رو بده به ایمنی کار... این مهمهستم. شما فقط 

اصلیه که باید رعایت کنین. همه بالاستثنا لباس و کاله ایمنی 

 ای؟ی پیش تکرار بشه، متوجهخوام اتفاق هفتهبپوشن؛ نمی

 

با شرمندگی سرپایین انداخت و با یادآوریِ مرگِ رجب، آه 

 کشید و با تاسف رو گرفت.

 

ن خودم وقتی نبود گوشزد نکنم ولی خدا رجب رو بیامرزه، م -

 گوشش بدهکار نبود.
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 به ریاحی نگاه کردم که داشت با یکی از کارگرها حرف میزد.

 

ساعت دیگه از کار مونده. تموم کنین و برین خیلی خب، یک -

 سر خونه زندگیتون... تا فردا.

 

حرصی نفسش را بیرون فرستاد. معلوم بود خیلی تحت فشار 

رفته بود و هیچ رقمه قصد کوتاه آمدن هم نداشت. با قرار گ

دادم ولی کارگر جماعت، پنج که من به هردو طرف حق میاین

 آورد.دقیقه اضافه کاری را دوام نمی
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ش رو ببین صداقت... تو کارت رو خوب انجام بده، بقیشه -

ها هست، همه رو لیست بسپر به من... اگر مشکلی تو کیفیت

 کنم.می کن من رسیدگی

 

رسید. من وعده و وعیدِ حاال شاید اندکی به آرامش می

دانست که حتما رسیدگی دادم و خودش خوب میسرِخرمن نمی

 کردم.می

 

 چشم مهندس، خدا از بزرگی کمتون نکنه. -

 

ده ها کار فوق العاها و باال دستیراضی نگه داشتنِ تمام زیردست

 سختی بود.

 

 نی.ککار میبرو ببینم چی -
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اش را تمام کرد صداقت که رفت، به سمت ریاحی رفتم، مکالمه

و با نیم نگاهی به سمتِ صداقت انداخت. چندان دلِ خوشی از 

 همدیگر نداشتند.

 

 چی شد؟ -

 

خواست کار رو تعطیل مگه مشکل این نبود که صداقت می -

 کنه؟

 

 بله. -

 

سطح اش زل زدم. زهرخندی زدم و به آثارِ گیجی در چهره

 فهمید؟!اش پایین آمده بود که نمیهوشیاری

 

تا سر همون ساعتی که خواستین کار رو ادامه میدن، االن هم  -

بهتره بریم من یه نگاه کلی به ساختمون بندازم؛ باید بدونم تو 

 ای هستیم.چه مرحله
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دیگر بیش از این وقت تلفن نکردم؛ من جلو رفتم و ریاحی 

 گزارش کار داد.خودش را به من رساند و 

  
ی لوله کشی آب رسیدن سه تا از چهارده تا مجتمع، تا مرحله -

که یکیشون به مشکل برخورده. دو تا دیوار کشی شدن که من 

ی بتنی خودم به شخصه نظارت داشتم. مابقی هنوز هم، سازه

کنن، هستن. خیلی داره کند پیش میره مهندس، همکاری نمی

ه، گیره دلیلی نمیاد، مرخصی میسرپرست کارگاه هرروز به ی

 ی ما نیست که با پیمانکار سر و کله بزنیم.وظیفه

 

ی شنیدن صدای بیل و کلنگ و داد و فریاد کارگرها اجازه

مسئولیتی هم داد. این همه مشکل و بیهای ریاحی را نمیحرف

 شنیدن نداشت.

 

 بره.تو نگران نباش، درست میشه. فقط یکم زمان می -
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ها، همه چیز را بررسی زمان تاریک شدنِ هوا، داخل ساختمانتا 

کردم. به هفت آپارتمان سر زدم و ابدا از کارها راضی نبودم. 

 گشت. اگر من نبودمتر کار به روال قبل بر میباید هرچه سریع

. دادکس وظایفش را درست انجام نمیرفت؛ هیچکار پیش نمی

؛ مسئولیت پذیر نباشندوقتی مهندس ناظر و سرپرست کارگاه 

شد و کارهای کردند، مدیر عامل شاکی میکارگرها اعتصاب می

 آورد.پشتیبانی صدبرابر فشار می

 
 

  
 
 

 

وارد دفتر مدیرعامل شدم. طبق معمول پشت میزش نشسته 

بود، با دیدن من بلند شد با هم دست دادیم و با لبخند به 

 نشستن دعوتم کرد.

 

 شریفیان؟ احوالتون چطوره آقای -
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رویم نشست و روی مبل چرم اصلش نشستم و درست روبه

 همزمان با بیرون فرستادنِ هوای درون کالبدش گفت:

 

 چند روزی بود که سر درد داشتم االن خیلی بهترم. -

 

ها که چند روز قبل دست از سر سردردهای فشار کاری؛ همان

 من هم برنداشته بود.

 

 خداروشکر که بهترید. -

 

خندید، امروز زیادی سرحال بود. من هم متعاقب او لبم را  بلند

های تشریفاتی و به لبخند کم رنگی کش آوردم. من خنده

 رسمی را دوست نداشتم.

 

 اگر اجازه بدین من درباره ی کار حرف بزنم. -
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به پشتی صندلی تکیه داد و دستش را روی رانش گذاشت. اتاق 

 ص...اندکی بوی قهوه داشت، یک تلخیِ خا

 

 شنوم.بله البته، می -

 

ی کوچک درست چند متر دور از صندلیِ شریفیان یک کتابخانه

هایش ربطی به کار نداشت؛ بیشتر داد. کتابرخ نشان می

توجه به او، شروع به اشعاری از فروغ و احمد شاملو... من بی

 حرف زدن کردم.

 

ب ترتیروز اولی که اومدم، با خودتون صحبت کردم. یه جلسه  -

دادیم و من از چند و چون کار، آگاه شدم. خبردار شدم مصالح 

کیفیت بودن. خودم با کارخونه تماس گرفتم و تمام مصالح بی

کیفیت رو پس فرستادم. البته درسته یکم از قیمت رو بی

برنگردوندن ولی از اون طرف تونستم با قیمت کمتری نسبت به 

نقص ی کار ما تمیز و بیقبل، مصالحِ با کیفیت تهیه کنم. تو
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زنه. به خاطر همین هم من این تصمیم بودن، حرف اول رو می

 رو گرفتم که از قبل خودتون هم در جریان کارها بودین.

 

 ی تایید تکان داد و کنجکاو نگاهم کرد.سری به نشانه

 

ک تبهگذره، من به تکیک هفته از برگشتنم به تهران می -

سر زدم. چندتا ایراد کاری کوچیک های در حال ساخت، سازه

بود که با کمک ناصر نامدار حل و فصل شد. ایشون هم توی 

سروسامون گرفتنِ مشکالت نقش بسیار خوبی داشتن. 

های آب رو داشتیم که من خودم به ترکیدگی یکی از لوله

شخصه با لوله کشی که لوله ها رو نصب کرده بود، صحبت 

ها از بوده و پیوست لوله کردم و معلوم شد حدس من درست

هم جدا شده. چندتا از طبقات به خاطر فشاری که از باال به 

ها کارگرها اعمال میشه، کانال کشیِ کولر نداشت که من خیلی

کار توبیخ کردم. االن دارن ایرادات رو زیر نظر رو بابت این

 کنن.مهندس ریاحی درست می

 
 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

635 

  
 
 

 

 تر از قبل، بهشد و مشتاق نفسی تازه کردم، روی زانوهایش خم

 هایم گوش سپرد.صحبت

 

های تاور که به خاطر مونه شکسته شدن یکی از ساکشنمی -

مستعمل بودنش بوده. من با یکی از طرف قراردادهای کُرد 

زبان صحبت کردم، سرپرست کارگاه هم درجریان هستن. باید 

 بره. قیمتی که میگن یکمچند جا قیمت کنم، وقت زیادی می

لی طوری خیباالست ولی با یه دونه تاور کارمون راه نمیفته؛ این

 عقب میفتیم.

 

کرد، انگار که پا روی پا انداخت و تکان داد. عمیقا براندازم می

هایم را تمام و کمال، ثبت و ضبط کند... خیلی سعی داشت حرف

 زود حرفم را قطع کرد.
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 چه قیمتی پیشنهاد دادن؟ -

 

 لیون.ششصد و هشتاد می -

 

هردو ابرویش را باال انداخت و نفسی تازه کرد. مبلغِ خیلی 

 شد از خیرَش گذشت.ی کار بود و نمیهنگفتی بود ولی الزمه

 

از  تونیقدر بودجه نداریم. ببینم میآره خیلی باالست، این -

 تر بگیری؟جای دیگه مناسب

 

کنم، من حتی خودم رفتم و از نزدیک تمام تالشم رو می -

صولشون رو دیدم. ساخت جدیده و خیلی خوبه ولی قیمت مح

ی آینده درستش باالست. نگران نباشین من تا اواخر هفته

 کنم.می
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ی دست نعمت با سینی حاوی دو فنجان قهوه وارد شد. با اشاره

به  ترشریفیان سینی را روی میز گذاشت. حاال بوی قهوه واضح

 ای پلک بستم.مشامم خورد و ثانیه

 

 خواید؟چیزی نمی -

 

تعارف را کنار گذاشتم؛ به نوشیدن این قهوه نیاز داشتم ولی نه 

 تلخ...

 

 اگر میشه یکم شکر. -

 

نعمت چشمی گفت و از روی میز مدیریت، قندانِ چینی را 

برداشت و مقابلم گرفت. نیم نگاهی به شریفیان انداختم، با 

 تم وکمیکرد. از دستش گرفحالت به ما نگاه میهای بیچشم

 شکر به قهوه اضافه کردم.

 

 با اجازتون. -
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 این را گفت و از در بیرون رفت، همزمان با هم زدن شکر گفتم:

 

 ی خوبی ندارم.با تلخی میونه -

 

 با سوالش دستم از حرکت ایستاد.

 

 ت رو نخوردی؟ی پیش، قهوهبه خاطر همین هم دفعه-

 

 ریزبینی عجیب بود.لبخند تصنعی به لب آوردم. این همه 

 

 جسارت نشده باشه، بله! -

 

روزها فنجانش را برداشت و باز پا روی پا انداخت. این مرد این

 کرد.تر از هرزمان دیگری رفتار میعجیب

  
 ی خیلی زیادی به تلخی دارم.من برعکس تو عالقه -

  
 قاشق را درون سینی گذاشتم و فنجان را به دست گرفتم.
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 عالیه.این خیلی  -

 
 

  
 
 

 

بلند خندید و صدایش در فضای تقریبا کوچکِ اتاق پیچید و من 

خواستم اما در توانم نبود با مشکوک ابرو در هم کشیدم. می

کسی زیاد از حد صمیمی شوم، مخصوصا فرد مرموزی مثل 

تم. اش نداششریفیان. تقریبا اطالعات خاصی از زندگیِ شخصی

ی کنکاش هرکسی اجازه خودش هم فردِ محطاطی بود و به

 داد.نمی

 

 اگر اجازه بدید، من بقیه گزارش رو خدمتتون عرض کنم. -

 

متوجه شد که من اهل مراوده نیستم، برای من کار مهم بود، نه 

 ارتباط دوستی.
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 بفرمایید. -

 

ی من خارجه ولی من به عنوان ناظر، این قضیه هرچند از حیطه-

کردن، پیمانکاری هنگ میرو دیدم که داشتن با سرپرست هما

که باهاشون برای نازک کاری قرارداد بستیم؛ زمان بیشتری 

خواسته. میگن به خاطر شدت گرما، باید ساعات کاری رو کم 

کنیم. دو ساعت از ساعت دوازده تا دو استراحت بذاریم. من 

بررسی کردم، حق با پیمانکاره چون طبق آماری که من گرفتم؛ 

بت چند سال اخیر، هوا خیلی گرم تر شده. امسال تو یزد به نس

طبیعیه که کارگرها نخوان کار کنن، برای همین هم من فکر 

ساعت از بعد از ظهر ساعت از صبح و یککردم که بهتره یک

بمونن تا جبران اون دوساعت ظهر بشه چون ما وقت کافی برای 

استراحت نداریم. پیشنهادم رو به سرپرست اعالم کردم، 

کردن. اگر پیمانکار قبول کنه که خب خیلی عالیه اما  استقبال

تونیم این جواب منفی رو به عنوان فسخ اگر قبول نکنه ما می
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قرارداد در نظر بگیریم و به عنوان ضرر، یه مبلغ پول بگیریم و 

 کار رو به یه پیمانکار جدید بدیم.

 

اش را روی میز گذاشت و در همان حالت با فنجان خالی قهوه

 یاق گفت:اشت

 

ایه! واقعا هم سرو کله زدن با پیمانکارها و العادهتصمیم فوق -

های آب و برق و بقیه با تو نیست و این حسنِ انتخاب شرکت

رسونه که تو رو به عنوان ناظر و پشتیبان منصوب من رو می

 کردم. آفرین، تو خیلی با درایتی!

 

ماد نفسی از بوی عطر تندش کشیدم، چقدر به خودش اعت

 داشت. از این فکر در دلم پوزخند زدم.

 

 کنم.کنم، من فقط انجام وظیفه میخواهش می -
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کرد. ترجیح دادم به جای فکر کردن به پر از تحسین نگاهم می

 ای به اصل ماجرا بپردازم:مسائل حاشیه

 

برای امروز انباردار با من تماس گرفت و گفت سه تن گچ  -

خبر دارم، باید تا آخر هفته بلوک هم  جایی که منالزمه، تا اون

کم بیاریم؛ اگر شما صالح بدونین برای تسریع در روند کار، اون 

رو هم سفارش بدم. شما قبول کنین من با سرپرست کارگاه 

 کنم.هماهنگ می

 

شنیدم و زیاد کنجکاوی نکردم. یک از بیرون سر و صدا می

 شد تشخیصش داد.پرونده روی میز بود که نمی

 

 ریش و قیچی دست خودته! -

 

با این حرف، شور و شعف به جانم ریخت. اگر از صبح تا 

رسیدم ریختم و حتی گاهی به غذا خوردن نمیدیروقت عرق می

شدم ولی حداقل خیالم راحت بود که به و تا صبح بیهوش می
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شد و مدیر عامل از کارم راضی بهترین نحو همه چیز انجام می

 ای به لب آوردم.ندانهمبود. لبخند رضایت

 

 ممنونم. -

 
 

 
 
 

 

ی یخ کرده را به لب زدم؛ سرد و شیرین بلند شد و من قهوه

 بود. با این حال همین شیرینی باعث شد الجرعه سر بکشم.

 

 خوام.وضعیت داره خیلی بهتر میشه، فقط یه چیزی می -

 

به سمتش سر چرخاندم. پشت پنجره ایستاد و دستش را به 

 تکیه داد.دیوار 
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 خوام یه سر بری کنترل اموال...می -

 

 پر سوال نگاهش کردم که به سمتم سر چرخاند.

 

 اتفاقی افتاده؟ -

 

دونم خیلی سرت شلوغه. بذار سر یه ی امروز نه. مینه، واسه -

خوام یه گزارش کلی داشته باشم از تمام فرصت مناسب... می

و فروش شده.  مصالحی که تا به امروز برای پروژه خرید

 جزء.بهتک و جزءبهتک

 

که درخواستش عجیب نبود اما من مشکوک شدم ولی با با این

 حال مطیع سر تکان دادم.این

  
 چشم جناب شریفیان. -

 

به طور کامل به سمتم چرخید و دست در جیب شلوارش فرو 

 برد و ریزبینانه براندازم کرد.
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د رو بفرست اتاقم، من ی خریتونی بری. برگهبسیار خب! می -

 کنم.مهر و تایید می

 

فنجان را روی میز گذاشتم و بلند شدم. دستی به پیراهن 

 ی زرشکی رنگم کشیدم.مردانه

 

 ی استخدام سرپرست جدید اقدامی نکردین؟درباره -

 

ی قبل، تخلفی صورت نگرفته. فعال که نه، توی یک هفته -

مشاور حقوقیم هم  ترجیح میدم یه فرصت دیگه بهش بدم، نظر

 همین بود.

 

 من قصد دخالت نداشتم و برای همین تنها سرتکان دادم.

 

 خیلی خوبه! پس من... با اجازتون میرم که به کارهام برسم. -
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ام گذاشت و از همان نزدیکم شد و دستش را روی سرشانه

فاصله خوب و دقیق نگاهم کرد. از سر تا پا... در آخر لبخند زد 

 از اطمینان و تحسین شد. و صدایش پر

 

اگر چندتا از تو داشتم، کسی توی ساختمون سازی به گرد پام  -

 رسید.هم نمی

 

تر از تعریفش هردو ابرویم باال پرید. لبخندش عمیق و عمیق

تر به نظر هایش تغییر کرد؛ حاال روشنشد و رنگ چشم

 رسید.می

 

که  مسئولیتیممنونم جناب شریفیان... باور کنید من جز حس  -

 در قبال وظایفم دارم کاری انجام نمیدم.

 

 ام آورد و نفسش را آهسته بیرون فرستاد.فشاری به شانه

 

 مهم هم همینه، احساس مسئولیت... -
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شاید حق با شریفیان بود ولی من واکنش چندانی نشان ندادم. 

سرم را پایین انداختم و با خداحافظی کوتاهی اتاق مدیریت را 

کردم. اگر شریفیان یا هرکسی دیگر از زندگی شخصی ترک 

ها شدند، همچنان از این احساس مسئولیتمن خبردار می

ی اخیر، من بیش از دوبار با کردند؟ در یک هفتهتعریف می

سارا حرف نزده بودم و با جان کندنی، یک بار هم با خانواده 

ی هشد. همحرف زده بودم. هر مکالمه بیش از دو دقیقه نمی

راه زنگ میزد و بهکردم. خشایار راههای مهیار را رد میتماس

دادم. های دریافتی را نمیمن حتی جوابِ آن همه سیل پیامک

خوردم. فقط تنها لطفی که در حق درست و حسابی غذا نمی

تر، کردم؛این بود که برای سرپا شدنِ هرچه سریعخودم می

 خوردم.سر وقت می دادم و قرصم راشو میوزخمم را شست
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**** 

 
 

 
 

 

به ساعت نگاه کردم، نزدیک به هشت شب بود. از پشت میز 

کارم بلند شدم و ظروف کثیفِ ناهار ظهر را برداشتم و به طرف 

آبدارخانه رفتم. بین راه نعمت را دیدم، با دیدنم گرم 

 احوالپرسی کرد.

 

بیرون  سالم مهندس، حالتون چطوره؟ امروز اصال از اتاق -

 نیومدین.

 

سالم، آره سرم شلوغ بود. کلی سفارشات داشتم و باید همه  -

 کردم.رو لیست می
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به غیر از سفارش دادن باید محصوالتی که سرپرست تایید 

 کل کردنفرستادم. آن همه تلفن زدن و کلکرد را پس مینمی

 با عاملین خرید و فروش دردسرساز بود. پوفی کشیدم.

 

 شورم و بعدا میارم.بدین من میشما چرا؟  -

 

ظروف را از دستم گرفت. با شرمندگی به خاطر سن و سالش 

 گفتم:

 

 تونم.نه آقا نعمت، خودم می -

 

هایش را لبخند زد و با غرولند کردنِ مختص خودش چشم

 همزمان گرد کرد.

 

 ی منه. شما کلی خسته شدین!ای بابا وظیفه -
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ظاهرش را از نظر گذراندم. یک دستی به ته ریشم کشیدم و 

شلوار پارچه ای سیاه رنگ و پیراهنی سفید و چهارخانه که کمی 

 ه...سوختنمود. یک کالهِ سفیدرنگ و صورتی آفتابگشاد می

 

 باشه دستتون درد نکنه، امروز نامدار رو ندیدی؟ -

 

دست کرد و باز غر زد. ببشتر به یک پیرزن بهظروف را دست

 یک پیرمرد درمخیطی مردانه...شباهت داشت تا 

 

نه نیومده، فکر کنم بعد اون همه سفارش و استخدامِ کارگر  -

 افغانی، سرش خیلی شلوغ شده باشه.

 

 سرتکان دادم.

 

 باشه، پس به کارت برس. -

 

 راه کج کردم تا به اتاق برگردم ولی با خرفش کمی مکث کردم.
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 خواین چای یا قهوه براتون بیارم؟می -

 

 کرد.ام کم میبدی هم نبود، کمی از خستگیفکر 

 

میرم اتاق استراحت، کارم تموم شده؛ اگر کسی کاری داشت  -

 جام.من اون

 

 هایشدستی به بازویش زدم که تکان خفیفی خورد. با چشم

 لبخند میزد.

 

 حتما، خسته نباشین مهندس. -

 

 سالمت باشی. -

 

وبایلم برداشتم. مبه سمت کانکس پشتیبانی رفتم و وسایلم را 

که داخل جیبم لرزید؛ کلید برق را زدم و در اتاق را بستم. وارد 
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اتاق استراحت شدم و وسایلم را هرکدام سر جای خودش 

خورد؛ از جیبم گذاشتم. درآخر تلفنم را که سمج زنگ می

 بیرون آوردم.

 

 بله؟ -

 

 ای نفسم را تنگ کرد.صدای سارا، برای لحظه

 

 الو مهبد؟ -

 
 

 
 

 

 

امان سرِ جا میخکوب شدم. دقیقا چهارروز از آخرین مکالمه

خیالیِ خودم گذشت، هیچ زمان تا به امروز، از این همه بیمی

 حرصم نگرفته بود.



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

653 

 

 جانم؟ -

 

 داد.دلخور بود با این حال نشان نمی

 

 خسته نباشی عزیزم، زنگ زدم حالت رو بپرسم. -

 

گم شدم. مثل بیماری  تپید و در تاریکی اتاققلبم نامنظم می

 که به هیچ کجا تعلق نداشت. سرگشته

 

 مهبد؟ سرت شلوغه؟ -

 

 تازه اومدم اتاقم، خودت خوبی؟ -

 

اوهومی گفت و سکوت کرد. به خودم تکانی دادم و لب تخت 

 نشستم و پنجه الی موهایم فرو بردم.
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کنی یا نه ولی تا همین حاال سرکار بودم؛ از دونم باور مینمی -

شیش صبح تا خودِ دو بعد از ظهر سر ساختمون بودم، بعد هم 

های خرید و فروش تا همین دو دقیقه پیش داشتم به لیست

 کردم.رسیدگی می

 

کردم و او من تندتند و پشتِ سرِ هم، کلمات را قطار می

 برخالف من، مالیمت خاصی در ادای کلمات داشت.

 

 دونم سرت شلوغه.کنم، میباور می -

 

که تا چه اندازه از دستم دلخور و ناراحت بود، ابدا این حدسِ

 کار سخت نبود. با این حال گفتم:

 

 کنی.ممنونم که درک می -
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ی مزخرفی گفته بودم و خودم قبول داشتم. نفسم را در جمله

ی دهانم نگه داشتم و پوف مانند بیرون فرستادم. سارا محفظه

 سکوت کرده بود.

 

ی که تنها کسی هستی که بعد مادرم بهم دونسارا؟! تو می -

 آرامش میدی؟

 

دادم ولی این وسط کسی باز هم تنها سکوت عایدم شد، حق می

فهمید از یک بحران متواری داد؟! کسی میخق را به من می

شدن و یک غرق شدنِ اجباری در کار، چه معنایی داشت؟! 

 سعی داشتم سارا را به حرف زدن وادار کنم.

 

 نوز هم برنگشته؟مادرت ه -

 

خشی که نفسش ایجاد کرد، پلک بستم و آه کشید و من از خش

 تنم داغ کرد.
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 نه. -

 

سارا، گچ و سیمان و کارگرهای ساختمانی نبود که اخم کنم و 

 عربده کشی راه بیندازم. یک زن بود و من...

انداخت و کاش قلبِ حسم به یک زن، من را به یادِ الدن می

فهمید که سارا لیاقتِ تصاحبش را داشت نه میی من، حرامزاده

 آن الدنِ...

 

 ست؟حوصلهقدر بیچرا خانومِ من این -

 

خیلی کوتاه جوابم را داد. سبکِ حرف زدنش شبیه به یک 

 بست بود.بن

 

 دونم.نمی -

 

 دستم مشت شد و روی رانم کوبیدم.
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ت اذیت میشم، چرا نمیری کم دارم به خاطر این تنهاییکم -

 ت میشد؟ دخترداییت؟!پیش مرجان؟! چیکاره

 

 آره. -

 

این تلگرافی حرف زدنش، بیشتر از همه چیز روی خط اعصابم 

 بود.

  
 حتی یادت نیست که ازدواج کرده؟ -

 
 

 
 
 

 

لبم را بین دندان گرفتم و فشردم. اعصابم متشنج شد و سری 

 اراده صدایم باال گرفت.به تاسف تکان دادم. بی
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. خب تو اون تهرانِ خراب شده، دیگه کسی نیست ببخشید.. -

 که یا تو بری پیشش یا اون بیاد پیشت؟ به بهار زنگ بزن.

 

 ای گفت:قراری به جانم افتاده بود. بعد از مکث طوالنیبی

 

بهار از دست من دلخوره، باهام سرسنگینه. از آخرین باری  -

 گذره.که با هم حرف زدیم چهارروز می

 

گشتم اما حتی مغزم به دنبال یک دلیل موجه میدر مرورگرِ 

 یک بهانه هم یافت نکردم. متعجب ابرو درهم کشیدم.

 

 واسه چی؟ -

 

 چون تو جواب خشایار رو نمیدی. -

 

صدا زدم. ای کشیدم و لبم کج شد. پوزخندی بیپوف کالفه

 لعنت بر خشایار...
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 ...چه ربطی داره آخه؟! بحث بین من و اون خشایارِ احمق -

 

لزومی نداشت در مقابلِ سارا بدگوییِ خشایار را بکنم. حرفم را 

 نیمه رها کردم.

 

 سارا؟ -

 

 جونم؟ -

 

برای بیان کردنش تردید داشتم. شاید اگر به جایِ سارا، الدن 

 ریخت، اظهار دلتنگیکرد، اشک میقراری میپای تلفن بود و بی

 کردم اما حاال...ای تعلل نمیکرد، ثانیهمی

رفت. من آدم انگار دست و دلم برای انجام هیچ کاری نمی

 بودم؟! سارا حاال زنم بود...
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تر، زنی که پایِ همه چیزم، خوب و بدم مانده بود، از همه مهم

من را دوست داشت. بر خالفِ هر زنِ دیگری در شرایطِ مشابه 

 او...

کم در حینِ رابطه، اسم الدن را نیاورده بودم و کم به جسمش 

 سیب نزده بودم ولی هنوز دوستم داشت.آ

 

خوای من بیام تهران؟ گوربابایِ چندساعت پرواز و می -

رانندگی... تا صبح تو بغلم دراز بکشی و عطر تنت رو نفس 

دونی از بس به جای صدای تو، صدای مته و داد و بکشم. نمی

بیداد کارگرا رو شنیدم، به جای نفس کشیدنِ بوی تنت، سیمان 

آهن به مشامم خورده دارم دیوونه میشم. از همیشه و بوی 

 کنم. همین حاال میرمخوامت. تو بگی بیا، معطل نمیبیشتر می

 گردم.فرودگاه با اولین پرواز میام و برمی

 

 باره حسنفسش را فوت کرد و تنم به رعشه افتاد. انگار یک

نیاز، در وجودم بیداد کرد. انگار تا همین لحظه در یک 

 ه مخفی شده بود و حاال...صندوقچ
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آخ کشیدم و پلکم رو به هم فشردم. حداقل حاال نباید متوجه 

 شد. نباید...اوج نیازم می

نفسش که تغییر کرد؛ حدس زدم شاید دلِ نازکش از شنیدنِ 

هایم سنگین شده بود و قصد باریدن داشت. آخ از من... حرف

 آخ از مردِ نفهمی مثل من!

 

کنی. باور کن یه قطره اشک بریزی با من نمینه سارا، گریه  -

 طرفی، هیچی نگو، جواب نده، فقط بیا تو بغلم، یاال معطل نکن.

 

 مهبد؟ -

 

لرزش صدایش، حالم را خراب کرد. گوشی بین دستم عرق 

 کرد و ضربان قلبم باال رفت.

 

 اومدی یا نه؟ -
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متوجه گریه کردنش شدم ولی همین که از ترس بو بردنِ من، 

کرد. باید به خاطر کرد، دردم را صد چندان میفی میمخ

هایش را خیس دانستم به چه علتی گونههایی که خوب میاشک

کردم؟! من علتِ بزرگِ زدم؟! شماتت میکرد، داد میمی

هایش زیر زبانم زنده شد تک قطراتش بودم. طعمِ اشکبهتک

 و لب زدم:

 

یگی، من حرفات رو الزم نیست حرف بزنی تا من بفهمم چی م -

ی تو تنگ دونم. سارا خانوم، دلِ منم به اندازهنگفته هم می

خوری، چی شده. منم به همون اندازه نگرانتم که چی می

پوشی، کجاها میری، که خدای ناکرده بالیی سرت نیاد. دل می

کشه. منم دلم منم واسه دیدنت، واسه بغل کردنت پر می

 لحظه با تو زندگی کنم. خواد کار نکنم تا لحظه بهمی
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رسید. همسرِ من، جز صدایِ سکوت، هیچ صدایی به گوشم نمی

جرات نداشت از حرفی که از سرِ نگرانی اما دستوری گفته 

 بودم؛ سرپیچی کند. وجودم ماالمالِ غم بود.

 

 اگر تو بخوای میام تهران، فقط بخواه. -

 

با تاخیر از اش را بینی باال کشید و صدای ضعیف و گرفته

کیلومترها فاصله شنیدم. انگار داشت واقعا کوه و در و دشت و 

 کرد تا به حلزونیِ گوشم برسد.ها را طی میجاده

 

کنم. یکی از چیزایی که از بابام یاد نه الزم نیست، صبر می -

 گرفتم، صبر کردنه.
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ی کوتاه، حقم را کفِ دستم گذاشته بود. پاهایم با همین جمله

خورد و من مشتم را جلوی دهانم نگه ک تکان میهیستری

 داشتم.

 

  کنی؟خوای صبربه اومدنم شک داری یا واقعا می -

 

گیری کرد، بهانهسارا حاضرجواب شده بود، معموال دخالت نمی

 زد، آرامش داشت.نداشت، نق نمی

 

 خوام منتظرت بمونم.به حرفات شک ندارم به خاطر همین می -

 

درب، باعث شد از روی تخت بلند بشوم. هنوز  ای بهصدای تقه

 کرد.زدم و پاهایم از انقباضِ عضالتم درد میاندکی لنگ می

 

 یه لحظه گوشی رو نگه دار، دارن در میزنن. -

 

 باشه. -
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حوصله و دمغ، درب را باز کردم. نعمت بود. سینی دستش را بی

 مقابلم گرفت و با همان لبخند همیشگی گفت:

 

 ن که نشدم؟مزاحمتو -

 

های ناهار و یک فنجان به محتویات سینی نگاه کردم، ظرف

قهوه... بخار متصاعد شده از قهوه، در وجودم لذت ایجاد کرد. 

 لبخندش را با لبخندی کمرنگ جواب دادم.

 

 دستت درد نکنه زحمت کشیدی. -

 

 سینی را از دستش گرفتم.

 

کل داره؟ ها رو روشن نکردین؟ نکنه برقتون مشچرا چراغ -

 خواید بگم....می
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سارا هنوز پشتِ خط بود و این مرد داشت حساسیتش را 

 کرد. حرفش را قطع کردم.صدچندان می

 

 تونی بری.نه مشکلی نیست می -

 

زبانی به نعمت فشار آورده هماز بدشانسی، انگار تنهایی و بی

 خواست از من حرف بکشد.بود که می

 

کشید. خسته میشین. خودتون کار میروزها خیلی از این -

هاتون رو خواین بخیهپاتون هم که هنوز خوب نشده، کی می

 بکشین؟

 

شنید، کالفه پوف کشیدم. های نعمت را میکه سارا حرفاز این

 شد.زدم، متوجه نمیهرچقدر با ایما و اشاره با نعمت حرف می

 

ری ب خوام استراحت کنم تو هم بهترهمشکلی نیست، من می -

 به کارات برسی.
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لب گزید و دستی به سیبیل پر پشتش کشید. لبخندی خجول به 

اش را دور گردنش انداخت. واقعا لب آورد و دستمال یزدی

 شد.متوجه آن همه ایما و اشاره نمی

 

 ای ندارین؟انگار زیادی حرف زدم، امر دیگه -

 
 

  
 

 

 وابمنه برو بسالمت فراموش نکن اگه کسی کارم داشت خ -

 سبکه زود بیدار میشم.

 

 سر تکان داد و عزم رفتن کرد که گفتم:

 

 ها کی امشب کشیکه؟از نگهبان -
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بین راه متوقف شد و برگشت. یک تای ابرویش باال رفت و 

 چشم ریز کرد.

 

ش مریض شده مرخصی شیفت عماد بوده ولی مثل اینکه بچه -

خودش.  به جایساعتی گرفته و رفته، قرار بوده یکی رو بفرسته 

 خواین تا من خبر بگیرم.من در جریان نیستم، اگه می

 

دستی در هوا تکان دادم و نیم نگاهی به ساعت انداختم. 

های مالیم های بدنم بیرون زده بود و من هنوز صدای گریهرگ

های داخلیِ گوشم شنیدم. انگار در الیهی سارا را میو مخفیانه

 کرد.حک شده بود و جرکشم می

 

 تونی بری، شب بخیر.نه، می -

  
معطلی وارد اتاق شدم و با پا در را بستم. کلید برق را زدم و بی

سینی را روی تخت گذاشتم؛ با دیدن ظروف، به خاطر آوردم 

 که من هنوز شام هم نخورده بودم.
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گوشی تلفن را به گوشم زدم، امیدوار بودم سارا قطع کرده 

 باشد.

  
 الو خانومم؟ -

 

 گفت؟پات چی شده؟این مرده کی بود؟چی داشت می-

 

که راضی نبودم سارا این موضوع را بفهمد و حاال باید به جای این

ربط به زدم که بیناز کند و نازش را بکشم، از زخمی حرف می

ه اهمیت جلوالدن و آن شب نحس نبود. خواستم این اتفاق را بی

 .بدهم تا حساسیت سارا را برانگیخته نکنم

 

 جور مسائل نکن.چیز مهمی نیست، تو خودتو در گیر این -

 

کمی از قهوه را نوشیدم. این بار هم نعمت، شکر را فراموش 

کرده بود و برای همین هم از خوردن منصرف شدم. سارا 

 صدایش را باال برد.
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کنی؟ مسئله مهمی پیش اومده؟ جریان چرا از من پنهان می -

کنی که من ؟ به این فکر نمیپات چیه؟ چرا هیچی نمیگی

خبرم، نگرانم؟! وقتی این همه چیز هست که من ازش بی

ی حرفات تونم بهت اعتماد کنم؟ اصال شاید همهچطوری می

 دروغ باشه که منو دست به سر کنی!

 

باره خیس عرق شدم. با این حرف، ضربان قلبم باال رفت و یک

صدایم را از دست  اراده، کنترلاز گوشم دود بیرون میزد و بی

کرد. ها قدرت تفکرم را مختل میدادم. خستگی خیلی وقت

 کرد.ام میوقتش نبود و سارا داشت عصبی

 

فهمی داری چی میگی؟ یه سری چیزها هست که هیچ می -

ست. من از چی باید بگم؟ راضی فایدهحرف زدن در موردش بی

یرم، بگ میشی بگم اون شبی که قرار بود برم عزای زندگیم رو

ای هکه جواب تلفنمهیار و خشایار مانع رفتنم شدن؟! علت این

خشایار رو نمیدم هم همینه؛ چون نارفیقی کرد. هرچند این پس 

 کنم.کشیدنِ بهار رو درک نمی
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یدم. شننفسش منقطع شده بود و من صدای کوبش قلبش را می

 ذهنش، خارج از صدای بلندم، روی زخم پایم متمرکز شده بود.

 

 پس پات چی شده؟ کار خشایاره؟ -

 
 

 
 
 

 

سعی کردم کمی بر اعصابم مسلط باشم ولی هنوز هم بلند 

 حرف میزدم.

 

نه سارا فقط یه حادثه بود، پام رفت روی شیشه و برید. فقط -

جوری واسه من جبهه همین... مسئله مهمی نیست که این

 گیری.می
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باشم، تنِ  که بحث را عوض کردهحرفی نزد و من برای این

 تر آوردم.صدایم را پایین

 

م که حوصله قدر خستهکار کنم؟ اینبه نظرت واسه شام چی -

 ندارم پاشم یه چیزی درست کنم.

 

آهی از سرِ درد کشید و چندثانیه سکوت کرد. تا کنار پنجره ی 

 ی کِدرش، بهچسبیده به دیوار پیش رفتم و از پشت شیشه

ها نشسته و به شدت روی بلوکبیرون زل زدم. دوتا کارگر 

 سرگرم حرف زدن بودند.

 

هرچند متوجه عوض کردن بحث شدم ولی حق نداری با شکم  -

گرسنه بخوابی، یه بار هم که شده لجبازی رو کنار بذار اگه 

 ت نیست شام درست کنی یه چیزی از بیرون بگیر.حوصله

 

ه ب از لجبازی نیست تو که باید خوب بدونی، غذاهای بیرون -

 سازه.م نمیمعده
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ی پیش هومی گفت و غم و غصه و دلخوریِ چند دقیقه

 فراموشش شد و باز به جلد سارای همیشگی برگشت.

 

 جا بودم.کاش حداقل من اون -

 

باز فکرهای شیطانی به مغزم خطور کرد. مکان ابدا مناسب نبود 

ولی حاال انگار برایم اهمیتی نداشت. این اتاقک کوچک، 

 ی قلبِ من...نشین باشد و سارا ملکهنست یک شاهتوامی

 

هوم، البته... منم خوب از خجالتت در میومدم، مهمون نوازیم  -

چرخه خواد بگم چه چیزهایی تو مغزم میحرف نداره. دلم می

 سارا خانم ولی بذار دهن من بسته بمونه...

 

هین کشید و غرق لذت شدم. داشت به سرم میزد قصدِ کار و 

های سرخ سارا زده، لبو یزد و شریفیان را بزنم و شبیخونبار 

 را شکار کنم.
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های منقطعِ سارا داشت پوست تنم در حال سوختن بود و نفس

  کرد.تر میخالم را خراب

 

 ادب شدی.خیلی بی -

 

گفت متوجه عوض شدن بحث شده ولی خوب اگرچه می

 کردم. اینای توانسته بودم ذهنش را پراکنده کنم. تک خنده

 بخش برای هردو تاثیرگذار بود.بحثِ لذت

 

چیه؟ نگران پولشی؟ اون با من... نگران بلیطشی، تو که  -

کنی... یا نکنه از من خودت تو دفتر هواپیمایی کار می

ن کنه چه مترسی؟! مشکلی نیست. واسه تو که فرقی نمیمی

بلیطم رو جا، این بارِ آخره دارم میگم، جا باشم چه تو ایناون

 اوکی کن بیام و برگردم.

 

دهان کجی کرد و من دستِ آزادم را به دیوار تکیه دادم. 

 کرد.لعنتی... قلبم محکم و پرفشار خون پمپاژ می



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

675 

 

 ای، هنوز آثار جرمت مونده.مزهخیلی بی -

 

زده از دیوار فاصله گرفتم و چهره در هم کشیدم. شرم

 گرد کردم و لب تخت نشستم.عقب

 

 خشید، قول میدم دیگه تکرار نشه.بب -

 

 لطافت خاصی به صدایش بخشید.

 

که باهات حرف بزنم، خیلی دلخور بودم ولی تا قبل از این -

حاال... مهبد خیلی دوسِت دارم. من نگرانتم توروخدا بیشتر 

 مراقب خودت باش.
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 ام لب زدم:همراه با بیرون فرستادنِ هوای درون سینه

 

 ما فقط امر کن.چشم خانومم ش -

 

برد. التهابی که به وجودم افتاده بود؛ داشت دمای بدنم را باال می

موهایم را با دست به عقب سوق دادم و صدای سارا، ماشینِ 

ای کشاند که تنش در آغوشم زمانی بود که من را به ثانیه

 نقص!لرزید. ظریف و بلورین، لطیف و بیمی

 نرسیده بودم.زمان به این حد از دلتنگی هبچ

 

 مطمئن باشم که پات خوبه؟! -

 

خواست این بحث را پراکنده کنم ولی برای سارا بهتر دلم نمی

 که مطمئنش کرده باشم لب زدم:بود که متوجه نشود. برای این

 

آره خیالت راحت، ناسالمتی برادرم دکتره بهم رسیدگی  -

 کرده!



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

677 

 

کرد. سخت ای و نیمچه لبخندی به لب آوردم. مکث طوالنی

 کرد. مثال آن شبِنبود فکر کنم سارا به خیلی چیزها فکر می

 نحس و آثارِ به جا مانده از الدن...

ی شبانه و خلوتمان، روی جسم و روی تن و بدنش، روی رابطه

 روحمان...

 

 خب خدارو شکر، خوشحالم که حالت خوبه. -

 

 داد.اش، حالش را نشان میلرزش تارهای صوتی

 

ن برم اطاعت امر کنم، یه چیزی واسه شام درست بهتره م -

 کنم.

 

ه زده بام به پایان نرسیده بود که شتابهنوز حروفِ آخرِ کلمه

 میان حرفم پرید و سوالش، درد داشت!
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 بهم زنگ میزنی؟ -

 

خواست. مسافتم، دلم، تلفنی نه، دلم سارایِ حضوری را می

 روحم، جسمم دور بود. دور...!

آورد. هیچ زنان تا به این اندازه را دوام نمی سارا این شرایط

نزدیک اما دور نبودیم حتی روزهای اولِ این ازدواجِ مخفیانه. با 

خواستم محبت کنم، خودِ منحوسم باشم اما یک تمامِ قوا، می

لنگید! سوالش نابودم کرده بود و انگار از جای کار همیشه می

 عرش به فرش افتادم.

رسید اما اوضاع روحیم از ی بهتر به نظر میکه شرایط کاربا این

 تر بود.همیشه وخیم

با خودم جنگ جهانی اول تا هزارم راه انداخته بودم و تمامی 

 تر...!نداشت. هربار مخرب

 از من چیزِ زیادی باقی نمانده بود.

 

 زنگ میزنم. -
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نفسی که از سرِ آسودگی کشید حس کردم. سارا به کم قانع 

ی صدایش، لیاقتش را نداشتم اما از شنیدنِ دوبارهبود و من 

 قلبم فرو ریخت.

 

 دوسِت دارم. -

 

تاب ووقتی با این لحن مظلومانه حرف میزد، قلبم به تب

افتاد. قفل قلبم را باز کردم، اگرچه زبانم از بیانش قاصر بود می

 ولی گفتم:

 

 منم دوسِت دارم. -

 

 که دوستش نداشته باشم؛ نه!نه این

ترسیدم آزارش بدهم، من یک ن از خودم مطمئن نبودم، میم

 لرزاند.مرد کامل نبودم... همیشه بیانش، دست و دلم را می
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مراقب خودت باش عشقم، من همش منتظر زنگتم پس  -

 فراموشم نکن.

 

خواست فاصله معنا نداشت. کاش هوایی شده بودم، دلم می

داغی نفسش را شد دستش را بگیرم و روی قلبم بگذارم. می

خواست. این روی پوستم حس کنم؛ دلم حضورش را می

بریدم ولی سماجت داشت و در عروقم عربده احساس را سر می

 کشید.می

 

 چشم، خداحافظت خانومم. -

 

اش گوشی را پر کرد و قلبم فشرده درپیهای پیصدای بوسه

 شد. آرزوی واقعی بودنشان را داشتم.

 

 مطمئنی نیام تهران؟ -

 

 مهبد؟ -
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 چنان با ناز اسمم را بیان کرد که قند در دلم آب شد.

 

 من االن راه میفتم. -

 
 

  
 
 

 

ریزریز خندید و من به حکمت خدا فکر کردم. یک زن و آن 

حجم از ظرافت و لطافت، سادگی و صداقت، محتاج نوازش و 

بوسه و آغوشِ گرم، چطور خودش توانایی به دوش کشیدنِ 

 رنج و درد را داشت؟!وسعت بزرگی از 

خندید و به آمدم و سارا داشت میمن از پسِ خودم برنمی

 داد.مردی مثلِ من، دلگرمی می

 

قدر معنادار اسمم رو به اون زبون و چه توقعی داری؟ این -

 طعمت میاری و من نیام پیشت؟های خوشلب
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 سارا عادت نداشت درست برخالفِ الدن...

ه بشنود و احتماال دریایی از اشک عادت نداشت از من عاشقان

هایی که از دلش به پرواز بارید برای همان پروانهمی

 آمدند.درمی

 

خواد بحثمون به خیلی لوسی، برو به کارات برس. دلم نمی -

جاهای باریک بکشه بعدا نشه جمعش کرد. مثال مسافرتی و 

 هراهت دور، برای تو شاید مهم نباشه اما برای من خیلی مهمه ک

 گیری کنه و تورو بخواد اما نباشی.بعدا دلم بهونه

 

نفسم به شماره افتاد ولی سکوت کردم. من به این حال رسیده 

تکه بودم بین گذشته و حال، بین سارا بودم، همین لحظه که تکه

 و آن ناجنس...

 

 شب بخیر مهبد، خدا کنه شب خواب منو ببینی! -
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لبم نشسته بود؛ از بین  هایش، رویلبخندی که از حالوتِ حرف

هایم در هم شد. از این احساساتِ ضدونقیض، از رفت و اخم

گیر کردن میانِ دو زن، خسته بودم. من به سارا میل داشتم، به 

اش اتفاق های گر گرفتهخودِ خودش... احتماال بوسیدن گونه

 شیرینی بود اگر این بعد مسافت وجود نداشت.

 

 ومم.باشه، شب تو هم بخیر خان -

 

تماس که قطع شد، به سمت آینه رفتم و به خودم زل زدم، پای 

چشمم گود افتاده بود. در تمام ده روز گذشته، غذای درست و 

 ام در آینه اخمحسابی نخورده بودم. برای تصویر منعکس شده

 کردم.

 

 

*********** 
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ای ساده و شلوار کتان کرمی پوشیدم و مقابل پیراهن سورمه

ایستادم. امروز بعد از تقریبا دو هفته، حال بهتری داشتم. آینه 

ه ی پایم هم بهتر شدکردم و وضعیت بخیهکمتر فکر و خیال می

بود. به گردن و مچ دستم عطر زدم و موهایم را که کمی بلندتر 

از حد معمول شده بود، روبه باال هدایت کردم. ته ریش همیشه 

ی باالی داد. دو دکمهان میتر نشام را با جذبهمالیمم، چهره

پیراهنم را باز گذاشتم و کیف سامسونت به دست از اتاق خارج 

 شدم.

کانکس پشتیبانی چند متر با من فاصله داشت ولی باید به 

زدم. برای صبحانه عسل و خامه ها و انبار سر میساختمان

 خورده بودم و حسابی انرژی داشتم.

 

ناصر را دیدم. از همان وارد ساختمان شدم و قبل از همه 

ی چندمتری دست بلند کرد که جواب دادم و خودم را به فاصله

 او رساندم، بعد از دست دادن گفتم:

 

 چه خبرا؟ -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

685 

 

سالمتی، خداروشکر کارها داره خوب پیش میره. سرپرست  -

اومد و رضایتش رو اعالم کرد. مدیرعامل هم این روزا حسابی 

پیش بره به سال نکشیده  طوریخونه. اینکبکش خروس می

 پروژه تمومه.

 
 

 
 

 

 و چه خبری بهتر از این!

لبخند زدم، از همان لبخندهای نادر که کمتر زمانی روی لبم 

 شد.پیدا می

 

 همیشه خوش خبر باشی. -

 

 اش زدم و گفتم:بلند خندید، دستی به کاله ایمنی
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 گیرن. آفرین!ها هم یاد میاگر تو رعایت کنی، زیر دستی -

 

دستش را به سمتی دراز کرد و من مسیری را که نشان داد، با 

چشم دنبال کردم. یک نفر بینِ چند کارگر ایستاده بود و با تنِ 

 صدای باالیی حرف میزد.

 

 پیمانکار تاسیسات مکانیکیه، معلوم نیست باز چی شده. -

 

 ی جدی ایداد که مسئلهخسابی معرکه گرفته بود و نشان می

 ای باال انداختم.د اما شانهرخ داده بو

 

تو که مربوط نمیشه، بذار با سرپرست حرف بزنه اگر وبه من -

 موردی بود حتما اطالع میده.

 

ی هیجانیِ مقابلش چشم نگرفت. هومی گفت ولی از آن صحنه

ام فروچکید و صدایِ رو به افولش چند قطره عرق روی پیشتنی

 را شنیدم.
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 سفارشات چی شد؟ -

 

م رفتطور که برای برداشتن کاله ایمنی، به اتاق کار میهمان

 گفتم:

 

 امشب میرسه. -

 

ی چهار را به دست گرفتم و پا به داخل ی ساختمان شمارهنقشه

روی چند ها گذشتم و درست روبهگذاشتم. از کنار شن و ماسه

دیواری که تازه کشیده شده بودند، ایستادم. ماژیک نارنجی به 

های دیوارکشی را درون م و درست همین قسمتدست گرفت

ه ها، همهای برق، کانال کشیها، سیمنقشه، هایالیت کردم. لوله

ی رفت. لبخند رضایت گوشهچیز اصولی و طبق نقشه پیش می

 لبم جاخوش کرد.

ه که بموبایلم که به صدا درآمد، نقشه را تا کردم و بدون این

 زدم. شماره نگاه کنم، تلفن را به گوشم
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 بله؟ -

 

های کرکننده و هوارکشیِ همان صدای مادر از بین دم و دستگاه

 مردک، نویدبخش امیدها و آرزوها بود.

 

 سالم پسرم. -

 

ای ترین قسمت ها رد شدم و گوشهاز روی سنگ و سیمان

ساختمان ایستادم و نقشه را زیر بغل زدم و با انگشت، گوشِ 

 چپم را گرفتم.

 

 برم، صبح بخیر خوبین؟ سالم قربونتون -

 

 بارید.ناراحتی از سر و روی صدایش می

 

 زنی، خواستم ببینم خوبی؟تو که یه زنگ نمی -
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نفسم را شل بیرون فرستادم، نگاهم به یکی از کارگرها افتاد که 

 کرد.داشت فرغونِ حاوی بلوک را حمل می

 

 من خوبم، فقط یه خورده سرم شلوغه. -

 
 

 
 

 

 کار نکش، پسرم خسته میشی.خیلی از خودت  -

 

 زدم.دست خودم نبود که بلند حرف می

 

خب مادرِ من، کار واسه مَرده. کسی هم که کار کنه خب  -

 مسلما خسته هم میشه، یه چیز طبیعیه.

 

 صدای مردی کنارم، باعث شد یک قدم به عقب بردارم.
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 سالم مهندس، ببخشید باید این رو رد کنیم. -

 

ردند. بیگر، داشتند چند الوار را به سمتی میبا کمک چند نفر د

 سر تکان دادم و خودم را کنار کشیدم.

 

 پسرم؟ -

 

 جانم مادر؟ -

 

 خطور ذهنم به لحظه یک که بود خلوت خط سویِ آن قدرآن 

 .نبودند خانه مهیار و پدر شاید کرد،

 

 چیزی شده؟ -

 

یک پایم را باال آوردم و نقشه را یک دستی به داخل کیفم 

 گذاشتم.
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کنی. مراقب هستم، غذا نه همه چی خوبه، روزانه گوشزد می -

بار این همه حساسیت به خورم. چی شده اینهم سروقت می

 خرج میدی؟

 

آه کشید و هوای متصاعد شده از دهانش مثل یک طوفان، در 

 گوشی پیچید.

 

 جوشه.خب نگرانتم، همش دلم مثل سیر و سرکه می -

 

ای صدای پدر را از کنارش د و برای ثانیهای مکث کرچند لحظه

 شنیدم و دلم آرام گرفت.

 

 خواد باهات حرف بزنه با من کاری نداری؟پسرم بابات می -

 

کرد. پوف کشیدم، چون ابدا دلم که خوب بود کفایت میهمین

 خواست نصیحت پدرانه بشنوم.نمی
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 باشه، برو به امان خدا مادر. -

 

 .خداحافظت شاخِ شمشادم -

 

و گوشی را به پدر پاس داد. صدای پرابهتش که در گوشی 

ی وجور کردم. چشم از همهاراده جمعپیچید، خودم را بی

 کارگرها گرفتم و سر پایین انداختم.

 

 سالم. -

 

 ای صاف کردم.سینه

 

 سالم بابا، خوبین؟ -

 

هایی که ممکن بود بیان کند، فکر مکث کرد و من به حرف

 جا برای هیچ بحثی نبود.کردم. اولِ صبح 
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جا چطور پیش بد نیستیم. تو به فکرِ ما نباش، کارهای اون -

 میره؟

 

همه، این روزها عجیب و غریب شده بودند. قریب به هفت ماه 

 قدر مهم نبودم.کردم. هیچ زمان اینجا کار میبود که من این

 

 کنم. همه چیاز وقتی برگشتم، یه سره صبح تا شب کار می -

گرده، اگر خدا بخواد چند روز دیگه داره به روال قبل بر می

خوام گردم. یه سری کار دارم که باید انجام بدم، میبرمی

 جا بمونم.همین

 
 

 
 
 
 

 

که قراری که با هم داشتیم رو از یاد طور ولی مثل اینکه این -

 بردی.



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

694 

  
ام فشار آوردم ابروهایم در هم گره خورد و هرچه به مخیله

زی دستگیرم نشد. واقعا به خاطر نداشتم که از چه قراری چی

 حرف میزد.

 

 من متوجه نمیشم. -

 

صدایش را قاطع و محکم در گوشی پخش کرد و من برای 

 لحظاتی هنگ کردم.

 

 کنی.جا و با ما زندگی میبرگردی تهران، میای و این -

 

حاال به خاطر آوردم، داشت از همان کلمات و جمالتی استفاده 

کرد که من را به رفتن و ماندن در آن اتاقی وادار کند، که می

پیچ، برده بودند. از من چه توقعی داشت؟! برگردم و الله را کفن

باز زیر آن سقف، به خودم و الدن و الله فکر کنم و هرلحظه 

عذاب بکشم؟! من هنوز هم خودم را مقصرِ مرگِ آن دختر 
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فهمید، باشد. مدر نمی دانستم که قراربود همسرِ برادرممی

 کرد.درک نمی

 ی کیف بین دستم مشت شد.دسته

  
 ولی من... -

 

 معطلی قطع کرد.حرفم را بی

 

هنوز چند روز وقت داری واسه فکر کردن به پیشنهادی که  -

 .نک فکر خوب پس  تونه داشته باشهجز بله چشم، جوابی نمی

 

کردم خیال میدمای بدنم باال رفت و سرگیجه به سراغم آمد. 

وفصل این مسئله حل شده بود یا خداقل مهیار تواناییِ حلّ

شدت روی کردم و پدر بهکردنش را داشت اما انگار اشتباه می

 کرد. کالفه پوف کشیدم.خرفش پافشاری می

 

زنیم. االن من سر بذارین من برگردم، مفصل حرف می -

 ساختمونم.
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بستِ فکری ت. یک بنبسجدیتِ کالمش راه را بر روی من می

 درست وسطِ مغزم شکل گرفته بود.

 

 زنیم.باشه، حرف می -

 

 هایم کوتاه آمد.عجیب بود که دربرابر یکی از حرف

 خداحافظی کوتاهی گفت و تلفن را به دست مادر داد:

 

 پسرم؟ هنوز پشت خطی؟ -

 

نفسی تازه کردم تا از التهاب و تبی که به جانم افتاد، رهایی پیدا 

 فایده بود و فقط ادای خوب بودن را درآوردم.ولی بی کنم

 

 ی خودشونه؟ شادی و شهرام خوبن؟آره، میترا خونه -

 

 لبخند مهربانش را به وضوح دیدم.
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ی آینده تولد شادیه، میترا هم همه خوب هستن، آخر هفته -

 درگیر کارای تولده.

 

صدای جوشکاری روی خط اعصابم بود و هنکز داشتم به 

کردم. وسط برزخ بودم. دیگر هوای یزد دهای پدر فکر میبای

 کرد.نه، فکر برگشت به آن اتاق داغم می

 

چه خوب! احتماال خودم رو برسونم. بهش قول دادم واسش  -

 ماشین شارژی بخرم.

 

 ی نمکی کرد.خنده

 

 مگه پسره؟ -

 

 کرد.از دور کسی مدام صدایم می
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 مهندس پارسامهر؟ -

 

 ادا کردم. تندتند حروف را

 

کنن، حتما یه مشکلی پیش اومده. بعدا حرف صدام می -

 زنیم... به همه سالم برسون!می

 

 باشه پسرم مراقب خودت باش، خدانگهدارت. -

 

 خداحافظ. -

  
تلفن را قطع کردم و داخل جیبم گذاشتم و به سمت صدا رفتم، 

 کیوان بود. به محض دیدن من، با تکانِ دست، سالم کرد که با

 سر جوابش را دادم.

 

 چی شده؟ -
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 ها افتاد و شکست.بیسیم یکی از مهندس-

 

 قدر سر و صدا باال بود که مجبور بودم داد بزنم.این

 

 کنم، مال کی بوده؟باشه بعدا بیار اتاقم تعمیرش می -

 

 مهندس سعید. -

 

 شکست. سر تکان دادم واین سومین بیسیمی بود که سعید می

به  کرد وشدت درد میآهسته بیرون فرستادم. سرم بهنفسم را 

 آورد.هایم فشار میی چشمحدقه

 

 به کارت برس. -
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بیسیم را درون جیبش گذاشت و مشغول بار زدن شن به داخل 

فرغون شد. پوفی کشیدم و به اطرافم نگاهی انداختم، حداقل از 

 جا روال عادی داشت، خوشحال بودم.که همه چیزِ ایناین

 

تا ظهر به چندین ساختمان سر زدم و با نقشه بررسی کردم؛ 

مشکلی نبود. وارد اتاق استراحت شدم و به پختِ غذا مشغول 

شدم. امروز برای هزارمین بار، خشایار پیامک فرستاده بود و 

 من دل را به دریا زدم و بازش کردم.

 

قدر هم پیشت معرفت من خیر و صالحت رو خواستم، اینبی"

 "نداشتیم ما؟ارزش 

 

شد. من که از خیر و شر ها تمام میشاید بهتر بود این کدورت

که با  کردام درد میالدن گذشته بودم. فقط هنوز جایی بینِ سینه

ای از شد. گذشته بودم ولی تکههیچ حکیم و طبیبی درمان نمی

من در گذشته جا مانده بود. هنوز سردرد داشتم و کوهی از 

 کرد.هایم سنگینی میخستگی روی شانه
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اش را گرفتم و در حالی که داشتم نیمرو را با قاشق شماره

کردم به ملودیِ پیشوازش گوش سپردم. قبل از مخلوط می

نفس زدنش به گوشم رسید. متعجب حرف زدن، صدای نفس

 سالم کردم.

 

 سالم. -

 

 وهن کردن جوابم را داد.بین هن

 

 .به به! سالم... آقا... مهبدِ گل -

 

چند نفس عمیق کشید و این سویِ خط، طوفان به پا شد. مجبور 

 شدم چند ثانیه تلفن را از گوشم فاصله بدهم.

 

 کجایی؟ -
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زدم. در چه حالی؟ چه عجب باالخره باشگاهم، داشتم وزنه می -

 ما رو از تنبیه درآوردی.

 

زهرخندی زدم و بوی نیمرو به مشامم خورد. چندان غذای 

ی نبود اما به خوردنِ هرچیزی که در آشپزخانه اممورد عالقه

 دادم.شد، ترجیح مییک رستوران طبخ می

 

 اگر کار داری مزاحمت نمیشم. -

 

 تند و سریع جواب داد.

 

 نه نه، دیگه تمومم. چه خبر؟ برگشتی تهران؟ -

 

 تابه را برداشتم.زیر اجاق را خاموش کردم و با دستگیره ماهی

 

 یزدم.فعال که نه، هنوز  -
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 هنوز نفس نداشت.

 

فکر کنم االن هم با میل و رغبت زنگ نزدی. چی شد از  -

 تحریم دراومدم؟ پیامِ آخرم کارساز بود؟

 
 

 
 
 

 

هایش را نخوانده بودم، شرمنده کدام از پیامککه هیچاز این

 شدم.

 

 نه، دیدم حق با تو بود. -

 

بلند خندید و صدایش تو فضای اطرافش پیچید. داغیِ 

هایم نشست و من به ی بدون دسته، به انگشتتابهاهیم

 هایم سرعت بیشتری بخشیدم.قدم
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ایوال! بعد ده دوازده روز تازه فهمیدی؟ خدایی یک درصد  -

 فکر کرده بودی اگر بری چی به روزت میارن؟

 

اش اعصابم خواست تجدید خاطرات کنم. از یادآوریدلم نمی

 ریخت.به هم می

 

 خشایار؟ -

 

 جونم داداش؟ -

 

تابه را روی زمین گذاشتم و انگشتم را در دهانم فرو بردم ماهی

 اش را خیس کردم.و جای سوختگی

 

 کنی؟کارا میگذشته رو بیخیال، خودت چی -
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خواست بعد از یک فرار اجباری و چندروز حداقل دلم نمی

خبری از آن شبِ منحوس حرفی بزنم. نفسش را پر صدا بی

 فوت کرد.

 

هنوز نتونستی از اون نازن بِکَنی، معلومه ولی باشه بیخیال. من  -

هیچ خبری ندارم اما یه فکرایی تو سرمه. با یکی از رفیقام قرار 

 گذاشتم شریک بشیم؛ شاید بتونیم یه باشگاه بزنیم.

 

حدس سختی نبود که خشایار گفت. کم با هم رفاقت نداشتیم و 

دانست. با این حرفش، میبه حتم تا تهِ افکار و احساساتم را 

 هردو ابرویم باال پرید و پای سفره نشستم.

ی وسایل، با حساسیت من خریداری شده بود. من از هر همه

کردم. همیشه از بچگی وسواس بشقاب و قاشقی استفاده نمی

 داشتم.

 

 کنم.نام میخیلی عالیه! حتما اولین نفر منم که ثبت -
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باشگاه تنها بود؟! چون من نه صدای ای کرد. در ی مردانهخنده

 خورد.ی کسی به گوشم میشنیدم نه مکالمهموزیک می

 

اون که صددرصد، بدنت افت کرده. خط داری اما حجم  -

 نداری. باید بسازمت!

 

 ای داشت!پوزخند زدم، چه دل خجسته

ای کردن بدنم اشتیاق ها هم برای عضلهمن اگر همان زمان

بود. سطح توقعاتش از من و زندگی باال  داشتم، به خاطر الدن

 بود. خیلی باال...

 کرد و گورِ بابای من...حاال حتما داشت روی ابرها سِیر می

 

ای از نیمرو گرفتم و تا نزدیک دهانم بردم. طعمِ دهانم لقمه

 تلخِ تلخ بود.

 

 از بهار و خانواده چه خبر؟ -
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ه کنم. حاال خواست حتی به نیمرو نگاآه کشید و من دلم نمی

 حتی بوی نامطبوعش، حالم را از خودم و زندگی به هم میزد.

دادم. الدن زنِ من نبود و هنوز رگِ داشتم کنترلم را از دست می

 کشید.گردنم به خاطرش عربده می

 

چی بگم که نگفتنش بهتره! با بهار که طبق معمولِ هرروز،  -

سه کنکور کاری داریم. شایان هم که یه پشت وادعوا و کتک

 خونه. میگه تو قول دادی واسش کار پیدا کنی.می

 

ی دهانم را به زحمت بلعیدم و با یک لیوان آب فرو دادم. لقمه

انگار یک سنگِ درشت، راه نفسم را مسدود کرده بود و پدر 

برد خواست من را با این حال و روز مزخرف ببیند؟! لذت میمی

 از عذاب کشیدنِ من؟!

 

 کنم.ست رو بخون یه فکری به حالت میمن گفتم در -

 

 تر آورد.تنِ صدایش را پایین
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زدی بچه رو بیخود امیدوار کردی ولی ایول! از همون روز تا  -

 حاال نشسته پای درس، با رفیقاش هم بیرون نمیره.

 
 

 
 

 

ی تاسف تکان دادم و خودم را از سفره کنار سری به نشانه

 کشیدم. میلی به خوردن نداشتم.

 

 واسه تو که خوب شد، خیالت راحته. -

  
 آره، تو چه خبر؟! کارات خوب پیش میره؟ -

 

ی آب را نوشیدم و لیوان را روی سفره گذاشتم. وسطِ ماندهباقی

 سوخت.ام میسینه
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چی خوبه، شب بار داریم. فعال هم دارم ناهار آره.. همه -

 م.کارگرا باشخورم. یکم بخوابم، شب تا صبح باید باال سر می

 

 ای کرد که من معنایش را نفهمیدم.هومی کشید و تک خنده

 

 خوبه، خوشحال شدم زنگ زدی. -

 

دستِ خودم نبود اما من هنوز به خاطرِ آن شب و لو دادنِ قرارم 

 به مهیار از دستش شاکی بودم.

 

تو رفیق منی نه مهیار، هیچ خوشم نمیاد اسما طرف من باشی  -

یا اینوری باش یا اونوری.. جاسوس دوجانبه  و رسما با مهیار.

 شدی؟

 

 هه بلند باالیی نثارم کرد و صدایش بم و خفه به گوشم رسید.
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این حرفا چیه؟ من چون رفیقتم صالحت رو خواستم، مهیار  -

دونستم به ضررته انجام خواست که من میاگر کاری رو می

 خواست من نمیذاشتم بری.دادم. اون هم نمینمی

 

ی هایم الپای سفره بلند شدم و چنگی به موهایم زدم و پنجه از

خواست کسی برای من اش اسیر شد. من دلم نمیآشفتگی

فهمید یا فقط خودش را به تصمیم بگیرد و خشایار واقعا نمی

 خریت زده بود؟!

 

مهبد؟ فکرش رو از سرت بنداز بیرون، به خدا به جایی  -

ز سارا تاوان پس گرفتی. رسی. الدن یه عوضی بود تو انمی

ت گذشتی، کِی قراره خودت رو شکنجه کردی، از خانواده

 برگردی؟! دِ بس کن مرد!

 

شد روی سرم و کل هایش پتک میی حرفکلمهبهکلمه

کرد. من توان شنیدن، بحث کردن، گفتن و ام را آوار میزندگی

زمین خوردن را نداشتم. اصال چرا حرف آن شب را پیش 
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ن و ثانیه به الدبهودم؟! خودآزاری داشتم؟! من که ثانیهکشیده ب

با  کردم. هرلحظههایی که حتی ندیده بودم، فکر میکاریکثافت

 یک مرد، روی یک تخت، وسط هزاران مرد...

رحم بودم. برای عوض کردن گرِ بیمن برای خودم یه شکنجه

 بحث گفتم:

 

 نه.به بهار بگو سارا تهران تنهاست، بهش سر بز -

 

متوجه شد و ادامه نداد. نفسش را کالفه و پرفشار فوت کرد. 

م هایکوبید و سردردم داشت پدرِ چشم و آروارهقلبم نامنظم می

 آورد.را درمی

 

زدم چند اینچ تکون خورده بود. از قدیم واسه دیوار حرف می -

گفتن کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودش 

 خواب، نه. باشه، وضع پات چطوره؟رو زده به 

 

 ابروهایم به جنگ هم افتادند و مشکوک پرسیدم:
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 تو از کجا شنیدی؟ -

 

 انگار هیچ چیزی بینمان عوض نشده بود.

 

کنی رفتی یزد و جواب نمیدی ای. فکر میاز بس تو عوضی -

خالص؟ من عمرا تو رو به حال خودت بذارم، از مهیار شنیدم. 

 حاله؟هات در چه بخیه

 

شدم. مهیار با خشایار، من از یک سوراخ، چندین بار گزیده می

جوری حقش را کفِ دستش کرد و باید یکروی میداشت زیاده

 خواستم.گذاشتم. من آقاباالسر نمیمی

 

هام هم امروز فردا باشه فهمیدم تو مردی و من نامرد، بخیه -

 کشم، خیلی بهتره!میرم پیش دکتر درمونگاه می

 

 ای به در، باعث شد گوشی را از گوشم فاصله بدهم.دای تقهص
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 بله؟ -

 
 

 
 

 

 

 منم مهندس، کیوان... بیسیم رو آوردم. -

 

 بیا تو. -

 

کیوان که وارد شد، از کنار سفره گذشتم و تلفن را 

 دست کردم.بهدست

 

 ای بابا! بدموقع مزاحم شدم، شما راحت باشین! -

 

 را از دستش گرفتم. به حرفش توجهی نکردم و بیسیم
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کنم، خودم هم به سعید مهم نیست... من این رو تعمیرش می -

 تحویل میدم.

 

 گوشی را به گوشم نزدیک کردم.

 

 الو خشایار، یه لحظه گوشی. -

 

 باشه مهندس. -

 

خشایار این را گفت و با لودگی خندید. پوف کشیدم و رو به 

 کیوان چشم ریز کردم.

 

خواست بره تاسیسات فهمیدی؟ امروز میچیزی از پیمانکار  -

 پیش سرپرست.
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های گشاد شده نگاهم از این سوالم ابرو درهم کشید و با چشم

 کرد.

 

نه مهندس من خبر ندارم. چیزی باشه یا سرپرست یا  -

 کنن.مدیرعامل اعالم می

 

 بیسیم شکسته را به رانم کوبیدم.

 

 تونی بری.باشه، می -

 

رفت. در را پشت سرش بست و من  با سر خداحافظی کرد و

ی هوای درون کالبدم را مالیم بیرون فرستادم و با نیم همه

ام نگاهی به سقره و نبمرویِ یخ کرده اخم کردم. حالِ روحی

کردم، چندان مناسب نبود و هرچقدر خودم را با کار سرگرم می

کرد. هنوز میل به حضورِ سارا داشتم. هنوز از فکرَش افاقه نمی

 خواست و وحشت داشتم.تضاد بودم. دلم می در
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 الو خشایار؟ -

 

 چیزی شده جناب مهندس پارسامهر؟-

 

هنوز لحنش شوخ بود و من حوصلع نداشتم. حاال از همیشه 

 گویی فاصله داشتم.بیشتر با شوخی و بذله

 

نه چیزی نیست، من بهتره که قطع کنم. اومدم تهران مفصل  -

 زنیم.حرف می

 

و یا قصدش را نداشت اما بحث را کش نیاورد و چه یا نفامید 

بهتر! برای جفتمان بهتر بود که وارد مسائلیکه نتیجه نداشت؛ 

 نشویم.

 

باشه داداش، ممنون که زنگ زدی، هم نگرانیم رو کم کردی  -

هم باالخره ما رو بخشیدی. فقط امیدوارم قبول داشته باشی اگه 

 راپورتت رو دادم، صالحت رو خواستم.
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رفتم، حاال با خودم من مطمئن بودم که اگر به آن عروسی می

درگیر نبودم. مطمئن بودم که تهِ ماجرا یا مرگ بود یا دل 

گنده، به خاطرِ یک ی سرشناس و کلّهبریدن، اگر آن خانواده

رسوایی بزرگ از نوعروسش، هزاران فشنگ را در سر و 

اشت ین بالتکلیفی درفتم. اکرد، باز هم باید میام خالی میسینه

 کرد.ام میبیچاره

زدم و خشایار از چه خیر و من در یک باتالق دست و پا می

 صالحی حرف میزد؟!

اما خشایار تنها رفیقم بود و من قصد نداشتم این پبوند را از بین 

 ببرم.

 

م بود، باید زودتر از اینا زنگ میزدم. یکم تند رفتم، وظیفه -

 ببخش داداش!

 

ا برادر این چیزا پیش میاد. خاطرت خیلی عزیزه بین دوت -

 مهبد!
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دلخور بودم، هنوز برایم هضم نشده بود اما حق با خشایار بود. 

مثل دوتا برادر نه، واقعا دوتا برادر بودیم. داشتم عرق شرم 

 ریختم و پیش رفتم تا کولر را روشن کنم.می

 

ه ه کاسم، تو تقصیری نداشتی ولی همبه هر حال من شرمنده -

 ها سر تو شکست.کوزه

 

 کنم.بیخیال من اصال به دل نگرفتم، درک می -

 

 نفس نمیزد و صکرد؟! دیگر نفسواقعا درک می

 من صدای بسته شدن یک در را حس کردم.

 

 باشه، خسته نباشی خداحافظت. -

  
 همراه با خنده گفت:

 

 خداحافظ، منتظر برگشتنتم. -
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به دردی که دوباره داشت در توجه تماس را قطع کردم و بی

کرد، لب تخت نشستم و سرم را بین قلب و روحم ریشه می

 مشتم گرفتم.

 
 

 
 
 
 

 

یگری که ی دبیسیم را که درست شدنی نبود با بیسیم شکسته

از قبل داخل اتاق بود، ترکیب کردم و از هردو باالخره یکی 

 بیرون آمد. بیش از یک ساعت از وقتم را گرفت. پوزخند زدم

و روی تخت دراز کشیدم. خیلی خسته بودم و سر درد داشتم، 

 به ثانیه نکشید که خوابم برد.

 

 

************* 
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با صدای تلفن همراهم چشم باز کردم و چندین بار پلک زدم. 

اتاق در تاریکی فرو رفته بود، پوفی کشیدم و بلند شدم. صدای 

اخت و من دستی اندبلند تلفن، تارهای اعصابم را به رعشه می

های مکرر خوابیهایم کشیدم. از خستگی و بیپای چشم

سوخت و به سختی بازشان کردم. موبایلم را از روی زمین می

 برداشتم و جواب دادم.

 

 بله؟ -

 

 صدایم خط و خش داشت و چندبار سینه صاف کردم.

 

خوان بار رو سالم مهندس، من نگهبانم. تریلرها اومدن، می-

 االن هم مسئول انبار اومده. نمیاین؟خالی کنن. 
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خوابی داشتم و هنوز بدنم دستی به صورتم کشیدم. آثار بی

داد و شب را نشان میام نیمهحس، ساعتِ مچیکرخت بود و بی

 من اخم کردم.

 

 چرا االن میام. -

 

 پس سریع بیاین. -

 

تماس را قطع کردم و حرصی تلفن را روی تخت انداختم و بلند 

شرتم ای روی تیدر کمد را باز کردم و پیراهن مردانهشدم. 

شد. از ها به نسبت روزها، هوا کمی سردتر میپوشیدم. شب

یخچال لیوان آبی خوردم و بعد از برداشتنِ لیست سفارشات، 

کیفم را به دست گرفتم و از اتاق خارج شدم. هنوز کمی لنگ 

ر، کردم و از دو زدم. به سختی چند دقیقه مسیر را تا انبار طیمی

 انباردار را دیدم، تا متوجه من شد به سمتم آمد.
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سالم، خوب شد اومدین. فرستادیم چندتا از کارگرهای  -

 افغانی جدید که تازه استخدام شدن بیان تا بارها رو خالی کنیم.

 

دست دراز کردم و به گرمی دستم را فشرد. به اطراف سر 

 ر همین حوالی، چشمم را زد.چرخاندم و نورِ زیادِ پروژکتوری د

  
 سالم، مگه چی شده؟ هنوز نیومدن؟ -

 

 جا یکم فاصله داره.نه کانکسشون از این -

 

 ها گفتم:با هم تا کنار تریلرها رفتم و روبه یکی از راننده

 

 همه چی همون طوریه که خواستم؟-

 

ای داشت دستی به سیبیلش مرد که قد کوتاه و هیکل فربه

 کشید.
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بار من بلوکه. کی کارگرا میرسن؟ باید تا صبح نشده  بله، -

 ی تردد نمیدن.بریم. خبر که دارین؟ در طول روز اجازه

 

 انباردار که انگار کالفه بود، تن صدایش را باال برد.

 

 دو دقیقه صبر کن خب، االن میرسن!-

 
 

 
 
 

 

ی دستش را تر میزد، سیب نیم خوردهی بعدی که جوانراننده

اش و سیب دور انداخته ی سبزهانداخت. نگاهم بین چهرهدور 

 شده در گردش بود.

 

 کنیم.مشکلی نیست، صبر می -
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که یک پروژکتور بزرگ روشن بود اما فضا نور کافی با این

نداشت. مسیرِ رسیدن کارگرها زیادی تاریک بود و شاید دلیلِ 

 فتم:گگشت. رو به انباردار دیرکردنشان به همین موضوع برمی

 

 ها رو بیشتر کنه.خبر بده نگهبانی چراغ -

 

 چشم مهندس. -

 

کمی فاصله گرفتم، تلفنم را از جیبم بیرون کشیدم و یک پیامک 

به سارا زدم. خیلی وقت بود از خودش و کارهایش خبری 

 نداشتم.

 

بار حق داشت که این بار خودش زنگ نزند. توقع داشت یک

های ذهنی و یرم. درگیریهم که شده، من سراغی از او بگ

فکری و قلبی من، به سارا ربطی نداشت. زنِ من محبت و عشق 

 کرد.خواست که از منِ لعنتی دریافت نمیو آرامش می
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 "سالم، ساراخانومِ ما کجاست؟"

 

هرچقدر منتظر شدم جواب نداد. ترجیح دادم زنگ بزنم ولی 

رایطی آنقدر بوق خورد تا باالخره قطع شد. سارا تحت هر ش

 داد.جواب تلفنم را می

کردم، شاید خواب بود ولی ذهن بیمارم باید مثبت فکر می

 هزارتا دلیل منفی تراشید و با نگرانی تایپ کردم.

 

 "حالت خوبه؟ نکنه از دستم دلخوری که جواب نمیدی!"

 

ها روشن شدند و فضا از آن همه حجم تاریکی رهایی پیدا چراغ

 ف سارا دریافت نشد.کرد. باز هم جوابی از طر

با دیدن کارگرها، خسته و بادلهره، گوشی را داخل جیبم 

گذاشتم. لیست سفارشات را بیرون آوردم و نزدیک انباردار 

ایستادم. با این وضعیت ذهنِ مشوّشم آرام و قرارم را 

گرفت. سارا کجا بود؟! فقط چهل دقیقه از نیمه شب می

 گذشت و سارا واقعا خواب بود؟!می
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خوابی حسابی خسته و ی از کارگرها که معلوم بود از بییک

 حوصله بود لب باز کرد.بی

 

 ببخشید دیر شد مهندس، مجبور شدیم مسیر رو پیاده بیایم. -

 

جا برای گالیه همیشه بود ولی فرصت کم بود. دستی در هوا 

 تکان دادم و دیگر حرفی نزد. رو به دو راننده گفتم:

 

 در رو باز کنین. -

 

نیما دربِ انبار را باز کرد و من به کارگرها اشاره کردم. خیلی 

 های گچ شدند.زود همه مشغول بار زدنِ بلوک و کیسه

 

 ها راها و بلوکیک کیسهبهای ایستاده بودم و یکمن گوشه

کردم. نیما که تازه از شمردم و همه را داخل برگه ثبت میمی

ی نارم ایستاد. همهگشت، کراهنمایی کردنِ کارگرها برمی
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حواسم به رفت و آمد کارگرها بود ولی هنوز فکرِ جواب ندادنِ 

 کرد.ام میسارا، عصبی

 

 تاور چی شد مهندس؟ -

 

 مرد بلند قدی که باالی تریلر ایستاده بود را مخاطب قرار دادم.

 

 ها باش.مراقب کیسه -

 

 چشم مهندس. -

 

 ی غلیظ افغانی داشت.لهجه

 

کنم، شرکت دیگه صحبت کردم. هرچی حساب میبا دوتا  -

بینم اگر از کُردها خرید کنیم بهتره چون کیفیت دستگاه می

باالتره، هرچند قیمت هم باالست و باید با مدیرعامل حرف 

 بزنم؛ تصمیم با ایشونه!
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یرن گاگر به مدیرعامل بگین، قطعا همون قیمت پایینی رو می -

 چون بودجه نیست.

 

داشتم. چندتا جایی بر نمیدادم. من ابدا چشم از جابه سرتکان

دند و کشیها را به دوش میی الغر، به سختی کیسهکارگر با جثه

من درگیریِ چندنفر را ته انبار دیدم. احتماال درموردِ درست 

 ها بود.چیده شدنِ کیسه

 

 باید ببینم چی میشه. -

 

ا ب بدهم. سه تتوانستم جوالرزید ولی نمیگوشی در جیبم می

از تریلرها که خالی شد، گوشی برای بار چندم در جیبم لرزید. 
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ای هرچند بار دل را به دریا زدم، سارا بود و برای لحظهاین

اش ثابت ماندم. کفِ دستم کوتاه اما مکث کردم و روی شماره

عرق کرد و قلبم به کوبش افتاد. حاال ساعت دو بامداد بود و 

ایش، جانی دوباره بود برای من وسطِ یک احتماال شنیدنِ صد

 ایل مرد...

 اندکی فاصله گرفتم و تلفن را به گوشم زدم.

 

 الو جانم؟ -

 

 آلودش گوشی را پر کرد و آخ از صدایش...!صدای خواب

 

 سالم عزیزم. -

 

گوشی را به کتفم زدم و دوباره مشغول شمردن و ثبت کردن 

 ی چند ثانیه قبل باشد.هام به اندازشدم اما شک داشتم هوشیاری

 

 سالم خانومم، کجا بودی زنگ زدم؟ -
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گرفتگیِ صدایش را از بینِ سروصدای محیطِ اطرافم، به وضوح 

کرد. هنوز التهاب داشتم، بیش از ده قرارم میشنیدم و بیمی

گذشت و دلم کمی، تنها کمی روز از آخرین مالقاتمان می

 فرو دادم.دلتنگ بود. بزاقِ دهانم را به سختی 

 

ت رو دیدم بال خواب بودم وقتی یهو بیدار شدم و شماره -

 درآوردم. تو خودت کجایی هرچی زنگ زدم برنداشتی؟!

 

خواست هر کیسه را کمی از انباردار که مدام داد میزد و می

ر و خواستم بیشتچطوری و کجا جاسازی کنند، فاصله گرفتم. می

کردم نگونه رفع دلتنگی میبهتر بشنوم. خودش که نبود، باید ای

 و چه چیزی از این بدتر؟!

 

 کنن.ببخشید من سر کارم، دارن بار خالی می -

 

 این وقت شب؟ -
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های گچ، پاره شد و روی زمین ریخت. باالخره یکی از کیسه

ا ام چسباندم تا گوشِ سارصدایم را باال بردم و گوشی را به سینه

 را آزار ندهد.

 

 مگه نگفتم مراقب باشین؟حواستون کجاست؟  -

 

پسری که کیسه را انداخته بود، دست به سینه گذاشت و چند 

 متر خم شد.سانتی

 

 کنم.ببخشید... مهندس به خدا از عمد نبود، خودم جمعش می -

 

داشتم تالفیِ حال مزخرفم را که از دوریِ سارا سرچشمه 

 نکردم. لبم را محکم بینِ دنداگرفت؛ سرِ بقیه خالی میمی

گرفتم و با دست اشاره کردم به کارت برس. باز تلفن را به 

گوشم زدم و انگار نه انگار اتفاقی افتاده بود، به همان جلدِ قبلی 

 برگشتم.
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جا معموال شب بار میرسه چون پروژه تو آره خانومم، این -

ها تریلرها حق تردد دارن. این رو ولش سطح شهره، فقط شب

 کن تو خونه تنهایی؟

 

ای از لبخند داشت و من مهبد نبودم اگر دایش ته مایهص

فهمیدم. سارا برای من شبیه به کتابی چندبار خوانده شده نمی

ی رج به رجش را از حفظ بودم. این را از بعدِ بله بود و همه

گفتنش به آن صیغه، به خودم دیکته کرده بودم. من در قبالِ 

شکنی ی قانونسارا وظایف و تعهدات زیادی داشتم، زیاد

اش را دیده بودم. سارا خیلی متین و موقر کردم و ثمرهمی

 آهانی گفت.

 

آره تنهام، مامان دیروز باالخره کمرش رو عمل کرده، اون  -

هم از بس سامان تحت فشارش گذاشت من که نتونستم چاره 

 کنم.
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 جدی میگی؟ حالش چطوره؟ -

 

دست نزدیک شد. همان پسری که گچ را ریخته بود، فرغون به 

 قصد داشت گچ روی زمین را با بیل جمع کند. پوف کشیدم.

 

خوبه، امروز باهاش حرف زدم. خداروشکر دکترش از  -

وضعیتش راضی بود. مامان هم سرحال بود البته هنوز اثرات 

 بیهوشی رو داشت.

 
 

 
 
 

 

 نگران نباش، زود خوب میشه. معلوم نیست کی برگرده؟ -

 

تب و تاب افتاد. منِ لعنتی چرا باید مثل سگ آه کشید و دلم به 

کردم و از گاه دفن میکردم و خودم را در این شکنجهکار می
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اش برایم ماندم؟! هیچ زمان این اندازه دوریسارا دور می

زجرآور نبود. حاال از هشتصد جهتِ جغرافیایی تحت فشار بودم 

 کشیدم.و عذاب می

 

 جاست.نه، فعال که اون -

 

ام گرفت. خندید و اراده من هم خمیازهه کشید، بیخمیاز

 ی خاصی به صدایش بخشید. آخ...کرشمه

 

 ای عشقم؟الهی سارا قربون اون خمیازه کشیدنت بره، خسته -

ای خودت رو اذیت نکن، اگر میشه کار مهبد؟! عزیزم اگه خسته

تونی رو بذار واسه فردا، برو اتاقت و بخواب. نمیشه؟! نمی

 ردم؟!دورت بگ

 

لبم را بین دندان گرفتم. این لحنِ حرف زدن، نگرانیِ واضح و 

ای که داشت، دمار از روزگارم درآورد. احتماال همان ناز و عشوه

رسیدم. به کارگرها پشت کردم و خبر نداشت به چه حالی می
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دستی به صورتِ ملتهبم کشیدم و چندگام به چپ و راست 

 کرد.نمی برداشتم. هیچ نفسِ عمیقی، آرامم

 

 نه، تازه بیدار شدم. بعد ناهار خوابیدم تا حاال... -

 

وقتی تا به این حد، لطیف و با ناز حرف میزد نفسم منقطع 

 شد.می

 

 یعنی شام نخوردی؟ -

 

خواست. اگر خودش بود که به یک دلم کمی شیطنت می

دادم ولی حاال... دستم از دارِ شیطنتِ کم و ناچیز، رضایت نمی

 تاه بود و سارا دور...دنیا کو

 

 واسه شام یه فکرایی دارم. -

 

 خوای شام بخوری؟یعنی ساعت دو شب می -
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 لبم را با زبان تر کردم و افکارِ خبیثی در سرم چرخید.

 

 آره! -

 

اش را تشخیص دادم و متوجه شدم به خودش تکانی دهان کجی

داد و نشست. این را از کم و زیاد شدنِ صدایش حس کردم. 

 گیرانه گفت:مچ

 

تو که میگی سرِ کاری، سر و صدای کارگرا هم که میاد، پس  -

 خوای شام بخوری؟چطوری می

 

 ای کردم.تک خنده

 

تونم اینا رو ول کنم و ناسالمتی من مهندس مملکتم. بخوام می -

 برگردم اتاقم، تو فقط بگو ببینم چی پوشیدی؟
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م که مبادا به گوشِ تا حد امکان تن صدایم را پایین آورده بود

ت. گفکسی برسد، مهندس پارسامهر، شبانه با همسرش چه می

 ای کشید و با شماتت اسمم را صدا کرد و من خندیدم.هین خفه

 

 ادب شدی.بی -

 

 اخم کردم و با دست، دهانم را پوشاندم.

 

 ادب نشدم فقط دلم برات تنگ شده، بیام تهران؟ای بابا! بی -

 

 مهبد؟! -

 

زیر و رو کرد، انگار به کل فراموش کردم که در چه دلم را 

تر جوابش را دادم، از موقعیتی قرار داشتم. از همیشه پراحساس

 تهِ اعماقِ وجودم...

 

 جانم خانومم؟! -
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 واقعیِ واقعی کی میای؟ -

 

نیم نگاهی به اطراف انداختم، کسی نزدیکم نبود با این حال 

 تر از قبل گفتم:آهسته

 

امر کن هروقت بگی میام... آخ که دلم بدجور هواتو کرده تو  -

 خواد با تمام توانم تو بغلم بگیرمت.سارا، دلم می

 

عجیب بود که از بین صداهای اطرافم، تنها صدایی که با وضوح 

های سارا بود. آب دهانم را به شنیدم؛ صدای نفسباالیی می

 زحمت بلعیدم.
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 منم دلم برات تنگ شده. -

 

های اعصابم را به هم زد. انگار از مسافتِ بلندِ نیما، رشتهصدای 

 دوری به این زمان و مکانِ لعنتی پیوند خوردم.

 

 این یکی تریلر هم تموم شد... بریم بعدی. -

 

 هایم منقطع شده بود گفتم:چشم گرفتم و در حالی که نفس

 

ید ی بعد بیام. باکنم تا هفتهیکم دیگه صبر کن... سعی می -

 م کارای اینجا رو سر و سامون بدم.یک

 

ی شد. آبروی جمع کردهام داشت باال و پایین میی سینهقفسه

 رفت.ام، داشت به باد فنا میچندین ماهه

 

 راستی مهبد... امروز بهار بهم زنگ زد. -
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چقدر خوب که متوجه حالم شد و بحث را عوض کرد، نفس 

 عمیقی کشیدم.

 

 ؟گفتچقدر خوب... چی می -

 

 انرژی خاصی به صدایش بخشید.

 

 قراره فردا بعد از کار برم پیشش. -

 

که بدونم تو اون شهر تنها نیستی خیلی خوبه عزیزم، هپین -

ه تو جا که کارام ردیف بشتابم ببینمت. اینکافیه. سارا خیلی بی

کنم چیزی نمیگم اسرع وقت میام تهران، دارم خودداری می

 ولی...

 

که باید رسیدگی کنی و من سر تکان دادم.  نیما اشاره داد

ی حرفم رو خوردم. اوضاعم چندان مناسب کار کردن نبود ادامه
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خواستم زودتر کارهام را تمام کنم، ولی مجبور بودم. اگر می

 کردم. باید...تر کار میباید سخت

 

دونم باید خوشخال باشم یا ناراحت... چون نه مهبد؟! االن نمی -

تو اذیت بشی نه دیگه توانِ دور موندن دارم. ولی  خواددلم می

فرستم. اینجوری شاید یه کوچولو گیرم و میحتما عکس می

 رفع دلتنگی کنی.

 

 آفرین خانومم، همین کارو بکن. -

 

من یک استخوان به جا مانده در دهان روزگار بودم. نزدیک 

 کارگرها ایستادم و بلند طوری که همه بشنوند، گفتم:

 

 نداریم، زود باشین. وقت -

 

کردم و دلم نیما کالفه بود و مدام عربده میزد. باید قطع می

 خواست.نمی
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ای روی کردند. گوشهها افتاد، کمک نمینگاهم به راننده

هم  هاخوردند. بعضیهای تاشو نشسته بودند و چای میصندلی

ها زدند. هشت تریلر بود و االن شش نفر از رانندهچُرت می

 دیدم.جا بودند و من دونفرشان را نمیاین

 

 خوای من قطع کنم که به کارت برسی؟مهبد می -

 
 

 
 
 

 

 با شرمندگی گفتم:

 

آره عزیزم، من بعدا باز زنگ میزنم. فردا هم با بهار رفتی  -

 بیرون، سعی کن خوش بگذره، خیلی هم مراقب خودت باش.
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 لبخند ملیحش روی صدایش تاثیر مثبت داشت.

 

چشم قربونت برم. تو هم مراقب خودت باش، حتما هم شام  -

 بخور.

 

عصبی بودم ولی این چیزی از حسی که زیر پوستم درجریان 

 ریختم و دمای بدنم باال بود.کرد. مدام عرق میبود، کم نمی

 

 نذاشتی که... قراره امشب هم سر گرینه زمین بذارم. -

 

، ا کیلومترها فاصلهمحابا خندید و قوت قلبم شد. ببلند و بی

 کاری از دستم ساخته نبود جز همین...

 

 دیوونه، دوسِت دارم. -

 

کلی حرف داشتم، کلی کارِ انجام نشده، راهِ نرفته... دلم به قطع 

 م:وار گفتای نداشتم. زیرلبی و زمرمهکردن رضا نبود ولی چاره
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 برو دختر... تو امشب کار دستم میدی. -

 

 م نگاهم کرد. لحنم را جدی کردم.خندیدم و نیما پر اخ

 

 خب دیگه شب بخیر. -

 

ای ولی سارا دقیقا همین لحظه شیطنتش گل کرد. برای ثانیه

 نچی کرد.سکوت کرد و انگار که آتو دستَش داده باشم، نچ

 

تونی بحرفی. حاال اذیتت کنم به تالفیِ آها آها... فهمیدم نمی -

کردی حرف رم میهایی که مامان پیشم بود مجبوهمه وقت

 بزنم؟

 

تر از قبل به گوشم گوشی را دست به دست چرخاندم و محکم

 چسباندم.
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 بهتره بذاری یه وقت دیگه... باید قطع کنم. -

 

خیره به نگاهِ نیما، آوایِ هوم مانندِ سارا را شنیدم. لعنتی... 

تارهای صدایش لطیف بود. شبیه به یک مسکنِ به شدت قوی، 

چرا تا به حال به این موضوع توجه نکرده بودم؟! کرد! خمارم می

چه مرگم شده بود؟! این حسِ تازه متولد شده، داشت کل 

 گرفت.وجودم را در برمی

 

 بوسم اون لباتو.کنم، برو آقاییم. میاذیتت نمی -

  
ریا و راحت هایش گوشی را پر کرد. چقدر بیو صدای بوسه

 گرفتم که نخندم.کرد. لبم را بین دندان محبت خرج می

 

 خداحافظ. -

 

 خوابم. آخیش، خداحافظت قربونت برم.حاال امشب راحت می -
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ای به خودم گرفتم. مثل ی جدیتلفن را قطع کردم و چهره

انعطاف، همیشه با ابروهای گره خورده و صورتی کامال بی

داد و کارگرها را به نزدیک به نیما که مدام با دست عالمت می

 کشاند؛ ایستادم.می سمت و سویی

 

 حواست باشه من االن میام. -

 

 ها را به سمتش گرفتم و ادامه دادم:سر تکان داد. لیست

 

 یک به یک یادداشت کن، سریع میام. -

 

 چشم، فقط سریع بیا وقت نیست. -

 
 

 
 

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

747 

ا ی دیگر، کجا بودند. بفهمیدم دو رانندهفاصله گرفتم. باید می

داد، از نظر یی که نور اجازه میی اطراف را تا جاچشم همه

گذراندم و کسی نبود. اما اتاقکی که با آلومینیوم درست شده 

بود، دویست متر جلوتر نظرم را جلب کرد. فکری به سرم افتاد 

که مغزم را دچار اختالل کرد. جلو رفتم درست پشت در 

پچ های دو نفرشان حاال به ورودی اتاقک ایستادم. صدای پچ

شنیدم ولی همین اندازه که اشان را نمید. مکالمهرسیگوش می

از حضورشان در این اتاق تاریک، اطمینان حاصل کردم کافی 

 ها کمیمعطلی باز کردم. به خاطر نورِ پروژکتوربود. در را بی

نیک فضای درون روشن شد. هرچند با وجود نورِ پیک

ن من دمقابلشان، به نور بیرون احتیاجی نبود. هردو به محض دی

 بلند شدند. بوی گند که به مشامم خورد ابرو در هم کشیدم.

 

 جناب مهندس شما...؟ -

 

پر اخم نگاهش کردم و حرفش را نیمه رها کرد. دومین نفر که 

 زده یک قدم جلو آمد، صدایم را باال بردم.دستپاچه و شتاب
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ی پروژه آراد و مواد کنین؟ تو محوطهدارین چه غلطی می -

 کشیدن؟

 

ی شیک و مرتبی نفر اولی که صورت اصالح کرده و چهره

داشت جلو آمد. نفس کشیدن برایم سخت بود و دودِ غلیظی که 

 کل اتاقک را فراگرفته بود، اعصابم را متشنج کرد.

 

 که تو جاده خوابمون نبره.شرمنده مهندس. به خاطر این -

 

 با فریادی که کشیدم، به میان کالمش پریدم.

 

کنین جزو رتباطی نداره که چرا... اینکه چه غلطی میبه من ا -

 جا...کار من نیست ولی اینکه این

 

اش هم مشخص بود که معتاد بود جلو نفر دوم که حتی از چهره

 آمد و دستم را گرفت.
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 مهندس به حراست خبر نده، جون مادرت. -

 

 با انزجار و خشم، دستم را پس کشیدم.

 

 کافیه. جفتتون بیرون. -

 

بلند شدنِ بیش از حدِ تن صدایم دست خودم نبود. در این 

 شد.فضای کوچیک و خالی این صدا چند برابر هم می

 

 بوی گندتون کل مجتمع رو برداشته. -

 

نیک را خاموش هردو شرمزده سر پایین انداختند. نفر اول پیک

ای کشیدم. وقتی هردو کرد و به دست گرفت. پوف کالفه

کردند، با زنجیر در را قفل کردم. وقتی سر اتاقک را ترک 

ی آلومینیومی چرخاندم، هردو رفته بودند. مشتی به دیواره

کوبیدم و راه انبار را در پیش گرفتم. از این موارد زیاد پیش 
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آمد. وقتی تازه به یزد آمده بودم، در یک کمپ چهل نفره می

یچ من ه کردم که سی و نه نفر معتاد بودند ولی برایزندگی می

 زمان طبیعی و عادی نشد.

 
 

 
 
 

 

تا ساعت چهارِ صبح طول کشید و درست راس ساعت پنج بود 

که بعد از کنترل کردن لیست و شمردن تک به تک گونی و 

ها به اتاق برگشتم. لب تخت نشستم و روی زانو خم بلوک

شدم. شش ساعت سرِ پا ماندن و سرکله زدن با کارگران افغانی 

آن همه سفارش، رمق و توانم را گرفته بود ولی و چِک کردن 

کردم چون یکساعت بیشتر زمان حتی به خواب فکر هم نمی

 ی کارها برسم.نداشتم تا باز هم بلند بشوم و به بقیه

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

751 

 ی مختصری خوردمپوف کشداری کشیدم و بلند شدم. صبحانه

کردم ولی اینجا و لباسم را تعویض کردم. باید حتما حمام می

 .نه..

م. به گرفتکردم و دوش کاملی میباید مثل همیشه هتلی پیدا می

حالتم را با برس رو به باال هدایت خودم عطر زدم و موهای بی

 کردم.

 

هنوز از اتاق خارج نشده بودم که موبایلم به صدا در آمد. کیفم 

 ایرا به دست چپم دادم و موبایلم را از جیب شلوار جین سورمه

 م. مهیار بود.رنگم بیرون کشید

های معمول و ابدا حس و حالی برای بحث کردن و صحبت

اعصاب خوردکنِ گذشته نداشتم. معیار هیچ ابداع و نوآوری 

های تکراری چیزی به خوردِ مغزِ بیمارم نداشت. جز حرف

 صحبتی، وادار کنم.داد و من مریض نبودم که تودم را به همنمی

 

انکس شدم و پشت میز طبق معمول رد تماس دادم. وارد ک

ه کردم و بهای دیشب را بررسی کلی مینشستم. باید لیست
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دادم. ساعت هشت بود که تقه ای به در سرپرست تحویل می

 خورد.

 

 بیا تو. -

 

نعمت بود. سینی به دست وارد شد، یک فنجان قهوه، از همان 

 ی ورودش برایم چشمک زد.لحظه

 

 سالم خسته نباشین. -

 

دونستی به این قهوه احتیاج عمت ممنون. از کجا میسالم آقا ن -

 دارم؟

 

خندید و هایش میخندید و حالت خاصی به صورتش داد. چشم

 دیدم.هایش میهای گوشه ی چشممن این را از چین
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اختیار دارین! اگر شما کارتون مهندسیه و خوب بلدین، منم  -

 کار خودم رو بلدم.

 

دم. نعمت پیش آمد و سینی را هایم آورلبخند کم عمقی به لب

 ام را شست و برد.روی میز گذاشت. بوی خوشِ قهوه، خستگی

 

اگر زحمتی نیست واسه من شکر بیار، من قهوه تلخ  -

 خورم. اون شب هم آوردی نتونستم بخورم.نمی

 

ای به پشت دست چپش زد و دستمال با دست راست ضربه

 گردگیری دستش را مشت کرد.

 
 

  
 
 

 

 گفتین.م کردین، خب زودتر میبابا! شرمندهای  -
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 ایرادی نداره. -

 

 سری خم کرد و در حالی که از اتاق خارج میشد گفت:

 

 االن میارم خدمتتون. -

 

العاده نازنینی بود، هیچ زمان اخمو ابرو باال انداختم. مرد فوق

بودنش را ندیده بودم. خیلی زود دوباره وارد اتاق شد و 

 میز گذاشت. شکرپاش را روی

 

 بفرما، نوش جون. -

 

 سه قاشق شکر به قهوه اضافه کردم.

 

 دستت درد نکنه، یه زحمتی برات دارم. -

 

 در خدمتم آقا. -
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کیفم را باز کردم و بیسیم را بیرون آوردم و مقابل نعمت 

 گرفتم.

 

 تونی به دست مهندس سعید برسونی؟این رو می -

 

 معطلی از دستم گرفت.بی

 

 شما امر کنین.چشم،  -

 

 نفسی تازه کردم.

 

خواستم برم سر ساختمون، حتما خودم به دستش اگر می -

 رسوندم.می

 

نه مشکلی نیست. خودم وقتی برگردن از بازرسی بهشون  -

 میدم.
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 فنجان قهوه را به لبم زدم. بوی قهوه، هوش از سرم برد.

 

 تونی بری.ممنون، می -

 

 تر شد.لبخندش عمیق

 

 کنم. یکم خاک گرفته.برید، اتاقتون رو مرتب میشما که  -

 

ای از قهوه نوشیدم. انرژی از دست سر تکان دادم و جرعه

گشت. نعمت که رفت، کم به جانم بر میام، داشت کمرفته

ی های بازبینفنجان خالی قهوه را داخل سینی گذاشتم و لیست

ل از شده را داخل کیفم گذاشتم و از اتاق خارج شدم. باید قب

شدم. زیاد وقت های پایم خالص میهرچیزی از شر بخیه

کردم، زودتر سپری نداشتم. روزها از آنچه فکرش را می

شدند. وارد درمانگاه شدم. خیلی خلوت بود. به عنوان دومین می

نفر به داخل اتاق دکتر رفتم و نشستم. دکتر از حد تصورم خیلی 
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جا اعزام ربازی به اینتر بود. احتماال به عنوان دوره سجوان

 شده بود.

 

 سالم. -

 

 سالم من در خدمتم. -

 

 های پام رو بکشم.خوام اگر بشه بخیهمی -

 

 ابرو باال انداخت و ایستاد.

 

 تونم ببینمش.می -

 

 البته. -
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کیف را روی صندلی مقابلم گذاشتم و کفش و جورابم را بیرون 

شد و پایم را معاینه  آوردم و بانداژ را آزاد کردم. دکتر خم

 کرد.

 

 هنوز یکم قرمزی داره. درد نداری؟ -

 

درد داشتم ولی نه آنقدر که توان تحملش را نداشته باشم. حاال 

خواستم هرچه زودتر از شرّش خالص شوم و به حتم فقط می

 خیالش بشود.زدم که بیحرفی نمی

 

 نه. -

 

 کن مصرف کردی؟چرک خشک -

 

 آره، سر وقت. -
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کرد. های مختلف بررسی میهمچنان داشت زخم را در زاویه

 بلند شد و عینکش را روی میز گذاشت.

 

 خوای یکم دیگهتونم بخیه رو بکشم ولی اگر نظر منو میمی -

 صبر کن.

 

 طاقت ابروهایم در هم شد و پوف کشیدم.بی

 

 کنم.نه، بکشین. مراقبت می -

 

 ایستاد. انگار که باخودشالقید شانه باال انداخت و پشت میزش 

 نفهمی!گفت چه آدم زبانمی

 

 برای من فرقی نداره. -
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وسایل مورد نیازش را برداشت و روی صندلی مقابلم نشست. 

های بخیه را با احتیاط بیرون اول کمی شست و شو داد و نخ

که بلند شد و در حالی که کشید. ربع ساعتی زمان برد تا این

 انداخت گفت:باله میدستکشش را درون سطل ز

 

اگر بتونی کفش و جوراب نپوشی و زیاد استحمام کنی، زودتر  -

 خوب میشه.

 

که درد زیادی تحمل کرده بودم دستی به صورتم کشیدم. با این

 اما به روی خودم نیاوردم.

 

 ممنونم، از شر اینا راحت شدم. -

 

پشت میزش نشست و یک دفترچه برداشت و بازش کرد. با 

 زمان به حرف آمد.سش چیزی روی برگه نوشت و همخودنوی

 

 تا دو سه روز دیگه قرص بخور. -
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 سر تکان دادم و جوراب و کفشم را پوشیدم.

معطلی به سمت اتاق سرپرست از اتاق دکتر که بیرون آمدم بی

 ای به در زدم و با بفرمایید غفارزاده داخل شدم.رفتم. تقه

 بلند شد.با ورود من ریاحی از روی صندلی 

 

 سالم. -

 

 غفارزاده سر تکان داد.

 

 سالم. -

 

ریاحی جلو آمد و دست داد و من به گرمی فشردم. کف پایم 

د. شداد و حس میکشید و حاال بیشتر از قبل آزارم میتیر می

ی عکس داده بود. خواستم کمتر درد بکشم اما نتیجهمثال می

 خودم را لعنت کردم.
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 پارسامهر؟خوبین جناب  -

 

 خداروشکر، کارای ساختمون که مشکلی ندارن؟ -

 
 

 
 

 

ی دست غفارزاده، روی صندلی نشستم و ریاحی نفسی با اشاره

 تازه کرد و رو به من لب زد:

 

نه خداروشکر همه چیز خوبه. اتفاقا داشتم همین رو به آقای  -

 کردم.غفارزاده عرض می

 

به این وسعت کم های معموال رضایتِ صددرصدی در پروژه

شد. این حرف به مزاقم خوش آمد و حس پیروزی زیر پیدا می

پوستم جریان گرفت. کف پایم اندکی سوزش داشت و من 
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ها را بیرون آوردم، زیاد به پایم کردم حاال که بخیهسعی می

 فشار وارد نکنم.

 

 خیلی خوبه، تبریک میگم. -

 

و نشست. غفارزاده دست به جیب، تا کنار میز پیش رفت 

اش تا حدودی پشت آن مانتیتور پنهان شده بود اما هنوز چهره

 شد اخمش را دید.می

 

 مدیرعامل هم از نتایج راضی هستن. -

 

ریاحی لبخند زد و من فقط سر تکان دادم. داشتم به علت اصلیِ 

کرد که کردم. قانونِ این کار، حکم میاین جلسه فکر می

سنگ  یه به آنی اجرا شود. کار باتشویقات به تعویق بیفتد و تنب

ی های سنگین، روحیهو خاک و انواع فلزات و ماشبن

کشت. این را ریاحی به زبان آورد و من دوستانه را میانسان

 حرفی نزدم. شاید قصد داشت من و غفارزاده را تنها بگذارد.
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تون من دیگه برم، نمیشه زیاد پیمانکار ها رو تنها با اجازه -

 سرکارگرها رو تحت فشار میذارن.گذاشت. 

 

 نفسی تازه کردم و سر تکان دادم. ریاحی که رفت گفتم:

 

 خسته نباشین. -

 

دست به سینه شد و با نگاهی سراسر طلبکاری براندازم کرد. 

 خیلی آمرانه جوابم را داد.

 

 ممنون. -

 

کردم مگر علت این همه خشک و رسمی بودنش را درک نمی

مدیرعامل باخبر شده بود و این سرسنگین که، از تقاضای این

گشت. ترجیح دادم تا وقتی بودنش، به حتم به همان دلیل برمی

 ای نکنم.خودش حرفی نمیزد، اشاره
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براتون لیست سفارشات رو آوردم، گفتم اول با شما صحبت  -

 کنم.

 

بلند شدم و لیست را که از داخل کیفم بیرون آورده بودم، روی 

 میز گذاشتم.

 

 بفرمایید. -

 

ها انداخت و خودش را مشغول حرف چشمش را روی برگهبی

نشان داد. روی صندلی نشستم، همچنان لیست را ورق میزد و 

 کرد.موشکافانه همه چیز را بررسی می

 

 ی گچ پاره شده نداشتیم؟بلوک شکسته یا کیسه -
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همه رو داخل لیست نوشتم، خیلی کم و جزیی بود. خواستم  -

دم ولی چون خیلی ناچیز بود پشیمون شدم. توی هر برگشت ب

 جایی پیش میاد.جابه

 

ی لیست را روی میز انداخت که البته پرت کردن واژه

 تری برایش بود.مناسب

 

 دیروز پیمانکارِ تاسیسات مکانیکی اومد اتاق من... -

 

باالخره قصد شکستنِ سدّ سکوتش را داشت. کنجکاو روی 

اش داد و دوباره الت خاصی به چهرهجا شدم. حصندلی جابه

 دست به سینه شد.

 

 مشکلی پیش اومده؟ -
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ها را امضا زد. همچنان خودنویسِ روی میز را برداشت و برگه

اخم غلیظی بین ابروهایش بود و همین موضوع خیالم را راحت 

 کرد که خبرهایی بود.می

 

 سفارش ابزارآالت رو تو دادی یا شاهین؟ -

 

 کردم و گره ابروهایم کورتر شد. چشم ریز

 

من خودم لیست رو نوشتم و به انباردار سپردم، پیمانکار  -

 ایرادی گرفته؟

 

هایش، زیرنویسِ فارسی معنادار نگاهم کرد و انگار چشم

ها قراربود به نداشت گه متوجه نشدم این سوال و جواب کردن

 کجا برسد!
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 نهایت بیزارم.بی نظمی و از زیرِ کار در رفتن،من از بی -

 

 خواستم تا شنیدن اصل ماجرا صبر کنم.سکوت کردم، می

 

گیری، به مدیرعامل شما میری سر ساختمون از کار ایراد می -

کنی بعد پیمانکار شاکی میشه میگه ابزار نیست. گوشزد می

بینن کنی ولی وقتی میرسه، میسفارش میدن و شما پیگیری می

هزار بار تا حاال تو شیفتِ شاهین  خواستن نیست.اونی که می

 پیش اومده، اینبار من به مدیر عامل میگم.

 

های شاهین به من ارتباطی کاری و از زیرِ کار دررفتنکم

 نداشت.

 

 کاری شاهین هم پای منه؟یعنی اشتباه و کم -

 

تنِ صدایش باال رفت و من تکانی به خودم دادم و روی صندلی 

توانستم کل صورتش را ببینم. می تر نشستم. حاال بهترصاف
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 هایشی کنار شقیقهرنگش به کبودی میزد و رنگِ ب حسته

ی سرد و خونسردش خارج دقیقا درمعرضِ دید بود. از پوسته

 شده بود.

 

جور کارا شما هر جفتتون مسئول یه پست هستین، این -

ی شماست. پشتیبانی باید تمام و کمال حواسش رو جمع وظیفه

نیازهای پیمانکارها رو یادداشت کنه و عین همونا رو کنه. 

سفارش بده. هیچ میدونی با همین یه اشتباه کوچیک، یه هفته 

 کارِ تاسیسات مکانیکی عقب میفته؟

 

از خشمی ناخواسته، کف دستم عرق کرد و از گوشم دود بیرون 

زد. من هیچ اشتباهی مرتکب نشده بودم. وقتی پیمانکار و 

مناسبات داشتند و رفیق گرمابه و گلستان هم سرپرست با هم 

خورد منِ آمدند، مطمئنا تنها کسی که ضربه میبیرون می

ی غفارزاده، کل وجودم را به پشتیبان بودم. صدای باالرفته

 شورش افتاد.
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 میگن ابزاری که خواستن، اونی که لیست شده نبوده؟ -

 

 بله. -

 

وانِ دفاع کردن از این تاییدیه اعصابم را متشنج کرد. من ت

کردم. حداقل حاال و در روی میخودم را داشتم ولی نباید زیاده

 این شرایط نه...

 کرد!جویی میغفارزاده داشت بهانه

 

نه کولی من مطمئنم دقیقا همینا بوده، یا اینکه داره کاری می -

ما به کارمون نرسیم، یا اصال چیزی از ابزار موردِ نیاز حالیش 

غفارزاده من شک ندارم عین همون چیزی که  نیست. آقای

 خواستن رو تحویل دادم.

 

پوزخند با صدایی زد و من پلک بستم و با تاخیر باز کردم. من 

در تالش بودم تا خونسردیِ خودم را حفظ کنم ولی صدای 
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رفت. دستم مشت شد و کنار غفارزاده کامال صعودی باال می

 رانم نگه داشتم تا مبادا خطا برود.

 

اگر تونستی همینا رو برای مدیرعامل بگو... شما باید جریمه  -

بشی که بفهمی باید حواست رو به کار بدی نه شب به جای 

 کنترل بارها، با تلفنت حرف بزنی.

 
 

 
 
 

 

خونم به جوش آمد، پس حسابی تحت کنترل بودم و خبر 

آب و علف جان نداشتم. من مثل سگ در این کویر خشک و بی

 حق یک تماسِ تلفنی نداشتم؟! کندم ومی

ی گذاشتم و تایمِ استراحتم نصفِ همهاز جان مایه می

های این خراب شده بود و حاال این مردکِ لندهور چه مهندس

 کرد؟!غلطی می
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کشی راه هرلحظه امکان داشت قیدِ همه چیز را بزنم و عربده

 بیندازم ولی نفس عمیقی کشیدم و ترجیح دادم سکوت کنم.

 

ق با شماست، من امروز به پیمانکار میگم اون ابزاری که ح -

کنم ولی این هم خواد رو یادداشت کنه، من خریداری میمی

بینم بگم من اگر ایراد گرفتم، ایراد کمی نبود. وقتی میرم و می

کنه نباید اطالع بدم؟ من به غیر ی کولر آب چکه میاز دریچه

 پشتیبانی، مهندس ناظر هم هستم.

 

ی هایی که با صداقت و با حق گفتم، قیافهرابر تمامِ حرفدرب

 حق به جانبی گرفت.

 

 به خاطر همینه که به کارات نمیرسی. -

 

اندازی در کارِ این حرفش فقط یک معنا داشت. لجبازی و سنگ

ها و بازخوردم ایراد ی فعللیتمن.. علنا داشت از همه
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را نداشتم. از  گرفت. تحمل یک لحظه ماندناسراییلی میبنی

 روی صندلی بلند شدم.

 

 خوام، قول میدم دیگه پیش نیاد.من واقعا معذرت می -

 

درآوری باز شد. حاال احتماال احساس لبش به لبخند کج و حرص

خواستم با هرکس و ناکسی بحث کرد. من فقط نمیپیروزی می

 کنم.

 

 حتما به مدیرعامل اطالع میدم. -

 

از اتاق خارج شدم. هردو  "بااجازه ای"سرتکان دادم و با گفتن 

 امدستم را روی صورتم کشیدم و هوای حبس شده درونِ سینه

را پر فشار بیرون فرستادم. پشت در اتاق مدیریت ایستادم و 

 معطلی گفتم:چند نفس عمیق کشیدم. نعمت را که دیدم، بی

 

 قهوه با شکر لطفا. -
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 ای به در زدم.و تقه

 

 چشم. -

 

 یدِ شریفیان وارد شدم.با بفرمای

 

 سالم. -

 

 سالم بفرما. -

 

سوخت. هنوز آرامش هنوز کل وجودم از خشم و حرص می

نداشتم و مشتم، میلِ شدیدی به کوبیدن داشت. روی مبل 

 نشستم و تشکر کردم.

 

 چه خبر؟ کارا خوب پیش میره؟ -
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خواستم گالیه کرد، با این حال لبخند زدم. نمیسرم درد می

 ی دردسرهایش را از قبل خریده بودم.این شغل و همهکنم، 

 

 راهه.همه چی روبه -

 

ام های نافذش بار دیگر کل اجزای وجودیمکث کرد و با چشم

 کردم، هربار...را زیر نظر گرفت. من هربار این را درک می

علتش هرچه که بود، اهمیتی نداشت ولی همین رفتارها و 

 عثِ دردسرم شده بود.پیشنهاداتِ عجیب و غریبش، با

 

 راجع به پیشنهادم فکر کردی؟ -

 

ای متوجه منظورش آنقدر در افکارم غرق بودم که برای ثانیه

ام فشار آوردم و در آخر به نشدم. چه پیشنهادی؟ کمی به مخیله

 یاد آوردم.
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جناب شریفیان، من تهران یه سری مشکالت دارم که باید  -

عد از پایان بیست روز کاری، رسیدگی کنم. اگر اجازه بدید ب

ش حرف تونیم بعد از اون بیشتر دربارهبرگردم تهران... می

 بزنیم.

 
 

 
 
 

 

العاده باهوشی بود. علت تندتند سر تکان داد. مرد مرموز و فوق

کرد، چه بود؟ شاید که با من تا به این حد خوب رفتار میاین

م هایچشم اعتماد، از کسی که نثلِمن زیادی حساس بودم و بی

باورش داشتم؛ ضربه خورده بودم و حاال این توجهات برایم 

 گشتم.قابلِ هضم نبود. خصوصا که از یک جنجال برمی

 

 مشکلی نیست. -
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ها را آورد، من قهوه و شکر را برداشتم. نگاه نعمت که قهوه

ت رفت. نعمای از روی حرکاتم کنار نمیمعنادار شریفیان ثانیه

 به صحبت کردم.رفت و من شروع 

 

 جا کهمن هنوز وقت نکردم برای کنترل اموال برم ولی تا اون -

به کارهای دفتری خودم مربوط میشد، یه لیست کلی تهیه کردم 

 از چیزایی که خریداری شده.

 

 های مربوطه را روی میز گذاشتم.کیفم را باز کردم و برگه

 

نت به از رفتکنم. قبل خیلی خوبه... تا لیست کلی هم صبر می -

 تهران حل و فصلش کن.

 

 مطیع سر تکان دادم و دم عمیقی از بوی قهوه گرفتم.

 

 چشم. -
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چند قاشق شکر به قهوه اضافه کردم. با تکان سر شریفیان 

 فنجان را به لب زدم.

 

 کاری تیم پشتیبان گله کرد.غفارزاده تماس گرفت و از کم -

 

یدم. ای از قهوه نوشجرعه تپش قلبم، پایین نیامده، باز باال رفت.

که حتی با من من قصد بازگویی نداشتم و گویا قبل از این

صحبت کرده باشد، شریفیتن را درجریان گذاشته بود. داشتم 

 خوردم. لعنتی...های شاهین را میکاریچوبِ ندانم

 

کاری از طرف من نبوده. شاهین مجد، در نبود من کم -

فقط جناب غفارزاده از من یه ایراد  مسئوله... کوتاهی از ایشونه،

ه کنین جریمه الزمگرفت که براشون توضیح دادم. اگر فکر می

 من حرفی ندارم.
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هومی گفت و بلند شد. میزش را دور زد و با کمی تعلل، فنجان 

اش را به دست گرفت و درست مقابلم نشست. چشم از قهوه

 داشت.من بر نمی

 

یت میدم. این ماه کسری حقوق من به انضباط کاری خیلی اهم -

 داری.

 

 محتویات دهانم را به سختی فرو دادم.

 

 چشم، هرجور شما صالح بدونین. -

 

لبم را به دندان گرفتم. اعصابم خیلی خراب بود و هرلحظه 

های به شدتِ مشکوکِ این امکان داشت خرابکاری کنم. نگاه

 مرد هم، مزید بر علت بود که تحت فشار باشم.

 

 شب یه مهمونی برگذار میشه. فردا -
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 لرزید. فنجان نیم خورده را روی میز گذاشتم.دستم از خشم می

 

 در ارتباط با کار؟ -

 

لحن خیلی خونسردی داشت من اما در تمام بدنم، احساس 

 تنش داشتم. غفارزاده بدجور حالم را گرفته بود.

 

نه اما خیلی از همکارها هستن، حتی صاحب اصلیِ این  -

های هنگفت این پروژه رو پروژه... کسی که نقشه و هزینه

 متقبل شده.

 
 

 
 
 

 

هردو ابرویم باال پرید و فقط کمی کنجکاو شدم. این اولین باری 

  بود که شریفیان با من از مهمانی حرف میزد.
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پا روی پا انداخت و به پشتی صندلی تکیه داد. با نهایت آرامش، 

ادی طوالنی شد و من خودم را کمی از قهوه نوشید. سکوتش زی

جلو کشیدم و آرنجم را به رانم تکیه دادم. از باالی فنجان قهوه 

 نگاهم کرد و من تاب نیاوردم.

 

 چه کمکی از دست من برمیاد؟ -

 

یک تای ابرویش را باال فرستاد و فنجان را پایین آورد. لبش را 

 یمزمزه کرد و نفسش را خیلی مالیم بیرون فرستاد. من همه

 رسم.ای بکردم تا شاید به نتیجهحرکاتش را تجزیه و تحلیل می

شد از دور هم تشخیص داد. دستمال کت و شلوار مارکش را می

 سرجیبش فوق العاده شیک بود.

 

من یه دختر دارم که تک فرزندمه. خیلی برام با ارزش و  -

 مهمه، داره بعد از بیست سال برمیگرده ایران.

 

 ای از قهوه نوشید.ارتباطی داشت؟! دوباره جرعهاین به من چه 
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جا کرده. اونتو تمام مدت قبل، با مادرش زندگی می -

کرده. بهترین التحصیل شده و به عنوان مدل کار میفارغ

برندهای آرایشی و پوشاک برای قرارداد بستن با دخترم، سر و 

 شکنن.دست می

 

ار چشمانش را شک شد. برق خاصسیبک گلویم باال و پایین می

ها چه بود فهمیدم منظورش از این حرفکه نمیکردم. با این

، اشرفتهولی حس خوبی نداشتم. اطالعاتِ شخصیِ دخترِ خارج

کرد و شاید هیچ تعلق ها ایران زندگی نمیدرحالی که سال

خاطری به ایران و این مرد نداشت، چرا باید به من ربط پیدا 

نبود، بلکه برقی که در نگاهِ شریفیان کرد؟! این فکرِ من می

 کرد.درخشید این را به من القا میمی

 

 مهمونی به مناسبت برگشتن دخترمه. -
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هایش زل ام ندادم. همچنان منتظر به لبتغییر حالتی در چهره

 زده بودم تا خودش ادامه بدهد.

 

ترین فرد به خودم معرفی خوام تو رو به عنوان نزدیکمی -

 کنم.

 

بند و باری بود که ترین فرد؟! احتماال دخترِ لوس و بینزدیک

خواست دورِ دنیا را بگردد و میل به گردشگری داشت. حتما می

کرد. بیست و چندسال ایران تنها بخشی از نیازش را ارضاء می

کردم خوشحالیِ شریفیان از چه از پدر دور بود و من درک نمی

 شد.ختم نمیبود؟! همیشه که دوری، به دوستی 

 

 کنین. این لطفتونممنونم، لطف خیلی بزرگیه که در حقم می -

 رو چطوری باید جبران کنم؟

 

 دستش را مقابلم گرفت و من سکوت کردم.
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بذار جواب سوالت رو بدم، کاری که باید انجام بدی اینه که...  -

با ورود دخترم تو میری فرودگاه و با خودت میاری سالن 

 مهمونی.

 

ترین فرد یعنی لندباالیی در سرم نقش بست. نزدیکهه ب

 راننده شخصیِ دخترش بودن؟!

 

 باعثِ سعادته اما من ماشین ندارم. -

 

هایش لبخند داشت. فنجانش را با طمانینه روی میز چشم

 گذاشت و به سمتم خم شد.

 

 مشکلت فقط ماشینه؟ -

 

 دمناخودآگاه ابروهایم گره خوردند، فقط ماشین نه، مشکلم ع

تم توانسرویی با دختری بود که ندیده هم میتمایل برای روبه

حدس بزنم از دماغِ فیل افتاده بود. تحملش را نداشتم. درثانی 
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ای که داشت روی تر، این وظیفهمن راننده نبودم و از همه مهم

انداخت، ممکن بود بیش از پیش، باعثِ سوءتفاهم دوشم می

 بشود.

 

 میشم.من متوجه منظورتون ن -

 

 تونی از ماشین من استفاده کنی.می -

 

 یعنی از بنز آخرین مدلش؟ نفسم را شل بیرون فرستادم.

 
 

 
 

 

 چشم. -
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برای چه روی زبانم جاری شد.  "چشم"خودم هم نفهمیدم این 

به رفتن رضا دادم یا خودِ ماشین...؟! احمقانه بود اما ماشینِ 

 نوعروسِ آماده...!شریفیان زیادی دلفریب بود. مثل یک 

 چندبار سرش را باال و پایین کرد.

 

 تونم همچین تقاضایی بکنم؟خیلی خوبه، پس می -

 

  معنا بود چون از قبلِ میخش را کوبیده بود.تعارفش زیادی بی

 

 خوشحال میشم اگر کمکی از دستم بربیاد انجام بدم. -

 

. ایستادلبخندش حالم را خراب کرد. از روی صندلی بلند شد و 

ای را که به دیوار وصل کرده بود، بیرون آورد و مقابلم نقشه

 نگه داشت.

 

 اینو بگیر. -
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کردم و با من هنوز به قهوه نیاز داشتم، احساس خستگی می

شد. این مدت به شدت تحت چندساعت خواب هم رفع نمی

 فشار بودم و حاال واقعا مغزم گنجایش نداشت. بلند شدم.

 

 چی هست؟ -

 

ی جدیدی که توی آخرین جلسه طراحی شده. پیمانکارِ نقشه -

تاسیسات گفته فضای کافی برای موتور خونه نداره. یه نسخه 

 هم دست تو باشه.

 

 هومی گفتم و از دستش گرفتم و لوله کردم.

 

 کنم.ممنونم، حتما حواسم رو جمع می -

 

از کنارِ میز و مبلِ چرم رد شد و پشت میز کارش نشست. 

را پوف مانند بیرون فرستاد. انگار که خیالش از بابت نفسش 
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این مسئله راحت شده باشد. دستی به صورتش کشید و 

 موهایش را باال زد.

 

 تونی بری.اگر کاری نداری می -

 

 سرتکان دادم و تا نزدیک در رفتم.

 

 پرسی پرواز دخترم چه ساعتیه؟نمی -

 

ی حرصم حواسایستادم و دستم مشت شد. از این همه بی

هایش را در هم قفل کرد و گرفت. به سمتش چرخیدم، دست

چرخید که من روی میز گذاشت. هنوز چیزی در نگاهش می

 کردم. به دخترش ربط داشت یا به من؟! لعنتی..درک نمی

 

 ببخشید، چه ساعتیه؟ -
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پنج بعد از ظهر بیا و سوییچ ماشین رو ببر، همون موقع بهت  -

 میگم.

 

 هایم روی هم ساییده شد.و ردیف دندان فکم منقبض شد

 

 چشم، اگر اجازه بدید من یه چندساعت مرخصی بگیرم. -

 

 ابلممق را برگه وقتی. نوشت چیزی و برداشت را مرخصی برگه 

 .گرفتم دستش از و رفتم جلو داد، تکان

 

جا هم امروز و فردا رو بهت مرخصی دادم. نگران کارهای این -

فهمه که باید وظیفه بزرگ، شاهین هم مینباش. با یه توبیخِ 

 شناس باشه.

 

ودلبازیِ شریفیان، لب باز کردم متعجب از این حرکت و دست

 تا مخالفت کنم ولی امان نداد.
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 تونی بری، روز بخیر.می -

 

لب فرو بستم و نیم نگاهی به سمتش انداختم. اطمینان از 

بیرون بارید. هوای درون کالبدم را آهسته چشمانش می

 فرستادم و بعد از خداحافظی کوتاهی اتاق را ترک کردم.

 
 

  
 

 

 

که کسری حقوق داشتم ولی مهم نبود. حاال فقط ترجیح با این

دادم برای بیست و چهارساعت هم که شده بود، برای خودم می

 باشم.

روی کاناپه لم دادم و از قهوه نوشیدم. نفس راحتی کشیدم و به 

 مدیر هتل صفائیه صلوات فرستادم.طراح و سازنده و 

ام نظیر بود. به ساعت مچیاین هتل باغ، فوق العاده زیبا و بی

خواست تا خود صبح بیدار نگاهی انداختم، ده شب بود و دلم می
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جا، نهایت استفاده را ببرم. ذهنم باشم و از آرامش و امنیتِ این

 را از هر چیزی خالی کردم.

فن همراهم مهم نبود. بعد از بیرون های مکررِ تلحتی خودکشی

آمدن از اتاق مدیریت، یکراست به اتاقم برگشته بودم و 

ی هاوسایلم را جمع کردم. بین راه از فروشگاه بزرگی، خوراکی

مورد نیازم را خریده بودم و ساعت یک و نیم بود که پا به این 

 اتاق گذاشتم.

رست کرده قبل از هرچیزی، دوش مفصلی گرفته بودم، ناهار د

و خورده بودم. از آن زمان تا به االن، یا دراز کشیده بودم یا 

 کردم.قهوه نوشیده بودم و همزمان موزیک گوش می

زندگی اشرافی یعنی همین... نگران هیچ چیزی نبودم. به 

خورد. مهیار بود، ی موبایلم خیره شدم که هنوز زنگ میصفحه

ای بار ده هزارم رد شد. پوزخند زدم و براین بشر خسته نمی

دم توجه بلند شی بعد پیامک فرستاد. بیتماس دادم. چند لحظه

ام ادامه دادم. هیچ چیزی جز و پشت پنجره به نوشیدن قهوه

خواستم. حاال دیدن باغی که بیست و چهارساعت آرامش نمی

د. کردر تاریکی فرو رفته بود هم، به وجودم آرامش سرازیر می
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مان دادم تا زکردم ولی ترجیح مین فکر میبه برگشتن به تهرا

خواستم اولین روز ورودم مقرر، برای دیدن سارا صبر کنم. می

 به تهران، به خانواده خبر ندهم.

 تصمیم داشتم شب را تا صبح با سارا وقت بگذرانم.

. آمدحتی با فکر کردن به این موضوع هم روحم به پرواز در می

کرد. فنجان خالی را روی میز میی لبم، دلگرمم لبخندِ گوشه

توالت گذاشتم و به تصویر خودم در آینه نگاه کردم، حالم از 

 همیشه بهتر بود.

خواستم علت این مرخصی دوروزه، ابدا برایم مهم نبود. می

یکبار هم که شده اعتماد کنم. شریفیان مرد بدی به نظر 

ن کجای ایشد به او اعتماد کرد و ضربه نخورد. به رسید. مینمی

خورد اگر من هم به همان سادگی و ی خاکی بر میکره

 کردم؟دغدغگی زندگی میبی

خواست و حاال داشتم. چرا نباید لذت دلم سادگی و آرامش می

 بردم؟!می

ی موبایل، بدجور روی خط اعصابم بود. به سمتش رفتم و ویبره

 ی مهیار، کفری پوف کشیدم.با دیدن مجددِ شماره
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 هیار؟چیه م -

 
 

 
 

 

 

ای جز صدای اطراف، چیزی به گوشم نرسید. گره چند لحظه

های یزد شد. شبکم داشت سردم میام را باز کردم. کمحوله

ی کولر را کم کردم تا از شر لرزش در سرد و خشک بود. درجه

 هایم خالص شوم.استخوان

 

 مهیار... الو؟ -

 

 باالخره به حرف آمد.

 

 دادی!چه عجب تو جواب  -
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ر هایی که انگای ما گله بود و شکایتپوزخند زدم. هربار مکالمه

تمامی نداشت. من خسته بودم و مهیار یک جنگجو که از پا 

ی خونَش با من مبارزه نشست. قصد داشت تا آخرین قطرهنمی

 کند، الحق که موفق بود.

 

که دوساعته نه که خیلی هم مشتاق بودی جواب بدم، از این -

رو برداشتم و جز سر و صدای بیمارستان هیچ خبری  گوشی

 نیست کامال مشخصه.

 

صدای بسته شدنِ درب اتاق و نفس عمیق کشیدنش همزمان 

 شد.

 

گشتم. یه حرف بیخود نزن مهبد، داشتم از اورژانس برمی -

مورد تصادفی بد حال داشتم. پزشک کشیک نبود، مجبور شدم 

چیه یه چیزی هم بدهکارت  باال سرش باشم تا دکتر برسه. حاال

 شدم؟!
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 شرت و شلوار گرمکنِ تقریبا نازکی بیرون کشیدم.از کمد تی

 

 بدهکار جاودانی، یادت نره چه بالیی سرم آوردی. -

 

 های صندلی متوجه شدم که نشست.از صدای کشیده شدن چرخ

 

 چرا جواب نمیدی؟ مگه نگفتم من زنگ میزنم؟ -

 

خواست نم را داشت. دلم میآخ این لحنِ طلبکارش قصد جا

 حرف تلفن را قطع کنم.بی

 

چرا گفتی ولی مگه منم نگفتم جواب نمیدم؟ بعدم خیلی  -

ریلکس گفتی تو هرکاری دوست داری بکن منم هرکاری به 

 صالحه انجام میدم.
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حوله را از تنم بیرون آوردم و مشغول پوشیدن شلوار شدم. یک 

دلم را حفظ کنم و هم دستی و به سختی سعی داشتم هم تعا

 شلوارِ جذب را باال بکشم.

 

 تو آدم بشو نیستی. -

 

 م.نه خب چون من فرشته -

 

 تادم.نفس زدن افهه بلند باالیی نثارم کرد و من از تقال، به نفس

 

 مخصوصا این حرف، رو تو جوابه... سر کاری؟ -

 

ای را پیدا به اطرافم نگاهی انداختم. حس خالفکارهای حرفه

ی خلوت و هتل آرامی پناه کردم که برای فرار از پلیس، به نقطه

رو را کنترل بردند و مدام از پشت پنجره، خیابان روبهمی

کردند. احتماال با یک تک تیرانداز... از این فکر، بلند می

 خندیدم و بینِ خنده گفتم:
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 آره، سر کارم. -

 

 د.های کلید شده حرف میزعصبی بود و از بین دندان

 

 کجایی مهبد؟ یا بگو یا به جون مادر همین حاال میام یزد. -

 
 

 
 
 

 

کرد؟ که کجا بودم و در چه حالی؟ قطعا با خودش چه فکری می

 فکرهای مثبتی نداشت.

 

 گوشی رو نگه دار. -
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م شرتم را تنو صبر نکردم و تلفن را از گوشم فاصله دادم. تی

 کردم. لباس نپوشیده، گرمم شده بود.

 

نگران چی هستی؟ باور کن جام خوبه و امن... از همیشه هم  -

 حالم بهتره. البته اگر نخوای باز هم گند بزنی به حالم...

 

اش را به تر از قبل لب باز کرد و صدای بم و گرفتهحرصی

 گوشم رساند.

 

 خورم اگر پای اون...مهبد، دارم قسم می -

 

 گرفت. نه منبازی میبه میان حرفش پریدم، داشت روانم را به 

بچه بودم و نه او آقا باالسر... به چه حقی، سعی در کنترل 

 کردنم را داشت؟!

به خاطر نداشتم هیچ زمان دخالتی در کارهایش داشته باشم. 

بحث سن و سال نبود، من هم به استقالل نیاز داشتم. فقط 

 کردم.داشتم که داد و فریاد نمیاحترامش را نگه می
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ه بار دیگه اسم اون رو جلوی من بیاری هرچی دیدی مهیار ی -

تونم دو دقیقه آرامش داشته باشم؟ از چشم خودت دیدی. نمی

تونم بدون اون عوضی نفس بکشم؟ نمیشه مدام یادم نمی

هات میرسه به اون ی زنگ زدنام؟ تهِ همهنندازی چه گهی

م کردی. لعنت به خودت و بزرگتر بودنت. بعد عوضی. د خسته

جوری اعصابم رو بگو چرا جواب نمیدی؟! جواب بدم این

 ای کنی؟!قهوه

 

 دادم نه او...نفس عمیقی کشید. این را من باید انجام می

ای شد و مهیار ثانیهام پرشتاب به جلو پرت میی سینهقفسه

 سکوت کرد. لعنت بر من...

 لعنت بر ذات کثیفم که روزِ خوش نداشتم!

 

گم. فقط بگو کجایی و داری چیکار خیلی خب، دیگه نمی -

 کنی؟می
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لب تخت نشستم، موهایم را بین مشت گرفتم و نامحسوس 

 نفس تازه کردم.

 

 تو هتل. -

 

 آهانی گفت و ادامه داد.

 

کار؟ مگه اتاق نداری؟ مگه تو کمپ بهت جا رفتی هتل چی -

 نمیدن؟

 

 آخ خدایا... انگار با دیوار حرف میزدم.

. با آن همه قهوه، خواب جزو محاالت روی تخت دراز کشیدم

 بود.
  

 خیال من شو. برو ببینتو رو خدا، تو رو به پیر و پیغمبر بی -

 مریض بدحال چی دارین، پاشو پسر خوب...
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های اعصابم صدای تق و تق چیزی از آن سوی خط، روی رشته

 رفت.رژه می

 

 نکن. مهیار اون پات رو هی نکوب به زمین. -

 

قطع شد و نفسش را در گوشی فوت کرد. فقط صدای ضربه 

 بیست، سی ثانیه به من فرصت داد و باز به خرف آمد.

 

 کار کنم؟ تنهایی؟نمیدونم باهات چی -

 

 تنهام. -

 

 کنی؟کار میچی -
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خواست حاال که بعد از دو هفته جوابش را با تمامِ وجود دلم نمی

 دادم، بحث و جدلی بینمان رخ دهد.می

 

 قط استراحت.ف -

 

کوبید. این عادت را همیشه داشت. وقتی دوباره داشت پا می

 داد.شد این کار را انجام میناراحت و عصبی می

 

 هات در چه وضعیتی هستن؟حالت خوبه؟ بخیه -

 

اش احوالپرسی نبود، کنجکاوی در نفسی تازه کردم. حرفِ اصلی

 ادرانه!تمام زوایای زندگیِ من بود به نامِ دلواپسیِ بر

 

ها هم امروز صبح کشیدم، دکتر گفت دو م. بخیهباور کن عالی -

 سه روز دیگه قرص بخور منم اطاعت کردم.
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دونم بچه نیستی ولی مهبد تو شهر بیست و هشت سالته، می -

 غریب... نکنه بالیی به سر خودت بیاری؟!

 

 اراده لبم کج شد. شعری که در مغزم اکو شد به زبان آوردم.بی

 

  ست بخواهم خطر کنماز من گذشته"

  یا سینه در مقابل دنیا سپر کنم

  ی شراب ته ساغرم ولیمن مانده

  نایی نمانده تا بتوانم اثر کنم

  ام که سر هر گذشتنیاز دوست خورده

  باید به هر دو سوی خیابان نظر کنم

  گفتند در سفر بشناسم رفیق را

  ایست که کمتر سفر کنماین خود بهانه

  ام چطورام و ماندههاست مردهمن سال

  خود را کمی تکان بدهم تا خبر کنم؟
  

 "*سعید صاحب علم
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ی من سکوت کرد و درآخر باز خودم سکانِ تمام مدت زمزمه

 سخن را به دست گرفتم.

 

اگه نگران اینی که من از راه دور هم واسه اون نقشه بکشم،  -

ای. جام، نه هیچ چیز دیگهاینکنی. من واسه کار داری اشتباه می

ریزیم رو هم... شینیم فکرامون رو میبذار برگردم تهران می

چون این موضوع باید یه جوری از سر من بیفته. قول نمیدم تا 

از کنم که بی بعد باهات هماهنگ میابد ساکت بمونم ولی دفعه

 هام.گند نزنی تو برنامه

 

آسودگی کشیدم. حرکت پاهایش که متوقف شد، نفسی به 

 باالخره توانسته بودم خیالش را راحت کنم.

 

 مطمئن باشم؟ -
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روی تخت دراز کشیدم و به سقف زل زدم. خودم که چندان 

مطمئن نبودم. مهیار شبیه به یک اهرم بود. اهرمی مختصِ 

 ترمز...

 

 آره. -

 

دونم اگر جوابم رو باشه، من نیم ساعت دیگه عمل دارم. نمی -

با این دل که آروم و قرار نداره و فکری که مدام دادی، نمی

 خواستم موفق از اتاق بیرون بیام.پیش تو بود؛ چطوری می

 

ر بختی فکپوزخند صداداری زدم. داشتم به جانِ آن بیمارِ نگون

 کردم که به فکر و خیاالت مهیار بند بود.می

 

 نگو که درست کار کردنت به من وصله. -
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کشید و متوجه بلند شدنش شدم. برخورد ای پوف کالفه

 شکست.اش، سکوت اطرافش را میهای مردانهی کفشپاشنه

 

 تر به نظر میام؟بگم آره، خیلی برادر کوچیک -

 

خواستم جواب این سوال کش و قوسی به بدنم دادم. نمی

دانست که بحث اش را بدهم و این را خودش خوب میمسخره

 را ماهرانه عوض کرد.

  
 رسونی؟واسه تولد شادی خودت رو می -

 

کنم. اگر من نتونستم بیام، یه مقدار پول سعی خودم رو می -

 ریزم به کارتت، واسه شادی یه ماشین شارژی بخر.می

 

 نوچی کرد و انگار که چیزی به خاطرش آمده باشد ادامه داد.
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گفتی ماشین یادم اومد، دیروز ظهر تو راه بیمارستان تصادف  -

 کردم. ماشین رو بردم تعمیرگاه فردا باید برم بگیرم.

 

یکباره دمای بدنم باال رفت و ناخواسته به لکنت افتادم. مثل فنر 

 از جا پریدم و ایستادم.

 

 چ چ چی؟ خودت که آ آ آسیب ندیدی؟ -

 

ای کرد ولی دلم آرام نگرفت. تصادف کرده بود؟! من تک خنده

دانستم؛ شاید چون خودم را میچرا خبر نداشتم؟! خودم جواب 

 دادم.هایش را نمیجواب تلفن

 

نه، فقط ماشینم رو داغون کرد. با یه ماشین اوراقی فرقی  -

 نداره، باید بفروشم یه دونه بهترش رو بخرم.

 

 اراده گفتم:خواستم حساسیت نشان دهم ولی بینمی
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چرا مراقب خودت نیستی؟ گور بابای الله و اون خواهر  -

 خوام عمو شدن رو تجربه کنم.ش. من میمزادهحرو

 

 ام پشیمان شدم.محابا خندید. از گفتهبلند و بی

 

واسه خاطر این حرفت هم که شده، باید زودتر اقدام کنم.  -

 خوای، طالب عمو شدنی.دامادیم رو نمی

 

اش احتماال کل ی سرمستانهو دوباره خندید. صدای قهقهه

د. من با شیطنت به این حرفش طعنه بیمارستان را برداشته بو

 زدم.

 

 نامرد اونیه که نکنه، ده ماه فرصت داری. -

 

 دقیقا عمق حرفم را دریافت کرد و بین خنده گفت:
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مرد حسابی، تا من یه دختر رو پیدا کنم که حاضر بشه تو -

کشه. مابقیِ مراحلش صورتم نگاه کنه، یه قرن طول می

 پیشکش...

 

جا که من خبر داشتم تمام دخترهای نگفت. تا آمزخرف می

دانشگاه، برای یک جواب سالم دادنش سر و دست 

شکستند. حتی پرستارهای بیمارستان، وقتی از راهرو عبور می

کردند. هه شدند و عرض ادب میکرد، نفر به نفر بلند میمی

بلند باالیی نثارش کردم. فقط یک لحظه این فکر از سرم رد شد 

چنینیِ من و مهیار چند وقت ی اینکالمهکه از آخرین م

گذشت؟! تا به حال حرف زده بودیم؟! به خاطر نداشتم و می

 ی جدید بود.حاال برایم یک تجربه

 

شینه. ت. چرا نمیگی هیچ دختری به دلم نمیآره ارواح عمه -

 اون بیچاره که هرروز یه مدلی میشه تا به چشمت بیاد.
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هایم خیلی مشکوک سکوت کرد. اخماش پایان داد و به خنده

 در هم گره خورد و سکوتش را معنادار تصور کردم.

 

 کی رو میگی؟ -

 
 

 
 
 

 

ه باختاز این لحنِ مرموزانه، پی به اصل موضوع بردم. برادرم دل

بود. حاال شاید به این وسعت نه اما احتماال توجهش نسبت به آن 

ان حاصل کند خواست اطمیندختر جلب شده بود. حاال فقط می

 که آیا من خبر داشتم یا نه.

 

یادته یه سری اومدم بیمارستان که کلید خونه رو بگیرم، یه  -

 دختره تو اتاقت بود؟
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اش را از پشت تلفن حس سکوت کرد و من پوست برافروخته

 گیرانه گفتم:ای کردم و مچکردم. خنده

 

ه کشکنی یه قرن طول میخودشه مگه نه؟ همونی که فکر می -

 تا نگات کنه!

 

 کنترل صدایش را از دست داد و کمی باال گرفت.

 

 کنم.کس فکر نمیچرند نگو، من به هیچ -

 

کنه، بهتره به فکرِ حرف من باشی... گفتم ده ولی اون فکر می -

 ماه فرصت داری.

 

سکوتش زیاد طوالنی شد و من توانِ جمع کردنِ لبخندی که 

 نداشتم.روی صورتم چسبیده بود، 

 

 خجالت نداره که... باالخره تو هم یه مردی. -
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بلند که حرف خودش را به خودش تحویل دادم، بلنداز این

 خندیدم و شاکی شد.

 

 کار کنم.پای تالفی وسطه میدونم چی -

 

ام شدید بود که اذیت کردن مهیار عالمی داشت. آنقدر خنده

 زدم.بریده بریده حرف می

 

کار رو که هم تو میدونی هم من، بکنی به ده آفرین، همین  -

 گیرم.م رو بغل میماه هم نمیرسه برادرزاده

 

صدای فریادش که گوشی را پر کرد، تلفن را قطع کردم. 

 خندیدم. اشک از چشمم سرازیر شد.همچنان می

ی تمام نشدنی پایان دلم درد گرفت و سعی کردم به این خنده

 .دهم. موبایلم مدام چشمک میزد
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های ی صفحهقفلش را باز کردم و وارد تلگرام شدم. به همه

توجهی کردم و روی اسم سارا انگشت زدم. با دیدن چت، بی

هایی که با اینترنتِ اتاق دانلود شده بودند، لبم به لبخند عکس

 آمیزی باز شد.شیطنت

ها با بهار بود و ناهاری که باهم خورده بودند ولی خیلی از عکس

که با تاپ و دامن صورتی رنگی گرفته بود، تب  چند عکس

 خواستنش را دوباره به جانم انداخت.

 

اش تنه، دور گردنش بود و استخوان ترقوهبند باریکِ تاپ نیم

گذاشت. برآمدگی از همیشه بیشتر خودش را به نمایش می

های توپرش نفسم را منقطع کرد. سینه و شکم تخت و ران

 تمرکز خواندم.ده بود و بیها پیام داانتهای عکس

 

سالم عشقم، جات خالی با بهار رفتیم دربند و خیلی هم خوش "

جا خیلی گرمه. من به جای تو، هوای خنک گذشت. میدونم اون

رو نفس کشیدم ولی جبران نمیشه... باید وقتی اومدی من و تو 

جا و حسابی خوش بگذرونیم. من از حاال قولش دوتایی بیایم این



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

814 

ها رو هم فرستادم که ببینی... خودم میدم. این عکسرو به 

 "ی آشتی کنونِ بهاره. امیدوارم بهم بیاد.هدیه

 
 

 
 

 
 

 

 با خواندن این متن، توجهم بیشتر و بیشتر جلب شد.

حلقه دور اندام ظریفش ریخته اش را حلقهموهای لخت و زیتونی

بود و آرایش مالیمی که داشت، حس خوشبختی را در وجودم 

لقا کرد. برایش اهمیت داشت که من گفته بودم آرایش نکن و ا

 حاال حد تعادل را رعایت کرده بود.

 

سالم، خیلی بهت میاد خانوم خوشکلم ولی فکر کنم اصال این "

نم کی چپت میتاپ و دامن کوتاه به کارت نیاد چون من یه لقمه

ای داره، هرچند اگر تو هلوی من... این بهار هم خوب سلیقه
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پوشیدی، اصال قشنگ نبود. به تن تو فوق این رو نمی

 "ست.العاده

 

ه ی تلفن کای آنالین ماندم ولی خبری نشد. صفحهچند دقیقه

 خاموش شد، نفهمیدم چه موقع خوابم برد.

 

 

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

  
 

  

ی سفید جذب تنم به خودم در آینه نگاه کردم. پیراهن مردانه

د گذاشت. شلوار کتان سفینمایش میبود که عضالت بدنم را به 

ای ی قهوهی کوتاه مردانههای پاشنهجذب که تا روی کفش

ای تکمیل داد. کت قهوهام میجذابیت خاصی به اندام کشیده

 ی تیپم بود.کننده
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ای ی باالیی پیراهنم را باز گذاشتم تا برآمدگی عضلهدو دکمه

مم د. گردن بند اسام بیشتر خودشان را به نمایش بگذارنسینه

که همیشه به گردنم بود را روی پیراهنم انداختم. ساعت بند 

ام را کنترل فلزی دستم را از نظر گذراندم و دستبند چرمی

 کردم، فقط یک چیز کم داشتم؛ کمی حوصله...

 

گذشت، در ام به بهترین نحو میکردم دوروز مرخصیفکر می

باس مناسبی گذرانده حالی که تمام وقتم را در پاساژ برای ل

بودم. آرایشگاه رفته بودم و موها و ته ریشم را مرتب کنم. 

دوش گرفته بودم و حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتم چون 

فرصتی برای درست کردن نبود. نفسم را پوف مانند بیرون 

 فرستادم.

گرفت. با برس چندین بار روبه حتی موهایم حالت درستی نمی

فایده بود، باز هم چند تار مو روی ولی بی باال هدایتشان کردم

خیال شدم. برای اینکه انرژی از افتاد؛ در آخر بیام میپیشانی

ام را باز پس بگیرم، تلفنم را به سختی از جیب دست رفته

 شلوارم بیرون کشیدم و به عکس سارا نگاه کردم.
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دوباره ضربان قلبم باال رفت و ته دلم خالی شد، از دیدنش سیر 

 شدم. پیامکش را از اول خواندمنمی

 

 "قول میدم همین رو واست بپوشم، تو فقط بیا"

 
 

 
 
 

 

ی لبم جا خوش کرد. گوشی که بین دستم لبخندی گوشه

ی شریفیان لرزید، از عالم هپروت خارج شدم. با دیدن شماره

 دستپاچه دکمه اتصال را لمس کردم.

 

 جانم؟ یعنی بفرمایید جناب مدیر؟ -

 

 م باش پسرم، حاضری؟آرو -
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 کمی غیرعادی بود اما به لکنت افتادم.

 

 م.س س س سالم، بله من آماده -

 

اش گرفت. من هنوز به ام خندهاینبار از این همه دستپاچگی

نما و زیبا بودم و دست خودم نبود که فکر سارا و آن لباس بدن

 کوبید.وار میضربانم همچنان دیوانه

 

خونسردی خودتو حفظ کنی. دخترِ من مشکلی نیست، باید  -

خیلی طرز رفتار و برخورد اشخاص براش حائز اهمیته... متوجه 

ش میشی؟ نباید تنها به اون مهمونی بیاد، تو باید بتونی همراهی

 کنی.

 

گرفت. نه آشفتگی خودم امروز برای بار پنجم بود که تماس می

ن را درک و نه این همه اصرار برای مبادی آداب بودن شریفیا

کردم، با این حال نفس عمیقی کشیدم و محکم و بدون نمی

 لکنت گفتم:
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 کنم.چشم، من نهایت تالشم رو می -

 

عالیه! پس هتل بمون، من میگم یکی ماشین رو برات بیاره  -

 جا.همون

 

شدم. چرخی به دور خودم از هر حرفِ جدیدِ این مرد شوکه می

ام مقابلِ دیدم را های کذاییزدم و به آینه مشت کردم. تارِ مو

 گرفت.می

 

 چ چ چی؟ -

 

 باز که شروع کردی! -

 

خودم را لعنت کردم ولی این مرد از من چه توقعی داشت؟! من 

 زیادی بدبین نبودم اما..

 شد کتمان کرد.قضیه اندکی مشکوک میزد و این را نمی
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مونی، فهمیدنش کار سختی نبود. دونم تو هتل میمن می -

ا از دو روز مرخصیت، به نحو احسنت استفاده کردی. یه مطمئن

 تماس گرفتم و تاییدیه گرفتم!

 

آهانی گفتم و برای اینکه بیش از این خرابکاری نکرده باشم، 

 گفتم:

 

دونم اسم دخترتون چیه؟ حتی جناب شریفیان، من هنوز نمی -

 ایشون رو ندیدم. چطوری توی فرودگاه...

 

 حرفم را قطع کرد.

 

 .شناسهالزم نیست تو اون رو پیدا کنی، اون خودش تو رو می -

 

هردو ابرویم باال پرید و چشمانم تا آخرین حد ریز شدند. 

کم داشتم به همه چیز مشکوک می شدم. نه...! از شک کم
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کردم؟! قیدش را میزدم و کار میگذشته بود و من باید دقیقا چی

 رفتم؟! یا...نمی

 

های چندین برند مشهور یکی از مدل به هر حال دختر من، -

دنیاست؛ طبیعیه که به کسی اعتماد نکنه. به همین خاطر هم من 

 عکس و نشونیِ تو رو دادم که خودش بیاد سمتت.

 

تندتند سر تکان دادم. شاید بهتر بود تا تهِ این بازیِ واضح پیش 

 کردم.رفتم. اصال شاید من اشتباه میمی

 

 مونم.چشم من منتظر میبله، حق با شماست.  -

 

خوبه! اگر سوالی نداری من قطع کنم. باید به کار  -

 ها نظارت کافی داشته باشم.خدمتپیش

 

ی معادالت مجهولِ ذهنم، پوزخند هومی گفتم و در جواب همه

 زدم.
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بفرمایید، من هم دخترتون رو صحیح و سالم به مهمونی  -

 رسونم.می

 
 

 
 
 

 

 پس روز خوش. -

 

 ما هم خوش.روز ش -

 

 تحمل انتظار نداشتم.

کارت اتاق را برداشتم و در را بستم. وارد آسانسور شدم و به 

ی مربوطه را فشردم. از اتاقک قصد رفتن به کافی شاپ، دکمه

ای که خارج شدم، بی معطلی خودم را به کنار پیشخوان شیشه

 رساندم و رو به زنی که پشت پیشخوان نشسته بود، گفتم:
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 ، اگر میشه یه فنجون قهوه با شکر.سالم -

 

 لبخند به لب سفارشم را در سیستمِ مقابلش ثبت کرد.

 

 سالم چشم. خیلی خوش اومدین، بفرمایید براتون میارن. -

 

 سعی کردم مودبانه تقاضا کنم.

 

 م ناراحته.اگر میشه فنجون رو خوب بشورید، یه خورده معده -

 

 کرد. های گرد شده، لبخندش را حفظبا چشم

 

 بله چشم. -
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های مشرف به باغ نشستم. پشت کردم و روی یکی از صندلی

سعی کردم به صدای موزیک گوش بسپارم و چشم بسته، 

 تصویر سارا را مقابلم تجسم کنم.

شد و ای کاش این چند روز باقی مانده هم هرچه زودتر تمام می

 گشتم!به تهران برمی

 دیگر تحمل اینجا ماندن را نداشتم.

 

 تون رو آوردم.ببخشید آقا، قهوه -

 

چشم باز کردم و به پسری که به زور بیست ساله میزد، نگاه 

 کردم. موهای بلند و فرفری و عینک گرد...

 

 ممنونم. -

 

 فنجون رو خیلی تمیز شستم، نوش جون. -
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حتی اگر طعنه میزد اهمیتی نداشت، فقط سر تکان دادم. فنجان 

 ردم.قهوه را برداشتم و بو ک

 

 دست شما درد نکنه. -

 

 نمایی زد و رفت.لبخند دندان

چند قاشق شکر به قهوه اضافه کردم و هم زدم و در کمال 

جرعه نوشیدم. به یاد یکی از شعرهای سعدی آرامش جرعه

 افتادم.

 

  دیده را فایده آنَست که دلبر بیند"

 "ور نبیند چه بود فایده بینایی را

 

گذاشتم و از جیب کتم سه تا اسکناس فنجان خالی را روی میز 

برداشتم و روی میز گذاشتم، به سمت البی رفتم که مرد 

 اش به نظرم آشنا بود.بلندقدی خودش را به من رساند. چهره

  
 آقای پارسامهر؟ -
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 بفرمایید. -

 

هایم باال ی کتش گرفت و سوییچی را تا مقابل چشمدستی به لبه

 آورد.

 

و دادن که بدم به شما، گفتن وقت تنگه آقای شریفیان این ر -

 عجله کنین.

 

 کردم، قبال این مرد را سر پروژه دیده بودم.حاال که فکر می

 

 باشه. -

 

دادم به شد ولی ترجیح میثانیه ذهنم بیشتر درگیر میبهثانیه

 ام، بال و پ ندهم. سوییچ را گرفتم.افکار منفی

 

 تونی بری.می -
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خداحافظی کوتاهی رفت، شانه باال انداختم  دست به سینه زد و با

ی ریموت را فشردم و با دیدن بنز و از هتل بیرون زدم. دکمه

مشکیِ کنار خیابان لبخند به لب آوردم. پرغرور سوار شدم و 

کمربندم را بستم. همه جای ماشین را بررسی کردم، داشبورد و 

 های صندلی...ضبط و حتی روکش

ای که داخل داشبورد بود را به چشم آفتابیسوتی زدم و عینک 

 زدم و ماشین را به حرکت درآوردم.

 

ی فرودگاه پیاده شدم و به سمت سالن رفتم. از کافی در محوطه

شاپ کمی کیک و قهوه سفارش دادم و نشستم. طبق قرارمان 

هنوز نیم ساعت تا آمدنش زمان داشتم. خیلی گرسنه بودم و 

گرنه من در قید و بند غذا خوردن کرد، وام اذیت میمعده

توانستم چیزی بخورم چون نبودم. به حتم امشب هم نمی

کرد. پوفی کشیدم و با خیال راحت ی من همراهی نمیمعده

تکهاب از کیک را به دهان گذاشتم. متوجه خیرگی دختری که 

 توجهیشدم ولی بیرویی نشسته بود، میروی صندلی روبه

 کردم.می
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داد. شال خیلی بلند دارش آزارم میهای دنبالهسنگینی نگاه

زرشکی رنگی روی موهای کوتاهش انداخته بود، آرایش خیلی 

کم و مانتوی نخی خیلی کوتاه و شلوار زرشکی برمودا که با 

جی کرد. لبخند کای، تیپش را تکمیل میهای کتانی سادهکفش

ز خم به لب آوردم که هردو ابرویش را باال انداخت و روی می

 شد.

 
 

 
 
 

 

پوف کشیدم و به اطراف نیم نگاهی انداختم، پس چرا خبری از 

شد؟! باید اگر تاخیر داشت، با من هماهنگ این دختر نمی

 کرد.می
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های جذب کیک را که خوردم، پا روی پا انداختم. با این لباس

ابدا احساس راحتی نداشتم. به حتم یک سایز برایم کوچک 

 دیدم.بود، به این فکر خن

 

سر که بلند کردم، همان دختر را باالی سرم دیدم، ناخودآگاه 

 اخم کردم.

 

 خواین خانوم؟چیزی می -

 

مکث کرد و مستقیم براندازم کرد، کالفه از پشت میز بلند 

داشت. قصد رفتن کردم که راهم شدم. دست از خیرگی برنمی

ه ک را سد کرد. پول کیک و قهوه را روی میز گذاشتم و در حالی

 گرفتم گفتم:داشتم از درون گر می

 

 من خیلی عجله دارم، مسافرم هرلحظه ممکنه که برسه... -

 

 سالن تقریبا شلوغ بود و فضا سرد...
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دست به سینه شد و پوزخند زد. حرصی راهم را کج کردم که 

 صدایش را از پشت سر شنیدم.

 

 تونم مسافری که منتظرش هستینکنین من نمییعنی فکر می -

 باشم؟

 

زده ایستادم. در اصل سرجا میخکوب شدم، با این حرف شوک

های پرغرور حالم به هم خودش را به مقابلم رساند. از این نگاه

خورد. چندین و چندبار از باال به پایین و از پایین به باال می

 صورت و اندامم را از نظر گذراند.

 

 یعنی شما دختر جناب شریفیان هستین؟ -

 

به محیطِ تقریبا شلوغ سالن چرخی به دور خودش زد و  توجهبی

 هایش را از دو طرف باز کرد.دست

 

 بهم نمیاد؟ یعنی یک درصد هم به بابام شبیه نیستم؟ -
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مشکوک و دقیق نگاهش کردمه، یچ شباهتی به پدرش نداشت. 

های عسلی فوق العاده روشن، ابروهای پهن و کوتاه و چشم

با  هایی کههای پر و واضح و لبی، مژهپوست گندمی و بینی قلم

 تم:تعارف گفرسید. بیرژلب از حد طبیعی بزرگتر به نظر می

 

 اصال و ابدا! -

 

 دستش را جلوی دهانش گذاشت و ریز خندید.

 

 دونستم.می -

 

 تر کردم.من هنوز هم به هویتش شک داشتم، اخمم را غلیظ

 

 اگر درست گفته باشین، خیلی زود رسیدین. -
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اش را نمکین لب گزید و با پشت چشم نازک کردنی که چهره

 کرد، گفت:می

 

کنی، زودتر رسیدم، فقط خیلی از اون چیزی که فکر می -

دوست داشتم مدتی رو توی شهر تنها بگذرونم. یه دوست 

قدیمی داشتم که زحمت این کار رو به عهده گرفت ولی با این 

رف دید زدنِ قهوه حال، بیشتر از ربع ساعت از وقتم رو ص

 خوردنِ شما کردم آقای پارسامهر.

 

گشت و ها به ایران برمیاین چه جور دختری بود؟! بعد از سال

گذراند؟! شریفیان به ها را وقت میتنها و با یک دوست، ساعت

 حتم خبر نداشت. دستی به ته ریشم کشیدم.

 

هاتون تونستین زودتر خودتون رو معرفی کنین، ساکمی -

 کنم.ست؟ کمکتون میکجا
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 ی پنج سانتی متری از صورتم لب زد:نزدیک شد و در فاصله

 

 تونیم تحویلش بگیریم.تو ماشین دوستم... اگر بیاین، می -

 

من هنوز از این حرکاتِ عجیب و غریبش معذب بودم و 

 دادمدانستم باید دربرایرش از خودم چه رفتاری نشان مینمی

برنخورد. در کشمکش با افکارم، باالخره که به خودش و پدرش 

 خودم را عقب کشیدم.

 

 حرفی نیست، بهتره زودتر بریم. -

 

 چند قدم از راه را طی کردم که بلند صدایم کرد.

 

 مهندس؟! از این طرفه. -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

834 

بین راه متوقف شدم. برگشتم و قبل از هر چیزی اطراف را از 

 ه بود. به هماننظر گذراندم. توجه چند نفر به سمت ما جلب شد

ام سمتی که اشاره کرده بود رفتم و خودش پشت سرم همراهی

 کرد.

 

تر کرد و کنارم هایش را سریعاز سالن که خارج شدیم، گام

 ایستاد.

 

 ماشینت کجاست؟ -

 

 ماشین را با دست نشان دادم.

 

 جاست، البته ماشین پدرتونه.اون -

  
و بری چمدون  تونی سوییچ رو به من بدیخیلی خب، می پ -

 منو از ایاز بگیری؟!
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بالید، دخترکِ اش میچقدر به خودش و آن شهرت خانوادگی

فرنگیِ احمق! خیلی سعی داشتم دربرابرش سکوت کنم اما 

 سخت بود، خیلی سخت...

 حرف سوییچ را به سمتش گرفتم.بی

 

 ایاز خان کجاست؟ -

 

ید پرادوی سفنگاهش را دنبال کردم و به جوان بلند قدی که به 

رنگی تکیه داده بود، رسیدم. سوییچ را که گرفت به سمت ایاز 

. این رسیدرفتم. شاید به زحمت به بیست و پنج، شش سال می

شناخت؟! اصال مگر اهمیتی هم مردک جوان را از کجا می

 داشت؟!

 

ها را روی زمین گذاشت و من بدون سالم و احوالپرسی، چمدان

ر دو چندانِ بزرگ را برداشتم و در تر هخیالهم از او بی

 صندوق عقب جای دادم.
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وقتی پشت فرمان نشستم، تازه متوجه شدم که جلو نشسته بود 

 و سوییچ روی ماشین بود.

 

 حرکت کن که بابام دلواپس میشه. -

 

و خندید. عصبی سکوت کردم و ماشین را به حرکت درآوردم. 

از فرنگ برگشته را های یک دخترِ تازا ی دیوانگیابدا حوصله

آورِ بینمان متوجه نداشتم. احتماال خودش هم از سکوتِ سرسام

 شد که به حرف آمد.

 

 تو سوالی نداری؟ -

 

 نه. -

 

حتی از این حجمِ صراحتم جا نخورد و با همان لحن و 

 خونسردی، هرچند تظاهری، ادامه داد.
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جا که از ککه از کدوم کشور میام، اینیعنی اسمم رو، این -

 شناختمت، هیچکدوم مهم نیست؟

 

ها تنها یک چیز اهمیت داشت. آن هم این بود که از بین این

ت دانسشریفیانی که از تک به تک کارهای من خبرداشت، نمی

که دخترش زودتر از حد معمول پرواز داشت؟ از ولگردی و 

 طرز برخورد دخترش مطلع نبود؟!

 

 نم.کنمیشه دخالت نمیمن معموال تو چیزهایی که بهم مربوط  -

  
اراده منقبض آهانی گفت و خودش را جلو کشید. عضالتم بی

خیالی مزخرف، عینک آفتابی را که روی شدند و با همان بی

 موهایم زده بودم، برداشت.

 

 هاش دیدم.این مال بابامه، توی عکس -
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چقدر ریزبین و نکته سنج و البته ریلکس بود. درست مثل 

چهره شباهتی نداشتند حداقل اخالق و رفتارشان پدرش، اگر از 

 شبیه بود.

 

 درسته. -

 

 ی ماشین پرت کرد.عینک را روی سینه

 

 اصال هم بهش نمیاد. -

 

کش و قوسی به بدنش داد و شالش را باز کرد و من ناخواسته 

به سمتش نیم نگاهی انداختم. موهایش فقط چند سانتی متر از 

رو خیره ماندم. گرفتم و به روبه من بلندتر بود. خیلی زود رو

ی تقریبا کشداری رفت. خمیازهکم داشت رو به تاریکی میکم

 کشید و از پهلو و رو به من، روی صندلی لم داد.

 

 م.خیلی خسته -
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 نم.کتا برسیم نیم ساعتی راهه، بخوابین من بیدارتون می -

 
 

 
 

 

 

اد. هردو هایش را در هم قفل کرد و به در ماشین تکیه ددست

 پایش را در شکمش جمع کرد و خیره نگاهم کرد.

من حتی با وجود زنی مثلِ الدن، به این سبک رفتاری عادت 

 کردم اما...که توب بود یا بد را، من قضاوت نمینداشتم. این

ی کولر ام ادامه دادم. درجهصدایی زدم و به رانندگیپوزخند بی

 رنگی تنظیم کردم.را باال بردم و روی خودم و دخترکِ ف

 

 چند سالته؟ -
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اش را جواب ندهم. حاال که تب دادم سواالت شخصیترجیح می

استفاده کردن از ماشین مدیرعامل از سرم افتاده بود، جز حس 

 ی مفلوک، حسی نداشتم.یک راننده

 

 خوشم نمیاد کسی جوابم رو نده. -

 

 خوره؟سن من به چه دردتون می -

 

کردم. انگار بادِ خنکِ عطرش را حس میتازه داشتم شیرینی 

دم ای کرام کشانده بود. تک سرفهکولر، بوی عطرش را به شامه

 تا راه نفسم باز شود.

 

 خب شاید بشه باهاش املت درست کرد. -

 

 ای نبود.شوخی بامزه

 

 بیست و هشت. -
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هوم کشید و من فرمان را کج کردم و از دوربرگردان، دور زدم. 

صحبتی با این دختر ن به مقصد راه زیاد بود و همهنوز تا رسید

 رفت.ی نظامی میدقیقا روی اعصابم رژه

 

کنه. میگه تو هر عالیه، بابام خیلی از کارت تعریف می -

ای اطالعات داری. سنت باال نیست ولی معلومه پشتکار زمینه

 باالیی داری.

  
 چقدر جالب!

 فت. باید تعجبگخبر نداشتم شریفیان با دخترش از من می

ی کارمندها و کردم یا شریفیان برای اطالعاتِ همهمی

 داد؟!کارکنانش را به دخترش می

 های ماشین را روشن کردم.چراغ

 

 خیلی ممنون، پدرتون به من لطف دارن! -
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مه کنه، مطمئنم... یادنه نه، بابای من الکی از کسی تعریف نمی -

عکسم رو که کنار دوستام واسه تولد شونزده سالگیم، وقتی 

گرفتیم، فرستادم... بهم گفت من ی دنج جشن میتوی یه کافه

ترم. واسه همین ی دخترایی که اونجا حضور دارن زشتاز همه

 هم از همون موقع تصمیم گرفتم مدل بشم و شدم.

 

این را گفت و خودش بلند خندید. نیم نگاهی به سمتش انداختم 

 که چشمک زد.

 

ی نبود، اون حرف رو از ته دل گفته بود. یک هفتهتعارف  -

تمام گریه کردم. آخرش هم مامانم بود که کمکم کرد، گفت 

عادت مردها همینه و بابات هیچوقت آدم نمیشه. راست 

که از تو تعریف کرد، واقعا خیلی تعجب گفت ولی اینمی

 برانگیزه!

 

ی هایش، تا آخرین حد بسعی می کردم نسبت به تمام حرف

 العمل باشم، من قرار بود با همین مرد کار کنم.عکس
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 نسبت به من لطف زیادی دارن. -

 

شایدم لطف زیاد اون نباشه، تو یه چیزی داری که بابام رو  -

 کنه.وادار می

 

کرد اما من نفسم را متوجه منظورش نشدم. ذهنم را درگیر می

ین یشل بیرون فرستادم و سکوت کردم. تا رسیدن به محل تع

 شده، سنگینی نگاهش را تحمل کردم.

 

روی ساختمان ماشین را پارک وارد محوطه شدیم و درست روبه

ها را از صندوق عقب کردم. من زودتر پیاده شدم و چمدان

 بیرون آوردم. دو مرد به سمتمان آمدند.

 

 برم.ها رو میسالم، من چمدون -
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لو آمد. بیشتر عقب ایستادم و مردی که این حرف را زده بود، ج

 شبیه به بادیگارد بودند. با کت و شلوار مشکی...

دانستم، از وقتی دختر شریفیان که حتی هنوز اسمش را نمی

ماشین پیاده شد؛ مرد دیگری که هنوز هم ایستاده بود، به 

 حرف آمد.

 

 ژینوس خانوم، خیلی خوش اومدین! آقا منتظرتون هستن. -

 

 ی من تفاوتی نداشت.پس اسمش ژینوس بود، هرچند برا

 
 

 
 

 

 

 مرسی، باشه. کجاست؟ -

 

 اتاق خودشون. -
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توجه به من، چند قدم جلو رفت اما بکبارع ایستاد و به سمتم بی

سرچرخاند. ابروهایِ پهن و خوش حالتش را کمی به هم 

 هایش را جلو کشید.نزدیک کرد و لب

 

 مهبد؟ تو نمیای؟ -

 

تفاوت مرد ی بیچهرههایم تا آخرین حد گشاد شد. به چشم

نگاهی انداختم. از نامِ خانوادگی، به نام کوچک نزول درجه پیدا 

 کرده بودم.

 

 لبخند ژینوس را که دیدم، اخم کردم و جلو رفتم.

 

 الزمه که من هم باشم؟ -

 

ابرو باال انداخت و دست به سینه نگاهم کرد. شریفیان عجیب 

 تر...بود این دختر عجیب
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کردم که چرا شدم. با خودم فکر میی میکم داشتم کفرکم

شریفیان نسبت به من ارادت داشت،! دخترش را ندیده و 

 سپرد؟!نشناخته به من می

 

 حتما تا االن مهمونی شروع شده و تو هم یکی از مهمونایی. -

 

اش کردم. خانه از ای همراهیحرف اضافهجلو رفت و من هم بی

تر بود. من به و اشرافیتر کردم، بزرگآن چیزی که فکر می

 ها عادت داشتم.دیدن این سبک خانه

پدرم پلیس بود و بالطبع دوست و آشنا زیاد داشت. مهمانی 

های مجلل رفتیم و حتی من و الدن از این سبک مهمانیزیاد می

ه ها من کالفشدیم که خیلی وقتقدر وعده گرفته میو فاخر، آن

  رفتم.نمی

 

خونه بچرخی البته اگر دوست داری. من هم تونی یکم تو می -

باید اول به بابام سر بزنم و واسه مهمونی امشب آماده بشم. 

 ایرادی که نداره؟
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 مونم.نه، منتظر پدرتون می -

 

ی پا چرخی زد و نگاه معناداری به سمتم انداخت و روی پاشنه

ی بود های عرببه سمت اتاق پدرش رفت. بیشتر شبیه به عمارت

 انه...تا خ

ها زرشکی و چلچراغ همه چیز سفید و طالیی، مبلمان و پرده

 وسط سالن، بیش از اندازه بزرگ و مجلل بود.

 

ها نشستم. نگاهم روی سوت مالیمی زدم و روی یکی از مبل

 ای ازیک زن، ثابت ماند.تابلوی نقاشی شده

العاده ای با سیاهی سفیدی لباس اشرافیِ تنش، هارمونی فوق

نظیری که با ژینوس گیسوانش داشت. به خاطر شباهت بی

زدم که مادرش باشد ولی اگر شریفیان تا به داشت، حدس می

این حد همسرش را دوست داشت، چرا از هم جدا زندگی 

 کردند؟می
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شاید هم به خاطر ورود ژینوس این عکس را گذاشته بود تا دل 

 رسید.ر میای برای او باشد، هدچند کمی بعید به نظگرمی

 

گردنم را کمی ماساژ دادم و تلفنم را از جیبم بیرون آوردم. 

 هیچ تماسی نداشتم، درست بر خالف همیشه...

عجیب بود که مهیار امروز باهام تماس نگرفته بود. پوفی 

 کشیدم و به پشتی صندلی تکیه دادم.

 

دوساعت به همین منوال گذشت، نه خبری از جالل شد نه 

 دخترش...

ه از پشت پنجره فاصله گرفتم که در کمال تعجب پدر و کالف

 دختر را دیدم که با هم به سمتم می آمدند.

ژینوس لباس بلند و مشکی رنگی درست جذب بدنش پوشیده 

ش را ابود؛ بند باریکی روی بازویش بود و گردن و باالی سینه

گذاشت. کمرباریک و شکم تختش به خوبی به نمایش می

ی دستش را از دور کم که رسیدند، حلقهمشخص بود. نزدی



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

849 

بازوی جالل برداشت و لبخندش را عمق داد. لب های باز 

 ام را به حرکت درآوردم.مانده

 

 سالم.-

 
 

 
 
 

 

ام گذاشت. باز هم بوی جالل خندید و دستش را روی سر شانه

 عطر تندش به مشامم رسید.

 

 سالم، خیلی ممنونم که دخترم رو به من رسوندی. -

 

ه این مرد ارادت خاصی داشتم چون وقتی پا به یزد گذاشتم، ب

 ای نداشتم جز یک چیز...ی کاریهیچ تجربه و سابقه
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به قولِ ژینوس، پشتکار، به خاطر همین اعتمادی که به من 

ی تالشم را کرده بودم تا ناامیدش نکنم. کرده بود، همه

 سرتکان دادم.

 

 کنم من که کاری نکردم.خواهش می -

 

ت و شلوار طوسی مارکش، خیلی خوش دوخت بود. ژینوس ک

 جلوتر آمد و گفت:

 

 تعارفات بسه، بهتره بریم. -

 

جالل پرتحسین به من و ژینوس نگاهی انداخت. هنوز پوستش 

رویی با دخترش سرخ بود و نگاهش از از هیجان روبه

خوشحالی برق میزد. احتماال من هم به محضِ بازگشت به 

 با دیدن سارا در همان لباسِ نعروفش، برق میزد.تهران، نگاهم 

 

 ها معطل نشن.البته! پس بریم که مهمون -
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 جا برگذار نمیشه؟مگه مهمونی همین -

 

 جلوتر رفت و ژینوس آرام لب زد.

 

جا فقط محلیه که بابام از اون آرامش ساختمون پشتی، این -

 گیره.می

 

راه رفتم. ژینوس یک تای ابرویم باال پرید. پشت سر جالل 

خودش را به من رساند و هرسه از در عبور کردیم و من تازه 

 ساختمان پشتی را دیدم، چراغانی و بزرگ...

درست مثل یک نگین الماس وسط زمردهای درتاریکی فرو 

 درخشید.ی درختان، میرفته

 

 نظیر شده.جا بیوای بابا، این -
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ان سر میزد؟! یا شاید همه واقعا این دختر بارِ اولی بود که به ایر

ی ژینوس را چیز را با تماس تصویری دیده بود. جالل گونه

 لمس کرد و خندید.

 

 کنم دخترم.من واسه لبخندت هرکاری می -

 

کم داشتند من تنها سکوت کردم. چند تار موهایی که کم

کردند، با دست روبه باال سوق دادم. ژینوس گوشه ام میکالفه

و بین راه متوقف شدم. جالل جلورفت و با چند ی کتم را گرفت 

مردی که به گمانم نگهبان بودند، مشغول صحبت شد. به 

هایش ژینوس نیم نگاهی انداختم. هنوز هم کتم اسیر دست

 بود.

 

 چیزی شده؟ -
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جا کرد و نزدیک شد. لبخندی اش را جابهکیف دستی

 های زیادیهایش حرفی لبش بود و چشمبار گوشهشرارت

 دانستم قصد گفتن داشت.برای گفتن داشتند اما بعید می

ی زیادی مرموز و زیادی زیبا بود و شک نداشتم تا چند دقیقه

آورد. همه به جز دیگر، کلّ مردها را به تسخیر خودش درمی

 من...

 

نه ولی من تنهام، میشه امشب به عنوان پارتنرم منو همراهی  -

 کنی؟

 

همه آرایشِ تیره، بیشتر اش پشت آن های عسلیچشم

هایش را که با رژلب نارنجی دادند. لبخودشان را نشان می

 کمرنگی مزین شده بود، گاز خفیفی گرفت.

 

 چرا ساکتی؟! نمیشه؟! -
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های تنگ داشت نفسی تازه کردم، گرمم بود و این لباس

کرد. جایی بینِ مغزم زنگ هشداری نواخته شد، باید ام میکالفه

کردم چون من هنوز هدف خودش و ذر میاز ژینوس ح

 دانستم.شریفیان را نمی

یکبار از دختری مثل الدن ضربه خورده بودم و حاال ژینوس، از 

 تر بود.او خیلی زیباتر و لوندتر و البته، باهوش

 

اگر این همراهی، معنایی غیر از خود همراهی نداشته باشه؛ از  -

 نظر من ایرادی نداره.

 

ر هم گره کرد. خیلی رک و صریح حرفم را گفته ابروهایش را د

بودم و امیدوار بودم به عنوان یک حرفِ ساده درنظر نگرفته 

 باشد.

 

 بابام رو منتظر نذاریم. -
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دستش را دور بازویم حلقه کرد. خودم را عقب کشیدم ولی 

 محکم نگهم داشت.

 

 کنی قراره کنار هم راه بریم؟نکنه فکر می -

 
 

 
 
 

 

کردم. من دلیلی برای این حجم مین فکر را میالبته که ه

های حلقه شده دور بازویم نداشتم. این را باید نزدیکی و دست

 فهماندم؟!به چه زبانی به او می

سعی کردم بر اعصابم مسلط باشم. به غیر از الدنی که همیشه از 

دادم کرد و سارا، این اولین باری بود که اجازه میمن دوری می 

 ه این حد به من نزدیک باشد.کسی تا ب

وقتی سکوتم را دید، من را به سمت درب ورودی کشاند. جالل 

 داخل شده بود.
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 شنیدم.تازه داشتم صدای موزیک را می

 

 بفرمایید. -

 

 ی دست مردی کت و شلواری، پا به داخل گذاشتیم.با اشاره

ها تعجبم را صدای موزیک مالیم و تعداد تقریبا کمِ مهمان

 کرد. بیشتر

 شناختم.کدام را نمیچشم چرخاندم، هیچ

ی بینمان را به هیچ رساند و خودش را به من ژینوس فاصله

 چسباند.

جالل کنار دو مرد و دو زن ایستاده بود. ژینوس جلو رفت و 

جالل از همان فاصله سر تکان داد. وقتی کنارشان قرار گرفتیم، 

 :اش گفتجالل بین خنده روبه چهار نفر کناری

 

 کنم، ژینوس تک دختر باباش.معرفی می -
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کرد. سر تکان داد و کامال رسمی ژینوس دست من را رها نمی

 سالم کرد.

من هم به تبعیت از هردو، با تکان سر سالم و عرض ادب 

کردم. مردی که انگار صمیمیت بیشتری با جالل داشت، کمی 

 خم شد و گفت:

 

 اذیت کردی. ورودت رو تبریک میگم، خیلی پدرت رو -

 

 نما گفت:جالل که خندید، مرد دیگری با همان لبخند دندان

 

کردم مادرت رو تنها بذاری و درسته. من که فکر نمی -

 برگردی.

 

ژینوس موهایش را پشتِ گوشش زد و باز دستش روی بازویم 

نشست. لعنتی قصد دیوانه کردنم را داشت. حسّ یک مترسکِ 

 سرِ جالیز را داشتم.
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ن هم برای یه دیدنِ ساده اومدم و باید به زودی برگردم اال -

 تورنتو.

 

لش تا حدودی درهم شد. طبیعتا جالل اخم کرد و چهره

ام تر بود. دستی به شانهبازگشتِ ژیندس برای او از همه سخت

گذاشت و برای عوض کردنِ بحث ناخوشایندِ رفتن ژینوس من 

 را معرفی کرد.

 

 ی آراد، مهبد پارسامهر.ای پروژههیکی از بهترین مهندس -

 

با هردو مرد دست دادم و دو زن با تحسین براندازم کردند. 

رسید، موهایش تر از دیگری به نظر میها که جوانیکی از زن

 را پشت گوشش انداخت و روبه ژینوس گفت:

 

بینم. حتی اون برندهایی که هات رو میی عکسمن همه -

 هستن. بهت تبریک میگم.ها اسپانسرت هستن بهترین
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 و زن دیگر به تایید حرفش گفت:

 

کنم. صابر سفارش میده ها استفاده میمن هم از همون لوازم -

 و برام میارن.

 

لی شد وتر برگذار میکردم این مهمانی باید خیلی خاصفکر می

 حاال درست برعکس...

ی معارفه، یک مهمانی در وسعتِ کم بود و جز یک جلسه

ی اطراف را اسمی دیگری برایش درنظر گزفت. همه شدنمی

مشکوکانه برانداز کردم اما هیچ چیزِ قابل توجهی وجود نداشت 

و شاید همین موضوع خودش حلی شک و تردید داشت. 

 ژینوس در جواب گفت:

 

 ممنونم، لطف دارین. -

 

 پیشخدمت که با سینی حاوی مشروب نزدیک شد، جالل گفت:
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کم مهمونی شروع تون پذیرایی کنین. کمبفرمایید از خود -

 میشه.

 

 چقدر تشریفات!

 هنوز مهمانی شروع نشده بود؟!

های پایه بلندی که به خاطر محتویاتش، زرد همه از سینی جام

رنگ میزد را برداشتند و پیشخدمت مقابلم ایستاد. با تکان سر 

جالل و فشار دست ژینوس یک جام برداشتم ولی به خوردنش 

 نکردم.فکر هم 

هایشان را به هم زدند و من هم باالجبار همین وقتی همه جام

 کار را کردم، روبه ژینوس گفتم:

 

 کاش یه جا برای نشستن بود. -

 

هایش یک ای از مشروب را نوشید. چشمخیره به من جرعه

ی گیرایی به خصوص داشت، خصوصا وقتی از پشت آن شیشه

 کرد.نازک جام، نگاهم می
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 ای میگم برات صندلی بیارن.خستهاگر  -

 
 

 
 

 

 

به اطراف نگاه کردم، همه ایستاده بودند و صد درصد، نشستن 

مانند بیرون فرستادم ی درستی نداشت. نفسم را پوفمن چهره

، های لعنتیِ ژینوسو دستی به ته ریشم کشسدم. زنجیرِ دست

 کرد.رهایم نمی

 

نها رو با مهموناش تنه الزم نیست، فقط فکر کنم بهتره پدرت  -

 بذاریم.
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هایش را به رخم هایش برقی زد و ردیف سفید دندانچشم

کشید. انگار از حرفم برداشت ناجوری کرد چون طرز نگاهش 

 به شیطنت کشیده شد.

 

 باشه. -

 

پایین لباس بلندش را گرفت و قدمی برداشت. لبش را به گوشِ 

 شریفیان نزدیک کرد و خیلی آهسته لب زد.

 

خوایم یکم تنها باشیم، تا اومدن بقیه ابا من و مهبد جان میب -

 کنیم.ها صبر میمهمون

 

با وجودِ صدای موزیک مالیمی که در فصا پخش بود، این 

 ها را شنیدم. به همراه پوزخند اخم کردم.زمزمه

 

 البته دخترم، راحت باشین. -
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د. دانستم شریفیان تا به این اندازه راحت و امروزی بونمی

 اش کردم.حرصی همراهی

تر از مابقیِ سالن بود ایستاد و مشروبش را ای که تاریکگوشه

 اش چهره در هم کشید.الجرعه سر کشید. از تلخی

 

 خوری؟چرا نمی -

ایِ مصرف توانستم آثارِ لحظهپرسید که میاین را درحالی می

 الکل را از روی پوست سفیدش تشخیص بدهم.

 

 م سازگار نیست.، با معدهزیاد اهلش نیستم -

 

این دختر همان دختری که در فرودگاه دیدم نبود، عوض شده 

ی لبش را بین دندان گرفت و بود... لوند و پر از کرشمه. گوشه

هایی ریز شده یک گام با حالت خاصی گردن کج کرد و با چشم

 به سمتم برداشت.

 

 خوای من کمکت کنم؟می -
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 چه کمکی؟ -

 

تر شد. حاال ی پنجره گذاشت و نزدیکلبهجام دستش را 

 ی بینمان کم و ناچیز بود.فاصله

 پشتم به دیوار برخورد کرد.

اراده در هم گره خوردند، نگاهش متعجب و با ابروهایی که بی

 کردم.

 

 کمکت کنم که بتونی بدون ناراحتی معده مشروب بخوری. -

 

دو طرف دستم را برای جلوگیری از هر تماسی باال آوردم و 

 کتفش را گرفتم.

 

 نه، عالقه ای به خوردنش ندارم. -
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اش کمی از مشروب که بین انگشتانم اسیر بود، روی بدن برهنه

ای کشید و از سردیِ محتویاتِ جام به ریخت. هین آهسته

 خودش لرزید.

 

 وای مهبد، یخ زدم. -

 

 دستم را پس کشیدم.

 

 تونم تمیزش کنم.خوام، میمعذرت می -

 

سمتش رفتم تا با استفاده از دستمال سرجیبم، خیسی تنش را به 

بگیرم ولی مانعم شد و خودش با سر انگشت، خیسی کتفش را 

 گرفت و به دهان گذاشت.

ای مات ماندم ولی ناخواسته ته دلم خالی شد و چشم برای ثانیه

 گرفتم.

 

 این شراب گیرایی باالیی داره، امتحانش کن. -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

866 

 

 حرف میزد؟!داشت از چه چیزی 

ی جنبه نبودم، اصال و ابدا ولسیبک گلویم باال و پایین شد. بی

بیش از یک هفته بود هوای بغل کردن و بوسیدن سارا به جانم 

 تر بودم.افتاده بود و حاال از همیشه تشنه

خواست حتی این فضای مسموم و عطر شیرین و بوی دلم نمی

را به بازی  تند مشروب که به همراه موزیک الیت، روانم

ام نشست، جا گرفت، تحمل کنم. دستش که روی سینهمی

 خوردم.

 

 کار بدی کردم؟ -

 

 قطرات مشروب و عرق، پوستش را براق کرده بود.

شد گردن بلند و حتی موهای کوتاه و لختش که باعث می

شد گردنبند ظریفش را به نمایش بگذارد هم مزید بر علت می

 هداری از قلبم را نداشته باشد.ام تحمل نگی سینهکه قفسه

 نفسی تازه کردم.
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 نه، فقط من خیلی گرممه. -

 

اش را ی چشمانش، چهرههای باریک گوشهریز خندید و چین

 تر کرد.دلفریب

 

 طبیعیه. -

 

 چه چیزی طبیعی بود؟!

جام دستم را گرفت و به لب زد. من حرکتِ زبانش را روی 

به سختی فرو دادم. هدفِ های جام دیدم و بزاق دهانم را لبه

 شریفیان و دخترش...

 

دونم سخته که با یه خانوم زیبا باشی و خودت رو چون می -

 کنار بکشی.
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فایده بود. اصال من چرا خواستم که از حرف زدن در اینباره، بی

جا هم راحت نبودم ولی حداقل، آن جمع فاصله بگیرم؟ آن

 برقرار کنم.جا الزم نبود با کسی تعاملی این

های الکی بیزار بودم و های بی مورد و خندهمن از حرف زدن

 خندیدم.جز در مواقع لزوم حرف نمیزدم، نمی

 دادم. درست مثل االن...سکوت را بر هر چیزی ترجیح می

پروایی دختری مثل ژینوس که حتی به حضور در جواب بی

؛ بود داد، من چه حرفی داشتم؟ اشتباه محضپدرش اهمیت نمی

ای را داشتم که برای کردم. حس و حال پرندهنباید قبول می

خوردن دانه دست از پرواز کشیده بود و زمانی متوجه تله 

شد که چه پرواز کند چه نه، فرقی نداشت، در هر دو صورت می

کرد دست از تالش آخرم افتاد ولی باز هم عقل حکم میگیر می

  برندارم.

ی خواهش نفسانی این زن تله من به همین راحتی دم به

دادم. البته اگر... اگر من درست فکر کرده باشم. در هر نمی
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آوردم. من هنوز از حال باید جانب احتیاط را به عمل می

 هدفشان اطالعی نداشتم.

 

 من باید یه تلفن بزنم، خیلی ضروریه. -

 

 به کی؟ -

 

 جام خالی را کنار جام خودش گذاشت و هردو دستش را روی

 شد.تر میرفته تنگام قرار داد. نفسم رفتهسینه

 

به مادرم، تماس گرفته بود ولی من فرصت نکردم جواب بدم،  -

 ممکنه نگران بشه.

 

ابرو باال انداخت و گردن کج کرد. نگاهم روی جالل ثابت شد، 

اش نشان اگرچه خودش را مشغول حرف زدن با مرد کناری

ه شش دانگ حواسش به ما دانستم کداد اما من خوب میمی

 بود.
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خواد زنگ بزنی... االن گاهی وقتا الزمه نگران بشن، نمی -

 مهمونای اصلی میان.

 

ی گوشَش و خمارشدن چشمانش خبر از مستی قرمزی الله

 داشت.

 

رسید که یک مرد از یه زن بترسد؟ خیلی غیر واقعی به نظر می

قی که وسطِ ها موجودات خطرناکی بودند، درست مثل باتالزن

ی اطرافش، پنهان شده باشد. فقط کافی زیبایی محصورکننده

 شد تا به دام بیفتی و...بود یک ثانیه حواست پرت می

 

ی بلندی سر داد که توجه چند نفر به ما جلب شد. شک خنده

ی این رفتارها از قصد بود. دختری که خارج از نداشتم که همه

ود با دو پیک مشروب کشور و به عنوان مدل بزرگ شده ب

 شد.مست نمی
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 باشه، زنگ نمیزنم. -

 

ام برداشتم و به جمعیت نگاهی انداختم. دستش را از روی سینه

همه شیک و رسمی لباس پوشیده بودند. دستی به کتم زدم و 

 گفتم:

 

 های اصلی کی هستن؟مهمون -

 

 باید صبر کنی. -

 

یاد داشتم که شناختم. خوب به هیچکدام از اطرافیان را نمی

جالل گفته بود از همکاران شرکت و پروژه هم حضور داشتند، 

دیدم. شاید مهمان ویژه همان با این حال من آشنایی نمی

صاحب اصلی پروژه بود. دوباره ژینوس از سینی دستِ 

شد، یک جام شراب برداشت و پیشخدمتی که از کنارمان رد می

 مقابلم تکانش داد.
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 خوری؟نمی -

 
 

 
 

 

نمایی زد و ی نه باال بردم. لبخند دندانسرم را به نشانه

اراده نگاهم به در ورودی جرعه از مشروب نوشید. بیجرعه

 بود.

کنجکاو شده بودم که مهمان ویژه را مالقات کنم، اگر مهمانی به 

 ماندیم؛خاطر ژینوس نبود و با ورودمان هنوز هم باید منتظر می

 در راه بود.تری پس به حتم خبرهای مهم

ی ژینوس، موبایلم داخل جیب شلوارم لرزید. از زیر نگاه خیره

ی مهیار، نفسی به از جیبم بیرونش آوردم. با دیدن شماره

اش تا به آسودگی کشیدم. هیچ زمان تا به حال از دیدن شماره

 این حد خوشحال نشده بودم.
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سالم، زنگ نزدم چون فکر کردم شاید خواب باشی. حالت "

 "به؟خو

 

 خیلی تند و سریع نوشتم.

 

 "سالم بیدارم، حالم هم خوبه. اتفاقی که نیفتاده؟"

 

ژینوس سومین جامش را کنار بقیه گذاشت و کنارم ایستاد. 

ی کفشش و کمتر شدن نور سالن، نفسم را صدای برخورد پاشنه

 تنگ کرد.

 

نگرانه، میگه مهبد به نه همه چی خوبه، فقط مادر همش دل"

ت و از این مدل حرفای مادرانه. یه جورایی من هم فکر نیس

 "بهش حق میدم، تو اصال به فکر خودت و زندگیت نیستی.
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کدوم مادری نگران نیست؟ لطفا تو دیگه پر به پرِ مادر نده "

مهیار، بگو چند روز دیگه میام. نمیدونم این دفعه شماها چتونه؟ 

 "یکماه نبودم چی شد؟

 

همین حضور و دستی که روی کمرم  ژینوس حرف نمیزد ولی با

ریخت. سکوت عجیبی بر نشست، داشت اعصابم را به هم میمی

ی چند زن در فضا حاکم بود و جز با صدای موزیک و خنده

کم از این جوّ شکست. داشتم کمانتهای سالن، با چیزی نمی

 شدم.سنگین و فضای مسموم، کفری می

 

 "شدنته. ها به خاطر همون یه مدت غیبحساسیت"

 

ی تلفن زدن هم که شده، از زیر نوازش خواست به بهانهدلم می

کردم. سرش را روی کتفم انگشت ژینوس روی کمرم فرار می

گذاشت و نفسش را آهسته بیرون فرستاد. گرمای متصاعد شده 

 کرد.از بدنش، تایپ کردن را برایم سخت می
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 "اکی. من خیلی کار دارم شب بخیر"

 

گردی کلی حرف داریم باهم، مراقب خودت باش وقتی که بر"

مهبد. اگه بینِ ما هر اتفاق تلخی هم افتاد، اگر یه مدت چشمِ 

دیدن همدیگه رو نداشتیم ولی تو واسه من خیلی مهمی. این 

 "تونه تغییرش بده.همون چیزیه که الدن، نمی

 

دانستم اما دلم گرم شد. خواستم جوابش را بدهم، علتش را نمی

ی تو هم برای من مهمی، که من هم هیچکس رو به اندازه که تو

بینم، که اگر بالیی بر سرت بیاید، دنیا رو به هم باارزش نمی

قدر بینمان ریزم، که اگر الله و الدن نبودند، هیچ زمان اینمی

ی خواست من هم مثل اون عرضهافتاد. دلم میفاصله نمی

مخالفت کردن با  اعتراف کردن را داشتم ولی من حتی توان

ژینوس هم نداشتم. گوشی بین دستم لرزید و از عالم هپروت 

 خارج شدم.
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حتی وقتی که واسه آروم کردنِ دردِ دلم، تو رو مقصر "

دونستم، سوختم و عذاب کشیدم. روزی هزاربار خودم رو می

ها هست که باید لعنت کردم که چرا ولت کردم. خیلی حرف

 "ه، وقت بسیاره. شب بخیر.بهت بگم ولی حاال ن

 

ی کشدار ژینوس، سرم را از روی گوشی بلند با صدای خنده

 کردم.

 

 چه برادر خوبی داری! -

 

آب دهانم را با حرص و خشم بلعیدم. تمام مدت داشت 

خواند؟! پرغیض های ردوبدل شده بینِ من و مهیار رادمیپیام

 گفتم:
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کا به شهروندها یاد کردم اولین چیزایی که توی آمریفکر می -

 میدن حریم شخصیه!

 

کرد یا واقعا مست بود، چندان قابل این که نقش بازی می

 کرد.تشخیص نبود. حروف را کشیده بیان می

 

من فقط چشمم افتاد، ببخشید... میای که من یکم آب سرد به  -

 گردنم بزنم؟! خیلی گرممه.

 

چندساعتِ باقی کردم ولی بهتر بود این حرفش را باور نمی

رساندم. باید مانده از مهمانیِ جهنمی را بدونِ دعوا به تمام می

شد، هنوز به شغلم احتیاج داشتم. گوشی را به ختم به خیر می

 داخل جیبم سُر دادم.

 

 تونی تنها بری، من میرم پیش جناب شریفیان.می -
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معطلی فاصله گرفتم ولی هنوز چند قدم برنداشته بودم که بی

 ای جالل بلند شد.صد

 

خانوما و آقایون، باید خدمتتون عرض کنم که مهمون  -

 مون همین االن پا به محوطه گذاشتن.ویژه

 

همهمه بلند شد و من سر جا میخکوب شدم، موزیک فورا عوض 

شد و سبک اسپانیایی گرفت. ژینوس خودش را به من رساند و 

تر عمیقدستم را اسیر دستانش کرد. ابرو در هم کشیدم و 

جمعیت وسطِ سالن بزرگ را شکافتم و به دربِ خروجی زل 

زدم. چندنفری ایستاده بودند و من هنوز به مهمانِ ویژه دید 

 نداشتم. اعصابم به شدت متشنج بود و دمای بدنم باال...

 

 کنم.زیاد حالم خوب نیست، ببخشید که بهت تکیه می -
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اهمیت داشت.  االن حال ژینوس جزو آخرین چیزهایی بود که

صحبت زن و مردی که تنها چند قدم با ما فاصله داشتند را 

 شنیدم.

 

 عزیزم کی قراره بیاد؟ -

 

 و مرد در جوابش گفت:

 

ی آراد، همونی که مدیرش جناب مالک اصلی پروژه -

 شریفیانه.

 

 و زن آهانی گفت و ادامه داد.

 

 گفتن خارج از کشوره؟مگه نمی -

 

وار بازویم را دربرگرفت. داغیِ تنش پیچکهای ژینوس، دست

کرد و واردِ از روی کت و پیراهن و گوشت و پوستم عبور می
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سوخت. گوشم شد. مغزم از این حرارت، میرگ و پیِ بدنم می

 را تیز کردم.

 

اتفاقا همین طوره ولی اومده که درمورد همین پروژه یه  -

 تصمیمات مهم بگیره.

 

 ا

دست تکان داد و من لبخند محوی به لب ی دور جالل از فاصله

 چسبید.آوردم. ژینوس لحظه به لحظه بیشتر به من می

با ورود مرد تقریبا پنجاه ساله و بلند قامتی، نور سالن زیاد شد و 

تر نگاهش کنم. کت و همه به او نگاه کردند. سعی کردم دقیق

ای شلوار مشکی و کراوات زرشکی، موهای جوگندمی و چهره

 بهت...پر ا

جا ماند و من نگاهم به پشت سرش ثابت ای همانچند لحظه

شناختم ولی گویا همان مهمانِ ویژه بود. ماند. این مرد را نمی

ی جمع و سالم و احوالپرسیِ مدعوین های خیرهاین را از نگاه

 حدس میزدم.
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شخصِ جالب توجهی نبود که این حجمِ تشریفات را به خاطرش 

دند. داشتم به رفتارهای ژینوس و جالل فکر به راه انداخته بو

اش را کردم ولی یکباره با دیدن الدن که دست مرد کناریمی

گرفته بود، خون در عروقم یخ بست. انگار تمام دنیا را بر فرق 

 سرم کوبیدند.

 
 

 
 

 

 یکردم و انگار همخی پیش رویم نگاه میناباورانه به صحنه

، باهم جان دادند. زانو شل اماعضا و جوارح داخلی و خارجی

 کردم و ژینوس نگهم داشت.

کشیدم. مرد لبخندزنان پیش آمد و تپید، نفس نمیقلبم نمی

همه خود را به او رساندند و مشغول احوالپرسی شدند ولی من 

 نگاهم رو به الدن، مرده بود.

ر ی مسحولبخند عمیقی که همیشه بر جذابیت و زیبایی چهره

 کرد، خار چشمم شد.یاش اضافه مکننده
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اش به جمعیت خیره شد و انگار نگاهِ من وزن داشت که سنگینی

های پیش رویش، باالخره ی مرد و زنرا حس کرد و از بین هپه

 من را دید.

 لبخندش رفت، نگاهش ترسید و رنگش پرید.

 

دم کرکردم، یا شاید هم نه... فکر میمن به هیچ چیزی فکر نمی

 وس چندباری تکانم داد.فهمیدم. ژینو نمی

 

 مهبد؟ خوبی؟ یخ کردی... -

 

 گرفتم.من سرد نبودم، داشتم آتش می

 هزاربار به این صحنه فکر کرده بودم. هزاربار...

 جا و در این مکان نه...ولی این

فهمیدم. یکباره تمام گیج و منگ بودم و حال خودم را نمی

ی دکولته صداها قطع شد و جز الدن هیچکس را ندیدم. لباس

های سیزده سانتیِ قرمزش ست کرده بود. کوتاهی که با صندل
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همان رنگی که من همیشه عاشقش بودم، درست همرنگ 

 خون...

خونی که االن به جوش و خروش افتاده بود. رگ متورم گردنم 

 کرد. چه بود؟ رگ غیرت یا حماقت؟درد می

 ی اشکیقطرهداشتم و او خیره به من بود. تک من چشم برنمی

اش لغزید را از همین فاصله دیدم. یک قطره که روی گونه

 سوزاند.اشکِ وحشت بود که داشت پوست صورتش را می

 

فس ن یا زدن حرف برای اما شد،می بسته و باز مدام لبم 

 کشیدن؟

دانستم. دست ژینوس بود که مدام روی من حتی این را هم نمی

الدن از پیش نگاهم دور نشست؟ کشیده شدم و ته ریشم می

 شد.

ها اطرافم را دید زدم. ژینوس و جالل باالی سرم مثل سرگشته

بودند. کی و چطوری سالن را ترک کرده بودیم؟ من کی روی 

صندلی نشسته بودم؟ الدن کجا بود؟ صدایم از اعماقِ چاه بلند 

 شد. به شدت گرفته و لرزان...می
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 کجا رفتن؟ اونا کجان؟ -

 

 انی به لبم زد.ژینوس لیو

 

 اینو بخور، آبه. حالت خوب نیست. -

 

لیوان را کنار زدم وبه جالل نگاه کردم. هردو دستش را روی 

 م گذاشت.شانه

 

 آروم باش، همه چی تحت کنترله. -

 

شناخت؟ آشفته و تحت کنترل؟ چه چیزی؟ جالل الدن را می

 بریده گفتم:بریده

 

 جا... چه... خبره؟این -
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اره تالش کرد که لیوان را به لبم نزدیک کند و من ژینوس دوب

 پرشتاب و عصبی دستش را پس زدم.

 

آقای شریفیان، یه چیزی بگین؟ چی تحت کنترله؟ این چه  -

 ایه؟بازی

 

ی سر جالل، ژینوس یک قدم عقب رفت. محتویات با اشاره

 زدم.آمد و من با حرص پسَش میام تا حلقم میمعده

 

جا بمونیم، باید توضیح میدم. نباید زیاد اینمن همه چیز رو  -

 برگردیم به مهمونی.

 
 

 
 

 

 لرزید.سرم دوران داشت و زانوهایم به شدت می
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 بابا، بذارین من اول شروع کنم. -

 

خدای من! عصب های بدنم در تالطم بودند و این دو نفر چه از 

 خواستند؟!جانم می

 

 بگو... -

 

گذاشت و جالل دستش را از روی ژینوس لیوان دستش را کنار 

ام برداشت. انگار افت فشار داشتم که مدام دیدم تار شانه

 شد و گوشم کر...می

 کردم. باید... درستباید توانایی شنیدن را برای خودم حفظ می

شد. قرار بودم و راه نفسم باز نمیمقابلم ایستاد و آه کشید. بی

آورد. برای دوباره ر میام فشاهای الدن روی حنجرهانگار پنجه

 تاب بودم.دیدنش بی
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من و ساشا توی تورنتو با هم آشنا شدیم، اوایل خیلی با  -

گذشت، بیشتر متوجه اون شخصیت بود ولی هرچی بیشتر می

 شدم.کرد، میی خوبش پنهان میدیوی که پشت چهره

 

شنیدم. آخ لعنتی.. حاال شد، درست نمیگوشم قطع و وصل می

ها روی خودم کار کرده دنِ اعضای بدنم نبود، من ماهوقت جا ز

ای که به آن زن مربوط آوردم. هرمسئلهبودم و نباید کم می

کشید. چشم بستم و تمام توان و شد، ضعفم را به رخم میمی

 ام را برای شنیدن کنار گذاشتم.قوای بدنی

 

هنوز وارد کالج نشده بودم که درموردش با مادرم صحبت  -

تنها کسی بود که واسه تک به تک حرفاش اهمیت قائل  کردم.

بودم، مثل خودم بود. پرشور و نشاط و باانرژی... اوایل واقعا هم 

مشکلی نداشت اما به مرور که اسم و حرف ایران اومدن وسط 

 رفته عوض شد.اومد، رفته
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روی رانم خم شدم و هردو آرتجم را به پاهایم تکیه دادم. 

دار شدنِ صدای ژینوس گم طعم در خشهای منقصدای نفس

 شد.

 

اون برگشت ایران، چون درسش رو تموم کرده بود اما من  -

خواست بیاد ایران از من قول گرفت درسم موندم. روزی که می

رو تموم کنم و برگردم تا با هم ازدواج کنیم. همه چیز خوب 

 بود تا وقتی که خبر عروسیش رو شنیدم.

 

ایا به من چه ارتباطی داشت؟ یک داستان ساشا کی بود؟ این قض

عشقی از دختری که بیست سال دور از وطن زندگی کرده بود، 

برایم اهمیتی نداشت. مغزم قدرتِ پردازش و تحلیل و 

 گیری را از دست داده بود.نتیجه

 

گرفت. با ام جان میهای بستهمدام تصویر الدن پشت پلک

به کثافت کشانده بود، همان های دلبرانه که همان برخنگیِ اندام

دانستم از رنگِ دلفریب، همان نگاهِ معصومانه که حاال توب می
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گرفت... وگرنه معصومیت کجا و الدن اش سرچشمه میزرنگی

 کجا!

 

ی ماجرا رو به بابام گفتم. تنها کسی که توی ایران بود و همه -

بهش اعتماد کامل داشتم. ازش خواهش کردم پیداش کنه و 

 کرد. درست زمانی که... پیدا

 

کردم تا نشکنم، تا کمر خم من هنوز از خدا طلب کمک می

نکنم، تا مقاومت کنم و خودم را نبازم. هنوز قدرتِ به هم متصل 

های ژینوس را نداشتم وگرنه کدام مردی توانِ کردنِ حرف

ها را داشت؟! اینبار جالل به میان حرف شنیدنِ این حرف

 ژینوس پرید.

 

ی من توی زندگیه، از زنی که همیشه رم تنها سرمایهدخت -

عاشقش بودم. اگر اون منو نخواست و ترکم کرد، اگر دخترم 

رو... با خودش برد و من نتونستم هیچ زمان پام رو از ایران 

 تونستم به خاطرش هرکاری بکنم.بیرون بذارم ولی می
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شم لرزید. چسرِ دردناکم را به مشت گرفتم. صدای جالل می

 داشت.بسته هم سرگیجه دست از سرم برنمی

 

کنه. من تو تهران پیداش کردم، پول هرمشکلی رو حل می -

که که ژینوس همه چیز رو گفت. ایندقیقا دوروز بعد از این

ش بفهمم کار سختی نبود. ساشا داشت با یه همه چیز رو درباره

م کرد، به محض فهمیدنِ اسدختری به اسم الدن ازدواج می

فامیلِش، خیلی چیزا برام روشن شد. چیزایی که حتی به ژینوس 

 هم نگفتم.
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عنان از کف دادم و از روی صندلی بلند شدم. باید تمام تالشم را 

کردم. حاال که پا به این مرحله از زندگی گذاشته بودم باید می

 ماندم.قوی می

 د.ام را در برگرفته بوی زندگیبایدی که باالجبار همه

 ساشا همان مردی بود که الدن به خاطرش از من گذشت؟!

همان جوانی که محکم دستش را گرفته بود؟ همانی که به 

ی تالقی شدنِ نگاهش با من، از ترس و وحشت اشک واسطه

 ریخت؟

زده و محزون دیدم ولی نگاه بهتبه هردو نگاه کردم، تار می

محکم و ژینوس و قاطعیت جالل برایم آشکار بود. قلبم 

های کرد. شاید اگر در بندِ اسارتِ میلهانعطاف خون پمپاژ میبی

های بار، نفسام نبود، حاال کفِ همین سالنِ مرگاستخوانیِ سینه

شد و دفترِ زندگیِ مهبد به پایان کشید. تمام میآخرش را می

 رسید.می

 

اگر گوش کنی همه رو بهت میگم، مهبد؟! تو حقته که همه  -

 بدونی، من تا جایی که بتونم همه رو بهت میگم.چیز رو 
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 ام به شدت باال و پایینتندتند سر تکان دادم. قفسه ی سینه

پرید. ژینوس که به گریه افتاد، جالل اراده میشد، پلکم بیمی

 نفسی تازه کرد و ادامه داد.

 

 ی شما بزرگ شد،با تو نامزد بود.الدن همون زنی که تو خونه -

 

ی دوتا توپ تنیس شد، جالل بیش از حد و به اندازههایم چشم

 ام خبر داشت. اما چرا؟ از کجا؟اندازه از من و زندگی

ی یک گردو راه نفسم را بسته بود و من با چیزی به اندازه

 گیر، بلعیدمش.بدبختی همراه با بغضی نفس

 

 من خیلی چیزا از تو میدونم. -

 

 ام بود.ی عظیمی بین سینهتوده
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تو و ژینوس دوتا قربانی بودین، شاید خواست خدا بود که  -

ه خاطر کنیم. باین اتفاقات بیفته. میگن زمین گرده و ما باور نمی

اثباتش جون گرفتیم حاال هم فقط ادعاش رو داریم ولی اثبات 

 شده حتی اگر ما انکارش کنیم.

 

 کرد. دستمرفت، کاش حرف اصلی را بیان میکاش حاشیه نمی

خواست کل سالن و مهمانی را برهم د. چقدر دلم میمشت ش

آمد. باید خودم را به بریزم. این مشت باید یک جایی فرود می

 بارید.کشاندم. عرق از سر و رویم مینابودی می

 

ریخت و خودش را در آغوش جالل وار اشک میژینوس ناله

کردم. از خودم وحشت جای داد. من به صورتِ هردو نگاه نمی

 تم، وحشت...داش

 

ی شما بزرگ شد، گرگی بود تو لباسِ دختری که تو خونه -

میش... اول تو رو و بعد خواهرش و بعد از اون، تمام اون 

شدن، نابود کرد. آخرین نفر ساشا بود پسرایی که نزدیکش می
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که به دختر من قول ازدواج داده بود، شاید علت کمی باشه اما 

 کنی.اشتباه می

 

نسبت به الدن غیرت داشتم. هنوز هم خونم به  من هنوز هم

افتاد. دلم آمد و هنوز هم قلبم به تب و تاب میجوش می

خواست به جالل حمله کنم. مثل شیر زخمی، آنقدر بزنم و می

 بزنم که خسته شوم. خون جلوی چشمم را گرفته بود.

 

ولی اینبار به کاهدون زد. ساشا مثل اون پسرایی که تیغشون  -

، نیست. این همه اخاذی و کثافت کاری، باید یه جایی میزد

ت سگرفت و گرفت. یه پسر پرورشگاهی بیچارهدامنش رو می

شد، آورد و بزرگش کرد. رفته بود دار نمیکه چون جباری بچه

دونم شاید هم جا با دخترم آشنا شد. نمیخارج از کشور و همون

تغییر  چون همسرم بعد از مهاجرتش اسم و مشخصاتش رو

 داد، نفهمید که این دختر همون دختر منه.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

895 

اش اوج گرفت، مشتم را به رانم کوبیدم. زبانم ژینوس که گریه

توانستم حرف بزنم. با نگاه خونبارم مثل چوب، خشک بود. نمی

به هردو زل زدم. صورتش برافروخته بود و مدام موهای 

 کرد.ژینوس را نوازش می

 

کرد با ازدواج با ساشا نونش تو روغنه الدنِ خانزاد، فکر می -

دونست که ساشا هیچی از خودش نداره، جباری با ولی نمی

های خیلی ی آراده، رفیقمعتمد، کسی که مالک اصلی پروژه

صمیمی هستن. وقتی که تو تازه وارد کار شدی، حرف پیچید که 

خواستن پروژه رو از من بگیرن و بدن به من صالحیت ندارم. می

ی چون پشت پرده با هم مناسباتی داشتن که من خبر جبار

کنه با ی عظیم رو مدیریت میدارم. جباری همزمان سه تا پروژه

 کمترین امکانات و دریافت بیشترین هزینه.

 

خسته بودم، خسته... انگار بعد از روزها دوندگی از یک 

یِ ماراتن، هنوز تا رسیدن به مقصد، کیلومترها فاصله مسابقه

 چهکردم؟!م. پاهایم، تحمل وزنم را نداشتند. باید چه میداشت
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کردم؟! این نقشه برای کشاندن من به گفتم؟! باید باور میمی

 ها...مهمانی و این حرف

 دیدارم با الدن و آن مردکِ کثافت... من ابدا تحمل نداشتم. نه...

 های خشکم را از هم باز کردم.لب

 

 من... من... -

 
 

 
 

 

 ناتوان ماندم.اما 

ی صندلی رساندم و خودم را سرپا نگه داشتم. دستم را به لبه

ژینوس از آغوش پدرش بیرون آمد و با چشمان اشکبار به من 

زل زد. انگار هزار و یک امید و آرزو داشت که به من متصل 

تر بود. از من چه توقعی داشت؟! دیدنش حالِ خرابم را خراب

 نانه بیزار بودم.های زکرد؛ من از گریهمی
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جالل همچنان با نوازش، سعی داشت ژینوس را به آرامش 

 دعوت کند.

 

 خوام.من فقط از تو یه چیز می -

 

هایی که به ریه هایم کشدار و دردآور شده بود. اکسیژننفس

 کشاندم، مسموم بودند... شک نداشتم.می

 تشکافت و پشام را میای بود که حنجرهبازدمم چاقوی برنده

 سوخت.پلکم می

 

 .کنمکنم، نه این امکان نداره. من هیچ کاری نمیمن باور نمی -

 

ها و به تمام احساساتی که االن تمام هایم، به دیدهمن به شنیده

کردند، شک داشتم. این من نبودم، وجودم را لگد مال می

 قدر قوی و محکم که هنوز هم سرپا باشم. فقط همین؟این
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کردم؟ فرصت عربده زدن یدن الدن کاری مینباید بعد از د

نداشتم؟ فرصت نابود کردن مردی که با دوز و کلک به دخترها 

شد نداشتم؟ ساشا جز برای پولی که الدن از مردها نزدیک می

توانست با او ازدواج کرده اخاذی کرده بود، به چه دلیلی می

 باشد؟

نقشش را خوب به حالِ خودم تاسف خوردم. الدن تا به این حد 

بازی کرده بود که ساشا از ژینوس و آن همه مال و ثروت 

 گذشته بود.

 

ی صندلی بیشتر بین پوزخند دردآوری به لب آوردم و دسته

 دستم مشت شد.

 

ی مدارکِ حرف من سند و مدرک میدم که باور کنی، همه -

جاست. روی میز... خوب ببین، تصمیمت رو بگیر، باید اون

ی کسایی ، همین امشب... جلوی معتمد و همهحقیقت رو بگی

ی حاضرینِ امشب، که توی کار ساخت و ساز هستن. همه

های عظیم رو به عهده دارن. باید جباری و مدیریت پروژه
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پسرش و اون الدن خانزاد به سزای اعمالشون برسن... باید 

 خودمون برای تقاص پس دادن اونا وارد عمل بشیم.

 

کردم. اشکش را با دستمال پاک کرد و به من به ژینوس نگاه 

نزدیک شد. دستم را گرفت و در حالی که تمام وجودش 

 لرزید، لب زد:می

 

تونیم انتقاممون رو طوری هم من هم تو، میکمکم کن. این -

بگیریم. بابام کارش رو از دست نمیده، اون دونفر هم به سزای 

اشا لیاقت نداره فهمه که ساعمالشون میرسن... جباری هم می

 تشکیالت کثیفش رو بده به اون تا اداره کنه.

 

پوزخند زدم و چند قدم عقب رفتم. خیس عرق بودم. زیر نگاه 

 منتظر هردو، پشتم به دیوار برخورد کرد.

 رفتند.ها، به مغزم فرو نمیمن هنوز گیج و منگ بودم. حرف

د حاال بع ای بود که هیچ زمان قبولش نداشتم واعتماد تنها واژه

 ای بود؟از اینکه به جالل اعتماد کرده بودم، این چه مخمصه
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کردم؟ این دقیقا همان چیزی بود که کار میبا مهیار چی

خواستم، ریختن آبروی الدن... با مدرک و سند؛ همان چیزی می

 که خودم قصدِ انجامش را داشتم.

 
 

  
 
 

 

م باید باز ه من از خودم، چیزی در چنته نداشتم. با چه تضمینی

 کردمها و احساسات ضد و نقیضِ درونم را مخفی میتمام ناامنی

 کردم؟!و باز هم به جالل اعتماد می

 ای کرده بود که قیدش را زده بودم.من را ندانسته وارد بازی

کرد. قول داده بودم های آخر یک انفجار را طی میمغزم ثانیه

 م ولی حاال...که بدون هماهنگی با مهیار هیچ کاری نکن

 

م شد و ضربان قلبم، قصد منظسیبک گلویم مدام باال و پایین می

شدن نداشت. الدن هنوز هم همان احساسات را در من زنده 
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های گذشته، نفرت اضافه کرد؛ هرچند حاال به دوبرابر حسمی

 شده بود. موهایم را به چنگ گرفتم.

 

ن از اون دو نفر ی مدونم تو هم به اندازهمهبد توروخدا! می -

فهمی که اونا تازه همین دیشب از ماه نفرت داری. اصال تو می

عسل برگشتن؟ میدونی رفته بودن تورنتو؟! همون شهری که 

تونی حال چندین سال با من زندگی کرد و قول ازدواج داد؟ می

 یه دختر زخم خورده رو درک کنی؟

 

 ی وجودم.شهای بود برای زدنِ ریهایش، تیشههر کلمه از حرف

 

ببین پسرم، هرچند من نباید با تو خوب تا کنم. نباید پسرم  -

خطابت کنم. وقتی دوتا دشمن، یه دشمنِ مشترک دارن، 

تونن دوست هم باشن چون هدف مشترک دارن. تو عشق می

اولت رو از دست دادی، برادرت رو، نامزد برادرت و من هم 

 زنم رو، غرور دخترم رو، کارم رو...
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تم را باال آوردم و ساکت شد. دوباره سکوت اتاق را صدای دس

 ی ژینوس شکست.گریه

 

کار کنیم؟ من به خاطر همین قضیه از اون سر بابا؟ باید چی -

دنیا بلند شدم و اومدم. صبح تا حاال دنبالش بودم. اول مطمئن 

، ش اومدیمجا... حاال که تا یه قدمیشدم بعد پام رو گذاشتم این

 گردم، بابا یه کاری کن.یمن برنم

 

های تنگ تنم، مزید بر علت شده بود که حالت خفگی لباس

 بگیرم... نفس نداشتم.

خواست داد بزنم و ژینوس را ساکت کنم ولی برای دلم می

 انجام هرکاری ناتوان بودم تا وقتی که پای الدن وسط بود.

 

 از من چه کاری برمیاد؟ -

 

ام ایستاد. برق امیدی که در قدمیجالل جلو آمد و در دو 

 گرفت.های پدر و دختر درخشید، جانم را میچشم
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خوام، تو شاید حقیقت رو بگو... جز این هیچی ازت نمی -

متوجه نشده باشی اما الدن خانزاد بعد از دیدن تو یقینا سکته 

ای به کرد. حقت رو از اون بگیر. خوب میدونم چه ضربه

 ت زده.خانواده

 

آمدم؟! به حتم بله کردم، اصال من از پسش برمیباید فکر می

 ولی مهیار، خودم، احساسم... قرار بود چه اتفاقی بیفتد؟

های ژینوس برایم اهمیتی نداشت ولی باید به خاطر مهیار ناله

دادم. حق با جالل بود، هم که شده بود، این قضیه را فیصله می

 گرفتم.من باید خودم تقاص کارش را پس می
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آقای شریفیان، بهتره شما برگردین تو سالن، دخترتون هم  -

 ببرین منم میام. باید یکم تنها باشم.

 

ی تمام تالشم را برای تسلط بر ی ژینوس نتیجهصدای گریه

 برد.اعصابم از بین می

چشم بستم و آب دهانم را به سختیِ قورت دادنِ شمشیری دو 

 سر، فرو دادم.

 

 کنم.یخواهش م -

 

ر محابا بی کفش ژینوس که تند و بیاز صدای برخورد پاشنه

شد، متوجه رفتنشان شدم و مثل کوه فرق سرم کوبیده می

 ریزش کردم، فرو ریختم و کف زمین زانو زدم.

 

 کردم.درد جدا شدن روح از تنم را به وضوح حس می

خواست.. آره دلم، دلم تاریکی مطلق، سکوت محض و مرگ می

خواست، که برای یکبار هم که شده نباشم. کمی نبودن می تنها
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ه هایم بخواستم، مثل چشمغیرت بودم؟ زنی که میمن چقدر بی

او ایمان داشتم، به همه چیزم، غیرتم و شرفم و خود ناموسش 

 آسیب زده بود.

 

گرفت. من ابدا آدم قدرتمندی شد و نفسم را میقلبم فشرده می

 حرف مهیار را درک کردم.نبودم؛ با تمام وجود، 

رویی با الدن را نداشتم. اگر قصد داشتم شب من توان روبه

خواستم سدّ راهِ ازدواجش باشم عروسی به او سر بزنم، فقط می

ولی حاال که کار از کار گذشته بود، حاال که از خودش و عشقی 

که در وجودم ریشه کرده بود آثاری به جا نگذاشته بود، چرا 

 توان بودم؟هنوز هم نا

 

شی لرزید. چندبار گوتلفنم را از جیبم بیرون کشیدم، دستم می

از دستم افتاد و عصبی عربده زدم. مشتم را به کف زمین 

کوبیدم و به الدن لعنت فرستادم. انگار خاکستری از مرگ، به 

از دارتر بود. انگار بگلویم پاشیده بودند، صدایم از همیشه خش

مکید و جای مهبد را خونم را میی درونم، هم دیو خفته
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شد. سارا، گرفت. پشیمان شدم، مهیار نباید باخبر میمی

 .فهمیدخشایار، پدر و مادر... هیچکس نباید از این راز چیزی می

بلند شدم و چند نفس عمیق کشیدم. پاهایم را به زحمت به 

 حرکت درآوردم.

ا خواندم. ها ری برگهخودم را به میز رساندم و یک به یک همه

ای که الدن چهل درصد از اموال سند پرورشگاه ساشا، عقدنامه

 ساشا را درخواست داده بود.

 سرم داغ کرد و چشمم تار دید، مابقی مهم نبودند.

 

ها را روی میز پرت کردم. سرم را بین دست گرفتم و فکر برگه

 کردم.

 دانستم، فقط یککردم را نمیکار میکه دقیقا باید چیاین 

 شد.هدف داشتم، ریختن آبرویی که آبرو محسوب نمی

گوشی را به مشتم گرفتم و از اتاق بیرون رفتم. آنقدر شوکه 

ی شده بودم که حتی متوجه این هم نشده بودم که من را تا طبقه

 ها را در پیش گرفتم.باال آورده بودند. راه پله
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رسید. دستی به صورت صدای موزیک همچنان به گوش می

 هبم کشیدم، شک نداشتم از سرخی به سیاهی میزد.ملت

جا چشم چرخاندم و مثل مار افعی ها را که تمام کردم، همانپله

ی حواسم استفاده کردم. از برخورد پاهایم به زمین، از از همه

ی عطر تن الدن، از قدرت شنوایی و ریزگردهای انتقال دهنده

 از چشمانم و باالخره دیدمش.

 
 

 
 
 

 

 ترین قسمتِ سالن، کنار ساشا و معتمد ایستاده بود. ایگوشه

را  هاخندید ولی من هنوز هم تصنعی بودن این خندهمحابا میبی

ام حس از بر بودم. حضور ژینوس و جالل را در چند قدمی

 توجهی کردم.کردم. جلو رفتم و به ضربان قلبم بی

ام، هکوبید که ترسِ بیرون زدنش از سینآنقدر تند و محکم می

 ی جهان هستی بشنوند، گم شد.که همهدر برابر این
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زودتر از بقیه متوجه حضورم شد. همزمان با من جالل و ژینوس 

 هم رسیدند.

صدای سالم و خوشامدگویی بلند شد و من تمام تالشم را برای 

 توانستمهایم کردم، حاال حتی میمنحنی کردنِ بی حالتیِ لب

ای تحقیرآمیز، ببینم، جز حسّ خندهپریدگی ساشا را هم رنگ

حسی نداشتم. ژینوس گردن راست کرد و با صدای تقریبا 

 بلندی گفت:

 

 تبریک میگم. -

 

ی ساشا، پوزخندم را عمق داد. یک دار شدنِ رگ شقیقهنبض

 تای ابرویم باال پرید، رو به الدن پر از طعنه گفتم:

 

 منم تبریک میگم. -
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ای بود. زن و شوهری که دیدنیشرایط سخت و در عین حال 

هردو با نابود کردنِ زندگی دیگران بنای زندگی مشترکشان را 

 گذاشته بودند.

 

معطلی جامی پیشخدمت که برای پذیرایی پیش آمد، بی

ام را جمع اش چهرهبرداشتم و الجرعه سرکشیدم. از تلخی

 کردم.

 

 کار می کنی جوون؟چی -

 

 این حرف را زد، نگاه کردم.به معتمد که با لبخند آشکاری 

 

 ببخشید جناب معتمد، من به این چیزا عادت ندارم. -

 

ی دستی به کت خوشدوختش کشید و چینِ کمی گوشه

 چشمانش افتاد. سری تکان داد و کوتاه گفت:
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 طبیعیه. -

 

 مودب و اصیل، باور نکردنی بود.

 ،گفت با جباری رفاقت قدیمی داشتندطور که جالل میاگر همان

  پس چرا خودش حضور نداشت؟

که نه الدن و نه ساشا، هیچکدام جواب تبریک ما تر اینعجیب

 را نداده بودنند.

به همدیگر نگاه کردند و هردو از ترسِ لو رفتن، زبان به کام 

 گرفتند. معتمد رو به جالل گفت:

 

ی ورود شما رو ندیدم مهمونیِ خیلی خوبیه ولی وقتی لحظه -

 لی پیش اومده.گفتم حتما مشک

 

 کرد، جالل بامعنا گفت:فین میژینوس مدام فین
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مشکلی که تازه به وجود اومده باشه نه ولی اگر من شریفیان  -

هایی که ادعای ببر و پلنگ بودن باشم، خوب بلدم دُم گربه

 دارن رو کوتاه کنم.

 

 کشیدم.ی معتمد شد. تندتند نفس میاین حرف باعث خنده

ی رسیدن به این زمان را دویده مسیر شش ماههانگار تمام 

 بودم.

ی این زن را که های دریدهشد چنگ انداخت و چشمکاش می

 دست در دست دیگری و چشم به من داشت را بیرون کشید.

 ام بود.ی زندگانیهای لغزانی که روزی آینههمان مردمک

جالل در حالی که مدام سعی در آرام کردن ژینوس داشت، 

 گفت:

 

خواستم یه مژده هم به شما بدم، پروژه داره به بهترین می -

 نحو پیش میره.
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رنگ نگاه معتمد تغییر کرد و به ساشا نیم نگاهی انداخت، ساشا 

های کردم، نگاهاما در این دنیا نبود. من حالش را درک می

اش به ژینوس و جالل، واقعا دیدنی بود. داشتم از این ترسیده

سوختم و وجودم سرشار از حسّ بردم. میلذت میمعرکه 

 های خوبی داشتم.پایکوبی بود. من برای الدن نقشه

 پوزخند صدا دار جالل را شنیدم.

 

ی راستی فراموش کردم معرفی کنم، دخترِ عزیزم، دردونه -

، جاستکرده االن اینبابا که بیست سال تورنتو زندگی می

 ژینوس.

 

ی دو تا توپ تنیش شد و با بهت و ههای ساشا به اندازچشم

حالت ناباوری به ژینوس زل زد. دست الدن را رها کرد و بی

 های لرزان به معتمد دست داد.ایستاد. ژینوس با دست
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 دونستم یه دختر داری.به به! جالل، نمی -

 

جالل سر تکان داد، ساشا کراواتش را شل کرد تا شاید راه 

 پاهایِ ژینوس روی گردنش بود. نفسش باز شود و ممکن نبود.

 

 بله، هیچکس از این موضوع خبر نداشت! -

 

آمدم ولی تحت هیچ من تحمل نداشتم، هیچ رقمه کوتاه نمی

گشتم. حال ساشا خراب بود و من ی اول برنمیشرایطی به خانه

که جالل قبل از هرچیزی باید با الدن حرف میزدم. این

ن دهد، برای من پشیزی خواست با ساشا چه رفتاری نشامی

 ارزش نداشت، لب باز کردم:

 

 الدن خانوم؟ -

 

اسمش را که به زبان آوردم، فرو ریخت. ساشا آنقدر حالش 

 خراب بود که حتی متوجه لرزش زانوهای الدن نشد.
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های لرزید. با چشمجلو رفتم و دستش را گرفتم، مثل بید می

کرد، نگاه بیداد میام گشاد شده، به خشم و حرصی که در چهره

 ی هیچ از صورتش لب زدم.کرد. درست در فاصله

 

 رو کرد.دست تقدیر بازم مارو با هم روبه -

 

 صدای معتمد به گوشم رسید:

 

 چی شده؟ ساشا انگار حال الدن خوب نیست. -

 

های متواری، چند قدم به عقب رفت و اما ساشا مثل مجرم

 ان بود پی بردم. مندرست همین لحظه به عمق عشقی که بینش

 از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را بردم.

 

نگران نباشین، شما بهتره با جناب شریفیان درمورد کار  -

تونم الدن خانوم رو ببرم که استراحت صحبت کنین. من می
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کنن. حتما از خستگیه، مسافرت ماه عسلشون، فشارشون رو 

 پایین آورده.

 

و با تمام توان فشردم. از هیچ  دستم را دور کمرش حلقه کردم

ترسیدم. معتمد متعجب نگاهش بین من و چیز و هیچکس نمی

های از حدقه بیرون زده، به ژینوس ساشا که همچنان با چشم

 کرد، در گردش بود.نگاه می

 

چند قدم فاصله گرفتم. الدن نفس نداشت و من فشردگی 

 کردم.هایش را به خوبی حس میریه

 

 انوم.نترس الدن خ -

 

با حرص حرف میزدم. بین راه متوقف شدم و نیم نگاهی به 

 ژینوس انداختم.

اشا ی سای رفت. فاتحهی کت ساشا را گرفت و به گوشهگوشه

 هم خوانده شده بود، درست مثل الدن.
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 شوهرت حتی متوجه حالت نشد. -

 

ام فرو کرد. آنقدر درد در اش را به سینههای مانیکور شدهناخن

 ماندند.اثر میهای خنثی، بینهفته بود که این چنگقلبم 

 

 بذار برم، بذار... برم... -

 
 

 
 
 

 

بریده حرف زدنش حس لذت را به های کشدارش و بریدهنفس

کرد. به یاد آخرین مالقاتمان افتادم، همان وجودم سرازیر می

تمام مدت به خاطر پولت کنارت "روزی که با پررویی گفته بود 

 "خوام به آرزوهام برسمحاال میبودم و 
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اال ی بکشان به طبقهها، الدن را کشانتوجه به حضور مهمانبی

بردم و دربِ همان اتاقِ قبلی را باز کردم و الدن را به داخل 

های خوش پرت کردم. وقتی اندام لرزانش نقش زمین شد، ران

تراشش و سفیدی پاهایش چشمم را گرفت. از نفرت به خودم 

 لرزیدم...

 

 کرد، پوزخند زدم.این دختر هیچ حس لذتی در من ایجاد نمی

 

 پاشو خودت رو جمع و جور کن. -

 

روشن بود اما من الدن را در آن لباس اگرچه فضای اتاق نیمه

 دیدم، به وضوح...کوتاه سرخ رنگ می

 مچ پایش را به دست گرفت و نالید.

 

 .آی، تو رو خدا کاری باهام نداشته باش -
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پوزخندم عمق گرفت، به لبخند تبدیل شد. کم بود، خندیدم، 

 قهقهه زدم.

ایان ام پزده بلند شد و لنگان به دیوار چسبید. به خندهوحشت

 دادم و مثل شیر غران به سمتش حمله بردم.

 گردنش را بین مشتم گرفتم.

 

وقتایی که قصد داشتم کاری باهات نداشته باشم گذشت، حاال  -

 م.کارت کنتو چنگال من اسیری، خوب میدونم چیتوی کثافت 

 

خواست به تالفی تمام مدتی که بازی خورده بودم، به دلم می

 کردم.طور که با سارا تا میدستش بیاورم؛ همان

هایم را بر سرِ خودش خالی کنم. خواست این بار عقدهدلم می

 های الدن را خوردهگناه من، همیشه چوب ندانم کاریسارای بی

بود، روز خوش ندید چون روز خوشم را الدن گرفته بود. سرم 

 داغِ داغ بود و هرلحظه امکان داشت منفجر شود.

 

 مهبد؟ -
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 داد زدم.

 

اسم منو به زبون کثیفت نیار. آشغال، خودت رو، بدنت رو،  -

پاکیت رو، دخترونگیت رو به پول فروختی. از همه چیزت خبر 

 دارم هرزه.

 

که  فهمیدمبا حال نزاری به سرفه افتاد. نمیوقت سکوت نبود. 

هایم گردنش را گرفته بود و نگاهِ کردم. پنجهاش میداشتم خفه

هایم را دور تر پنجهاش دقیقا مقابلم بود. محکم و محکموق زده

های آخرش بود که دست از روی گردنش فشردم و نفس

 نفس زدن افتاد.گلویش برداشتم. به نفس

خواستم صورت کریهش از ت ولی من نمیقصد نشستن داش

اش را به دست گرفتم و تا کنار مقابلم دور شود. بازوی برهنه

 تخت بردم، پرتش کردم.

 

 خاصیت...مثل یک تکه آشغال بی
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داد. ی نفس کشیدن نمیکت تنم را بیرون آوردم، لعنتی اجازه

هایش روی گردنش کرد و دستهنوز عمیق و کشدار سرفه می

 شت.قرار دا

 

 خوای؟توروخدا ولم کن، چی از جونم می -

 

کرد ولی قلبم، ای پرت کردم، مغزم کار نمیکت را به گوشه

کرد. با تمام توان خون پمپاژ بیشتر از همیشه دستور صادر می

 کوبید.کرد و تندتر از همیشه میمی

 آمد و من با حرص پسش میزدم.ام تا حلقم میمحتویات معده

تخت گذاشتم، مثل کاغذ مچاله شده، در خودش  زانویم را لبه

 جمع شد.

 

کشیدم سررسید. باالخره اون روزی که انتظارش رو می -

بینم که بدبخت شدی، ساشا رو به من ترجیح دادی. هیچ می

تر؟ یه بچه میدونی اون حرومزاده یه کثافتیه از تو آشغال

 قطپرورشگاهی پا پتی که از دار دنیا خودشه و زبونی که ف
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تونه دخترا رو از راه به در کنه. حاال گیر من افتادی، همونی می

 که با تف و لعنت از زندگیت پاکش کردی.

 
 

 
 

 

اش شدت گرفت. خودم را باال کشیدم ولی الدن قصد فرار گریه

ی وزنم را روی تنش داشت. روی بدنش چنبره زدم و همه

 انداختم اما دست به جیغ زدن برداشت.

دادم هیچکس بستم، اجازه نمیر روی هر احتمالی میمن راه را ب

برای نجاتش پیشقدم شود. دستم را روی دهانش گذاشتم. فکم 

 های کلیدشده غریدم:را روی هم فشردم و از بین دندان

 

ترسی؟ تو که حتی صبر نکردی زنش بشی، بغل از چی می -

خوابش شدی. خودت رو بهش انداختی.. انقدر کثافتی که به 

خاطر پول از همه چیزت گذشتی. من به درک، مهیار به درک، 

از الله هم نگذشتی... خواهر خودتم قربانی زیاده خواهیت 
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کنم که به کردی. حاال هیچی نداری، با سند بهت ثابت می

 کاهدون زدی.

 

زدم ولی حاال وقت تنگی نفس نبود، نباید بریده حرف میبریده

ن ام باشتاب باال و پاییسوخت و سینهمیآوردم. ته گلویم کم می

 شد.می

ی جیغ و رسید و همهصورتش سرخ و خیس به نظر می

 شد.فریادهایش، پشت دستِ پهنم خفه می

 

نخواستی مثل یه ملکه باهات برخورد کنم، بهت خوبی بیش از  -

حد کردم ، هوا برت داشت که یه کسی هستی... امثال تو لیاقت 

 ین هم ندارن.قدم برداشتن رو زم

 

خواستم از درگیر و دار قلب و عقلم دستم را برداشتم، می

خودش دفاع کند. هرچقدر هم دیوِ درونم وجودم را احاطه 

 های شدید به حرف آمد.کرد؛ این جسم، من بودم. بین گریهمی

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

923 

ت پشیمون نیستم، اصال پشیمون نیستم که با تو و خانواده -

. اگر بازم برگردم به عقب اینکارو کردم، همتون بمیرین

کنم. شماها باید همینکارو می کنم، بازم خواهرم رو قربانی می

دادین، کم کاری کردم. باید بیش از این آبروتون تقاص پس می

 بردم. باید تو بوق و کرنا بی آبروییتون رو جار میزدم.رو می

 

 گفت؟ از چی حرف میزد؟ چه تقاصی؟چی می

 

ناموست بابام رو کشت، مامانم رو دق بی شرف واون بابای بی -

داد، ما رو واسه خاطر شسته شدنِ گناهش آورد خونتون. ازت 

خوره کثافت، آشغال... تو خون اون بی همه چیز حالم به هم می

 توی رگاته.

 

با تمام توانم به صورتش سیلی زدم و عنان از کف دادم. تحمل 

ای که حاضر ادهشنیدن هرچیزی را داشتم مگر توهین به خانو

 بودم روی سرشان قسم بخورم. بلندبلند داد و فریاد کردم.
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ی بابای من درست حرف بزن... دهنت رو ببند هرزه، درباره -

 ای میدی؟تو کی هستی؟ چطور به خودت همچین اجازه

 

 فکش را به دست گرفتم و فشردم.

 

از چی حرف میزنی؟ یاال حرف بزن، این چرندیات چیه  -

 دهنت رو باز کن.میگی؟ 

 

ی لبش و دماغش خون جاری شد، ضعف خون نداشتم از گوشه

شدم. دستم را از دور فکش برداشتم، اما از دیدنش منزجر می

 کرد.همچنان گریه می

 

اگه به خاطر حس عذاب وجدانی که به خاطر مرگ خواهرم  -

داشتم، نبود... همون روزا آبرو واستون نمیذاشتم. تمام مدت 

افت شدم تا اونقدر پول گیرم بیاد که بتونم دودمان اون غرق کث

 بابای نامردت رو به باد بدم.
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ام، همه نبض داشتند. من های پیشانیرگ گردنم، رگ

کردم. مشتم را محکم کنار سرش هایش را درک نمیحرف

 روی تشک کوبیدم.

 

گیری؟ از کدوم آدم کشی حرف تو مگه عذاب وجدان هم می -

 هان؟میزنی؟ 

 

ام افتاد. هردو دستش را محکم گرفتم، با مشت به جان سینه

ام را گرفتم. مغزم مدام حقّ کوبیدنِ مشت کثیفش روی سینه

 داد.ارور می

 

کنم. حرف بزن... از چی حرف کشمت الدن، نابودت میمی -

 میزنی؟ بگو...
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شد. هایم به شدت فشرده میکرد. مچ دستش بین پنجهناله می

هیکلم روی صورتش افتاده بود اما هنوز آن یک جفت  یسایه

لرزاند ولی من یگر مهبد سابق نبودم ی کمرم را میچشم، تیده

 خواستم که پا به تورِ این کثافت بیندازم.و نمی

 

ولم کن، عوضی دست از سرم بردار... من اصال از تو  -

های همیشگی بابات از خودش ی جنایتترسم. بهتره دربارهنمی

بپرسی. من بهت نمیگم که بری و از خودش بپرسی که همون 

کنه، خورد شدنت رو ببینه... از لذتی که لحظه که اعتراف می

خوام جلوی بابات کمر خم کنی و گذرم. میواسه خودم داره، می

 اون با دیدنت بمیره.

 

لرزاند. لعنتی... تپش ی گوشم را میبا جیغ حرف میزد و پرده

 داشت. سرم روحالت تهوع دست از سرم بر نمی قلبم باال رفت.

شنیدم. تیک به انفجار بود و ثانیه شمارش را به وضوح می

 دیدم.تاک... تیک تاک... نمی
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 وشمگ یپرده و باشند کرده وصل گوشم به قوی فشار باد انگار 

 .شود پاره

رمق شدم که به راحتی کنارم زد و بلند شد. جان و بیآنقدر بی

رفت را دیدم و حرف آخرش پتک شد و روی الدن که میشبح 

 سرم فرود آمد.

 

کنم به خاطر تمام عذابی که بهم تو پسر یه قاتلی... دعا می -

دادین خانوادگی بمیرین. به خاطر بابا و مامانم، به خاطر 

 خواهرم، همتون بمیرین.

 

 کرد.رفت. نباید فرار مینه نه... نباید می

کردم. چرا به تخت چسبیده ید نابودش میاین من بودم که با

 حس شده بودم؟بودم؟ چرا توان بلند شدن نداشتم؟ چرا بی

 

شدم، به سختی من نباید به همین راحتی از میدان به در می

ام را از روی تخت کندم. پاهای سنگین و لرزانم را روی جنازه
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 امام مدی سینهزمین گذاشتم و قد راست کردم. از فشار قفسه

 کرد.کردم، قلبم درد میتک سرفه می

ها را طی کردم و درست با گرفتن دیوار به راهم ادامه دادم. پله

رسید، نور وسط سالن ایستادم. صدای موزیک به گوش نمی

 کامال طبیعی بود.

ی حاضرین رو به معتمد و جالل و ساشا ایستاده بودند و من همه

 آخرین نفر بودم.

دیدم که به ستون تکیه داده بود و مدام اشک باالخره ژینوس را 

ریخت. هرچقدر چشم چرخاندم الدن را ندیدم و فکم می

 منقبض شد. به همین راحتی فرار کرده بود؟!

 

 صدای جالل که بلند شد؛ سکوت، کل سالن را در بر گرفت.

 
 

 
 

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

929 

ترین دلیلِ این مهمونی، ورود دخترم به ایران نیست؛ اصلی -

خوام یه سری چیزا رو مشخص کنم که من می دلیل اصلی اینه

 ی شماها نیست.ربط به همهکه بی

 

کرد. ساشا از ترسِ دو مردِ پشت معتمد مدام این پا و آن پا می

سرش، حتی جرات بلند کردن سرش را نداشت. جالل با نیم 

نگاهی معنادار به من که اییتاده در حال جان دادن بودم، لبخند 

 به لب ادامه داد.

 

ساشا جباری، پسر احمد جباری... کسی که جناب معتمد قصد  -

ی آراد رو در اختیارشون بذارن... یه شیاد و دزد و دارن پروژه

 شارالتان بیشتر نیست.

 

با تمام شدنِ حرفَش، همهمه باال گرفت. من نگاهم بین معتمد و 

ساشا در گردش بود و برافروختگی معتمد را شکار کردم. 

که از شدت تعجب گشاد شده بودند به ساشا هایش را چشم

 حرف لبش را بین دندان گرفته بود.دوخت و او همچنان بی
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صبر کنید... من برای حرفم سند دارم. عالوه بر بازی کردن با  -

احساسات دخترها، تو کار قاچاق هم هست. مصالحی که آقای 

ها سفارش میده رو توی انباری که فقط جباری برای پروژه

کنن و به عاملین فروش خودشون ازش خبر دارن مخفی می

فروشند... البته به قیمت باالتر. همزمان سه تا پروژه رو می

ای کنن که اگر دقت کنین هیچکدوم به مرحلهمدیریت می

 نرسیده.

 

کرد تا اطمینان ی آشفته و درهم معتمد کفایت میهمین چهره

ا اتمام بود. باید الدن ری جالل با موفقیت روبه حاصل کنم نقشه

 فایده بود.جا ماندن بیکردم، اینپیدا می

 

ساشا جباری و خانومش الدن خانزاد، هردو توی کارهای  -

پولشویی و دزدی دست دارن. من برای هر حرفی که میزنم 

سند و مدرک دارم... الدن خانزاد تا همین چند مدت پیش با 
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با هم بزرگ شدن حتما مهندس پارسامهر نامزد بودن. از بچگی 

 تونن وصف حالشون رو بهتون بگن.می

 

با این حرف از رفتن منصرف شدم. سنگینی نگاه همه را روی 

کردم. دست جالل هنوز هم به سمت من نشانه خودم حس می

 رفته بود.

 

آلودی لب باز ژینوس خودش را به من رساند و با صدای بغض

 کرد.

 

و تو باید همه چیز رو تمومش  حاال وقتشه، اعتراف کن... من -

 کنیم.

 

ام را کرد اما هنوز هوشیاریمغزم یک خط در میان کار می

 توانستم تمامداشتم، حاال که الدن از دستم فرار کرده بود، می

 های پشت سرش را خراب کنم. چرا که نه...پل
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گذشتم. رو به جمعیتِ همچنان منتظر و نگاهِ من از حقم نمی

 جالل با صدای بلند و رسایی گفتم:پراطمینانِ 

 

 حقیقت داره. -

 
 

  
 
 

 

ها روی من ی نگاهیکباره سکوت همه جا را در بر گرفت و همه

زوم شد. داشتم به چندین و چندسال زندگی کنارِ یک عفریته 

کردم. الدن شبیه به یک استخوان بود که در گلویم گیر فکر می

ام را برای رسوا کردنِ ی قوای داشته و نداشتهکرده بود. همه

 الدن به کار گرفتم.

 

کردند، چیز خوبی ی ما زندگی میالدن و الله با خانواده -

شون بگم اما بد نمیگم چون پدرم بهم یاد نداده تونم دربارهنمی

جا بزنم که نباشه و از خودش دفاع پشت سر کسی حرف بی
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کی رکنه، هرچی جناب شریفیان میگن عین حقیقته. سند و مد

 که نشون میده هردو گناهکارند.

 

ژینوس دستم را گرفت. از سردی دستش پی به مواد مذاب 

ی آتش هایم بردم. من داشتم مثل کورهبودن خون درون رگ

 گفت.سوختم. همهمه باال گرفته بود و هرکسی چیزی میمی

 

 اما این چطور امکان داره؟ -

 

 ه پروژه شده باالهایی که بابت هر سیعنی شما میگین هزینه -

 کشیدن؟

 

 چه مدارکی هست ؟ چرا نشون نمیدین؟ -

 

 کردن؟آقای پارسامهر چرا خواهران خانزاد با شما زندگی می -
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تحمل این همه سوال را نداشتم. نگاه آخر را به جالل انداختم 

 که پلک زد. معتمد مثل ایپند روی آتش بود.

 

قضاوت کرد. همه چی مشخص میشه، نباید به همین زودی  -

 ممکنه یه سوءتفاهم باشه، ممکنه پرونده سازی باشه.

 

پوزخند زدم و ژینوس بیشتر از قبل به من چسبید. من تحمل 

 هیچکس را نداشتم.

ها چند مدرک به دستش جالل دست دراز کرد و یکی از نگهبان

 داد. ساشا که تا به حال سکوت کرده بود، لب باز کرد.

 

نکنین آقای معتمد. پدر من آدم شریفیه، همش دروغه باور  -

من خودم روی همه چیز نظارت دارم؛ هیچ خالفی صورت 

که زن من قبال با این مرد چه نسبتی داشته، یه چیز نگرفته... این

 کامال شخصیه، حق ندارین سوءاستفاده کنین.
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ژینوس را پس زدم و جلو رفتم. درست کنار معتمد ایستادم و 

 قرار دادم.ساشا را مخاطب 

 

 که زنت با آبرویکه تو یه دختر رو به بازی بگیری، ایناین -

که پدرت تو کار قاچاق و احتکار خانوادگی من بازی کنه، این

 مصالح باشه همش سوءتفاهمه؟

 

زدند و معتمد رنگ از رخسارش پرید. همه آرام حرف می

 صدایش را پایین آورد.

 

اید توی خلوت حل بشه نه آقای شریفیان؟! این طور مسائل ب -

 در انظار عموم...

 

 به جای جالل من جواب دادم.
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نه... این چیزا نباید آروم و در گوشی حل بشن، باید بلند جار  -

بزنی که درس عبرت بشه، که یکی عین ساشا جباری و الدن 

 خانزاد بفهمن دنیا الکی نیست و همه چی قانون داره.

 
 

  
 
 

 

ی معتمد نبود. او هم ن تند، برازندهمن عصبی بودم و این لح

 مثل ما بازی خورده بود.

ژینوس دوباره نزدیک شد و به آرامش دعوتم کرد. جالل 

 ی دستش را باز کرد و باالی سرش قرار داد.پرونده

 

اینا مدارکیه که من علیه جباری و خانزاد پیدا کردم، اصل  -

 تونین از مشاور حقوقیم بپرسید.بودنش رو می

 

ها خواست پروندهلرزید و معتمد جلو رفت. میشا آشکارا میسا

 را از نزدیک مشاهده کند.
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 آروم باش مهبد، تو اصال حالت خوب نیست. -

 

اش اهمیتی نداشت. به ژینوس نگاه کردم. حال روحی و جسمی

 فقط یک سوال داشتم. فقط یک سوال...

 

 الدن کجا رفت؟ -

 

 نفس عمیقی کشیدم. ی سیاه دور چشمانشبا دیدن حلقه

 

ها نبودن، ساشا بعد از دونم، من ندیدمش... اگر نگهباننمی -

 کرد.ای که به من زد فرار میسیلی

 

هنوز یالن از همهمه نخوابیده بود و لحظه به لحظه بیشتر باال 

شد، گرفت و من با تنش و فشار باالیی که به وجودم وارد میمی

 رو به معتمد گفتم:
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پرورشگاهیه که چیزی نداره حتی به الدن هم رحم ساشا یه  -

نکرده به دروغ نیمی از اموالی که وجود نداره رو به نامش زده. 

 پرونده سازی یعنی این...

 

 جالل به تایید حرف من گفت:

 

حقیقت همینه... جباری و پسری که حتی از خون خودش  -

 کشن و مثلنیست، دارن از سران کشور و ملت ایران پول می

 .مکنمی خون  زالو

 

 ها فریاد زد.ساشا مثل دیوانه

 

 نه دروغه... باور نکنین، حقیقت نداره. -

 

معتمد که انگار از حقیقت ماجرا اطمینان حاصل کرده بود، 

پرونده را به جلو پرت کرد و چندتا از مردان حاضر پرونده را 
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ی واقعی تازه شروع شد. دیگر صدا به به دست گرفتند و همهمه

 رسید.صدا نمی

 

 این حقیقت داره. -

 

 جا همه چیز توضیح داده شده.ها جعلی نیستن، اینپرونده -

 

ی ژینوس اوج گرفت. جالل لبخند پیروزی به لب آورد و گریه

دو نگهبان از هر دو طرف ساشا را گرفتند و معتمد نفرت 

 نگاهش را به ساشا دوخت.

 

 زنت کجا رفت؟ -

 
 

  
 

 
 

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

940 

 باال برد.جالل صدایش را 

 

جا بود حقیقت برای همتون آشکار شد؟ اگر خود جابری این -

شد ولی نگران نباشین تا االن تر میاین نمایش از همیشه دیدنی

 به حتم پلیس کار خودش رو کرده.

 

ا ی صورتش رداد و فریاد ساشا باال گرفت و من رنگ کبود شده

ی سنگین دیدم. احتماال رو شدن این مسئله ضربه به شدتمی

 بود!

 

 زنش فرار کرد. -

 

 این را گفتم و ژینوس را پس زدم.

  رسیدند؟ها کی میپس این پلیس

خواست. نزدیک در ورودی گوشم را بستم، دلم سکوت می

 ها را دیدم.یکی از نگهبان
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  یه زن ندیدی از در بره بیرون؟ با یه لباس قرمز؟ -

 

جمعیت پشت سرم نگاه معناداری به سمتم انداخت، داشت به 

 کرد.نگاه می

 

 دیدم، سوار ماشین شد و رفت. -

 

ها همیشه یک جای کار هه بلند باالیی نثارش کردم. نگهبان

 لنگیدند.می

مگر الدن یک سر این طنابِ دار نبود؟ چرا به همین راحتی 

 ی فرار داده بودند؟اجازه

 

 چرا گذاشتین بره؟ هان؟ -

 

 صدای ژینوس را شنیدم.عجیب بود که عربده میزدم، 

 

 کنیم.نگران نباش، پیداش می -
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سوختم. وزید و من میصبر نکردم و از در بیرون زدم. باد می

خواست فرار کنم، هایم را باالتر بردم، دلم میسرعت گام

های الدن دچار دوگانگی نباشم، نابود شوم. از شنیدن حرف

واست داد بزنم. خشدم. با خودم، با حسم، درگیر بودم. دلم می

 عجیب هوس شکستن، خورد کردن در وجودم زنده شده بود.

 

 مهبد، کجا میری؟ صبر کن. -

 

ژینوس چرا به جای دیدن آخر و عاقبت ساشا من را دنبال 

 خواست به امشب برسد؟کرد؟ مگر این همه مدت نمیمی

 

 تو رو خدا وایسا. -

 

.. این وقت جا.رفتم؟ من حتی ماشین هم نداشتم. اینکجا می

 شب، راه به هیچ کجا نداشتم. بین راه ایستادم و داد زدم.
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ام را به لرزه انداختم ولی خالی با تمام توان تارهای صوتی

 شدم.نمی

 ام قرار گرفت؛ درد داشتم.دست ژینوس روی حنجره

تر بود. کردم سختتاب تحمل زندگی، از آن چه که فکر می

درست مثل یک بیماری مزمن  ام گیر کرده بود،چیزی در سینه

 و العالج...

 

 هاینفس نداشتم، سرم را رو به باال سوق دادم. از صدای گریه

رفت و من را با خودم خواست میژینوس عصبی بودم. دلم می

گذاشت. هیچ چیزی به جز یک زندان انفرادی دردم را تنها می

 کرد.درمان نمی

 

 برگرد پیش بابات. -
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کرد؟ چرا تا به این حد با من احساس فکر میبا خودش چی 

خواست؟ چرا خودش را به کرد؟ چی از جانم میراحتی می

کشیدم. انگار دقایق های عمیق میانداخت؟ نفسآغوشم می

نفس زیر اقیانوس مانده بودم که حاال تا به این حد ای بیطوالنی

 ی نفس کشیدن بودم.تشنه

 

 مهبد؟ -

 

 تم را گرفت.چشم بستم و ژینوس دس

 

 کنم تو حالت خوب نیست.بیا و بشین، خواهش می -

 

گفت ها نشستم. راست میاین را که گفت همان جا روی چمن

کردم زمین هم زانوهایم تحمل وزنم را نداشتند، حتی حس می

ی جسمم را نداشتند. ندای زمین را فایدهتحمل این ابعاد بی

ر از تم. قلبم فشردهشنیدم، کف دستم را روی زمین گذاشتمی
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تپید... چرا؟ تنفس سریعم با این ضربان همیشه بود و کند می

 آرام، هماهنگی نداشت. کنارم نشست.

 

طوری برخورد کنه... کردم باهام اینوقت فکرش هم نمیهیچ -

دروغ نمیگم امیدوار بودم بگه پشیمونه و مجبور شده ولی 

بهم سیلی زد. هیچ نگفت. با پررویی تو چشمام نگاه کرد و 

 که از من متنفره.حرفی نزد جز این

 

تمام تالشم بر این بود که سد غرورم نشکند، سیبک گلویم باال 

 و پایین شد.

 

تونم تو رو هم درک کنم، من خودم رو با گریه خالی خوب می -

 خوایتونم از این موضوع حرف بزنم. تو هم اگر نمیکنم، میمی

 گریه کنی ولی حرف بزن.
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من از دوباره دیدن الدن، از رفتنش ناراحت نبودم ولی ذهنم 

هایش هنوز هم آرامش آشفته بود. گیج و منگ از حرف

 نداشتم.

 

یه چیزایی هست که نمیدونی، من از خیلی چیزا خبر دارم،  -

وقتی که تورنتو بودم و بابام از تو واسم گفت همه چیز رو به 

ن و بابام ناسازگاری نبود. مامانم گفتم، علت اصلی جدایی ماما

همدیگه رو خیلی دوست داشتن. میدونم شرایط درستی نیست 

 که این رو بگم اما مهبد، بابای تو...

 

خواست بگوید؟ از جا که رسید، سکوت کرد. چی میبه این

کار کرده بود که آتش کدام گناه و تقصیر؟ پدر من چی

بر بده... حماقتش دامن من را گرفته بود؟ خدایا به من ص

ریختم. بادی ها بین دستم خفه شدند و من مدام عرق میچمن

 کرد.وزید هم از داغی تنم کم نمیکه می
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یکم باورش سخته ولی بابای من و تو الدن یه زمانی گذرشون  -

به هم خورده... یه جا تو گذشته ها، بابا خواست بهت نگم ولی 

 داری بدونی. تفاوت باشم... حقتونم این طوری بیمن نمی

 
 

  
 
 

 

 کردم تا ادامهبغض سرکش گلویم را پس زدم، باید سکوت می

 شد حرفش را نیمه رها کند.دهد. هر کلمه حرف من باعث می

 

بابای تو پلیس مبارزه با قاچاق بود و بابای من یه  -

مدیرپروژه... با بابای الدن همکار بودن. تهران همیشه شاهده 

ی هست. اون موقع خانزاد طبق گفتههای بزرگ اینطور قاچاق

ی و شویهای اقتصادی و پولبابام، یه سرپرست بوده... زد و بند

خوره و بابای من هم احتکار... توی یه درگیری خانزاد تیر می

ر ش خبالکار میشه. از اون به بعد بابام از خانزاد و خانوادهممنوع

حتمال خیلی باال نداشته... من از اصل ماجرا خبر ندارم ولی به ا
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ی شما آسیب الدن رو جباری پیدا کرده و خواسته به خانواده

بزنه و اون هم طلب نصف اموال ساشا و ازدواج باهاش رو 

 داشته.

 

ریختم. دوباره دست ژینوس کشید و عرق سرد میسرم تیر می

 روی صورتم قرار گرفت.

 

ی ادونستی... بابدونم شرایطت خوب نیست ولی باید میمی -

ای از شما نداره اگرچه مامانم به خاطر همین من هیچ نگرانی

موضوع از بابام جدا شد و منم بدون پدر بزرگ شدم اما حقیقت 

های بزرگی دست پیدا اینه که با این اتفاق، من به موفقیت

کردم. به خاطر آشنایی از راه دور با تو من ساشا رو شناختم، 

اعث شد من به این نتیجه ساشا مرد زندگی نبود. الدن هم ب

 برسم.
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هایم مهر و موم شدند. ابدا زبانم به سقف دهانم چسبید و لب

قدرت تفکر نداشتم، حتی درک درستی از موقعیتم نداشتم ولی 

 رسید.صدای آژیر ماشین پلیس به گوشم می

 

ژینوس مقابلم قرار گرفت و من لبخندش را دیدم. انگار همه 

 ز نزدیکی وجود نداشت.چیز از دور بود و هیچ چی

 

تموم شد... پلیس ها رسیدن، همه چی امشب تموم شد. تو  -

 خوشحال نیستی؟

 

برای من هیچ چیزی تمام نشده بود. هرچه به گذشته و حال 

دیدم تازه شروع ماجرای تلخ زندگی من کشیدم، میسرک می

ی سواالتی که در ذهنم ی آغازی بود برای همهجا نقطهبود. این

خندید. چشم هایش میریخت و لبکردند. اشک می ریشه

 ی دهانم قورت دادم.بستم و بغض گلویم را با آب نداشته

  
  افق تاریک"

  دنیا تنگ
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  نومیدی توان فرساست

  می دانم

  ولیکن ره سپردن در سیاهی

  رو به سوی روشنی زیباست

  می دانی؟

  
 "*فریدون مشیری

 

 مهبد؟ -

 
 

 
 
 

 

چون تمایلی به دیدن نداشتم. به دقیقا تا به چشم باز نکردم 

 شد نشنید؟امروز چند مرتبه آرزو کرده بودم که کاش می

 

  منو نگاه کن، همه چی تموم شده؛ الدن... ساشا... -
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 برای من نه اما به حتم برای ژینوس تمام شده بود.

 

 خوام، به خاطر من االن تو این شرایطی...معذرت می -

 

کرد؟ من خودم همین تصمیم را عذرخواهی می برای چه چیزیی

لرزیدم، زانو داشتم. ادعای کوه بودن داشتم و حاال مثل بید می

سوختم؛ از گرما بود یا کردم... میزدم... از خودم شرم می

 دانستم.اثرات همان یک پیک مشروب نمی

 کردم.سرگیجه امانم را بریده بود، باور نمی

 ت نداشت.ها حقیقهیچ کدام این حرف

 

زده چشم باز کردم. ناباور تنها از برخورد جسمی به لبم، شوک

ی هیچِ ژینوس به صورتم زل زدم. توان حرکت به فاصله

م، هایی شنیدهنداشتم، به واقع بعد از تمام اتفاقات اخیر و همه

 های ژینوس روی لبم بود و من...ی آخر بود. لباین ضربه

 اشت و اما دست نه...خودم را عقب کشیدم و لب برد
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 دهان باز کردم که حرفی بزنم ولی مانع شد.

 

 کار اشتباهه.کنم. نگو که ایننه خواهش می -

 

هایم را در هم گره دستش را از روی صورتم برداشتم. اخم

 کردم و ناباور از برخوردش گفتم:

 

 متوجه هستی که کجایی و کی هستی؟ -

 

دور شده بودیم. حتی  به اطراف نگاه کردم، خیلی از عمارت

رسید. از جا بلند شدم، سرم ها هم به گوش نمیصدای پلیس

 دوران داشت و دوباره ضربان قلبم باال رفته بود.

 

 مهبد؟ -

 

 انگشتم را روی لبم گذاشتم.
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کنم با فرهنگ ما خوام هیچی بشنوم. فکر میهیششش... نمی -

 کنم هیچ اتفاقی نیفتاده.آشنایی نداری، فکر می

 

ن تریباوجود موقعیتی که داشتم، حرف زدن در این باره مسخره

کار ممکنه بود. به راه افتادم که از پشت پیراهنم را گرفت. این 

داد. کم خودش را نشان میتنگی اعصاب خورد کن، داشت کم

 مقابلم ایستاد.

 

 به ما زندگی  من و تو شرایطمون یکیه، عین هم زخم خوردی. -

ز بیست سال قبل تا حاال... از همون وقتی که ا خورده، گره هم

 باباهامون...

 

 حرفش را قطع کردم.

 

فهمی و خودتو به َم یا میفهمی االن چه حالیکافیه. یا نمی -

 نفهمی زدی.
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 کرد گریه نکند.داشت سعی می

 

تونیم خوب همدیگه رو درک کنیم، بیا به هم یه من و تو می -

 فرصت بدیم.

 
 

  
 
 

 

ام را از مالحظگی حرصم گرفت. هنوز هوشیاریمه بیاز این ه

ی سرشکسته دست نداده بودم. من به یک دخترِ زخم خورده

که تازه از شر مردی مثل ساشا رهایی پیدا کرده بود، باید چه 

 گفتم؟می

  
کنی من هیچکس رو تو زندگیم ندارم؟ فکر تو فکر می -

 هاردها و رابطهکنی اینجا تورنتوئه؟! جایی که واسه برخومی

 هیچ محدودیتی نیست؟
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ی پیراهنم را گرفت. هرلحظه امکان داشت کسی دو طرف یقه

ما را با هم ببیند، خصوصا که االن پلیس هم اینجا حضور داشت. 

 مچ دستش را گرفتم.

 

کنی. االن بسه. نه شرایط منو نه شرایط خودت رو درک نمی -

شنیدم که داره مغزم ها نیست، من یه چیزایی وقت این حرف

 خوره. چه توقعی از من داری؟رو عین خوره می

 

 قطره اشکش در تاریکی برق زد.

 

 یتونی منو آروم کنی. کاری کنی که همهدونم تو میمن می -

ها رو از یاد ببرم حتی ایران بمونم. من فقط یه فرصت گذشته

 خوام. حاال که زندگی من و تو تا به این حد به هم گرهمی

 تر کنیم.خورده، بذار این گره رو خودمون محکم
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هایش دودو میزد و شبح درختان اطراف روی صورتش مردمک

های افتاده بود. با این حال هنوز هم رنگ پریدگی و پلک

 دادم.متورمش را تشخیص می

 

بذار من بگم... یه شبه فهمیدم زنی که عاشقش بودم چه  -

نون و نمک ما رو خورده، کارایی ازش بر میومده. کسی که 

کنه واسه نابودی ما کمرِ همت بسته. با پررویی تو چشام نگاه می

ی شنوم که حتو میگه پشیمون نیست... یه چیزایی از بابام می

. دونم..دونم باید چه فکری کنم. واقعیت داره یا نه رو نمینمی

 تو دیگه دست بردار.

 

مان سوق دادم. آسمان اش که باال گرفت، سرم را رو به آسگریه

های کویری یزد... پر از ستاره ولی چرا به من همان شب

 داد؟ی مردم دنیا از آن دم می زدند نمیآرامشی که همه

 

 کسی رو تو زندگیت داری؟ یه زن؟ آره؟ -
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های مغزم نشست. چشم گرفتم یاد سارا بال زد و روی دیوارک

 از آسمان شب...

 

 آره... دارم. -

 

 رها کردم و به پاهایم دستور دادم حرکت کنند.دستش را 

 

 مهبد؟ -

 

 توجه به راهم ادامه دادم.بی

 

 امیدوارم بازم ببینمت. -
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پشت درختی پنهان شدم و از دور ساشا را دیدم که دست بسته 

تما شد، حشد. دهانش مدام باز و بسته میسوار ماشین پلیس می

 کرد.التماس می

ی فرار را به زدم. چطور توانسته بودم اجازهیکبار دیگر زانو 

 الدن بدهم؟

 

موبایلم را از جیبم بیرون آوردم. به مهیار احتیاج داشتم، باید با 

 اک حرف میزدم.

ی مهیار را گرفتم. بوق اول... دهانم را با دست پوشاندم و شماره

 بوق دوم... بوق سوم...

 .شد قزع تا کرد پیدا ادامه قدرآن و 

غرور شدنم اهمیتی داشته باشد. که کسی نبود که بی این جا

کم پراکنده شد و من همچنان پر پلیس که رفت جمعیت هم کم

 کردم.های گرم و مزاحمم را پاک میاز حرص اشک

ام زجرم سرم رو به انفجار بود و حس تهی بودن بین سینه

ی مهیار را گرفتم ولی باز هم داد. برای چندمین بار شمارهمی

 جواب ماندم.یب



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

959 

هایی که الله تازه فوت کرده بود هم رد تماس حتی زمان

جا جای من نبود. چشم داد. با تکیه بر درخت بلند شدم. ایننمی

دادند، گرفتم. از معتمد و جالل که به رسم ادب با هم دست می

حتی نبودن ژینوس برایم اهمیت نداشت. به راه افتادم و از 

  عمارت خارج شدم..

 

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

 

  

  
کرد. انگار گرمای یزد را هرم داغ آفتاب، مغز سرم را ذوب می

ها، با خودم به ارمغان آورده ها و دیدهی تمام شنیدهبه اضافه

ها باعث شد بودم. آسمان دود گرفته و سر و صدای ماشین

عصبی و کالفه تاکسی بگیرم. آدرس را گفتم و سوار شدم. 

 شد.ستم فشرده میساک مدام بین د

 کردند.شدند، درد میخوابی باز نمیچشمانم از بی
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دادم مهم نبود. من تحمل یک لحظه که شغلم را از دست میاین

ماندن در یزد هم نداشتم. از دیشب تا به حال، هنوز مهیار زنگ 

 نزده بود. به ساعت نگاه کردم. از ده صبح گذشته بود.

 به خشایار پیامک فرستادم.

 

من برگشتم تهران، یه جا قرار بذار همدیگه رو ببینیم. واسه "

 "بعد از ظهر

 

خواستم صدای مزاحمش اعصابم را و سایلنت کردم، نمی

مخدوش کند. نیم ساعت بعد به خانه رسیدم و زنگ آیفون را 

 فشردم.

 

 سالم پسرم، تویی؟ کی اومدی؟ -

 

 جوابی ندادم، در با صدای تیکی باز شد.

 

 خوبی؟ چی شده؟ بیا تو مادر...پسرم  -
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حرف وارد خانه شدم. حاال حتی همین خانه بدتر از همیشه، بی

فشرد. مادر که در های پرتوان خاطرات را به گریبانم میدست

 چهارچوب در ظاهر شد، ساک را انداختم.

 

 مهبد؟ چرا این شکلی شدی؟ چی شده؟ -

 
 

  
 
 

 

کرد. با صدای خودش را به من رساند و صورتم را قاب 

 آلودی گفت:بغض

 

 کنی.حرف بزن داری جون به لبم می -

 

های شب گذشته و از سکوت چندین صدایم از داد و فریاد

 ساعته، بیش از حد بم شده بود.
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 بابا کجاست؟ -

 

 جا خورد. دستش را جلوی دهانش گذاشت و هین کشید.

 

 بابا کجاست؟ بگو... -

 

پریده به صورتم زل زد تا شاید  با دهان نیمه باز و رنگ و روی

 حرف نگاهم را بخواند. کالفه و خسته از کنارش گذشتم.

 

مهیار طوریش شده؟ دیشب کشیک بوده، عمل داشت. تورو  -

 خدا حرف بزن... چی شده؟

 

از صدای مادر بود که پدر اتاق را ترک کرد. با دیدن من سرِجا 

تحت فشار ی زمین به جای پا، سرم را میخکوب شد. جاذبه

 شد.اراده خم میگذاشت و بیمی
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 تو کی اومدی؟ این چه ریختیه؟ -

 

 مادر دست به پیراهنم گرفت تا از افتادتش جلوگیری کند.

 

 حرف بزن مهبد. -

 

د خواستم سکوت کندستم را باال آوردم و مقابل مادر گرفتم. می

 ای زد و نالید:ولی با دیدنش جیغ خفه

 

 مه خون...دستت چی شده؟ این ه -

 

 چشم از نگاه متحیر پدر گرفتم و رو به مادر گفتم:

 

 کنم، مهیار حالش خوبه.من و بابا رو تنها بذارین خواهش می -

 

ام به دیوار اتاق هتل، غرق خون درپیهای پیدستم از مشت

شده بود. هنوز هم بعد از این همه ساعت، دردی حس 
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شد. مادر هنوز لب می ترکردم. لحظه به لحظه داغ دلم تازهنمی

 باز نکرده بود که صدای پدر بلند شد.

 

 فریده لطفا برگرد آشپزخونه... بذار باهم حرف بزنیم. -

 

تر به بدنم چسبید. پلک زدم داد. محکمطاقتش اجازه نمیدلِ بی

ش اهای گونهو تمام اطمینان وجودم را به قلبش بخشیدم. اشک

 را با کف دست پاک کردم.

 

 به خدا چیزی نیست.برو،  -

 

اشک پهنای صورتش را پوشانده بود و نفس نداست. بغض آلود 

 گفت:

 

 امیدوارم! -
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توسط پدر کشیده شدم. به داخل اتاق هولم داد و پشت به در 

 بسته ایستاد.

 

 حرف بزن، چی به سرت اومده؟ -

 

لب گزیدم. هردو دستم مشت شد و چشم بستم، صدایش را در 

 شنیدم.فاصله نزدیکی 

 

 خوای با زور از زیر زبونت حرف بکشم!من منتظرم، نکنه می -

 
 

  
 
 

 

سر بلند کردم و به صورتش زل زدم. هیچ چیزی تغییر نکرده 

بود؛ پدر همان پدر بود، نگاه همان نگاه بود اما یک چیز این 

ل ها فاصله داشت از مهبدِ قبمیان تغییر کرده بود. انگار فرسنگ

 های الدن...حرف و بعد از شنیدنِ
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. خیالی از کنارش گذر کنمتوانستم با بیدست خودم نبود، نمی

ای که از زبان الدن و ژینوس شنیده بودم، روی روانم مسئله

 تاثیرِ مخربی داشت و حاال این مرد...

 کرد! از خودم شرم داشتم.دیدنش حالِ بدم را بدتر می

 

 اکبر خانزاد رو چطوری کشتی بابا؟ -

 

ییرِ رنگ نگاه و پوستِ تنش را به وضوح دیدم. جا خورد من تغ

ای مات نگاهم کرد، حتی پلک نمیزد. نفسش را و چند لحظه

 پرفشار بیرون فرستاد و فاصله گرفت.

 

 با الدن حرف زدی؟ از من چی به تو گفت؟ -

 

من برای اعتراف گرفتن نیامده بودم؛ با چشم، با تک به تک 

 "انکار کن"کردم هبد، التماس میی مهای تشکیل دهندهسلول

 

 بهت گفته بودم باید تمومش کنی، نگفته بودم؟ -
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 شد حالت تهوع بگیرم.فضای اتاق باعث می

 

 بابا؟ -

 

های خونی دیدگانش را به رخم کشید. به سمتم چرخید. لخته

اش را مقابلم ابروهای پهنش را در هم گره کرد و انگشت نشانه

 تکان داد.

 

قیافه، با این حال و روز، با این توپ پر اومدی که با این  -

 محاکمه کنی؟

 

خواستم انکار کند. نه... به خداوندی خدا نه! من فقط می

وار ام، کسی که علیخواستم قهرمان همیشگی زندگینمی

زندگی کرده بود؛ یکباره مقابلم بشکند. از من هیچ چیزی باقی 

 ماند.نمی
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نیست. من حقیقت رو میگم... چی شده و چی شنیدی مهم  -

 یای که از اسلحهپدر اون دختر رو من کشتم. با ضرب گلوله

 من شلیک شد، مرد.

 

جا، درست مثل االن من... همان زخمی که از خود یزد تا به این

رفت، باالخره زهر خودش استخوان شده بود و به قلبم فرو می

ختند؛ را ریخت. حرفش سطل آبی یخی شد و به فرق سرم ری

خیس عرق شدم. تلوتلو خوران عقب رفتم و به میز تحریر 

 برخورد کردم.

 

من مامور پلیس بودم، چه توقعی داشتی؟ حق تیر داشتم...  -

داشت فرار می کرد، با میلیاردها تومن پول مملکت ایران... اگر 

 من نمیزدم یکی دیگه میزد.

 

 ید.کوبام نزدیک شد و انگشتش را چندین و چندبار به سینه
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هرچی گفته رو بریز دور... بابای اون، یه خالفکار بود،  -

قاچاقچی بود... منم مرد قانون. من تاوانِ گرفتنِ جون اون رو 

دادم ولی دادم. جوونی تو و مهیار رو پای بزرگ نباید پس می

کردن دخترای همون مرد دادم. چون به خاطر مرگ اون، زنش 

گناه این وسط از دست ه بیکه جون یدق کرد. به خاطر این

رفت؛ خواستم جبران کنم ولی بالی جونم شد. تا توان داشتم 

حفظتون کردم، موفق هم شدم... بیشتر از این از دستش بر 

م رو بلرزونه، تو و مهیار جون های خونهنمیومد، نتونست ستون

 من هستین!

 
 

 
  

 
 

 

رق سرم لرزیدم و عرق از فلرزید. میهایِ ستون پدر میستون

 کرد. عرقهایم را فتح میام، لبی بینیگرفت و از تیغهراه می

 سوزاند. پلک بستم.دانستم اما چشمانم را میبود یا اشک نمی
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م رو گناه نبود. منم وظیفهآره من اون مرد دو کشتم اما بی -

 انجام دادم.

 

فهمیدم کردم؛ مثل یک مرگ مغزی، همه چیز را میدرک می

حرف زدن نداشتم. بدن لرزانم را به آغوش کشید. ولی توان 

 تپید.قلبم درست در گلویم می

 

پسرم؟! برای هر پلیسی ممکنه پیش بیاد ولی من به خاطر تو  -

و مهیار و میترا، تمام تالشم رو کردم دست از پا خطا نکنم. 

زندگی کسی رو خراب نکنم چون مطمئن بودم دنیا دار مکافاته. 

ای بود که در حق اون تباهی رو دادم، از خوبیمن اگر تاوان اش

دوتا دختر کردم. الله وقتی خودش رو کشت، من حس نکردم 

ست... مثل دختر خودم بود. مهیارِ منو هم کشت. الدن یه غریبه

 بدذات و کثیفه درست مثل پدرش.
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وجود من قابلیت عاشق شدن برای زنی را داشت که بدذات 

اش چسباند، فت و سرم را به سینهبود؟ موهایم را به چنگ گر

ای را داشتم که بعد از یک ها... درست حال پسر بچهمثل بچگی

 گرفت.تنبیه درست و حسابی، مورد لطف پدر قرار می

 

انتقام بدبودن ذات خودش و اون اکبر رو از تو گرفت. مهبد  -

 پسرم؟!

 

سوخت. خدایا گریه نه... کمکم کن، توانم را، پشت پلکم می

تقامتم را باال ببر... سنگ بودن نعمتی بود که خدا برای من اس

 نخواست.

 

ست. نذار با ی تموم شدهآروم باش! الدن یه مسئله -

ش برسه، نذار تو رو از من بگیره. قوی هاش به خواستهحرف

خواد با نابود کردن تو، با کوچیک شدن من دونم میباش! می

 لذت ببره.
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 خواستفشردم... فشردم... دلم می گردنم را به مشت گرفتم،

ک گرفت. شنفس نکشم. عطر مردانگی تن پدر، راه نفسم را می

های الدن گفت. حتی یک درصد هم حرفنداشتم حقیقت را می

را باور نداشتم ولی ژینوس آب پاکی را روی دستم ریخته بود. 

 فرقی نمی کرد، کشتن یا نکشتن... پدر من یک پلیس بود.

 

  بابا؟ -

 جان بابا؟ -

 

 بغض صدای پدر باعث شد بشکنم.

 

 آوردین تو این خونه...ای کاش هیچوقت اونا رو نمی -

 

وقتی متوجه اشتباهم شدم که تو دل داده بودی، که مهیار  -

عاشق شده بود. روزی هزاربار تو خلوت خودم فکر کردم. 

دیدم ی اعضای خونه میهای پراز نفرتش رو به همههرروز نگاه

تم گفمن کاری از دستم بر نمیومد، خدا نبودم. پسرم... می ولی
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کنه ولی الدن یه کفتار عشق قدرتی داره که گرگ رو هم رام می

 صفته.

 
 

  
 
 

 

ام ای که زیر زبانم قفل شده بودند، حنجرههای نگفتهتمام حرف

 دادند.را خراش می

 

گفتم شاید بشه با محبت خار وجودش رو کشید. هیچکس بد  -

که کردم. خداروشکر کن قبل از اینبه دنیا نمیاد ولی اشتباه می

 بالیی به سر تو بیاره تموم شد.

 

خواست از این هم بیشتر نابودم کند؟ فکرم را گرفته بود، می

احساس اعتماد، امنیت، آرامش، خواب شب، آرام و قرارِ روزم 

 دشاعتمادی به زمین و زمان، به خورا گرفته بود. به خاطر بی

 کردم االن پدر هم نداشتم.هم شک کردم که اگر نمی
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 کنی مگه نه؟حرف های منو باور می -

 

کردم که قوی باشم. با دست پسش زدم و ی تالشم را میهمه

 م.کرددستم را روی به صورتم کشیدم. مستقیم نگاهش نمی

 

شریفیان چی؟ چون پلیس بودی با زندگی چند نفر بازی  -

 چند نفر رو به جدایی کشوندی؟ یکردی؟ خانواده

 

های پر از مکث کرد و پرفشار نفسش را فوت کرد، به چشم

 دردش نگاه کردم.

 

 ای که تو یزد بهت پیشنهاد کار داد؟مدیرعامل همون پروژه -

 

هایم آب دهانم را قورت دادم. فکم منقبض بود و ردیف دندان

الِ اتص گرفتم این خطدانست تا جواب نمیکشید. میتیر می

دلنست مردی که در مقابلش ایستاده شکستم. مینگاه را نمی
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کشید. وقتِ یکوت نبود... بود حاال و این لحظه چه عذابی می

 ابدا!

ام چرخ داد و روی نگاهش را روی کل اجزای وجودی

 هایم مکث کرد. عمیق و طوالنی و پر از حرف...چشم

 

ی تازه سروان دایره کرد. منمجالل... قبال تو تهران کار می -

 مبارزه با قاچاق شده بودم.

 

ای که پشتِ میز تحریر قرار ی پا چرخی زد و صندلیروی پاشنه

 داشت، بلند کرد و در خد فاصلِ بینمان قرار داد.

 

 بیا بشین، روی پا بند نیستی. -

 

با چشم و ابرو مخالفتم را اعالم کردم. پوفی کشید و خودش 

پشت دستش بیرون زده بود. احتماال های ی رگنشست. همه

 برای او هم یادآوری خاطرات تلخ گذشته سخت بود!
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محله بودیم. با هم جالل دوست صمیمی من بود. قدیما هم -

کردیم. بعدش من وارد دانشکده افسری کوچیک بازی میگل

جایی ما رو به هم شدم و اون مهندسی خوند. دست تقدیر اون

رم سر پروژه و دستگیرش کنم. اول رسوند که مامور شدم ب

خبر نداشتیم همه چی زیر سر اکبره... وقتی معلوم شد که زنش 

غیابی طالق گرفت و تنها دخترش رو با خودش برد خارج از 

 که با کلی پارتیتونست کار کنه تا اینکشور... یه مدت نمی

بازی دوباره شروع کرد به ساخت و ساز، دوباره از صفر شروع 

 کرد.

 

ام به شدت باال و ی سینهکشیدم و قفسههای عمیق مینفس

. بلعیدمهایش را میی حرفشد. انگار کلمه به کلمهپایین می

هایی که روی دوشم تشنه بودم برای شنیدنِ علتِ بدبختی

 کرد.سنگینی می

 

 مهبد؟ -
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 کمر خم کردم و سرم را به دست گرفتم.

 

 آخ سرم! -

 

 م.دستش را روی کمرم حس کرد

 

ها از جالل دونی. من همون موقعحاال همه چیز رو می -

عذرخواهی کردم. قسم خورد منو بخشیده، وقتی تو رفتی و با 

فهمی. دونستم یه روزی همه چیز رو میاون کار کردی، می

دونستم دست تقدیری که تو رو به یزد کشوند، همه چیز رو، می

 کنه.رو می
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داشتیم؟ اون جیگرش بسوزه و من کل  من و مهیار چه گناهی -

که قلب من تونست وجودم... از خودم متنفرم بابا، به خاطر این

 الدن رو دوست داشته باشه، از خودم نفرت دارم.

 

 دستش را نوازشگر کمرم کرد. مردانه و عمیق و پر از حرف...

هایی که زبانش قادر به بیان نبودند، ی حرفهایش همهدست

 کرد.ی میروی کمرم هج

 کشید.درد داشتم و کل وجودم عذاب می

 

 منم تقصیری نداشتم، گاهی بازی زمونه اینطوریه. -

 

 وادارم کرد قد راست کنم.

 

 الدن از دستم فرار کرد بابا... -

 

اش را از هم لبش به لبخندی کش آمد و ابروهای گره خورده

 باز کرد.
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و چیزهایی که ت کنی چندبار بازندگی منو نگاه کن، فکر می -

 رو شدم؟گذشته انجام دادم؛ برحق و ناحق روبه

 

شدم. من جواب صریح و واضح ذهنم درگیر بود و متوجه نمی

 خواستم.می

 

 چطوری الدن رو پیدا کنم؟ چطوری انتقام بگیرم؟ -

 

.. کنه.اصال الزم نیست تو کاری کنی، دنیا کار خودش رو می -

و ترتیب دادی؟ چند درصد چنددرصد خودت مالقات با الدن ر

 خواست که تو حقیقت رو بفهمی؟من دلم می

 

ستم خواخواستم ببینمش، نشد، وقتی میهیچ درصد... وقتی می

 نابودش کنم نشد.

زمانی دنیا این مالقات را برایم در نظر گرفت که هم من و هم 

 الدن و هم شریفیان با هم سورپرایز شدیم.
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بینه. باالخره ای کارش رو میمن بهت قول میدم، الدن سز -

وقته که عذاب واقعی متوجه میشه که من تقصیری نداشتم، اون

گناه رو مجازات رو بفهمه... به خاطر یه گناهکار، چندین بی

 کرد؛ خصوصا الله...

 

تر شده بودم ولی هنوز هم حال خوشی نداشتم. ضعف آرام

 داشتم و جسما و روحا در عذاب بودم.

 

ی خوبی باهامون راه ننداخته بابا... شدیم مثل یه روزگار باز -

ها دست از سرِ گلومون کالف سردرگم؛ کِی قراره این گره

 م بابا.بردارن؟ کِی میشه یه نفس راحت کشید؟ من خیلی خسته

 

 ام کوبید، محکم و پرتوان...دستش را چندین بار به شانه

 

مهیار  ست. اگرچه فقط یکسال بای ارشد خونهمیترا بچه -

تفاوت سنی داره، زیر نظر مادرت بزرگ شد. ظریف و 
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تم تونسها به خاطر موقعیتم زیاد نمیوقتست... من اونشکننده

پیششون بمونم. مدام ماموریت داشتم. مهیار که به دنیا اومد، 

کار منم ثابت شد. قوی و صبور... درست مثل پدر خدابیامرزم. 

ه حس مسئولیت پیدا کردم. تو که چشم باز کردی به دنیا، تاز

تازه طعم پدر بودن رو چشیدم چون تو درست مثل من بودی. 

گفت. مثل چشمم ازت مراقبت کردم... فریده روزی هزاربار می

خواستم قوی باشی، مثل من ضعیف نباشی. میترا، مهیار، می

 فریده، همه موظف بودن که چشم از تو برندارن.

 
 

  
 
 

 

ام را در پیش پریشان، راه گونهقطره اشکی سرگشته و 

 شدم.گرفت و من هربار مانع میمی

 ریخت.سرم را رو به آسمان بلند کردم، نباید فرو فرو می
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پسر خوبی واسه پدرم نبودم اما تمام تالشم رو کردم پدر  -

دونست تو نقطه ضعف خوبی باشم واسه پسرام... الدن خوب می

 منی!

 

ام را نوازش داد. شتِ شست گونهصورتم را قاب گرفت و با انگ

 کردم.از نگاه کردن به چشمانش خودداری می

 

که تنها نمونی، هرکاری کردم جز مقابله با خودت... واسه این -

بهت اجازه دادم بری و با کسی کار کنی که ممکن بود در حقت 

بار دشمنی کنه، راه به جایی نداشتم جز توکل به خود خدا... این

رو به خدا سپردم که حفظت کنه، که به خاطر منی  خودم نه، تو

که تو تمام عمرم حق کسی رو نخوردم، حق کسی رو پایمال 

نکردم... تو عذاب نکشی. پسرم؟ ناراحتی، ضربه خوردی... ولی 

 بیا و به حرف این پدر پیر گوش کن. برگرد و عصای دستم شو.
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ا اشکم ری فرو ریختنِ قطراتِ پلک بستم و بیش از این اجازه

خواستم، بغلش کردم و پیراهن ندادم. حداقل حاال نمی

 اش بین دستم مشت شد.مردانه

 

  بابا؟ -

 جان بابا؟ -

 

سعی می کردم این بغضِ لعنتی باعثِ شکستنم نشود، 

 بریده حرف بزنم.خواستم بریدهنمی

 

من بهت شک نکردم. مطمئن بودم هیچ گناهی مرتکب  -

 کنم.که پدری مثل شما دارم افتخار مینشدی. به بودنت، به این

 

 تر نگه داشت.نفسی به آسودگی کشید و سرم را محکم

 

کنه، مثل هایی که هرکسی مینگران هیچی نباش. بدی -

چرخه و به سمت خودش بر چرخه و میمونه، میرنگ میبوم



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

984 

تونه شونه خالی کنه. سر گرده... الدن از زیر بار گناهش، نمیمی

 شینیم و با هم کلی حرف میزنیم.ناسب مییه فرصت م

 

 

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

  
 

 

از آسانسور بیرون زدم و موبایلم را از جیبم بیرون آوردم. 

 خشایار پیامک فرستاده بود.

 

خوش اومدی، چی شده چند روز زود اومدی؟ زنگ زدم جواب "

 "ندادی. یه زنگ بهم بزن

 

پیامک بعدی از ی هم صحبتی با هیچکس را نداشتم. حوصله

 جالل بود.
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سالم، یه خداحافظی خشک و خالی هم سهم ما نبود مهندس؟ "

 "ما هیچ... پروژه به حضور تو نیازداره پسر

 

نفسم را پرفشار بیرون فرستادم و با کلید وارد خانه شدم. کولر 

کرد و را روشن کردم و ساک را روی مبل انداختم. سرم درد می

رین ی شیدار بزرگ قهوهفنجان دستهبیشتر از هرچیزی به یک 

احتیاج داشتم. قهوه ساز را به برق وصل کردم و به سمت اتاق 

ای گرفتم و حوله پوش به سمت آشپزخانه رفتم. دوش دو دقیقه

رفتم. فنجانی از قهوه پر کردم و با چند قاشق شکر، شیرین 

 احساس ابدا حاال و بودم نخورده غذا تمام دوروز  کردم.

 .نداشتم هم گرسنگی

 
 

  
 
 
 

 

 در شش ماه اخیر، بیش از ده کیلو وزن کم کرده بودم.
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به تصویر لرزانم در فنجان زل زدم و پر از زخم و چرک و 

عفونت، پوف کشیدم. کمی از قهوه را مزمزه کردم و دمی از 

 بوی خوشَش گرفتم.

لرزید ولی حتی جواب دادن به تماس، از موبایلم روی کانتر می

نوشیدم و نفس جرعه میخطور نکرد. جرعهذهنم هم 

 ی پدری آرامش داشتم.جا بیشتر از خانهکشیدم. اینمی

فنجان خالی را روی میز ال ای دی گذاشتم و به سمت اتاق رفتم 

از هایم به سختی بکه کسی محکم و پیاپی به در کوبید. پلک

بودند، گیج خواب بودم. ابروهایم به شدت در هم گره خورد، 

توانستم فکرم را منسجم کنم و حدس بزنم که چه نمی حتی

 کسی بود!

 

 ای، این در رو باز کن.دونم خونهمهبد؟ می -

 

 صدای سارا بود؟! با تعجب و بهت سرِ جا میخکوب شدم.
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چطوری از آمدنم خبر داشت؟ من هنوز با خودم کنار نیامده 

را با سارو شدن کشیدم و هنوز توانایی روبهبودم، هنوز درد می 

 را نداشتم.

ی درونم باز هم قدعلم کند و بینِ حس ترسیدم دیو خفتهمی

 عشق و نفرتم، سایه بیندازد!

 خواست؟!جا چه میسارا کم عذاب نکشیده بود... حاال این

 

در کشمکش با عقل و قلبم، به سمت در رفتم و بازش کردم. 

هنمِ ای نگاهمان در هم تالقی کرد. دیدنش درست وسطِ جلحظه

 ام، چیزی شبیه به معجزه بود.زندگی

هایش به سرخیِ همیشه نبود اما از سیبِ سرخِ حوا هم لب

 رسید.تر به نظر میدلفریب

اش، پای عقل و های به هم چسبیدههای نمدار و مژهچشم

 لغزاند.منطقم را هم می

ها انتظارش را انتظارِ دیدنش را نداشتم اما حاال... انگار سال

 کشیدم.می
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 طورهمان بود آورده باال زدن، در برای که را دستش هنوز 

م و اندام ظریفش را به آغوش رفت جلو که بود مانده باقی خشک

 کشیدم.به اندازه ی تمام دنیا دلتنگش بودم.

 

سارا، سارای من، خانومم... آخ سارا... آخ که چقدر به بودنت  -

 دست و پا میزنم!دونی تو چه حالی احتیاج داشتم. نمی

 

دستش را دور گردنم حلقه کرد و من تنگ به خودم فشردمش. 

سرم را به گودی گردنش فرو بردم و عطر تنش را نفس 

 کشیدم، محکم و تند...

 آمد، باید بهکردم، باید سارا میام را درک میتازه عمقِ دلتنگی

تابش دیدم تا بیمن سر میزد و باز خودم را در نگاهش می

 شوم.

باز هم سارا از خودگذشتگی کرده بود و حضورش، همین را 

رساند. من سرِ قول و قرارم نمانده بودم و باز هم به آن نازن می

 گشت. به الدن...برمی

 خدا لعنتم کند!
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 چه بویی میدی! -

 

تر لرزید و صدایش از همیشه گرفتهتنِ ظریفش در آغوشم می

 بود.

 

پرواز کردم، مهبد؟ چرا خبر  جاوقتی فهمیدم اومدی تا این -

 ندادی که داری میای؟

 

ی پیش بشنوم. خواست چیزی از حتی پنج دقیقهدلم نمی

نوشیدم و جان گردنش را گرفتم و لب روی لبش گذاشتم. می

گرفتم. دست چپم را روی گودی کمرش فشار دادم و دست می

تر از قبل پشت گردنش قفل کردم. دلم راستم را محکم

خواستم تا صبح قیامت، تا وقتی ت دست بردارم، میخواسنمی

 ی لذترسید، این بوسهصدای شیپور اسرافیل به گوشم می

خشونت روی هایم را نرم و بیدادم. لببخش را ادامه می

 گرفتم.دادم و کام میهای خشک و سرخش تکان میلب
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شدم. شالِ نازکش را از روی موهایش برداشتم و سیراب نمی

داشتم و هنوز از ارِ موهایش را بیرون کشیدم. لب برنمیطنابِ د

 گرفتم.عطرِ موها و پوستِ مضطربِ تنش، نفس می

 

 سارا؟ -

 

خواند، انگار در تصوراتم ای که سارا را به نام میصدای غریبه

بود ولی سارا که با ترس به عقب هولم داد، به خودم آمدم. بین 

 جیغ سارا به هوا بلند شد. هایم، سامان را دیدم ونفس زدننفس

 

 سامان؟! من... من... -

 

معطلی دست بلند کرد و سیلی محکمی سامان نزدیک شد و بی

نثار صورت سارا کرد. وقتی سارا نقش بر زمین شد، قلبم 

 ایستاد.
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ی قلبم گم ی سامان، در تپش کوبندهدهانم باز ماند و عربده

سارا را حس کنم و های توانستم نرمیِ لبشد. من هنوز می

 حضورِ سامان...

 خودِ قیامت بود.

شد و سارا روی زمین افتاده های بینیِ سامان باز و بسته میپره

 بود و من گیج و منگ و خراب...

فریادِ سامان، چهار ستونِ تنِ من و سارا و خانه و شهر را به لرزه 

 انداخت.

 

شرف، بی خوری؟ مهبدِجا چه خبره؟ تو داری چه گهی میاین -

 کار داری؟تو با خواهر من چی
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با همان مشت اول و ضربِ دستی که روی فکم کوبید، پخش 

 زمین شدم.

 ناغافل زده بود و عصبانیت و خشم جلوی دیدش را گرفته بود.

 

 ناموس.شرف، بیوجدان، بیوجود، بینامردِ بی -

 

؛ حتی کرد و عربده میزدداد. توهین میمشت میزد و فحش می

های ببندش را درست تقالهای سارا هم نتیجه نداشت. نفس

شنیدم و فرود آمدنِ ضرباتر دستش روی سر و کنارِ گوشم می

 شد.صورتم ابدا قطع نمی

 داد و نه مهلت نفس کشیدن...ی حرف زدن مینه اجازه

 کشید.ی صورتم تیر میبه نقطهنقطه

 من فقط نگرانِ سارا بودم نه خودم...

نی که از چیزی خبر نداشت، به حتم با سارا رفتار خوبی ساما

شد. دستم تر میداد. ترس در وجودم بزرگ و بزرگنشان نمی

ی پیراهنش گیر کردم و به عقب هولش دادم ولی را در یقه

 هایش باال گرفت.افاقه نکرد و عربده
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کس وکاره؟ فکر کردی هر غلطی دلت بخواد فکر کردی بی -

 ؟تونی بکنیمی

 

ن کوبید که ممحابا مشت میآنقدر برافروخته بود و تند و بی

 توانستم صورتش را ببینم، حرف زدن پیشکش...حتی نمی

 آور سارا شنیدم که گفت:های سرسامنا نداشتم. از بین ناله

 

کشیش، من همه چیزو توضیح ولش کن داداش. داری می -

 میدم.

 

خواست سارا را که میولی سامان گوشش بدهکار نبود. مدام 

تر از قبل مشتش را مانعش شود را پر حرص پس میزد و محکم

 کرد.ی صورتم میحواله

 

باالخره بلند شد و موهای سارا را که از تقالهای زیاد از زیر شال 

 بیرون زده بود، گرفت و لگد محکمی به پهلویم زد.
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های متورمم دیگر باز خون از سر و صورتم جاری بود. پلک

های شدند و به شدت به هن و هن افتاده بودم. سرفهنمی

کشدارم، راه نفسم را باز کرد. سارا بلند جیغ زد و التماس کرد 

ولی خونی که مقابل دیدِ سامان را گرفته بود، به این راحتی کنار 

 رفت.نمی

 

خبر... تو وجدانِ از خدا بیکشمت؛ هم تو رو هم اون بیمی -

خوای؟ یه تو بغل مهبد چی میوری سارا؟!خجا چه گهی میاین

نگاه به خودت بکن، تو دختر حاج رضایی؟ تو خواهر منی؟ با 

 کنم.همین دستام خفت می

 

های سارا به آنقدر فریادهای سامان کر کننده بود که ضجه

 رسید.های سنگینم نمیگوش

ی کرد. حتی به سارا هم اجازهشکست و نابود میسامان می

 داد.میحرف زدن ن

 

 کنی، به جون مامان...داداش اشتباه می -
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تر از آن بودم که از زنم دفاع جانو دوباره سیلی زد. من بی

 کنم.

 

خفه شو. اسم مامان رو به اون زبون کثیفت نیار، چقدر به  -

آبروییت افتخار کردی؟ پس بگو ریشم خندیدی؟ چقدر به بی

نگذره، خودم قبل چرا نیومدی! خدا لعنتت کنه... خدا ازت 

 کنم.که ننگ بشی، پاکت میاین

 

 دوباره به پهلویم لگد زد و من لب باز کردم.

 

 آخ! سامان... تو... -

 

دستش دو طرف حوله قرار گرفت و تازه به وضعیت 

ای که سامان از من و سارا دیده آمیزمان پی بردم. صحنهفاجعه

 شکست.بود، کمرِ هر مردی را می
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نامردی که در حقم کردی، هیچوقت ازت به خاطراین  -

گذرم. ناسالمتی حق همسایگی به گردنت داشتیم؛ گور نمی

 بابای رفاقت... گور بابای انسانیت... گوربابای همسایگی.

 
 

  
 
 

 

 

شد. ها، باز نمیدهانم غرق خون بود و پلکم از شدت ضربه

دستم روی مشت لرزانش نشست و به زحمت الی پلکم را باز 

سارا در خودش مچاله شده بود و مثل ابر بهاری اشک  کردم.

 ریخت.می

برای خودم متاسف بودم که حاال توان دفاع کردن از زنم را 

گفتم ولی سامان امان نداشتم. باید حرف میزدم، باید می

داد. هنوز کل وجودم مورد هجوم ضرباتش بود و داشتم نمی

 کشیدم.های آخرم را مینفس

 ه حتم کل ساختمان را خبر کرده بود. لعنتی...های سارا، بجیغ
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 کنی. سارا...صبر کن، سامان اشتباه می -

 

 ولی باز امان نداد و دوباره مشت کوبید که جیغ سارا بلند شد.

 

 کشیش.داداش؟! تو رو جون مامان بس کن. داری می -

 

سارا با وحشت به سمتمام آمد و از پشت پیراهنِ سامان را 

 فه افتادم.کشید و به سر

 مشتش را آزاد کرد و روی زمین نشست.

 

صدای داد و فریاد سارا بلند شد و من نیم خیز شدم. به زور الی 

 پلکم را باز کردم ولی برای هر اقدامی دیر بود.

فقط دو ثانیه صبر کرد و از جا بلند شد. موهای بلندِ سارا اسیر 

خودش  کشان بارحمِ سامان شد. سارا را کشانهای بیدست

همراه کرد و در حالی که همچنان عربده میزد، در را محکم به 

 هم کوبید.
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 هایم باال گرفت و حوله و سالن غرق خون شد.شدت سرفه

ام برای نفس کشیدن، دهان باز کرده های پوستیکل روزنه

کرد. به سختی از جا بلند شدم هایم درست کار نمیبودند و ریه

کردم که حداقل بعد از م. آرزو میی مهیار را گرفتو شماره

 دیشب تا به حال، جوابم را بدهد. بوق اول... دوم... سوم...

 

شدم. با زانو به کف سالن افتادم که صدایش را داشتم ناامید می

 شنیدم.

 

 الو مهبد؟ جانم داداش خوبی؟ -

 

 نور امیدی به قلبم افتاد. بین هن و هن صدایش کردم.

 

 کمکم... کن.مهیار... ک... ک... -

 

 زده سکوت کرد.شوک
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 م.مهیار؟! من... سا... سا... سارا رو... بیا مهیار... من خونه -

 

مهبد؟ چی شده؟ من... من دارم میام، تو ماشینم.. همین حاال  -

 ی خودتی؟ حرف بزن.میام... تهرانی؟ خونه

 

 توان آخرم بود. به سختی چند تا از حروف را به هم چسباندم.

 

 . آ... آره.آ.. -

 

این را گفتم و گوشی از دستم افتاد. صورتم که با ضرب به زمین 

 ام را از دست دادم.خورد، هوشیاری

 

 

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

  
  

 هایم را به هم وصل کرده بودند.شد؛ انگار مژهپلکم باز نمی
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 هایکرد. جز صدای بوقدرد داشتم و بند بند وجودم گز گز می

های ریتمیکم، هیچ صدایی به ی و نفسمکرر دستگاه کنار

هایم سنگین کنارم افتاده بود. به سختی رسید. دستگوشم نمی

ی خفیفی که در سکوت پیچید، چیزی لب باز کردم ولی جز ناله

 از گلویم خارج نشد.

 

 مهبد؟ -

 

 ام گذاشت.هایم کشدار شدند. دستش را روی سینهنفس

 

 کنه؟درد میعزیزم؟! قربونت برم خوبی؟ جاییت  -

 

گلویم خشک خشک بود و بوی مواد شوینده و الکل داشت 

 حالم را به هم میزد.

تِ ای که پشهنوز درک درستی از موقعیتم نداشتم، انگار فاجعه

 سر گذاشته بودم را به خاطر نداشتم.
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 تونم چشمام رو باز کنم؟!چه اتفاقی افتاده؟! چرا نمی -

 

زد که از درد چهره در هم ام ای به سینهبا کف دست ضربه

آوردم. ام را به دست میکشسدم. کم کم داشتم هوشیاری

شد. الدن... خیانت... داشت جورچینِ اتفاقاتِ گذشته کامل می

ی شیرین و دلچسبِ ازدواج... یزد... برگشتنم و آن بوسه

 لعنتی...

بارم! احتماال همه خبر سررسیدنِ بدموقعِ سامان و وضعیتِ اسف

 .داشتند

 

 چشمات چرک کردن حتما... بذار به دکتر خبر بدم. -

 

بغض داشت و پر حرص حرف میزد. به همین خاطر اطمینان 

 دانست.پیدا کردم که حداقل مادر می

 

 مامان؟ -
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بین راه متوقف شد. این را از قطع شدنِ صدای برخورد 

 ها مهای کفشش روی سرامیکپاشنه

 حس کردم.

 

 بیاد پیشم.مهیار کجاست؟ بگو  -

 
 

  
 

 

 

دیدم ، کالفه شدم. حتی توانِ سکوت کرد. از اینکه جایی را نمی

اش را نداشتم و این بیشتر از قبل تصور کردنِ حالت چهره

 کرد.ام میعصبی

  
 مادر؟ رفتی؟ -
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 ها وبه سختی دستم را باال آوردم. چند درصد این بغض کردن

ن سامان همه چیز را ی درونی داشت. حتما تا االها، ریشهسکوت

 جار زده بود.

کرد، تعریف کرده همه چیز را همانطور که خودش خیال می

 بود.

 

. شنوهبینه ولی گوشام میجایی، چشام نمیدونم اونمامان می -

 صدای رفتنت نیومد!

 

 میرم به دکتر خبر بدم بیاد چشات رو شست و شو بده. -

 

جانم را از تنم  و صبر نکرد. صدای به هم خوردن درب اتاق

 گرفت.

دستم را که هنوز در هوا معلق بود، انداختم. چشم بسته به اتاق، 

 هایم زل زدم.ها و نداشتهبه گذشته، حال، آینده، به داشته

پدر و مهیار در چه حالی بودند؟! من خالف شرع نکرده بودم اما 

 خالفِ عرف چرا...
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مای بدنم را دلنگرانی برای سارا زیر پوستم جریان داشت و د

برد. کاش از حال و اوضاعش خبر داشتم. من باید کاری باال می

 کردم. باید...می

خورد. این حال خراب از وضع حالم از این همه ضعف به هم می

جسمانی نبود، روحم خسته و درمانده شده بود. نیم خیز شدم و 

دند. کربه سختی روی تخت نشستم. پهلوهایم به شدت درد می

 رم به دستم وصل بود.هنوز س

 

آه کشیدم و خواستم سرم را بیرون بیاورم که صدای دکتر را 

 شنیدم.

 

 چرا بلند شدی؟ بذار معاینت کنم. -

 

ای که انگار قصد رها کردنم از ندیدن و سیاهی مطلق و سرگیجه

 را نداشت، کالفه شدم.

 

 قبل هرچیزی یه فکری به حال چشام کن، دارم عصبی میشم. -
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 خب... این که ناراحتی نداره، فقط یکم صبر داشته باش. خیلی -

 

 داد سکوت کند.کردم ولی ترجیح میحضور مادر را حس می

 

 آقای دکتر اینا رو کجا بذارم؟ -

 

 و پرستار زن نزدیکم شد.

 

 بفرمایید. -

 

 دست دکتر که به بازویم خورد، تکان خوردم.

 

 نترس، دراز بکش که بتونم شست و شو بدم. -

 

ی بحث نداشتم. با کمک دکتر دراز کشیدم ولی تمام حوصله

 کرد.بدنم درد می



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1006 

 

 آخ سرم. -

 

سر دردت طبیعیه، وقتی بیهوش شدی احتماال سرت به زمین  -

خورده. دیروز ظهر که آوردنت درصد هوشیاریت خیلی پایین 

 بود.

 

ف شد حرای کشیدم. با مادر و دکتر و پزستار نمیپوف کالفه

ید قبل از هرچیزی با مهیار حرف میزدم ولی تا همین زد. من با

 ثانیه حضورش را حس نکرده بودم.

 

 جاست؟شناسین؟ مهیار پارسامهر؟ اینشما برادرم رو می -

 

 آروم باش. -

 

هایم می کشید، حس خنکای مایعی را که با پنبه روی پلک

 شنیدم.های یواشکی مادر را میها و گریهکردم. صدای نفس



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1007 

 

 تونی باز کنی؟ین میبب -

 

نه، این چرک کردن دیگه از کجا اومده؟ مگه چه بالیی سرم  -

 اومده؟

 

 دوباره مشغول پنبه کشیدن روی چشمم شد.

 

 خوب میشه آقای دکتر؟ -

 
 

  
 
 

 

باالخره مادر به حرف آمده بود، کم کم داشتم احساس غریبگی 

 کردم.می
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ه اتفاق افتاده... ی ها، ایننگران نباشین، به خاطر شدت ضربه -

طور باشند. با شست و شوی دائم خوب چند روز ممکنه همین

 میشه.

 

 انشاهلل. -

 

ی مادر برایم اهمیت توضیحات دکتر و لحن ناامید و خسته

توانستم از مادر تقاضا کنم تا از سارا خبر بگیرد نداشت. نمی

 ولی مهیار و پدر چرا...

کرد و ضعف و میانعطاف خون پمپاژ ثلبم محکم و بی

ای که داشتم، بیشتر از هرزمان دیگری، به روحم فشار سرگیجه

 بودم اما...آورد. حاال باید قوی میمی

 لب باز کردم.

 

 مادر؟ حداقل شما بگین بابا کجاست؟ -
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مادر قصد جواب دادن نداشت، تکانی به خودم دادم و از درد 

 را شنیدم.آخ کشیدم ولی دلش به رحم نیامد. صدای پرستار 

 

 دکتر من آقای پارسامهر رو صدا کنم؟ -

 

 زده گفتم:قبل از هر جوابی شتاب

 

 آره، بگین کارش دارم. -

 

 و زیرلبی ادامه دادم.

 

 باید حرف بزنیم. -

 

ی چشمی رخ که بین هر سه مناظرهپرستار سکوت کرد. این

 دانستم.داد یا نه را نمیمی

 

 حاال باز کن. -
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دیدم و نور اتاق پلکم را باز کردم. تار و درهم میبه سختی الی 

 ها را کشید و اتاق کم نورتر شد.کرد. پرستار پردهاذیتم می

 

 تونی چیزی ببینی؟می -

 

 چندبار پلک زدم.

 

 آره. -

 

صدای نفسی که مادر به آسودگی کشید را شنیدم و کم کم 

ین ا دیدم بهتر شد ولی انگار بیشتر به خاطر ورم چشمم بود که

شدند. حتما خیلی وضعیت اسفناکی پیدا ها از هم باز نمیپلک

 کرده بودم.
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دکتر را باالخره دیدم. تقریبا چهل ساله با موهای جوگندمی... 

لبخند کجِ روی لبش، اخم را مهمان صورتم کرد، هرچند دردم 

 گرفت.

 

 حاال دیدی چیزیت نیست؟ -

 

ی اتاق دیدم، هچشم چرخاندم و مادر را دستمال به دست گوش

غمناک و افسرده سر پایین انداخت و اشکش را با دستمال 

 خشک کرد.

 

 ممنون.-

 

دکتر با اجازه ای گفت و رفت. خیلی امید داشتم که مهیار را در 

 چهارچوب درب اتاق ببینم اما دریغ...

شد، رو به پرستار که داشت سینی از مادر هم آبی گرم نمی

 کرد گفتم:اری بلند میحاوی داروها را از میز کن
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 برادرم رو صدا کن. -

 
 

  
 
 
 

 

خیلی کوتاه نگاهش را بین من و مادر چرخ داد و با تکانِ سر 

 بیرون رفت.

 

 مادر؟ -

 

اش بیشتر شد و پشت به من ایستاد. فین فین شدت گریه

کردنش روی اعثابم بود و این ساکت و صامت بودنش، داشت 

 کرد.ام میدیوانه

 

جوابمو نمیدی؟ حداقل یه دوتا لیچار بارم کن.، من خب چرا  -

 کار کردم؟چی
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انگار این حرفم تحریکش کرد که نزدیک شد و کنار تخت 

دیدم. کل اعضای صورتم به ایستاد. صورتش را هنوز تار می

کرد و هر اخم و حرف زدنی به ضررم تمام شدت درد می

 و حمایتم شد خفه خون گرفت؟! سارا به منشد ولی مکر میمی

 احتیاج داشت.

 

 کار کردی پسرم؟ خودت بگو...تو چی -

 

خداروشکر هنوزم پسرتم، خالف شرع که نکردم. رفتم زن  -

 گرفتم.

 

های سرخ از گریه، لب گزید و چنگی به صورتش زد و با چشم

 روی سرم خم شد.
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گفتی من برات خواستی میالهی ذلیل نشی، خب تو زن می -

عزت و آبروی مردم هم بازی کردن شد  کردم. باپیدا می

 ازدواج؟

 

پس حدسم درست بود. مهیار و پدر هم به همین دلیل چشم 

دیدن من را نداشتند. مهیار همان مهیاری بود که ادعای برادر 

هایم را داشت. پدر همان بزرگتری و درآوردن چشم دشمن

اش بودم. آهی از سر درد پدری بود که من ستون زندگی

 کشیدم.

 

ی باباش من با آبروی کسی بازی نکردم. سارا دختر خونه -

ترازمه... نبود که آقا باال سر بخواد، دوسش داشتم، دیدم هم

تونم باهاش بسازم. شرایط ازدواج رو نداشتم، یه شهر دیگه می

کردم، به وجودش هم احتیاج داشتم... مادر من بیست و کار می

 بینمون نباشه؟هشت سالمه. خوب بود همین صیغه هم 
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چشم گرد کرد و از وقاحتم جا خورد. دروغی در کار نبود، وقت 

 خجالت کشیدن هم نبود.

 

خوای این رسوایی رو تو توپ و تانک کنی و همه تر... میآروم -

 رو خبردار کنی؟

 

ام از درد در پوزخند زدم که آخم به هوا بلند شد. هنوز چهره

سرم خم بود. دستش را  هم فرو رفته بود و مادر هنوز روی

لرزید و ی پتو را باال کشید. تنم میی تخت گذاشت و گوشهلبه

 انگار این را متوجه شده بود.

 

از کدوم رسوایی حرف میزنی؟ به خدا، به جان خودت قسم...  -

خواستم همین روزا بهت بگم بری خواستگاری. اگر زن می

 گم.کنم. این رو به سامان هم میموقتمه، دائمش می

 

اش گذاشت. یک گام باز به گریه افتاد و دستمال را زیر بینی

 فاصله گرفت و آه کشید.



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1016 

 

نسترن خانوم یه چشمش اشکه یه چشمش خون... هزار و  -

یک آه و نفرین کرد. واسش آبرو نذاشتی، صیغه هم راه و رسم 

خودش رو داره. دختر هرکسی نبود پسرم، دختر حاج رضاست 

 فهمی؟می

 

فهمیدم یا عالم و آدم؟! انم را قورت دادم. من نمیبزاق ده

ی اتاق دادم. لعنت بر مهیار که نگاهم را از مادر به دربِ بسته

 قصد دیوانه کردنم را داشت.

 

چون دختر حاجی بود، حرمتش رو نگه داشتم. اگر یکم خالف  -

عرفه ولی خالف شرع نیست. رسما و قانونا زنمه، رفتم محضر و 

 سند و مدرکش رو دارم.عقدش کردم؛ 

 

 کالفه دستی به صورت دردناکم کشیدم. جای سالم نداشتم.
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خواین جای آب، سم به خوردم یه کم آب بهم بده اگر نمی -

 بدین.

 

ی اتاق، پاکت آب میوه را بیرون از یخچال نیم متری گوشه

کشید و داخل لیوان ریخت. از روی تخت بلند شدم و پاهایم را 

 آویزان کردم.

 

 این سرم هم بیرون نیاوردن. -

 

 غره رفت و کنارم ایستاد.چشم

 

 چون هنوز تموم نشده... -

 

لیوان را از دستش گرفتم و به لبم نزدیک کردم. ترس از باز 

 شدن پارگی لبم را داشتم ولی کمی از مایع خنکش نوشیدم.
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پرسم جان مهیار راستش رو بگین... حال سارا یه چیز می -

 خوبه؟

 
 

 
 

 
 

 

نفسش را آه مانند بیرون فرستاد. از دستم عاصی شده بود و راه 

خواست با پسری که بی دانستم دلش نمیبه جایی نداشت. می

کالم شود ولی مادر کرد، همی خانواده، ازدواج موقت میاجازه

 توانست خودش را دریغ کند.بود و نمی

 

تِ تو در من خبر ندارم، فقط میدونم همون اندازه که از خجال -

های نصیب نمونده... اینو هم من از بین حرفاومده، اون هم بی

نسترن شنیدم. پسرم، آخه این چه کاریه؟ حاال شرایط رو 

 ببین... اگر سارا رو دوست داشتی چرا به من نگفتی؟
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خواست عربده بزنم. سامان لیوان بین دستم فشرده شد. دلم می

کرد؟! برادرش بود که به چه حقی روی زنِ من دست بلند می

کردم. فقط بود... حقش را نداشت، این را به آن عوضی حالی می

کافی بود هرچه زودتر از شر این تخت و بیمارستان خالص 

 شوم.

 

حاال میگم... شما رو به خدا این دختر رو از دست سامان  -

کنم. مامان دستت رو نجات بده، خودم نوکریش رو می

سم... سارا رو نجات بده، من یه گهی بوبوسم، پات رو میمی

 خوردم.

 

 لب تخت نشست و دستم را گرفت، عاجزانه نگاهش کردم.

 

من چه کاری از دستم برمیاد وقتی مادرش و برادرش تا به  -

 این حد عصبانی هستن؟!

 

 !گفتمی راست 
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آمد. دلم قرار نداشت و باید به هر از دست مادر کاری برنمی

ایم توانست برگرفتم. شاید مهیار میبر میطریقی از حال سارا خ

 کاری انجام بدهد.

 

 مهیار کجاست؟ -

 

 با چشم و ابرو به دربِ اتاق اشاره کرد.

 

 با بابات تو راهرو... -

 

باعث ننگشون شدم؟ چشم دیدنم رو ندارن؟ باشه مهم  -

رفتی خواستگاری؟ حاال نیست، شما مادری کن. مگه نمیگی می

 خوام این دخترو از دست بدم، دوسش دارم.نمیبرو... من 

 

آنقدر حالم ناخوش بود که مادر، دلِ رفتن و تنها گذاشتنم را 

 نداشت. لیوان را از دست لرزانم گرفت و به لبم نزدیک کرد.
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 یکم دیگه بخور. -

 

 پسش زدم. میل به نوشیدن هیچ چیزی نداشتم.

 

 خوام.نمی -

 

گردن کج کردم تا از پشتِ مادر با دلخوری عقب رفت و من 

اندامِ مادر، به بیرون دید داشته باشم. صدایم را باال بردم و 

 توجه به محیطِ بیمارستان و خلوت و حضورِ مادر داد زدم.بی

 

شنوین، خوب گوش کنین... من مهیار؟! بابا؟! اگر صدام رو می -

کار اشتباهی نکردم؛ درستش این بود. سرخورده بودم، نابود و 

دونستم دل بدم به کسی غون بودم، نیازم بود، حق خودم میدا

که مطمئن بودم بین تمام دنیا دلش با منه... نامردی نکردم، 

 ها.خالف شرع نکردم، مثل آدم پیش رفتم... نه مثل فرشته

 شنوین؟انسان جایزالخطاست، می
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 هیس! بیمارستان رو گذاشتی رو سرت. -

 

رسیدم. حداقل نه تا زمانی که میطوری به آرامش ننه... من این

پدر و برادرم؛ بزرگترهای من، پشت دربِ اتاق کشیک 

دادند و حتی به خودشان زحمتِ دیدنِ روی کثیفم را می

دادند. سِرُم را از دستم بیرون کشیدم. خودم باید فکری نمی

 کردم.می

 

 کنی مهبد؟کار میچی -

 

مادر خودش را به  از روی تخت بلند شدم و وسط اتاق ایستادم.

 من رساند و دو طرف بازویم را به دست گرفت.

 

 دیوونه نشو... همش ده دقیقه هم نیست به هوش اومدی. -

 

دونین و اینه باز خوبه از مرگ برگشتم، خوبه خودتون می -

ونم ترفتار شما با من... معلوم نیست چی به سر سارا اومده. نمی
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. اید خودم دست به کار شمبمونم و منتظر خبر مرگش بشینم، ب

 از شماها آبی گرم نمیشه.

 

صدای در را شنیدم، سربلند کردم و نگاهم با نگاه پدر برخورد 

ام قفل شد و تکان نخوردم ولی کرد. نفسم جایی بینِ سینه

 صدای پر از تشویش و نگرانی مادر را شنیدم.

 

ط شرایها، فقط پسرم نکن اینکارو... االن با این دیوونه بازی -

 کنی.تر میرو واسه اون دختر سخت

 

 فریده تو یه لحظه بیرون منتظر من بمون. -

 

ی قاطع و محکمِ پدر کافی بود تا مادر لب از لب همین یک جمله

باز نکند اما التماس را از نگاهش خواندم. دستم را رها کرد و 

عقب تا کنار در رفت. پلک باز و بسته کردم و از اتاق عقب

 د.خارج ش
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 بابا؟ -

 

دستش را باال آورد که یعنی ساکت، یعنی خفه شو، یعنی حاشا 

 به غیرتت نامرد!

 
 

  
 
 
 

 

خیلی حرف برای گفتن داشتم اما توانِ حرف زدن در مقابلِ 

ی پدر نداشتم. چند گام خوردهخشم نگاه و ابروهای در هم گره

رفت و ضعف بدی در به سمتم برداشت. سرم به شدت گیج می

که حاال و در چنین موقعیتی، داشتم به تنم پیچیده بود. اینکل 

کردم، تنم را به عرق نشاند. ام با سارا فکر میطعمِ آخرین بوسه

 سامان در بد موقعیتی سر رسیده بود و خدا لعنتم کند!

 حتما پدر هم از این رسوایی خبر داشت؛ هرچند...

 سارا زنم بود!
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، همه چی کامال مشخصه... الزم نیست چیزی رو توضیح بدی -

از اینور دل بریدی، خواستی با وارد کردن اون دختر به 

زندگیت، خودت رو گول بزنی... مگه غیر اینه؟ من تو رو 

 نشناسم باید سرم رو بذارم زمین و بمیرم...

 

 خدا نکنه! نگید بابا، من فقط... -

 

 کافیه! -

 

 کردم.لبم را بین دندان گرفتم و طعم شوری خون را حس 

 

مگه مردم آبروشون رو از سر راه آوردن؟ فکر آبروی منو  -

 نکردی به درک، فکر حیثیت و حیای اون دختر هم نبودی؟
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عفتی نکرده بودم. چرا پدر و مهیار و ی بزرگی نبود، بیمسئله

کردند؟! سارا یک زن سامان داشتند این موضوع را بزرگ می

 نیازهای هر مردِ مجردی...ی مطلقه بود و من یک مرد با همه

 به آقاباالسر احتیاج نداشت.

 

غیرت نیست. فکر نکردی ست اما بیسامان درسته خارج رفته -

اگر یکی همین کارو با میترا بکنه چی میشه؟ مگه تو برادری و 

اون نه؟ من کی به تو یاد دادم که صیغه چیز خوبیه؟ مرد باید 

 بگه خدا یکی زن هم یکی...

 

م از بیان هر حرفی... با این حال باید برای سارا هر شرم داشت

 دادم.آمد انجام میکاری از دستم بر می

 

ی موقت تمام از اول هم قصدم همین بود. قرار بود این صیغه

شود. من فکر خودم را کرده بودم. اگر سارا را هم از دست 

 دادم، این زندگی دیگر هیچ معنایی نداشت.می
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ن اشتباه کردم ولی تو اون شرایط حتی حق با شماست، م -

دونم چه نظری دارین، خوب تونستم درست فکر کنم. مینمی

فهمم ولی بابا حرف منم یکیه... به خود خدا قسم اهلل بودنش می

خوامش. بابا نجاتش بدین، یکی، سارا هم یکی... والسالم! من می

چی کنم. هرمن به درک... به خدا یک درصد به خودم فکر نمی

 هم خوردم حقم بوده، شما هم بزن ولی...

 

ی حرفم عاجز ماندم. پدر نفسش را فوت کرد. این از ادامه

سرگیجه و سردرد دست بردار نبود ولی پاهایم را برای نیفتادن 

 به زمین چسباندم.

 

اگر حاجی زنده بود، من چه جوابی داشتم بهش بدم؟  -

 کنی؟اینطوری حرمت نگه داری می

 

و مقابلش ایستادم و برای بوسیدن دستش خم شدم.  جلو رفتم

کشید یک لحظه ترس به جانم افتاد. اگر خودش را عقب می

 چی؟ ولی اجازه داد و دستش را گرفتم.
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بوسیدمش و رد خون لبم به جای ماند. نگاه پدر روی خون ثابت 

 ماند.

 

که بالیی که اتفاقی بیفته. قبل از اینپا پیش بذارین قبل این -

 کنم. بابا سارا زن منه.رش بیاد... عقدش میس

 

لرزیدم. من سردِ سرد هایم بود و میهنوز دستش بینِ انگشت

 ی آتش...بودم و پدر کوره

 

به چه ضمانتی؟ به چه اصلی؟ روی چه حساب و منطقی سامان  -

 خواهرش رو به تو میده؟

 

سرم از این حرف تیر کشید. مگر توانِ ندادنش را داشت؟! 

 کردم.به پا می خون

 

 تونه نده... اون زن منه، رسما و قانونا.نمی -
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ای وحشت کردم. پوزخند زد و جگرم آتش گرفت. برای ثانیه

کرد تا آخر دنیا خر بود، اگر لجبازی میسامان از بچگی کله

 رفت. وای... وای خدایا!پیش می

 

 خوای قدم تو راهی بذارم که همین حاالقانون تو اینه؟ می -

 بسته؟ با این رویه اونا به تو زن نمیدن.میدونم بن

 
 

  
 
 
 

 

دلم آتش گرفت. لیاقتِ سارا از من باالتر و بهتر بود ولی من 

خواستم. حاال از خودخواه بودم و سارا را برای خودم می

احساساتم اطمینان کامل داشتم. اگر روزی بین الدن و او گیر 

 م فقط سارا بود و بس!ی قلب و ذهنکرده بودم؛ حاال ملکه

های تلخی که پدر سعی داشت به خوردم بدهد، به مزاقم حرف

 آمد.خوش نمی
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 چرا؟ خونه دارم، ماشین دارم، کار دارم... -

 

 اش را به هم رساند و مقابلم گرفت.انگشت شصت و نشانه

 

 کنه.قدر فهم نداری، کارت رو خراب میهمین که این -

 

ی به رانم کوبیدم. صدای مکالمهپوف کشیدم و حرصی مشتی 

خورد و من اهمیت ندادم. ضعیفی از بیرون اتاق به گوشم می

ی حواسم روی پدر و متقاعد کردنش معطوف شده بود. همه

 داد.حداقل یک نفر باید حق را به من می

 من هیچ حقی نداشتم؟!

 

 خرم. بابا؟! یه کاری کنین.فروشن؟! میفهم رو کجا می -
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تکان داد و دستی به محاسنش کشید. از من رو متفکر سر 

گرفت و پشت به من، به سمت پنجره رفت. درمانده و عاجز به 

 ی تخت تکیه دادم.میله

 

بابا؟! مسئولیتش پای من، گناهش پای من، کتکش رو  -

طوری دووم ش وقت بگیرین، من اینخورم... فقط از خانوادهمی

 نمیارم.

 

 انقدر عجله داری؟ -

 

دهانم را با دست پوشاندم. به سمتم سر چرخاند و عمیق و بی 

پلک زدن براندازم کرد. با چشم و ابرو تایید کردم. نفسی تازه 

 ای در سکوت گذشت.کرد و چندثانیه

 

کنم. من تا ندونم اونا راضی هستن یا نه، هیچ اقدامی نمی -

خیلی مردی و ادعای بزرگ شدنت میشه... که صدات رو روی 

بذاری و تو بیمارستان عربده بکشی، خودت هم میری و  سرت
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با سامان حرف میزنی. االن بزرگتر و مرد و آقا باال سرِ سارا 

 اونه...

 

 مگر مردِ سارا من نبودم؟ هنوز چهارماه از صیغه نامه باقی بود.

 

 ی بین ما...پس اون صیغه -

 

ه خوای دائمش کنی؟ مگاز نظر من باطله... مگه نمیگی می -

ی تالشت رو بکنی واسه به دست آوردنش؟ خوای همهنمی

خیلی خب... این گوی و این میدون، صیغه رو خودت کنسل 

کن. برای به دست آوردنش هرکاری الزمه بکن. برو و با سامان 

 حرف بزن.

 

قرار بود تنهایی به جنگِ سامان بروم؟! باید خودم راه را هموار 

های چکید و پلکو اشک میی چشمم عرق کردم؟! از گوشهمی

سوخت. ضربِ دستِ سامان سنگین بود. به متورمم به شدت می
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همان اندازه که به غیرتش لطمه وارد کرده بودم، مشت و لگد 

 زده بود. ناباور لب باز کردم.

 

کنه... اون عوضی اصال نذاشت من نمیشه.. سامان قبول نمی -

 بینین چی به روزم آورده؟حرف بزنم، نمی

 

حرف و واکنشِ خاصی به سمتِ دربِ خروجی رفت و دستی بی

 ی در را لمس کرد.در هوا تکان داد. دستگیره

 

اول از همه، تکلیفت رو با حسی که به الدن داری روشن کن...  -

وقتی دلت روشن شد، وقتی عقلت یاری کرد، وقتی تونستی 

 تصمیم درست رو بگیری و سامان رو راضی کنی، منم هستم...

 

به سمتم سر چرخاند و در حالی که نگاه معناداری به سمتم 

 وار لب باز کرد:انداخت، زمزمهمی

 

  خانه ی دل جای هر بیگانه نیست..."
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  کوی مجنون جای هر دیوانه نیست..

  قلب لیلی به مجنون خوشتر است...

  غیر لیلی کس الیق این خانه نیست...

  
  *حضرت عشق موالنا جان جانان..

  
قلبم اشاره کرد و از اتاق خارج شد. پوف کشیدم و به دیوار  به

 لگد زدم. از درد چهره در هم کشیدم و آخم بلند شد.

 

 آخ... خدا لعنتم کنه، خدا لعنتم کنه. -

 

کرد، خواهر دسته گلش سامان تحت هیچ شرایطی موافقت نمی

 داد. خدایا... آخ!را به من نمی

 

 انوهایم خم شدم.عقب لب تخت نشستم و روی زعقب

  از حسم به الدن خبر داشت. از دیوانگی

 هایم، از نامزدی و جدایی...
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من و سارا را در بد وضعیتی دیده بود و اگر من به جای سامان 

 کردم؟!بودم، قبول می

 کرد.ام سنگینی میجوابم، روی حنجره

 
 

 
 
 
 

 

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

 

 

 کی مرخص میشی؟ -

 

 خندید.ایار نگاه کردم. هنوز هم بابت قیافه داغونم میبه خش

 بهار نیشگونی از بازویش گرفت.
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ش کردی. بابا گفت که باید پرسی، دیوونهاین بار هزارمه می -

دکتر بیاد معاینه کنه... چون سرش ضربه خورده نگهش 

 داشتن.

 

 اش را کنترل کرد.خشایار با دست خنده

 

صورت و حال و روز خراب، یه  کنم با اینآخه فکر می -

یکسالی نگهش دارن... حتما دکتری که این تز رو داده یه 

 چیزی زده تو فضا بوده.

 

ابدا حس و حال شوخی نداشتم. بهار با شرمندگی لب گزید و 

شالش را جلو کشید. من که عادت کرده بودم اما خشایار این 

 کرد.دختر را پیر می

 

 روز یه چیزیش شده.تو رو خدا ببخشید، خشی ام -

 

 ی تاسف تکان دادم و به در اتاق زل زدم.سری به نشانه
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 خوای مهبد؟چیزی می -

 

دلم  جهت کالفه بودم ونفسم را شل بیرون فرستادم. بیخود و بی

خواست هرچه زودتر از شر این بیمارستان کوفتی خالص می

ک های مادر نبود، یخوردنشوم. اگر به اصرارها و قسم و آیه

 دادم.کردم و خودم به رفتن رضایت میدقیقه هم تحمل نمی

 

 نه. -

 

کشیدم. هنوز هم بعد از بیست و انتظارِ آمدنِ مهیار را می

 م.دانستچهارساعت قصد نداشت به من سر بزند. علتش را نمی

 

 بهار؟! تو خبری از سارا نداری نه؟ -

 

ه رانم ب ی نه تکان داد. دستم نشت شد ومتاسف سری به نشانه

 ریختم.کوبیدم. دمای اتاق باال بود و داشتم عرق می
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این همه شما بدون صیغه با هم بودین، هیچی نشد. تو رو خدا  -

 تونم زنم رو ببینم.وضع منو ببین، نمی

 

 خشایار دوباره خندید که غضبناک نگاهش کردم.

 

ها! من مونیجوری میای بابا چشات رو چپ نکن. همین -

 ی داغونت درست بشه مردک اوباش.روحیهخوام می

 

 کالفه پشت سرم را به بالش کوبیدم.

 

پاشو گمشو بیرون خشی، باور کن اعصاب درست و حسابی  -

 ندارم. یه وقت دیدی زدم فکت رو پیاده کردم.

 

 لبخند کجی به لب آورد و هردو ابرویش را باال انداخت.
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طرف هم سامان زده عمرا بتونی، باشگاه که نمیای، از اون  -

رو  کردی، هیکلتترکوندتت... اگر مثل من وزنه سنگین کار می

 خوردی.گرخید... کتک هم نمیدید، میمی

 

 بهار دستش را روی لب خشایار گذاشت.

 

کم حرف بزن. مثال اومده عیادت مریض... این مدلیش رو  -

 ندیده بودم.

 

بهار را  ی خشایار به هوا بلند شد و دستصدای شلیک خنده

غرق بوسه کرد. برای خشایار، زمان و مکان مهم نبود... همه حا 

آورد. بلند بلند به بازی در میکرد و مسخرهمحبت خرج می

 حرف آمد.

 

یکی بیاد یه آرام بخشی، چیزی به این بشر تزریق کنه بلکه  -

 بیهوش شه.
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خورد ولی هیچکس جلودارِ خشایار بهار بیشتر از من حرص می

هایش فاصله گرفت. . باالخره بهار از خشایار و لودگینبود

 نزدیک تخت ایستاد و روی سرم خم شد.

 

گیرم، نمیذارم تو مهبد؟! من هرطور شده خبر سارا رو می -

 طوری غصه بخوری.این

 

این حرف، درهای امیدواری را به دلم باز کرد و ناخواسته لبخند 

ی یک باغچه زدم. صورتش شاد و سرزنده بود، درست مثل

 بهاری...

 

 هو هو... چه خبره؟! من به چشامم اعتماد ندارما. -
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 بهار عصبی به سمتش چرخید.

 

واقعا که... من قراره زنت بشم، اینم که رفیق گرمابه و  -

 گلستانته.

 

 بهار؟! این رو به درخت میگن. من اسم دارم. -

 

خشایار  هایدستی در هوا تکان داد. ناخواسته واردِ بازی

آورد. حداقل برای شدم و همین موضوع هم او را سر ذوق میمی

  شد.تر میآورِ این اتاق، راحتای تحمل محیطِ خفقانثانیه

 

 خبه حاال تو هم... دوتاتون دست به یکی کردینا. -

 

خشایار از روی صندلی بلند شد و پر اخم به بهار نگاه کرد. بهار 

 برابر فیل...درست مثل یک موش بود در 

ی شالش را مرتب کرد و تنِ با ترسی کنترل شده گوشه

 صدایش را پایین آورد.
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 چیه خب؟ من که حرفی نزدم. -

 

خشایار شال بهار را گرفت و به سمتِ خودش کشید. من خیره 

به هردو، سکوت کرده بودم و حرفی نمیزدم. واکنشی نداشتم 

وقعیتش فکر جا نبود. داشتم به سارا و مچون ذهنم این

گرفت؟! اگر که سامان تا چه اندازه به او سخت میکردم. اینمی

افتاد، سامان را یک زخم و خط و خش روی تن و بدنش می

 کردم. خشایار صدایش را کلفت کرد.بیچاره می

 

 جوری از ما دل ببری ضعیفه، یه وقت دیدی...نبینم دیگه این -

 

 ازک تغییر داد.بکباره تن صدایش را به حالت کامال ن

 

 پیشی شدم جوجه رنگی نازم رو بلعیدم. -
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و بلند خندید. پرستاری که برای سرکشی آمده بود، صدایش را 

 باال برد.

 

 جا اتاق مریضه... بفرمایید بیرون.چه خبره آقا؟! این -

 

که باز هم زخمم سر باز لبم را محکم گرفتم و خندیدم. از این

زده فاصله گرفت و سر پایین خجالتترسیدم. بهار کند، می

اش، من را به یاد سارا های رنگ گرفتهانداخت. گونه

 انداخت.می

 سارای محجوب و آرامِ روزهای اول...

کرد تا جواب سالمم را بدهد. اولین هزاربار رنگ عوض می

 ی بینمان را هنوز به خاطر داشتم.بوسه

 

 ه.ببخشید، یهو پیش اومد... خشی معذرت بخوا -

 

ای صاف کرد و معنادار ابرو باال انداخت. برای خشایار سینه

 عوض کردن بحث گفتم:
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 این دکتر چی شد؟ -

 

 حتی یک گره هم از ابروهای در همش باز نکرد.

 

 تحمل کنین، تو راه هستن. -

 

ا ام ری پزشکیبا بدخلقی و پشت چشم نازک کردن، پرونده

شایار دست به سینه ی بعد بیرون رفت. خچک کرد و چندلحظه

روی صندلی نشست و پایش را تکان داد. بهار که به سمت 

 یخچال رفت، گفتم:

 

 مهیار هنوز بیرونه؟ -

 

 اوهوم. -

 

 خواد بیاد تو؟نمی -
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 چیزی نگفت. -

 

پوفی کشیدم. کم کم داشتم از این رفتارهای مهیار کفری 

 شدم.می

 

بابا رو مرخص به نظرت دقیقا مشکلش با من چیه؟! مامان و  -

 کرده، عین میرغضب دم در کشیک منو میده، تو هم نمیاد.

 

 خشایار شانه باال انداخت و سری به چپ و راست تکان داد.

 

 خوری یا هلو؟مهبد آب آناناس می -

 

 هیچکدوم. -

 

 نمیشه، آقا مهیار دستور اکید داده که... -
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حرفش را نیمه رها کرد. به طرفش سر چرخاندم که کف 

 تش را نشانم داد.دس

 

 منظورم مادرتونه، دستور داد که... -

 
 

 
 
 
 

 

نگاهش بین در اتاق و من در گردش بود. خشایار پوف کشید و 

داد و توقعِ من حرصی نفسم را بیرون فرستادم. از دور اُرد می

 فرمانبرداری داشت؟!

لی پلک بستم تا روی اعصابم فکم منقبض شد و برای ثانیه

ام یک طرف، این . کل دردهای جسمانیتسلط پیدا کنم

 های مهیار هزار طرف...بازیبچه

 دلنستم باید از کدام درد بنالم!نمی
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 آناناس. -

 

ام پیچید. ی سینهنفس عمیقی کشیدم و دردِ بدی در قفسه

 ی درد گذاشتم.زیرلبی آخ کشیدم و دستم را روی نقطه

 

 خاک به سرم، سه شد که... -

 

های متورمم را از هم باز ی عذابم، پلکهردو ملکهاهمیت به بی

 ی دیوار زل زدم، از یازده گذشته بود.کردم و به ساعت گوشه

لیوان دست بهار را گرفتم و الجرعه سر کشیدم. بهار باالی سر 

 خشایار ایستاد.

 

کنه، کی میشه من از شر این بیمارستان خیلی سرم درد می -

زحمت اون لباس منو بهار بی راحت شم؟! اصال چرا نشستم؟!

 بده... گور بابای دکتر.
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گفتم و تعلل نکردم. از روی تخت بلند شدم. خشایار به سمتم 

 آمد و مانعم شد.

 

 ای بابا کجا حاال؟ صبر کن دیگه... -

 

دستش را پسش زدم و ایستادم. هنوز کمی سرگیجه داشتم ولی 

 مهم نبود.

 سی رفتم و گفتم:بهار که حرکتی نکرد، به طرف چوب لبا

 

 باید لباس عوض کنم. -

 

بهار با این حرف من ببخشیدی گفت و بیرون رفت. دستم را به 

 دیوار گرفتم. خشایار نزدیکم شد و گفت:

 

لج نکن دیگه، بذار دکتر بیاد معاینت کنه... شاید نخواد  -

 مرخصت کنه.
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خواست داد و هوار کنم ولی دست خودم نبود. دلم نمی

خبری از سارا و ادا و اطفارهای مهیار به شدت و بیتحرکی بی

 اراده باال رفت.خورد. صدایم بیروحم را عینِ خوره می

 

م، خسته خوام برم خونهبخواد یا نخواد مهم نیست، من می -

 شدم.

 

زم ای حق به جانب برانداخشایار دست به سینه گرفت و با قیافه

 کرد.

تر و پرتر شده بود و ورزشکاریکردم هیکلش، احساس می

 احتماال به خاطرِ باز کردن آن باشگاهِ جدید بود.

 

 مشکلت این نیست، مهیاره. -

 

 پوزخند زدم. مهیار... مهیار... مهیار!

 

 تو رو خدا دست بردار. -
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ها را از دستم گرفت و روی تخت پرت کرد. از کل لباس

مواد شوینده و  وجودم آتش فواره میزد. از بوی گندِ تنم، از

 خورد.الکل و این حجمِ درد و سرگیجه، حالم به هم می

 

انقدر حماقت داشتی که همه رو از دست خودت عاصی  -

 بینی هیشکی اطرافت نیست؟کردی، نمی

 

ای داغ دلم را تازه کرد. من هیچ وقت آدم دوست داشتنی

جهت برای کسی محبت خرج اخالق بودم و بینبودم. سگ

ولی مهیار فرق داشت. اشتباه کرده بودم اما نه آنقدر کردم نمی

د ام را به رخم کشیکه حقیرم کند. این حرف، تنهایی و بیچارگی

 و تلخ شدم.

 

 نگران موندن خودتی؟ نمون، به سالمت. -

 

 مهبد؟ -
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از حرفی که زدم پشیمان شدم، وقتی مهیار هم پشتم را خالی 

. تری داشتدلیل موجه کرده بود، خشایار برای تنها گذاشتنم،

 چشم بستم.

 

میدونم حالت خوش نیست، میدونم روحیه درست و حسابی  -

نه. ت کتر رفتار کن. بذار دکتر بیاد معاینهنداری ولی عاقالنه

خوب که شدی، خودم نوکرتم... مهیار با من، سارا هم با بهار... 

کنم. فقط همه چی مثل روز اولش نمیشه، من برات بهترش می

 گه حماقت نکن.دی

 

کردم خشایار بعد از حرفی آب دهانم را قورت دادم. خیال می

 کرد اما...رفت و پشتِ سرش را هم نگاه نمیکه زدم، می

ی زمین روی دوشم سنگینی ی حجمِ کرهچیزی به اندازه

 کرد.می
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کار کنم؟ سکوت کنم وقتی تا پشت در اتاق میاد و میگی چی -

 ه؟پاش رو تو اتاق نمیذار

 

نگاه عاقل اندر سفیهی به صورتم انداخت و با تاسف سر تکان 

 داد.

 خسته به دیوار تکیه دادم.

 

جوری دیدنت رو نداره، یه درصد یک درصد فکر کن دلِ این -

فکر کن شاید منتظره تو بری پیشش... یه درصد فکر کن این 

وسط یه چیزی هست که دلش از اون گرفته، که منتظره تو بری 

خواهی کنی. شاید هم واسه خاطر تو کاری کرده که و عذر

 دوست نداره تو بفهمی...

 

 با این حرفِ آخرش، ناخودآگاه ابروهایم در هم گره خورد.

 

 منظورت چیه؟ -
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خیالی زد. ابدا متوجه شانه باال انداخت و خودش را به بی

ی آخر در سرم تکرار شدم و مدام آن جملهمنظورش نمی

سمت دربِ اتاق پیش رفتم که دکتر پا به داخل  شد. بهمی

حوصله من را مخاطب گذاشت. اخمِ غلیظی به ابرو داشت و بی

 قرار داد.

 

 ت کنم.شما چرا از تخت اومدی پایین؟ بخواب معاینه -

 

گرش دلشت دیدم ولی دکتر و نگاهِ مواخذهباید مهیار را می

میت ندهم ولی ریخت. خواستم به دکتر اهاعصابم را به هم می

خشایار من را به طرف تخت کشاند و نشستم. دکتر تا کنار 

 تخت پیش آمد و دستش را درون جیبِ روپوشش فرو برد.
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 امروز چشمات بهتره؟ -

 

خشایار سمتِ مخالفِ تخت ایستاد و همراه با بیرون فرستادنِ 

 هوای درون کالبدش، به جای من جواب داد.

 

باری پرستارا زحمت کشیدن  کنه، دو سههنوزم چرک می -

 شست و شو دادن.

 

ام را به دست گرفت. این کالفگی و دکتر هومی کشید و پرونده

اسارت درون اتاق بیشتر لز هر زمان دیگری روی اعصابم بود. 

تحمل یک لحظه بیشتر ماندن نداشتم، خصوصا بعد از حرفی که 

 جوشید!خشایار زده بود. دلم مثل سیر و سرکه می

 

 دردت چطوره؟ سر -

 

 فقط سرگیجه دارم. -
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 حالت تهوع نداری؟ معده درد نداری؟ -

 

داشتم. امید داشتم خودِ مهیار این جنگ چشم از در بر نمی

 اعصاب را تمام کند اما زهی خیالِ باطل...

 

 نه دکتر، هیچکدوم. -

 

 جا...جا بودم و ذهنم همهخودم این

 خشایار پر خنده گفت:

 

تونین جراحی آهنی کنین؟! آخه نمی این اخالقش رو -

 پالستیکی جواب نمیده.

 

ای کرد و چیزی روی کاغذ نوشت. دستم مشت دکتر تک خنده

شد و خیلی نامحسوس روی تخت کوبیدم. دلنگرانی برای سارا 

 کردم؟!کم بود که باید به مهیار هم فکر می
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ز ا بوسه، این داروها رو بگیرید.اون رو دیگه دست شما رو می -

 شاهلل به سالمتی.نظر من مرخص هستن، ان

 

 خشایار کاغذ دست دکتر را گرفت و هومی کشید.

های خشایار را نداشتم. حاال تنها ی شوخی و خندهابدا حوصله

 خبرِ خوبی که دریافت کرده بودم، مرخص شدنم بود.

 

 یه دوتا آمپول هاری هم واسه خودمون بنویسین. -

 

 ام زد.تی به شانهای کرد و دسدکتر خنده

اینبار خشایار سعی داشت حواس من را از مهیار پرت کند 

 هرچند ابدا موفق نبود.

 

کمتر برادرت رو حرص بده، دو روزه دم در اتاق وایساده،  -

 حال خوشی هم نداره.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1057 

این را که گفت بیشتر از قبل به تب و تاب افتادم و مچ دستش 

 را گرفتم.

 

کلی پیش اومده؟! اینا که حرفی چی شده؟ برای مهیار مش -

 نمیزنن اگه چیزی هست...

 

مشکلی نیست، به خاطر خستگی میگم... خیلی این دوروز  -

 خسته شده.

 

کردم؟! به خشایار نگاه کردم که فقط خستگی؟! باید باور می

توانستم به خودم خونسرد به من زل زد. دلم قرار نداشت و نمی

تر بود. دست دکتر را رها مادر خستهبقبوالنم که مهیار از پدر و 

 کردم اما بیش از این ادامه ندادم.

 

 خدا سالمتی بده. -
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های و رفت. بالفاصله از روی تخت بلند شدم و از بین دندان

 کلید شده گفتم:

 

وای به حالت اگه بالیی سر مهیار اومده باشه و به من نگفته  -

 باشی.

 

م را هایله گرفت. لباسخشایار سری به تاسف تکان داد و فاص

اق را حرف اتاز دستش گرفتم و یکی یکی پوشیدم. خشایار بی

ترک کرد. پوفی کشیدم و در حالی که سرگیجه دست از سرم 

داشت از اتاق خارج شدم. به جای مهیار، میترا و شهرام بر نمی

 را دیدم. بهار به محض دیدن من با دست من را نشانه گرفت.
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اینم آقا مهبد... به خدا بیخود نگرانین، حالش خوبه... بفرما  -

 خودتون ببینید!

 

میترا که تازه متوجه حضورم شده بود، با دست دهانش را 

 کشید به سمتم آمد.پوشاند و همزمان که هین می

 

مهبد؟! الهی من بمیرم و تو رو تو این وضعیت نبینم، چی به  -

 روزت اومده؟

 

 به.خوبم، به خدا حالم خو -

 

های بارانی و شهرام دست دراز کرد و من هنوز نگاهم به چشم

جا های میترا بود. هرچند خودم اینحال و هوای ابریِ چشم

 بودم و فکرم هزارجا...

 آرامشم در چنگالِ سامان اسیر بود!
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سالم، ای بابا... ای بابا... نگاه کن تو رو خدا، جای سالم نذاشته  -

 واست.

 

بور و چشمان عسلی روشن داشت و درکل مرد شهرام موهای 

جذابی بود. دستش را گرفتم و در هوا تکان داد. معنادار نگاهم 

 فهمیدم.کرد و من معنایش را میمی

 

 سالم ممنون که اومدین. -

 

داد. کرد و سری به تاسف تکان میمدام صورتم را برانداز می

 و به من چسبید.ام را ندیده بودم. میترا از پهلخودم هنوز چهره

 

 الهی دستش بشکنه که اینجوریت نکنه، به زمین گرم بخوره. -

 

 ای بابا بسه دیگه. -
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خودش را به آغوشم انداخت و به گریه افتاد. دستمال کاغذی را 

فین کرد. هنوز غر میزد. دلم اش گرفت و فینزیر بینی

 آور دور شوم.خواست هرچه زودتر از این محیطِ خفقانمی

 

 گه بالیی سرت میومد چی؟ا -

 

ام ی زوایا بررسیام را به دست گرفت و از همهشهرام چانه

 کرد. زن و شوهر خوب باهم جور بودند.

 

 الکردار چه ناز شصتی داشته! -

 

بهار خودش را به ما رساند و درست کنار میترا ایستاد. رو به 

های خجولش سری از روی کالفگی تکان صورتِ سفید و چشم

 که لب گزید. دادم

 

 تونیم بریم.خشایار رفته داروها رو بگیره، وقتی بیاد می -
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 میترا را از خودم فاصله دادم.

 

 مامان اینا نیومدن؟ -

 

 شهرام سر تکان داد و میترا را به آرامش دفوت کرد.

 

 نه موندن خونه پیش شادی. -

 

 میترا با کف دست به صورتش ضربه زد.

 

خوای بیای تولد با این قیافه چطوری میالهی بگردم داداش...  -

 شادی؟

 

به  شد. تکانیام گرفته بود، با این حال فکر مهیار مانع میخنده

 خودم دادم و پوف کشیدم.

 

 مهیار کجاست؟ -
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 این کمکم  هرسه به هم نگاه کردند. خدایا چه خبر شده بود؟

 مک. کردمی خراب را امنداشته اعصابِ داشت بازیگربه و موش

ام دلیل و افکارِ منفی مهیار نبودنِ برای باید که نداشتم بدبختی

موجه پیدا کنم. حتما مشکلی بود و من خبر نداشتم. عنان از 

 کف دادم و صدایم از حد باالتر رفت.

 

کنم. کم میگم کجاست؟ یا حرف بزنین یا خودم پیداش می -

 کم داره اون روی سگم باال میاد، چه بالیی سرش اومده؟

 

میترا لب گزید و بهار چند قدم عقب رفت. شهرام به اطراف 

کردم تا کسی متوجه نگاهی انداخت. حتما باید داد و فریاد می

 شد؟! آخ لعنتی...حالِ مزخرفم می

ام آنقدر مساعد نبود که با این قوم، ضعف داشتم و حال روحی

 بحث کنم.
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رفت. گفت همین جا بود... خشایار که خبر مرخصیت رو داد،  -

 میره خونه، سه روزه نخوابیده.

 

کشی و کتک و حاال هم رفته بود؟! همین؟! االن توانِ عربده

 دیدم. مردکِ نفهم... پوف کشیدم.کاری را در خودم میکتک

 

 یعنی چیزیش نیست؟ صحیح و سالمه دیگه آره؟ -

 

میترا بازویم را گرفت و درد در کل تنم بیداد کرد. سرم رو به 

سوخت. به زحمت هایم به شدت میی چشمبود و حدقه انفجار

 داشتم.های متورمم را باز نگه میپلک

 

جا بود ولی خیالش که از حالش خوبه نگران نباش. به خدا این -

 بابت تو راحت شد، رفت خونه بخوابه.

 

 هه بلند باالیی نثار جمع کردم و به راه افتادم.
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 بعد... مهبد صبر کن، بذار داروهات برسه -

 

توجه از بیمارستان خارج شدم. شهرام خودش را به من بی

 رساند.

 

 ماشینم از این طرفه. -

 

از حرکت ایستادم و به سمتش چرخیدم. حاال که از میترا و بهار 

 خبری نبود، می شد دو کلمه مردانه حرف زد.

 
 

 
 

 

 

ی دیوار کشاندم. این قسمت مچ دستش را گرفتم و تا گوشه

ور کمتری داشت. خیلی حرف و سوال داشتم اما عبور و مر

 کوتاه و مختصر گفتم:
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راه  کشیکتم و عربدهببین داداش، خیال نکن داد و بیداد نمی -

نمیندازم یعنی خیلی حالم خوبه و همه چی بر وفق مراده، آروم 

پرسم و یه و قرار تدارم... انگار پام رو آتیشه. یه سوال می

 خوام.جواب می

 

 و پایین شدنِ سیبک گلویش، متوجه شدم که بزاق از باال

دهانش را قرو داد. دستی به صورتش کشید و پوف کشان برای 

دانست سوالم چه بود، برای همین ای مکث کرد. خوب میثانیه

 هم اجازه پرسیدن نداد.

 

فهمی ولی دل نگران نباش. مهیار اونقدر خوب اول و آخر می -

 ر خبر سالمتیت بمونه.بوده که پشت در اتاق منتظ

 

دید؟! یا شاید بهتر بود همان ام را نمیواقعا کالفگی و درماندگی

دادم و کل بینارستان را روی سرم کشی را ترجیح میعربده

 گذاشتم. دو طرف بازویش را به دست گرفتم.می
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 یه چیزی شده... اونو بگو! -

 

کردم تا انگار برای گفتن راضی نبود. خشم درونم را پنهان 

حرمتش را نگه دارم ولی من ابدا تحمل انتظار کشیدن نداشتم. 

 خبر بودم.خصوصا که به مهیار ربط داشت و من بی

هایش را در کاسه چرخ داد و به اطراف نیم نگاهی انداخت چشم

 و باز روی صورتم ثابت ماند.

 

من زیاد در جریان نیستم، فقط میدونم با سامان درگیر شده...  -

خواسته تالفی بالیی که سرِ تو آورده سرش در بیاره، یکم  مثال

 کتک کاری کردن.

 

کتک کاری کرده بود؟! مهیار؟! به خاطرِ من...؟! مگر او مخالف 

 کردم. ناباور لب زدم:ام با سارا نبود؟! اصال درک نمیمن و رابطه

 

 چی؟ -
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متاسفانه درست شنیدی ولی چیز خاصی نشده، یه زد و خورد  -

 ه بوده. مهیار خواست ندونی... فقط همین!ساد

 

ام کوبیدم و دردم مهم نبود. کالفه با کف دست به پیشانی

دانستم این درگیری تادچه حد و اندازه بود و بین مهیار و نمی

سامان چه گذشته بود اما من را به شدت به هم ریخت. 

 دانستم باید از این طرفداری کردنِ مهیار خوشحال باشم یانمی

ناراحت! چون معلوم نبود سامان بعد از دیدنِ آن بوسه و زد و 

 داد یا نه...خورد با مهیار، سارا را به می

ی او احتیاجی نداشتم. سارا هنوز زن من هرچند من به اجازه

 بود.

 

چی شد؟ تو خودت صورت درست و حسابی نداری... این چه  -

 وضعشه؟
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رم را رو به آسمان پشت گردنم را با هر دو دستم گرفتم و س

 تابید و من پوف کشیدم.رحمانه میسوق دادم. آفتاب بی

 

 خدای من...! هووووفففف. -

 

 جایین؟شما هنوز این -

 

 با صدای میترا، شهرام دستم را گرفت.

 

بیا بریم تو ماشین، سرپا نمون... ممکنه این سرگیجه کار  -

 دستت بده.

 

خشایار و بهار بیان... اینا هم مونم تا آره شما برید، منم می -

 معطل ما شدن.

 

شدم و راه به هیچ کجا نداشتم. باید کاری داشتم دیوانه می

دانستم چه کاری درست بود. کردم اما حتی خودم هم نمیمی



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1070 

ام را در قالبِ ناچارا با شهرام همراه شدم و بین راه حجمِ نگرانی

 سوال بیان کردم

 

 تگی که نداره؟وضعیتش خیلی خرابه؟ شکس -

 

چندمتری دور شدیم و ریموت ماشین را فشرد. ماشینش از بینِ 

ی واضحِ چند ماشینِ دیگر چشمک زد. جوابم را داد اما طعنه

 شد نادیده گرفت. خودم را لعنت کردم.کالمش را نمی

 

 نه فقط یه چندتا کبودیه، وضعیتش از تو خیلی بهتره. -

 

را بستم. شهرام ماشین را روی صندلی جلو نشستم و کمربندم 

دور زد و نشست. میترا و خشایار و بهار هر سه با هم نزدیک 

آورد و خیلی گرمم بود. ی لباس، به گردنم فشار میشدند. یقه

تر ایستاد و با چشم و ابرو آرزوی سالمتی کرد و من بهار عقب

 با اشاره تشکر کردم.
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ها را روی ی ماشین خم شد و نایلون داروخشایار روی شیشه

 رانم گذاشت.

 

بیا داداشم، داروهاته... یه چندتا هم داروی هاری گرفتم، پاچه  -

 گرفتی استفاده کنن مرض نگیرن.

 

 هایم دادم و گفتم:حالتی به لبمنحنی بی

 

 انقدر شیرینی که گندیدی، گمشو تا یه چیزی بارت نکردم. -

 

چنین  از خشایار توقع نداشتم بعد از این همه سال رفاقت،

ی چیزی را از من مخفی کند ولی حرفی نزرم. حال و حوصله

بحث کردن نداشتم و این رویِ شوخِ خشایار باعث شد سکوت 

 کنم. روبه شهرام گفت:
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بینین تو رو خدا؟! اندازه یه ارزن شخصیت نداره، نمیگه می -

رفیقم از کارای نامزدی و تاسیس باشگاهش زده و افتاده تو 

 ی جدیدش کیک تولد بگیره.ه قیافهبیمارستان واس

 

و خودش از این حرف بلند خندید. میترا به طرفداری از من 

 گفت:

 

جوریش هم خیلی خوشتیپ و وا...! آقا خشایار نگید، همین -

 جذابه...

 
 

  
 
 
 

 

و  تر بودبه تیپم نگاه کردم، شلوار جینی که دوسایز بزرگ

 و شلوارم نداشت.ای که هیچ همخوانی با کفش پیراهن مردانه
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ی خواهرم در تمام دنیا نمونه و تک بود! شهرام در حین سلیقه

 خنده، دستی تکان داد.

 

 مگه خواهر از برادرش تعریف کنه! -

 

 پوف کشیدم.

 

 بشین میترا... سریع برسیم خونه. -

 

 ی شیشه برداشت و چشمک زد.اش را از لبهخشایار تکیه

 

 از این چیزا پیش میاد.به دل نگیر... تو عالم رفاقت  -

 

میترا و بهار ریز ریز خندیدند. کالفه بودم و خسته... دردهایم را 

به خاطر نداشتم وگرنه علتِ خوبی بود تا رگ گردن کلفت کنم 

و همه را وادار به سکوت کنم. میترا درگوشی چیزی به بهار 
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هایش، سوار گفت و با همان لبخندِ جاخوش کرده روی لب

 ماشین شد.

 

 کنم.جبران می -

 

دو انگشتش را به پیشانی زد و فاصله گرفت. برای بهار دست 

تکان دادم که خودش را به خشایار رساند و به بازویش تکیه 

داد. ماشین که به حرکت افتاد، به پشتی صندلی تکیه دادم و 

 چشم بستم.

های بی سر و ته شهرام و میترا را ی شنیدن حرفحوصله

 نداشتم.

 

به خانه از تدارکات تولد شادی حرف زدند. انگار  تا رسیدن

واقعا مهیار مشکلی نداشت و من داشتم این مسئله را زیادی 

 کردم ولی اگر اینطوری بود چرا به من سر نزده بود؟!بزرگ می

دیدم، این ی مزخرفش را نمیگرفت و تا آن قیافهدلم آرام نمی

 رفت.حس بد از بین نمی
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شین، نایلون داروهایم را به دست به محض پارک کردن ما

 گرفتم و کمربندم را باز کردم.

 

 صبر کن با هم میریم. -

 

پیاده شدم و زنگ در را فشردم. اگر به خاطر مهیار نبود، ابدا به 

 دادم.ی خودم را ترجیح میگشتم. خانهاین خانه برنمی

در با صدای تیکی باز شد و من زودتر وارد حیاط شدم. مادر را 

 راه دیدم و از گردنم آویزان شد. بین

 

م... باالخره الهی مادر فدای قد و باالت بره، جیگر گوشه -

 اومدی؟ ایشاال که تنت همیشه سالم باشه.

 

اش زدم و با چشم به دنبال اثری از مهیار گشتم ای به گونهبوسه

 اما نبود.
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کنم بعد دوروز گریه نکن... حالم اومدم، فقط خواهش می -

 .خوبه

 

 اش، آهم را بلند کرد.خیسی گونه

 

مادر من؟! خوب باشم، بد باشم، بخندم، گریه کنم، شما فقط  -

 ی چی؟کنی... واسهگریه می

 

 اشکش را پاک کرد و از آغوشم جدا شد.

 

سوزه... بینمت، جیگرم میجوری میکار کنم؟! به خدا اینچی -

 تنم اومده!های تو رو خدا نگاه کن چه بالیی به سر پاره

 

های تنم؟! منظورش من و مهیار بودیم... صدای میترا، از پاره

 درد دل مادر نجاتم داد.
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وا مامان! چرا مهبد رو سر پا نگه داشتی؟! بذار بره اتاقش و  -

 استراحت کنه.

 

 ام قرار گرفت.دست مادر روی سینه

 

 اتاقت رو مرتب کردم، عین روز اولش شده. -

 

دردهای من، مثل روزِ اول بودنِ تمام گذشته  ترینیکی از بزرگ

بود. خیابان همان خیابان، کوچه همان کوچه، خانه همان خانه و 

 یک به یک موزاییک های حیاط، پر بود از خاطره...

ها به جای میوه، از بارِ گذشته، سنگین یود. کسی چه درخت

خبری از سارا فهمید من از چند جهت تحت فشار بودم؟! بیجی

 ام...های زندگیترین بحرانک دردِ بزرگ بود وسطِ بزرگی

 

 ممنون. -

 

 نایلون داروهایم را به دست مادر دادم و کفشم را بیرون آوردم.
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 مهیار تو اتاقشه؟ -

 
 

  
 
 

 

 به جای مادر، پدر جوابم را داد.

 

 خوابه. -

 

با دیدنش سر پایین انداختم ولی نگاهش را شکار کردم. 

هایش جا خوش کرده بودند. هزاران قرنیه هزاران حرف پشت

 درد و میلیاردها سوال...

شناختم، تودار و مرموز بود اما من این مرد را خوب می

اش نگرانِ وضعیت هر دو ستونِ خانهتوانستم بفهمم که دلمی

 بود!
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 سالم. -

 

 علیک سالم. -

 

مادر و میترا و شهرام، پشت سرم وارد خانه شدند. شادی پشت 

ی کشید؛ انگار از دیدن چهرهایستاده بود و سرک می پدر

جدیدم خیلی راضی نبود. لبخند زدم که به طور کامل مخفی شد 

 و شهرام بلند خندید.

 

 نترس بابایی، این همون دایی مهبده. -

 

 میترا هم خندید و کتفم را ماساژ داد.

 

 کنه ها داداشی!شوخی می -

 

نامحسوس پدر نگرفتم.  مادر آه کشید و من چشم از واکنشِ

شک نداشتم آن چند چینِ باریکِ کنار چشمش، به من و 
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ماجراهای اخیر ربط داشت. قبل از آخرین سفرم به یزد، وجود 

 نداشتند.

 

 چیزی هم خوردی پسرم؟ -

 

ام هی نداشتجز غذای افتضاح بیمارستان که بیش از قبل، معده

 م.را خراب کرده بود نه... ولی اصال گرسنه نبود

 

 خوام، میرم به مهیار سر بزنم.چیزی نمی -

 

 عقب گرد کردم که مادر گفت:

 

 بذار استراحت کنه بعدا حرف بزنین. -

 

میترا شادی را بغل گرفت و برای عوض کردنِ جوّ سنگینِ 

 حاکم بر فضا، لحنش را بچگانه کرد.
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 دایی صورتش اوخ شده... نترس مامانی. -

 

 ام ماشین شارژی بخره؟دایی مهبد که قول داد بر -

 

 ای که با من داشت، فقط ماشین شارژی بود. ای خدا!تنها خاطره

 شهرام باز هم خندید و میترا گفت:

 

 آره عزیزم، همون داییه. -

 

ادی ی شلبخند مصلحتی به لب آوردم که حداقل کابوس شبانه

 نباشم. یعنی تا به این حد وضعیتم افتضاح بود؟

 

 من؟ پس کو ماشین شارژی -

 

پدر نیم نگاهی به من اندلخت و مادر زیرکانه ابرو باال اندلخت 

شک این لحظات تلخ تا چیزی را برای پدر رمزگشایی کند. بی
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گشت. به همان ام به روال قبل برمیشد و زندگیهم تمام می

 شد.ای که فقط با سارا بهشت میجهنمِ خودساخته

 میترا دستی به موهای فرفری شادی کشید.

 

 هنوز که تولدت نشده خانوم کوچولو. -

 

تاب اش را آویزان کرد، رو گرفتم و بیشادی که لب و لوچه

 گفتم:

 

 کنم.بیدارش نمی -

 

پدر نگاه معناداری به سمتم انداخت. مادر هنوز هم داشت با 

 داد.چشم و ابرو چیزی را هشدار می

 

 نخواب باید ناهار بخوری. -
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دم. بعد از گذراندن هفت خان رستم، چشمی گفتم و به راه افتا

 باالخره به اتاق مهیار رسیدم و بدون در زدن وارد شدم.

جا ای همانمهیار روی تخت دراز کشیده بود. چند لحظه

ایستادم. با دیدنش نفسی به آسودگی کشیدم و جلو رفتم. جز 

چند کبودی روی گونه و کنار چشمش زخم خاصی نداشت. 

 مشکلی نبود. لب تخت نشستم.یعنی دراصل، در ظاهر 

 

مهیار هیچوقت اهل کتک کاری نبود. آزارش حتی به یک 

رسید. نفسی از عطر تلخش گرفتم. این عطر، مورچه هم نمی

ای بود که دوست داشتم. از خواب و بیدار بودنش تنها تلخی

اش باز بود. دستم را های پیراهن مردانهاطمینان نداشتم و دکمه

 اش گذاشتم.روی برهنگی سینه

 

معلوم بود به محض رسیدن به تخت پناه برده بود چون حتی 

 هایمکمربندش را هم باز نکرده بود. چشم بستم و تمام حرف

را در ذهنم مرور کردم. کالفه پوف کشیدم و از بین آن همه 

 حجم حرف، تنها لب زدم:
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 خوام.معذرت می -

 
 

  
 
 
 

 

ی زدم. میزی که گوشهاز روی تخت بلند شدم و به اطراف زل 

اتاق گذاشته بود، نظرم را جلب کرد. مهیار عاشق تاریخ و 

های قدیمی، روی هرچیزِ تاریخی بود. چند ظرف سفالی و سکه

 کرد. لب گزیدم و چشم بستم.میز خودنمایی می

 

ها کشیدم. عجیب بود که بعد از مدتآرام و ریتمیک نفس می

دیواری چند در چند احساس آرامش داشتم؛ در همین چهار 

 کوچک که سقف کوتاهش حکم سنگ قبر را نداشت.
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که  ایخواست؛ کاش به جای برگشت به گذشتهدلم نرفتن می

جا و کنار همین مردی که تنها چند قدم فاصله داشت، همین

 ماندم.تداعی گذشته و آغازگر آینده بود، می

 خواست؛ در همین چندمتریمن دلم تنها کمی حس زندگی می

 گرفت. خاطره می گرفت و غم...که نفس نمی

 

گذاشتم و با پای دلم می خواست غرور را پشت در جا می

آوردم ام را به حرکت در میشدم. دست کودکیکودکی وارد می

کشیدم که به ی مرد خوابی میروی مردانگی بیدار مانده

های صورتش را پنهان ریختم. کبودیخاطرش عرق شرم می

 خجالت نکشم.کرد که من 

 

نفسی از هوای پر از اکسیژن اتاق گرفتم و دل پاهایم را مورد 

هایم، دلِ مغزم نرفتن مواخذه قرار دادم. دل پاهایم، دل دست

 خواستند ولی حق با پدر بود.می

کردم. دل بی نورِ من باید به نور من باید تکلیفم را روشن می

 ردم.شد. من در حق سارا جفا کوجود سارا روشن می
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چشم باز کردم و نگاه آخر را به مهیار انداختم که دستش را 

یه تشکر هم "اش گذاشته بود. با خودم زمزمه کردم روی سینه

 "بدهکارتم

 

با کمترین سر و صدایی از اتاق مهیار خارج شدم. پاهایم 

رویی دوباره با اتاقی که جان تمام آرزوهایم را لرزید از روبهمی

ی در را پایین دم دل و جرات دادم و دستگیرهگرفته بود. به خو

کشیدم. قبل از ورود، طبق عادت همیشگی کلید برق را زدم و پا 

 به داخل گذاشتم.

گفت همه چیز به همان وحشتناکی گذشته بی مادر راست می

تغییر مانده بود. تختم سمت چپ چسبیده به دیوار... میز 

 ام سمت راست...نهرویم، کمد لباس و کتابخاکامپیوترم روبه

خواستم اگر کم قدم به داخل اتاق گذاشتم و در را نبستم. می

 آوردم، راه برای فرار باز باشد.

 

جا که شب مستی ایستاده بودم، متوقف شدم. الله درست همان

دیدم؛ با همان چشمان اشکبار و غمزده، با همان را به وضوح می
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ها و ود، صدای نالهی کتم را گرفته بهای ملتمس که گوشهدست

 ابراز احساساتش در گوشم زنگ میزد.

 

کردم ولی دوست داشتم به فرق بین واقعیت و خیال را درک می

 که به ناموستوهمات الله پشت پا بزنم. من مقصر نبودم، این

ترین کاری برادرم، به خواهر نامزدم، پشت پا زده بودم، درست

امنم را گرفت. درست بود که انجام دادم ولی آه مظلومیتش د

 مثل پدر...

 

کار درست را کرد ولی آه مظلومیت از هم پاشیده شدنِ دو 

زندگی را من و مهیار پس دادیم با دختری از جنس همان آه! 

 لب باز کردم.

 

الله؟! تو با من بزرگ شدی، درست مثل میترا... جز حس  -

خواهری هیچ حسی بهت نداشتم. حرفم نیمه تموم موند چون 

کنم... نه من به ناموس برادرم نه تو ت بودم. حاال تمومش میمس

به ناموس خواهرت چشم نداشته باش. خودتو، زندگیت رو به 
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نابودی نکشون. اشتباه من این بود که اون شب نزدمت که اگر 

فهمیدی مردن درد داره، مردی. میخوردی، نمیاز من کتک می

روی رگت کشیدی، تونم حدس بزنم وقتی اون تیغ رو خوب می

پشیمون شدی ولی دردش رو به جونت خریدی. خواستی منو به 

سزای عملم برسونی ولی تو فقط جوونیت رو کشتی. حس عشق 

وجود برادرم رو کشتی. از تو سرم، از فکرم، از دلم برو... بذار 

خودتو، خواهرتو کنار بذارم. اگر تو منو ببخشی منم خواهرت 

ی تو باشم هیچوقت الدن رو بخشم؛ هرچند من جارو می

که من به گذشته وصلم به خاطر توئه... ازت بخشم. ایننمی

 کنم حاللم کن.خواهش می

 
 

  
 
 

 

 

 ی الله افتاده بود.جا که جنازهروی زمین زانو زدم. درست همان
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ی آدما یه زمانی توی زندگی دارن که یه تصمیم اشتباه همه -

بابای من... الدن... تو و بعد من! منم گیرن، مثل بابای تو... می

مثل همه اشتباه کردم. اشتباه من زمانی شروع شد که به یه 

حس بچگونه بال و پر دادم. فکر کردم حسم به الدن عشقه اما 

نبود. حسی که تو وجودم شکل گرفت، همون لذت انتقامی بود 

رسید. همون آهی بود که مادرت کشید، که که از الدن به من می

ی اونا منو ببخش، ی دل منو بسوزونه. تو از طرف همهریشه

قدر به پاکیت ایمان دارم که یه بخشش تو زندگیم رو زیر و اون

 کنه... شاید زیرش از روش بهتر باشه، پس حاللم کن.رو می

 

هایم را روی جایگاهِ خونِ الله کشیدم و پرزهای فرش را انگشت

 ترشدت هرچه تمام بین مشتم گرفتم و کشیدم. قلبم با

 فرستاد.کوبید و خون گرمی را به مغزم میمی

حالم از همیشه بدتر و بهتر بود... من هیچ درکی از خودم و 

خسم نداشتم. فقط خراب بودم و داغون و دردِ جسمانی و 

 کرد.ام، داشت ضعیفم میروحی
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هایی که باالخره به زبان آورده بعد از تمام شدن تمام نگفته

از زمین بلند شدم و لب تخت نشستم. احساس سبکی شدند، 

جا خواستم همینکردم و نفسی به آسودگی کشیدم. میمی

 بخوابم چون به یک خواب عمیق احتیاج داشتم.

 

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

 

  

  
ی موبایلم زل زدم ولی خبری نبود. برای بار هزارم به صفحه

کشیده بودم ولی به هیچ ها چقدر برای برگشت به تهران نقشه

 کدام نرسیدم.

 سارا را هم از دست دادم.

 

های مهمانی تولد به مادر نگاه کردم که داشت ریخت و پاش

کرد. چند روز گذشته بود و وضع دیشب را از وسط راه جمع می

آمد. بیشتر بیمارستان من هرروز نامساعدتر... مهیار خانه نمی

که چه زدیم. اینحرف نمی ماند و با هم حتی یک کلمه هممی
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کردم هرچه که دانستم... فقط آرزو میمشکلی داشت را نمی

 اش را نداشتم.بود، تمام شود. من تحمل نبودن دوباره

 

خشایار به شدت درگیر تاسیس باشگاه و نامزدی بود. از طرفی 

شایان هم کنکور داده بود و چون وقت آزاد زیاد داشت، 

ه بود. صدای بازی کردنِ شادی از شیطنت هایش چندبرابر شد

رسید. دیشب به خاطر خستگی و خواب بیرون به گوشم می

ی رفتن نداده بود برای همین هم آلود بودنِ شهرام، پدر اجازه

 شب را در اتاق سابق میترا مانده بودند.

ز هم دادم ولی باکه مثل قبل به اتاقم حساسیت نشان نمیبا این

ی خودم خواست به خانهآور بود.. دلم میاین خانه برایم خفقان

 برگردم، تنها باشم و با کسی حرف نزنم.

 

 خوای صبحونه بخوری؟نمی -

 

ی سالن که ده دار گوشهبا صدای مادر چشم از ساعت شماطه

 داد، گرفتم.صبح را نشان می
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 خورم.بعدا یه چیزی می -

 

 یکم از کیک دیشب مونده بیارم واست؟ -

 

 خوام برم بیرون.مینه  -

 

 دست از کار کردن کشید.

 

 کجا با این حالت؟ -

 
 

  
 
 

 

 

حوصله از روی مبل بلند شدم. مادر دست به کمر ایستاد و با بی

اخم و پشت چشم نازک کردن، براندازم کرد. دستم روی 
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ام نشست و پیراهنم را به چنگ گرفتم. قلبم درد ی سینهقفسه

 کرر!می

 

نیست، فقط صورتم داغونه اون هم مهم  حالم که چیزیش -

 نیست. میرم خونه ماشینم هم میارم.

 

از اخمش کم نکرد و سینی دستش را روی میز گذاشت و 

 نزدیکم شد.

 

گذره ولی یکم صبر و دونم چی تو سرت میپسرم؟ من می -

 ها از آسیاب بیفته.تحمل کن تا آب

 

حجمِ دوری  آهم را در گلو خفه کردم. خبر داشت که تاب این

شد، بهتر را نداشتم؟! از پدر و مادر و مهیار که آبی گرم نمی

خبری داشت نبود خودم به سارا و آن میرغضب سر میزدم؟! بی

دانستم سارا در چه که نمیگرفت. ایندر وجودم وسعت می

 کرد!ام میوضعیتی دست و پا میزد، خفه
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ست. من فقط جا نمیرم، میدونم رفتنم به نفع سارا نیاون -

 نگرانشم، همین...

 

 بابات ببینه رفتی دلخور میشه... -

 

دستی به موهایم کشیدم و با نیم نگاهی به اطراف، خودم را جلو 

 ی مادر را به مشتم دیدم.کشیدم و نگاه خیره

 

من که اسیر نیستم، من تو این خونه آرامش ندارم. مهیار که  -

خاطر من حتی خونه هم معلوم نیست با من چه مشکلی داره! به 

نمیاد. دیشب هم که دیدین عین یه مجسمه فقط اومد کادوی 

 شادی رو داد و دوباره پرید تو اتاقش.

 

تن صدایش را پایین آورد و سعی کرد با مالیمت تشویقم کند 

 در خانه بمانم.
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ست. بیست و عزیز مادر؟! مهیار چیزیش نیست فقط خسته -

یک میده. چند ساعت میاد خونه، چهار ساعته تو بیمارستان کش

 خوابه که انرژی داشته باشه.اون رو هم می

 

ی بحث کردن نداشتم ولی سرتکان دادم. واقعا خوصله

ی یک خواستم مادر را کالفه کنم. توقع داشتم به اندازهنمی

 کرد.کرد که نمیارزن درکم می

 

 باشه. -

 

ک زده شدم، تلفنم که به صدا درآمد، خودم بیشتر از مادر شو

ی یزد را که اش زل زدم. ناشناس بود ولی پیش شمارهبه شماره

 ی اتصال را لمس کردم.دیدم، دکمه

 

 بله؟ -
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های گشاد شده به ای که به گوشم خورد، با چشمصدای دخترانه

 مادر خیره شدم.

 

 سالم. -

 

 سالم، بفرمایید؟ -

 

 نشناختی؟ -

 

د که احتماال آن صدای داخیرگی و گوشِ شنوای مادر، نشان می

ام را کم کردم و چشم از ظریف را شنیده بود. صدای گوشی

 مادر برداشتم. بعد از کمی فاصله گفتم:

 

 نه، شما؟ -
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که تمام وجودش گوش شده بود، حس سنگینی نگاه مادر و این

کرد سارا بود و ای کاش بود اما هرچه کردم. شاید خیال میمی

 شناختم.آوردم، نمیمیام فشار به مخیله

 

 من ژینوسم، مهبد تو خوبی؟ خبرای خوبی نشنیدم. -

 

نفسم را پرفشار به بیرون فرستادم. ژینوس... حتی قک درصد 

 دادم که ژینوس به من زنگ بزند و حاال...هم احتمال نمی

 

 شنوی؟ولی من خبرای خوبی واست دارم، الو مهبد؟ می -

 

 هایم را پوشاندم.مبا یادآوری آن شب، با دست چش

 

 اخراج شدم؟ -

 

 بعد از کمی مکث خندید.
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من از تصمیم بابام خبر ندارم. باید راجع به کار با خودش  -

حرف بزنی ولی اگر نظر منو بخوای میگم رفتنت حقت بود، 

 موندنت اجبار...

 
 

  
 
 

 

 

به سمت مادر نیم نگاهی انداختم، همچنان پرسوال و متعجب 

ام در آن شهر و شریفی و به کل یزد و زندگیکرد. نگاهم می

 دخترش را از یاد برده بودم. لعنت بر من!

 

 گیرم.حتما با جناب شریفیان تماس می -

 

دانستم که شریفی را عضالت مادر از انقباض خارج شد چون می

شناخت. پوف کشید و دستی در هوا تکان داد و روی میز خم می

ی من داد تا کل مکالمهمی سد. داشت خودش را سرگرم نشان
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کرد هر لحظه را بشنود. زیادی حساس شده بود و گمان جی

 امکان حمله داشتم!

 

 تونیم حرف بزنیم؟خوشحالم که حالت خوبه، می -

 

برای این مکالمه دو دل بودم. تنها به خاطر خودم و سارا نه... 

دید، این دختر شکست خورده بود. اگر ازطرف من نرمشی می

 خورد.بار دوم ضربه می برای

 

 اگر مهم نیست حرف نزنیم بهتره. -

 

از کنار مادر گذشتم و وارد اتاقم شدم. به در بسته تکیه دادم که 

 گفت:

 

من میدونم چه اتفاقی واست افتاده، یه خبر خوب هم واست  -

 خوای بشنوی؟دارم. نمی
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 نشینی نداشت و من پوفی کشیدم.قصد عقب

 

 خب بگو منتظرم. -

 

 قبل از هرچیزی اینو بگو، حال جسمیت خوبه؟ بهتر شدی؟ -

 

 از درب اتاق فاصله گرفتم و مردد لب تخت نشستم.

 

 خوبم. -

 

من توان بد حرف زدن با ژینوس را نداشتم. دختر مردی بود 

. شدی ما مربوط میاش به خانوادهکه از هم پاشیده شدنِ زندگی

لی پارسامهر بودم به دانست من پسر عکه میمردی که با این

من پیشنهاد کار داد.، به من بدی نکرده بود. با وجود 

ا کرد، مستقل شدم. حقایقی رهایی که به قلبم تزریق میاطمینان

 برایم بازگو کرد که آگاه شدم؛ اگرچه تلخ بودند و نابودکننده...
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امیدوارم همین طور باشه، خواستم بیام تهران ولی بابام مانعم  -

وست داشتم از نزدیک ببینمت. غیر از پیش اومدنِ تمام شد. د

اتفاقات گذشته، من بهت یه حس خاصی دارم مهبد... دلم برات 

 تنگ شده.

 

 کالفه گوشی را از گوشم فاصله دادم.

 

خوری ولی باور میدونم مهبد، االن داری از دستم حرص می -

 کن من بچه نیستم که ازعشق یه دختر دبیرستانی حرف بزنم.

 حسی که بهت دارم غیر قابل وصفه.

 

دوست نداشتم تاریخ دوباره تکرار شود. من هیچ میلی به 

شنیدن نداشتم و ژینوس داشت من را در عمل انجام شده قرار 

داد. به حد کافی درگیری فکری و ذهنی داشتم و حاال توان می

 فهمید؟!تحمل نداشتم. چرا هیچکس نمی

 

 بگی؟خوای خبر خوبت رو نمی -
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 آهی کشید و سکوت کرد. من به جای او به حرف آمدم.

 

اگر از همه چی خبر داشتی، می فهمیدی که این اتفاق آخر  -

فهمیدی حال بدم، جسمی و روحی واسه چی تا دلیلش چیه... می

 یدونی... وقتی از تورنتو ریشهبه این حد خرابه. مطمئنم می

الن هم خبر داری... پس نامزد سابق منو در میاری، معلومه که ا

دادم یادم ها چیه؟ من ترجیح مییک کلمه بگو دلیل این حرف

کار کردی، چرا باز هم داری بره اون شب چی شد و چی

 کنی؟یادآوری می

 
 

  
 
 

 

 

 لرزش محسوس صدایش، خودش را به رخ کشید.
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چون من آدمی نیستم که زود پا پس بکشم، چون واسه  -

تالش کردم، واسه اون چیزایی که هرچیزی توی زندگیم 

ازشون نفرت داشتم جنگیدم پس توقع نداشته باش از 

 هام به همین راحتی دست بکشم.هام و عالقمندیخواسته

 

پوزخند محوی به لب آوردم و مشتی به اشک تخت کوبیدم. 

 ژینوس واقعا دختر شریفی بود، مصر و سرسخت...

 

یم، با هم نبودیم، من و شما ده ساعت هم با هم حرف نزد -

 ت رسوندمت.مثل یه راننده فقط تا خونه

 

ی کار اینا چیزاییه که تو میدونی. بابام از تو برام گفته، از نحوه -

خوری، که ی تلخ نمیکردنت... من حتی خبر دارم که تو قهوه

ی خودت بشقاب و سازه، که واسهت نمیغذای بیرون به معده

 یجوشی، که یه دایرهکسی نمیقاشق مخصوص داری، که با هر

 حفاظتی قوی دور خودت کشیدی.
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ها را لز شریفی شنیده اراده در هم گره خورد. اینابروهایم بی

بود؟! یعنی شریفی تا به این اندازه در زندگیِ من نقش داشت و 

 من خبر نداشتم؟! عصبی ابرو در هم کشیدم.

 

میندازه که  جاش منو به حیرتتعجبی نداره بدونی ولی این -

که من با همه چیز دنیا سرناسازگاری دارم، برات جالبه... این

های خاصی هست... چرا باید باعث بشه که واسه من قانوناین

تو رو به من عالقمند کنه در حالی که از حسم به یه دختر دیگه 

 هم خبر داری؟!

 

 باز سکوت کرد، با بغض آشکاری لب باز کرد.

 

 ی هیچکس از آینده خبر نداره.آره خبر دارم ول -

 

مکث کردم، مطمئنا برای خوشبختی من و سارا آرزوی 

 ها را نداشت.بهترین
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خوای خبر خوبت رو بگی من نمیدونم چی بگم، می خیلی خب! -

 یا نه؟!

  
کرد، حالم خراب شد. کالفه بینی باال کشید. از اینکه گریه می

 پوف کشیدم و روی تخت خودم را رها کردم.

 

بعد رفتن تو، ساشا رو بردن اداره ی پلیس... جباری سکته  -

کرد و وقتی ساشا موقعیت رو دید، به کارش اعتراف کرد. حاال 

هردوشون بازداشتن هستن... یکی تو بیمارستان یکی تو 

 پاسگاه.

 

 خب این خیلی عالیه، معتمد چی شد؟ -

 

 .ندارمدرمورد کار با خود بابام حرف بزن، گفتم که من خبر  -

 

 جا کردم.گوشی را در دستم جابه

 

 باشه، خبر خوبت همین بود؟ -
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 نه. -

 

ام را به رخش بکشم ولی سکوت خواست کالفگیهیچ دلم نمی

 کردم.

 

 الدن... -

 

با شنیدن اسمش ضربان قلبم باال رفت و مغزم سوت کشید. 

 انگار سطل آب یخی به وجودم پاشیدند.

 

بیمارستانه البته هنوز بیهوشه و عالئم تصادف کرده، تو  -

ه یه خبر تونحیاتیش خیلی پایینه. فکر کردم که... فکر کردم می

 خوب...

 

 نفسم به شماره افتاد.
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 کجاست؟ -

 
 

  
 
 
 

 

 طاقت تکرار کردم:با این حرفم مکث کرد و من بی

 

 کدوم بیمارستان؟ کدوم شهر؟ کجاست؟ -

 

 مهبد؟ -

 

کردم. چیزی جز جوابِ سوالم فکر نمیحاال یک درصد هم به 

 تر...ی تنم خیس عرق بود و حالم از همیشه ناخوشهمه

 اشالدن، تصادف کرده بود و وضعیتش وخیم و سطح هوشیاری

فهمیدم؟! هزارتا سوال در سرم پایین؟! من حاال باید می
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خواستم برای همین هم صدایم را باال چزخید و جواب میمی

 بردم.

 

 ن ژینوس، گفتم الدن کجاست؟حرف بز -

 

احتماال از دادی که زدم، ترسید ولی به روی خودش نیاورد و با 

 همان لرزش محسوس صدایش، لب زد:

 

 یزد... من دیروز خودم رفتم پیشش، مهبد تو رو خدا... -

 

 هدف چرهی به دور خودم زدم.از روی تخت بلند شدم و بی

 

ودم رو می رسونم. تا شب نه... این امکان نداره، من... من خ -

 یزدم، باید... باید ببینمش.

 

قراری، عصبی شدم. من نباید از این همه نفس نفس زدن و بی

شدم اما دست خودم نبود. شاید دلم دلواپسِ الدن می
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اش را ببینم. شاید دلتنگش بودم، خواست سیاه شدن زندگیمی

 شاید وحشت داشتم از خیلی چیزها...

 کردم، کالفه چنگی به موهایم زدم.تماس را که قطع 

بدبختی پشت بدبختی... این همه اتفاق پشت سر هم از توان من 

کردم؟ تنها چیزی که از ذهنم کار میخارج بود. حاال باید چی

 کرد، یزد بود و رفتن...عبور می

رفتم. حرکت سریع خون را زیر پوست تنم حس من باید می

با دیدن مادر جا خوردم. شوکه  کردم. در اتاق را باز کردم ومی

 لب زدم:

 

 مادر؟! -

 

هایش هوای باریدن داشت. پوستش به شدت سرخ بود و چشم

 دلهره و نگرانی و عجز را باهم از نگاهش خواندم.

 

 ی حرفات رو شنیدم ولی نمیذارم بری.شنیدم، همه -
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ی چشمش چکید و لطافت همیشگی یک قطره اشک از گوشه

ض همراه شد. من هنوز شوکه بودم از صدایش با لرزش بغ

 کرد.هایش را چشتِ هم قطار میحضور مادر و او حرف

 

م خوادیگه نمیذارم به خاطر اون، با زندگیت بازی کنی، نمی -

حتی واسه عیادت اون نمک نشناس بری. این همه دردت رو به 

دونم خبری که نمیجون نخریدم که حاال به خاطر یه از خدا بی

از کجا رو سر زندگیمون سایه انداخت؛ خودت رو از  یه دفعه

 بین ببری.

 

هایم برای چندهزارمین بار، نبضم را به بازی گرفت. گردنم رگ

از این شدت نبض درد داشت. نزدیکم شد و با مشت به جان 

 ام افتاد.سینه

 

کنی یه مادر و پدر داری؟ فقط به فکر حس خودتی؟ فکر نمی -

ن صدهزارتا... تو یه جا شکستی، من تو یه ضربه خوردی، م

 روزی هزاربار... مهبد؟! نمیذارم بری.
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اش گذاشتم. اندامش را به آغوش کشیدم و سرم را روی شانه

اش مشت که نگرانیمن این خم شدن را دوست داشتم، از این

 بردم.داد، لذت میام را هدف قرار میشد و سینهمی

 

 قربونت برم آروم باش. -

 

 کرد.لند گریه میبلند ب

 

 بازم.یه بار دیگه پسرم رو به اون دختر نمی -

 

سعی کردم لحنم مالیم باشد؛ درست برخالف حال و اوضاعِ 

ام. من تکه تکه شده بودم و هر تکه از هزارناحیه تحت درونی

 فشار بود.
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هر آدمی یه بار فرصت اشتباه کردن داره، من دوبار اشتباه  -

وجود نداره... ولی مادر سعی نکن جلوم رو ی سومی کردم. دفعه

 بگیری.

 

 با این حرف به خشمش دامن زدم.

 

 ی من رد بشی.مگه از روی جنازه -

 

لرزید اش دادم و دوطرف بازویش را گرفتم. میاز خودم فاصله

و داغ کرده بود. خودم آرامش نداشتم تا آرامش خرج کسی 

رنجانم توقع داشتم خواست مادر را از خودم بکنم ولی دلم نمی

 موقعیتم را درک کند اما محال بود.

 

 کنم، مادر من...خواهش می -

 

با صالبت صدای پدر، من یک قدم به عقب برداشتم و مادر تند 

 هایش را پاک کرد.و سریع اشک
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 خوای بری یزد که به اون دختر سر بزنی؟می -

 
 

  
 
 

 

ها شده از بین دو دلی و شک سکوت کردم اما پدر مثل تیر ر

کمان، به سمتم آمد و کمرم را به دیوار کوبید. مادر هین کشید 

 و خشم نگاه پدر، سلول به سلول تنم را درگیر کرد.

 

 جرات حرف زدن نداری؟ یه سوال پرسیدم و منتظر جوابم.-

 

ای به سیاهی دیدگانش زل زدم و خودم را برای چند ثانیه

 م.کوبیده شدنِ دستش روی صورتم آماده کرد

 خواستم که برای دیدنش بروم اما...جوابم معلوم بود، می

 ام فاصله دادم.های به هم چسبیدهبه زحمت بین لب
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 آره. -

 

العملی نشان دهد، چشم بستم و ادامه و قبل از اینکه عکس

 دادم.

 

خود  یهای تاریک قلبم رو روشن کنم. به گفتهمیرم که نقطه -

ونم تقلب و ذهنم پاک بشه. من نمی شما... باید الدن از زندگی و

 تونم.طوری ادامه بدم. نمیاین

 

که متوجه باشم، داد میزدم. چشم باز کردم و بدون این

ی مادر، های خفه شدهبرافروختگی صورت پدر و گریه

 ام را برگرداند.گردوی گلویم را به زحمت فرو دادم.هوشیاری

 

 تموم شه.دونی چرا... بذارین بابا؟! شما که می -

 

ای که الله خودکشی کرد، زاویه نگاهش را تا رسیدن به نقطه

دانست من هرشب در این چهاردیواری دنبال کردم. خوب می
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کردم، بیان کردم، دم نمیزدم، فکر نمیچه عذابی را تحمل می

کردم ولی پدر جزو تنها کسانی بود که از سوراخی که بین نمی

. روز به روز سوراخ قلبم قلبم ایجاد شده بود، خبر داشت

 کرد در تمام وجودم.گیر.. ریشه میشد، نفسبزرگتر می

ترسیدم از روزی که جز تهی بودن، چیزی نباشم. لب باز می

 ام کرد.کردم که با حرف خفه

 

 با هم میریم، من و تو و مهیار! -

 

مادر هین کشید و پدر بی سر و صدا راه اتاقش را در پیش 

ود؛ تر بض شدن دیافراگمم از همیشه سریعگرفت. شل و منقب

 سوختم.انگار درست وسط برزخ بودم، می

 

 چی؟ -

 

های گشاد شده به من نگاه متوقف نشد و رو به مادر که با چشم

 کرد لب زدم.می
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 چی گفت؟ -

 

میترا از اتاق بیرون آمد و ما را که مثل لشکر شکست خورده 

 ایستاده بودیم دید و نگران شد.

 

 ! مامان چی شده؟ مهبد؟ سر و صداتون بیدارم کرد.وا -

 

ای که روزگار به صورتم میترا به طرف مادر رفت و من از سیلی

زده بود، چشم بستم. مادر بلند به گریه اقتاد چون خوب 

دانست هیچ احدی حق حرف زدن روی نظر و رای پدر می

نداشت؛ وگرنه خوب بلد بود داد و هوار کند و مخالفت خودش 

کردم اما به را از این سفر نشان دهد. من باید الدن را مالقات می

 حتم نه با پدر، نه با مهیار!

ی هایم را به زبان بیاورم و از همهحق من بود تا آخرین حرف

های گذشته کنده شوم. سارا به من نیاز داشت، به مهبدی تلخی

 که شیش دانگ به او تعلق داشت.
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 بزن، چی شده؟مامان تو رو خدا حرف  -

 

 حالی گفتم:با پریشان

 

 خوایم سه تایی بریم مسافرت.من و مهیار و بابا می -

 

و از این حرف، تلخندی زدم و پا به اتاق گذاشتم. سفر، این 

مسافرت از زهر هم بدتر بود! سفری که شاید خیلی چیزها را 

 داد.تغییر می

 
 

  
 

***************************** 
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 کرد.ترم میشین کالفهسکوت ما

ی کویری، به هر دری زده بودم، افاقه نکرده بود. حاال این جاده

کرد و پدری که تک مهیاری که پشت فرمان لب از لب باز نمی

 به تک حرکات ما را زیر نظر داشت...

 

 هایم را با دست ماساژ دادم.پوف کشیدم و شقیقه

 

 خوای تو داشبورد هست.اگر قرص می -

 

که من را مخاطب قرار داده بود، سمتش چرخیدم. از اینبه 

 جا شدم.پوزخند زدم. کمی در جایم جابه

 

 خوام.نمی -

 

ها شاید ی خوبی نداشتیم و بعد از مدتمن و مهیار اصال رابطه

داد و به من توجه این اولین باری بود که من را مخاطب قرار می
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ویز کند. با قدر که برای سر دردم نسخه تجکرد. آنمی

 ترین تن صدای ممکنه گفتم:آهسته

 

 خوای خالصم کنی؟نکنه سمّی چیزیه، می -

 

 نگاه پر از تمسخری به صورتم پاشید.

 

 هایی که دیدی روت زیاد تاثیر گذاشته.فیلم هندی -

 

رخ  کلی که بینمانخیالِ کلی شیشه گذاشتم و بیدستم را لبه

کرد، لب خیلی دور پرت میهای داده بود و من را به گذشته

 زدم.

 

شی خوای برادرکنخیر... تاریخ روی تو تاثیر منفی گذاشته. می -

راه بندازی. فقط اشتباه ملتفت شدی، من امپراطور نیستم که 

 جانشینم بشی.
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باالخره دعوای ساختگی و لفظیِ من و مهیار، پدر را برآشفته 

 کرد که از پشت سر گفت:

 

ستی که من نسلت رو منقرض کنم. حتما ولی قطعا بیشعور ه -

 کنه.با یه پسر نسل من ادامه پیدا می

 

ای حق به جانب به خودم به طور کامل به عقب چرخیدم و قیافه

 گرفتم.

 

ی ها از رو قیافهدوتا یکیه؟ حداقل میذاشتین آثار کتک -

 داغونم بره بعد...

 

 داد. ی تاسف تکانپدر که پوزخند زد، مهیار سری به نشانه

 کرد.جاده چندان شلوغ نبود و مهیار با مالیمت رانندگی می

 

خوای، مهیار عمرا بتونه نسلت رو ادامه بده... از نظر منو می -

 من بخواه، من...
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خواستم اثر حرفم را در به هیچ کدام نگاه نکردم. نمی

و رو زل زد. جاشان ببینم. پدر پوف کشید و مهیار به روبهچهره

 کرد.فی تغییر کرده بود و همین هم کفایت میبه حد کا

 آورِ ماشین را بهبود بخشید.صدای پیامک، فضای خفقان

 

 "سالم، من جلوی در بیمارستانم. کی میرسی؟"

 

 فقط ژینوس را کم داشتم.

 

 "سالم، جناب شریفیان هم هستن؟"

 

 "آره، چطور؟"

 

  ی لبم نشست، خبر از خیلی چیزها داشت.لبخندی که گوشه

 

 "تا نیم ساعت دیگه اونجام"
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 .کردبه پدر نگاه کردم، همچنان مثل میرغضب به من نگاه می

من که حرف بدی نزده بودم. بچه دار شدن یک امر کامال 

های طبیعی بود. فکرِ سارا به سرم افتاد و طعمِ شیرینِ لب

 سرخش...

یک بچه از من و سارا! شاید نگاهِ خاص پدر هم معطوف همین 

 بود.موضوع 

 

 "بینمت، خیلی عجله نکنباشه پس می"

 

موبایلم را به داخل جیبم فرو بردم و هوای درون کالبدم را 

شد پرفشار فوت کردم. خبرهای خوبی در راه بود. حداقل می

  امید داشت.

 

 چه خبر از خشایار؟! -

  
 مهیار دوست داشت حرف بزند، عجیب بود!
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م کرداش با هم قاطی شدن. فکر مینمیدونم، فعال که همه کار -

 با هم در ارتباط باشین!

 

 خشایار رفیق توئه نه من! -

 

ابرو باال انداختم و با انگشت روی رانم ضرب گرفتم. حای اگر 

ی علی چپ بزند؛ من باز مهیار قصد داشت خودش را به کوچه

 کردم.هم حرفم را ببیان می

 

 به درد تو بیشتر از من خورده! -
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سیاهی شب زل زدم و سکوت مهیار باعث شد من هم حرفی به 

خواست بحث را به بیراهه بکشاند و باز سر از نزنم. احتماال نمی

گذشته و آن شب نحس دربیاوریم. قرار بود هر سه با الدن 

 م!تاب بودقرار و بیکوبید. بیرو شویم و قلبم محکم میروبه

 
 

 

ر متوقف شدیم. من زودت چهل و پنج دقیقه بعد مقابل بیمارستان

از ماشین پیاده شدم و همان دم، باد گرم به پوست سردم 

برخورد کرد. ابدا قصد نداشتم تعلل کنم. پا تند کردم تا هرچه 

 زودتر خودم را به ورودی بیمارستان برسانم.

 

 صبر کن با هم میریم. -

 

مطیع ایستادم و پدر خودش را به من رساند. مهیار که ریموت را 

 رد، به سمت هردو چرخیدم.فش

 

 هرچند من دلم اصال راضی نیست ولی بریم. -
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ی هم به راه افتادیم. از دور ژینوس پوف کشیدم و شانه به شانه

و جالل را دیدم و لبخندم عمق گرفت. پدر که متوجه جالل شد، 

دار ماند. دیایستاد. دیدنِ این صحنه، به حتم باید به یادگار می

 های سال...سال دو رفیق بعد از

 

 چی شد بابا؟ -

 

دستی به ته ریشم کشیدم. جالل هم به محض دیدنِ پدر سرجا 

میخکوب شد. به حتم هیچکدام یک درصد هم به این مالقات 

 کردند.فکر نمی

 

 بابا حالتون خوبه؟ -

 

ژینوس خودش را به ما رساند و من مانتوی عسلی رنگ و شالِ 

 خوش حالتش انداخته بود.حریرش را دیدم که روی موهای 
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 سالم خوبین؟ -

 

تنها چیزی که اهمیت داشت، حال و روز دو مردی بود که 

چندین سال قبل با هم رفاقت دیرینه داشتند. مقابلم ایستاد. 

برای نگاه مشتاق و صورت خندانِ ژینوس تنها سری تکان دادم 

 و مهیار جوابش را با مالیمت داد و رو به من گفت:

 

 چی شده؟مهبد؟  -

 

نگاهم بین پدر و جالل در گردش بود. لبخند کجی به لب 

 آوردم

 

 چیزی نیست! -

 

 و زیر نگاه کنجکاو و پرسشگرِ مهیار، پدر را مخاطب قرار دادم.
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اگر قراره من اشتباهاتم رو درست کنم، شماهم باید همینکار  -

 رو بکنین.

 

 ه پدرشژینوس که انگار تازه متوجه وخامت اوضاع شده بود، ب

 زل زد و صورتش سرخ شد. مهیار ابرو در هم کشید.

 

 جا چه خبره؟منظورت چیه؟ این -

 

د و اشان را نداشتننه پدر و نه جالل قصدِ شکستنِ پیوند چشمی

با همان چند متر فاصله، به هم زل زده بودند. من داشتم به 

 کردم، به خیلی چیزها...خیلی چیزها فکر می

همه بدبختی و فالکت، به کسی که به من به مسبب اصلیِ این 

زخم زده بود و دو خانواده را از بین برده بود. حالم افتضاح بود 

 اما با خونسردی به راه افتادم.

 

 من میرم به دختر مسبب بدبختیامون سربزنم. -
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از سکوت پدر هیچ چیزی دستگیرم نشد. مقابل جالل ایستاد و 

نمیزد. ژینوس بین نفس با سر سالم کردم ولی حتی پلک هم 

 نفس زدن گفت:

 

 بابا؟ شما حالتون خوبه؟ -

 
 

  
 

 
 

 

ی جالل زدم و سعی کردم صدایم رسا و بدون دستی به شانه

 خش باشد.

 

 یه سری چیزا باید مشخص بشن آقای شریفیان! -

 

چشمانش برق زد و سر تکان داد. از این مالقات ناراضی نبود و 

 دستش را که لمس کرد گفتم:من با اطمینان لبخند زدم. 
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 ها حرف بزنین، مهیار با من.بهتره شما از گذشته -

 

ژینوس که انگار تازه از اصل ماجرا باخبر شده بود، سکوت 

کرد. به پشت سرم نیم نگاهی انداختم. پدر به مهیار تکیه داده 

بود و من با چشم و ابرو اشاره دادم. دست پدر را رها کرد و با 

تم آمد. مچ دستش را گرفتم و به دنبال خودم تردید به سم

 ها که باال رفتیم ایستاد.کشاندم. از پله

 

 کنی مهبد؟کار میچی -

 

من فقط دارم دوتا دوست رو به هم میرسونم، نگو که خبر  -

 نداری.

 

 کالفه دستی به موهای پرپشتش کشید.
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کنی با این سورپرایز غیر منتظره، خبر دارم ولی فکر نمی -

 ممکن بود بالیی سر بابا بیاد. قلب بابا ضعیفه!

  
 ژینوس که کنارم ایستاده بود، گفت:

 

طوری مشکالتشون رو باهم حل و فصل کار خوبی بود! این -

 جا نبود.کنن، هرچند بابای من اگر دلخوری داشت، اینمی

 

مهیار با ابروهای درهم به ژینوس نگاه کرد، خونسردی خودم 

یره به مهیار، دستی به سمت ژینوس دراز را حفظ کردم و خ

 کردم و گفتم:

 

ژینوس دختر آقای شریفیان، بیست سال خارج از کشور بوده  -

 و تازه اومده.

 

 خودم را جلو کشیدم و با صدایی آهسته، کنار گوشش لب زدم.

 

 در اصل نامزد ساشا، شوهر الدن بوده. -
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 ژینوس سر پایین انداخت و زیر لبی گفت:

 

 خوشبختم. -

 

 های گشاد شده، لب گزید.به مهیار نگاه کردم، با چشم

 

 منم مهیارم، برادر مهبد پس خوشبختم. -

 

 معطلی گفتم:ی معارفه تمام شده بود، بیحاال که جلسه

 

 بهتره بریم تو... -

 

ای باز شد. سالن های باریک را رد کردم و دربِ شیشهپله

ر انتهای سالن ایستاده تقریبا خلوت بود و چندتا پرستار د

بودند. من جلوتر وارد شدم، مهیار به محض رسیدن بازویم را 

 گرفت.
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 ی مالقات نمیدن؟کنی این موقع شب، اجازهفکر نمی -

 

 لبخند کجی به لب آوردم.

 

کنم چون مطمئنم اجازه میدن، ناسالمتی یه دکتر نه فکر نمی -

 باهامه.

 
 

  
 
 
 
 

 

ا به دانستم ابدپر معنا نگاهم کرد. میمهیار کالفه پوف کشید و 

این عیادت راضی نبود. پلک زدم و او به سمت پیشخوان رفت. 

 ژینوس نفسی تازه کرد و با نگرانی نگاهم کرد.
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 کنن؟کار میبه نظرت بابام اینا چی -

 

حواسم به مهیار بود که داشت با پرستار حرف میزد و خیلی 

 خونسرد جواب ژینوس را دادم.

 

 رف میزنن.ح -

 

و  که شب بود اما رفتنفسی از فضای بیمارستان گرفت. با این

ای به دیوار کرد. گوشهام میآمدِ همان چندنفر، داشت عصبی

تکیه کردم و به مهیار زل زدم. داشت با ژست خاصی با پرستار 

 حرف میزد.

 

 واقعا آقا مهیار دکتره؟ -

 

 امبه بینی متعاقب من به دیوار تکیه داد و عطر شیرینش

نشست. هیچ فکری نداشتم که ممکن بود بین پدر و جالل چه 

 هایی رد و بدل شود ولی چندان هم دور از ذهن نبود.حرف
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 آره متخصص مغز و اعصابه. -

 

 هومی کشید و ادامه داد:

 

 خوای ببینیش؟چه حسی داری که می -

 

به این موضوع فکر نکرده بودم. اهمیتی هم نداشت، مهم این 

 افتاد.بود که باید این اتفاق می

 

 من بهت دروغ گفتم! -

 

به طرفش سر چرخاندم، خجالت زده لب گزید و من مشکوک و 

چه ام را از دیوار گرفتم. دروغ گفته بود؟! اندکی عصبی، تکیه

 چیزی را...؟!

 

 منظورت چیه؟ -
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اش کشید و چشم دزدید. حاال های صورتیزبانش را روی لب

 چرخید.بیمارستان دور سرم میکل 

 

قدرا هم بد نیست؛ یعنی تو کما نیست. من الدن حالش اون -

جوری بهت بگم. باهاش حرف زدم، خودش ازم خواست این

 خواست باهات حرف بزنه.

 

های هایم شک کردم. سعی داشتم حرفبه گوش و شنیده

 ژینوس را حالجی کنم و انگار چندان موفق نبودم چون لحظه به

رفت و هرلحظه ممون بود کل این لحظه دمای بدنم باالتر می

های اطرافم خراب بیمارستان را روی فرق سر خودم و کل آدم

 کنم. پوزخند صدا داری زدم.

 

 یعنی بازیم دادین؟! نکنه تو هم با اون همدستی؟ -
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اش را از دیوار گرفت و در مقابلم ایستاد. دست دراز کرد تکیه

هاجمی دستش را پس زدم و ناخواسته اخم و من به حالت ت

 کردم.

 

ی به خدا نه.... آخه من چرا باید با کسی که بزرگترین ضربه -

زندگیم رو بهم زده، همکاری کنم؟! فقط اون جوری که گریه 

 تونم بد باشم وکرد و التماس... خب دلم سوخت، گفتم من نمی

 همون کاری رو بکنم که اون کرد.

 

شد. حاال مهم نبود که ژینوس و مهیار و تر نمیظاخمم از این غلی

 کردند. صدایم از حد معمول باالتر رفت.بقیه چه فکری می

 

دلت سوخت و منو بازی دادی؟! حاال الدن سالمه و هیچ  -

 خوای بگی؟مشکلی هم نداره؟ اینو می

 

سعی کرد دستم را بگیرد و من باز مانع شدم. صدای تقریبا 

 شد.سکوت سالن اکو میفریادمانندم در 
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 حرف بزن، الدن کجاست؟ -

 

 لب پایینش را بین دندان گرفت، سرخی صورتش از شرم بود.

 

جا تو بیمارستان، من فقط یکم مغلطه کردم وگرنه واقعا همین -

 تصادف کرده، فقط بیهوش نیست.

 

اش انداختم و رو نگاه عاقل اندر سفیهی به صورتِ ترسیده

هم داشت با پرستار سر و کله میزد و انگار  گرفتم. مهیار هنوز

داد. قلبم دوباره به تب و صدایم را نشنیده بود یا اهمیت نمی

 شد.تاب افتاده بود و مدام فشرده می

 
 

  
 

 

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1138 

مهبد؟ االن خیلی از من ناامید شدی؟ من فقط خواستم کاری  -

کنم که بیای... نه واسه الدن فقط چون دلم برات تنگ شده بود. 

لرزه. چی به سر های صورتت، دلم میها و کبودیال با زخمحا

 خودت آوردی؟

 

گشت. سعی کردم با وجود ی اول بر میدوباره داشت به خانه

ام، به اعصاب خودم مسلط باشم. نفسم های روحیتنش

لرزیدم. فقط به خاطرِ هماهنگی نداشت و از بیرون و درون می

ا کوبیده بودم؛ هرچند این یک دلتنگیِ اشتباه، این همه راه ر

افتاد اما ژینوس و دروغی که گفته بود، در مالقات باید اتفاق می

 گنجید.مغزم نمی

رفت چون بین من و او هرگز عشقی داشت راهش را خطا می

 گرفت. هرگز...سر نمی

 

خواد مهیار این حرفا رو بشنوه. حداقل کافیه ژینوس! دلم نمی -

 کنه.جا کشوندی کفایت میت منو تا اینحاال که با اون فکرِ بکر
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هایم زل زد. غم النه کرده به مهیار نگاهی انداخت و باز به چشم

نی دیدگانش قلبم را به درد آورد. من دردِ عشق کشیده در نی

دانستم ژینوس چه حالی داشت اما از دستِ من بودم و خوب می

 آمد.کاری برنمی

 

ا این همه شلوغی و فاصله دوست نداری مهیاری بشنوه که ب -

 شنوه یا خودت؟اصال نمی

 

ها جز عذاب وجدان و شک خودم... من از شنیدن این حرفبی

خواست با احساسات کردم. نه دلم میحسّ گناه حسی پیدا نمی

پاک ژینوس بازی کنم نه به سارایی خیانت کنم که یاد و 

ام النه کرده بود. این حس بی شک فکرش در رگ و ریشه

 عشق بود.

 

 کنه؟مگه فرقی هم می -

 

 هایش را در هم قفل کرد.انگشت
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 واسه من آره... -

 

تر ایستادم تا تنِ صدایم را حرصی نفسی تازه کردم و نزدیک

 تر بیاورم.پایین

 

 رسیم چون اینجا...ببین ژینوس من و تو به هیچ کجا نمی -

 

 به قلبم اشاره کردم.

 

الدن... فقط با یه دست، بند زده بعد از خورد شدنش توسط  -

ی ذهنم بشه... از قدیم تونه ملکهشد. هیچکس جز اون نمی

 گفتن خدا یکی زن هم یکی!

 

 تر نشان داد.اش را غمگینی افسردهلبخند کجش چهره

 

 جواب سوالم رو گرفتم. -
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 ام را خاراندم و پلکم را محکم به هم فشردم.بینی

 

مامانم میگه مردا اگر عاشقت نباشن، کنار بابام نبودم اما  -

کنارت دووم نمیارن ولی اگر عاشقت باشن کیلومترها فاصله هم 

تونه قلبشون رو سرد کنه. من تمام تالشم رو کردم. حاال که نمی

ی تو و سارا قرار کنی، دیگه بین رابطهطوری اعتراف میاین

 گیرم. امیدوارم باالخره با هم ازدواج کنین!نمی

 

ا دیدن عکس مادر ژینوس به این نکته پی برده بودم که من ب

کرد؛ حق با کیلومترها فاصله هم، عشق یک مرد را سرد نمی

 مادر ژینوس بود.

 

 ای داری.مادر فهمیده -

 

اش را در پیش سرتکان داد و قطره اشک سرکشی که راه گونه

گرفت، کنار زد و همان ثانیه برگشتِ مهیار را حس کردم. 
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ارم ایستاد و ژینوس سر پایین انداخت و اشکش را از درست کن

 مهیار پنهان کرد.

 

 با بدبختی پنج دقیقه وقت دادن! -

 

به سمت مهیار چرخیدم. با دیدن خلوت ما ابرو در هم کشید و 

ژینوس چند قدم فاصله گرفت. به گمانم متوجه جوّ سنگین 

 بینمان شد!

 
 

  
 
 

 

 چیزی شده؟ -

 

دلسرد کرده بودم و حاال خودم هم من ژینوس را از خودم 

دانستم. همراه با بیرون فرستادن هوای تکلیف خودم را نمی

  ام گفتم:ی سینهحبس شده
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 نه، اتاقش کدوم طرفه؟ -

 

با دست به سمت راهرویی اشاره کرد و من جلو رفتم. هر قدمی 

 برد.داشتم، آرامشم را به تاراج میکه برمی

 

 اتاق پنجم سمت راست. -

 

ام کند. من تنها پا به آن رفتم که مهیار همراهیوار راه میمورچه

 گذاشتم.اتاق نمی

 

 با من بیا... -

 

 دوشادوش مهیار وارد اتاق شدم. به محض ورود الدن را دیدم.

روی سومین تخت و درست کنار پنجره دراز کشیده بود. نور 

کافی نبود؛ این تاریک و روشن اتاق، تصویرش را درست به 

گذاشت. دمِ عمیقی از هوا گرفتم تا بینِ راه نفس کم نمایش نمی
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م اترین تصمیماتِ زندگینیاورم. دیدنِ الدن، یکی از دردناک

بود. آخرین بار و درون آن اتاق و کاری که قصدِ انجام دادنش 

 را داشتم...

آورد. حاال از همیشه بیشتر به اگ فشار میهمه چیز روی حنجره

 از داشتم.حضورِ سارا نی

 

 پس باالخره اومدی؟! -

 

از این همه وقاحت، دگرگون شدم. دستم مشت شد و مهیار 

 بازویم را به دست گرفت. زیر لبی گفت:

 

 آرامش خودتو حفظ کن. -

 

الدن و آن نگاهِ لعنتی، هنوز پیروزمندانه من را زیر نظر داشت. 

دیدم و این موضوع من هیچ حس پشیمانی در نگاهش نمی

 داد.می عذابم

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1145 

 بیا نزدیکتر... -

 

فتم شد اما جلو رتمام گذشته مثل نوار ویدیویی مقابلم پخش می

و کنار تخت دوم ایستادم. از این نزدیکتر شدن به ضرر خودش 

 بود.

مهیار فشاری به بازویم وارد کرد و من نیم نگاهی به او انداختم 

د و شکه سری نامحسوس تکان داد. سیبک گلویم باال و پایین 

هیچ واکنشی نشان ندادم. حداقل حاال و در مقابلِ الدن زمانِ 

 ضعف نبود.

 

 ام تنها نمیای چوندونستم این بار اگر بشنوی تو چه حالیمی -

 گیر شدنم خوشحال میشد.ی تو از این زمینمهیار هم به اندازه

 

های اعصابم داشتند رگ گردنم نبض میزد و تک به تک سلول

فتادند. مهیار توانِ خونسرد بودن را داشت اما من ابه تکاپو می

ام را در صورتش شدم تا دردِ چند سال گذشتهداشتم نابود می
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فریاد بکشم. هیچ حرفی نزدم و حتی پلک زدن از خاطرم 

  رفت.

 

تا تونم دوگفت ممکنه هیچوقت نتونم راه برم، نمیدکتر می -

 بهت بدم.پام رو تکون بدم. خواستم این نوید رو خودم 

 

گیر شدنِ الدن پوزخند زدم. برایم اهمیتی نداشت اما زمین

 داد، درست برخالفِ تصورش...آزارم می

 دهان باز کردم که حرف بزنم ولی مهیار پیش دستی کرد.

 

نمیدونم چرا فکر کردی اونقدر مهمی که بود و نبود و دیدن و  -

و ی خودت رندیدنت اهمیتی داشته باشه... تو فقط تاوانِ کارها

 پس دادی، الزمه یادآوری کنم یا خودت به خاطر داری الدن؟!

 

اش پتک شد و بر سرم فرود الدن بلند خندید و صدای خنده

لرزید و هنوز دست مهیار را حس آمد. مشتم به شدت می

کرد. دلم کردم که مدام من را از انجام هرکاری منع میمی
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ه در درونم، یک خواست برای آرام کردنِ دردهای خفتمی

 سیلی جانانه روی صورتش بکوبم.

 

االن به هرچی خواستی رسیدی؟ پول و ثروت و مکنت و جاه  -

و جالل؟ انتقامت رو گرفتی؟ با به نابودی کشوندنِ خواهرت، 

اگر  کردیخواستی برسی؟ فکر میتونستی به چیزایی که می

م؟ ندازالله رو بندازی تو بغل مهبد، من برادرکشی راه می

خواستی ما دوتا همدیگه رو بکشیم تا انتقام بابات رو می

 بگیری؟

 

ام گذشته بود، یادآوری و تجسمِ روزهایی که بر من و خانواده

ی غرق در خون لرزاند. هنوز توانِ دیرنِ اللهی کمرم را میتیره

! های کثیفش؟را داشتم. من مسبب مرگِ او بودم یا الدن و نقشه

 ق افتاد.هبین خنده به هق
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تم خواستو انگار دقیقا ذهن منی... همه ی اینا رو که گفتی، می -

های خواستم الله بمیره. با مردنش تمام نقشهانجام بدم ولی نمی

 من به باد فنا رفت.

 

لرزیدم. مدام بین قدرت تکلمم را از دست داده بودم و فقط می

س انگار نفدادم که نفس بکشم اما محال بود. هایم فاصله میلب

 کشیدن از خاطرم رفته بود.

 
 

  
 
 

 

با مردن اون بود که دیگه نتونستم کارم رو درست انجام بدم،  -

 شدین. مرگ الله به نفع همتون شد.شماها نابود می

 

فکم منقبض بود و رگ گردنم نبض داشت. با این حرف و 

ی تبخیر رسید. صدای گرفته و خشدارش، دمای بدنم به درجه

 ریختم ولی خودم را جلو کشیدم.میعرق 
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 شد.فشار دست مهیار لحظه به لحظه بیشتر می

مردن الله زندگیِ من را به گند کشیده بود و حاال این زن چه 

های ی سالگفت؟! من از دیدنِ آن مرگِ ناگهانی همهمی

ام را در جهنم دست و پا زده بودم و هرشب کابوس زندگی

اب وجدان دست از سرم دیدم. احساس گناه و عذمی

 داشت.برنمی

تحمل دیرنِ الدن را نداشتم و ای کاش نیامده بودم. معلوم نبود 

 جا جان ناقابلش را بگیرم یا نه...همین

 

ام را به فکش بکوبم. هنوز هم خواست مشت گره کردهدلم می

داشت. حق به جانب از نابودی ما حرف میزد و دست بر نمی

 ادامه داد:

 

الله اون وسط واقعا عاشق مهبد نمیشد، االن دودمان شما اگر  -

به باد رفته بود. اگر یکم از اون همه ثروتی که بابام داشت و 

تونستم به رسید، بازم میدولت مصادره کرد؛ به دستم می

نابودیتون فکر کنم ولی هیچی نداشتم. وقتی با ساشا آشنا شدم 
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با هم قرارداد و فهمیدم اون هم پسر دشمن بابای شماست 

بستیم. گفت اگر با ساشا ازدواج کنی و مانع ازدواج اون با دختر 

م به خواستشریفیان بشی، نیمی از اموالش رو به نامت میزنم. می

ها به دستم برسه کار نیمه تمومم رو تموم که اون پولمحض این

 خواست بادونست که ژینوس دختر جالله... میکنم. جباری می

ا نشون بزنه ولی حاال ساشا زندانه، جباری سکته یه تیر دوت

 جام.کرده و منم این

 

این را گفت و بلند بلند خندید. صدایش از بغض و خشم 

آورد. اش خونم را به جوش میهای حرصیلرزید. خندهمی

دانستم که من و مهیار چه صبری داشتیم تا خودم هم نمی

های کلید شده دانسکوت کنیم؟! عنان از کف دادم و از بین دن

رو به او که رنگ پریده و رنجور روی تخت دراز کشیده 

 :زدم لب  بود

 

کشمت. تو عمرم زنی به هرزگی تو ندیدم الدن... خودم می -

 نمیذارم زنده از این اتاق بیرون بری.
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به سمتش حمله کردم ولی مهیار با هر دو دست مانعم شد. من 

خشم لعنتی به نحوی فروکش  افسار پاره کرده بودم و باید این

 کرد. صدایم را روی سرم گذاشتم.می

 

ولم کن بذار به حسابش برسم، بذار دندوناش رو خورد کنم.  -

 ی هرزه، آشغال!زنیکه

 

 مهیار محکم نگهم داشت و کنار گوشم لب زد:

 

خواد همین رو ببینه، تاثیر حرفاش خواد عصبانیت کنه، میمی -

فهمون هیچ ارزشی نداره. تو رو خدا رو تو حرکاتت... بهش ب

 آروم باش.

 

ها همه دشنه و خنجر بودند و گرفتم. این حرفداشتم گر می

توانست تا به این حد شد. مهیار چطور میقلبم چاک چاک می

خونسرد باشد و من را هم به آرامش دعوت کند؟! نگاهِ 
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رساند. کل های مهیار را میی الدن، صحت حرفپیروزمندانه

ی هاکشید. نفسجودم از نفرت لبریز بود. مغز سرم تیر میو

 آورد.ام را به درد میتند و محکمم، سینه

 

 منتظرید من بگم ببخشید و غلط کردم؟ -

 

ای که به پا کرده بود، نهایت خندید. از معرکهحرف میزد و می

 برد. این زن خودِ شیطان بود.لذت را می

 

م بگم در حقتون ظلم کردم؟ بگ منتظرین ابراز پشیمونی کنم؟ -

 از همکاری با جباری خیلی ناراحتم؟

 

رفت. با های مهیار رو به متالشی شدن میوجودم بین دست

 ام لذتکرد تا از نابودیدانستم داشت تحریکم میکه میاین

ببرد اما توان کنترل خودم را نداشتم و اگر مهیار نبود، اگر 

دانستم که چطور حقش را کف محیطِ بیمارستان نبود، خوب می

 دستش بگذارم!
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ی گوشم را شد و پردهصدایش در سکوت و خلوتیِ اتاق اکو می

 لرزاند.می

 

کور خوندین! بی پدر و مادر بزرگ نشدین، زیر دست قاتل  -

پدرتون بزرگ نشدین، از نون و نمک قاتل پدرتون نخوردین 

 و که دردی که تو سینمه درک کنین. تمام گوشت و پوست

خونم رو، کسی سیراب کرد که بابام رو، مامانم رو کشت. برای 

 من مهم نیست که چوب عدالت بود یا نه...

 
 

 
 
 

 

های به خون نشسته و برق نگاهش نفس نفس میزد و من چشم

 دیدم.را می
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نه، من نمیگم پشیمونم. اگر گفتم بیا، اگر انتظار اومدنت رو  -

ن نیستم. عذرخواهی کشیدم، فقط خواستم بگم پشیمومی

کنم که بگید از مرگ ترسید، که بگید فلج شد و متوجه نمی

 صدای خدا شد. من از هیچ کدوم کارام پشیمون نیستم.چوب بی

 

زبانم به سقف دهانم چسبیده بود. مهیار محکم به عقب هولم 

ت حرکخواست من را متوجه موقعیتم کند. بیداد. با این کار می

از اشک لبریز بود به الدن نگاه کردم. حرص هایی که و با چشم

هایم را روی گردنش فشار بدهم خواست پنجهداشتم و دلم می

کشید، رها نکنم. با وقاحت و تا زمانی که نفسِ آخرش را می

کشید و ابدا حسی از پشیمانی هایش را فریاد میگندکاری

 نداشت.

دن دستش را روی سرش گذاشته بود و با ناله حرف میزد. ال

حتی از مرگِ خواهرش پشیمان نبود و اگر دردی در وجودش 

های کثیفش ربط داشت. ریشه کرده بود، به برهم خوردنِ نقشه

هایش را در من چه صبری داشتم؟! چه صبری؟! نباید رندان

 کردم؟!فکش خورد می
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گفتین باباتونم بیاد. همونی که دست از همتون متنفرم. می -

شید، پول تو جیبی من و الله از شماها کمحبت به سرمون می

گرفت و به دهن ما بیشتر بود. مادرتون که غذا از شماها می

میذاشت، میترایی که عروسکی نبود که من سرش رو از تنش 

ی عروسکاش رو در اختیارم جدا نکنم و باالجبار بازم همه

 میذاشت.

 

باز شد و دید و هار شد؟ متوجه میها را میهمه ی این محبت

ام با شدت ی سینهی ما را در قلبش رشد داد؟ قفسههم کینه

شد و قلبم پرفشار خون پمپاژ تر باال و پایین میهرچه تمام

شید. کام تا پشت گردنم تیر میکرد. درست از وسط پیشانیمی

 خواست عربده بزنم. مهیار پرغیض گفت:دلم می

 

 د ولی نه چونلیاقت هیچکدوم رو نداشتی. بابام اشتباه کر -

مون کرد، چون بابای نامردت رو کشت؛ چون تو رو وارد خونه

 به تو بیشتر از ما محبت کرد.
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شد از خشم و غضب صداهای بدی از گلوی الدن خارج می

کرد. من چرا حرف نمیزدم و واکنش لرزید و ناله میمی

خوردم؟! چرا سعی داشتم دربرابر نداشتم؟! چرا تکان نمی

 دن خودداری کنم؟!آدمی مثل ال

کم از این زن ضربه نخورده بودم و اگر حال و روزِ سارا برایم 

نامجهول بود، به همین کثافت ربط داشت. آخ سارا... آخ که 

 های الدن را تن و بدنِ سارا پس داد و حاال...تاوانِ ندانم کار

ام چه کند؟! من از سارا معلوم نبود سامان با اویِ دوست داشتنی

 گذشتم.نمی

 ی حضورِ سارا بود!شاید این خودداری کردن از معجزه

 

تو هم خون همون نامردو تو رگت داری. الله مظلوم بود، الله  -

عین تو نبود. ساده و پاک ولی تو با نیرنگ و دوز و کلک اونو 

وارد زندگی مهبد کردی چون حساسیت بابام رو روی اون 

 بهش ضربه بزنی. همه یدونستی. خواستی با نقطه ضعفش می

کردی اگر انگ ناموس دزدی های شومت لو رفت. فکر مینقشه
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ت کشیمش و تو به خواستهبه مهبد بزنی یا من یا بابام می

 ترسی ولی تو فقط باعث مرگ آخرین بازمونده از خانوادهمی

 شدی. تیرت به خطا رفت الدن...

 

ت فت و روی تخو اینبار مهیار بود که بلند خندید. به سمتش ر

 خم شد. به پاهای الدن که زیر پتو بود دست کشید.

 

ببین حاال حتی این پاها رو هم از دست دادی، تموم شدی... تو  -

 خاصیت نیستی.دیگه هیچی جز یه تیکه گوشت بی

 

های کشدار شد. نفسی چشمم مدام پر و خالی میکاسه

دم را سوخت. خشم سراپای وجوام میکشیدم و بین سینهمی

دادم. به پاهایم دستور گرفته بود ولی نباید ضعف نشان می

های خفه حرکت دادم و دورتر از مهیار ایستادم. الدن بین جیغ

 حرف میزد.

 

 تونی اعصاب منو به هم بریزی.ها نمیخفه شو. با این حرف -
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 تر پوزخند زد.مهیار پرحرص

 

ی که تو بیننی میتونم ولی اگر یکم فکر کآره حق با توئه. نمی -

 دیگه هیچی نداری. هیچی...

 
 

  
 

 

 هدف نگاه خشم آلود الدن من بودم.

 

پس مهیار... از کسی که هیچی واسه از دست دادن نداره  -

 بترس.

 

آدرنالین خونم به حد آخر رسیده بود. توان ایستادن نداشتم و 

شد تا مغز استخوانم تیر بکشد. مدام فک منقبضم باعث می
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خواستم بزنم او ام را به رانم کوبیدم چون نمیشده دست مشت

 را بزنم. ارزش کتک خوردن هم نداشت.

 

ی مرگ بابام از سر زندگیتون کم نمیشه... من سایه من، سایه -

شماها رو راحت نمیذارم. اون سر دنیا هم باشین باالخره 

 کشمتون.می

 

او  ی حرف زدن را ازمهیار فک الدن را محکم گرفت و اجازه

 گفتبافت و داشت چرند میگرفت. زیادی مهمل می

 

دهنتو ببند آشغال کثافت... تو هیچوقت آدم نمیشی، حیف از  -

 الله که خواهر تو بود.

 

 آورد و من خیس عرق بودم.الدن از شدت گریه نفس کم می

با یک حرکت الدن را محکم به تشک کوبید و آه الدن به هوا 

 بلند شد.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1160 

خوای؟ باشه الدن... شک ندارم تا زندگی منو میهدفت منم؟  -

به حال ندیدی که یه هدف بتونه شکارش رو از پا دربیاره، من 

 کنم.تو رو امشب همینجا چالت می

 

ای به سمتش تحمل از کف داده بودم که مثل شیر زخم خورده

یورش بردم که با صالبت صدای پدر مشتم درست در فاصله 

 .هیچ از صورتش متوقف شد

 

 مهبد؟ -

 

الدن که جیغ زد، مهیار از پشت دستش را دور گردنم انداخت و 

 خوردم.کشید. تکان نمی

 

 آقا اینجا چه خبره؟! از اتاق مریض برید بیرون. -

 

 فقط همین پرستارهای همیشه مزاحم را کم داشتم.
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دست لرزان از خشمم را پایین آوردم. پدر خودش را به من 

ام گذاشت. الدن حاال که خودش را انهرساند و دستش را روی ش

 دید، خندید.رها شده می

 

 با شماهستم! همتون بیرون، مریض رو تنها بذارید. -

 

 ای صاف کرد و چند ضربه به پشتم زد.مهیار سینه

 

 کنم.آروم باش من درستش می -

 

به طرف پرستار رفت و من ابدا دوست نداشتم مکالماتشان را 

خندید و خط بطالنی بر آرامشم میبشنوم. الدن همچنان 

 کشید.می

 

 خوای اشتباهت رو قبول کنی؟پس هنوز هم نمی -
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ژینوس و جالل با هم وارد اتاق شدند. مهیار که پرستار را راهی 

 کرد، جلو آمد و گفت:

 

نباید صدامون باال بره، بهتره زودتر بریم. ممکنه حراست رو  -

 خبر کنن.

 

اه کرد و من سر پایین انداختم، صدای پدر با اطمینان به من نگ

ای نه چندان دور شنیدم و من انگار روی ابرها جالل را از فاصله

د ای نبوچرخید و اکسیژنِ اتاق به اندازهبودم. دنیا دور سرم می

هایم را راضی کند اما من همچنان سرِ پا بودم و با الدن که ریه

 جنگیدم. یک جنگِ چشمی...می

 

ین تو بود، هیچوقت قبول نداشت که چه بابات هم ع -

 اشتباهاتی مرتکب شده!
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ببین کیا اینجا هستن، من با همکاری با جباری به تو هم ضربه  -

ی زدم جالل... تو هم با علی دستت تو یه کاسه بود. باهم نقشه

قتل بابام رو کشیدین. گفتین مامور پلیسه هیچکس شک 

د. جالل قاچاق کنه، علی ی خیلی خوبی بوکنه. نقشهنمی

 الپوشونی... فقط بابای من اون وسط قربانی شد.

 

کرد و با قدرت به ام میی الدن عصبیصدای گرفته و دورگه

 ایستادگی کردن وادار شدم.

 ام مشت شد.جالل خندید و دست پدر روی شانه

هیستریک سر تکان دادم. پدر من را رها کرد و این بار مهیار 

کردند؟! که من یک بل نگهم داشت. چی فکر میتر از قمحکم

توانستند خودشان را کنترل ی زنجیری بودم؟ همه میدیوانه

کنند اال من؟ نفس نداشتم و سرم رو به انفجار بود. پدر خودش 

را به کنار تخت رساند. الدن برافروخته و با صورتی خیس از 

 اشک به پدر زل زد.
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فهمیدم حرصت گرفته؟ بابام رو چیه؟ از اینکه حقیقت رو  -

ها رو سرش شکستین. ی کاسه کوزهساده فرض کردین و همه

م رو دق مرگ کردین... فکر کردی اگر من و الله مامان بیچاره

گذرم؟ تو چی جالل؟ فکر رو بزرگ کنی من از گناهت می

 گیری؟هات رو هیچوقت نمیکردی جواب بدی

 

ی افراد بی کردن همهمنطق سعی در عصهای بیبا این حرف

ی بریده به همه حاضر در اتاق را داشت و مثل یک تکه شیشه

های لرزان بابا را دیدم ولی جالل پیش دستی زخم میزد. مشت

 کرد:

 

کسی که همه رو قربانی کرد، بابای تو بود. شغلم رو قربانی  -

م رو خواهیش کرد. زنم با فکر قاچاق کردنم تنها بچهزیاده

تموم از من جدا کرد. این مردی که میگی به عنوان  بیست سالِ

پلیس واسه بابات نقشه کشیده، جز عدالت کاری نکرده... 
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مادرت رو قربانی خودش کرد... تو و خواهرت رو قربانی کرد، 

 مگه کور باشی و نبینی!

 

های جالل او را به آرامش دعوت کرد. ژینوس با گرفتن دست

 جالل لب باز کرد:پدر به محض تمام شدن حرف 

 

من چیزی رو واست توضیح نمیدم. فقط بدون اون روزی که  -

 کشید...بابات داشت نفس آخرش رو می

 

 اش را بین مشت گرفت.دو طرف یقه

 

تونست حرف کرد. نمیم رو گرفت، ول نمیهمینطوری یقه -

بزنه ولی با همون یه ذره توانی که داشت، مادرت و شما دوتا رو 

دونست جز رد. به منی که قاتلش بودم چون میبه من سپ

عدالت کاری رو انجام ندادم. واسه خاطر عذاب وجدانم نبود، 

 من فقط به وصیت یه انسان دم مرگ عمل کردم.
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ی الدن باال گرفت و پدر بعد از نگاه آخری که سراسر گریه

خشم و نفرت بود، از کنارمان گذشت و اتاق را ترک کرد. جالل 

 یع حروف را ادا کرد:تند و سر

 

ها پدرت و علی رو بخشیدم. جباری جز اینکه من همون سال -

خواست از تو سوءاستفاده کنه هیچ کاری نکرد، به سزای 

مونه. پدر تو جواب نمیاعمالش هم رسید. هیچ عمل بدی بی

آورد رو داد. همه ی شما میتقاص نون حرومی که سر سفره

هنوز هم هست. هروقت بخوای  چیز یه حقیقته، سند و مدرکش

 تونم بهت نشون بدم.من می

 

جالل پشت سر پدر از اتاق خارج شد. سکوت اتاق را جز 

های الدن، با چیزی شکسته های من و مهیار و صدای گریهنفس

 نمیشد.

 

  کنه. دروغه، همش دروغه...بابای من اینکارو نمی -
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 ود گفت:مهیار رو به ژینوس که ساکت و صامت ایستاده ب

 

 پرستار رو خبر کن بیان یه آرامبخش بهش بدن. -

 
 

 
 
 
 

 

 ژینوس سر تکان داد و رفت.

چشم بستم و مهیار را به عقب هول دادم و خودم را به تخت 

 الدن رساندم.

 

 کنم کار اشتباهی نکن.مهبد؟ خواهش می -

 

توجهی کردم. دستم را روی دهان الدن به حرف مهیار بی

خواستم حتی صدای نفسش را قطع کنم می گذاشتم و فشردم.

سوخت. به ی کافی حرف زده بود و تنم میچون امشب به اندازه
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انداخت و برای رها شدن از زیر خشمِ ام چنگ میگردن و سینه

 آورمی تهوعی گذشتهکرد ولی محال بود از او و همهمن تقال می

 با او بگذرم. از بین دندان های کلید شده توپیدم:

 

 دهنتو ببند و خوب گوش کن. -

 

لرزید و اصوات گنگ و نامفهومی از زیر مثل بید می

شنیدم و برایم مهم نبود حداقل حاال و در این هایم میانگشت

 شرایط نه..

 

دهانم را به گوشش نزدیک کردم. تنش داغ داغ بود و حس 

 سوختم. مهیار از پشت کمرم را گرفت.کردم از این داغی میمی

 

ت برام مهم نیست. اون تیکه از چکدوم از کارای گذشتههی -

قلبم که تو توش بودی رو همین حاال کندم و انداختم دور... 

الدن واسه من مرد، به انتها رسیدی. اینقدر که نفرت تو 

جا و وجودمه، هیچوقت عشقت نبود. حاال خوب گوش کن... این
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ه تو هر بینمت. یه بار دیگاین لحظه، آخرین باریه که می

شرایطی ببینمت یا حس کنم دورو بر زندگی من و کل اعضای 

می... به خداوندی خدایی که به بزرگیش شک ندارم با خانواده

 کنم.دستای خودم چالت می

 

بارید. پرستار که به همراه حرص از تک به تک ادای حروفم می

 ژینوس وارد اتاق شد، آهسته لب زدم:

 

 باشی.امیدوارم متوجه شده -

 

و محکم به تشک کوبیدمش. مهیار را کنار زدم و اتاق را ترک 

 کردم.

رم زدم. ستوجه به جمعیت به هرکسی که سرراهم بود تنه میبی

 چرخید.درست مثل یک زودپز در حال انفجار بود و دنیا می

 کردم.حتی پاهایم را روی زمین حس نمی

 

 مهبد صبر کن... وایسا! -
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کرد اهمیت ندادم. من به هوا احتیاج صدایم میبه مهیار که مدام 

 آور بیمارستان وداشتم، به اکسیژن و دور شدن از محیط خفقان

 ی الدن...کندن از همه

 

 از ورودی بیمارستان خارج شدم و شروع کردم به دویدن.

خواستم تا جایی که این پاها توان داستند، تا جایی که کسی می

ودم را از هیاهوی مردم دور کنم. دلم را اطرافم نبینم، بدوم و خ

 خواست و سکوت...سکوت می

 

دانستم چقدر دویدم و کجا بودم ولی تاریکی مطلق و نمی

سکوت محض باعث شد بایستم و روی زانو خم شوم. چندین و 

 چندبار نفس عمیق کشیدم.

هنوز گوشم از شنیدن حرفهای الدن می سوخت. قلبم مچاله 

 شده بود.
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کردم و با دیدن سیاهی، نفسی به آسودگی کشیدم. قد راست 

حاال روشنی تکلیف و دلم عیان بود. الدن را به سختی از وجودم 

 کندم. بود و نبودش، خوب و بدش دیگر مهم نبود.

سرم را به عقب سوق دادم و با دیدن آسمان شب آرامش به 

فهمیدم که اگر دل آدم روشن بود، این وجودم برگشت. حاال می

ان صاف کویری به راحتی آرامش را مهمان قلب و روح آسم

 کرد. لبخند به لب آوردم.می

 
 

 
 
 

 

***************** 
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شد و دلم برای صدا، نگاه و نامه تمام میامروز مدت زمانِ صیغه

 های سارا عجیب تنگ بود.لمس دست

 

خوابی به سرم زد و از روی تخت بلند شدم. بدون سارا حتی بی

گر تمام جا تداعیی خودم برگردم. آننبودم به خانهحاضر 

 خاطراتی بود که با سارا داشتم.

از اتاق خارج شدم و راه حیاط را در پیش گرفتم. به سمند مهیار 

تکیه دادم و دست به سینه گرفتم. هوای سرد لرز به اندامم 

 حواس حتی لباس گرم هم نپوشیده بودم.انداخت. بی

به سارا زنگ زدم و زن بی احساس، خاموش برای بار ده هزارم 

بودنش را جار زد. از دفتر هواپیمایی استعفا داده بود، از خانه 

شد من که تمام وقت تهران بودنم را شد که اگر میخارج نمی

 دیدمش.دادم، به حتم میاشان کشیک میمقابل خانه

 

 ی مادر همی در تاریکی فرو رفتهآرام و قرار نداشتم. باغچه

رویی کرد. نگران بودم. ترس از روبهقراری را آرام نمیاین بی

شد از دیوار باال نروم. وقتی حتی دوباره با سامان بود که مانع می
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اش را گرفته و به ایران برگشته به خاطر سارا دست زن و بچه

 بود، من جرات نداشتم خودم را نشان دهم.

 

 جا؟چرا اومدی این -

 

 به طرفش چرخیدم.

 

 برد، اومدم یه کم هوا بخورم.خوابم نمی -

 

کنارم ایستاد. پتوی مسافرتی که دور خودش پیچیده بود باز 

 کرد و روی دوشم انداخت.

 

 تو این سرما؟ -

 

 ام گرفت.که هردو زیر یک پتو بودیم خندهاز این

 

 بچه شدی؟ -
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 نفسش را آه مانند بیرون فرستاد و من به بخار دهانش زل زدم.

 

 دلتنگی؟ -

 

  سکوت کردم. گفتن یا نگفتنش چه تاثیری داشت؟

 

 نگرانی؟ -

 

 باز هم سکوت را ترجیح دادم.

 

 ترسی؟می -

 

ها برایم نامعلوم بود، برای همین علت این سوال و جواب کردن

 هم با خنده گفتم:

 

 دیوونه شدی نصف شبی؟ -
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با کتفش به بازویم ضربه زد و نیمچه تکانی خوردم. خسته و 

ی رویا زیر پوستم جریان رمق بودم و فکرِ لمس دوبارهبی

 کرد.داشت و هرلحظه بیشتر و بیشتر گرمم می

 

کنم. دیوونه هم نشدم دارم بچه نشدم ولی دارم بچه داری می -

 با یه دیوونه حرف میزنم.

 

 آهان بلند باالیی تحویلش دادم.

 

 دیگه چی؟ -

 

مرموزانه نگاهم  سکوتش را که دیدم به طرفش سر چرخاندم.

 کرد.

 

 چیه؟ -
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ی خونم دلتنگشی، از روی رگ برآمدهاز تو چشات می -

هم  کنیفهمم نگرانی، از حسی که حتی بیانش نمیگردنت می

 شناسمت.تونم ترست رو بفهمم. من خوب میمی

 

دانستم را جار میزد. ی حقیقتی را که خودم خوب میداشت همه

 .سری به چپ و راست تکان دادم

 
 

  
 
 
 

 

 خیال مهیار.ای بابا! بی -

 

پتو را بیشتر دور خودم پیچیدم و پوف کشیدم. بخار غلیظ 

کرد که هیچ آدم عاقلی این وقت از ماه و شب و دهانم ثابت می

 گذاشت.ساعت، یرای هواخوری پا به حیاط نمی
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 هوا خیلی سرد شده. -

 

ارا پشت س ای پلک بستم و تصویرنفسی تازه کردم و برای ثانیه

های های سرخ و چشمهایم جان گرفت. با همان لبپلک

 برانگیز!وسوسه

 

 بیا پیش من بخواب. -

 

 متعجب نگاهش کردم. ابروهای درهمم را که دید گفت:

 

اون روز که از بیمارستان مرخص شدی و اومدی تو اتاقم حس -

ها رو تخت من کردم که چقدر دوست داری مثل گذشته

 بخوابی.

 

 خندیدم.

 

 پس بیدار بودی؟ -
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 سیبک گلویم باال و پایین شد.

 

کردی؟ به خاطر همون دو سه تا کبودی؟ چرا از من فرار می-

 من یکی عمرا باور کنم.

 

 سرش را به سمت آسمان گرفت.

 

خوای بگی؟ گفتی برم پی الدن قیدم رو میزنی. من هنوزم نمی -

 قرار داد.پیِ اون نرفتم. دست تقدیر اونو سرراهم 

 

 حرف اینا نیست. -

 

 مشتاق گفتم:

 

 پس چیه؟ -
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 برای گفتن مردد بود.

 

یه چیز دیگه هم گفته بودم اگر یادت باشه؛ گفتم یکی چپ -

ت رو تو رو توی اون نگات کنه با من طرفه... وقتی اومدم خونه

فهمیدم. تا وقتی که سامان اومد وضعیت دیدم حال خودم رو نمی

بابا کرد، خبر نداشتم ولی به محض فهمیدن،  و شکایتت رو به

ش رو گرفتم و تو صورتش ش گیرش انداختم. یقهجلوی خونه

که به چه حقی رو برادرم دست بلند کردی؟! که فکر "توپیدم 

 "کردی بی کس و کاره؟

 

آب دهانم را قورت دادم و همچنان منتظر به نیم رخش نگاه 

 کردم.

 

 رو سوزوند.م یه چیزی بهم گفت که ریشه -

 

 چی گفت؟ -
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ی نگاهم شد و من در سیاهی به سمتم چرخید و خیره

 هایش گم شدم.مردمک

 

گفت همون برادری که تو به طرفداری ازش مشت میزنی و  -

پدری و نبود منو، واسه خودش یه امتیاز کنی، بیعربده کشی می

غیرتی به بازی ی حاج رضا رو با بیدونست که یکی یه دونه

غیرت خواهر من پاک بود. اگر بگیره. گفت بهش بگو بی

 کردی.خواستیش عین آدم میومدی و خواستگاری میمی

 

 لب گزیدم و بغضم را قورت دادم.

 

من خورد شدن کمرش رو دیدم مهبد. وقتی یه برادری واسه  -

خواهرش اشک بریزه واسه اینکه روش دست بلند کرده، 

 خودش رو لعنت کنه.

 

 یمه رها کرد. آه کشید و ادامه داد.حرفش را ن
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اون لحظه ازت متنفر شدم. هم خونم بودی... تا پشت در  -

هایی که خوردی و خواست مشتاتاقت اومدم اما دلم نمی

خوردم، دردامون رو تازه کنه، که من نفرتم رو بیشتر کنم و تو 

عذاب بکشی. با خودم و احساسم درگیر بودم. فکر اون غمی که 

 ای سامان بود یه لحظه هم از پیش چشمم دور نمیشد.تو چشم

 
 

 
 
 
 

 

 سرم را با شرمندگی پایین انداختم.

 

م. کارم درست نبود. سارا هم به حق با توئه، من شرمنده -

خاطر اون همه سالی که منو دوست داشت، گول حرفم رو 

خورد. رام من شد و در آخر این شد سهممون... داداش امروز 

خوام از دستش بدم. تا ست. من نمیاون صیغه آخرین روز از
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تونستم ادعا کنم و نکردم. حاال از امروز به عنوان زنم بود و می

 کار کنم؟فردا چی

 

ام را به دست گرفت و بلند کرد و من برای نگاه نکردن در چانه

ی نامعلومی زل های پر از سوالش، نگاه دزدیدم و به نقطهچشم

 زدم.

 

 دوستش داری؟ -

 

 دارم... -

 

 پس واسه به دست آوردنش تالش کن. -

 

 کالفه موهایم را رو به باال هدایت کردم.

 

 ی منو با تیر میزنه.ولی آخه چطوری؟ سامان سایه -
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 لبخندی به لب آورد.

 

وقتی همه چی اصولی باشه. بر طبق سنت پیش بری همه چی  -

 درست میشه.

 

 پوف کشیدم.

 

همون روز اتمام حجت کرد. گفت تا جاست. بابا مشکل همین -

 سامان رو راضی نکنی، پام رو تو اون خونه نمیذارم.

 

 مردانه خندید.

 

 بابا با من... -

 

شک نداشتم چشمانم چنان برقی زد که کل دنیا را روشن کرد. 

 کش آمدن لبم دست خودم نبود.
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 جدی میگی مهیار؟ -

 

 پتو را از دور تنم برداشت.

 

 م نیفتی تو دیگ...بپا از هول حلی -

 

ای راه ساختمان را در پیش گرفت. سرم را به حرف اضافهو بی

 سمت آسمان گرفتم و زمزمه وار گفتم:

 

  خدایا شکرت، یعنی میشه؟ -

  
 

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

 

 

های گذشته را که هنوز تحویل های کنترل اموال و استعالمبرگه

د ساختمان مدیریت پاتننداده بودم، به دست گرفتم و به سمت 
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کردم. با دیدن کارگرهایی که زیر سایه لم داده بودند، حرصی 

 صدایم را باال بردم.

 

 چرا نشستین؟ مگه کار خوابیده؟ -

 

 ترسیده بلند شدند. یکی از آن ها با تته پته گفت:

 

 مهندس منتظر تاوریم. -

 

دانستم این استراحت برای وصل کردن سبد پوف کشیدم. می

 نبود. تاور

از زیر کار در رفتن که شاخ و دم نداشت. با این حال حرفی 

 نزدم.

 

 به کارتون برسین، هروقت تاور رسید به اونم برسین. -

 

 چشم مهندس. -
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به راهم ادامه دادم. در تمام چند ماه اخیر، کارها پیشرفت خیلی 

 خوبی داشت.

و خیلی از ی سکونت بود ها آمادهحدود یازده تا از آپارتمان

 واحدها پر شده بود. لبخند رضایت به لبانم نشست.

 

هنوز سه ماه تا پایان سال وقت داشتیم و فرصت کافی برای 

اتمام پروژه بود. سه آپارتمان دیگر در حال ساخت بود و به 

 مرحله ی برق کشی و کانال کشی کولر رسیده بود.

م کار تما کردم،با این حساب خیلی زودتر از آنچه که تصور می

 شد.می

وارد اتاق جلسه شدم و تازه متوجه شدم که من آخرین نفر 

 بودم.
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 خوام، مثل اینکه دیر کردم.سالم معذرت می -

 

ی دست جالل کنار ناصر همه با سر سالم کردند. با اشاره

 نشستم.

 

 بفرمایید... ادامه بدین. -

 

 ی صحبتشای صاف کرد و رو به من به ادامهسرپرست سینه

 رسید.

 

سیصد واحد از پروژه با اعضا پر شده، همه از بابت همه چیز  -

راضی هستند. هیئت مدیره از روند کار و کیفیت پروژه رضایت 

 کامل داره.

 

 جالل با شادمانی سر تکان داد و ناصر با خنده گفت:
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ی کارتون گوش فلک رو طوری آوازهاین خیلی عالیه... این -

 ان.کنه جناب شریفیکر می

 

 جالل هردو دستش را روی میز گذاشت.

 

ی خوام این چند مدت آخر بیشتر از قبل حواستون به ادارهمی -

کارها باشه. خصوصا تیم مهندسی، چشم از پیمانکارها 

برندارین... تک به تک گزارش بشن، پشتیبانی سعی کن 

 کوچکترین خطایی صورت نگیره.

 

ت ابرو باال انداختم. با دیدن شاهین که بین جمعیت حضور داش

 شاهین گفت:

 

م رو جبران کنم. من اونموقع چشم. قول میدم کوتاهی گذشته -

تازه ازدواج کرده بودم و خیلی گرفتار بودم ولی حاال با تمام 

 جونم مایه میذارم، هم برای کارای دفتری هم اجرایی.
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سر تکان دادم. موهای سرش تا حدودی سفید شده بودند. به 

 ی بود چون سنی نداشت. یکی از مهندسین ناظر گفت:حتم ارث

 

از بابت تیم مهندسی هم شک نکنید ما همین طور که تا حاال  -

 حواسمون بوده بازم هست.

 

هایش بیشتر از صدایش من سکوت کرده بودم. جالل که چشم

 خندید گفت:می

 

 ست که یهخوام. ما با همکاری همدیگهآفرین. دقیقا همینو می -

ها کنیم. هنوز سه تا از ساختمونپروژه رو با موفقیت تموم می

. خوادنیمه تموم موندن که تموم کردنش، کار و زمان باالیی می

 طبق گذشته پیش برید.

 

 همه تایید کردند. جالل رو به من گفت:

 

 ی کنترل اموال رو آوردی؟!برگه -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1190 

 

 نیم خیز شدم و پرونده را مقابلش گرفتم.

 

ا هی اموال ورودی و خروجی و قابل استفادهبفرمایید. همهبله  -

ثبت شدند، کد گذاری شده و برای هر محصول و شرکتی کد 

ی این اطالعات توی سیستم هم هست. هر جداگانه هست. همه

 تونه همه رو براتون کنترل کنه.زمان بخواید شاهین می

 
 

  
 
 

 

 پرونده را که از دستم گرفت، ادامه دادم:

 

های چند روز قبل هم هست. آوردم های استعالم جنسبرگه -

 که به سرپرست تحویل بدم.

 

 سر تکان داد و من روی صندلی نشستم. ناصر آهسته گفت:
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 مثل همیشه با پشتکار. -

 

 خندیدم.

 

 از تیم مهندسی هیچ شکایتی نشده. ما سراپا شکایتیم. -

 

جالل بعد از ای صاف کرد. متعاقب این حرفم خندید و سینه

 بررسی کلی گفت:

 

هیچ مشکلی نیست. با سفارش دوتا تاور تسریع در کار هم  -

 کنم.باال رفت. از همتون تشکر می

 

نفسی به آسودگی کشیدم. امروز روز آخر کاری بود و 

 ی دست جالل ختم جلسهتوانستم به تهران برگردم. با اشارهمی

را ترک کردند. من  اعالم شد و همه با خداحافظی کوتاهی اتاق

 آخرین نفر بودم و بلند شدم.
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 مهبد؟ -

 

 دست راستم را در دست چپم قفل کردم و مقابلم نگه داشتم.

 

 امروز میری تهران؟ -

 

 بله. -

 

 از روی صندلی بلند شد و پرونده را روی میز گذاشت.

 

 خیلی خوبه. ژینوس خواست سالمش رو بهت برسونم. -

 

 .کامال خونسرد تشکر کردم

 

 ممنونم. حالشون خوبه؟ -
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ی من و شرایطم گفته همه البته... از وقتی که با مادرش درباره -

 خواد برگرده.چی تغییر کرده. اگر خدا بخواد می

 

سربلند کردم و برق شادی را در نگاهش دیدم. وقتی این 

کرد، صدایش پر از هیجان بود و ی خبری را بیان میجمله

شناختم چون این حس را خیلی خوب میلرزید. حداقل من می

 ها سارا با همین لحن با من حرف میزد. لعنت بر من...سال

 

از همیشه بیشتر دلتنگ بودم و آرزوی دیدن و بوییدنش را 

توانستم یکبار دیگر شد و میداشتم. کاش این درد تمام می

اراده لبخند سارا را داشته باشم. محتاج لمس تنش بودم. بی

 زدم.

 

 خیلی خوشحالم کردین. واقعا؟ -

 

ی هایش جذابیت و ابهت خاصی به چهرهپلک زد. منحنی لب

 بخشید.اش میمردانه
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 پس باالخره این دوری تموم شد! -

 

 اینو مدیون تو هم هستم. -

 

ام زد. من دلتنگ بودم... دلتنگ کودکی و روزهای دستی به شانه

 واهر...از دست رفته، دلتنگِ پدر، مادر، برادر، خ

 خواست با سارا...دغدغه میدلم یک زندگیِ بی

 

 این چه حرفیه؟! من که کاری نکردم. -

 

وقتی دخترم به موندن توی ایران فکر کنه، وقتی مدل بودنش  -

رو فدای تنهایی پدرش کنه، خوشبختی من کامله. حاال با 

برگشتن مادرش دیگه هیچ غمی ندارم. پروژه هم که با حمایت 

 رسه.اره به بهترین نحو به اتمام میمعتمد د

 

 ی تایید تکان دادم.سری به نشانه
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ساشا و جباری که پاشون گیره. حاال حاالها باید دنبال وکیل و  -

داداگاه باشن و آخرش هم آب خنک بخورن. پول هم تا یه 

 رسونه.جایی آدم رو به موفقیت می

 

 بله حق باشماست. -

 

 کمی فاصله گرفت.

 

 طوره؟پدرت چ -

 

 با یادآوری پدر نفسی تازه کردم.

 

 چی رو به راهه.خدارو شکر همه -
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همین دیشب باهاش حرف زدم. اگر این پروژه با موفقیت  -

کار  کنیم.تموم بشه با ژینوس و ثریا میایم و تهران زندگی می

خوام ول کنم و این چند صباح آخر عمرم ساخت و ساز هم می

 بگذرونم.م رو با خانواده

 

 گردنم را کج کردم و گفتم:

 

نفرمایید، شما تازه اول جوونیتونه. کار ساخت و ساز بدون  -

 مدیریت شما اصال فایده نداره. مگه میشه؟

 

 ای کرد و گفت:ی مردانهخنده

 

خوام از تمام دنیا بگذرم. کارم که وقتی پای ثریا وسط باشه می -

 چیزی نیست.
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بینشان به وجد آمدم. من هم برای سارا از این همه حس عشق 

حاضر بودم هرکاری انجام بدهم. جنگ، کوالک، طوفان... برای 

من فرقی نداشت و اگر مسیر رسیدن به سارا از وسط 

خریدم. قلبم با به خاطر های آتش هم بود، به جان میگدازه

 آمدنش نامنظم تپید.

 

ی رو ممکن اینو فراموش کرده بودم. قدرت عشق، هر ناممکن -

کنه. تهران هم به حضور شما احتیاج داره. بابا هم حتما خیلی می

 خوشحال شده که دارید بر می گردین به زادگاهتون.

 

 نگاه معناداری به من انداخت.

 

 تونی بری و به کارهات برسی.البته. خب پسرم می -

 

جلو رفتم و دستم را دراز کردم که به گرمی فشرد و با دست 

 نگه داشت.چپ محکم 
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با پشتکاری که ازت سراغ دارم توی هر کاری بری موفق  -

ی کار نظارتت توی گوش هیئت میشی. همین حاال هم آوازه

مدیره و مدیران پروژه پیچیده. بعد از تموم شدن این کار 

های بزرگتری در انتظارته، توی تهران... وقتی هم که موفقیت

 ازدواج کنی باید توی شهر خودت باشی.

 

 آدرنالین خونم به منتها رسید و لبخندم عمق گرفت.

 

 حق با شماست. -

 

 دستم را که رها کرد گفتم:

 

 سالم منو هم به ژینوس خانوم برسونین. -

 

 حتما، رو به سالمت. -

 

 تا کنار در رفتم اما متوقف شدم.
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 جناب شریفیان؟ -

 

کردم. از تماس به سمتش چرخیدم. من اصوال کسی را بغل نمی

بدنی با هرکسی بیزار بودم. این هم یکی از خصوصیاتم بود که 

م ها دست هپسندیدند. حتی با خیلیخیلی از افراد اطرافم نمی

 دادم. جلو رفتم و مردانه به آغوشش کشیدم.نمی

 
 

 
 
 

 
 

 

گفتم شاید بعدا همدیگه رو نبینیم. من چند ساعت دیگه  -

 پرواز دارم.

 

 چندباری به پشتم ضربه زد.
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 تونی منو عمو صدا کنی.اگر بخوای می -

 

ی لبم خودم را از آغوشش بیرون کشیدم و دستی به گوشه

 کشیدم.

 

 ولی قطعا نه تو محل کار... -

 

 از این حرفم بلند خندید.

 

تونی عمو صدام تا چند وقت دیگه هرجا دوست داشتی می -

 کنی.

 

 سرپایین انداختم.

 

 چشم عمو. -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1201 

مسرور و خوشحال بار دیگر به آغوشم کشید از شنیدن این لفظ 

 و من سکوت کردم.

 

بعد از خداحافظی طوالنی مدت با شریفیان تا چندساعت کار 

وقفه و استعالم و سفارشات و نظارت بر کارگرانی که جز از بی

زیر کار در رفتن، کاری بلد نبودند؛ وارد اتاق شدم و تمام 

بیرون زدم. برای وسایلم را درون ساک ریختم و از محوطه 

اولین ماشین عبوری دست تکان دادم و در کمال تعجب ژینوس 

 را دیدم. دست چپم را حائل ماشین کردم و خم شدم.

 

 سالم، خیلی وقته منتظرتم. -

 

 سالم، چیزی شده؟ -

 

های نارنجی رنگش را از کت خزدارش را از نظر گذراندم. لب

 هایش را دیدم.هم باز کرد و خندید و من ردیف سفید دندان
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خواستم خودم برسونمت فرودگاه. ایرادی داره مهندس  -

 پارسامهر؟

 

 وقت نداشتم.

رسیدم. تعارف را کنار باید تا نیم ساعت دیگر به فرودگاه می

گذاشتم و ماشین را دور زدم. به محض سوار شدن، کمربندم را 

 بستم.

 

 ممنون. دیگه وقت آنچنانی نداشتم، باید زود برسم. -

 

ام گرفت و ماشین را به چشم از کت چرم و شلوار جین مشکی

 حرکت در آورد.

با اینکه حرفی نمیزد اما جو ماشین به طرز عجیبی سنگین بود و 

من چندان راحت نبودم. ژینوس برای من ارزش داشت اما ته 

 قلبم احساس خوبی نداشتم.
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مونی. ساعت هفت دونستم که تا آخرین لحظه هم میمی -

 از داری درسته؟پرو

 

 آره. -

 

 ای بینمان سکوت بود. نفس عمیقی کشیدم که گفت:چند لحظه

 

 خسته شدی؟ -

 

 نه نه. امروز زیاد دوندگی داشتم یه خورده پا درد دارم. -

 

 آهانی گفت و ادامه داد:

 

 از الدن خبری نداری؟ -
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 درست تپید.کردم. قلبم تند نمیدیگر با شنیدن اسمش داغ نمی

اش باقی مثل زخمی که خوب شده بود و تنها جای بریدگی

 اثر و خنثی...ماند. بیمی

هیچ واکنشی از خودم نشان ندادم و حتی پایم رد که مدام به 

کف ماشین ضربه میزد، کنترل کردم و فقط به مسیر پشت 

 شیشه زل زدم.

 

 نه. -

 

 خوای هم چیزی بدونی؟نمی -

 

 یزد هم هوا سرد و خشک بود.ی شیشه گذاشتم. دستم را لبه

نه ای بیک سیلبم را با زبان خیس کردم و نفسم را برای ثانیه

نگه داشتم. به خاطر الدن نه، اما به خاطر کودکی و نوجوانی و 
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کشیدم. سارای من خیلی صبوری کرده بود و ام عذاب میجوانی

دم نمیزد. دل پر دردش من را کم داشت و منِ لعنتی جز با او، 

 گرفتم.هیچ چیزی آرام نمیبا 

 

دونستن و ندونستنش برام فرقی نداره ولی انگار تو یه  -

 دونی.چیزایی می

 

 به نیم رخش نگاه کردم و پوست سفیدش را از نظر گذراندم.

 

 آره ولی اگر تو دوست نداری بشنوی چیزی نمیگم. -

 

 نفسی از عطر شیرینش گرفتم.

 

کنم و بدونی هیچ اهمیتی برای اینکه خیال جفتمون رو راحت  -

 برام نداره بگو...

  



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1206 

خواستم نادیده بگیرم اما سفیدی سر تلخندی زد. می

هایش چیزی نبود که نبینم. زیادی تحت فشار بود و انگشت

 کرد.اش این را ثابت میهای پوستیتغییرِ رنگدانه

 

خیال من اینطوری راحت نمیشه که از نامزد سابقت حرف  -

هم فکر کنم که میری تهران تا نامزدی جدیدت بزنم و به این 

 رو جشن بگیری.

 

 ی وجودش چشم گرفتم. این دختر دست بردار نبود.از همه

کردم عاشق شدن دست خود آدم نبود ولی من هیچ درک می

 ی ناگهانیآمد. هنوز هم با فکر آن بوسهکاری از دستم بر نمی

 خواستم.یکردم. من جز سارا هیچ زنی را نمحس خیانت می

 

شدم و شاید اگر سارا نبود، برای منکرِ زیبایی و جذابیتش نمی

ی ذهن و کردم ولی حاال... ملکهزندگی ژینوس را انتخاب می

 روح و قلبم سارا بود و بس!

 وقتی سکوتم را دید ادامه داد:
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تونه پاش رو تکون بده. دادگاهیش واقعا فلج شده، دیگه نمی -

رئه کرده. گفته از قاچاق جباری و کردن ولی خودش رو تب

 دونمپسرش خبر نداشته و طعمه شده. راست و دروغش رو نمی

 خواد از ایران بره.ش رو طلب کرده. میگن میولی مهریه

 

 ی لبم را با ناخن گرفتم.آب دهانم را قورت دادم و گوشه

سعی داشتم طبیعی برخورد کنم. واقعا اهمیتی نداشت اما 

چندان هم  ام، در هم کوبیدنم،ی زندگیرفته های از دستسال

 ارزش نبود.بی

 

خوبه، امیدوارم هرجا میره بره ولی دست از سر من و زندگیم  -

 برداره.

 

 بغض آشکاری به صدایش نشست.
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من رفتم و ساشا رو دیدم. خیلی برام سخت بود ولی الزم بود  -

ش. ببینمواسه اینکه بفهمم چه جور آدمی بوده، تو اون وضعیت 

وقتی عمق پشیمونی رو تو چشماش دیدم دلم خنک شد. دست 

خودم نبود، منم کاری رو کردم که تو کردی. خودتو با الدن 

رو کردی و مثل یه استخون توی زخم نگهش نداشتی. حاال روبه

 دلم از همیشه خالی تره.

 

خواست روی فرودگاه ماشین را متوقف کرد. دلم نمیروبه

 نگاهش کنم.

 

 مهبد؟ -

 
 

  
 
 

 

 چشم بستم و لبم را بین دندان گرفتم.
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امیدوارم بدونی که ساشا مرد زندگی نبود. از فکرش و یادش  -

 بگذر... منم همینکارو کردم.

 

دستم را گرفت و من توان پس کشیدن نداشتم. اگر داشتم هم 

چشم باز کردم و به التماسی که در شد.دلم راضی نمی

 بود زل زدم.هایش النه کرده مردمک

 

ساشا دیگه برام مهم نیست. ژینوسی که تونست این همه  -

 ایه.تونه. درد من چیز دیگهوقت بدون اون بگذرونه بازم می

 

دیدم که ژینوس دختر با این حرف ته دلم قرص شد چون می

 ضعیفی نبود.

 

 خوام یه بار دیگه شانسم رو امتحان کنم.می -

 

 هیشششش.... -
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ی به من الهام شده بود که قبل از تمام کردنِ جمله انگار از جایی

مخرّبش، جلوی بیانش را بگیرم. انگشتم را که روی لبم گذاشته 

 بودم، چند بار تکان دادم.

 

 دیگه نگو... اینبار نه، واسه خاطر من نه. -

 

 به موهای کوتاهش که از زیر شال بیرون ریخته بود نگاه کردم.

 

ران بمونی، مادرت هم که داره میاد و حاال که تصمیم داری ای -

قراره واسه شروع یه زندگی جدید بیاید تهران... سعی کن 

 دنبال چیزایی باشی که به گذشته ربطی نداره.

 

 لبش لرزید.

 

تونستی تو گذشته نمونی... مهبد؟ بذار یه بار دیگه تو می -

 خوام بفهمی من...اعتراف کنم. می
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 سکوت کرد و به چشمانمگذاشتم. این بار انگشتم را روی لبش

 زل زد.

 

 تونم باشم، تو کنار منکنی نیستم. نمیمن اونی که فکر می -

خوشبخت نمیشی ولی ژینوس قول میدم تا جایی که در توان 

 دارم واست یه برادر بمونم.

 

ار ی الله باز هم تکرخواستم خاطرهکردم. نمیاین بار اشتباه نمی

 اش کشیدم.گونهشود. دستم را نرم روی 

 

نمیذارم کسی اشکت رو دربیاره... مثل یه کوه پشتتم. اگر  -

 تونی حساب باز کنی.روزی عاشق بشی روی کمک من می

 

 اش لغزید.دست نوازشگرم را بوسید و قطره اشکی روی گونه

 

تونم درک کنم که وقتی عاشق یکی باشی که مطمئنی می -

کنم... اگر بازم ک میتونی ازش بگذری. من درعاشقته، نمی
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امروز خواستم بگم چه حسی دارم، فقط به این خاطر بود که 

ی خوشبختی تو و سارا دعا بعدها خودم رو سرزنش نکنم. واسه

کنم. من مطمئنم دل برادرش هم به رحم میاد و باالخره می

 اجازه میده با هم ازدواج کنین.

 

صورت نزدیک به شش ماه بود که ندیده بودمش. حتی 

اش، صدای همیشه لطیفش را نشنیده بودم. به چه گونهماه

کردم؟ حق من و سارا این همه فراق و امیدی زندگی می

دری و تنهایی نبود. آهی کشیدم و صورتم را با دست قاب دربه

 گرفت.

 
 

 
 
 
 

 

نگران نباش، من قول میدم این بار که بری تهران همه چی  -

 درست میشه.
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کرد. او اینبار مطمئن بودم مهیار کمکم می ته دلم قرص بود.

زبان سامان را بهتر از من بلد بود. مادر و پدر، برای حرف او 

 بیشتر از من ارزش قائل بودند.

 

 های نوازشگرش را روی ته ریشم کشید.انگشت

 

 من دیگه بهتره که برم. -

 

 همزمان با گریه لبخند زد.

 

من جز بابام هیچ  قول میدی که مثل برادر حمایتم کنی؟ -

مردی رو تو زندگیم ندارم. اگر توی تورنتو فریب ساشا رو 

 خوردم به خاطر همین بود.

 

 دست لرزان و ظریفش را بین مشتم گرفتم و بوسیدم.
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های عمرم واست برادر بمونم... قول میدم. تا آخرین ثانیه -

 درست مثل میترا.

 

 دم.گذشته مرتکب شپس منو ببخش. به خاطر اشتباهی که تو  -

 

 لبخند زدم.

 

 فراموشش کن یه وقتایی پیش میاد. -

 

 خودم را عقب کشیدم و کمربندم را باز کردم.

 

 ممکنه به پرواز نرسم. -

 

از ماشین پیاده شدم و ساکم را بین مشتم گرفتم و متعاقب من 

 لرزاند.پیاده شد. سوز سرما استخوانم را می

 

 پیاده نشو هوا سرده. -
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 ماشین را دور زد و مقابلم ایستاد.

 

 میشه واسه خداحافظی از یه برادر بغلش کنم؟ -

  
 مرموزانه نگاهش کردم. اشکش را با دستمال تمیز کرد.

 

باور کن هیچ حسی ندارم، جز خواهر و برادری... خواهش  -

 کنم.می

 

روی جا هم زیادهقید بزرگ شده بود. من تا همینراحت و بی

ی بدی از هم جدا خواستم با خاطرهبا این حال نمیکرده بودم؛ 

 شویم. تصمیم داشتم با حرف مخالفت کنم.

 

 ژینوس...؟ -

 

ولی صبر نکرد و خودش را به آغوشم انداخت و سیبک گلویم 

 باال و پایین شد.
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تونستم بدون این بغل کردن ازت مهبد ببخشید ولی من نمی -

 دل بکنم.

 

 گرفتم. اش را به دستدو طرف شانه

 

باشه، دیگه تموم شد. هوا تاریک شده برگرد خونه و خوب  -

 استراحت کن.

 

 تر از قبل نگهم داشت.قصد نداشت از آغوشم جدا شود. محکم

 

 کنم ژینوس.خواهش می -

 

سوخت برای این همه سرم را رو به آسمان سوق دادم. دلم نمی

 حس نیازی که در وجودش داشت. بیشتر حس همدردی بود.
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من این دختر را با تمام حسی که داشت از صمیم قلب درک 

کردم. درست مثل همان حسی که یکسال پیش خودم به می

 سارا داشتم؛ از یار جدا شدم و به دوست پناه بردم.

 دوستی که تازه فهمیدم خود عشق بود. کمرش را نوازش کردم.

 

منو  خواهرم... خواهر خوشکلم... عزیز دلم... ژینوس خانوم... -

 ببین.

 

 با صدای بلند گریه کرد.

 
 

 
 

 

 

باشه خانوم، گریه کن ولی این بار آخره... باید قول بدی از  -

 این به بعد به خاطر هیچ احدی اشک نریزی.
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 تند و تند سر تکان داد.

 

 آفرین. -

 

اش باعث شد بخندم. مشت از پایین نگاهم کرد. بینی قرمز شده

 ام کوبید.مالیمی به سینه

 

 خیلی بدجنسی. -

 

 چرا؟ -

 

 ام تنظیم کرد.سرش را روی سینه

 

کنی. چون داری میری، مهبد قول بده سارا رو خوشبخت می -

 قول بده که منو فراموش نکنی و تا ابد خواهرت بمونم.

 

 نفس عمیقی از هوای سرد کشیدم.
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 چشم قول میدم. -

 

اش را انهچبینی باال کشید و فاصله گرفت. سر که پایین انداخت 

 به دست گرفتم.

 

تو هم قول بده وقتی عاشق شدی من اولین کسی باشم که  -

 درموردش بهش میگی. دوست دارم بهترین انتخابتو ببینم.

 

 لبش لرزید و بغض کرد.

 

 باشه. -

 

 ساکم را از روی زمین برداشتم و یک قدم به عقب رفتم.

 

 تو دیگه برو، منم برم که پرواز رفت. -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1220 

ی خداحافظی تکان داد و بغضش ترکید. هوا به نشانه دستی در

 پوف کشیدم و گفتم:

 

امشب آخرین شبیه که اجازه داری گریه کنی، مراقب خودت  -

 باش خواهر گلم.

 

پشت کرد و چیزی نگفت. نگاهم بین آسمان ابری و ژینوس که 

بارید، در گردش بود. آهی کشیدم و به طرف به جای ابرها می

 د کردم.فرودگاه پاتن

  
 

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

 

  

ام را از صندلی گرفتم و به جلو خم شدم. هردو آرنجم را تکیه

ای مقابلم گذاشتم و دستم را در هم قفل کردم و روی میز شیشه

 مقابل دهانم گذاشتم؛ آرام و قرار نداشتم.
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 مهیار متعاقب من به جلو خم شد و مواخذه گر لب باز کرد:

 

بگیر، با این وضعی که تو داری عمرا جواب مثبت یکم آروم  -

 بگیری.

 

ی تقریبا خلوتِ لبم را با زبان تر کردم. چشم از کل محوطه

های مضطرب مهیار دوختم و پوف کافی شاپ گرفتم و به چشم

 کشیدم.

 

 تونم مهیار، اگر بگه نه من چیکار کنم؟نمی -

 

یز کناری به ای داد و کارسون خیلی زود از مبه گارسون اشاره

 سمتمان آمد.

 

 یه لیوان آب خنک. -

 

 ی باالی پیراهنم را باز کردم.کتم را بیرون آوردم و دکمه
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 نخیر، تو به هیچ صراطی مستقیم نیستی! -

 

 حرصی سعی کردم تن صدایم باال نرود.

 

تو تا به حال تو شرایط من قرار گرفتی؟ نشستی بیرون گود و  -

 هی میگی لنگش کن؟

 
 

  
 
 
 

 

 ریختم.باز نگاهی به اطراف انداختم. گرمم بود و مدام عرق می

جز دو پسر و یک دختر که آخر کافی شاپ نشسته بودند و 

ها هم به حتم مدرسه را کشیدند کسی نبود. اینقلیان می

 پیچانده و با هم قرار و مدار عاشقانه گذاشته بودند.
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لیوان آب که کرد. اشان مغزم را مثل مته سوراخ میصدای خنده

معطلی گرفتم و الجرعه سر کشیدم اما مقابلم قرار گرفت بی

 چیزی از التهابم کم نکرد.

 

 پس چرا نمیاد؟ -

 

 دستم را که روی میز بود گرفت. خیره نگاهم کرد و گفت:

 

مرگ یه بار شیون هم یه بار... رک و راست حرفتو بزن. اینبار  -

نه.. جرم و جنایت کداری عین آدم پیش میری، حتما درک می

 خوای بکنی... خالف شرع هم نیست.که نمی

 

ای کشیدم و به پشتی صندلی تکیه دادم و با پا روی پوف کالفه

 زمین ضرب گرفتم.

ام نگاهی کشیدم. به ساعت مچیهای عمیق میمدام نفس

مد آانداختم. یک ربع از ساعت قرار گذشته بود. اگر اصال نمی

 دادم؟!باید چه کاری انجام می
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ع موقهای بیدستی به ته ریشم کشیدم. صورتم از عرق کردن

زمستانه نمدار بود. دستمال کاغذی از روی میز برداشتم و نم 

ها بلند شدم. زدهصورتم را گرفتم. با دیدن سامان مثل جن

  تی کرد و متعاقب من بلند شد.مهیار تک خنده

 

همیشگی کنار میز ی غضبناک سامان که پر اخم و با همان چهره

 ایستاد، سر پایین انداختم و سالم زیرلبی گفتم:

 

 سالم.. خیلی خوش اومدی.. بفرما بشین. -

 

هایش ابروهایش به شدت در هم گره خورده بود و از چشم

ام را پشت سرم مخفی بارید. دست مشت شدهکینه و خشم می

 کردم.

 

 سالم ممنون. زود کارتون رو بگین من عجله دارم. -
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 رعشه به جانم افتاد و چشم باال کشیدم.

 

 داداش بشین با هم حرف بزنیم. -

 

لب باز کرد ولی مهیار که بازویش را گرفت، چشم از من 

 برداشت.

 

 سرپایی که نمیشه حرف زد، بشین حرف بزنیم. -

 

 "نگران نباش"پوفی کشید و نشست. مهیار به من اشاره داد 

بودم. کف دستم عرق کرده ولی من بیشتر از همیشه نگران 

 بود.

 

مهیار که نشست من هم نشستم. عرق دستم را با شلوار کتان 

پایم خشک کردم. به سامان که سمت راستم نشسته بود زل 

 زدم.
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گارسون برای گرفتن سفارش آمد و مهیار سه فنجان قهوه و 

 شکر درخواست کرد.

 

 شنوم.خب می -

 

 ای من جواب داد.لبم را بین دندان گرفتم. مهیار به ج

 

سامان جان! من و تو دوستای خیلی قدیمی هستیم. هم من  -

 شناسین.شما رو، هم شما ما رو خوب می

 

 پوزخند زد.

 

 سوزه.هاست که میگاهی آدم از همین آشنایی-
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 کردم با کمترین صدای ممکنه نفس عمیق بکشم.سعی می

 

 کنی، چون مهبد...انصافی مییکم بی -

 

مهیار را قطع کرد و مشتش را گره خورده روی میز  حرف

 گذاشت.

 

ی مهبد بشنوم. اگر یک کافیه... من نیومدم که چیزی درباره  -

ا. ججاست پام رو هم نمیذاشتم اینکردم که ایندرصد فکر می

 به حرمت خودت اومدم مهیار.

 

 لبم را از داخل گاز گرفتم و طعم شوری خون را حس کردم.

 

آبرو، نه حاجیِ خدا بیامرز آدم غیرتم نه سارا بیبینه من  -

شرمی دست رو ناموسش کمی بود که این پسر بخواد با بی

 بذاره.
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ام کرد، حتی سامان حق نداشت این حرف حسابی برآشفته

ام را چنین مزخرفاتی را به سارای من ببندد، تمام قوای نداشته

 جمع کردم.

 

 اون ناموس منم هست. -

 

ی آن چند ه جا را گرفت. حتی صدای کر کر خندهسکوت هم

 نفر هم قطع شد. سامان ناباورانه چهره در هم کرد.

 

 چی گفتی؟ -

 

 سر باال نیاوردم ولی در همان حال دوباره حرفم را تکرار کردم.

 

 مونه.طور میسارا ناموس منم هست، تا ابد هم همین -
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 راست صندلی با صدای بدی کف کافی شاپ کشیده شد. قد

کرد و درست باالی سرم ایستاد. من رگ های متورم دستش را 

 لرزید.دیدم که چطور از خشم میمی

 

کی همچین حرفی به تو زده؟! مگه خواهر من بزرگتر نداره؟  -

 مگه مرد باالی سرش نیست که تو ادعا کنی ناموسته؟

 

 مهیار بلند شد و سعی داشت سامان را به آرامش دعوت کند.

 

باش، اینجا جای دعوا نیست! ما هم واسه دعوا نیومدیم.  آروم -

 بیا مرد و مردونه حرف بزنیم، مهبد قصد بدی نداره.

 

ام کوبید. مدیر کافی شاپ به میزمان مشتش را روی شانه

 نزدیک شد.

 

جا شر به پا نکنین، اگر قصد دعوا دارین لطفا بفرمایین این -

 بیرون ما سرویس نمیدیم.
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 مدیر گفت: مهیار روبه

 

 شما برین، مشکلی پیش نمیاد. -

 

 ام ضربه زد.چندبار با مشت به شانه

 

جا یه محلیه واسه آرامش نه به هر حال از من گفتن، این -

 دعوا...

 

 کم کم آثار خشم در صدای مهیار هم مشهود بود.

 

 آقا گفتم که با من... هیچ مشکلی نیست، شما بفرما... -

 

 و کنار گوشم لب زد. سامان روی سرم خم شد

 

ی حاجی رو ی خواهر منی... من یکی یه دونهتو هیچ کاره -

سپارم. اون یه بار ضربه خورده، تو دست نامردی مثل تو نمی



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1231 

ش بودی. آدم عاقل از یه سوراخ یه بار گزیده دومین ضربه

 ش هم رو دوشت نمیذارم.میشه. جنازه

 

 قالب تهی کردم و روی صندلی ولو شدم.

 

سامان بس کن. با آرامش هم میشه حرف زد، بذار مهبد هم  -

حرف بزنه و از خودش دفاع کنه. چرا یه طرفه به قاضی میری، 

 حاجی اینو بهت یاد داد؟

 

خواست در لرزید و خیس عرق بودم ولی دلم نمیکل وجودم می

 شد.این مبارزه بازنده باشم چون سارا باید مال من می

 

 کنی چون مهبد...میانصافی یکم بی -

 

حرف مهیار را قطع کرد و مشتش را گره خورده روی میز 

 گذاشت.
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دیدم. سامان به نسبت ی گردنش را میهای برجستهمن کل رگ

 تر شده بود.چند ماه قبل، پیرتر و شکسته

 

این عوضی خواهر منو لگدمال کرده باید بشینم و نگاش  -

 کنم؟!

 
 

 
 
 
 

 

 دیدم؛ قابل حدس بود.تما نباید مینگاه غضبناک سامان را ح

از من فاصله گرفت و دستم شل شد و کنارم افتاد، سارا را به من 

 کردم؟!داد. حاال باید چیکار میمرد هم نمیداد. اگر مینمی

 

هایم ریختم و به مهیار زل تمام تمنا و خواهش درونم را به چشم

 زدم. مهیار دست سامان را گرفت.
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 عجوالنه تصمیم نگیر. طوریبشین این -

 

کردم. از درد نبود سارا، تپید یا حداقل من حسش نمیقلبم نمی

ای مچاله شد و جیک نزد. بغض بدی به گلویم چنگ گوشه

کردم. هایم پاسداری میانداخت. با تمام توان از سد اشک

 سامان باالجبار نشست.

 

ه من بهت این حق رو میدم که از خواهرت حفاظت کنی، که ب -

 خوای شوهرش بدی.هرکی می

 

 شد.نه مهیار نه... سارا باید مال من می

 ی درونم را در گلو خفه کردم.ناله

 

بهت حق میدم که از من و مهبد متنفر باشی، که حتی از این  -

بدتر حرف بزنی. وقتی پای ناموس وسط باشه، قضیه فرق 

ین ا کنه. من نمیگم چشم بسته تصمیم بگیر ولی یه فرصت بهمی

 تونی منکر احساس سارا به مهبد بشی.دو نفر بده. نمی
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ی غیرت سامان مقابل دیدم چشم باال کشیدم و رگ ورم کرده

دیدم. ی این پیراهن مشکی را بسته بود و نمینشست. کاش یقه

کاش راهی بود که دل خوش کنم به اینکه سارا را به دست 

در چشمانش آوردم ولی این دست مشت شده و نفرتی که می

 گرفت.موج میزد رمق و توانم را می

 

سامان؟! با پنهان کردنش، با فرستادن سارا به دبی و گرفتن  -

 ش هست رو کتمان کنی.تونی حسی که تو سینهگوشیش نمی

 

 پس سارا نبود؟

دادم سارای ها پشت در خانه کشیک میتمام مدتی که ساعت

 ؟کشیدس نمیمن حتی زیر سقف این شهر بی در و پیکر نف

انگار یکباره راه تنفسم بسته شد. سنگین و کشدار به این 

 زندگی ادامه دادم. چشم بستم و گوشم همچنان زنده بود.
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شناختم. بابام همیشه از خوبی و من حاج رضا رو خوب می -

بزرگیش حرف میزد، اهل کتاب بود. همه تو محله رو سرش 

د و تو این موقعیت کنی اگر زنده بوخوردن. فکر میقسم می

 ی این عشق روگرفت با همین تعصب کورکورانه ریشهقرار می

از ته میزد؟ نگو که تو شیش ماه گذشته متوجه نشدی که این 

حس تموم نشدنیه؟ سامان به خودت و سارا نگاه کن. به این 

پسر نگاه کن، اگر به خاطر هوس و چشم ناپاکی بود االن میومد 

 سشه؟و ادعا کنه سارا نامو

 
 

  
 
 
 

 

کردم و فقط مشتی که سنگینی نگاهش را روی خودم حس می

 هر لحظه امکان داشت فکم را نشانه بگیرد، مقابل دیدم بود.
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تون ندیدی هرروز چطوری مثل مرغ سرکنده جلوی در خونه -

ی اینارو انکار کنی هم واسه یه لحظه دیدنش پرپر زد؟ همه

کنی هم مهبد رو. نابود میچیزی عوض نمیشه. هم سارا رو 

برادر منه... قبول دارم. اون روزی که اومدم و ازش طرفداری 

کردم و همون یک کلمه حرف کافی بود تا خودمو جای تو 

بذارم. فهمیدم سخته ولی شیش ماه گذشته و هیچی از اون حس 

کم نشده. چشماتو باز کن و ببین. من اومدم ازت اجازه بخوام 

 که...

 

تا االن سکوت کرده بود و با تیر خشمش تک به تک سامان که 

رفت بلند شد و مهیار سکوت ام را نشانه میاعضای وجودی

 کرد.

 

 نه نمیشه! -

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1237 

اراده می پرید و گردوی بزرگی که در گلویم بود پلکم بی

ی همان یک ذره تنفس را هم از من گرفت. متعاقب او اجازه

 بلند شدم.

 

کردم. حداقل به خاطر حمایت از یباید به خودم تسلط پیدا م

 دادم.سارا هم که شده بود باید کمی دل و جرات به خودم می

 

تونم ادامه دوسش دارم، از خودم بیشتر... من بدون اون نمی -

خورم تا از بدم. حاضرم تا اون سر دنیا باهاش برم. قسم می

 زبون خودش نشنوم دست از این دوست داشتن نکشم.

 

ام زد. مهیار بلند شد و دل نگران به من و سامان سینهمشتی به 

 زل زد.

ترسیدم. حاال که به هرلحظه امکان انفجار سامان بود. من نمی

 معنی بود.اینجا رسیده بودم؛ مرگ هم برایم بی
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د تا شدم. بایاز ژینوس کمتر نبودم، باید در عشق ثابت قدم می

ای سرزنش وجود شد راه بررفتم تا اگر نمیته خواستن می

 ردم.کنداشته باشد. حق با ژینوس بود، باید خودم را اثبات می

 

 من از الدن پاک شده بودم. من از هوس پاک بودم.

های عمرم انتخاب کردم. سارا زنی بود که برای تمام ثانیه

گشت؛. یک عمر شناختِ سارا به یکسال و دوسال قبل برنمی

 ان داشتم.شناختمش و به عشقش به خودم ایممی

به حرمت عشق او هم که شده بود دست از این اصرار بر 

 داشتم.نمی

 

کشم؛ نه حاال نه تا وقتی که نشنیدم ازم بریده. به پا پس نمی -

چشم ناموسم نگاش می کنم. یکسال زنم بود، هنوزم هست... با 

باطل شدن اون صیغه ارتباط قویِ بین ما تموم نشده. سامان به 

هم که شده قبول کن که این رابطه تموم  حرمت اشک سارا

 نمیشه.

 



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1239 

دوباره و سه باره مشت زد و من تکان نخوردم. مهیار هم 

 کرد.دخالتی نمی

کرد ها حق برادری بود که گمان میدانست این مشتخوب می

از خواهرش سوءاستفاده شده بود. ساکت و صامت بودنش، 

 داد.بیشتر از هرچیزی آزارم می

اطراف انداخت، حتی صدای موزیک هم قطع شده  نیم نگاهی به

 ام را گرفت و به دنبال خودش کشاند.ی پیراهن مردانهبود. یقه

 

 کنی؟سامان؟! چیکار می -

 
 

 
 

 
 

 

 مهیار را پشت سر گذاشتیم و از در کافی شاپ بیرون زدیم.

ی بغل کافی شاپ برد و به جلو من را کشان کشان تا کوچه

 حفظ کردم و صاف ایستادم. پرتم کرد. تعادلم را
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که دوسش داری؟ که ادعای بزرگی و مردونگیت میشه؟ که  -

حرف از ارتباط تنگاتنگ میزنی؟ فکر کردی چون یه مدت 

داری و سایه سیاهت ی من بر نمیطوالنیه دست از سر خانواده

کنم؟ تو اگر مرد بودی و غیرت داشتی کنی باور میرو کم نمی

وس مردم نمیذاشتی و ادعای ناموس اینطوری دست رو نام

 پرستیت نمیشد.

 

ام را گرفت و کمرم را به دیوار کوبید و من آخ دو طرف یقه

 نگفتم. در فاصله پنج سانتی متری از صورتم غرید:

 

مرد بودی از نبود یه مرد باالی سرش نهایت استفاده رو  -

 بردی.نمی

 

هر دو آب دهانش را جلوی پایم تف کرد. چشم بستم و مچ 

 دستش را گرفتم.
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ترین موجود خلق شده. باشه، من نامرد و پست... من کثیف -

اصال حق با تو ولی من در حق سارا هیچ نامردی و خیانتی 

نکردم. از نبودن تو استفاده نکردم. من فقط تو شرایطی نبودم 

ی دنیا بیام و سارا رو خواستگاری کنم. از که بتونم عین همه

ئن نبودم ولی به گناه هم نکشوندمش. از خدا خودم و حسم مطم

و پیغمبر دورش نکردم. هرچی بیشتر گذشت فهمیدم خاطرش 

 خوام. به ناموس زهرا قسم سارا ناموسمه.رو می

 

ی زدن بود که مهیار مانع دستش را از دستم بیرون کشید. آماده

 شد.

 

 دست بردار. به حد کافی کتک خورده حاال وقت حرف زدنه. -

 

 خاطر فشار دستش دور گردنم به سرفه افتادم.به 

 

بذار بزنه... این رگ غیرتی که بلند شده به این راحتی ها  -

خوابه؛ اینقدر ورم کرده که جلو دیدت هم گرفته. نه حال نمی
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بینی چطوری دارم دست و پا میزنم خواهرت مهمه نه من... نمی

 که به دستش بیارم؟

 

 دیدم.وضوح می کوبید و من بههایش میشقیقه

جوشید و کل صورتش از قطرات درشت عرق از فرق سرش می

ی شهامتم پا به میدان مبارزه خیسی برق میزد. من با همه

 ام را تمام کردم:گذاشته بودم پس جمله

 

سامان من مهبدم. مهبد پارسامهر، پسر علی... کِی منو دیدی  -

نم؟ زی کتو خیابون به کسی متلک بندازم؟ کی دیدی دختربا

کی به ناموس کسی چشم بد داشتم؟ خواهرتو کوچیک نکن. 

تون. بذار عین آدم دست بابا و مامانم رو بگیرم و بیام خونه

م تونبشین و دو دوتا چهارتا کن اگر بد بودم، اگر دیدی نمی

کنم خوشبختش کنم. چیزی کم داشتم، نده... منم گورمو گم می

کنم ولی بهم فرصت می و سایه سیاهمو از سر زندگیتون کم

 کنم.بده. ازت خواهش می
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مهیار هنوز هم دست سامان را گرفته بود. کالفه نفسی تازه کرد 

 و از مهیار فاصله گرفت.

پشت به ما دستی به صورت ملتهبش کشید و من گردنم را 

 ماساژ دادم.

دست به کمر گرفت و چند قدم به چپ و راست راه رفت و 

 رساند.مهیار خودش را به من 

 

 حالت خوبه؟ -

 

 هدف راه رفتن سامانی مثبت تکان دادم و به بیسری به نشانه

 خیره شدم. دهان باز کردم که حرف بزنم، مهیار مخالفت کردم.

 

 بذار فکر کنه. -
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 ناامید و خسته و بریده لب زدم:

 

 نمیده، خواهرش رو به من نمیده. -

 

 صبر داشته باش! -

 

ی باران روی آسمان گرفتم و اولین قطرهسرم را رو به 

ی دوم... سوم... چهارم؛ و باران شدت ام افتاد. قطرهپیشانی

 گرفت.

 

کوچه خلوت بود و جز ما سه نفر کسی نبود. با این باران که 

خورد کسی توان بیرون ماندن هم شالقی به تن و بدنمان می

 نداشت.

 ید.لرزپوشش من میهرسه خیس خیس شدیم و تن بی

 

 بیا کتت رو بپوش. -
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 هایم زقدرست مثل معتادی که به مواد نرسیده بود، استخوان

 کرد.زق می

رفت و مدام به موهای خیسش چنگ سامان هنوز هم راه می

 انداخت.می

 

من صبر و تحمل ندارم، شیش ماه بس بود. یه کاری کن  -

نمیذارن. مهیار. راضی نشه مامان و بابا پاشون رو تو اون خونه 

 جا نگه میداره.سارا رو برای همیشه همون

 

کت را روی دوشم انداخت و من حرصی و کالفه به صورت 

 خیسم دست کشیدم.

 

 آروم باش، تو که این همه صبر کردی. همه چی درست میشه. -

 

ام زد و من دستش را گرفتم. به این دل گرمی دستش را به شانه

 شد نیاز داشتم.سرازیر میو قوتی که از دستش به قلبم 

 سامان که مقابلمان ایستاد، هردو خودمان را جمع و جور کردیم.
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شد به هم نگاه لحظاتی از زیر باران که هنوز هم شدیدتر می

کردیم. نزدیک شد و بدون در نظر گرفتن مهیار گردنم را 

 د:ای لب زگرفت. لبش را به گردنم چسباند و با صدای آهسته

 

ی بابامه. به منه. خارج از ناموسم بودن، دردونه سارا جون -

خاطر تو نه، به خاطر حال بد سارا... به خاطر اینکه شیش ماهه 

از همه چیزش گذشته بهت یه فرصت میدم. به حرمت مهیار، به 

طاقتی مادرم ولی این فرصت آخره حرمت آقا علی، به خاطر بی

 گردونم.مهبد، من سارا رو تا آخر هفته برمی

 

گردنم را رها کرد و به راه افتاد. از پیچ کوچه که گذشت، فرو 

 ریختم و مهیار کنارم نشست.

 

 چی گفت؟ مهبد؟ ای بابا حوصله نعش کشی ندارم. -

 

 به دیوار تکیه دادم و زانوهایم را تا کردم.
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 های عمیق کشیدم.سرم را بین دست گرفتم و نفس

 

حال بری خودم  حرف بزن، میگم چی گفت؟ این وسط اگه از -

 کنم. حرف بزن ببینم چی گفت!ت میخفه

 

 چندین و چندبار حرف آخرش را در ذهنم تکرار کردم.

گشت. زیر همین آسمانی نفس سارای من تا آخر هفته بر می

 کشیدم.کشید که من هم نفس میمی

 

  یا دهن باز کن یا من میرم. نکنه جوابت کرد، ها؟ -

 

 ی پیراهنش را گرفتم.یقه

 

 گردونه. مهیار بهم یه فرصت داد.سارا رو برمی -

 

 پوفی کشید و پسم زد.
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با این اداهایی که تو در آوردی، گفتم دختره پرید. پاشو جمع  -

کن خودتو، میخت رو کوبیدی. دختره مال توئه. تموم شد، 

 نشستی عزا گرفتی؟

 
 

 
 
 

 

خندید چشمم اما ی وجودم میتک به تک اجزای تشکیل دهنده

 به گریه افتاد.

 

 قبول کرد یه فرصت بهم بده، مهیار بهم فرصت داد. -

 

مقابلم زانو زد و دست پشت گردنم انداخت. چندین و چندبار 

به کتفم ضربه زد و مردانه به آغوشم کشید. باالخره قرار بود 

گناه و رسیدم. سارای بیاین دوری تمام شود و من به سارا می

 معصوم من...!
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 او چی گذشته بود؟! بدون من به

 

 مبارکه شاه داماد، کی به ما شیرینی میدی؟ -

 

شد، دست به عربده زدن این حجم از خوشی زیر پوستم جا نمی

 برداشتم.

 

 قبول کرد، زن من میشه. خدایا شکرت. -

  
  

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

 
  

طول و عرض سالن را برای هزارمین بار گز کردم. لحظه به 

 افتاد.ی بیشتر به جانم میقرارلحظه، بی

سارا برگشته بود و مراسم خواستگاری انجام شده بود اما بدون 

ای که برای آوردن حضور خود سارا... چون به غیر از دو دقیقه

 چای آمد و رفت، دیگر همدیگر را ندیده بودیم.
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ی بعد به دستور حتی اجازه حرف زدن هم ندادند. یک هفته

محضری بودنش را خود سارا خواسته سامان مراسم عقدی که 

 بود، انجام شد.

 

گذشت و خبری از سارا ی عقد میدو روز از جاری شدن صیغه

 نبود.

سامان هرگونه ارتباطی را منع کرده بود. گوشی بین دستم 

اش زل زدم. با دیدن اسم خشایار لرزید و هول شده به صفحه

 پوف کشیدم.

 

 بله داداش؟ -

 

بت ها رو ثترینمعرفتقرار بود تو گینس بیبه نظر من اگر  -

شکستی که تا سالیان سال هیشکی به کنن، تو جوری رکورد می

 گرد پات هم نرسه.
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 چنگی به موهایم زدم.

 

 م کوچیکتم.خشایار داداش من شرمنده -

 

هی خدایا! یه روزایی بود که زنگ میزدی و حالمون رو  -

چند ماه اخیر جز واسه گرفتی. تو پرسیدی. خبرمون رو میمی

مراسم عقدی که اصال نشد ریختت رو ببینم دیگه نه دیدمت نه 

ت رو به همین راحتی زنگ زدی. اینجوریه؟ رفاقت سی ساله

 کن فیکون کردی؟

 

کالفه نفسم را فوت کردم و باز به چپ و راست گام برداشتم. 

 فت ورقراریِ چسبیده بیخِ گلویم به این راحتی ار بین نمیبی

طعنه و شیطنت کالم خشایار هم توان عوض کردن حالم را 

 خواست، تمام و کمال...نداشت. دلم سارا را می

 کردم به حرمت سامان بود و بس!حاال زنم بود و اگر صبوری می

 گذشت!داشت از حد می
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کنم، اصال واسه فردا یه دونم حق با توئه. جبران میبه خدا می -

 جا قرار بذار مهمون من.

 

من که واسه خوردن زنگ نزدم مردک اوباش! حداقل یه  -

 گفتی. با بدبختی زن گرفتم دلمونتبریک درست و حسابی می

خوش بود معرفت داری تبریک بگی. اگر رخ بنمایی یه شیرینی 

 تپل پیش ما داری.

 

ام چندین و چندبار نفس عمیق کشیدم. چیزی روی سینه

 کرد.سنگینی می

 

قدر درگیرم که وقت به جاست. این روزا اینشیرینی تو هم  -

 تونی تصورش هم بکنی.سر خاروندنم ندارم. نمی

 

 خشایار. زدممی حدس  خندید. ولی من حد دلخور بودنش را

در قالب شوخی حرفش را  گاهی فقط کردنمی گالیه هیچوقت

 کرد.میزد و خیلی زود هم بحث را عوض می
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خیلی عزیزتر از این حله داداش! تو خاطرت واسه ما  -

حرفاست. اون روزا که کسی محل سگ هم بهت نمیزاشت من 

 خود سگ شدم واست دم تکون دادم توله سگ.

 

 صدایم را باال بردم و قاه قاه خندید.

 

 دوزار شخصیت داشته باش، به بابای من فحش میدی؟ -

 
 

 
 
 
 

 

 بین خنده گفت:
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ه بینی که تولیاحمقی دیگه، دو دقیقه تو این مجازیا بچرخ م -

هاست. به بابات هم ی ابراز عالقهسگ فحش نیست. ته همه

 مربوط نمیشه.

 

ی مبل نشستم و دستی به ته ریشم نگاهم به سمت در بود. لبه

 کشیدم.

 

کال بی چاک و دهن شدی. نمیشه دو کلمه باهات حرف زد.  -

 چه خبرا؟

 

 صدایش را باال برد ولی انگار مخاطبش من نبودم.

 

داری اشتباه میزنی داداچ.. این وزنه رو اگه این شکلی نزنی  -

 بازوهات ازون وری در میان.

 

 و دوباره خندید و صدایش در گوشم پیچید.

 سارا کجا بود؟! آخ خدا... آخ!
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 باشگاهی؟ -

 

 اش بود.هنوز هم درگیر حرف زدن با کنار دستی

 

 آره، تو کجایی؟ امروز نمیشه شمارو زیارت کرد؟ -

 

یادآوری قراری که بیش از یکساعت از زمانش گذشته بود آه  با

 کشیدم.

 

 نه فکر نکنم فردا میام هرجا تو بگی. -

 

 مشتم را آرام و ریتمیک به رانم کوبیدم.

 

خیلی خب! معلومه خیلی سرت شلوغه، یه قرار چهار نفره  -

 بذاریم بریم بیرون. راستی مهبد؟
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 جانم؟ -

 

شایان رو میگم. پدرمو از تو گور جواب این توله رو بده،  -

کشیده بیرون. همش میگه چرا خبری از کار داداش نشد! فکر 

 هاست.کنه به همین راحتیمی

 

خواست خیلی محترمانه هوش و حواسم با خشایار نبود. دلم می

 بدون خداحافظی گوشی را قطع کنم. خدا لعنتت کند سامان!

 

 با هم  امه. شریفیانمن خودم هم بیکارم، پروژه رو به اتم -

 جدید کار یه دنبال باید نشده عید تهران، میان دارن خانواده

 فعال بگو. میذارم سرم رو چشم ولی هامیزنی حرف باشم،

 .تره واجب درسش

 

صدای موزیک سرسام آوری از آن سمت گوشی به هوا بلند 

 شد.
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ین اای بابا باز این مربی داغون اومد و رفت رو پلی. فرشاد به  -

 و...بی پدر بگو کم کنه اون بی صاحاب

 

 و غر غر کنان گفت:

 

م مردم کور هم شدن عالوه بر کر شدن، امروز بی حوصله -

داداش. برم خونه یه فسنجون مشتی بزنم بر بدن، بهار درست 

دونی چه دست پختی داره. انگشت پا هم کرده. جات خالی نمی

غذا به غیر فسنجون  دیگه ندارم، انقد که من میگم خانوم یه

 کنه.درست کن و روزانه با ساتور یکی از انگشتام رو از بیخ می

 

دای آورد. صبلند بلند خندید و ناخواسته داشت کفرم را باال می

 زنگ در که به گوشم رسید، بی معطلی گفتم:

 

 دارن... در... میزنن... خداحافظ. -
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 و تماس را قطع کردم.

ترسیدم باز هم بودم و از طرفی ناراحت... میاز طرفی خوشحال 

ی خوبی نداشتم که سامان سر برسد. از این مالقات آخر، خاطره

 کرد.هنوز هم فکم درد می

 

 مهبد؟ -

 

 کرد؟آه خدایا این تارهای لعنتی صدا با دل و ایمانم چیکار می

در را باز کردم و جز سارا هیچ چیزی ندیدم. تیپ و قیافه و 

چشمم نیامد. روحش را.. خود خود خود سارا به  ظاهر و به

 آغوش کشیدم.

 

های جهان هستی، فارغ از زمان، فارغ از فارغ از تمام دغدغه

 ترس از باز سررسیدن سامان نفس کشیدم.
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 سارا؟! سارای من؟! آخ خدایا شکرت، شکرت. -

 

ام اش که به گونههایش نوید زندگانی بود. خیسی گونهگریه

 بردم.ت میخورد لذمی

داد. صدای شد و فشار میهایش که دور گردنم حلقه میدست

های من همه و همه اصل لذتی بود کوبش قلبش و تندی نفس

 که برای داشتنش همه کار کردم.

 

زندگیم، نفسم، عمرم، جان دلم، سارا، همه کسم... آخ که تو  -

 ی مهبدی.ی صفات خوب منی، آخ که تو عمر دوبارههمه

 

 بد؟مه -

 

شد این تارهای دوست داشتنی که سراسر بغض بود و کاش می

 لرزش، بوسید.

دو طرف سرش را گرفتم و فاصله دادم. چشم چپ، چشم 

ی های خیس و چانهراست، حدفاصل بین دو ابرویش، گونه
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کرد و پیراهنم بین دستش لرزانش را بوسیدم. هق هق می

 شد.مشت می

 

محکم بستم که از صدای کوبش این بار ریسک نکردم. در را 

در سارا تکانی خورد. لب روی لبش گذاشتم و راه نفسش را 

 بستم.

 

شدم. از نوشیدن، از شنیدن از این تکرار مکررات خسته نمی

 گرفتم.صدای نفس نفس زدنش جان تازه می

 

آوردم. مردم از بی تو بودن، داشتم نفس کم میداشتم می -

 خدایا شکرت.رفت. داشت مهبد از دست می

 

 دستش را نوازشگرانه روی صورت و سینه و گردنم کشید.

 

 مهبد؟ -
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 صورت به صورتش گذاشتم.

 

 ی من.جانم نفسم؟! جانم عمر دوباره-

 

 تونم لمستجام، کنار تو... باورم نمیشه میباورم نمیشه این -

 کنم.

 

 دستش را گرفتم و کف هر دو دستش را بوسیدم.

 

بد مال منی، همسرم، همراهم، همدلم، هم پای جام، تا امن این -

هامی. دیگه حتی بابات هم هایی. مادر بچهمن تو شادی و غم

تونه تو رو از من بگیره. سامان حلق آویزم هم بکنه مهم نمی

 نیست. سارا من تو رو به خود خدا هم نمیدم، فقط مال منی.

 

 نوشیدم.قطرات داغ اشکش را با ولع می
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ها تموم شد. تونه جدامون کنه. دورینمی دیگه هیشکی -

دونه اومدم، خودش منو روزای خوبمون تو راهه مهبد. سامان می

 جا رسوند... همه چی تموم شد.تا این

 
 

 
 
 

 

از شنیدن این حرف شوکه شدم ولی دلم گرم شد. همان اندک 

 لرزاند، رخت بربست.ترسی که قلبم را می

رسیده به آب، نوشیدم. لب ی گردنش را گرفتم و مثل تشنه

برنداشتم و تا اتاق خواب کشاندمش. مانتو و شالش را بیرون 

 آوردم و لب تخت نشستم.

داد، مثل خدا شرم و خجالتی که رنگ پوستش را تغییر می

وار عاشق این دختر بودم و برای رسیدن پرستیدم. من دیوانهمی

 کردم. هرکاری...به او هرکاری می
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 بیا. -

 

ر کوبید و پوست تنم دتر میام با شدت هرچه تمامی سینهقفسه

حال ورقه شدن بود. لبش را گاز خفیفی گرفت که دستش را 

 گرفتم و چشم بستم.

 

دست آزادم را دور کمرش حلقه کردم و روی پایم نشاندم. 

سرم را به گودی گردنش فرو بردم و از عطرش رفع دلتنگی 

 کردم.

 

 خوام صداتو بشنوم.حرف بزن واسم، می -

 

 چی بگم؟ -

 

هنوز هم این صدای بغض آلود به همان اندازه لطیف و شیرین 

 بود.
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 از این بگو که چی به لبات میزنی که طعم عسل داره؟ -

 

 ریز ریز خندید.

 

 آره، بخند. حرف بزن، ناز کن، دلم واست یه ذره شده بود. -

 

 مهبد؟ -

 

ه سربلند کردم و به چنان با بغض اسمم را به زبان آورد ک

 های لرزانش زل زدم.مردمک

 

 چی شده؟ جان دلم؟ -

 

قرارم... با انگشت شست لرزید؛ مثل دلِ بیاش میچانه

 هایش را پاک کردم.اشک

 

 ی من!بگو عمردوباره -
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 ام زد.ای به پیشانیبوسه

 

از آخرین باری که دیدمت الغرتر شدی، نشد شب  -

 بگم.خواستگاری یا روز عقد 

 

 آه کشیدم.

 

 مونه.اثرات نبودن توئه. تو که نباشی از مهبد هیچی نمی -

 

کردم واسه همیشه از دستت دادم. وقتی با اون حال و فکر می -

روز سامان منو با خودش برد، مردم و زنده شدم. هیچ جوری 

تونستم بهت زنگ بزنم. منو فرستاد دوبی؛ واقعا مثل نمی

 دیوونه میشدم که یه لحظه صداتو بشنوم. ها بودم. داشتمزندانی

 

 لبم را به گوشش چسباندم.
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هام؟! م؟! مادر بچهحاال بشنو. سارا؟! زندگی من؟! خانوم خونه -

ی خودت، تو بغل مرد خودت. دوست دارم، تو اینجایی، تو خونه

بیشتر از خودم. دیگه گذشته مهم نیست. دیگه نه... فقط حال و 

 شد. آینده، همه چی تموم

 

 داد.مور مور شدن تنش به من حس لذت می

 

منم دوست دارم مهبد، ممنونم که به خاطرم هرکاری از  -

 دستت برمیومد کردی.

 

از روی پایم بلند شد و وسط اتاق ایستاد. متعجب نگاهش 

 دیدمش.کردم. تازه داشتم می

موهایش را مشکی کرده بود و آرایش خیلی مالیمی داشت. 

های مشکی که لوار جین سورمه ای، صندلتاپ زرشکی و ش

 کشید.موزون بودن اندامش را بیشتر به رخ می

 

 موهاتو باز بذار. -
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با یک حرکت کلیپسش را باز کرد و آبشار سیاه گیسوانش بین 

زمین و آسمان به رقص در آمد. نفسم در سینه حبس شد و 

 د.رسیدستم را روی قلبم گذاشتم. صدای نگرانش به گوشم 

 

 چی شدی؟ -

 

 به صورت مهربانش لبخندی پاشیدم.

 

زیادی بزرگ شدی، قلبم تحمل این همه حجم تو بودن رو  -

 نداره... به خاطر اونه.

 

 لب گزید و گردن کج کرد.
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 خیلی لوسی! -

 

بیا کنارم بشین، بذار یه دل سیر نگات کنم. ممکنه هر آن  -

 دش ببره.سامان از راه برسه و دوباره تو رو با خو

 

 بی حرف کنارم نشست و دستم را محکم گرفت.

 

تونه منو با خودش ببره. اومدم دیگه من زنتم، بخواد هم نمی -

م اومدم. دیگه تحمل موندن که کنارت بمونم، زودتر از جهیزیه

تو اون خونه رو نداشتم مهبد... هیچ کجا بدون تو خونه نیست. 

 ست.همه جا ویرونه

 

 گرفتم. از عطر تنش نفسی

 

خوام. این خرابه هم با توئه ی اون چیزی هستی که میتو همه -

 ست. مهبد هم باتو مهبده!که خونه
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به آغوشم خزید و من با انگشت خرمن زلفش را شانه کردم. 

سیبک گلویم باال و پایین شد و برای بار هزارم خدا را شکر 

ال وصرسید. کردم. نعمتی که به من عطا کرد به هر کسی نمی

یاری که عاشقانه بپرستی و از عشقش اطمینان داشته باشی، 

 شد.نصیب هرکسی نمی

 

 نوازش کردم و بوسیدم و توبه کردم از به شک افتادن.

کردم و گاهی به حضورش، به وجودش، به عدالتش شک می

ی جهان هستی به ی دو عالمم کرده بود. کاش همهحاال شرمنده

عشق موهبتی بود که مرده را  شدند.همین طریق شرمنده می

 کرد. زنده شدم از عشق سارا...زنده می

 

 تا ابد دوست دارم سارای من! -
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هووووف! مهیار ای بابا چسبیدی به این بیمارستان، پاشو بیا  -

 تونیم نفس بکشیم ازکه با هم بریم. چند روز دیگه عیده، نمی

 ترافیک و هجوم جمعیت، لج نکن.

 

 را روی میز گذاشت و به پشتی صندلی تکیه داد. خودنویسش

 

 من.. ن .. می... یام. -

 

از این جویده جویده حرف زدنش حرصم گرفت و روی میز 

 خم شدم.

 

 چرا؟ -

 

کامال معلومه. هم تو و سارا تازه عروس و دومادین، هم  -

 خشایار و بهار... من اون وسط مدادم؟
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 ام گرفت.خنده

 

سخنرانی کردی و منم منم راه انداختی.. مگه قرار تو که کلی  -

 نشد عمو بشم.. پس چی شد؟

 

 پوف کشید و بلند شد.

 

برو رد کارت بذار منم به کارم برسم.. امروز بیمارستان خیلی -

 شلوغه چون خیلی ها رفتن تعطیالت.

 

به طرف پنجره رفت و به بیرون زل زد. خودم را به کنارش 

شد تمام طبقات را دید چون پنجره یبا میجا تقررساندم. از این

 گیرانه گفتم:شد. مچی دایره شکلی منتهی میبه گلخانه

 

 منتظر خانوم رضوانی؟ -
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 مثل میرغضب به سمتم چرخید.

 

 چی؟ -

 

 شانه باال انداختم.

 

 ی ناز...ست، الههمنظورم همون پرستار خوشکله-

 

به  با بهت به صورتم خیره شد و من قطرات عرقی که

 اش نشست را شکار کردم.پیشانی

 

مهیار تو با خودت چند چندی؟ آدمی نیستم که پاپیچ شم زن  -

بگیر ولی خودت خسته نشدی؟ سی و یک سالت شد. فکر 

 کردن به الله...

 

 لب به اعتراض باز کرد که مانع شدم.
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خوای بگی نه دونم چی تو سرته. االن مینه نه... من خوب می -

که خیلی خوبه، نیست. اصال باشه حق با تو... اینطوری و این

تری. هرکی ندونه من خوب فکر اون تو سرت نباشه راحت

دل موندی و شدی و دادی رفته. یه وقت دیدی بیدونم دلتمی

 بیدل پارسامهر... ازنوادگان بیدل دهلوی!

 

کرد ولی ام دوخت.. زبانم شوخی مینگاهش را به چشمان جدی

 ها داشت. نفسش را آهسته بیرون فرستاد.حرفعمق نگاهم 

 

شه. مونیم، حال و هوات عوض میبیا بریم، دو روز شمال می -

 تونی خوب فکر کنی.می

 

 دوباره به گلخانه زل زد.

 

 آخه االن و تو این فصل وقت مسافرته؟ -
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 بهونه نیار. تو بگو شمال نه، من میبرمت جنوب. -

 

 به روپوش سفیدش خیره شدم. متفکر دستی به چانه زد و من

 

 خب چی میگی؟ -

 

 سکوت کرد.

  دانست.کرد را فقط خدا میبه چه چیزی فکر می

 گفتی از من خوشش میاد؟ -

 

 زده سربلند کردم و نیم رخش را نظاره کردم.شوک

 

 کنه؟یعنی اگر من پیشنهاد بدم رد نمی -

 

 پوفی کشیدم.

 

 نگران نه گفتنشی؟ -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1275 

 

 و پای چپش را به دیوار زد.به پنجره پشت کرد 

 

 یه جورایی... -

 

 ی تلخی که با الله داشت این نگرانی خیلی طبیعی بود.با تجربه

 

 و تشخیص بدی.اونقدر بزرگ شدی که این-

 

 سربلند کرد و نگاهم کرد.

کرد را های سیاهش قل قل میحرفی که پشت مردمک

دستم را به خواندم. مثل خودش به دیوار تکیه دادم و هردو می

 جیب شلوار جینم فرو بردم.

 

 و میزنی؟بگم ممکنه جواب رد بده قیدش -

 

 اش بخوانم.الزم نبود نگاهش کنم تا رد خشم را از پیشانی



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1276 

 

 کنی؟بگم بهش فکر نکن حرف گوش می -

 

 باز هم سکوت کرد.

 

اگر بگم یکی دیگه رو دوست داره و الکی به تو آمار میده  -

 چی؟

 

 د. در برابرم جبهه گرفت و صدایش را باال برد.به سمتم چرخی

 

 دونی؟منظورت چیه؟ تو چیزی می -

 

 با خونسردی نگاهش کردم.

 

مهیار این عصبانیتت... این تهاجمی شدنت نشون میده که  -

کنی؟ که یکی دیگه خوای. چرا دست دست میدختره رو می

ی هظیفخوامت. وو بدزده؟ اون که نباید بیاد و بگه من میقاپش
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توئه... مرد حسابی این همه مدته دختره رو یه لنگه پا نگه 

و به داشتی، پررو هم هستی که نکنه یکی دیگه رو بخواد؟ دلش

 چیه تو خوش کنه؟ جواب سالم درست و حسابی هم که نمیدی.

 

دستی به صورتش کشید و چند قدم فاصله گرفت. دست به کمر 

 گرفت.

 

خودمم درگیرم. تحمل یه درگیری کار کنم؟ من با میگی چی -

تازه رو ندارم، ترسم اینه که اگر پیشنهادم بدم تو رو دربایستی 

 و بزنم.بیفته و بگه دکتر مملکته و بله بده بعدا دلش

 

یک حرکت ناگهانی چه بالیی به سر من و مهیار آورد...؟ آه 

 کشیدم.

 

هعی داداش من؟! اگر خار یه گل به دستت فرو رفت دلیل  -

های دنیا متنفر بشی. همه ی آدم ها رو با یه ی گلمیشه از همهن

 چوب نرون.
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 کنارش ایستادم و دستی به شانه ی پهنش زدم.

 

و بده. به خودت فرصت دوست داشتن و دوست داشته شدن -

 مطمئن باش پشیمون نمیشی.

 

 پلک زدم تا اطمینان وجودم را به وحودش منتقل کنم.

 

... رسهیشنوی. بشنوی هم دنیا به آخر نمیاز اون دختر، نه نم -

د هاست. این نشتو انقدر خوبی که شک ندارم لیاقتت بهترین

 بدون بهترین نبوده.

 

 ام کوبید.رنگ نگاهش تغییر کرد و مشت مالیمی به سینه

 

 بینم مهبد!و میکنم مرد شدنتکیف می -

 

 اخم کردم. مشتش را با مشت محکمی جواب دادم.
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کنم. حتی یه برادرزاده هم به من ابدا کیف نمیولی من  -

 نمیدی... ای بابا...

 

 بلند خندید.

 

 و بیارم پایین.گمشو تا نزدم فکت -

 

خودنویسش را از روی میز برداشت و به سمتم پرت کرد. 

 جاخالی دادم و تا کناردر رفتم.

 

زنی، اهل دکتر مملکت مارو باش... کوچه بازاری که حرف می -

کاری هم که هستی. هنوز یادمه فرم صورتت چقدر کتک 

دونستم همچین آدمی هستی! قشنگ شده بود. من تا االن نمی

 خوای، جوابش صد در صد یه چیزه... نههههه!نظر منو می

 

  به سمتم خیز برداشت که پا به فرار گذاشتم..
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********************** 

 

  

 . بیا یه کمکی بکن.خشایار همه رو که من بیرون آوردم.. -

 

بهار که از دست خشایار کالفه شده بود، پوفی کشید و سبد 

 رفت گفت:دستش را گرفت و در حالی که به سمت ویال می

 

 من به سال نرسیده راهی تیمارستان میشم. -

 

 ی شیطنت آمیزی کرد.خشایار خنده

 
 

 
 
 

 

 شاید هم رفتی زایشگاه! -



 عالیه جهان بین گره هاای روشن

  
 

 
 

1281 

 

 بهار بروبابایی نثارش کرد.

 

 بیا دیگه. -

 

 شد با خنده گفت:ژینوس که تازه از ماشین پیاده می

 

 بذار من کمکت کنم. -

 

با ابروهای در هم فرو رفته لبخند زدم و به جالل که پشت 

 فرمان نشسته بود با سر سالم کردم. ژینوس نزدیک شد.

 

دوباره سالم... تهران نشد درست و حسابی احوالپرسی کنیم.  -

 خوبین؟

 

ودش را به ما رساند. داشت با نخ کبریت دستش الی خشایار خ

 کرد.دندانش را تمیز می
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علیک سالم. شما خوب باشی ما هم خوبیم، چه قدر زیبا... ایوال -

 داری!

 

 ای کرد و مشغول برداشتن سبد میوه ها شد.ژینوس خنده

 

 ممنون خداروشکر. -

 

 پس سارا کجا رفت؟ -

 

 پوف کشیدم.

 

 ویال... منو کال از یاد برده!با جاریش رفت تو  -

 

 خشایار بلند خندید.

 

 و خوب اومدی... البته با جاری دو روزه.این -
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 و بلند تر خندید. ژینوس برای خشایار شکلک در آورد.

 

تونن خلوت کنن چون دوروزه جاری خب مگه چیه؟ نمی -

 شدن؟

 

 خشایار شانه باال انداخت.

 

و ندارن... واسه اون دیدن همها چشم نه ولی نیست کال جاری -

 گفتم، شایان ماهم که...

 

 و انگار چیزی را به خاطر آورده باشه ادامه داد.

 

 عه... پس شایان کو؟ -

 

و بلند بلند صدایش کرد و ژینوس ریز ریز خندید. خشایار که 

 دور شد گفتم:
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 از زیر کار در رفتن خوراکشه. -

 

 صدای جالل را از پشت سر شنیدم.

 

 کنیم.جا میمنم هستم. باهم وسایالرو جابه -

 

 شرمنده سر تکان دادم.

 

 تونم.نه نه... خودم می -

 

با دیدن مادر ژینوس که به زیبایی خودش بود دست به سینه 

گرفتم. هرچند قبال عرض ادب کرده بودیم ولی االن این 

 ترین مالقاتمان بود.رسمی

 

من باید زودتر  سالم حمیرا خانوم. خوب هستین؟ ببخشید -

 رسیدم.خدمت می
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 تر گرفت و نزدیک شد.پالتوی تنش را تنگ

 

 سالم، این چه حرفیه؟! با من راحت باش. -

 

 جالل دستش را پشت کمر حمیرا گذاشت و خندید.

 

 هوا سرده تو و ژینوس برین داخل... ماهم کم کم میایم. -

 
 

  
 

دار عنادستش را که مقابلم گرفت به گرمی فشردم. نگاهش م

 بود و ژینوس نفسش را شل بیرون فرستاد.

 

 ی دیگه بارون بباره.فکر کنم تا چند دقیقه -
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حمیرا که دستش را از دستم بیرون کشید دوباره مشغول 

برداشتن بارها از صندوق عقب شدم. ژینوس هم بعد از به 

 دست گرفتن سبد میوه ها با حمیرا به سمت ویال رفتند.

 

 ها.سلتون باشهقرار بود ماه ع -

 

 و مردانه خندید.

 

 من که مشکلی ندارم. دورهمی بیشتر خوش میگذره. -

 

 ها را تا داخل ویال بردیم.با کمک هم وسایل

 

 پسرم اینارو تنها آوردی؟ -

 

 به مادر نگاه کردم.

 

 نه آقای شریفیان... -
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مکث کردم چون باز هم فراموش کرده بودم که نباید به این 

 گفتم.شریفیان میمرد آقای 

 

 عمو جالل کمک کرد. -

 

جالل دستی به پشت کمرم گذاشت و به سمت پدر رفت که 

 روی کاناپه ی کنار شومینه لم داده بود.

 

 پس مهیار کجاست؟ -

 

 نزدیک شد و در حالی که چشمانش از شادی برق میزد گفت:

 

 با الهه رفتن اتاقای باال رو چک کنن. -

 

 د.هردو ابرویم باال پری
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 ای بابا! -

 

وارد آشپزخانه شدم. ژینوس و حمیرا داشتند پالتوهای پوست 

 کردند.مارکشان را به چوب رختی آویزان می

 

از بطری آب معدنی کمی آب خوردم و به سر و صدای پدر و 

ند کردهایشان را بازگو میجالل که انگار داشتند خاطرات جوانی

سالن بودند وارد  گوش سپردم. مادر با وسایل هایی که در

 آشپزخانه شد.

 

 وای ظهر شد! باید یه فکری به حال ناهار بکنیم. -

 

 بطری آب را روی کانتر گذاشتم.

 

 نگران نباش... ناهار با من و خشایاره. -
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صدای سالم و احوالپرسی از بیرون بلند شد. سامان بود و 

اراده نفسم در سینه حبس شد. توقع این یکی را نداشتم، بی

 هنوز هم دربرابرش شرم حضور داشتم.

 

 سالم داداش اومدین؟ داشتم بهتون زنگ میزدم. -

 

 سارا به طرف سامان رفت و یکی از دو قلوهارا بغل زد.

 

 الهی عمه به قربونت بره. -

 

 سالم... ترافیک شد دیر اومدیم. پس بقیه کجان؟ -

 

رفت گژینوس و حمیرا که به سالن برگشتند، احوالپرسی ها باال 

و من با اجبار آشپزخانه را ترک کردم. بین چهارچوب در بودم 

که سامان متوجه حضورم شد اما با دیدنم لبخندش را جمع و 

 جور کرد. سارا کنارم ایستاد.
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 سالم خوش اومدین. -

 

ای صاف کردم و نزدیک شدم. دست دراز کردم. نگاهش سینه

 کردم.حالت خاصی داشت. هنوز هم درک نمی

 اشان بودم و سارا عروس من...من داماد خانواده حاال

اش خواست سامان درست مثل مهیار بود. مکث طوالنیدلم می

 باعث شد ناخواسته اخم کنم ولی دستم را فشرد و جوابم را داد.

 

 سالم آقا مهبد گل... حالت چطوره؟ -

 

 از این گرم برخورد کردنش هم معذب شدم.

 

 ممنونم. -

 

 داخل آمد، پتوی دستش را دور سودا پیچید.راحله که به 

 

 این بچه سرما خورده سامان... -
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های و با دیدن ما سالم بلند باالیی کرد. ابروهای هالل و چشم

 آمد.اش بیشترین چیزی بود که به چشم میکشیده

 

 ببخشید، دوقلوها سرما خوردن. مجبورم خوب بپوشونمشون. -

 

 .سارا جلو رفت و سودا را بوسید

 

 عزیز عمه ملیض شده! -

 

 دلم برای بچگانه حرف زدنش غنج رفت.

 

 معطلی به آغوشم کشید.فریده خانوم را که دیدم جلو رفتم و بی

 

 سالم پسرم... خوبی؟ -

 

 ممنونم فریده خانوم، سرپا نمونین بفرمایید. -
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سامان سودا را به راحله داد و برای کمک به فریده خانوم جلو 

 آمد.

 

 ف مادر همه به داخل رفتند.با تعار

 ژینوس کنار راحله ایستاد.

 

 خدای من چقدر اینا ناز و ملوسن، خدا حفظشون کنه. -

 

 راحله هم لبخندی زد و گفت:

 

 ممنونم. ایشاال عروسی خودت. -

 

 همه داخل شدند.

سارا که همچنان سلما را در آغوش داشت لبخند پت و پهنی زد 

 و گفت:
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و ببین، از سرما گل عشقه... تو رو خدا لوپاشاین دختر خیلی  -

 انداخته!

 

 اش شاد بودم.با شادی

 همه وارد خانه شدند.

ژینوس از دور حرکات ما را زیر نظر داشت. خم شدم و پیشانی 

 تبدار سلما را بوسیدم.

 

 این بچه تب داره... تب بر دارن؟ -

 

 سارا اخم کرد.

 

 نمی دونم. حاال چی میشه؟! -

 

 نباش... دکتر تو دست و بالمون هست.نگران -

 

 و خندیدم. مشت مالیمی به بازویم زد.
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 م مریضه!مسخره نکن دیگه، بچه -

 

 لبم را به گوشش چسباندم.

 

 ی تو در آینده میاد، صبر داشته باش!بچه -

 
 

 
 

 

 و ازش فاصله گرفتم.

 

 کجا میری مهبد؟ -

 

 کنیم.میرم دنبال خشایار تا بساط ناهارو آماده  -

 

 از در سالن بیرون زدم.
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وزید. با دیدن باران شروع به باریدن کرده بود و بادِ سردی می

 برادر راحله هردو ابرویم باال پرید.

 

 به به سالم مهبد جان، حالت چطوره؟ -

 

شاید روی هم رفته دوبار با او مالقات داشتم. یکبار برای 

ولی  عروسی سامان و یکبار هم مراسم عقد من و سارا

شنیدم که مرد کار بود و چشم به اش چیزهای خوبی میدرباره

 ناموس کسی نداشت.

کرد. دست دراز کرد و من برای یک مرد همین کفایت می

 فشردم.

 

 دونستم تو هم هستی، خوش اومدی.سالم نمی -

 

 نوکرتم، چه بارونیه... اوه اوه! -
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ت اش خیس از قطرات باران بود. رو به صورپوست سبزه

 اش لبخند زدم.های تیرهبشاش و چشم

 

 برو تو ویال منم االن میام! -

 

 نیم نگاهی به آسمان انداخت.

 

 سریع بیا خیس نشی. -

 

 حتما! -

 

 با دو به داخل ویال رفت.

پوفی کشیدم و با چشم به دنبال خشایار گشتم. معلوم نبود با 

 وجود این باران کجا رفته بود.

 

 خشایار؟ -
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 به گوشم نرسید.ولی صدایی 

وار بد و بیراهی نثارش کردم. کم کم داشتم مثل موش زمزمه

 شدم.آب کشیده می

 

 کنی؟مهبد اینجا چیکار می -

 

 دونم خشایار کجاست؟ آب شده و رفته تو زمین انگار...نمی -

 

 نزدیکم شد.

 

 بیا این چترو بگیر و بگرد پیداش کن.-

 

 بین راه دست به کمر ایستادم.

 باالی سرم گرفت.چتر را 

 

 ای؟حاال چی شده انقد کالفه -
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 دستی به صورت خیسم کشیدم.

 

تو رو خدا یه نگاه کن... خواستیم مثال بیایم ماه عسل، با  -

 هام.پیشنهاد قشنگت گند زدی به برنامه

 

 مردانه خندید و خیلی احمقانه شکلک مزخرفی در آوردم.

 

 خونه مهیار خان.کبکت حسابی خروس می -

 

 ای صاف کرد و با اخم گفت:سینه

 

 خب که چی؟ به من نمیاد یکم خوش باشیم؟ -

 

 گره ابروهایم را چند برابر کردم.

 

 ای که باال بودی خوشی کردی؟تو همون چند دقیقه -
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 تیر خشمش را به سمتم پرتاب کرد.

 

 اینو بگو عمو میشم یا نه؟ -

 

 وا بلند شد.ام کوبید که آخم به هاینبار مشتش را به سینه

 

کردم خواستم خلوت کنم کل خاندان رو جمع نمیمن اگر می -

 اینجا احمق جان!

 

 اش پوف کشیدم.دوباره با یادآوری

 

های من، تو قصد تو به دنیا اومدی که گند بزنی به برنامه -

خلوت نداشتی من که داشتم. از خشی که گذشت من بدبخت 

 تازه دومادم.

 

 را بین انگشتانم گذاشت.دستم را گرفت و چتر 
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 یکم خجالت رو هجی کن شاید به کارت بیاد! -

 

مگه دخترم خجالت بکشم؟! هوس کردم یکم با زنم شیطنت  -

 ی سه در چهارِ تو؟کنم باید رو بگیرم از قیافه

 

 نگاه عاقل اندر سفیهی به صورتم انداخت.

 

 ولی من بزرگترتم! -

 

 لبخند کجی به لب آوردم.

 

برادر بزرگ! خداوکیلی چی شد این همه آدم دعوت جانم  -

کردی؟ مگه ویال جای این همه آدم رو داره؟ شب اینارو 

 چجوری جا بدیم؟

 

 سکوت کرد.
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خورد خیلی حدس اینکه این اقدام خودسرانه از کجا آب می

 سخت نبود. دوتا دلیل محکمه پسندانه داشت.

 

احت کند از اش که خیالش را رپاگیر کردن دختر مورد عالقه

اینکه اینجا تنها نیست و نقشه های شوم ندارد و هم اینکه نمک 

ای با تمام آشنایان اش کند. مالقات یکدفعهگیر و نمک پرورده

 کرد.ما به حتم دست و پای این دختر را شل می

 

های تاریخیه که کنار به تو میگن آدم با تدبیر... اثرات درس -

 پزشکی خوندی.

 

 کالمم شد که متاسف سر تکان داد. ی طعنهمتوجه

 

 داداش؟ -

 

هایی که ردیف و پشت سر هم چشم چرخاندم و به ماشین

 پارک شده بود، نگاه کردم.
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 نفسی تازه کردم.

 

 خوشحالم! -

 

 بابت چی؟ -

 

 همین طوری... -

 

 صدای برخورد باران به چتر دلنشین بود.

 

 منم خوشحالم! -

 

 تو چرا؟ -

 

 مکث کرد.
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باالخره گذشته رو پشت سر گذاشتیم. بعد از اینکه تو چون -

رفتی دلم رو زدم به دریا و گفتم بیاد اتاقم... واقعا دل و جرات 

خواست واسه منی که هیچوقت از این کارا نکردم ولی انگار می

حرفات یه چیزی رو تو وجودم تزریق کرد که مغزم رو از کار 

 انداخت و با دلم جلو رفتم.

 

 و شعف داشتم. احساس شور

برای یکبار هم که شده به درد برادرم خورده بودم. دستگیرش 

 شدم.

طنابی که از گذشته دور گردنش مانده بود را با چنگ و دندان 

 پاره کردم.

 

بهش پیشنهاد دادم. دیدم داره به خودش شک و تردید راه  -

میده... حرف از این مسافرت رو زدم. گفتم بریم و با من و 

م هم آشنا شو... وقتی برق رضایت رو تو نگاهش دیدم خانواده

 دلم قرص شد. حق با تو بود!
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 به نیم رخش زل زدم.

 

 دونی من چرا خوشحالم؟می -

 

 سیبک گلویش باال و پایین شد و دست به سینه گرفت.

 

 چرا؟ -

 

چون همه خوشحالن. یه نگاه به اون ویال بنداز... همه به یه  -

باز میشه... انگار غم و بدبختی راهمون  طریقی لبشون به خنده

 رو گم کرده.

 

 اش زدم و به تایید حرفم سر تکان داد.دستی به شانه

 

برو تو... منم میرم خشی رو پیدا کنم حتما باز شایان یه گندی  -

 باال آورده.
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 باشه، سریع برگرد لباسات رو عوض کن تا نچاییدی. -

 

 گر بودنم راه ویاللحظه نظارهازش فاصله گرفتم رو بعد از چند 

را در پیش گرفت. به احتمال زیاد میشد خشایار را انتهای ویال 

 پیدا کرد.

 به همان سمت رفتم.

 
 

 
 
 
 

 

 خوردند، رد شدم.هایی که با وزش باد تکان میاز بین درخت

 

 خشایار؟ -

 

 ی دونفر را شنیدم. به حتم خشایار و شایان بودند.صدای زمزمه
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 یخ زدم پاشو بریم تو...بابا  -

 

د ی درختی نشسته بوپشت درختی پنهان شدم. شایان روی تنه

 کشید.ای روی زمین گلی میمعنیای، خطوط بیو با شاخه

 

شنوی؟ مامان تو ویالست االن دل نگران ما شایان؟ نمی -

 میشه... پاشو دیگه!

 

تو چیکار به من داری؟ نمیام، خیلی نگرانی؟ برو بگو من  -

 اینجام.

 

 مشکل چی بود؟

 تر از قبل پوف کشید.خشایار کنارش نشست. کالفه

 

دونم باید باهات چیکار کنم. د آخه تو دردت چیه؟ مگه نمی -

خوره... من حرف بدی میزنم؟ میگم این دختره به دردت نمی
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حداقل چهار پنج سال ازت بزرگتره. خودت مگه فهم و درک 

 نداری؟

 

 داخت.بی خیال شانه باال ان

 

ی خواستم بیام. حال و حوصلهحرف اون نیست. من نمی -

خواستم تو خونه بمونم. وقتی گردنم رو شلوغی ندارم. می

ندازی تو ماشین باید این چیزا هم به جون گیری و میمی

 بخری.

 

ی دست شایان را گرفت و خودش مشغول کشیدن خطوط شاخه

 شد.

 

یالم راحت هست که مطمئن من که نمیگم تنها نمون... اونقد خ -

باشم دست از پا خطا نکنی. ولی االن و تو این بارون؟ جفتمون 

 خوریم.سرما می
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حوصله بلند شد. الغراندام بود و قد بلندی شایان خسته و بی

داشت. به موهایش که دورتا دور سفید و روی موهایش به 

بلندی موهای خودم بود نگاه کردم. با دست و حرصی کنارشان 

 زد.

 

 پاشو برو تو یه وقت نچایی... من جام خوبه. -

 

معلوم بود خشایار به شدت تحت فشار بود. نفسش را حرصی 

 ای پرت کرد.ی دستش را به گوشهبیرون فرستاد و شاخه

 

ی باال تا هروقت دلت حالیت نیست چی میگم؟ بیا برو طبقه -

زمین  باشمخواد تنها بمون... بچه که نیستی یه بند دنبالت می

 نخوری.

 

 شایان کنترل صدایش را از دست داد.
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بابا خب منم همین رو میگم. دست از سر کچلم بردار...  -

 خوام دنبالم باشی. به قول خودت بچه هم نیستم.نمی

یه کاره پاشدی رفتی به دختره گفتی دور منو خط بکشه... به تو 

 کنی؟چه؟! چرا تو زندگی من دخالت می

 

 بلند شد و مقابلش قد علم کرد.خشایار 

 

سوزی که ولت کرده و رفته؟ دردت اینه؟ پس از این می -

 ی بیست ساله به چهبدبخت داشت تیغت میزد وگرنه یه بچه

 خورد؟دردش می

 

 شایان خشایار را به عقب هول داد.

 

ران... گردم تهبرو بابا! فقط بلدی ادعای بزرگی کنی. من برمی -

 خواد بکن.ت میتو هم هرکاری دل
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ردم کخشایار بین راه دست شایان را گرفت. باید یک کاری می

گرفت و معلوم نبود چی پیش بیاید برای وگرنه این دعوا باال می

همین جلو رفتم. خشایار به محض دیدن من دست شایان را رها 

 ی من نشده بود.کرد. شایان ولی هنوز متوجه

 

 من فضولی کنی اونوقته که من...به خدا یه بار دیگه تو کارای  -

 

 چه خبره؟ -

 

 انگشت تهدید شایان در هوا خشک شد.

سر چرخاند و با دیدن من پوف کشید و رد شد. بازویش را بین 

 راه گرفتم ولی پسم زد و به راهش ادامه داد.

 

ی درخت ای زد و به تنهخشایار به محض رفتن شایان عربده

 روی سرش گرفتم.مشت کوبید. جلو رفتم و چتر را 

 

 چی شده؟ -
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 بارید.از نگاهش خون می

 کالفه چنگی به موهایش زد.

 

دونم چیکار کنم مهبد؟ از وقتی من و بهار ازدواج دیگه نمی -

تونم بفهمم مشکلش چیه؟ با کردیم بدتر از قبل شده... نمی

پره. شبا هم تا دیر وقت خونه دخترای بزرگتر از خودش می

 به کی و چی برسم؟نمیاد. نمی دونم 

 

 زنیم درست میشه.خیلی خب آروم باش، حرف می -

 

 های پی در پی به رانش کوبید.به درخت تکیه داد و مشت

 

ای که تازه شکل دونم به باشگاه برسم یا به زندگینمی -

 گرفته... این وسط شایان هم شده قوز باالی قوز...

 

 ل زدم.اش زدم. پراطمینان به نگاهش زدستی به شانه
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من باهاش حرف میزنم، هر دردی هم داشته باشه من  -

 فهمم.می

 

کشم. از همش بدتر مامانه که تو مطمئنی؟ به خدا دیگه نمی -

 ریزه و میگه حواسم بهش باشه.راه به راه اشک می

 

از بیکاریه شک ندارم. مردی شده واسه خودش... اگر به من  -

دم. همین روزا یه کار رو انداخت، تقصیرمنه که پیگیری نکر

درست و حسابی راه میندازم اونم میارم وردست خودم. سرش 

 که گرم کار بشه درد و غمم یادش میره.

 
 

 
 
 
 

 

 تر دستی به ریشش کشید.آب دهانش را قورت داد و کالفه
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 خدا کنه، من یکی که دیگه دو قلو زاییدم. -

 

 پوزخند صدا داری زدم.

 

 انصافا خوب موندی. -

 

 هر هر... نره یه وقت تهران! -

 

 به مسیر رفتن شایان خیره شدم.

 

 ناهار با تو، منم میرم پیش شایان... حله؟ -

 

 اش را از درخت گرفت.پوف کشید و تکیه

 

 حله! -
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 آشفته و خسته دستی در هوا تکان داد و چتر را به عقب هل داد.

 

 ایه؟!خیس خیسم این چتر االن چه صیغه -

 

  بردم.صدایم را باال

 

 ماضی بعید! -

 

توجه به راهش خودم به حرف خودم خندیدم ولی خشایار بی

ی شایان را لمس ادامه داد. تلفنم را بیرون کشیدم و شماره

کردم. یک بار دوبار سه بار... باالخره بار چهارم جواب داد و 

 عصبی و با حرص توپید.

 

 رم.ی نصیحت شنیدن نداچی شده داداش؟ من اصال حوصله -

 

 به سمت ویال راه افتادم.
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نخواستم نصیحتت کنم. بیا یکم مردونه حرف بزنیم کجایی  -

 بیام پیشت؟

 

 من حرفی ندارم. -

 

 ولی من دارم... -

 

 لرزیدم.روی ساختمان ویال ایستادم. سردم شده بود و میروبه

ه وزید. بهنوز هم باران بر قوت خودش باقی بود و باد تندی می

 هم طوفانی بود.حتم دریا 

 

خوای بیای و از خشایار دونم حاال میخیال! میداداش مهبد بی -

 طرفداری کنی.

 

تونه درست حرف بزنه. حال آدمو دونم اون اصال نمینه... می -

ها مشکل داره. من و تو فهمه! کال یه خورده تو فهم آدمنمی

 یتونیم حرف همو بفهمیم. دروغ میگم؟ یادته اون سرخوب می
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که باهم رفتیم اون فالفلیه چطوری طرفتو گرفتم. با اینکه خشی 

 حالمو بدجور گرفت؟

 

 سکوت کرد.

 

ای که ماشین رفیقتو کش رفتی مگه من نصیحتت یا دفعه -

کردم؟ اتفاقا بهت حق دادم. تو جوون بودی و دوست داشتی 

 تفریح کنی ولی خشی خودخواهه.

 

 صدای فوت کردن نفسش گوشی را پر کرد.

 

از ویال که زدی بیرون مستقیم بیا... جای دوری نیستم زود  -

 کنی.پیدام می

 

 خوشحال از اینکه به من اعتماد کرد گفتم:

 

 همونجا بمون. -
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 ها!با داداشم نیای -

 

 نه بابا تنهام. -

 

 تلفن را قطع کردم.

 هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که صدای سارا را شنیدم.

 

 مهبد؟ -

 

سمتش چرخیدم و با دیدن موهای زیبایش که قطرات باران به 

درخشید با تمام را روی خودش جای داده بود و مثل نگین می

 وجودم لب زدم:

 

 جانم؟! -
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ای رنگش را از نظر گذراندم. نزدیک شد و زیر بارانی بلند قهوه

چتر ایستاد. طوری چتر را گرفتم که اگر کسی از ویال بیرون 

 یند.آمد، ما را نب

 

 چی شده نفسم؟ -

 

ام گذاشت و التهابم را باال برد. هر دو دستش را روی سینه

خواست هاش در این فاصله، چیزی بود که دلم میدیدن چشم

 روز ببینم.در تمام طول شبانه

 

 لباسات خیس شدن کجا بودی؟ -

 

دستم را پشت کمرش قفل کردم و نفسم را به صورتش ها 

 کردم.

 

 راصل پیش خشی بودم خانومم، اومد تو؟جایی نبودم د -
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 آره حال خوشی هم نداشت، نکنه با هم بحثتون شده! -

 

از بوی عطر تنش که با لطافت باران عجین شده بود نفسی 

 گرفتم.

 

خواستم برم گردنش رو نه با شایان بحثش شده، حاال هم می -

 بگیرم برش گردونم ویال.

 

 آهانی گفت و ادامه داد.

 

 ها!خوریمیسرما  -

 

 نه نفسم مراقبم. تو ویال مشکلی نیست؟ همه راحت بودن؟ -

 

 گردن کج کرد و مثل همیشه ناز خاصی به صورتش داد.

 

 هوم... همه راحت بودن جز من! -
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هایش که عجیب دل لبم را بین دندان گرفتم و به حالت چشم

 برد زل زدم.می

 

 چرا؟ -

 

 چون تو کنارم نیستی! -

 

 و طولی نکشید که عمق لبخندم باال گرفت.لبخند زدم 

 

 اجازه هست؟ -

 

 سوالی ابرو در هم کشید.

 

 که قربونت برم و برنگردم؟ -
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ام کوبید و گره ابروهای کوتاهش را بیشتر مشتش را به سینه

 کرد.

 

 دیوونه! دلم برات تنگ شده بود. -

 

 کاشرفت و ای ی کوتاه هم ضعف میمن دلم برای این عاشقانه

ی جا غنچهقدر شلوغ و بی درو پیکر نبود تا همیناین ویال این

کردم. از ی آتشین، گلستان میهایش را با یک بوسهلب

آغوشیِ هرچند مختصر هرزمان دیگری بیشتر میل به یک هم

داشتم اما زیر نگاه خیره و کنجکاوِ افراد حاضر در ویال محال 

 بود.

 سعی کردم تلخی نکنم.
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بینی مهبدو وغ میگی؟ تو وقتی سلما و سودا رو میچرا در -

دار بشیم کال تو خونه منو راه یادت میره. بیچاره به من... بچه

 هم نمیدی.

 

 ریز ریز خندید.

ی مالیمی به گردنم نشاند و ی پا بلند شد و بوسهروی پنجه

یکباره وجودم گرم شد. قلبم به کوبش افتاد و دستم را مشت 

مینجا تن ظریفش را به آغوش بکشم و کردم تا مبادا ه

 ی پسرهای جمع شوم. لعنت به من...مضحکه

 هوا...خواست بیخیلی دلم می

 

ها فریبم دادی فکر کردم قدت ی من؟! با اون پاشنهکوتوله -

 خوری.بلنده... آخه تو به من نمی

 

 گازی از بازویم گرفت که لب گزیدم.
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 ی صبرمو داشت آستانه حاال وقتِ این حجمِ دلبری کردن نبود

شکست و این دخترکِ نازک نارنجی خبر نداشت برایش چه می

 پروراندم.خواب و خیاالتی در سر می

 

 و بدون کفش ندیدی!خیلی بدی... نه که هیچوقت هم من -

 

 قاه قاه خندیدم.

 

خوامت. اصال من تو رو به خاطر قدت هرجور که هستی می -

بیفته رو سرت بفهمی آقا باال سر  مانتخاب کردم. خواستم سایه

 داری!

 

 پشت چشم نازک کرد و فاصله گرفت.

 

گیره! بعدم کی گفته من آقا باال خبه خبه، چه خودش هم می -

 خوام؟سر می
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 یدم.ترسنیم نگاهی به ویال انداختم. از حضور ناگهانی سامان می

 

 خوای؟پس چی می -

 

ریخت. خیره خیره ی خاصی به دست و صورت و کمرش عشوه

 نگاهم کرد و من آب دهانم را به سختی فرو دادم.

 

 آقا تو بغلی! -

 

 این را گفت و به سمت ویال رفت.

 

تو بغلی که تویی جوجه فنچ من، فقط صبر کن. من و تو تنها  -

 هم میشیم. یادت که نرفته؟

 

چرخی به گردنش داد و مظلومانه نگاهم کرد. آدرنالین خونم 

 ید. آخ زیر لبی گفتم و به رفتنش نگاه کردم.به منتها رس
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انه صبرفشردم بیبرای آن لحظه که تنش را سخت به خودم می

کشیدم و به حتم لحظات پرحرارتی را برایش درنظر انتظار می

 داشتم.

 

پوف کشیدم و برای برگرداندن شایان از در ویال بیرون زدم. 

را نشسته بر روی روی شایان باالخره بعد از چند دقیقه پیاده

تخته سنگی دیدم. تا متوجه حضورم شد ایستاد و سر پایین 

 انداخت.

 

 طول کشید تا پیدات کنم! -

 
 

  
 

 

 

 اش زدم.سکوت کرد. نزدیک شدم و مشت مصلحتی به سینه

توانستم حدس بزنم با از تیپ و مدل مو و منزوی شدنش می

 شدخارج میخودش درگیر بود. برای پسری که تازه از مدرسه 
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ور گذاشت و البته با حضو پا به محیط بزرگتری مثل دانشگاه می

آن همه دختر رنگارنگ؛ به حتم همه چیز جور دیگری به نظر 

رسید. این تعارضات برای جوانی مثل شایان طبیعی بود و من می

 کردم.درک می

 

ها از این تعارضات داشتند برای یکی کم و برای ی مردهمه

 ایان زیاد...یکی مثل ش

حس بزرگ شدن و احساس استقالل داشت ولی با حضور یک 

شد تمام ی تعصبی و مذهبی نمیبرادر بزرگتر و خانواده

 احساساتش را شکوفا کرد.

 

شایان ز درون یک چیز بود و از بیرون چیزی که دیگران از او 

 توقع داشتند.

ود گیر بدانستم که تا وقتی با منِ درون و بیرونش دراین را می

 شد.هیچ چیزی درست نمی

 

 بهتری؟ -
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اش نشان داد. از ی درخت کناریخودش را مشغول کندن تنه

کرد.. چتر را رها کردم و دستخوش سر و صورتش آب چکه می

 باد شد.

 

 خیلی گرمه! -

 

 های گشاد شده نگاهم کرد.با چشم

 

تعجب نداره که... آدم اعصابش که خورد بشه تنش داغ  -

 ، مگه غیر اینه؟کنهمی

 

 نه! -

 

 شروع خوبی بود.

شد حرف زد. حاال هردو زیر باران شالقی به هم خیره شده می

 بودیم.
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ی کوچیک خانواده باشه جدی گرفته نمیشه وقتی آدم بچه -

 چون یه بزرگتر هست که مسئولیت کارا رو به گردن بگیره.

 

 با نگاه حرفم را تایید کرد و من لبخند زدم.

 

های آخر عزیزترن... واسه همینه که بار سنگین بچهولی  -

ها رو دوش بزرگتراس. اصال وظیفشونه، بار مارو هم مسئولیت

ما باید فقط عشق و حال کنیم. به ما چه که دیگران بکشن.

 کنن و چه مشکالتی دارن؟چیکار می

 

 ی درختبا این حرفم مخالف بود که ضربه ی دستش روی تنه

 بیشتر شد.

 

داداش... اونجوراهم نیست. باالخره ما هم باید یه ور کارو نه  -

ده، و نشون میتر بودن تا یه سنی خودشبگیریم. کم سن و سال

 م میشه.من دیگه کم کم بیست ساله
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 پس حدسم درست بود.

خواست حاال که خشایار ازدواج کرده بود، خودش بار دلش می

 مسئولیت مادرش را بر عهده بگیرد.

 

نگرفتن حرف عضو کوچیک خانواده تا کِی؟ مگه هرچی جدی  -

داداش بگه همونه؟ انگار من نه عقل دارم نه فهم و درک... تا 

دنبال یه کار میرم، تا سرگرم یه چیزی میشم، تا یکم با دوستام 

میرم بیرون باید تا صبح حساب سوال و جواب بشم. بابا کِی 

 اینکارو با خشایار کرد؟!

 

ه اش ضرب گرفته بود تکیان درختی که به تنهرویش به همروبه

 دادم.

 

خونم؛ بازم تو گفت دانشگاه قبول شو، شدم. درس هم که می -

 کنه.کارام دخالت می
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 واسه بزرگ شدن که نباید با یه بزرگتر از خودت رفیق بشی. -

 

 سری به چپ و راست تکان داد و پوف کشید.

 

ر خوردم؟ از قصد اون رفیق من نیست، آخه مگه من مغز خ -

و گفتم که حرصش رو دربیارم. با یکی از دوستام رفیقه، این

 چندباری به من پیام داد. همین...

 

پای چپم را به درخت تکیه دادم و دست راستم را باالی سرم 

 قفل کردم.

 

دونم تو هنوزم سر تصمیمت من یه قولی بهت دادم. نمی -

 هستی یا نه...

 

 مشتاق نگاهم کرد.
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گفتم یه کار درست و حسابی راه بندازم تو رو هم پیش خودم  -

 نگه میدارم.

 

چشمانش برق زد و لبش به خنده باز شد. انگار فراموش کرد 

 همین چند ثانیه ی پیش چه حالی داشت.

 

 جدی میگی؟ -

 

 آره ولی یه شرط داره... -

 

 چه شرطی؟ هرچی باشه قبوله! -

 

حتی جالل هم به تهران نقل  ی آراد تمام شده بود ووقتی پروژه

مکان کرده بود، من باید به جای خوردن پول فروش ماشین، به 

 افتادم.ای میفکر کسب و کار تازه
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و بکنم. تا اونموقع مثل یه صبر کنی تا من برنامه ریزی هام -

 وله؟قب "آسّه بری آسّه بیای تا گربه شاخت نزنه."ی خوب بچه

 

 ی پیروزی باال آورد.هاش را به نشاندست مشت شده

 

 ایول، قبوله! -

 

 بلند خندیدم.

 

کار راحتی نیست، جا نزنی که من حسابی کفری میشم. پیش  -

من جا واسه کسی که از تصمیمش برگرده و از زیر کار در بره 

 نیست.
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از حرکت تند و تند سرش معلوم بود که در ذهنش به چه 

هایی داشت. لبخندم عمق خیالبافیکرد و چه چیزها فکر می

 گرفت.

 

 شایان؟ -

 

 جانم داداش؟ -

 

خواد، برادر بزرگترته. حرمتش واجبه! خشایار بَدِت رو نمی -

خواد. هرچقدر هم باهات بد حرف بزنه، جز خوبی تو چیزی نمی

 کنم ولی نهو باز کنی من کمکت میخوای راه استقاللتتو می

 درمونده. خودتم بدبخت نکن! و شرمنده کن نه خشایارومن

 

چهارتا انگشت دست راستش را محکم به کف دست چپش 

 کوبید.
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کنی. باشه بابا قبوله، من که گفتم اه... شما هم که نصیحت می -

ندازی؟ ایندفعه که سرِ کاری هرچی بگی قبوله. کی کارو راه می

 نیست؟

 

 هومی کشیدم و ادامه دادم.

 

 ید میرم دنبال کارای مجوز!نه نیست. بعد تعطیالت ع -

 

جون من راست میگی؟ همین کار مهندسی و معماری و  -

 ساخت و ساز؟ آره؟

 

  ای گفتم:اش زدم و با صدای آهستهدستی به شانه

 

 عجله نکن.. تو تازه اول راهی. -

 

 یعنی چی؟ -
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 گشتیم.به جلو هولش دادم. باید به ویال بر می

 

 یعنی صبر داشته باش! -

 

یدن به ویال حرف زد و جوابش را دادم. خشایار و مهیار و تا رس

ها را باد ی حیاط کبابامیر، برادر راحله زیر آالچیق گوشه

 زدند. رو به شایان گفتم:می

 

 بریم لباس عوض کنیم و برگردیم واسه کمک.-

 

 سری تکان داد و رفت.

و من با تکان سر و ابرو  "چی شد؟"خشایار عالمت داد 

ان نفسی به آسودگی کشید و با تو "و مشکلی نیستحله "گفتم

 ها را باد زد.بیشتری کباب

 

با خنده وارد سالن شدم. قبل از هرکسی سارا را دیدم که سودا 

 داد.را به بغل گرفته بود و تکان می
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رسید که راحله و سامان از ی سلما هم به گوش میصدای گریه

ا دوتا مشغول حرف آمدند. مابقی دوتپس آرام کردنش بر نمی

های انتهای سالن و پدر و زدن بودند. ژینوس و حمیرا روی مبل

 جالل کنار شومینه گرم صحبت بودند.

 

مادر و فریده خانوم هم در آشپزخانه بساط میز را آماده 

 کردند.می

بهار هم خودش را با بیتا خواهرش که نوجوان میزد، سرگرم 

 ریخت.ر چای میکرده بود. الهه هم که داشت از سماو

 

دختر زیبا و فوق العاده جذابی بود. چشم های نافذ و درشت 

سبز رنگ و پوست سفید داشت و من شک نداشتم اگر مهیار 

داد. اینکه ست مید از را دخار این  کردهرچه زودتر اقدام نمی

 تا به حال ازدواج نکرده بود، جای تعجب داشت.
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 ای زدم ولبخند پیروزمندانههمه چیز یک دختر نمونه را داشت. 

 روبه سارا گفتم:

 

 میرم لباس عوض کنم. -

 

 باشه عزیزم، ناهار چی شد مردیم از گشنگی... -

 

 از کنار آشپزخانه که با چوب طراحی شده بود گذشتم.

 

 ست.دیگه آماده -

 

 ووا پسرم تو که عین موش آب کشیده شدی! برو لباسات -

 عوض کن.

 

 همه به من جلب شد.با این حرف توجه 

 ی ریز سارا بی توجهی کردم.ای زدم و به خندهلبخند مصلحتی
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 چشم االن. -

 

 نگاه کن تو رو خدا، خونه رو آب برداشت. -

 

های سنگی که باال هایم را بیشتر کردم. از پلهسرعت قدم

 کرد.رفتم، ژینوس را دیدم که مات و مبهوت نگاهم میمی

ول را باز کردم. اینجا فقط دوتا اتاق پوفی کشیدم و در اتاق ا

رساندیم خدا خواب داشت. امشب را چطور به صبح می

 دانست.می

 

از داخل ساک دستی پیراهن و شلوار گرمکن بیرون کشیدم و 

 ی پیراهنم را باز کردم که صدای در بلند شد.دکمه

 

 کیه؟ -
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 منم بابا... -

 

 کشیدم.تا کنار در رفتم و دستگیره را پایین 

 

 چیزی شده؟ -

 

بی.حرف به داخل اتاق آمد. منتظر بودم حرفی بزند یا عکس 

 العملی نشان دهد.

 

 گیری!و عوض کن، نکنه از من رو میلباست -

 

 نه نه... این چه حرفیه ولی آخه... -

 

 به سمتم چرخید.
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 یکم پدر و پسر حرف بزنیم، ایرادی داره؟-

 

 لبم را با زبانم تر کردم.

 

 چه ایرادی! نه -

 

 و...تا خونه رو آب برنداشته عوض کن لباسات -

 

های خیس را از تنم کندم و پیراهن و شلوار گرمکن مطیع لباس

 را پوشیدم.

 

 خب من در خدمتم! -

 

 روی صندلی نشست و نفسش را پرفشار بیرون فرستاد.

 

 یه تشکر و یه عذر خواهی بهت بدهکارم.-
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ی کردم از روی وظیفه انجام دادم. این چه حرفیه؟ اگر هر کار -

 هر کاری هم شما انجام دادی حتما صالحم در این بوده.

 

 بدون توجه به حرف من به صحبتش ادامه داد.

 

اولین اشتباه من تو زندگیم، شلیک یه گلوله بود که دیگه نشد  -

برش گردوند. هرچند من مرد قانون بودم و در حین انجام 

م رو گرفت. در اصل خرش هم یقهوظیفه ولی خون، خونه. آ

ی تو و مهیارو... هر چیزی تاوانی داره. تاوان اون کار منم یقه

 اینجوری پس داده شد.

 

 ها حرف بزنم.دوست نداشتم از گذشته

خواست جز به زمان حال و به خصوص آینده به هیچ دلم می پ

ا ای که طنابش ری گذشتهچیزی فکر نکنم. به حد کافی بنده

گردنم حلقه کرده بود مانده بودم. تباه کردنِ نیمی از دور 

 کرد.ام کفایت میزندگی
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 با این حال حرفی نزدم.

حتما خیلی برای پدر مهم بود که در همچون زمانی تصمیم 

خواستم مانع حرف زدنش داشت حرف بزند و من هم ابدا نمی

 شوم پس سکوت کردم.

 

ای ت کردم برگردی خونهم این بود که وادارو یه اشتباه دیگه -

م گفتداشت در صورتی که خودم میو زنده نگه میکه خاطراتت

خواست همه رو دور بریز... از روی خودخواهی بود. دلم می

کنارم باشی تا همیشه عصای دستم باشی. ببینمت و از دیدنت 

 لذت ببرم.

 

خجل از این همه لطفش سر پایین انداختم. دستم را در هم قفل 

 و باز هم سکوت را ترجیح دادم.کردم 

 

کنم چون تو اون چند شبی که بابت این کارم عذرخواهی می -

هات... و دیدم. شب زنده داریقراری هاتخونه موندی، بی

 کابوسات ولی کاری از دستم بر نمیومد.
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تونستم یه کاری کنم که تموم بشن ولی خواست میدلم می

رو از بین بردی و من آخرش هم این خودت بودی که دردات 

 نتونستم.

 

شدم. به لطف بابا؟! اگر شما نبودین من هیچوقت موفق نمی -

 کردم.حضور و دلگرمی از شماست که دل و جرات پیدا می

 

 کردمنگاهش با همیشه فرق داشت و انگار برق میزد. آرزو می

این برق از اشک نباشد. سخت بود دیدن قطرات ضعفی که از 

 شدند.ات سرازیر میدگیچشم قهرمان زن

 

و درست و اما ممنونم که یکی دیگه از اشتباهات زندگیم -

رو شدن با جالل و سر و سامون گرفتنش چیزی بود کردی. روبه

تونستم درستش کنم خواستم نمیکه من تا هزار سال هم می

 ولی تو انجامش دادی.
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 وی عجیب و غریب بیست بله اما به لطف ژینوس و آن عالقه

 چهارساعته!

 

من هیچ کاری نکردم، بابا اینا همش خواست خدا بود. تقدیر  -

 خواست.و میاین

 

خواست هنوز هم از پایین بلند شد و مقابلم قد علم کرد. دلم می

 کردم.به صورت باابهتش نگاه می

های لرزانش های پیشانی و دستدیدن کمر خمیده و چروک

 و دستش را بوسیدم.آورد. خم شدم دلم را به درد می

 

 خوام.بابا؟! به خاطر همه چی ممنونم. من معذرت می -

 

دست نوازشگرش را روی سرم گذاشت و من لب از پشت 

 دستش برنداشتم.
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باعث افتخار منه که دوتا پسر دارم که مثل شیر پشتم باشن...  -

من همین حرفارو به مهیار هم گفتم. اگر خدا بخواد اون هم سر 

 کشیم.گیره و من و مادرتون یه نفس راحت میمیو سامون 

 

های براقش لبخند سر بلند کردم و در حالی که خیره به چشم

 زدم گفتم:می

 

خواین نفس راحت بلیط دور دنیاتون با من... هرچقدر می -

 بکشین.

 

 بلند خندیدم.

به همراهی از من خندید و من با صدای همین شادمانی که اتاق 

 د، دل شاد شدم.را پر کرده بو
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 لیوان آب را از دست سارا گرفتم.

نشستن سر سفره و خوردن غذای دست پخت مادر، لذتی 

 اش را تجربه نکرده بودم.داشت که هیچ زمان نمونه

روی من مهیار و نگاهم را بین تک به تک اعضا چرخاندم. روبه

الهه نشسته بودند. این آهسته و با طمانینه حرف زدن و 

رفت ؛ دقیقا همان هایی که از روی لب الهه کنار نمیندلبخ

 چیزی بود که مهیار نیاز داشت.

 

های بچگانه بیزار بود و الهه یک مهیار از بچه بازی و لوس شدن

 زن کامل بود.

نشست های سیاه مهیار میمن عمق شادی و نشاطی که در چشم

 کردم.را به خوبی حس می

 

زه قرص شد. خیالم راحت بود که ی چند رودلم از این رابطه

کرد. لبخندم را با جرعه ای از الهه تا آخرش مهیار را رها نمی

 آب قورت دادم.

 بهار و خشایار سمت چپ و درست کنار مهیار نشسته بودند.
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اش که بهار را کالفه ی خشایار و تعارفات دیوانه کنندهخنده

 اش داشت.کرده بود، نشان از بهتر شدن حال روحی

بهار هم اگرچه موذب بود از اینکه خشایار از تمام غذاهای 

کرد اما لبخندش را کتمان درون سفره بشقابش را پر می

 کرد.نمی

 

شایان هم کنار مادرش بود و سرگرم غذا خوردن... معلوم بود 

های یواشکی به من چه خواب و خیاالتی هنوز هم با این نگاه

 پروراند.برای خودش در سر می

 

سمت راست الهه، راحله و سامان ودو قلوها نشسته بودند که 

ی شام خوردن هم معلوم بود خسته و کالفه حتی حوصله

کرد و ندارشتند. سامان هر چند گاهی به من و سارا نگاه می

دانستم علت این داد و من هنوز هم نمیمعنادار سر تکان می

 ها چه بود...؟خیرگی
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موردش روی های بیدم، متوجه زل زدنامیر را که از نظر گذران

ژینوس شدم ولی ژینوس بلند بلند از تجربیات مدل بودنش 

کرد و حس ذوقی که در صدایش جا برای جمع تعریف می

 بخشید.خوش کرده بود، شور خاصی به جمع می

 

 رفت.اش میی دردانهخندید و مدام قربان صدقهحمیرا می

ن کرده بود. لبخندم عمق جالل و برق نگاهی که فضا را روش

 "خندی؟به چی می"گرفت و سارا با سر اشاره کرد 

 

و من تنها پلک زدم. پدر و مادر چشم از من و مهیار بر 

 داشتند.نمی

من مهر النه کرده در چشمان مادر و تحسینی که پدر با نگاه به 

 نگریست دیدم.ما می

 ت.بغل گرف بیتا از سر سفره بلند شد و یکی از دو قلوها را به

 

 و خوردم. حواسم هست شما راحت باشین.من شامم -
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 راحله با لبخند تشکری کرد.

 

 ممنونم بیتا جون. -

 

 حواسم پرتِ شایان شد.

کردم این مسافرت بیشتر برای جفت شدن تک گاهی فکر می

 های اطرافیان بود.نفره

های مداوم امیر ی شایان هم کم از نگاهاین نگاه هیجان زده

 داشت.ن

 اراده لبم را به گوش سارا نزدیک کردم.بی

 

 دوسِت دارم... -

 

قرمز شدن گونه و لب گزیدنش علت خوبی بود که دلم پر 

کشید تا هرچه زودتر بساط شام جمع و جور شود و با هم کمی 

 خلوت کنیم.
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لیوان دستم را داخل سفره گذاشتم و خودم را مشغول خوردن 

 ای بهترین غذای عمرم بود.عجلهنشان دادم. این ماکارونی 

 

را  ها دو اتاقزودتر از بقیه از سر سفره بلند شدم. با کمک بچه

 ها اتاق بغلی بخوابند.مرتب کردیم که مردها یک جا و زن

 

پشت پنجره ایستادم و از سر و صداها که هنوز هم ژینوس 

 سردسته بود دور شدم.

ا هی چراغبه واسطه باران بند آمده بود ولی هنوز از درختان که

ای به سیاهی پشت کرد. چند لحظهنمایان بودند آب چکه می

 های عمیق کشیدم.درختان زل زدم و نفس

 

 مهبد؟ -

 

ی سارا را روی شیشه دیدم. کنارم ایستاد و تصویر منعکس شده

 به شیشه پنجره تکیه داد.
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 خوبی؟ -

 

 آب دهانم را قورت دادم.

 اش انداختم.گونهتابنگاه معناداری به صورت مه

 

 کنی؟اگر بگم نه واسه خوب شدنم چیکار می -

 
 

  
 

 

 متفکرانه انگشت به چانه زد.

 

 هرچی که بخوای! -

 

 نیم نگاهی به پشت سرم انداختم.

کردند و مردها برای یا ها با کمک هم سفره را جمع میزن

 شدند.حرف زدن یا تخته نرد بازی کردن آماده می
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 اعتماد داری؟به من  -

 

 دستم را گرفت و با انگشتانم بازی کرد.

 

 حتی یک درصد هم شک ندارم! -

 

 افتاد.حتی با فکر کردن به این موضوع هم قلبم به تب و تاب می

 

 و بپوشون.برو و یه لباس مناسب بپوش، خوب خودت -

ی دیگه تو حیاط منتظرتم، ه جوری بیا که کسی من تا ده دقیقه

 نفهمه...

 

 های از حدقه بیرون زده به من زل زد.چشم با

 

 چیه؟ یهو یادت اومد بهم اعتماد نداری؟ -
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 تند تند سر تکان داد.

 

 خوای چیکار کنی؟نه نه... ولی آخه می-

 

 سرم را به گوشش نزدیک کردم.

 

 منتظرتم. -

 

 و فاصله گرفتم.

 

 مهبد بیا تخته نرد... -

 

 گفتم: دادرو به خشایار که تخته را تکان می

 

 تو جای من بازی کن. -

 

 امیر با صدای بلندتری گفت:
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 طلبم...حریف می -

 

ای رفتند و مادر داشت با سینی چای از پدر با جالل به گوشه

 کرد.ها پذیرایی میآن

 

 خوری؟مهبد مادر چای نمی -

 

 نه مادر ممنون. -

 

 فریده خانوم سارا را صدا کرد و سارا نزدیک شد.

الهه هم مثل دوتا جوجه قناری دست از حرف زدن و مهیار و 

 داشتند.خندیدن بر نمی

 

ی عالمت دادن مهیار شدم و الهه بلند شد و در آخر هم متوجه

 از ویال بیرون زد.

 ژینوس از کنار حمیرا بلند شد و کنارم ایستاد.
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 بارون بند اومده... بریم کنار دریا؟ -

 

 یه.باد شدیده، دریا هم خیلی طوفان -

 

 امیر که انگار حرف ما را شنیده بود گفت:

 

بینم دریا بهتره... بابا نیومدیم که کنم میاالن که فکر می -

 تونم باهاتون بیام ژینوس خانوم.بشینیم تو خونه، من می

 

 ام گرفت.خنده

 قیدی نوچی کردم.ژینوس ابرو باال انداخت. با بی

 

 بپوشونین.و بریم ژینوس خانوم؟ ولی خوب خودتون -

 

ژینوس از من چشم گرفت و به امیر دوخت. به چی فکر کرد را 

 حوصلگی گفت:دانستم ولی با بینمی
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 باشه بریم. -

 

سارا که روی فریده خانوم خم شده بود قد راست کرد و به 

 ی باال رفت.سمت طبقه

 ها تکیه داده بودم.هنوز هم به نرده

 

 ی؟خوای با شغل چیکار کنمهبد جان می -

 

 روبه جالل گفتم:

 

کنم... شاید خدا خواست و تونستم تا بعد از تعطیالت صبر می -

 یه مجوز بگیرم.

کنم، یه دستیار خوام خودم پروژه بگیرم. از کم شروع میمی

 خوب هم دارم.
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چشم چرخاندم وشایان را انتهای سالن با بیتا دیدم. پوزخند زیر 

ی شایان کرد متوجهمیلبی زدم و خشایار را که به من نگاه 

 کردم.

 

م کنی. منم دیگه خیلی خستهآفرین پسرم، خوب کاری می -

 دادم.وگرنه تو تهران ادامه می

 

 مادر هم که تازه از چرخاندن سینی خسته شده بود گفت:

 

ان شاهلل ژینوس جون که ازدواج کنه راحت می تونین برید -

 دور دنیا رو بچرخید.

 

 کردم که خندید.معنادار به پدر نگاه 

به دنبال مهیار گشتم اما مثل اینکه زیر آبی رفتن را هم به خوبی 

یاد گرفته بود. ژینوس پالتویش را از سر جالباسی برداشت و 

ای به راحله داد و بیرون شناخت اشارهامیر که سر از پا نمی

 رفت. حمیرا که تا به االن سکوت کرده بود گفت:
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 انشاهلل... -

  
 که انگار زمینه را مناسب دید گفت: راحله هم

 

آمین... امیر ما هم دیگه باید بره سر خونه زندگیش، ماشاهلل  -

هم کار داره هم پسر خیلی خوبیه... خونه و ماشینش هم که به 

و توی دوبی واگذار کرده و برگشته تهران. جاست. شرکتش

 نتونست نبودِ منو تاب بیاره داداشم.

 

های راحله را فهمیده بود لبخند زد و رفحمیرا هم که معنای ح

 به پشتی مبل تکیه داد و به جالل نگاه کرد.

 بهار فنجان چای را به لب زد و گفت:

 

ایشاال همه ی جوونا برن سر خونه زندگیشون... مگه نه خشی  -

 جونم؟
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خشایار هم که انگار از این مدل صدا کردن بهار جا خورده بود 

 با تته پته گفت:

 

 آ.. آره.آ.. -

 

 و برای اینکه بحث را عوض کند گفت:

 

 کی میاد تخته نرد؟ -

 

 سامان ، سلما را به راحله سپرد و گفت:

 

 من... -

 

 و به سمتش رفت.

 

 ایوال داداش! -
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 .برداشتم عسلی روی از را تلفنم سختی به و

 

 ...بهم چسبیدی کنه عین که برم قربونت-

 

 .کرد داغ تنم باز و گذاشت امسینه روی را سرش

 برانگیخته توان شرایطی هر تحت دختر، این ذاتی هایدلبری

 خواستنمی دلم من و داشت را احساساتم یهمه کردن

 .باشم خوددار دربرابرش

 

 به خواممی... شده تنگ برات دلم بری، جایی ندارم دوست-

 .باشم پیشت همش نبودنات یهمه تالفی

 

 را صورتش پوست و ریختم طرف یک را موهایش یهمه

 .کردم لمس گونهنوازش

 .پرستیدممی را هایشلب ینشکفته یغنچه آن عاشقانه من

 از زمان و شد ترعمیق و عمیق کاشتم، لبش روی که ایبوسه
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 تنش روی را وزنم و کشیدم موهایش الی پنجه. رفت در دستم

 .آمد در صدا به دوم بار برای تلفن که انداختم

 ار قلبم هیجانش از پر آخِ و رفت کنار لبش روی از صدا با لبم

 .دادم فحش لعنتی مزاحم به ناخواسته. انداخت کوبش به

 

 .بود ناشناس شماره

 را تماس یدکمه کنجکاو ولی بدهم جواب خواستمنمی اول

 .کردم لمس

 

 بله؟-

 

 .رسیدنمی گوش به چیزی خش خش جز

 

 الو؟... نمیاد صداتون-

 

 .کرد حبس را نفسم آشنایی صدای ایطوالنی مکث از بعد
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 !مهبد سالم-

 

 .کرد سربلند سارا خوردم که تکانی از

 

 شنوی؟می ومن صدای مهبد-

 

 .بود زده زل من به متعجب که کردم نگاه سارا به

 

 شده؟ چیزی کیه؟-

 

 .نداشتم العملی عکس هیچ یارای من

 

 .بگم بهت رو چیزی یه که زدم زنگ من مهبد؟ پیشته؟ سارا-

 

 .دادم قورت بود زهرمار و تلخ که را دهانم آب
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 یچ میزد؟ زنگ من به باید چرا. تپیدمی دردآور امشقیقه نبض

 کفایت برایش حد این به تا امزندگی خرابی خواست؟می

 داشت؟ نقشه هم سارا و من برای کرد؟نمی

 

 خطی؟ پشت شنوی؟می وصدام. بزن حرف خدا رو تو-

 

 .نشست امگونه روی سارا دست

 

 مهبدم؟ شده چی! نمیگی؟ هیچی چرا! عزیزم؟-

 

 اب و شدید یگریه بین از. شد بلند هوا به الدن یگریه صدای

 :گفت هقهق

 

 .ندارم وزندگیت کردن خراب قصد اینبار کن باور-

 گوشم تو اون چیزو همه. گفتمی دروغ جباری که فهمیدم

 برای مه با تو بابای و جالل گفت بوده، نقشه گفت. کرد دیکته

 برای هم وپوالش ی همه و کشیدن نقشه من بابای سرنگونی
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. بود هکرد کورم انتقام نداشتم، تقصیری من. برداشتن خودشون

 مهبد؟ فهمیمی

 

 !شد؟می تنگ نفسم چرا

 و زد کنارم ترسیده سارا. باشم مسلط اعصابم بر کردم سعی

 .پیچید خودش دور را پتو. نشستم او متعاقب. شد بلند

 

 شنیدن از تو که هرچند. نزنی حرف تو که هرچند... میگم من-

 بابام که شنیدم بابات از وقتی. بخوره هم به حالت هم صدام

 من. شد آوار سرم رو دنیا بهش، سپرده رو الله و من خودش

 .دونستمنمی

 واون من. سوزممی بابام یادگاری تنها یادآوری با هرروز حاال

 .کشتم

 

 ریتمیک و آرام داشتم سعی وجود تمام با ولی بود داغ داغ تنم

 .بود شده تمام من برای خاطراتش یهمه و الدن. بکشم نفس
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 ودشخ پرفشار و محکم همیشه مثل. فهمیدنمی قلبم حال این با

 .کوبیدمی امسینه استخوانی دیوار و در به را

 

 .دونممی چیزو همه که حاال.. پشیمونم-

 کنی فکر هم ابد تا اگر دادم، دست از وچیزم همه که حاال

 زا کردم، که گناهایی از الله، نبودن از آره. نیست مهم ترسیدم

 ارمند جونم جز چیزی دیگه. ترسممی مهیار و تو زندگی نابودی

 ازت دستم بودن خالی و نداری یهمه با ولی بدم ازدست که

 .ببخشی ومن خواممی

 که هستی این الیق کنممی حس که هستی کسی تنها تو

 .ببخشیم

 

 .گرفتمی دردم الدن دردهای شنیدن از

 سال هفده که بود کسی الدن بودم، آهنی و سنگدل هم هرچقدر

 .داشتم دوستش روزگاری من و خورد را ما نمک و نان تمام
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 با و کردم بلند سر. کرد پر آبی لیوان عسلی روی از سارا

 خواستمنمی دادم، فاصله گوشم از را تلفن. شد شرمم دیدنش

 .کنم خیانت

 

 .کردم فعال را اسپیکر. شنیدمی باید هم سارا

 

. ببخش تو ولی بخشننمی ومن هیچوقت.. مهیار نه بابات نه-

 .بود کورکورانه کردم هرکاری من

 

 .نشست تخت روی کنارم. نگرفتم را سارا دست لیوان

 

 و حمایت. دادم دست از رو همه خواهرم، پدرم، مادرم، مهبد؟-

 حتی خودم واسه. گرفتم خودم از هم رو شما یخانواده محبت

 شنوی؟می. نذاشتم باقی هم سالمتی

 

 سعی ولی شدمی بیشتر لحظه به لحظه اشگریه شدت اینکه با

 های دست با سارا. کند ادا خوبی به را حروف ی همه کردمی
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 چشمانم به را وجودش اطمینان و اعتماد. گرفت را امچانه لرزان

 .بستم پلک من و کرد سرازیر

 

. شنوهمی هم ومن صدای االن شاید حتی پیشته، سارا دونممی-

 تموفقی آرزوی برات بگم خواستم فقط من خوشحالم، واستون

 رو هاشسری یه هم همین واسه نداشتم هیچی لیاقت من. دارم

 ...خودم رو هاشسری یه گرفت ازم خدا

 

 :گفت بریده بریده. آوردمی کم نفس داشت کم کم

 

 .نداشتم من... داری مهبدو لیاقت... تو! سارا؟-

 که فهمیدم... دادم... دست از هم رو پام... حتی من که حاال

 .ندیدم... خودم من... و کرد حقم در لطف... خیلی... دنیا

 

 .بشنوم نداشتم دوست. آمدمی درد به قلبم

 .داشتم نفرت میزد، داد حد این به تا را دردش اینکه از
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 لیو کردنمی التماس کسی به هم مردمی اگر که بود کسی الدن

 .بود رفته فنا باد به غرورش یهمه حاال

 

 خواست. گرفت دستم از را گوشی دید، را وضعیتم که سارا

 .کردم مخالفت من که کند قطع را تماس

 

 ایران از وقتی... بخشیدی ومن که بگو کلمه یه فقط مهبد؟-

 مثل بازم. دیدم مهیارو دور از... الله خاک سر رفتم رفتم،می

 کلی و شست رپ قبرش. بود آورده گل خواهرم واسه همیشه

 .زد حرف

 ومن خدا. شد پرپر خواهرم... سرش باال برم نکردم جرات من

 .شدم باعث خودم که بکشه

 

 از هک هاییناله ولی میزدم حرف نباید. گرفتم دندان بین را لبم

 با سارا و کردم باز چشم. بود ارادی غیر شدمی خارج گلویم

 .گرفت قاب را صورتم طرف دو قراریبی
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 .شنویمی من از که خبریه آخرین این... نگو هیچی باشه-

 یهمه که تخانواده و خودت زندگی از رو پام همیشه واسه

 .کشممی بیرون کردن بهم هارو محبت

 

 .کردم باز لب سختی به

 

 !کردم حاللت خودم طرف از من-

 

 گوشم به چیزی هقش هق صدای جز. کرد سکوت حرفم این با

 و مافتاد تخت روی. ریختم فرو کرد قطع که را تماس. رسیدنمی

 .کشید بلندی هین سارا

 

 همیشه برای الدن... شد تموم شد، تموم باش، آروم مهبد؟-

 .شد تموم

 

 مامت الدن بود، سارا با حق. کشیدم عمیق نفس چندبار و چندین

 .شد
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 .بودم عرق خیس

 

 ار بود شده خم بدنم روی که سارا اما نداشتم نفس اینکه با

 .گذاشتم لبش روی لب و گرفتم

 

 .بود تموم الدن-

 

 .کوبیدم دیوار به و گرفتم را دستش گوشی

 

 نهات هم این. بود شده تموم باشه داشته ربط اون به که هرچی-

 .گذاشتم باقی که بود چیزی

 الدن یاد رو تو ومن هتل این خوامنمی... من و تویی فقط حاال

 ...تو و من فقط. بندازه

  

 ...درد روی از هرچند زد لبخند

 .فشردم امسینه روی را سرش
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 .عاشقتم-

 

 ار اششقیقه که درحالی و کشیدیم عمیقی نفس هم با هردو و

 .زدم پچ وجودم حس تمام با بوسیدممی

 

 حال یه هتل تو حاملگی نباشی، شدن داربچه مخالف امیدوارم-

 ...داره دیگه هوای و

 

 قبل، یجندلحظه یمکالمه خیالبی من و گزید لب خجالت با

 اشهنال گرفتم، گردنش از که گازی با و بوسیدم عمیق را لبش

 .بردم باال را

 

 .بشم شریک وروجک چندتا با رو تو زودی این به خوامنمی-

 

 .زدم نیشخند
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 خواممی سارا... نیار بهونه. خواممی تو از کپی چندتا من ولی-

 ...باشه هاوروجک اون از پر تو و من یخونه

 

 ...بهتر چه و بود شنیده چی که کرد فراموش هم سارا

 .برگردم گذشته به خواستمنمی

 

 ...واال خوبه-

 به کنینمی رحم من به... انداختی راه کشیجوجه دستگاه

 !مرد کن رحم خودت

 

 اما لرزید خودش به و کردم فوت گوشش زیر را نفسم

 .رفت فرو موهام الی هایشانگشت

 

 ...دختر خوامتمی-
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