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دستش را زير گونه اش ُهل داد و خيره به صورت در هم کشيده ی مژگان 
  زمزمه کرد:  

اين صدای چک چک نميذاره بخوابم.چرا کسی رو نمياريم سقف رو درست -
 کنه؟  

 مژگان بی آنکه زحمت باز کردن چشمهايش را به خودش بدهد پوزخند زد:  

 پولش رو بيار تا درست کنيم برات!  -

 چرا فقط من؟ تو که داری خرج قر و فرت کنی...نداری خرج خونه کنی؟  -

 مژگان لگدی وحشيانه به ساق پای او کوبيد و سپس پشت کرد:  

کپه ت رو بذار بابا زرت و پرت نکن...نصفه شبی ياد قر و فر من افتاده توله -
 خانوم!  

 مژی...  -

 خفه!  -

 آهی کشيد و در جايش نشست.خواب امشب از چشمهايش فراری بود.  

ند نگاه کرد.به خانواده ی شش به پيکرهايی که رديفی کنار هم دراز کشيده بود
 نفره اش...خانواده اش...خانواده!..  

چشمانش کشيده شد سمت پدر که روی تخت فلزی عهد قرقره ميرزا خوابيده 
 بود و با هر حرکت کم جانش صدای جيغ تشک را بلند ميکرد.  
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زانوهايش را در شکمش جمع کرد و تکيه گاه چانه اش ساخت.به صدای نفس 
 مژی گوش داد.  های آرام 

بايد چاره ای برای جنس های از دست رفته می جست وگرنه ايرج شقه شقه 
 اش را تحويل خانواده اش ميداد!  

مژگان که قرانی کمک نميکرد...مريم شايد..! هرچند که اگر هر شش نفرشان 
 هم جيب هايشان را خالی ميکردند و روی هم ميگذاشتند پانصد تومان نميشد!  

بابا که از ريتم افتاد از فکر و خيال بيرون آمد.بابا چرخشی به بدنش نفس های 
داد و با دست دنبال ماسک اکسيژن گشت و در آن تاريکی متوجه بيتای چمباتمه 

 زده کنج ديوار شد.  

 بيتا...چرا نخوابيدی بابا؟  -

 بغضش را فرو داد:  

 ميخوابم بابا...ميخوابم!  -

 سيده هديه داد و پلک روی هم گذاشت.بيهوده!  و تن خسته اش را به پتوی پو

  *** 

اَهرم خودکار را فشار داد و داخل کوله اش انداخت.علی با خستگی بدنش را 
 کشيد:  

 آخيش...کم کم داشتم پدر بزرگ مرحومم رو به چشم می ديدم!  -

چشمهايش را ماساژ داد.با خروج لطفی از کالس سر و صدای بچه ها باال 
 صله برگه های جزوه را مرتب کرد و داخل کوله اش جا داد.  گرفت.بی حو

الله و دوستانش داشتند به سمت در ميرفتند.نگاه کوتاه الله را روی خودش 
احساس کرد و توجهی نشان نداد.خب تشنه کردن از شگردهای تاثير گذاری 

 بود!  

کلفت تر  علی: ايلی اين ديگه از نخ گذشته ها...سيستم فرستنده هر لحظه داره
 ميشه!  

 خنده اش گرفت:  
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 زر نزن!  -

به مرگ خودم...خيلی خری! نصف پسرا تو کفشن بعد اين خودش داره چراغ -
 ميده تو به هيچ جات نيست؟  

 سامی هم خودش را وارد بحث کرد:  

واال من ترم دو خودم رو پاره کردم محل سگمم نذاشت.حاال اين ع...ن آقا چی -
 داره که دختره قفلی زده روش به شخصه بی اطالعم!  

شاهين: واغيرتا...کی رو کراش من قفلی زده؟ چرا وارد محدوده ناموسی من 
 ميشين؟  

 با چندش چهره اش را جمع کرد و گفت:  

 خدا شاهده باز بخوای شعر بگی همينجا روت باال ميارم!  -

 شاهين با حالتی دخترانه ايشی گفت:  

 لياقت نداری...گمشو با همون عفريته...خر چه داند قيمت نقل و نبات!  -

 به بوفه که رسيدند علی گفت:  

 ايلی داداشم نوبت توئه برو سفارش بده!  -

 انداخت و کيف پولش را خارج کرد:   کوله اش را روی ميز شيشه ای کثيف

 چی ميخورين؟  -

 سامی: من گشنمه همبر ميخوام!  

 علی: من فقط چايی.  

 شاهين: منم ساندويچ هرچی شد.  

رفت تا سفارشات را بدهد.قسمتی از بخش دخترانه را می ديد.دقيقا نقطه ای که 
 الله و دوستان پر سر و صدايش نشسته بودند.  

صورت الله خيره شد.به چشمان کشيده و گيرايی که ماهرانه بی اختيار به 
 آرايشش ميکرد...و بينی خوش فرمش که طبيعی عمل شده بود و لبهای...  
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 جذاب بود...خيلی!..  

چشمان الله که غافلگيرش کرد...چند ثانيه طول کشيد تا بتواند نگاهش را 
 بگيرد.لبش را به دندان گرفت.  

 "لعنتی"  

بطه ی جديد را نداشت و دلش مدتی تنهايی ميخواست.اما اين نگاه حوصله ی را
 و اين لبخند...اين دختر...  

کالفه از همه ی وسوسه ها و جدال درونی چنگی در موهايش زد.در اين وانفسا 
که داشت به امتحانات پايان ترم نزديک ميشد نميخواست تمرکزش را ببازد.حلقه 

شت تنگ تر ميشد.برايش کلی شرط و ی سختگيری های ايرج هر لحظه دا
شروط گذاشته بود و گفته بود که اگر اين ترم درسی را بيفتد او را به غلط 

 کردن می اندازد.  

 نفسش را فوت کرد و سرش را باال کشيد.الله ديگر نگاهش نميکرد .  

**   

 جااانم...دلبر چه نگاهی ام ميکنه! 

 الله از زير ميز لگدی نثار سمانه کرد: 

 ميشه تابلو بازی در نياری ابله! -

 سوگند: اين توله سگ چرا انقدر جذابه؟ 

 سمانه: من جای تو دلم رفت بخدا الله! 

 ويدا: فکر کنم باالخره گيرنده هاش فعال شد. 

 الله جريان سيال هيجان را در عروقش احساس کرد: 

 اوف...داشتم کم کم ازش نااميد ميشدم! -

 مهال شانه اش را فشرد و کشيده گفت: 

 خسته نباشی دالااور! -

@mahbookslibrary



غليظی گفتند و دست هايشان را پشت هم به ميز کوبيدند و   yesدختر هم صدا 
 سر و صدايی راه انداختند که توجه همه به آنها جلب شد! 

 خنده اش را نميتوانست از مسخره بازی شان جمع کند! 

 ..هلو تور زدی..هلووو! ايشاال تو گلوت گير کنه الله-

 غش غش خنديد:

روانيا آبروم رو برديد.چرا الکی جو ميدين؟ بدبخت حاال يه لحظه چشمش افتاد -
 اينور ميخواين تا سيسمونی بچه مم پيش برين؟ 

 سوگند ابَرو باال انداخت: 

 رو زده معلومه!  )onنگاه معمولی نبود.دکمه آن (-

لبهايش را روی هم فشار داد.تصوير ايليا مقابل نگاهش نقش بست.اگر ميشد...آخ 
 که اگر اين رابطه شکل ميگرفت... 

 *** 

مجبور شدم.مامورها ريختن تو پارک...چاره ای نداشتم جز اينکه خالی شون -
 کنم تو سطل آشغال! 

 ايرج با خونسردی مثال زدنی اش پيپ را گوشه لبش گذاشت: 

 ا وقت داری پولشون رو بياری! تا فرد-

 تا فردا که نميتونم...يه کم بهم وقت بده جورش ميکنم. -

اين سری تنبيه ميشی تا هر دفعه مامور ميبينی هول نکنی و جنس ها رو به -
 ف... ندی! 

 نميخواست به التماس بيفتد: 

 اگر ميگرفتنم... -

 مشتش را روی ميز کوبيد و صدايش را باال برد: 
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انقدر شجاعی غلط ميکنی واسه من کار ميکنی! صدبار بهت گفتم مامور  تو که-
می بينی زرد نکن...تابلو بازی درنيار...هيچکس به تو کار نداره.اين دفعه دومه 

 داری گند ميزنی.بيتا مشتری هام رو بپرونی سر و کارت با ِابيه! 

 دست و پايش يخ زده بود... 

م بخاطر ننه بابای مريضت چشم پوشی ميکنم ميری فردا با پول ميای.اين بار ه-
ولی سری بعد در کار نيست.شنيدی؟مکان رو هم عوض ميکنم اون پارک ديگه 

 اَمن نيست! 

دستش را روی پيشانی داغ کرده اش گذاشت و از اتاق ايرج خارج شد.ايليا که 
روی راحتی چرم مقابل ال ای دی دراز کشيده بود و سيگار دود ميکرد نگاه 

 چشمی اش را متوجه او نمود:  گوشه

 می بينم که بی يال و کوپال اومدی توله شير! -

ذهنش آنقدر درگير پانصد تومان بود که به لفظ لعنتی " توله شير" واکنشی نشان 
 نداد. 

 چته؟ -

 با ميل شديدش به گريستن سخت در ستيز بود. 

 ايليا... -

 از پشت انبوه دود خمار نگاهش کرد: 

 هوم؟ -

 با آنکه جواب سوالش را ميدانست پرسيد: 

 بهم پول قرض ميدی؟ -

 نه! -

 خسته بود...خيلی!.. 

 چرخيد و به سمت در رفت.. 

 توله شير... -
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 دندانهايش را سخت روی هم فشرد.ايستاد اما برنگشت. 

 چی بهم ميرسه؟ -

 نيمرخش را سمت او چرخاند: 

 چی؟! -

 تال تکاند: خاکستر سيگارش را در زير سيگاری کريس

 ميگم پول در ازای چی؟ -

 تو چی ميخوای؟ -

 گوشه ی لبش کج شد و گفت: 

آخر هفته ويالی فشم مهمونی ميدم.ايرج به همه سپرده دست من چيزی ندن.يه -
 کم گل و مشروب برام جور کن پول رو ميزنم به کارتت. 

ميهمانی کذايی  کمی انديشيد...اين اتفاق قبال هم افتاده بود.سه سال پيش...در يک
که او ساقی شده بود.زياده روی ايليا و تا مرز اُوردوز پيش رفتنش...و بعد 

 خودکشی فجيعی که... 

به رد بخيه ی پنهان شده زير ساعت رولکس و دستبند چرم گرانبها فکر 
کرد.خودش ايليا را پيدا کرده بود.وقتی کف حمام ميان درياچه ای از خون 

تی مچ هر دو دستش را به عميق ترين شکل ممکن بريده بيهوش افتاده بود...وق
 بود. 

 با ياداوری آن روز لرز بدی به تنش افتاد. 

 اگر دوباره آن اتفاق می افتاد و اين دفعه ايليا جان سالم به در نميبرد!.. 

نيم نگاهی محتاط و ترسيده به راهرويی که اتاق ايرج را در خود جا داده بود 
 به زير کشيده گفت: انداخت و با صدايی 

 ايرج بفهمه ميُکشتم! -

 ايليا با رخوت نگاهش کرد و لبخند مسحور کننده اش را به رويش پاشيد: 

 مواد نميخوام.سه ساله ترک کردم يادت رفته؟ فقط گُل! -
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همينش هم برای ايرج يعنی فاجعه! او حتی الکل را هم برای ايليا ممنوع کرده 
 بود چون اعتقاد داشت ايليا حد خودش را نميداند و زود وابسته ميشود! 

مضطرب انگشتانش را در هم پيچيد.آخر ماجرا را خوش نمی ديد اما چاره ای 
تومان  ٢٠٠جمعا  هم نداشت.با پولی که مونا و مريم کف دستش گذاشته بودند

 دستش را گرفت! 

 خيلی خب...همين االن سيصد بزن به کارتم.فقط ايرج نفهمه ها! -

 اوکی.شماره کارتت رو بگو! -

 قصد رفتن که کرد ايليا مانع شد: 

 يه چيزی... -

 کالفه چشمهايش را در کاسه چرخاند: 

 چيه؟ -

من جلو دوستام آبرو دارم.لطفا واسه پنجشنبه اون يال و کوپالت رو يه سر و -
سامونی بده و با سر و شکل درست و حسابی بيا! آدرس اونجا رو هم که 

 داری... 

نفس هايش از حرص تند شد.بی اختيار دستش را از زير شال روی قرمزهای 
 يکرد. وز وزی اش کشيد.موهايی که فقط بخاطر بابا تحملشان م

 از زير سنگينی نگاه ايليا گريخت... 

 "يه روز همه اين تمسخرهات رو تالفی ميکنم نکبت" 

**  

 فندک نقره ای را زير سيگارش گرفت و با کام عميقی دود را فرو داد. 

 کجا ميخوای مهمونی بدی؟ -

 فشم! -

 ويال با ژيال؟ -

@mahbookslibrary



 به سرخی آتش سيگار خيره شد:

 نه...ويال با الله! -

 ا يکصدا "او" کشيدند... پسره

 پس باالخره بله رو دادی داداش؟ -

 به علی نگاه کرد: 

 نه من معموال ميگيرم! -

فحش ها سويش روانه شد.با لبخند ولی در سکوت چشمهايش را ميانشان 
 چرخاند. 

 شاهين: تو خيلی ديوثی عزيزم! 

 لبخندش کش آمد... 

 سامی پرسيد: 

 برنامه ت کثيفه؟ -

 ر پا له کرد و در جواب گفت: سيگار را زي

 نه خيلی کثيف...يه چرک ماليم! -

 و با مکث ادامه داد: 

 زنگ تفريحم براتون دارم! -

 علی: جان من؟ عاشق زنگ تفريحاتم...چی هست حاال؟ 

 آدامس نعنايی را داخل دهانش انداخت: 

 يه توله شير زشت! -

 چشمهای پسرها برق زد و سامی گفت: 

 جون...پس عشق منم هست! -

 ساقيمونه! -
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 شاهين: آی قربون اون ساقی! 

چهره ی عجيب و نامتعارف بيتا پيش چشمهايش مجسم شد.موهای قهوه ای مايل 
به سرخ وز و پف دار...پوست سفيد با کک و مک های کمرنگ طاليی...و آن 

زمين  چشمهای درشت قهوه ای روشن...وقتی تنها با دو پيک ميرفت فضا و از
 و زمان َکنده ميشد و شروع به وراجی ميکرد! 

 با لذت زبان روی لبش کشيد!.. 

 شاهين: حاال الله خانم رو چجوری قراره دعوت کنی؟ 

 نيم نگاهی به عقربه های ساعتش انداخت: 

 الله خانم خودش صاحب مجلسه! -

 سامی: ای موزمار! 

 علی: بچه ها جمع کنيد يازدهه...صدوقی االن مياد! 

بند کوله را روی شانه اش انداخت و چشمش به الله افتاد که داشت پله های 
ورودی دانشکده را باال ميرفت.قد بلند و هيکل موزونش را از زير چشمهای 

 ريزبينش عبور داد.بی نقص بود! 

 آخر اين وسوسه ی لعنتی کار دستش داد!.. 

 *** 

 الله بی قرار پای راستش را تند تند تکان ميداد.مهال زير لب غر زد: 

 ای بابا نکن خواهر من چته؟ -

 با خودکار مشکی گوشه جزوه اش را خط خطی کرد. 

بيخود داری خودت رو اذيت ميکنی...پيشنهادم نداد خب به درک! تو با اين -
  دک و پوز و خانواده واست افُت داره موس موس پسر کنی!

 پوست لبش را جويد و ناله کرد: 
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نميتونم...نميتونم لعنتی فکرش يه لحظه راحتم نميذاره.من تا االن قد موهام -
دوست پسر عوض کردم.هيچوقت درگيرشون نبودم برام مهم نبودن.اما اين 

 يکی...اين عوضی... 

 نفسش را از روی حرص و عصبانيت با غرش بيرون داد: 

 د. رو مخمه...ازش بدم ميا-

 مهال که تيزبين و زيرک بود گفت: 

 تو فقط از اينکه محلت نميذاره عصبانی هستی! -

 حرکت هيستريک خودکار روی کاغذ متوقف شد. 

چون عادت کردی هميشه پسرها دنبالت باشن.تو ناز کنی اونها ناز بکشن.حاال -
از ايليا حرصت ميگيره چون دنبالت نميفته.احتماال برای همينم هست که توجهت 
رو جلب کرده ها؟ شايدم برای اينکه تو به شکل غيرعادی ايده اليست هستی و 

 ره؟! ايليا تقريبا بين پسرهای اين دانشکده از همه سرت

 الله نگاهش کرد.گلويش خشک شده بود: 

 احيانا داری متلک ميندازی؟ -

 مهال بی ريا و دوستانه خنديد: 

نه عزيزم...فقط ميگم پياده شو بيا پايين.اين همه متوقع بودنت از دنيا و آدمها -
 آسيب پذيرت ميکنه! 

ه او يک خودکار را ميان انگشتانش فشرد.اصل کالم مهال را دريافته بود.اينک
 دختر خودخواه و خودبرتربين و لوس است! 

 نگاه تيز و شماتت گر استاد که رويشان سنگين شد مکالمه را قيچی کردند! 

چرخشی به گردنش داد و در انتهای کالس به جستجوی ايليا پرداخت و درکمال 
تعجب نگاه ايليا را هم معطوف خودش ديد.قلبش به تقال افتاد و هيجان زده مشت 

بيد.نگاهشان را از هم نگرفتند.سعی داشت تنفس تند شده اش را مهار کند اما کو
 ناموفق بود! 
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تمام جانش تمنا بود..تمنای شناختن پسرک مرموز کالس...تمنای کشف اليه 
های پنهانی شخصيتش...دلش ميخواست بداند نحوه محبت کردن ايليا چگونه 

ن کيس های تودار بود....دلش است! الله عاشق دست و پنجه نرم کردن با همچي
ميخواست خودش را به چالش بکشد...ريسک کند.دلش ميخواست دست نيافتنی 
ترين پسر دانشکده را به دام بيندازد...انگار که اينگونه برتری او نسبت به باقی 

 دخترها ثابت ميشد!  

با چشمک ريز ايليا قلب وحشی اش ذوب شد و پايين ريخت.لبخند محوی زد و 
هش را به تخته ی پر شده از ارقام و فرمول داد.حق با مهال بود.او اين پسر نگا

  را از دنيا طلب داشت. 

  "الله نيستم اگر اسيرت نکنم"  

**  

گوشه ی خيابان پارک کرد و منتظر هيوندای الله ماند.ساميار و شاهين رفته 
هد الله را بودند اما علی کنجکاوانه همراهی اش کرده بود تا ببيند چطور ميخوا

 برای ميهمانی دعوت بگيرد. 

 هيوندای سفيد به آرامی از کنارشان گذشت. 

 علی: پاپاجونش چه عروسکی ام انداخته زير پاهاش! 

بی حرف دنبال الله راند.ميدانست حواس الله آنقدر جمع است که متوجه تعقيب 
 شدنش بشود.برای همين با شيطنت سرعتش را بيشتر کرد. 

 کجی زد... ايليا لبخند 

 "پس دلت بازی ميخواد" 

 ماجرا شبيه يک کورس شده بود.علی ميگفت: 

 پدرسوخته دست فرمونش خوبه ها! -

در يک کوچه ی خلوت و ساکت گيرش انداخت.با پرادوی مشکی راه هيوندا را 
سد کرد.الله با ترمز پر سر و صدايی روی آسفالت نمناک متوقف شد.الله و دو 

ماشين بودند.با آرامش پياده شد و سوی آنها رفت.هر سه با تا از دوستانش در 
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چشمهايی وق زده نگاهش ميکردند.با انگشت اشاره ضربه ای به شيشه زد.الله 
 با دستی لرزان شيشه را پايين کشيد: 

 اين چه کاری بود آقای سعيدی؟ نزديک بود بزنم بهتون! -

ليا زرنگ تر از اين حرف الله سعی داشت آرام و خوددار به نظر بيايد اما اي
 ها بود! 

"واسه من فيلم بازی نکن.ميدونم االن پاهات داره ميلرزه...قلبت تند ميزنه...لپات 
 گل انداخته...هيجان زده ای" 

 کالغا خبر رسوندن آخر هفته به يه مهمونی دعوت شديد! -

 الله ابَرويی باال انداخت.کمی نگاهش کرد و مقصود او را دريافت: 

 مثل اينکه کالغا اشتباه به گوشتون رسوندن! -

 ايليا با لبخند زير چانه اش را خاراند: 

 خب کالغای ما فقط خبر نميرسونن..پيشگويی هم ميکنن! -

 الله خنديد و رديف دندانهای مرتبش را به نمايش گذاشت: 

 چه کالغای آپديتی...کاش ما هم داشتيم! -

 ايليا لبی باال کشيد: 

 حاال شما به نماينده شون راضی شو! -

 الله که حاال مسلط تر شده و خودش را بازيافته بود پرسيد: 

 نماينده شون کی باشن؟ -

 بنده! -

 آها...اونوقت کسی که قراره من رو دعوت کنه کيه؟ -

 باز هم بنده! -

 نگرانتون شدم...مسئوليت های خطيری به دوشتونه! -

 ايليا سريع گفت: ماشينی داخل کوچه پيچيد و
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 ديگه کاريه که از دستمون برمياد.زود شماره تو بگو راه رو بند آوردی! -

 الله چشم غره ای نثارش کرد و اعداد را خواند. 

 ايليا چشمک زد: 

 هماهنگ ميکنيم.ببخشيد خانوما! -

صدای بوق بلند شد و ايليا با باال آوردن دستش بابت بند آوردن راه عذرخواهی 
 و تيز پشت فرمان جا گرفت و راه افتاد.  کرد.تند

 علی: بال چه زود شماره گرفتی! 

 هم من ميدونستم چه خبره هم اون...با ناز کردن بدتر خودش رو ضايع ميکرد. -

 علی مشت به بازويش کوبيد: 

 پس يه کار خيری هم برای ما بکن يکی از رفيق هاش رو جور کن برام! -

 قورت بده!  شما اول اونی رو که جوييدی-

 ما ميجوييم تُف ميکنيم داداش! -

 پس خيلی بی ناموسی! -

 علی بلند بلند خنديد: 

 ژست غيرت ميگيری انقدر بهت مياد. -

 راهنما زد و به چپ پيچيد: 

 اونايی که من باهاشونم تکليفشون با خودشون معلومه! -

 آها اونوقت مال ما معلوم نيست؟ -

 ايليا بی تفاوت گفت: 

 نه...سايه دوستت داره! -

 چی؟ -

 َکری؟ -
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 خودش گفت؟ -

 گوشه چشمی نگاهش کرد: 

 نه..تو گاگولی من که نيستم! تابلوئه! -

 علی به فکر فرو رفت و سپس گفت: 

 آخ جون...باالخره يه خری ام پيدا شد عاشق من شه! -

 *** 

 مژگان تشر زد: 

 تکون نخور االن می سوزونمت! -

ت ماند.بابا قرص هايش را با جرعه ای آب فرو داد و بی حوصله سرجا ثاب
 پرسيد: 

 کجا ميری بابا؟ -

 مهمونی پسر ايرج. -

 هنوز واسه ايرج کار ميکنی؟ -

 آره. -

 گشتی دنبال کار ديگه ای؟ -

 مژگان دسته ی ديگری از موهايش را الی اتو گرفت. 

گشتم ولی بی فايده بود.يا مهارت ميخوان يا سواد دانشگاهی يا روابط عمومی -
 باال يا قيافه يا پارتی که خدا رو صدهزار مرتبه شکر همه رو با هم نداريم! 

 مادر در حاليکه زانوهای دردناکش را با پماد چرب ميکرد گفت: 

 بياره مادر!  مواظب باش گير مامورها نيفتی.بيفتی زندون هيچکس نيست درت-

 مونا روی دفتر کتابش رها شده بود و ميخنديد: 

 بنده خدا با اين حجم از دلنگرانی شما چيکار کنه؟ -
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 مادر حق به جانب گفت: 

خب چی بگم؟ بگم نه برو دنبال يه کار بی دردسر و نون حالل؟ کو نون حالل؟ -
وقتی چهار تا کو کار؟ همين يه قرون دوهزار بيتا نباشه از گشنگی ميميريم! 

بچه هات گشنه ان و تو خونه جز يه سيب زمينی و نون کپک زده چيزی واسه 
خوردن نباشه...وقتی هزينه دوا درمونت سر به فلک ميکشه...وقتی حتی شغل 
و مقام هم ارثيه و ما هميشه تو همه چيز ته صفيم اين حرفها ديگه بی معنيه! 

 قت الک گوشه ناخنشون نپره! اون دو تا آبجيت که فقط فکر خودشونن يه و

 مژگان شاکی شد و فرياد کشيد: 

 باز بهونه کم آوردی گير دادی به من؟ -

 مادر بی توجه به مژگان رو به او گفت: 

از من ميشنوی که پيش همون ايرج بمون.تازه اوضاعمون يه کم داره بهتره -
ميشه.اصال يه خودی نشون بده يه کم زنونگی ياد بگير بلکه زن همين ايرج 

 شدی.هان؟ بده يه زن جوون خوش برو رو گيرش بياد؟ 

بابا با اخم و ناراحتی مادر را تماشا کرد و اينبار خودش هم همراه مونا کر کر 
  ه خنده افتاد.مادر داشت هذيان ميگفت! او بشود زن ايرج؟ زن بابای ايليا؟ ب

 مژگان با استفهام تکرار کرد: 

 خوش برو رو!-

مادر: واال منم با اين سن و سال اندازه تو به خودم بمالم خوشگل ميشم نميخواد 
 واسه ابجيت بخونی! 

ده های حبس شده بلند به مونا نگاه کرد...مونا به او..! پقی صدای ترکيدن خن
 شد! مژی محکم پس گردنش کوبيد: 

هرهرهر...بخوای هی واسه من نيش چاک بدی بايد با همين پشم گوسفندت -
 بری! 

بابا هيچ نميگفت.مثل هميشه آرام بود و مثل هميشه با ديدن موهای آزاد او 
 ميگفت: 
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 موهات رو هيچوقت کوتاه نکن بابا...رنگشون هم نکن!  -

 ** 

 بسته ها را در ماشين مجيد جا داد و سپس روی صندلی جلو نشست:  سريع

 خب تموم شد برو! -

 جنگه مگه؟ کجا داری ميری؟ -

 مهمونی پسر ايرج! -

 مجيد چپ چپ نگاهش کرد: 

 خوشت اومده؟ ايرج بفهمه خونت حالله! -

به من چه؟ منم نباشم باز اون بچه ياغيش اون غلطی رو که ميخواد ميکنه! -
 من تنها کسی ام که ميتونم براش جور کنم؟  مثال

 نه فقط تو نيستی ولی ديگه اينکارو نکن! -

 باشه حاال راه بيفت! -

 مجيد يکبار ديگر دقيق نگاهش کرد: 

 حاال چرا انقدر به خودت رسيدی؟ -

 با يادآوری حرف های ايليا اخم هايش را در هم کشيد: 

 ن جلو دوستاشون! حضرت آقا تاکيد کردن هپلی نرم آبرو دار-

 مجيد بلند خنديد: 

 خب بنده خدا حق داشته.اگه نميگفت مثل سلطان جنگل پا ميشدی ميرفتی! -

 سرش را ميان دستانش گرفت و ناليد: 

وای تو رو خدا اتقدر اسم اين حيوون لعنتی رو نياريد.ديگه کم کم خودم رو تو -
 آينه شير می بينم! يه روز از ته اين موها رو ميتراشم راحت شين! 

 مقابل ويالی مجلل ايرج که ايستادند مجيد سوت کشيد: 
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نچ نچ...ببين با بهای بدبختی مردم چه پادشاهی واسه خودش راه انداخته! پس -
 خدا اون باال چيکار ميکنه؟ 

خدا مسئول اشتباهات ما نيست! تا وقتی مردم تو جهل و حماقت خودشون دست -
 و پا ميزنن امثال ايرج هی پروار و پروارتر ميشن! 

 مجيد به فرمان پرايد قراضه اش خيره شد: 

ی اين عدالتی نيست که ازش حرف زده! عدالت نيست يه عده با حق ما و ول-
ملت بيچاره خوش بگذرونن و يکی مثل من روزی چهارده ساعت کار کنه و 

 جون بکنه و تهش ببينه اگر آب تو مشتش نگه داشته بود بيشتر سود ميکرد! 

 بغضش را فرو داد و سير بود از اين بغض ها!.. 

 به شانه ی مجيد زد: ضربه ی دوستانه ای 

 باالخره نوبت ما هم ميرسه برادر! -

 مجيد آهی کشيد و با لبخندی غمگين و مايوس گفت: 

 برو ديرت نشه! ميام دنبالت! -

 نمخواد يه جور برميگردم! -

الزم نکرده! فقط يه تک بندازی کافيه! چيزی نخوری ها بيتا واسه قلبت خوب -
 نيست! بفهمم من ميدونم و تو! 

 يلی خب بابا...برو به سالمت! خ-

 با اين بچه پولدارهای نفرت انگيز هم عياق نشو! -

 مجيد! -

 خدانگهدارت! -

کيسه ها را برداشت و زنگ ويال را فشار داد.قبال هم يک بار به اينجا آمده 
بود.باغی زيبا با انواع و اقسام درخت و ميوه که وياليی لوکس ميانش 

 ميدرخشيد! 
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ن همچين جايی زندگی ميکردم هيچوقت پير نميشدم! واسه قلب "ای خدا اگه م
ناقص من و بابا هم خوب بود! مامان هر روز ميومد پاهاش رو تو آفتاب لب 
استخر دراز ميکرد.مريم انقدر افسرده و مژگان عصبی نبود.مونا هم که عاشق 

 گل و گياهه...عشق ميکرد اينجا واسه خودش" 

چوب در ويال ايستاده بود.تيپ اسپرت و شيکش را از ايليا را ديد که ميان چهار
نظر گذراند.موهای اطراف سرش را کوتاه تر کرده بود...و موهای وسط را 

 که کمی بلند بود با کش پيچيده بود. 

خوش به حال دوست دخترش...واال! سهم امثال او که ميشد که يکی مثل داوود 
 پسر حسن نصاب! دراز کچل بی قواره! 

 برم خدا...خوشگال هم مال پولدارهان!"  "قربونت

 سالم -

 عليک سالم توله شير! -

 کيسه ها را با حالتی تهاجمی به دست ايليا سپرد: 

هی...امشب توله شير و بچه شير و خود شير خبری نيست! اسم من -
 بيتائه...بی..تا! 

کمال پيچ و مهره ی لبش مثل اکثر اوقات شُل بود...لبخند زد...لبخندی که در 
 تاسف جذاب بود. 

 اوکی...بی...تا! -

از مکثی که ميان دو بخش اسمش گذاشت...هرچند از روی استهزا بود، خوشش 
 آمد! 

 گلويی صاف کرد و گفت: 

 مهمون هات رسيدن؟ -

 آره بيا تو! -

 اومم...من بايد تا آخر بمونم؟ -
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آره...پذيرايی رو ميسپرم به خودت...پشت بار وايستا...حواست هم به ميز -
 خوردنی ها باشه چيزی کم و کسر بود به خدمتکارها بگو! 

 با پرويی پرسيد: 

 ساعتی چند؟ -

راه ميايم با هم نگران نباش! همين راهرو رو برو تو دومين اتاق سمت چپ -
 لباس هات رو عوض کن بيا! 

 اوکی! -

 *** 

بيتا را گاهی زير نظر ميگرفت.ميدانست زبر و زرنگ است و حواسش به همه 
 چيز جمع است پس خيالش راحت بود! 

از اينکه موهايش را مرتب کرده بود و لباس هايی نسبتا مقبول پوشيده بود با 
رضايت سر تکان داد و انديشيد که موهايش وقتی اينطور لخت دورش می ريزد 

 خيلی هم بد نيست! 

می و شاهين را ديد که به محض ديدن بيتا سويش رفتند و مشغول گپ و گفت سا
شدند! ميدانست آنقدر سر به سرش ميگذارند که تا دقايقی ديگر صدای جيغش 

 در می ايد! 

 الله در حاليکه محتويات ليوانش را تکان ميداد گفت: 

 چه بريز و بپاشی! -

 تکيه گاه مبل گذاشت:  پا روی پا انداخت و دستش را پشت سر الله روی

 ساده دوست داری؟ -

 الله لبخند زد و صادقانه گفت: 

 خب راستش نه...من هم عاشق تجمالتم...اينطوری بزرگ شدم و عادت کردم! -

 تکه ای سيب از ميان ساالد ميوه بيرون کشيد و به دهان گذاشت: 

 خوبه پس...بهم ميايم! -
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ساميار و شاهين همچنان داشتند با بيتا سر و کله ميزدند...علی و سايه می 
 رقصيدند...دوستان الله هم با جمعی از پسرها ميگفتند و ميخنديدند! 

 الله: خب...اصال فرصت نشد از همديگه بيشتر بدونيم! 

 نگاهش کرد: 

 چی ميخوای بدونی! -

و چه ماهی هستی...از خانواده و مثال اينکه دقيق چند سالته...متولد چه روز -
 عاليق و تفريحاتت... 

سالمه...دو سه سال پيش يه مشکلی پيش اومد که مجبور شدم دو ترم  ٢٣-
مرخصی بگيرم و يه سال عقب افتادم.متولد هشتم فروردينم! تک فرزندم. با 
پدرم زندگی ميکنم.مادرم خيلی ساله جدا شده و ازدواج کرده.اهل ورزشم...شنا 

 و اسکی اغلب...شطرنج هم که...زندگيمه! 

 ت: الله با شيطنت گف

 پس خوشبحال شطرنج! -

لبخند زد و تکه ای از موهای فر شده ی الله را دور انگشت اشاره اش پيچيد.الله 
 دستش را زير چانه اش گذاشت: 

 يه چيزی هم شنيدم که نميدونم صحت داره يا نه! -

 حواسش هنوز به موهای ويو شده بود... 

 چی؟ -

 شدی! اينکه يکبار تو مسابقات جهانی نايب قهرمان -

موهايش خوشرنگ بودند...نميدانست دقيق چه رنگی است.از اينجور چيزها 
 سر در نمی آورد! 

 هوم...واسه پنج سال پيشه! -

 چشمهای الله برق زد: 

 پس باهوشی! -
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 شايد...خب...تو نميخوای از خودت بگی؟ -

سالگی! يه  ٢٢يه برادر دارم يه خواهر...من وسطی ام! بهمنی ام و در شرف -
 وارکار حرفه ای هستم...و اينکه ميتونم توی اسکی هم باهات رقابت کنم! س

 خوشبختم الله! -

 خوشبختم ايليا! -

نگاهش را از صورت الله گرفت و سوق داد پايين تر...لباس کوتاه کالباسی 
 روی اندامش خوب نشسته بود! 

 ايليا... -

 نگاه جستجوگرش را به چشمان الله برگرداند. 

 برقصيم؟ -

   برقصيم!  -

ميان سالن ايستادند.ايليا اشاره ای به دی جی داد و موزيک عوض شد.اکثر 
جوانها به آن دو ملحق شدند.الله با انرژی همراهی اش ميکرد.اصوات شاد و 

 پرهياهو باال گرفت. 

 دست الله را بلند کرد و الله چرخی زد.خنده هايش...خنده هايش زيبا بود!.. 

انداخت و چرخيد.در همان لحظه چشمش به بيتا افتاد...که  دست دور کمر الله
آرنج هر دو دستش را به پيشخوان بار تکيه داده بود و چانه اش را کف دستهايش 

 گذاشته بود...و خيره به او و الله نگاه ميکرد. 

 لبخند تا پشت لبهايش آمد... 

 "توله شير زشت" 

 *** 

انش سر ميز بيليارد بودند و سيگار ايليا همراه سه پسر جوان ديگر از دوست
ميکشيدند.نگاهش بی اراده هی سُر ميخورد روی دختر شيک و خوش چهره 

 ای که کنارش ايستاده بود. 
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 "چقدر هيکلش خوبه" 

دختر دستش را روی شانه ی ايليا گذاشت.ايليا دستش را فشار داد و حواسش را 
 دوباره جمع بازی کرد. 

لبش را تر کرد.لحظه ای...ثانيه ای...پنجه ی حسرت به دلش چنگ 
 انداخت.انديشيد که چقدر ميتواند حس خوبی باشد با ايليا بودن! 

"اهَ خفه شو بابا..چيش خوبه؟ از اينکه همه ش دستت ميندازه و با رفيقاش سوژه 
 ت ميکنه خوشت اومده؟" 

 لبش را کج کرد... 

ست دخترهاش که اينجوری نيست! اتفاقا به "تمسخرهاش مال منه...با دو
 نظرم...اممم"... 

سرش را محکم تکان داد و افکار مزخرف را داخل سطل زباله ی مغزش 
 انداخت! 

 بيتا؟ -

 نگاه پرسشگرش را به شاهين داد و او گفت: 

 سينی رو بيار بين اون چند نفر بچرخون! -

 رد اشاره ی شاهين را گرفت و سری تکان داد: 

 شه! با-

 شاهين عميق نگاهش کرد و با تانی و شيطنت گفت: 

 خوشگل شدی! -

 بی اختيار خنده اش گرفت. 

 خيلی خورديا! -

 شاهين پوزخند زد: 

 همه که مثل تو بی ظرفيت نيستن..نترس هوش و حواسم سر جاشه! -
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 تا عمر داشت متلک بی جنبه بودنش را می شنيد! 

 بگذر از شوخی و خنده مون...چهره ت به نظرم خاصه..با نمکه! -

 دستش را به کمرش زد: 

 االن يعنی داری به من نخ ميدی؟ -

 شاهين بلند خنديد و غير منتظره گفت: 

 با من دوست ميشی؟ -

بيتا بوی يک توطئه ی ديگر را حس ميکرد.احتماال باز رفيق ها نقشه کشيده 
 بودند! 

 ه با پسرا دوست نشم! نه مامانم گفت-

 بر خالف تصورش شاهين ادامه ی بحث را دنبال نکرد و رفت!.. 

ايليا اشاره داد که از او و هم بازی هايش پذيرايی کند.با سينی نوشيدنی به سمت 
 ميز رفت. 

دوست دختر جديد ايليا پيش دوستانش بود.سينی از ليوانها خالی شد و ايليا با 
 نگاه او را مرخص کرد. 

مدام ميز عريض و طويل گوشه ی سالن را چک ميکرد مبادا چيزی کم و کسر 
باشد.حتی اسم بعضی از خوردنی ها را نميدانست.يک ميهمانی ساده ی آنها 

 صدها برابر مراسم های عروسی محلشان خرج برميداشت! 

 *** 

بازی به سود او تمام شد.سرخوش از پيروزی اش با چشم به دنبال الله گشت و 
را ميان دوستانش يافت که داشت با هيجان چيزی را توضيح ميداد.لبخندش  او

 زيرپوستی بود.حتم داشت که موضوع بحث خودش است! 

از ساعت يازده به بعد کم کم ميهمانی خلوت تر و جمع خودمانی و صميمانه تر 
 شد! 
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به اصرار بچه ها کنار استخر که با هالوژن های آبی کفش حسابی خوش منظره 
ده بود چند اتش درست کردند و دسته دسته کنارش نشستند و سيب زمينی ش

 کباب کردند. 

سامی هم گيتارش را آورد و با صدای بمش حسابی دلبری کرد.همه شان بعد 
از ساعتهای طوالنی فعاليت و جنب جوش به اين سکون و آرامش نياز 

گيتار و سامی داشتند.الله کنارش نشسته بود و ميان پتو در سکوت به صدای 
 گوش ميداد. 

 ايلی؟ -

 رو به شاهين چرخيد: 

 بله؟ -

 اين دختره يه جوری شده. -

 کدوم دختره؟ -

 بيتا...فکر کنم چيزی خورده! -

 کجاست؟ -

 داخله. -

با عذرخواهی از کنار الله برخاست و داخل ويال رفت.بيتا روی مبل تک نفره 
شد.صورت و چشمهايش سرخ ای گوشه ی سالن نشسته بود.به چهره اش دقيق 

 بود. 

اگر در اين ميهمانی با حضور الله نبودند ميتوانست ساعتها با احواالت بامزه 
 ی او تفريح کند اما حاال وقتش نبود! 

 با گام هايی بلند به او نزديک شد و آرام صدايش زد: 

 هی...توله... -

 بيتا با چشمهايی باريک شده غيظ الود گفت: 

 شعور! توله خودتی بي-
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 کلماتش شل بود و کشدار! 

 مگه بهت هشدار نداده بودم نخور؟ -

بيتا فقط خنديد.خنده که نه قهقهه زد! از خنده های بی غل و غش او خنده اش 
 ميگرفت! 

 سرش را با تاسف به طرفين تکان داد و زير بازوی او را گرفت و بلندش کرد: 

 پاشو ببينم.تو امشب آبروی من رو ميبری! -

 ا تالش کرد دستش را آزاد کند: بيت

 ولم کن.اصال تو چيکار داری؟ انگار خودتون قرار نيست لب بزنين! -

 او را به دنبال خودش سوی طبقه ی باال کشيد: 

 ما مثل تو دهنمون بو شير نميده بچه! -

 بيتا با اَدا اطفار خنديد: 

 هاهاها...يه کم نصيحتم کن بلکه به راه راست هدايت شدم بابابزرگ جان! -

 داخل يکی از اتاق ها هدايتش کرد: 

 ميمونی همينجا تا از سرت بپره پات رو هم بيرون نميذاری! -

 بيتا تازه وارد مرحله ی وراجی شده بود: 

 نرو...بيا حرف بزنيم! -

 .. لپ هايش را از داخل گاز گرفت تا نخندد!

 برو تو سرويس يه آبی به دست و صورتت بزن! -

 نه من حالم خوبه! -

و شروع کرد ريسه رفتن.ايليا به ديوار راهرو تکيه داد و دست به سينه خيره 
 اش شد.دلش نمی آمد برود و اين لحظات را از دست بدهد! 

 "االن شروع ميکنی از مشکالت خونه و خواهرهات ميگی" 
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مه چی خوبه.ديگه سوراخ بودن سقف و نم دادن ديوار و وقتی تو اين حالم ه-
دوماه نخوردن گوشت و پاره بودن کفش مونا مهم نيست! قلب مريض خودم و 
بابا مهم نيست.زانوهای داغون مامانم مهم نيست.کار کثيفی که انجام ميدم مهم 

 نيست.بدهکار بودن به عالم و آدم مهم نيست.هيچی مهم نيست! 

 شيد و دست و پايش را مثل پروانه باز کرد: کف زمين دراز ک

خيلی حال خوبيه.راستی گفتم واسه مريم خواستگار اومد؟ حميد...داداش بزرگه -
 مجيد.چهارتا داداشن...سعيد مجيد وحيد حميد! هاهاها! 

 نتوانست نخندد از خنده های خرگوشی بيتا! 

ون پسره ست که آره داشتم ميگفتم.مريم ولی افسرده ست...دلش هنوز پيش ا-
 ولش کرد.مريم و بازی داد گفت تو به درد من نميخوری! عوضی! 

 عوصی را بانمک تلفظ ميکرد...با تشديد روی حرف ض! 

ايکاش جای مريم مژی ميرفت.خيلی اذيت ميکنه.همه ش غر ميزنه...دعوام -
 ميکنه.دو روز پيش هم زد پهلوم رو کبود کرد...نيگا.. 

ش را باال داد و ايليا کبودی وسيع و وحشتناک پهلوی و بی پروا گوشه ی بلوز
او را که ديد لبخند از لبهايش رفت.پيشانی اش چين خورد و با دو قدم به او 

 نزديک شد و روی زانويش نشست. 

 خواهرت اينکارو کرده؟ -

 بيتا بی اعتنا بلوزش را پايين داد: 

قش هيچکس نمياد ازش بدم مياد.کاشکی شوهر کنه بره هرچند با اون اخال-
 سراغش! 

ايليا دوباره بلوزش را بلند کرد تا دقيق تر کبودی را ببيند که بيتا تکان سختی 
 خورد و خودش را عقب کشيد. 

 دکتر رفتی؟ -

 نه پول نداشتم! -

 پس پيش ايرج چيکار ميکنی تو؟ -
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 ايرج کم پول ميده هرچی ام ميده خرج خونه و دوا دکتر ميشه! -

و دوباره و دوباره خنديد.ايليا دقيق و موشکافانه نگاهش کرد.چطور بود که اين 
دختر کوچک زير بار اين همه سختی و فشار له نميشد؟ چطور بود که هنوز 

 ميخنديد! 

**   

بی رمق از عق زدن های پياپی سيفون توالت فرنگی را زد و کف کاشی های 
 با لحن کم جانی پرسيد: براق و تميز سرويس رها شد رو به خدمتکار

 ايليا کو؟ -

 پيش دوستاشون! -

 اين چی بود بهم دادی؟ -

 شربت آبليمو...آقا ايليا گفتن! -

به زحمت از جا برخاست.ماهيچه های پشت ساق پايش ميلرزيد.سرگيجه ی بدی 
 داشت. 

سرش را زير شير آب گرفت.آب خنک پوست ملتهب و عرق کرده اش را 
  از سرش پريده بود. نوازش داد.مستی کامال

از سرويس خارج شد و خدمتکار همچنان مثل جوجه اردکی دنبالش حرکت 
ميکرد.بی حواس گوشه و کنار اتاق دنبال وسيله هايش می گشت که دخترک 

 خدمه گفت: 

 آقا ايليا گفتن لباس هاتون پايينه! -

 به پيشانی اش کوبيد: 

 آخ...حواسم نيست! -

ون کودکی نوپا پله های مرمرين را پايين رفت.سر با مکث های طوالنی و همچ
 و صدا از باغ می آمد و در سالن کسی نبود. 

 يه ايليا بگو اگه ديگه با من کاری نداره ميخوام برم! -
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 باشه حتما! -

خودش را به اتاق رساند و در اولين فرصت موبايلش را چک کرد.تماس های 
.با انگشتهايی لرزان ارتباط را از دست رفته ی مجيد آه از نهادش بلند کرد

 برقرار نمود. 

 پس اين کوفتی رو چرا جواب نميدی؟ -

 ببخشيد اصال متوجه نشدم تماس گرفتی!-

 صدات چرا اينجوريه؟ بيتا...خوردی نه؟ -

 مجيد... -

 من به توی خيره سر چی گفته بودم؟ هللا! ای مجيد و... ال اله اال -

 صورت رنگ پريده و موهای خيسش را در آينه نگاه کرد: 

نميخواستم بخورم...نفهميدم چی شد اصال! دلم گرفته بود خواستم يه ساعت -
 واسه خودم باشم! 

 ميدونم...ميفهممت منم يکی ام عين تو.ولی اين راهش نيست خواهر من! -

 خيلی خب...ببخشيد ديگه! -

ن! ننه حال نداره ميخوام ببرمش دکتر! هربار همين رو ميگی ولی...ولش ک-
 وحيد رو ميفرستم سراغت! 

 دستی روی ابَروهای کم پشتش کشيد و مرتبشان کرد: 

 زابراهش نکن خودم ميام! -

 نصفه شبی چجوری ميخوای برگردی؟ اونا هم االن همه شون نشئه ان! -

 خيلی خب...خواب که نيست؟ -

 نه.االن راهيش ميکنم.فعال! -

 ممنون.خداحافظ! -
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از خدمتکار هنوز خبری نشده بود.موهايش را که داشت کم کم فر ميخورد و به 
اصل خودش بازميگشت با کش جمع کرد.پالتوی قرضی مريم را روی همان 
شوميز نمدارش تن زد و شال کلفت را هم سرش کشيد و گوشه ی اتاق منتظر 

 ياپی دردناک بود! تماس وحيد ماند.عضالت شکمش هنوز از انقباضات پ

وحيد که ميس انداخت از اتاق خارج شد و همهمه ی بچه ها را داخل پذيرايی 
ديد.انگار ميخواستند کم کم عزم برگشت کنند.از ميان جمع ايليا را جستجو کرد 
و به سويش رفت.کاسه ی چشم های ايليا خون افتاده بود.برخی از پسرها هم 

 فتاده بودند و شکم پر ميکردند. همينطور.به جان باقی خوردنی ها ا

 " پس دخل گل ها رو در آوردن" 

 من دارم ميرم.کاری نداری باهام؟ -

 ايليا خمار نگاهش کرد: 

 با چی برميگردی؟ -

 ميان دنبالم! -

ايليا به تکان دادن سر اکتفا کرد و کنجکاوی بيشتر نکرد.در واقع برايش مهم 
 برگردد! نبود که او ميخواهد چطور و با چه کسی 

 ناگهان انگار که چيزی يادش افتاده باشد پرسيد: 

 چقدر ميخوای؟ -

 دست روی معده سوزناکش گذاشت: 

 نميدونم ديگه هرچقدر انصاف خودته؟ -

 يه تومن خوبه؟ -

ابَرويی باال انداخت.يک ميليون؟ خوب بود؟ يعنی بايد خودش را برای اين دست 
 ؟ نکند داشت مسخره اش ميکرد؟ و دلبازی پسرک مديون چه چيزی ميدانست

 يه تومن؟ زياد نيست؟ -

 ايليا صدادار نيشخند زد: 
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 احمق! -

 هنوز تعادل نداشت و به زحمت سرپا بود.بی حوصله گفت: 

 ادب داشته باش! -

 موندم تا االن چجوری پيش ايرج دووم اوردی! يه کم گرگ بودن رو ياد بگير! -

 ودم متنفر هستم! فعال! همين االن هم به اندازه کافی از خ-

 ايليا سر تکان داد: 

 ميريزم به کارتت! -

 باشه مرسی! -

وحيد با پرايد يشمی برادرش جلوی در منتظرش بود.سوار شد و سالم داد.وحيد 
 نيم نگاه کوتاهی خرجش کرد و آرام تر پاسخش گفت! 

سکوت سنگينی ميانشان جريان داشت.وحيد کم حرف بود.خيلی کم حرف...کم 
 حرف و درونگرا.گاهی او را ياد ايليا می انداخت! 

 مهمونی پسر ايرج بود؟ -

اين خانواده ايرج را خوب ميشناختند.مجبد خودش يک زمانی برای ايرج کار 
 مجيد خودش را ميکرد! اصال از طريق مجيد بود که او با ايرج آشنا شد! حاال

 نجات داده بود و او بود که داشت ذره ذره در منجالب غرق ميشد! 

 آره! -

 چقدر خوردی که به اين حال و روز افتادی؟ -

تعجب کرد و با چشمهابی گرد شده اين را نشان داد.وحيد معموال نسبت به او 
 ! بی توجه بود.يعنی کال سرش در الک خودش بود و کاری به کار کسی نداشت

 مگه حالم چشه؟ -

 دنده را جا به جا کرد: 

 خودت رو تو آينه ديدی؟-
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 پشت پلک های خسته اش را ماليد: 

 امشب تو حال خودم نبودم! -

اين رو من نبايد بهت بگم خودت بهتر ميدونی...محيط اينجور جاها امن نيست -
 مراعات خودت و اون قلبت رو بکن! 

 حاال که مجيد واعظ بزرگ نبود اين واعظک جای خالی او را پر ميکرد! 

 باشه! -

و وحيد دوباره در الک سکوتش فرو رفت و چشم های او سنگين تر شد.کمی 
در صندلی فرو رفت و پلک بست.خواب و بيدار بود که گرمای مطبوع بخاری 

  را روی پوستش حس کرد.لبخند زد و در دل از وحيد تشکر نمود.

 * 

با حرکت ماليم پنجه های مردانه ای در موهايش پلک گشود.چشمهای تارش 
ايرج را باالی سرش ديد و مغز نيمه هشيارش تشخيصش داد.ايرج موها را از 

 روی پيشانی اش عقب ميراند. 

 ديشب کی اومدی؟ -

 خشدار لب زد: 

 نميدونم دير وقت بود! -

 فشم بودی؟ -

 آره! -

 با کی؟ -

 بچه ها! -

 يرج باالی لبش را خاراند: ا

 اوهوم...خبری هم بوده؟ -

 منظورش را از خبر خوب ميفهميد! 
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 نه! -

ايليا تنها خواهشی که ازت دارم همينه...زحمات من رو به باد نده.يادته با چه -
 بدبختی ترکت دادم؟ 

 ايليا پوزخند زد: 

 کاش دلت واسه بچه های مردمم اينجوری می سوخت! -

 تو دلت ميسوزه که داری با پول های من عشق و حال ميکنی؟ -

 برق از سرش پريد.با عصبانيت نيمخيز شد و نشست: 

جانم؟! پول تو؟ هاه! من دارم پول خرحمالی های خودم رو خرج ميکنم آقای -
 پدر! صبح تا شب تو اون شرکت جون نميکنم که سرم منت بذاری! 

 ردی؟ با پول کی اون شرکت رو تاسيس ک-

 داشت کنترل اعصاب و صدايش را از دست ميداد: 

من که دارم هرماه بدهيمو باهات صاف ميکنم.ديگه چه دينی گردنم داری که -
 پولت رو تو سرم ميکوبی! 

 ايرج از روی تخت برخاست و با پوزخند گفت: 

حقا که مثل اون مادرت نمک نشناسی! من هرکاری کردم بخاطر تو -
برای تو بود...باربری کردم برای تو بود....خالف کردم کردم.حمالی کردم 

 برای تو بود! 

 ايليا فرياد کشيد: 

لطفا ديگه برای من کاری نکن! نميخوام...پول نميخوام...رفاه نميخوام...ارث -
و ميراث نميخوام...هيچی نميخوام! فقط زندگيمون رو از اين لجن بيرون 

حالم ازت بهم نخوره...حالم از بوی  بکش.کاری کن هر معتادی رو که می بينم
 تعفن کثافت کاری هات بهم نخوره! 

ايرج از حاالت هيستريک ايليا ترسيده بود.نميخواست دوباره دچار حمالت 
عصبی شود! احتمال ميداد اين تحريک پذيری اعصاب از عوارض مصرف 

 ماريجوانا باشد! 
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 خيلی خب...خيلی خب...معذرت ميخوام.اروم باش! -

 يا لبه ی رکابی اش را از تنش فاصله داد تا راحت تر نفس بکشد. ايل

 برو بيرون! -

 باشه...اول بگو قرصت کجاست؟ -

 قرص نميخورم. -

 ايليا حالت بد ميشه! -

 گفتم نميخورم...برو بيرون! -

ايرج کالفه آهی کشيد و از اتاق بيرون رفت.ايليا خودش را به پشت روی تخت 
ی نکبتی تمام نميشد؟ چرا همان سه سال پيش که خواست پرت کرد.چرا اين زندگ

 خودش را راحت کند حتی خدا هم پسش زد؟ 

صدای کوتاهی از موبايلش برخاست که قاصد رسيدن خبری بود.کسل به پهلو 
 چرخيد و اسکرين را چک کرد.پيامی از الله!.. 

 "بابت ديشب ممنونم...خيلی خوش گذشت" 

 *** 

 اسم اِبی را لمس کرد و بوق ها را شمرد.. 

 جونم ايرج خان... -

 ابی گوش بگير ببين چی ميگم. -

 امر کن! -

ميخوام ته و توی مهمونی ديشب رو دربياری ببينی چه خبر بوده...کيا بودن -
کيا نبودن.چيکارا کردن.اگه چيزی مصرف کردن کی واسشون جور کرده.همه 
چيز...برو ويال يه کم خدمه و باغبون رو بترسون.هر چی فهميدی مياری 

 ميذاری کف دستم! روشنه؟ 

 رو چشم آقا! -
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 لب خط و نشان کشيد:  تماس را قطع کرد و زير

 وای به حالت ايليا اگه غلطی کرده باشی! -

 *** 

 خب حاال جوابت چيه؟ -

 مريم متفکر پيراهن نيلی رنگ را زير چرخ خياطی تنظيم کرد: 

 منفی! -

 مادر در حال خرد کردن سبزی گفت: 

لگد به بخت خودت نزن بچه...اين پسره حيفه...سالمه و چشم پاک...اهل زن -
گيه! اصال شما تا به اين سن با هم بزرگ شدين...خانواده ها هم رو و زند

 ميشناسن! اخه چرا نه؟ 

 مريم کامال جدی جواب داد: 

 من بدبخت اونم بدبخت بچه مون ميشه بدبخت به توان به دو! -

 خنده اش گرفت... 

 مادر چشم غره رفت: 

ما نگاه هم  شعر ميخونی؟ از خواب و خيال بيا بيرون.آدم حسابی ها سمت-
نميکنن! به اميد کی نشستی؟ داره بيست و هفت سالت ميشه! حميد چند ساله تو 

 رو ميخواد! 

 مونا از آشپزخانه فرياد زد: 

 يه بسته چيپس زير اين کابينت بود کی کش رفته؟ -

 بيتا در پاسخش گفت: 

 مژگان همه رو خورد! -

 مريم را دنبال کرد. صدای غرغر مونا بلند شد.بيتا ادامه ی بحث مادر و 
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مامان جان من ميدونم حميد پسر خوبيه و اهل خانواده ست و شناسه و و و... -
اما من به اندازه کافی تو خونه بابام گشنگی کشيدم...اگه قراره خونه شوهر هم 

 گشنگی بکشم که نشستم سرجام! ازدواج کردنم ديگه چيه؟ 

 بيتا در دل گفت: 

تاش يه هوايی بخوره وگرنه چقدر خجالت " خوب شد بابا رفت پيش دوس
 ميکشيد" 

و دلتنگ پرده را کنار زد و کوچه را پاييد.محل بازی پسربچه ها با توپ چهل 
تکه را با چشمانش دور زد و رسيد به بقالی حاج حسين...که بابا و چند تن از 
دوستانش صندلی کنارش گذاشته و نشسته بودند و گپ ميزدند! محل اجتماع 

 ی شان آنجا بود! هميشگ

 با کسی هستی؟ اگه هستی بهم بگو...من مادرتم...به من نگی به کی بگی! -

 مريم پيراهن را مقابل صورتش گرفت و دقيق بررسی اش کرد: 

 هنوز نه! -

 هيجان زده و کنجکاو خودش را سوی مريم کشيد: 

 هنوز؟ پس قراره با کسی باشی؟ -

 مونا با يک بالش و کمی تخمه مقابل تلويزيون کوچک و قديمی نشست: 

 بازی شروع شد! -

 مادر تشر زد: 

 کم کن اون رو داريم حرف ميزنيم! -

 و با لحن آرام تری رو به مريم ادامه داد: 

 کيه طرف؟ خواستگاری کرده؟ -

مريم کش موهايش را باز کرد و پرکالغی های خوش حالتش را روی شانه 
 يخت: ر
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برادر صاحبکارم....يکی دو بار اومد توليدی من رو ديد.پولداره...خيلی -
پولدار.ايران هم زندگی نميکنه...شهروند کاناداست...پدرشون مريض احواله يه 
مدت ايران ميمونه.يک بار هم با هم رفتيم بيرون...مستقيم حرفی نزده ولی بی 

 ميل نيست برای اشنايی! 

 ريم نجيب و زيبا بود...چرا که نه! خب بعيد هم نيست! م

 پرسيد: 

 چند سالشه؟ خوش تيپه؟ -

 ! آره خوبه! ٣٩-

 سی و نه؟ يعنی دوازده سال اختالف سن! 

 مادر شکاکانه گفت: 

 تا اين سن مجرد مونده؟-

 مريم خونسردانه پاهايش را دراز کرد: 

 نه يه ازدواج ناموفق داشته...پنج سال پيش! -

 مادر با نارضايتی چهره در هم کشيد: 

زن طالق داده ست؟ مطمئنی آدم حسابيه؟ مريم نشه مثل اون پسره که سنگ -
 رو يخمون کرد و رفت ها! کسی رو انتخاب کن هم کف خودمون باشه! 

مريم: هم کف خودمون يعنی حميد که نداره يه خونه واسه خودش اجاره کنه؟ 
 با چهار تا آدم ديگه؟  من برم تو يه خونه هفتاد متری

مادر: بابا بنده خدا که گفت سی تومن پس انداز داره...دو جا هم که داره کار 
 ميکنه يکی دو سال ديگه زندگيش ميفته رو غلتک! 

 مريم قاطع در چشمهای مادر خيره شد: 

 مامانم...نع! -

 مادر عصبانی شد و چاقو را روی سبزی های خرد شده پرت کرد: 

@mahbookslibrary



ای نگمه! خيلی خب يه دبه ميخرم با سرکه ترشيت ميندازم بمون همينجا موهات -
بشه رنگ دندون هات! تا همين االن هم کلی حرف پشت سرته نکنه عيب و 

 ايراد داری تا اين سن موندی خونه بابات! 

 و سپس رو به بيتا توپيد: 

 بيا کمک کن ديگه نشستی اونجا تماشا ميکنی! -

ت و پا خودش را سمت سينی نقره ای کشيد و چاقو را دست بی حرف چهار دس
 گرفت. 

 مريم حينی که داشت بند و بساط خياطی اش را جمع ميکرد گفت: 

بيخود حرص نخور! محسن...همينی که گفتم...تو مشتمه...از زن اولش ضربه -
خورده...چشمش نه پی خوشگلی و نه کالس و خانواده ی انچنانی...فقط يه زن 

بساز ميخواد که کنارش آرامش داشته باشه! اگه وصلت سر بگيره باهاش  آروم و
 ميرم کانادا...شماها رو هم ميبرم! 

 مادر پشت چشم نازک کرد: 

 ببينيم و تعريف کنيم! -

 همان لحظه صدای سوت بلبلی زنگ در به صدا در آمد. 

 مادر: مونا درو باز کن باباته! 

 مونا آيفون را زد.در باز نشد. 

 ی بابا اينکه باز خرابه! ا-

و بعد دمپايی پا زد و لخ لخ کنان سوی در رفت.بيتا کنار در ورودی به استقبال 
 پدرش ايستاد و نگاهش کرد که خميده وار مسير حياط تا خانه را طی ميکرد... 

 سالم بابايی! -

 سالم بابا جون. -

 رخاند: پاسخ سالم باقی را داد و نگاهش را در جمع چهار نفره شان چ

 پس مژگان هنوز نيومده؟ -
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 مادر: نه هنوز! 

 بابا نگاهی به ساعت ديواری انداخت: 

 شد....مگه هشت از آرايشگاه نميزنه بيرون؟  ٩ساعت -

 مادر سينی سبزی را برداشت و لنگان لنگان سوی اشپزخانه رفت: 

 چی بگم واال...من که ديگه از پس بچه های تو برنميام! -

 سال شده از جانب ايرج را چک کرد... بيتا پيامک ار

 "فردا ساعت سه بيا"  

**   

 وارد خانه ی ايرج که شد خدمه ای سويش آمد و گفت: 

 آقا باال منتظرن...راهنماييتون ميکنم. -

 سری تکان داد و به دنبال زن روانه شد. 

ايرج در يکی از اتاق های سوييت مانند طبقه ی باال روی مبل چرم قهوه ای لم 
 داده و طبق معمول پيپی گوشه لبش به چشم ميخورد. 

خدمه تنهايشان گذاشت.از نگاه خيره ايرج هيچ حس خوبی نداشت.انرژی منفی 
 ساطع ميکرد. 

 کارم داشتين؟ -

 ايرج به مبل تکی اشاره کرد: 

 بشين! -

روبروی ايرج جا گرفت و نگاهش را روی دکور و رنگ بندی خنثی  مطيعانه
و سرد اتاق چرخاند.دلهره اش بيشتر شد.افکار موذی راهشان را سوی مغزش 

 پيدا کرده بودند. 

 " فهميده...بخدا فهميده" 

 خب..چه خبر؟ -
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 ناله ای از سينه اش برخاست و پشت لبهای بهم فشرده اش متوقف شد. 

 خبری نيست! -

 صدايش ميلرزيد؟ نميدانست!.. 

 مهمونی خوش گذشت؟ -

 رسما روی مبل وا رفت... 

 ميدونستم احمقی...ولی نه ديگه تا اين حد! -

 دندانهايش قفل شدند.خودش و ايليا و آن پانصد تومان را لعنت کرد! 

چی با خودت فکر کردی هوم؟ من حتی آمار تعداد لقمه های ايليا هم دستمه.سه -
زديک بود بخاطر حماقت تو از دست بدمش...به نظرت يه اشتباه رو سال پيش ن

 دوبار تکرار ميکنم؟ 

 دهانش خشک شده بود...چرا حرف نميزد؟! 

 ايرج کمی به جلو خم شد و با چشم های باريک شده اش زمزمه کرد: 

 بهت گفته بودم عاقبت يه غلط اضافه ی ديگه چيه هوم؟ -

 : و به يکباره صدايش را بلند کرد

 اِبی! -

با گشوده شدن ناگهانی در قلبش فرو ريخت.هيکل درشت اِبی همه ی فضای 
 چهارچوب را پر کرده بود! 

 سُر خوردن قطره ی سرد عرق را روی تيره ی کمرش احساس کرد. 

 ايرج من... -

و زبانش گويی فلج شد.نتوانست حرفش را کامل کند.اِبی قدم به قدم نزديکش 
 ميشد! 

کنن..يه زری بزن.به تو چه ربطی داره؟ مگه ايليا پسربچه ی  " خاک تو سرت
 نوجوونه که تو اغفالش کرده باشی؟" 
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 به زحمت ناليد: 

 من تقصيری ندارم.خودش ازم خواست.فقط ُگل بود بخدا! -

 ايرج بی اعتنا رو به ِابی گفت: 

 يه جوری ادبش کن که بفهمه عاقبت سرپيچی از ايرج يعنی چی! -

 ابی: ای به چشم! 

ايرج رفت و او را با ابی تنها گذاشت.پلک هايش روی هم افتاد.از اين مهلکه 
 جان سالم به در نميبرد! 

 *** 

همراه علی و الله و دو نفر از دوستان الله بعد از کالس هايشان آمده بودند کافه 
ال ی پسرخاله ی علی.سامی و شاهين کالس داشتند و جای خالی شان هم که اص

 به  چشم نمی امد! 

بحث فوتبالی عجيبی بين علی و دخترک مو بلوند که نامش را فراموش کرده و 
 دختر ديگر که گمانش مهال نام داشت در گرفته بود. 

 الله ناخن های فرنچ شده اش را روی ساعد ايليا کشيد: 

 ساکتی پسر! -

 با لبخندی جمع و جور به علی و دخترها اشاره کرد: 

 ز بحث علما استفاده ميکنم. دارم ا-

 ايلی... -

 بله؟ -

 ميشه يه سوال بپرسم؟ -

 بپرس! -

 اون مشکلی که گفتی بخاطرش دو ترم مرخصی گرفتی...اون چی بوده؟ -

 به چشم های الله خيره شد و او سريع گفت: 
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البته قصد فضولی ندارم...ولی خب کنجکاو شدم بدونم...يعنی اتفاقی برات -
 افتاده بوده؟ 

 ايليا زبانش را روی دندانهايش فشرد و واکنشش را دقيق زير نظر گرفت: 

 بخاطر اعتياد! -

 مردمک های الله لحظه ای ثابت ماند...و ناگهان گشاد شد: 

 چی؟ -

 دلش ميخواست بخندد اما افسار لبش را سفت چسبيد و گفت: 

 درگير اعتياد بودم! -

 الله ناباورانه خنديد: 

 شوخی ميکنی؟ -

 نمکدان روی ميز را به بازی گرفت: 

 االن شبيه آدم هايی ام که شوخی دارن؟ -

 چهره ی دخترک ديدنی شده بود: 

 آخه...چرا؟ -

 شانه باال انداخت: 

نميدونم...خب کم سن و سال بودم....دور و برمم رفقای ناباب گرفتن...پيش -
 اومد ديگه! 

 در دلش پوزخند زد.ناباب..! او از همه ناباب تر و هفت خط تر بود! 

الله در خودش فرو رفت.ميدانست انتطار همچين چيزی را نداشته و پيش خودش 
ايليا را همه چيز تمام تصور کرده! شايد هرکسی جز الله بود انقدر صريحانه 

ن دختر قرار از اعتيادش نميگفت اما...حس ششمش ميگفت که رابطه اش با اي
است متفاوت تر و طوالنی تر باشد! پس بايد همين ابتدای کار با حقيقت ايليا 

 آشنا ميشد! 
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 باورم نميشه! -

 " ميدونم" 

هرکسی تو زندگيش اشتباهاتی داشته...اشتباهات بزرگ و ويران کننده...خب -
 بايد اعتراف کنم من از اين اشتباها زياد مرتکب شدم! 

 ه هايی مکث گفت: الله بعد از ثاني

درکت ميکنم.دلت ميخواد چيزهای خطرناک رو تجربه کنی.روحت با هيجانات -
 و تفريحات کوچيک راضی نميشه! 

 درسته؟ 

ابَروهايش را باال انداخت.حس ششمش اشتباه نميکرد...قرار نبود از انتخاب اين 
 دختر پشيمان شود! 

 الله سرش را به او نزديک تر کرد: 

اسمت ايليا...چون درست مثل خودتم...اونقدر سرگرمی های من خوب ميشن-
مختلف رو تجربه کردم که گاهی به شدت احساس بی انگيزگی ميکنم...احساس 

 پوچی! انگار که ديگه هيچی نميتونه خوشحالم کنه! 

 مسخ چشمهای الله شده بود.دخترِک بلد داشت هيپنوتيزمش ميکرد! 

 ق ميزد که: نيمه ی تخس و برتری خواه شخصيتش ن

" نه اين درست نيست! ماجرا داره برعکس پيش ميره...اين تويی که بايد 
 مجذوبش کنی...تويی که بايد باعث حيرتش بشی" 

 و نيمه ی ديگر ميگفت: 

" خودشه...همونی که دنبالش بودی...همونی که ميتونه باعث بشه هر روز از 
 خودت نپرسی چرا زنده ام!" 

 االخره پيوند الينقطع نگاه هايشان از هم گسيخت! با صدای زنگ موبايل ب

بی ميل موبايل را از جيب کاپشن آويزان شده بر پشتی صندلی بيرون 
 کشيد.شماره ناشناس بود. 
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 الو؟ -

 سالم آقا ايليا من سرايدار ويالی فشمم! -

 سالم چی شده؟ -

رسيدن! آقا امروز چندتا نره غول ريختن اينجا درباره مهمونی دو شب پيش پ-
 با تهديد و کتک! 

 دستانش دور تنه ی موبايل سفت شد.چرا ايرج دست از سرش برنميداشت؟ 

تماس قطع شد...و ناگهان ياد بيتا نفس در سينه اش حبس کرد.اگر درباره ی 
   بيتا هم ميفهميدند! 

به سرعت مشغول گرفتن شماره ی بيتا شد.الله با دقت زير نظرش گرفته بود 
 اما سوالی نميپرسيد.موبايل را به گوشش چسباند و بوق ها را شمرد. 

 مشترک مورد نظر در حال حاضر قادر به... -

قبل از به اتمام رسيدن جمله اپراتور تماس را قطع کرد.دوباره شماره گرفت...و 
 ره...اما بی فايده بود! دوباره و دوبا

 از جا پريد و توجه بچه ها به او جلب شد. 

 علی: چی شد؟ 

 کاپشنش را با عجله چنگ زد. 

 معذرت ميخوام بچه ها يه مشکلی پيش اومده که بايد برم.خوش بگذره بهتون. -

 و آهسته در گوش علی زمزمه کرد: 

 پول همراهت هست؟ -

 نکه کافه پسرخالمه ها! علی: آره داداش خيالت تخت...مثل اي

 الله پرسيد: 

 ميخوای همراهت بيام؟ -

 مصنوعی لبخند زد: 
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 نه عزيزم الزم نيست.بازم ببخشيد که مجبورم ترکتون کنم! -

خداحافظی کرد و از کافه خارج شد.پشت فرمان هم مدام مشغول شماره گيری 
نقدر پيگير بود.لبش را داخل دهان کشيد.دلش گواه بد ميداد.نميدانست ايرج ا

کارهای اوست وگرنه بيتا را وارد ماجرا نميکرد.مخصوصا که ايرج هنوز 
 بابت اتفاق سه چهار سال پيش از بيتا دل چرکين بود! 

 "ای وای...ای وای...اگه باليی سرش بيارن" 

 اين بار هدف تماسش ايرج بود. 

 بله؟ -

 رفتی سراغ بيتا؟ -

 آره. -

 کجاست؟ چيکارش کردی؟ -

 تو کاری که بهت ارتباطی نداره فضولی نکن! -

 کجاست ميگم؟ -

 ايرج با خونسردی گفت: 

 همينجا...ابی داره خدمتش ميرسه! -

 ايليا خروشيد و با عصبانيت غيرقابل مهاری فرياد زد: 

 خدا لعنتت کنه! -

و موبايل را جايی پشت سرش پرتاب کرد و پايش را بيشتر روی پدال گاز 
 فشرد. 

 " احمق...ايليای احمق..باليی سرش بياد تو مسئولی" 

مسير نيم ساعته را در يک ربع طی کرد.مقابل در خانه متوقف و پياده شد.به 
سرعت سوی زنگ دويد و دستش را ممتد و طوالنی روی شاسی آيفون فشار 

 داد و تا زمانيکه در باز نشد دست برنداشت. 
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 ی پناه بود.چرا پايش را وسط کشيد؟ قلبش تند ميزد.آن دختر مريض بود...ب

ايرج را در پذيرايی ديد که روی کاناپه نشسته بود و داشت کتاب ميخواند.نفس 
 نفس زنان پرسيد: 

 کجاست؟ -

 ايرج با استهزا خنديد: 

نگو که بخاطر اين دختره ی اسکل از اون دوست دختر جديد خوشگلت دل -
 کندی اومدی اينجا! 

هوا خالی کرد.باور ش نميشد...ايرج برايش به پا گذاشته ريه هايش را از فشار 
 بود؟ 

تا دهان به فرياد باز کرد ابی را ديد که داشت با آرامش پله ها را پايين می 
آمد.با چند گام بلند خودش را به او رساند.افسوس که فرصت درگيری نداشت 

 وگرنه يک مشت محکم روی چانه اش می نشاند. 

ده اش را کنار زد و پله ها را با دو باال رفت.تک تک با عصبانيت هيکل گن
 اتاق ها را به دنبال بيتا چک کرد تا اينکه... 

پشت دستش را به دهانش چسباند.بيتا بود...که با بينی خون آلود و موهای در 
 هم ريخته و يقه ی پاره شده...با حالتی نيمه هوش روی زمين افتاده بود. 

 زانو زد.نفس دخترک گويی بند رفته بود. قدم هايش ميلرزيد.کنارش 

 بيتا! -

اشک از گوشه ی چشم بيتا روی تيغه ی بينی اش لغزيد.دندانهايش را با فشار 
 زيادی روی هم ساييد.مقصر او بود...او!.. 

خواست دست زير بدن در هم کوبيده اش ببرد که صدای ناله ی خفيف بيتا بلند 
 لب فحش باران کرد.  شد.ايرج و ابی و هفت جدشان را زير

 يه کم تحمل کن از اين جهنم دره ببرمت بيرون! -

و سعی کرد با احتياط جسم نحيفش را از زمين سخت جدا کند.سر بيتا بی جان 
 روی سينه اش افتاد. 
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خبری از ابی نبود و ايرج دست در جيب کنار پنجره های بلند سالن ايستاده بود 
 چشمش به بيتا در آغوش ايليا افتاد غريد:  و باغ را تماشا ميکرد.به محضی که

 چه غلطی داری ميکنی؟ -

 ايليا بی اهميت به او سوی در ميرفت. 

با توام...تو که تا همين ديروز مسخره ش ميکردی و بهش ميخنديدی...االن -
 پسر پيغمبر شدی؟ 

و باز هم سکوت را ترجيح داد و مسير حياط را به سرعت طی کرد.بيتا را 
 شين گذاشت و گفت: داخل ما

 يه کم صبر کن االن برميگردم. -

و در ماشين را قفل کرد و داخل خانه بازگشت.باورش نميشد ايرج به اين درجه 
از پستی و رذالت نزول کرده باشد.مدت ها بود که از کنترل های وسواس گونه 

ايش ی او خسته بود...از آن همه فرو رفتنش در کثافت...از اينکه به بهانه ی آس
و رفاه او دست به هرکار شنيعی ميزد...از اينکه قدرت و ثروت چنان به دهانش 
مزه داده بود که ديگر نميتوانست دست بکشد! مدت ها بود...مدت ها بود که از 

 پدرش بريده بود! 

به اتاقش رفت.همه ی وسايل ضروری را...لپ تاپ و مدارک و کتابهايش به 
و با بی نظمی داخل چمدان چپاند.او که  اضافه ی چند دست لباس جمع کرد

 مستقل شده بود...ديگر چه احتياجی به ايرج داشت؟ 

 داری چيکار ميکنی؟ -

 "کاری که بايد زودتر ميکردم" 

 بخاطر يه دختر پاپتی؟ ديوونه شدی؟ -

 زيپ چمدان را بست و راه افتاد. 

وقتی ميگم نمک به حرومی بهت برميخوره! رفتی ديگه پشت سرت رو هم -
 نگاه نکن! 
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اولين باری نبود که از اين خانه ميرفت...ولی ديگر به نيت قهر دو سه روزه 
 نبود.بايد زودتر از اين سفره اش را از ايرج و لقمه ی حرامش جدا ميکرد!

ش بود.بی حوصله صدای قرقر چرخ های چمدان روی سنگ فرش روی اعصاب
چمدان را از دسته بلند کرد.به در که رسيد...با ديدن زنی که آنجا ايستاده بود و 

 مبهوت به او و چمدانش نگاه ميکرد از حرکت بازماند 

   

 اينجا چه ميکرد؟ مگر نبايد ور دل شوهرش می بود؟ 

 ايليا؟ -

 نفسش را با شتاب بيرون فرستاد.چمدانش را در صندوق عقب جا داد: 

 اينجا چيکار ميکنی؟ -

 اومده بودم ببينمت...کجا داری ميری؟ -

موهايش را رنگ جديدی گذاشته بود که به پوست روشنش می آمد...و مثل 
 ! رسيد  هميشه شيک پوش و مرتب به نظر می

 خونه خودم! -

 تو مگه خونه داری؟ -

 رويش پوزخند زد:  به

 آره...اينم اضافه کن به دانسته هات از من! -

 چشم های خوش حالتش ملتمس شد: 

 اومدم که با هم بريم بيرون...حرف بزنيم! -

 درب سمت راننده را باز کرد: 

 وقت ندارم! -

 ايليا...هرچقدرم فرار کنی و ناديده م بگيری آخرش من مادرتم! -

 بی تفاوت زمزمه کرد: 
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 بم درد گرفت! قل-

و روی صندلی نشست و خواست در را ببندد که ساغر مانع شد.کالفه چشم در 
 حدقه چرخاند. 

 اين کيه؟ چه باليی سرش اومده؟ -

به يکباره يادش به بيتا افتاد و گردنش را سويش چرخاند.پلک هايش نيمه باز 
 بود و بی رمق نگاهشان ميکرد. 

 تو اينکارو باهاش کردی؟ -

 غريد: عصبانی 

 مامان...من بايد برم...ولم ميکنی يا نه؟! -

 آدرست! -

از لحن محکم و دستورمآبانه اش خنده اش گرفت.رئيس بازی در خون اين زن 
 بود! 

 ننه ی مهربون...ميشه بيخيال ما شی و بری بچسبی ور دل اون شوهرت؟ -

 بينی ساغر چين افتاد.ميدانست چقدر از لفظ ننه بدش می ايد! 

 نه نميشه...آدرس! -

 اس ميکنم برات! -

 همين االن! -

 چشم درشت کرد: 

 عجبا...مگه نمی بينی اين دختر حالش بده؟ -

 بله اتفاقا مسئله منم همين دخترخانمه! -

کالفه جيب هايش را گشت...اما موفق به يافتن موبايل نشد.يادش افتاد به عقب 
و کرد تا عاقبت يافتش.بدون پرتش کرده.پياده شد و زير صندلی ها را جستج

 معطلی آدرس را برای ساغر فرستاد و با خداحافظی سرسری راه افتاد. 
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 بيتا؟ -

 ناله ی ضعيفی کرد: 

 هوم؟ -

 االن دقيقا کجات درد ميکنه؟ احساس ميکنی جاييت شکسته باشه؟ -

 قطره اشکی از بين پلک های بسته اش سرازير شد: 

 مچ دستم...خيلی...درد ميکنه! -

 اوفف!... 

 داريم ميريم بيمارستان...يه کم تحمل کن! -

 همه ش...همه ش تقصير توئه...گفتی حواست هست...گفتی نمی...فهمه! -

لب روی هم فشرد.حق با بيتا بود...او تضمين کرده بود خطری از جانب ايرج 
 تهديدش نميکند.عجب تضمين پوشالی ای! 

فته و ضرب ديده بود.وقتی رد دخترک شکستگی نداشت اما بدنش به شدت کو
 کمربند را روی کمرش ديد دلش...سوخت! 

پرستار چپ چپ نگاهش کرده بود.و به بيتا گفته بود که بايد از شوهر بی 
 غيرتش! شکايت کند! 

 قرص و پمادی را که پزشک برايش تجويز کرده بود از داروخانه تهيه کرد. 

 ببيننم سکته ميکنن!  حاال چجوری برم خونه؟ مامان بابام اينطوری-

چشمهايش را در صورت بيتا چرخاند.قرمزی گونه اش کم کم داشت به کبودی 
ميگراييد.زخم لبش هم هاله ی کبودی داشت...و فيلتری که در بينی اش قرار 

 داشت چهره اش را ترحم برانگيز نشان ميداد! 

 ميريم خونه من!-

  کدوم خونه ات؟-

  ميريم می بينی.-
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آپارتمانش...جايی در مرکز شهر قرار داشت.نه نمای آنچنانی داشت و نه ويوی 
خاصی..! و نه خيلی شيک و باکالس بود...اما دوستش داشت...چون مال 
خودش بود...چون با پول زحمات خودش خريده بود.در هر حال سهم جان کندن 

ه بابتش هايش از هجده سالگی بايد يک خانه ی زپرتی ميشد ديگر! هرچند ک
 هنوز شصت ميليون به ايرج بدهکار بود...اما پرداختش ميکرد...تا قران آخر! 

بيتا به زحمت گام برميداشت و با هر حرکت از درد ناله ميکرد.وجدان خفته 
 اش بدجور درد گرفته بود و سرش نق ميزد. 

با احتياط دخترک را از پشت ساپورت ميکرد و هرکجا که الزم بود راهش 
خدا را صدهزار مرتبه شکر ميگفت که آپارتمان فکستنی حداقل آسانسور  ميبرد!

 داشت وگرنه مجبور بود توله شير زخمی را تا طبقه ی چهارم کول کند! 

 بيتا روی تخت دراز کشيد. 

 هرکجات که درد ميکنه بگو از اين پماده بزنم.دکتره ميگفت مسکن خوبيه! -

 او داد: بيتا چشم های نمدارش را مظلومانه به 

 همه جام درد ميکنه.دستم ولی بيشتر! -

 پس بايد بافتت رو دربياريم اين آستينش باال نميره.تازه کمرتم بايد بزنم. -

بيتا بی حواس لب گزيد و از در هم رفتن چهره اش ميشد فهميد که متوجه زخم 
 لبش نبوده! 

 آخه زيرش لباس مناسب تنم نيست! -

ل گلی اش را سوژه ميکرد اما حاال وقتش نبود هر زمان ديگری بود لپ های گ
 پس صبورانه گفت: 

 پس وايسا يکی از لباس های خودم رو بيارم -

   

جثه ی کوچکش در آن پليور سورمه ای گم شده بود.بی اختيار بوی خوش رايحه 
ی لباس ايليا را به ريه کشيد.از اسامی و مارک عطرها سر در نمی آورد.هرچه 

 ران قيمت بود. که بود مطمئنا گ
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 ايليا مچ دستش را با دقت پماد زد و بانداژ کرد. 

 به شکم بخواب کمرتم بزنم. -

 خجالت ميکشيد: 

 اومم...ميرم خونه ميزنم خودم. -

 تا اون موقع درد پدرت رو در آورده! بخواب. -

 آخه... -

 حوصله يکه به دو ندارم بيتا دراز بکش! -

از کشيد و سرش را در بالش فرو برد.ايليا مقاومت بيشتر را جايز ندانست.در
 پليور را باال زد.مکثش باعث شد پی ببرد اوضاعش خيلی بی ريخت است! 

 خنکی پماد را احساس کرد. 

فکر نميکردم اينجوری شه.ايرج خيلی غيرقابل پيش بينی عمل کرد.دلم -
 نميخواست باليی سر تو بياد! 

 اين يعنی داشت عذرخواهی ميکرد... 

 اش را باال کشيد و با بغض زاده ی درد و تحقير گفت:  بينی

 ديگه برات هيچکاری نميکنم! -

 باشه... -

 سيگار هم خواستی به من نگو! -

 چشم قربان! -

 فهميدی؟ -

 بله! -

 -... 

خب تموم شد....همينجوری دراز بکش و استراحت کن! من برم دستامو بشورم -
 بعدم يه کم خريد کنم يخچال خاليه! 
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 ميخوام برم خونه مون! -

 نفهميد چرا ايليا لبخند زد: 

ميری اما االن نميشه...من ميزبان بدی نيستم.بذار اول يه شام درست حسابی -
 بهت بدم.بايد يه مسکن هم بخوری. 

درک نميکرد اين مهربانی ايليا را...او محض تظاهر هم به کسی کمک 
سان دوستی نداشت...تعارف هم نميکرد.دل نمی سوزاند...مهربان نبود...حس ان

 همينطور!.. 

 ايليا که دست شسته بازگشت پرسيد: 

 چرا يهو مهربون شدی؟ -

 قرص را از جلدش خارج کرد: 

 کی؟ من؟ فکر کن يه درصد! -

 پس من چرا اينجام؟ -

 قرص را کف دستش انداخت: 

 م! درسته که من خيلی آدم درست و مهربونی نيستم...ولی مديون کسی نمی مون-

 فکر ميکنی با يه شام دادن از زير دين من درميای؟ -

 ايليا با تمسخر نوک موهايش را کشيد: 

 حاال شما شام رو بخور برای بقيه اش هم يه فکری ميکنيم توله شير! -

حتی حوصله ی کل کل هم نداشت.قرص را همراه آب بلعيد و به ياد داروهايش 
 افتاد.آخی گفت...از وقتش گذشته بود. 

 کيفم کجاست؟ بايد داروهام رو استفاده کنم! -

 تو ماشينه برات ميارم! -

ايليا بعد از آوردن کيفش درجه حرارت شوفاژ ها را بيشتر کرد و به قصد خريد 
 تنهايش گذاشت. 

@mahbookslibrary



آهی کشيد و به کمد ديواری خيره شد.باورش نميشد اين همه کتک خورده به 
 تخسش را همه با هم لعنت کرد!.. خاطر هوس های ايليا! ابی و ايرج و پسر 

سرش را به بالش فشار داد.ديگر نميتوانست با ايرج کار کند.اين بيشتر از همه 
اذيتش ميکرد.پولی که او در می آورد خيلی کمک خرجشان بود.حاال با دست 

 خالی چه خاکی بر سرش ميريخت؟ جواب خانواده اش را چه می داد؟ 

تا پيش از اين هيچگاه فکر نميکرد روزی در آپارتمان ايليا...پشت ميز 
نهارخوری کوچکش می نشيند و ايليا برايش شنيسل سرخ ميکند.مادرش نيم 
ساعت پيش زنگ زده و سراغش را گرفته بود.مجبور شد به دروغ بگويد نزد 

 يکی از دوستانش! است و از اين بابت عذاب وجدان داشت. 

را با گوجه و خيارشور تزيين کرد و آن را همراه نان و نوشابه و آب ايليا ديس 
 روی ميز چيد. 

 شروع کن! -

 لبهايش را روی هم ماليد: 

 ممنون...زحمت کشيدی! -

ايليا در سکوت غذا ميخورد...آرام و با طمانينه! بر خالف بيتا که عادت داشت 
هم حالی اش نبود! اما با تند تند لقمه ميگرفت و با عجله ميجويد و کالس مالس 

 ديدن نحوه غذا خوردن ايليا تلنگر خورد و درد و کتک از خاطرش رفت! 

 " يعنی مثال دختری...ببين چقدر قشنگ غذا ميخوره...ياد بگير" 

 دردت بهتر شد؟ -

باز يادش آمد بخاطر اين پسر چقدر مشت و لگد خورده! دندان هايش را بر هم 
 فشار داد: 

 آره بهترم! -

 ايليا برای خودش ليوانی آب ريخت: 

 خب...برنامه ت از اين به بعد چيه؟ ايرج رو که از دست دادی! -
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اشتهايش را از دست داده بود.بی ميل تکه ای از شنيسل را سر چنگال زد و به 
 دهان گذاشت: 

 اوهوم...به لطف تو! -

 حاال به لطف من يا هرکسی! پيش اومده! ميخوای چيکار کنی؟ -

 هانش را فرو داد: آب د

 نميدونم...برنامه ای ندارم! -

 فکر ميکنی شغلی گيرت بياد؟ -

 سرش را در يقه اش فرو برد! کدام شغل؟! شايد صد سال ديگر! 

 نه...حداقل نه به راحتی! -

 با آبدارچی بودن مشکلی داری؟ -

 بی حواس گفت: 

 ها؟ -

 ا شد.آبدارچی؟! ابَروهايش را باال انداخت...تازه متوجه گفته ی ايلي

 آبدارچی کجا؟-

 شرکتک من! -

 بهت زده بر جا ماند...شرکتک؟! 

آبدارچيم سنش باال بود...ولی نميتونستم بيرونش کنم.با عز و التماس اين شغل -
 و ازم گرفت...چند روزه پاش شکسته...اين بهونه ای شد که ردش کنم بره! 

 سرش را کج کرد: 

 يعنی بيرونش ميکنی؟ گناه داره که! -

 ايليا يک جوری نگاهش کرد...يک جور خاصی!.. 

نگران نباش...عوضش پسرش بخش حسابداری استخدام شد.خب...حاال ميای -
 يا نه؟ 
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 يعنی االن جدی هستی؟ يا داری سر به سرم ميذاری؟ -

را به بيتا ايليا ميخ نگاه جدی اش را در چشم های او کوباند و ميزان جديتش 
 فهماند.چشم ريز کرد: 

 چقدر حقوق ميدی؟ -

 مرموز لبخند زد: 

 نگران نباش...راه ميايم با هم! -

 هنوز باورش نشده بود ايليا دستش ننداخته!.. 

ببين ايليا...اگه شوخيه من االن اصال انرژی بازی کردن ندارم.فکر کنم خودت -
 بدونی چقدر تحت فشارم! 

 م شد و ظروف را جمع کرد: ايليا کمی روی ميز خ

 گفتم که من مديون کسی نميمونم...حاال سير شدی يا بازم سرخ کنم؟ -

  ** 

   

مادر همين که چشمش به زخم و کبودی صورتش خورد ضعف کرد و روی 
 زمين افتاد. 

بابا رنگش پريد...و دست روی قلبش فشرد.دخترها دورش را گرفته بودند و 
 رگيجه گرفته بود. پشت هم سوال ميپرسيدند.س

 چه باليی سرت اومده؟ کار کيه؟ کی همچين غلطی کرده؟ -

 سعی کرده بود آرامشان کند: 

 هيچی نيست...نگران نباشيد! -

 مژگان که زيرک تر از دوتای ديگر بود سريع متوجه جريان شد: 

 کار ايرجه؟ -

 مادر مشتش را بر سينه اش کوفت: 
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چهار پنج سال براش جون کندی که آخرش الهی که دستش بشکنه...چرا اخه؟ -
 اين دستمزدت باشه؟ 

حوصله نداشت...کمرش می سوخت...قلبش تير ميکشيد...دستش 
 هم...و..غرورش هم!.. 

 به تنها اتاق خانه شان پناه برد و قبل از بستن در خفه گفت: 

 ميخوام تنها باشم! -

 فت: اگر در شرايط ديگری بودند مژگان دستش می انداخت و ميگ

 زرشک...اين اَداها مال بچه های باالست...اينجا از اين خبرا نداريم! -

بالشی از ميان رختخواب های داخل کمد بيرون کشيد و کنج اتاق انداخت.به 
پهلو دراز کشيد و به ديوار خيره شد.ديگر نمی توانست مقابل هجوم اشکهايش 

 مقاومت کند.تسليم شد!.. 

گوشه ی بالش را به دندان گرفت تا صدای هق هقش به گوش باقی نرسد.خيلی 
سعی ميکرد به خودش تفهيم کند که چيزی از دست نداده...که حاال صاحب شغل 
شرافتمندانه ای شده...اما نمی شد! منطقی اش اين بود که به ايليا نميتوان اعتماد 

..شايد يک روز ديگر کرد.شايد يک روز خسته ميشد و بيرونش می انداخت.
 عشقش نکشيد و گفت از فردا نيا! آنوقت تکليفش چه بود؟! 

آهی کشيد و بين خواب و بيداری انديشيد که بيست سال سن برای تحمل اين همه 
 سختی و فشار خيلی کم است...خيلی! 

 *** 

دستی موهايش را نوازش ميکرد و کم کم از خلسه بيرونش ميکشيد.چشم گشود 
 ر پدر و مادرش را باالی سرش تشخيص داد. و تصوير تا

 مادر فين فين کنان گفت: 

 الهی مادرت برات بميره که يه روز خوش تو زندگيت نديدی! -

 پدرش خوددار بود...دردش را ميريخت توی خودش! 

 دست بيتا را ميان انگشتان کشيده اش گرفت: 
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 درد داری بابا؟ -

 د: سعی کرد برای دلخوش کردنشان لبخند بزن

 نه بابا...رفتم دکتر يه سری قرص و مسکن داد االن خوبم! -

 الزم نيست دوباره بريم؟ -

 نه...درد ندارم! -

 کار ايرجه بابا؟ -

 نيمخيز شد و نشست: 

 آره! -

 مادر: خب چرا؟

 به فرش زير پا خيره شد: 

تقصير خودم بود.اشتباه کردم...ولی شماها غصه نخورين...عوضش يه کار -
 بهتر گيرم اومد. 

 بابا : چه کاری؟ 

پسر ايرج پيشنهاد داد برم شرکت اون آبدارچی نداره! شايد کمتر از ايرج پول -
بده اما جام امن تره! همه ش فکر و خيالم اين نيست فردا جام خونه ست يا 

 زندان! 

 پسر ايرج بايد بهت کمک کنه؟  بابا: چرا

چون اونم تو اين اتفاق مقصر بود.اون شبی که مهمونی داشت...يه چيزايی -
 براش بردم.ايرج فهميد و عصبانی شد! 

 بابا نفسش را بيرون داد و با لحن غمگينی گفت: 

اشتباه کردی عزيزم...مگه قبال بهت هشدار نداده بود؟ ولی بهتر شد.من از اول -
 گفتم راضی نيستم بری پيش ايرج...خودت اصرار داشتی! هم بهت 

 مادر با لحن دلگرم کننده ای گفت: 
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حاال اشکال نداره...خدا يه در رو بسته هزار تا در باز ميکنه! برو پيش پسر -
 ايرج...بلکه همونجا جا افتادی و نگهت داشت! 

 بابا در خودش فرو رفت و زمزمه کرد: 

خدا مرگ من رو برسونه که دارم از دست رفتن بچه هام رو تماشا ميکنم و -
 کاری از دستم برنمياد! 

 دستش را روی دست لرزان بابا گذاشت: 

خدا نکنه باباجونم...اين چه حرفيه ميزنی؟ خدا سايه ت رو باالسر ما نگه -
ون داره.ما همين االنش هم شرايطمون از خيليا بهتره.يه سقفی باال سرم

 داريم...يه لقمه نون برا خوردن....از همه مهمتر همديگه رو! 

 پدرش بی حس و حال لبخند زد و موهايش را بوسيد: 

 خدا حفظت کنه که داری يه تنه جور همه مون رو ميکشی! -

 سرش را به بازوی پدر ماليد و خودش را لوس کرد. 

 آدرس ايرج رو بهم ميدی بيتا؟ -

 برای چی؟ -

سراغش...حق نداره دست روی بچه ی من بلند کنه...تو که بی کس  فردا ميرم-
و کار نيستی! شايد مريض و عليل باشم ولی هنوز قدرت دفاع از بچه هام رو 

 دارم! 

 وحشت زده سرش را به طرفين تکان داد: 

نه بابا...شما ايرج رو نمی شناسين...اون رحم و مروت نداره! ميگم که تقصير -
ق داشت.بچه ش رو با چنگ و دندون برگردونده! حاال زور خودم بود.اونم ح

 داره براش من يه الف بچه بيام زحماتش رو به باد بدم! 

 تو نگران اين چيزاش نباش خودم حواسم هست. -

 قاطعانه گفت: 

 نه! -
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 بابا کمی تند شد: 

 بيتا... -

 مادر پادرميانی کرد: 

ز اين ايرج ميترسم...باليی سرت عيبی نداره اقا...فراموشش کن! حقيقتش منم ا-
 بياره چی؟ 

 بابا به اجبار کوتاه امد.اه کشيد و گفت: 

لطفا مراقب خودت باش بيتا...تو چشم و چراغ اين خونه ای! نباشی چرخ اين -
 زندگی نميچرخه! 

 *** 

سرش را بلند کرد و ساختمان شرکت را از نظر گذراند.هرکسی از دور ايليا 
يک بچه پولدار مفت خور خوش گذران است...البته که  را می ديد ميگفت او

 خوش گذران بود اما مفت خور نه! 

از زمانی که ايليا را می شناخت کار ميکرد.تا پارسال که همه ی مسئوليت های 
شرکت واردات صادرات قطعات موبايل و کامپيوتر ايرج روی دوش او بود...و 

 خته بود! حاال هم که کار و کاسبی خودش را راه اندا

هرچند که شرکت هنوز نوپا و کوچک بود اما با شناختی که از ذات غد و لجوج 
 و کله خر ايليا داشت...مطمئن بود به زودی تجارتش را توسعه ميدهد! 

 بسم اللهی زير لب زمزمه کرد و وارد ساختمان شد! 

   

با راهنمايی نگهبانی سوار آسانسور شد و صورتش را در آينه چک کرد.باکمک 
مژگان و مريم و به مدد کرم پودر توانسته بود کبودی های صورتش را 

 بپوشاند.به آرايش عادت نداشت و چهره اش به نظرش غريبه می آمد! 

دها در طبقه ی مورد نظر که پياده شد...ابتدا نفس عميقی کشيد و سر در واح
 را به دنبال شرکتک! ايليا گشت. 
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 زنگ را فشار داد...و در توسط دختر جوان خوش برو رويی باز شد. 

 بفرماييد؟ -

دسته ی کيفش را فشار داد و سالم کرد.دختر با لبخند به داخل دعوتش 
نمود.نگاهش را جستجوگرانه به اطراف چرخاند.فضای کوچکی داشت که خيلی 

رم شکالتی ديزاين شده و بخش های مختلف پارتيشن حرفه ای با رنگ بندی ک
 بندی شده بود.گوشه و کنار گلدان های فانتزی زيبايی هم به چشم ميخورد. 

 صدا صاف کرد: 

 صفاپور هستم.با آقای سعيدی قرار داشتم. -

 چشم های دختر هشيارتر شد و سرتا پايش را دقيق بررسی کرد: 

 شما قرار بوده جای آقا رضا بيای؟ آبدارچی رو ميگم! -

 تند تند سر تکان داد: 

 بله بله! -

 اجازه بدين به آقای سعيدی اطالع بدم! -

 *** 

گوشی را سرجايش گذاشت و منتظر ورود بيتا شد.با ضربه ای که به در خورد 
 صدايش را بلند کرد: 

 بيا داخل! -

مه باز شده به داخل خزيد...و نگاه خيره اش هيکل ريزه ی بيتا از ميان در ني
روی او ماند.احساس کرد که ديدن هيبت رسمی او پشت ميز رياست برای بيتا 

 کمی غريبه است! 

 مردد جلو آمد و انگار که اولين بار است ايليا را می بيند سالم داد. 

 در پاسخش سری تکان داد و به ست پنج نفره ی جلوی ميزش اشاره کرد: 

 ين! بش-
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سرتاپايش را از زير نظر عبور داد.لباس هايش نو نبود اما تميز و اتو خورده 
به نظر ميرسيد.مقنعه ی مشکی اش لبخند را تا پشت لبهای ايليا آورد اما فرو 

 خوردش! 

 ميز را تکيه گاه آرنجش ساخت و انگشتانش را در هم قفل کرد: 

 خب...پس پيشنهادم رو قبول کردی! -

 گی شانه باال انداخت: بيتا با ساد

 چاره ی ديگه ای که نداشتم! -

 ايليا در قالب جدی و رئيس مابانه اش فرو رفت و گفت: 

خب...يه توضيح کلی ميدم.قشنگ گوش بده...ساعت کاريت از هشت و نيم -
صبحه تا شش عصر.پايه حقوقت از يک و هشتصده که اگه ازت راضی بودم 

! وظايفت هم که چيز سختی نيست.نظافت رو و اينجا ثابت شدی بيشتر هم ميشه
تو اولويت کارت قرار بده مخصوصا سرويس ها.چايی تازه دم هم بايد هميشه 
باشه...بايد درست کردن قهوه رو هم ياد بگيری.خريد به عهده خودته! شرکت 
پنج و نيم تعطيل ميشه...وقتی همه رفتن همه جا رو طی ميکشی و گاهی هم يه 

اتاق من ميدی اما تاکيد ميکنم به هيچ وجه دست به ميز من  سر و سامونی به
نميزنی.اينم که الزم نيست من بگم خودت بايد بدونی...حاشيه درست نکن محيط 
اينجا امن و آرومه سرت به کار خودت باشه مشکلی برات پيش 

 نمياد.خب...روشن بود؟! 

تين الله اسکرين موبايل در ميان صحبت هايش روشن خاموش شد و نام ال
 رويش نقش بست. 

توجهی نکرد و نگاهش را به بيتا داد که داشت پشت هم پلک ميزد و مطالب 
 شنيده را هضم ميکرد: 

 امم..آره..راستی خودت چه روزهايی هستی؟ -

 ابَروهايش را باال داد و بی انعطاف گفت: 

خانم صفاپور...مثل اينکه الزم بوده قبل از شرح وظايفت در مورد نحوه ی -
 برخورد و حرف زدن با مديرعامل شرکت توضيح ميدادم. 
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 بيتا کمی خودش را جمع کرد و دستپاچه گفت: 

 ببخشيد حواسم نبود! -

 لبش را تر کرد و دستی در موهای کوتاه شده اش کشيد: 

م.روزهای زوج هم از دو به بعد ميام! سوال من روزهای فرد تمام وقت هست-
 ديگه؟ 

بيتا کف دست هايش را بهم فشار داد.ايليا می فهميد که از قرار گرفتن در يک 
 محيط ناشناخته مضطرب شده! 

 ميتونی از امروز شروع کنی يا فردا...انتخاب با خودته! -

 امروز. -

نم نوروزی منشی بسيار خب...پس بفرماييد.مشکلی هم برات پيش اومد خا-
 شرکت کمکت ميکنه! 

 ايل...چيز..آقای سعيدی...ممنونم بابت...کار! -

سری تکان داد و قدم های کوتاه بيتا را تا موقع خروج از اتاق شمرد.نفس راحتی 
 کشيد.حاال وجدانش آسوده تر بود! 

 در مخاطبينش گشتی زد و روی اسم الله را لمس کرد. 

 سالم. -

 می از خستگی هايش را تسکين بخشيد. شنيدن صدای الله ک

 سالم خانم...خوبی؟ -

 بد نيستم...تو چی؟ -

 منم ای...ببخشيد تماس گرفتی نتونستم جواب بدم. -

 من بايد عذرخواهی کنم حواسم نبود سرکاری مزاحمت شدم. -

 تو مزاحم نيستی. -

 لبخند الله را حس کرد. 
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اال دعوت شام امشب من رو خب جناب رئيس...گمونم خيلی خسته ای و احتم-
 رد ميکنی! 

 چشمهايش را با سرخوشی باريک کرد: 

 اين دعوت رو حتی به بهونه ی خستگی هم نميشه رد کرد! -

 پس حواست جمعه جناب رئيس! امشب مهمون منی! -

 کی جرات داره همچين پيشنهادی رو از يه دخترخانم خوشگل پس بزنه؟ -

 صدای خنده ی مليح الله را شنيد: 

 تايم رو باهات هماهنگ ميکنم.  -

 منتظرم.-

تماس را خاتمه داد و صندلی را سوی پنجره ی پشت سرش چرخاند.از آن باال 
به مسير شلوغ و پر ترافيک خيابان خيره شد و از فکرش گذشت که چه خوب 
شد الله را به زندگی اش راه داد.ميان خستگی های ترم آخر و پروژه و برنامه 

 قعا الزم بود! ريزی برای آزمون ارشد و فشارهای کاری...حضور لطيف او وا

  ** 

   

با سرخوشی موهايش را دور بابليس می پيچيد و زير لب آهنگ ريحانا را 
 زمزمه ميکرد. 

 ليندا که روی تخت او ولو شده بود خيره نگاهش کرد و گفت: 

 کبکت خروس ميخونه قناری! -

الله به لبخند کوتاهی اکتفا کرد.از شدت حساسيت و حسادت خواهر کوچکش 
 ودش خبر داشت و ترجيح ميداد پيش او کمتر از ايليا صحبت کند! نسبت به خ

 عکس از اين شاهزاده ی رويايی داری يا نه؟ -

 در دلش ناله ای کرد و بابليس را از برق کشيد: 
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 تو گالريم يکی هست! -

 ليندا به سرعت روی موبايل او شيرجه زد و الگو را رسم کرد. 

 "يادم باشه رمزم رو عوض کنم" 

 فف...اينه؟ او-

ليندا صفحه موبايل را رو به او گرفته بود.اين عکس را در کافه پنهانی از ايليا 
 انداخته بود.درب کرم پودر را برداشت: 

 اوهوم! خوبه؟ -

 خوبه؟!؟ ازت سرتره! -

چشم غره ای نثار ليندا کرد.ليندا در حاليکه جريان ضعيفی از حسادت را در 
 دلش احساس ميکرد گفت: 

 د تورش زدی؟ چی ش-

 لبخند فاتحانه ای بر لب نشاند: 

 خيلی به خودم زحمت ندادم.با دو تا نگاه و لبخند خودش اومد سمتم! -

 بذار به مامان هم نشونش بديم! -

 تابلو بازی درنياری پرهام بفهمه؟ بابا نيومده هنوز؟ -

 نه! -

 و صدايش را سرش انداخت: 

 مامان...يه لحظه بيا! -

پيشبند و کاله آشپزی آمد ليندا هيجان زده عکس ايليا را نشانش مادرش که با 
 داد: 

 دوست پسر الله ست! -

 مادرش سری تکان داد: 

 ظاهرش که خوبه...چجور پسريه؟ خانواده ش کی ان؟ -
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هنوز اونقدری نشناختمتش...ولی پسر خوبيه...يعنی اين چند سال که همکالس -
 بوديم چيز بدی ازش نديديم! 

 صالح نديد فعال درباره ی جدايی پدر و مادر ايليا حرفی بزند...زود بود! 

 ميگم مامان...اگه جدی شد به بابا معرفيش کنيم؟ -

 حاال يه مدت باهاش برو بيا تا ببينيم چی پيش مياد! -

با چشمهايی براق رو به آينه چرخيد و به خودش نگاه کرد.چرا که نه! آنقدر به 
که از حاال ايليا را اسير و شيفته ی خود تصور  خودش اطمينان داشت

ميکرد.ميدانست او و اين پسر مکمل هم هستند...افکار و عقايد و روحيات 
 يکديگر را درک ميکنند...عاقبت اين رابطه را خوش می ديد! 

 *** 

خسته از يک بحث طوالنی مقابل آينه ايستاد و سشوار را روی موهای نمدارش 
 نگه داشت. 

ست ساغر چه اصراری دارد او و شوهر ش را بهم نزديک کند؟ اصال نميدان
چه دليلی داشت که با رقيب پدرش نشست و برخاست داشته باشد؟ با کسی که 

 مادرش را از آنها دزديده بود؟ 

باورش نميشد که ساغر آمار رفت و آمدش را هم از ايرج ميخواهد و او هم 
واب و بيداری و سايز پای الله همکاری ميکند.طوری که ساغر حتی ساعت خ

را هم می دانست.درک نميکرد اگر اين همه برايش نگران هستند اصال چرا 
جدا شدند که کار به اينجا بکشد؟ چرا ساغر به جای اينکه مقابل ايرج و کثافت 
کاری هايش بايستد فرار کرد و ميدان را برای او و يکه تازی هايش خالی 

 ر ديوانه اش ميکردند!! گذاشت؟ زن و مرد لعنتی آخ

شلوار نوک مدادی و پيراهن سفيدش را به تن کشيد و پالتوی خاکستری را روی 
دستش انداخت.می دانست قرار امشب يک قرار رسمی است پس تيپ رسمی 

 زد و اونتوس را روی گردنش خالی کرد. 

و  تا پای در رفت و به ياد آورد ساعتش را نبسته.اَهی گفت و به اتاق بازگشت
 ساعتش را برداشت. 
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مقابل خانه ی پدر الله که رسيد ساعت دقيقا هشت و هشت دقيقه بود.ميس 
انداخت و طولی نکشيد که الله با تيپ خيره کننده اش از برج لوکس خارج شد 

 و خرامان خرامان سوی اتوموبيل او قدم برداشت. 

 د. سوار که شد بوی عطر مدهوش کننده اش مشام ايليا را اشباع کر

 سالم. -

 دست در دست ظريف الله گذاشت که از لوسيون خوش بويش نرم و لطيف بود: 

 سالم بانو! -

طی اين چند سالی که الله را می شناخت البته دورادور...گمان ميکرد او دختری 
افاده ای و مغرور است.مغرور بود اما اين غرور از عزت نفسش سرچشمه 

 ميگرفت و نه خود برتربينی! 

با او خوش ميگذشت..الله بلد بود چکار کند که جذابيتش حفظ شود و جنبه ی 
تکراری بودن به خود نگيرد.ميدانست چطور ميتوان يک رابطه را از 

 روزمرگی نجات داد! 

به خودش ميرسيد...شيک ميپوشيد و هميشه مرتب بود...اما زرنگ تر از آنی 
چندش آور بگذارد.او از بود که بنا را صرفا بر روی ظاهر و عشوه های 

 زنانگی ها و عقلش استفاده ميکرد و همين مويد تجربه های زيادش بود. 

خوب...خيلی هم اهميت نداشت.مگر خودش تا کنون مثل خواجه ها زندگی کرده 
 بود که توقع دختر آفتاب مهتاب نديده داشته باشد؟ 

 *** 

حال پخش ميگرفت و  پدر هر چند لحظه يکبار چشم از اخبار صادقانه ی!! در
به جمع پنج نفره ی زنانه شان مينداخت که سر در هم فرو برده و انگار داشتند 

 در مورد بحران های اخير خاورميانه سخن ميگفتند! 

 مريم پچ پچ کنان ادامه داد: 

خالصه که گلوش بدجور گير کرده.گفت خانواده ها رو در جريان بذاريم و يه -
 به شناخت بيشتر برسيم! مدت رفت و آمد کنيم تا 
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مادر که گويی هيج آرزويی جز شوهر دادن دخترهايش نداشت با خوشحالی 
 دست رو به آسمان بلند کرد: 

 خدايا شکرت! -

تا شش ماه ديگه ميخواد برگرده کانادا.گفت اگر شماها هم مايل باشين کارهای  -
اقامتتون رو جور ميکنه.از شهروندهای درجه يک کاناداست و آشنا هم زياد 

 داره. 

 مونا با ذوق دستهايش را بر هم ماليد: 

 وای خداجون...يعنی ميشه از اين فالکت دربيايم! -

 دن بر ناخن های بلندش بود گفت: مژگان که در حال سوهان کشي

 من که جايی نميام خواهشا برام برنامه نريزيد!-

 مادر اخم هايش را گره کرد: 

 باز تو زيرزيرکی داری چه غلطی ميکنی مژگان؟ -

 مژگان با بی خيالی خنديد: 

 يعنی من از مريم کمترم؟ يه شاه ماهی تور زدم...اووف! -

 مادر چشم غره رفت: 

..يه وقت از مادرت خجالت نکشی چشم سفيد بی حيا! اين يارو چشمم روشن.-
 خواستگار مريمه به قصد ازدواج با همن.توچی؟ مگه ولنگاری دختر؟ 

 مژگان دستش را در هوا تکان داد: 

ولمون کن مادر من! فکر کردی االن هم مثل زمونه شماست؟ نخير ديگه جامعه -
ون دست به کار نشيم تا صدسال نجابت و حيا نمی طلبه.اگه ما دخترها خودم
 ديگه هم زنگ خونه امثال ما به صدا نمياد! 

مادر که انگار مدت ها ميشد اميدش را از مژگان بريده بود سری به تاسف تکان 
 داد: 

 خدا آخر عاقبت تو رو بخير کنه! -
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 ميان صحبت هايشان سری به موبايلش زد و پيام رسيده ی مجيد را خواند. 

 افتاده؟ بابات امروز اومده بود سراغم آدرس ايرج رو ميخواست"  "بيتا اتفاقی

   

   

صبح ها اولين کسی که می آمد خانم نوروزی بود و عصرها آخرين کسی که 
 ميرفت او!.. 

 محيط شرکت را دوست داشت.همانطور که ايليا گفته بود...اَمن و آرام! 

وز درگير دعوايی کتری را از آب شير پر کرد و روی گاز گذاشت.ذهنش هن
 بود که پيش از آمدنش به سرکار در خانه به پا شد. 

 بابا معترض ميگفت که: 

شما فکر ميکنين چون مريضم بايد بی غيرتم باشم؟ کدوم پدری سر و صورت -
بچه ش رو کبود و زخمی می بينه و ساکت می شينه؟ اگر پسر بود شايد کوتاه 

تربچه رو به قصد کشت بزنن؟ پسر می آمدم! اما چجوری دلشون اومده يه دخ
 اون عياشه تو بايد تاوان بدی؟ 

 داد زده بود: 

بابا حق نداری بری سراغ ايرج.اين مشکل منه...من کتک خوردم اعتراضی -
 هم ندارم! 

تو غلط کردی.اينجا هرکی هرکی نيست...همين که اجازه دادم بری برای اون -
 دم! تو اين کارها دخالت نکن! حروم زاده کار کنی خيلی بی غيرتی خرج دا

خواست بگويد شما حرف ميزنی نفس کم می آوری! حاال ميخواهی بروی با 
ايرج سرشاخ شوی؟ اما دلش نيامد...از او بر نمی آمد غرور و مردانگی پدرش 
را خدشه دار کند! و ميدانست اين مرد کله شق آخر کار خود را ميکند و 

 دردسری به بار می آورد! 
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آهی کشيد و کمی چای خشک داخل قوری ريخت.کارمندها يکی يکی ميرسيدند 
و موضوع آزاردهنده اين که شاهين هم يکی از همين کارمندها بود! هرگز 

 نميتوانست با او کنار بيايد! 

 خوشحال بود که امروز پنجشنبه است و شرکت ساعت دو تعطيل ميشود. 

يم به اتاقش رفت.نميدانست چرا در ايليا راس هشت و چهل دقيقه رسيد و مستق
محيط کار ايليا اين همه در نظرش متفاوت بود؟ خيلی با جذبه...و شايد کمی 

 ترسناک! 

فنجان پر کرد...و فنجان دهم را از قهوه.در خانه شان فقط  ٩از چای دم شده 
مريم دم کردن قهوه بلد بود آن هم تئوری! نگران بود که ايليا از طعمش ناراضی 

 د! باش

 ابتدا قهوه ی ايليا را برد که سر در مانيتور فرو برده و سخت مشغول بود. 

 صبح بخير! -

بی آنکه توجهش را به بيتا بدهد سر تکان داد.بچه ی نق نقوی درونش پنجه به 
ديوار قلبش کشيد.ناخودآگاه از اين بی اعتنايی احساس دلخوری ميکرد.گويی 

شوخی و خنده با خودش ببيند...اما عادت داشت ايليا را هميشه در حال 
 اينجا...پشت اين ميز...او يک شخصيت کامال جدا و ناشناخته داشت! 

 اولين باره قهوه درست ميکنم...نميدونم چطور شده! -

 ايليا فنجان را از دسته بلند کرد و طعم مايع داغ قهوه ای را چشيد. 

 بد نيست...حاال رفته رفته بهتر ميشه.هميشه از مارک استارباکس بخر! -

 حتما... -

 ميتونی بری سرکارت. -

به آشپزخانه بازگشت و سينی چای را روی دستهايش بلند کرد.دو روز پيش 
خانم نوروزی او را به همه ی کارمندها معرفی کرده بود...البته همه که منظور 

 شغول بودند. هشت کارمندی که اينجا م
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برای کسی با روحيه ی بيتا سخت بود که ميان يک مشت نابغه ی کامپيوتر دوام 
 بياورد! 

همه شان آرام بودند و سرشان در کار خودشان...به جز شاهينی که گاهی اذيتش 
ميکرد و يکی از مهندس های خانم...که به گمانش ساره نام داشت...ساره 

به بيتا از باال نگاه ميکرد...و کمی دستور نصرتی! کمی تنش ميخاريد...کمی 
 ميداد! 

سومين روز کاری اش بدون مشکل پيش رفت و به اتمام رسيد.ساعت کاری که 
به پايان رسيد همه يکی يکی شرکت را ترک کردند و خانم نوروزی آخرين نفر 

 بود که کليد را به او سپرد و تا تحويل نگهبان ساختمان بدهد. 

در اتاقش بود و خانم نوروزی گفت که کار دارد و کمی ديرتر ايليا اما هنوز 
 ميرود. 

طی و سطل را برداشت و مشغول برق انداختن سنگ های کف زمين شد.دلش 
ضعف ميرفت از گرسنگی...از صبح فقط لقمه ای نان و پنير و فنجانی چای 

 خورده بود. 

دانست اتاق ايليا را همه جا را که تميز و مرتب کرد پشت در اتاق ايليا رسيد.مي
 تا زمانيکه خودش حضور دارد بايد به حال خود رها کند. 

 تقه ای به در زد: 

 آقای مهندس؟ -

خنده اش گرفت...که او و ايليا اين حرف ها را نداشتند اما به هرحال آقای 
 مهندس روان تر از اقای سعيدی بود! 

 بله؟ -

مستقيم نگاهش ميکرد.مردد اين پا  دستگيره را پايين کشيد و وارد اتاق شد.ايليا
 ان پا شد.نميدانست درخواستش را چطور مطرح کند؟ آيا اصال امکانش بود؟! 

 يه...يه خواهشی داشتم! -

 بگو! -

@mahbookslibrary



 ميشه...يه بخشی از...حقوقم رو جلوتر دريافت کنم؟ -

 ايليا مکثی کرد و نوک روان نويس مشکی طاليی اش را روی ميز کوبيد: 

 چقدر؟ -

 نميدونم هرچقدر که ممکنه! ببخشيد...ولی دستم خاليه الزم دارم! -

 پيشانی اش را خاراند: 

 با حسابداری هماهنگ ميکنم شنبه بريزن به حسابت! -

 چشمهايش برق زد.با هيجان گفت: 

 ممنونم...خيلی ممنونم! -

 ايليا سر تکان داد و گفت: 

 کارت تموم شد؟ -

 بله دارم ميرم! -

 به سالمت!خيلی خب...-

دوباره تشکر کرد و از اتاق او خارج شد.کاپشن قديمی اش را به تن کشيد و 
سرحال از شرکت بيرون رفت.هوا به نظرش خيلی خوب آمد.ديشب بارندگی 

 شديد بود و تمام آلودگی ها را شسته بود. 

در پياده رو به راه افتاد و به همه لبخند زد...و هزار تومانی را که تنها ساکن 
يف پول متروکه اش بود خرج فال پسرک ضعيف الجثه ی فال فروش...با ان ک

 چشمان ملتمسش کرد.حاال فقط اندازه ی يک بليط اتوبوس موجودی داشت! 

 *** 

شيب نيمه تند پارکينگ را باال رفت و از ساختمان خارج شد.با کالفگی در 
که ای کاش ميتوانست خيابان تقريبا قفل شده افتاد.زبانش را گاز گرفت و انديشيد 

 مکان شرکت را عوض کند.اينجا شلوغ تر از آستانه تحمل ايليا بود! 
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سرش را به راست چرخاند...و چشمش بيتا را با آن کاپشن کهنه ی صورتی! 
در ميان پياده روی نسبتا شلوغ شکار کرد...که مقابل فالفلی ايستاده بود و 

 داخلش را نگاه ميکرد. 

يق زير نظرش گرفت...که کيف پولش را زير و رو چشم باريک کرد و دق
کرد...و نگاه آخر را به فالفلی انداخت...دلش يک جوری شد....دخترک گرسنه 

 بود...و حتی اندازه ی يک ساندويچ هفت هزار تومانی پول نداشت! 

ديد که بيتا سرش را در يقه ی کاپشنش فرو برد و از مقابل همه ی رستوران 
  ی خوش آب و رنگ و اشتها آور عبور کرد. ها و فست فودی ها

نفهميد...متوجه نشد کی ماشين را به کناره ی جدول هدايت کرد...کی پياده شد 
 و بلند صدايش زد: 

 بيتا! -

و بيتايی که بدون مکث و با تعجب به سويش چرخيد.ايليا تازه رنگ و روی 
 پريده ی او را می ديد! 

 يتا مردد و کنجکاو پيش آمد. اشاره ای کرد تا به سويش بيايد.ب

 بيتا: چيزی شده؟ 

باورش نميشد! اين رفتار های چندش آور چه بود از خودش نشان ميداد؟ از کی 
 تا حاال گرسنگی و بی پولی توله شير مهم شده بود؟! 

 باهام بيا! -

و جلوتر از بيتا وارد فالفلی شد.از گوشه ی چشم می ديد بيتا برافروخته و شرم 
 زده نگاهش ميکند.احتماال متوجه شده بوده که ايليا ديدش ميزده! 

 دو تا نان باگت درخواست کرد. 

 ايليا...من..نميخورم! -

 توجهی نکرد و گفت: 

 نونت رو بردار بيار پر کن! -
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 اما بيتا آستينش را کشيد: 

 نه! -

 ايليا کالفه شد.بيتا که اهل تعارف نبود...خودش نيز!.. 

 رخ به رخش ايستاد: 

 مگه همين االن جلوی اين مغازه واينستاده بودی؟ مگه گرسنه ت نبود؟ -

 دختر لب پايينش را جلو داد و با زيپ فلزی کاپشنش بازی کرد: 

 ام از گلوم پايين نميره! آخه...بدون مامان بابا و آبجي-

 دلش دوباره همان جوری شد..توله شير مهربان!.. 

چشم از طرح لبهای آويزان و...شايد...زيبايش...نه...حتما زيبايش گرفت و 
 گفت: 

 خب خواستيم برگرديم واسه اونا هم ميگريم! -

 چشمهای براق بيتا گشاد شد: 

 واقعا؟ -

اطر يک وعده ی غذايی در رستورانی چقدر عجيب بود...در شهری که ميشد بخ
لوکس رقم های نجومی پياده شد...ساندويچ هفت هزاری برای توله شير کوچک 

 حسرت بود! 

 آره. -

بيتا بی غل و غش خنديد و دندان های خرگوشی با نمکش را به نمايش 
گذاشت.چقدر اين اخالقش را دوست داشت.که الکی نميخواست اَدای آدم های 

بياورد...وانمود کند محتاج کمک کسی نيست...که هی نميگفت مغرور را در 
از ترحم بدش می ايد...دلسوزی نميخواهد! ايليا نمی فهميد...مگر دلسوزی بد 
بود؟ وقتی که دل سنگی ايليا با آن نرم ميشد و ميتوانست توله شير را خوشحال 

 کند؟ 
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ا خرخره از ساالد پا به پای دخترک که داشت نانش را بی هيچ ناز و عشوه ای ت
 و ترشی و تمام مخلفات پر ميکرد...پيش رفت و کم نياورد! 

بی اختيار الله را در اين فالفلی نهايتا بيست متری...در حال درست کردن 
ساندويچ تصور کرد...و خنده از لبهايش گذشت ! چقدر دور از باور...الله ای 

 که حتی کارد و چنگال را هم با ژست دستش ميگرفت! 

بد نبود پيش خودش اعتراف ميکرد که دلش گاهی همچين جايی را هوس 
ميکند...جايی که نگران هر حرکتش نباشد...مبادا گوشه ی لبش سسی 
شود...مبادا قاشق سوپ خوری را با قاشق پلوخوری اشتباه بگيرد...مبادا حرکت 

.می بی کالس و به دور از شانی ازش سر بزند! اينجا می توانست خودش باشد..
توانست گاز گنده ای از ساندويچش بگيرد و لپ هايش را پر کند...ميتوانست 
غذا خوردن با مزه ی بيتا را به تماشا بنشيند...که چطور با يک فالفل ساده دلش 

 را شاد کرده بود! 

 بيتا جرعه ای از نوشابه اش نوشيد و گفت: 

 از ايرج خبر نداری؟ -

ما نه! اولين باری بود که قهرشان اين همه به عجيب بود...دور از انتظار بود..ا
 طول می انجاميد و ايرج سراغش را نميگرفت! 

 نه!-

 قهريد هنوز؟ -

اخم هايش را در هم کشيد.اين خاله ريزه ی فضول ميان خصوصی هايش چه 
 ميگفت؟ 

 به تو ربطی نداره! -

گرم بيتا بی رو ترش کردنی عقب نشينی نمود و شانه باال داد! و سرش را 
ساندويچ تپلش کرد که به زور ميتوانست گوشه از آن را به دندان بگيرد.انگار 

 مجبور بود نانش را اين همه پر کند. 

خوردن با اشتهايش ايليا را هم ترغيب به خوردن ميکرد.هرچند که با فکر کردن 
 به شام امشب با ساغر کوفتش ميشد! اوفف! 
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 *** 

نگاه دوباره ای به آدرس انداخت.درست بود.نفسی تازه کرد.قلبش بابت همين 
 چند قدم پياده ای که آمده بود به جان کندن افتاد. 

 مجيد گفته بود که معموال اين ساعت از روز ايرج خانه است! 

 مقابل زنگ ايفون ايستاد...و با لرزش دست شاسی را فشار داد. 

 : صدای زنی از پشت آيفون آمد

 بله؟ -

 سالم خانم...با آقا ايرج کار داشتم.تشريف دارن؟ -

 شما؟ -

 بفرماييد صفاپور...سهراب صفاپور! -

 چند لحظه اگه ميشه منتظر بمونيد! -

دستش را به ديوار تکيه داد.مردک را که می ديد مشت محکمی پای چشمش 
 ميکوبيد.همانجايی که در صورت بيتا کبود بود! 

از شد.نفس عميقی کشيد.چيزی روی قفسه ی سينه اش سنگينی در با صدای تقی ب
 ميکرد و پاهايش رو به جلو نمی کشيد! 

چشمش هيچ يک از جذابيت های حياط سرسبز و ويالی لوکس را نمی ديد.خسته 
و مستاصل گام برميداشت.زنی با لباس فرم کنار در ايستاده بود.خوشامد گفتش 

 و سوی اتاق ايرج راهنمايی شد. 

 خدمتکار به انگشت به در چوبی کوبيد...و صدای اشنايی که اذن ورود داد.  زن

 زن خودش را کنار کشيد: 

 بفرماييد داخل! -

دستی روی ته ريشش کشيد و وارد اتاق شد.به محض ورود...هجوم احساسات 
 منفی و مخرب را متحمل شد. 
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سهراب...سرجا بی حرکت ماند.پلک زد...يک بار...دوبار...سه بار...اما 
تصوير همان بود! خيال نمی ديد.خودش بود.بهرام...که روی صندلی 
راک...کنار پنجره ی قدی تاب ميخورد...پيپی گوشه ی لبش بود...و تبلتی روی 

 پاهايش... 

 باال کشيد.  او را ديد و انگار دستی خبيث گوشه ی لبش را از يک طرف

 به به...آقا سهراب...مشتاق ديدار! -

 مکثی کوتاه و سپس نيشدار اضافه کرد: 

 داداش با معرفت! -

شانه اش را به ديوار تکيه داد.نمی توانست سرپا بايستد...اما زمين خوردن  
 جلوی اين مرد!...

 زودتر از اين ها منتظرت بودم! -

 دهانش سخت بود:  حرکت زبان در محيط خشک و خالی از بزاق

 پس تو بودی...تو...اون بال رو...سر بچه ی من آوردی! -

بهرام با حفظ همان خنده ی کذايی...از روی صندلی برخاست.تبلت و پيپش را 
 روی ميز تحرير گذاشت.. 

اوهوم...آخه دخترت هم مثل خودت تو کارهايی فضولی ميکنه که ربطی بهش -
 نداره...غلطای اضافه هم ميدونی که...عواقب خوبی نداره! 

 تکه ماهيچه ی قراضه چه تيری می کشيد! 

 از همون اول می شناختيش؟ -

 بهرام دستهايش را در جيب شلوار پارچه ای فرو برد: 

 تحقيق و شناخت کافی قبول ميکنم؟  به نظر خودت کسی رو بدون-

پس...چطوری تونستی؟ هرچی ام که نبود...برادر زاده ت بود...بچه ی من -
 بود! 

 بهرام با نيشخند...و بی عجله نزديکش شد: 
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 اتفاقا چون بچه ی تو بود...تونستم! -

 سهراب خيره در چشم های گزنده ی برادر ناتنی اش فک روی هم ساييد: 

 بی شرف! -

 ای قهقهه اش هوا را به سرعت شکافت تا به گوشش رسيد. صد

به خيالت بچه ی من بی کس و کاره؟ عوضی بی ناموس...من اجازه نميدم -
 کسی تلنگر به پاره ی تنم بزنه! 

و با همان دستهای مرتعش و بی رمق...چنگ به يقه ی بهرام انداخت...و او 
 بی هيچ مقاومتی لب زد: 

نبيد آقا سهراب! خيلی دير! به نظرم سنگين تری اگه چقدر دير رگ غيرتت ج-
 برگردی خونه ت و سرت رو زيربرف کنی! 

 سهراب مشتش را باال برد و بهرام به راحتی آن را مهار کرد: 

 هنوز هم آدم نشدی سهراب! -

 از ميان دندان های قفل شده اش غريد: 

 خفه شو پست فطرت! -

اجی به حمايت داشته باشه! همه ی اون فکر نميکنم دختر کوچولوت ديگه احتي-
 باليی که نبايد سرش می اومده...اومده! 

 نفس در سينه اش حبس شد.گيج و مبهوت به او خيره ماند و منظورش را نفهميد! 

بابای با غيرت و متعصب...اين رگ باد دادن هات ديگه نوشدارو بعد مرگ -
 سهرابه! 

روی کت زمستانه ی او تکاند و سر  بهرام با حالتی نمايشی غبار فرضی را از
 زير گوش او برد: 

ميدونی عزيز دردونه ت واسه پخش مواد تا کجاها رفته و با چه آدم هايی سر -
 و کله زده؟ 

 صدايش را به زير کشيد و لحنش پر از تيغ و خار شد: 
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 ميدونی چه بالهايی سرش آوردن؟ ميدونی يا خودت رو زدی به اون راه؟ -

اله سر داد از دردی که تصاعدی شدت ميگرفت! دستش را روی بی اختيار ن
 قفسه ی سينه اش فشار داد. 

از اينجا برو بيشتر از اين خودت رو خوار نکن! يه نماز شکری هم بخون که -
با وجود تمام خرابکاری هاش نکشتمش! از طرف من اين پيغام رو هم بهش 

 ....وگرنه قلمش ميکنم! برسون...که پاش رو از زندگی پسر من بکشه بيرون

هوا نبود...مشت به قلبش کوبيد.نبايد جلوی اين مرد زانو ميزد...جلوی اين 
 غريبه ای که... 

 " آخ بيتا"  

*** 

مثل مرغ سرکنده بال بال ميزد.آنقدر پشت تلفن سر مجيد جيغ زد که صدايش 
گرفت...و مجيد هم حق به جانب ميگفت که نميتواند در چشم های پدرش نگاه 

 کند و بگويد آدرس نميدهد...و حق هم داشت! 

 انقدر راه نرو مادر سرگيجه گرفتم.بنده خدا که گفت ميره مسجد! -

 ان گذشته... مامان يک ساعت از اذ-

 شايد رفته پيش دوستی آشنايی! -

کدوم دوست و آشنا؟ جايی رو نداره بره! شک ندارم رفته سراغ ايرج! من -
احمق چرا حرفش رو باور کردم! اگه باليی سرش آورده باشن چی؟ اگه قلبش 

 گرفته باشه...وای وای...خدا! 

اشک از چشم هايش سرازير شد.مادر که تحت تاثير بی قراری های او دلش به 
 شور افتاده بود گفت: 

 زبونت رو گاز بگير بچه...انقدر آيه ياس نخون! -

دست خودش نبود.نبودن مريم و مژگان هم به استرسش دامن ميزد.مونا هم که 
 ان نميخورد! با آن روحيه ی خونسرد سر در کتاب فرو برده و آب در دلش تک

 بايد برم دنبالش اينجوری نميتونم! -
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کجا بری اين وقت شب؟ بيتا حماقت نکن اين يارو ازت کينه داره ميزنه يه -
 باليی سرت مياره! 

 موبايلش را از روی فرش چنگ زد: 

 نميتونم...نميتونم دارم از ترس می ميرم! -

د.نفهميد چطور سوی داشت دنبال نام مجيد ميگشت که صدای زنگ بلبلی بلند ش
در به پرواز در آمد و در را با شتاب باز کرد.قلبش سخت ميکوبيد.اين مرد در 

 هم شکسته ی پيش رو...پدر عزيز تر از جانش بود؟ 

خميده خميده وارد حياط شد.می توانست حروف درد را از خط به خط صورت 
 رنجورش بخواند! 

 بابا! -

يی در نزديکی اش احساس کرد دنيا روی سرش اوار شد و جهنم را جا
 وقتی...قطره اشکی درشت از چشمان پدرش...پايين ريخت! 

 *** 

کرم مرطوب خوش بو را روی پوست خشک صورت و دستانش پخش کرد.نگاه 
ناراضی اش روی چند چين و چروک ظريف و نامحسوس گوشه ی چشمش 

 رفت.پير شده بود؟! 

 ساغر جان! -

اند.حسام با کيف سامسونت و کت و شلوار سرش را رو به چهارچوب در چرخ
 و چهره ی خسته از يک روز کاری نگاهش ميکرد. 

 سالم...خسته نباشی! -

حسام طبق عادت هميشگی...در پاسخ خسته نباشيد او پيشانی اش را بوسيد.بوسه 
ای که شايد مثل اوايل زندگی شان گرم نبود! حق داشت...حسام حقش را می 

 خواست...اما... 

 ار امشب قطعيه؟ قر-

 آه کشيد: 
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 آره. -

 مطمئنی حضور من شرايط رو بدتر نميکنه؟ -

 باالخره که چی حسام؟ -

 پوزخند حسام حلقه ی دور گلويش را تنگ تر کرد: 

 فکر اين باالخره رو بايد قبل تر ميکردی! -

حسام جان...چه کاری از دستم بر ميومد؟ فکر ميکنی خودم سالها با اين درد -
 چطوری کنار اومدم؟ 

حسام که بغض را در صدای ساغر حس کرد کمی نرم تر شد.پيش رفت و 
 جلوی ساغر زانو زد و دستهايش را گرفت: 

 عزيز دلم...اجازه بده واقعيت رو بهش بگيم! -

 چانه ی ساغر لرزيد: 

م...بچه م نابود ميشه حسام! ايليا مريضه...طاقت همچين ضربه ای رو نميتون-
 نداره! 

آخرش چی؟ ميخوای تا قيامت همچين موضوعی رو ازش پنهون کنی؟ پس -
 حق من چی ميشه؟ 

 ساغر آه کشيد و پلک هايش را روی هم فشرد.داشت تاوان ميداد! 

   

  ** 

   

 ا بيرون! بيتا اين در رو باز ميکنی يا نه؟ پاشو بي-

اهميتی به داد و بيدادهای مژگان و مريم نداد.سينه اش می سوخت...دلش می 
خواست زمين دهان باز ميکرد و او را در دم می بلعيد! به خاطر نداشت هيچگاه 

 اين همه خجالت زده باشد...اين همه غمگين...اين همه... 
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واده اش همه ی تالش هايش برای مخفی کردن زجری که می کشيد پيش خان
ضايع شده بود! مخفی کردن حقايق زشت...مخفی کردن هتک حرمتی که شده 

 بود...آن هم بارها و بارها... 

 بيتا بابا...اين در و باز کن حرف بزنيم...خواهش ميکنم! -

آستين بلوز بافتش را به دندان گرفت و صدای هقش را خفه کرد.وقتی پدر به 
 نشود!؟ خواهش می افتاد...مگر ميشد تسليم 

 کليد را در قفل چرخاند... 

 بابا: هيچکس نياد تو.. 

بی آنکه سر از گريبان برون آرد عقبگرد کرد و به گوشه ای ترين قسمت اتاق 
 پناه برد.

 پدر جان راه رفتن نداشت.پاهايش را زمين می کشيد! 

 مقابلش نشست...با فاصله ای..کوتاه. 

 چرا به من نگفتی؟ -

اشت برای خودش مرور کند...چطور برای پدرش توضيح چيزی را که جرات ند
 ميداد؟ 

 با توام...چرا بهم نگفتی؟ من اگر ميمردم برام راحت تر از تحمل اين درد بود! -

 مجبور بودم بابا! -

 چه اجباری؟ ارزش داشت که حرمتت رو بشکنن؟ -

 اشک صورتش را غسل داد: 

ارزش داشت...حداقل برای شما و مامان ارزش داشت.برای کتاب و دفتر مونا -
 ارزش داشت! مگه چندرغاز درآمد مريم و مژگان چقدر دستمون رو ميگرفت؟ 

يه راه ديگه پيدا ميکرديم! اصال اين خونه رو ميفروختيم ميرفتيم -
 مستاجری...حاضر بودم دستم رو جلو مردم دراز کنم ولی... 

 ش چرا بند نمی آمد؟! گريه ا
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 به من بگو...چيکار کردن باهات؟ اصال کی بوده؟ -

 

  خدايا...چطور در اين باره با پدرش صحبت ميکرد؟

  کسايی که براشون مواد ميبردم...آدم های درستی نبودن! -

 در...چه حد بوده؟ -

 پدر نفسی گرفت و به سختی ادامه داد: 

 الزمه بريم دکتر؟ -

 رکز مغزش حس کرد.التماس کرد: آتش جهنم را در م

 بابايی... -

 من باباتم...از هيچی نترس...خجالت نکش..بگو بهم! -

بخدا اونجوری که شما فکر ميکنين نيست! ايرج پياز داغشو زياد کرده خواسته -
 اذيتت کنه! 

 صبر پدر سر آمد و با غرش گفت: 

 ايرجی در کار نيست...اسم اون بهرامه! -

 صدايی تحليل رفته زمزمه کرد: جا خورد...و با 

 چی؟ -

 پدر نگاه دزديد: 

 اين خانواده خطرناکن بيتا...ازشون دور شو.از شرکت اون پسره هم بيا بيرون! -

 يعنی چی؟ چی ميگی بابا؟ بهرام کيه؟ -

 انگشت های لرزان پدر مشت شد: 

 داداشمه! -

 *** 
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کنار کشيد تا ابتدا ساغر دربان در را برايشان باز کرد و محترمانه خوشامد گفت.
 وارد شود و سپس پا به رستوران پر زرق و برق و مجلل گذاشت. 

 مردی کت و شلوار پوش و خوشتيپ سمتشان آمد: 

 خيلی خوش اومدين.رزرو داشتين؟ -

 ساغر: بله به اسم آقای هاشمی...خودشون تشريف آوردن؟ 

 آه از نهادش برخاست و عصبی پلک زد.ميدانست ساغر آرام نمی نشيند. 

 بله من راهنمايی تون ميکنم.بفرماييد! -

بدون شک اگر در اين مکان عمومی نبودند فريادی سر ساغر می کشيد و 
 رهايش ميکرد و ميرفت! 

صورت جذاب و موهای پرپشت مشکی...با دسته های نقره ای کنار شقيقه ی 
از دور ديد...که پشت يکی از ميز ها کنار پنجره نشسته بود و با  حسام را

آرامش از ان ارتفاع تهران را تماشا ميکرد.اين مرد انقدر آرامش داشت که آن 
 را ناخودآگاه به هرکسی القا ميکرد...البته هرکسی جز ايليا!.. 

حسام به محضی که متوجه او و ساغر شد با لبخند شيک و دخترکشی از جا 
برخاست و دست سويش دراز کرد.نگاه منتظر ساغر را روی دستهايش حس 

 کرد و به اجبار انگشتان کشيده ی حسام را کوتاه فشرد. 

 گفته بودی شام دو نفره ساغرجان! -

 ساغر لبخند زد: 

 حسام مايل بود ببيندت! -

زيرچشمی حسام را بررسی کرد...و اذعان داشت اين مرد چهل و شش هفت 
 وش چهره...از ايرج خيلی سرتر است! ساله ی خ

نفسی گرفت و ترجيح داد به جای زهرمار کردن امشب به کام ساغر...اين دو 
ساعت را تحمل کند و بعد برود خانه اش به کارها و درسهای عقب افتاده اش 

 برسد! 

 بعد از سفارش غذا حسام خطابش کرد: 
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 خب ايليا...اوضاع شرکت و درسا چطوره؟ -

قبض نگاهش کرد.اين مرد چطور وسط زندگی صاعقه زده شان افتاد؟ با فک من
چرا انقدر جذاب بود؟ چرا اين همه نسبت به ايرج برتری داشت؟ چرا تحصيل 
کرده بود و ايرج نه؟ چرا جنتلمن بود و ايرج نه؟ چرا مادرش را خوشبخت کرد 

 و ايرج نه؟ 

 خوبه! -

ساغر از جواب کوتاهش معذب شد و سرجا تکانی خورد...اما حسام خيلی 
 خونسرد و بی تفاوت به رويش لبخند زد: 

 با وجود سن کمت اين موفقيت ها تحسين برانگيزه! ترم چندی؟ -

 " يعنی تو نميدونی" 

 هفت. -

 پس يه ترم ديگه داری. -

 اين ترم تمومه ميمونه فقط پروژه! -

 امه ای برای ارشد داری؟ چقدر عالی...برن-

 اهَ..! 

 بله! -

 چرا اين مرد از لحن سرد او خسته نميشد و عقب نميکشيد؟! 

 برادر منم کامپيوتر خونده کمک الزم داشتی بگو! -

 نتوانست پوزخند نزند: 

 ممنون! -

 از ساغر شنيدم رتبه کنکورت دو رقمی بوده! -

 آه ساغر...خدا تو را... 

 بله. -
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 خب ميتونستی با اين رتبه بهترين دانشگاه های دولتی درس بخونی...چرا ازاد؟ -

ميخواست مثل بچه ها بغرد که " دلم خواست" اما زبان به کام گرفت.حقيقت اين 
بود که از روی لجبازی با ايرج اينکار را کرد.وقتی شرط و شروط گذاشته بود 

 که فالن رتبه فالن رشته فالن دانشگاه... 

 وصله سختگيری های دانشگاه دولتی رو نداشتم! ح-

 حسام متفکر نگاهش کرد: 

 که اينطور! -

غذاها که رسيد ساغر هم خودش را وارد بحث کرد و زن و شوهر دست به 
 دست هم دادند تا مغزش را بار بگذارند! 

  ** 

   

بی حس و حال ظرف های کثيف صبحانه را ريکا زد و شست.حالش هيچ خوش 
 سرش گيج ميرفت.هنوز از شوک حقايق تازه فاش شده بيرون نيامده بود! نبود...

مسخره بود...غير قابل باور بود.حتی در تصوراتش هم نمی گنجيد که ايليا 
 پسرعمويش باشد...که ايرج...يا بهرام...عمويش!.. 

" از مادر يکی هستيم.پدرش اصال رابطه ی خوبی با من نداشت و روی بهرام 
گذاشت.خيلی شد که به ناحق ازش کتک خوردم.فحش شنيدم اما هم تاثير مي

بخاطر زندگی مادرم تحمل کردم! آدم درستی نبود.ميخواست ره صد ساله رو 
يک شبه بره...اين بلند پروازيش هم کار دستش داد.وارد کار قاچاق و پخش 
! مواد مخدر شد.اوايل سعی کردم خودم رو گول بزنم...بگم به من ارتباطی نداره

ولی وقتی يک سال هم نگذشته بود که نصف جوون های محله درگير 
شدن...نتونستم طاقت بيارم.نتونستم بشينم و نابود شدن يکی يکی رفيق ها و هم 

 محله ای هام رو تماشا کنم! 

به پليس معرفيش کردم...اعدام شد! حاال بخاطر نامردی روزگار کارم به جايی 
 ! رسيده که بچه م شده ساقی مواد
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 اونقدر بی غيرت شدم که... 

بيتا...بهرام از من متنفره...کينه شتری داره! می ترسم باليی سرت بياره.ازش -
 فاصله بگير" 

بشقاب کفی از ميان دستانش سُر خورد و با صدای بدی داخل سينک افتاد.چيزی 
 ميان گلويش نشسته و راه نفسش را بند آورده بود! 

عادت هر روزه فنجانی قهوه برای ايليا دم کرد  ظرف ها را که آب کشيد، طبق
 و برد. 

پشت در که رسيد...ضربه ای زد و بی حواس به اينکه منتظر اجازه ی ايليا 
 بماند...دستگيره را پايين کشيد و وارد شد. 

منظره ی روبرو..دستپاچه اش کرد.دوست دختر ايليا...روی ميز کار او نشسته 
های خوش رنگش آزاد بود..و دستش بند يقه ی بود...مقنعه دور گردنش...مو

 ايليا... با فاصله ای که به تقريب صفر بود.نزديک بودند..خيلی... 

 اصال اين دختر کی آمد که او نفهميد؟ 

 با صدای فرياد کوبنده ی ايليا از جا پريد: 

 مگه اينجا طويله ست خانم؟ شعور نداری وقتی در ميزنی بايد صبر کنی؟ -

 لحن صحبت ايليا مقابل آن دختر خجالت زده شد که زبانش بند رفت! آنقدر از 

 ايراد نداره عزيزم عصبانی نشو! -

 و از روی ميز پايين آمد و لبخندی مهربانی نثار بيتا کرد: 

 چقدر چهره ی شما برام آشناست!  -

 ايليا عصبی دستی در موهای در هم ريخته اش کشيد و گفت: 

 بيا تو...چرا اونجا وايسادی؟ -

پيش روی دخترک تخريب شده بود! اما...احمقانه در آن لحظه دلش هوس کرد 
 که...جای او باشد! 

 " خفه شو بيتا...خفه شو" 
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 فنجان را روی ميز گذاشت.اين مرد...پسر عمويش بود؟ 

 ايليا خطاب به الله گفت: 

 بيتا هم شب مهمونی بود! -

الله سری تکان داد و با کنجکاوی بيشتری بيتا را نگاه کرد.به نظرش او آنقدر 
معمولی و شايد حتی پايين تر از معمولی بود که نخواهد به چشم يک خطر 

 نگاهش کند! 

 لبخند ناخودآگاهش را به چشمهای مظلوم و با نمک بيتا تکرار کرد. 

 سعی کرد ارتعاش را از صدايش بزدايد: 

 ريد؟ امری ندا-

 ايليا خيره نگاهش کرد: 

 يه فنجون هم برای الله بيار لطفا! -

سری تکان داد و به آشپزخانه بازگشت.دلش از گاليه سنگين بود.اگر يکی مثل 
الله بود...ايليا جرات ميکرد انطور سرش فرياد بکشد؟ حاال هر چقدر هم که 

 حق با او باشد! 

ی ثانيه ای بيشتر زير سنگينی نگاه قهوه ی الله را با عجله برد.نميخواست حت
 ايليا باشد! 

 دمغی قناری! -

اعتنايی به شاهين نکرد و دستمال را محکم تر روی کابينت کشيد.گرمای ناآشنا 
 را که روی بازويش حس کرد سريع عقب پريد: 

 به من دست نزن! -

 لبخند را انگار به لبهای اين پسر منگنه کرده بودند: 

 خب بابا...چته؟ -

 نفس های تندش را کنترل کرد: 
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 چی ميخوای؟ -

 هيچی...اومده بوديم خودتون رو ببينيم! -

 کالفه از مسخره بازی های او دستمال را به کابينت کوبيد:

 شاهين تمومش کن! -

 شاهين لبهايش را غنچه کرد: 

 ای جان..تو فقط صدا بزن! -

 د: دلش ميخواست تمام ظروف آنجا را روی سر پوک پسر خرد کن

 برو بيرون! -

 با کسی نيستی بيتا؟ -

 با حرص پلک بست.اين مارمولک چه از جانش ميخواست؟ 

 برو...حوصله شوخی ندارم! -

 شاهين گامی به او نزديک تر شد: 

 اتفاقا منم شوخی نکردم! -

 " تو غلط کردی" 

 که چی؟ -

 هيچی...از فيست خوشم مياد.ميخوام با هم باشيم! -

 بخدا به ايليا ميگم اذيتم ميکنی! -

 خنديد: از قضا ايليا خبر داره! 

 بغض چانه اش را به لرز انداخت: 

 من نميخوام با هم باشيم! برو بيرون! -

شاهين نفس عميقی کشيد و سر انگشتانش را روی ميز چوبی وسط آشپزخانه 
 کوبيد: 
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  خيلی خب...يه مدت فرصت داری فکر کنی! من عجله ندارم!-

شوکه از حالت جدی او مات نگاهش کرد.شاهين لبخند زد و با انگشت اشاره و 
ميانی اش ضربه ای آرام به گونه ی برجسته ی بيتا زد...و بی هيچ صحبت 

 ديگری چرخيد و رفت. 

ساعت شش بود که همه جا را طی کشيد و بی خداحافظی و تشکر از ايليا بابت 
  پيش پرداخت حقوقش شرکت را ترک کرد.

به خانه ی سوت و کور که رسيد.آنقدر از ديدن چراغ های خاموش و سکوت 
 خانه وحشت کرد که دچار تپش شديد قلب شد.بالفاصله شماره ی مريم را گرفت. 

 بار اول جواب نداد..بار دوم نيز...بار سوم... 

 بيتا... -

 مريم؟ کجايين؟ -

 سکوتی که پشت خط برقرار شد دلش را بيشتر اشوب کرد. 

 چرا هيچی نميگی؟ چی شده؟ -

 صدای آکنده از بغض مريم...دست و پايش را سست کرد: 

 بابا... -

**  

خودکار و جزوه را پايين تخت پرتاب کرد و سرش را در بالش فرو برد.کالفه 
 بود...و دلش نميخواست اين کالفگی را به ايرج ربط دهد! 

دلش تنگ بود! برای ايرج...با وجود تمام بدی ها و سختگيری هايش! دلش تنگ 
 شده بود! 

به پهلو غلت زد.موبايلش روی پاتختی ويبره ميرفت.بی حوصله بود و اهميت 
 نداد! 

اگر ساغر می ماند...کار ايرج هرگز به اينجا نمی کشيد...او اين همه تنها 
 نبود...و مثل پسربچه ها برای پدرش بی قراری نميکرد! 
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صدای پيامک آمد...اين بار از موبايلی که داخل کشو بود...اين يکی را نميشد 
 ناديده گرفت! 

 گوشی را از کشوی پاتختی بيرون آورد و پيام را خواند. 

 " پروژه ی جديد" 

 اوفی گفت و پوست سرش را خاراند.ميان اين آشفته بازار؟! 

صدای پيوسته ی زنگ آيفون افکارش را پر داد.متعجب به هال رفت...ساعت 
 شب چه کسی پشت در خانه اش بود؟  ٩

  کيه؟ -

 باز کن عشقم! -

 با شنيدن صدای نازک شده ی سامی چينی به بينی اش انداخت: 

 ن مزاحما! تو روحتو-

دکمه را فشار داد و در واحد را هم برايشان باز گذاشت.سوی کاناپه ی آبی نفتی 
 اش رفت و رويش ولو شد. 

پسرها با سر و صدا آمدند و سکوت و آرامش دوست داشتنی آپارتمانش را بر 
 هم زدند! دست هايشان پر از کيسه بود. 

 اينا چيه ديگه؟ -

 علی: هرچی دلت بخواد دادا! 

ه انبوه خوراکی هايی که روی کانتر چيده ميشد نگاه کرد.چيپس و پفک...ماست ب
موسير..تخمه..دلستر و نوشابه..گوجه خيار شور و فلفل سبز...جوجه ی سس 

 خورده و در اخر بطری خوش رنگ و خوش تراش! 

 بازيه امشب؟ -

 شاهين: آره ديگه...ال کالسيکوئه! 

 سامی آستين هايش را باال زد: 
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 ی باربکيو رو آماده کنه! يک-

 ذغال ندارم که... -

 سامی: من خريدم. 

 جوجه از کجا گرفتين؟ -

 علی به کمرش کوبيد: 

 نترس وسواسِی من! از يه فروشگاه معتبر خريديم بهداشتيه! -

سيگاری گوشه ی لبش گذاشت.از آمدن بچه ها ناراضی نبود.امشب که فکر و 
 خيال اجازه نميداد درس بخواند! 

امی به تراس رفت تا باربکيو را آماده کند.شاهين و علی هم مشغول سيخ زدن س
 گوجه و فلفل و جوجه ها شدند. 

ظرف و ظروف زيادی اينجا نداشت.چيپس و پفک را در سينی خالی کرد و 
 دلستر و نوشابه را داخل يخچال گذاشت تا خنک بماند. 

 پسرها مدام و يک نفس وراجی ميکردند و گاهی به خنده می انداختنش! 

سامی تکه ای مقوا پيدا کرده بود و ذغال ها را باد ميزد.شاهين سيخ فلفل را 
 روی آتش گذاشت: 

 داداشا ميخوام کراش جديدم رو بهتون معرفی کنم! -

 علی: تو هر هفته کراش عوض ميکنی نه؟ 

 ! شاهين: مرگ علی اين جديه

 علی: حلوات و بخورم! کی هست؟ 

 شاهين: کفنت کنم بيتا! 

 سامی با شتاب گردنش را باال کشيد و او فقط نگاه کرد. 

 سامی: کره خر! ايستگاه کردی؟ 

 شاهين از سيخ آماده تکه ای کند و به دهان گذاشت: 
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 چرا تعجب ميکنيد؟ خيلی جوجوئه ناموسا! همچين بغلی و نمکی! -

 پک عميق تری به سيگارش زد و تکيه اش را به حفاظ تراس داد. 

 علی: نکنه ميخوای اسکلش کنی؟ 

 شاهين دست هايش را در جيب کاپشنش فرو برد: 

خدا وکيلی جدی ام! از اين دخترای پالستيکی و عملی مملی خسته شدم.دلم -
نچرال ميخواد.تازه اين دخيه اصال به خودش نميرسه ها...وگرنه بد 

 نيست.مخصوصا اون چشاش! 

 علی: جون چه احساسی گفتی! 

شاهين: ايليا داداش رخصت می فرمايی برم تو کارش؟ معلومه بی تجربه ست 
 يه کم قلقلکش بدم وا داده! 

 -... 

 شاهين: چرا اينجوری نگاه ميکنی؟ 

 خاکستر سيگارش را تکاند و خونسرد گفت: 

 نه! -

 هش کردند. هر سه با ابَروهايی باال رفته نگا

 شاهين: يعنی چی نه؟ 

 يعنی همين! -

 گرفتی؟ -

بيتا خيلی پخمه تر از اين حرف هاست...به اندازه کافی ام گرفتاری داره! برو -
 سراغ اهلش! 

در دل به نگاه های گوشه چشمی سامی و علی به هم خنديد! احمق ها! معلوم 
 نبود پيش خودشان چه فکری ميکردند! 

 کنم که برم سراغ اهلش؟ مگه قراره چيکار -
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 سيگار را زير پا له کرد: 

نميخوای بگی تا االن با دوست دخترات ميرفتی کافی شاپ فقط قهوه ميخوردی -
 که؟! 

 شاهين با تمسخر خنديد: 

 نگران نباش امثال بيتا هم آب نمی بينن وگرنه شناگر خوبی هستن! -

تا حاال دست يه پسر هم به اين دختره نخورده! ميری يه گندی باال مياری پس -
فردا هزارتا مدعی پيدا ميشه.فکر نکنی خيلی هم بی کس و کاره ها! سه تا آبجی 

 داره يکی از يکی وحشی تر! 

 شاهين با بيخيالی گفت: 

 اتفاقی هم بيفته زوری نميفته...حتما خودش خواسته! -

ا درست نديد.هشدارش را داده بود...پس شانه ای باال انداخت ممانعت بيشتر ر
هرچند که از نظرش بيتای ساده و بکری که می شناخت برای شاهين هفت خط 

 حيف بود! 

 حالش خوب بود که...چی شد يهو؟ -

 مادر هی روی پايش ميکوبيد و مويه ميکرد: 

رو لعنت کنه...ببين  يهو نبود..غصه ی تو از پا انداختش...خدا اون ايرج کثافت-
 اين مرد رو به چه روزی انداخت! 

غصه ی او؟ يعنی بخاطر او بود که پدرش زير اين همه سيم و دستگاه خوابيده 
 بود؟ بخاطر او کارش به سی سی يو کشيد؟ 

نگاهش بين اعضای خانواده اش چرخيد...و مرد غريبه ای که محسن معرفی 
 ميد! شد و فلسفه ی حضورش را اينجا نمی فه

باز به شيشه چسبيد و خيره ی مرد رنجور رنگ پريده شد.پدرش نباشد؟ نفس 
نکشد؟ به او نگويد بيتای بابا؟ موهايش را نوازش نکند؟ نرود با پيرمردهای 
محل زير درخت توت بقالی حاج حسين جمع نشود؟ اشکش ريخت.مگر بدون 

 او ميشد؟ 
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 بی رمق نفس کشيد: 

 دکترش چی گفت؟ -

 در شديدتر شد و مريم گفت: گريه ی ما

 چيز خوبی نگفت...بايد عمل بشه.عملش هم ريسکيه! -

 و باالخره آقا محسن خوش قد و باال اظهار نظر کرد: 

 من پيشنهاد ميدم منتقلش کنيم بيمارستان خصوصی! -

 مريم مايوسانه پيشانی اش را فشار داد: 

 ميدونی که استطاعتش رو نداريم محسن! -

 چرا اينجام؟ محسن: پس من 

 مادر با ناله گفت: 

به مالت برکت بده ولی ما از شما هللا دستت درد نکنه آقا محسن خدا انشا-
 انتظاری نداريم! 

 محسن با متانت گفت: 

شما لطف داری مادرجان ولی من و مريم تقريبا نامزديم.قبل اينکه اين اتفاق -
بود! اين وظيفه ی پيش بياد من با حاج آقا صحبت کرده بودم.نظرشون مساعد 

 منه! 

چهره ی همگی نشان ميداد که از پيشنهاد محسن راضی هستند.آه خدايا...خرج 
 بيمارستانش را مردی ميداد که هنوز دامادش هم نبود؟! 

 *** 

صبح راس هشت و نيم شرکت بود.اضطراب شب گذشته کار خودش را کرد و 
از شدت دل درد خميده خميده راه ميرفت.هرچه هم چای نبات و مسکن به معده 

 اش ميريخت بی فايده بود! 
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وقتی داشت سرويس را می شست و ضد عفونی ميکرد...چشمش به آينه 
افتاد.پايين پلک هايش گود افتاده بود.موهايش پريشان و شانه نخورده...از زير 

 مقنعه بيرون ريخته و چهره ای شلخته از او ساخته بود. 

هر موقعيت ديگری بود...اين همه بيخيالی نسبت به مرتب بودن و خوش 
سرزنش ميگرفت اما حاال...حاال که پدرش روی تخت بيمارستان  ظاهری را به

 افتاده بود...و با...با مرگ..دست و پنجه نرم ميکرد!.. 

به گريه افتاد.طی را کنار گذاشت و دستهايش را به سنگ روشويی گرفت تا 
 پاهای سست شده کار دستش ندهد! 

 قنعه هل داد. به صورتش آب پاشيد و با دستهای خيسش موها را به زير م

کارش که تمام شد و از سرويس بيرون آمد و ساره را دست به کمر مقابل 
 آبدارخانه ديد. 

 کجايی يک ساعته؟ اسپرسو ميخوام. -

 حوصله ی اين يکی را اصال نداشت..! 

 تموم کرديم...فرصت نشده بخرم! -

 يعنی چی؟ چقدر بی مسئوليت! آقا رضا که بود... -

 چهارم! که دختر از دماغ فيل افتاده به پر و پايش می پيچيد! اين بار چندم بود؟ 

 آقا رضا ديگه نيست...االن منم! -

 ساره پوزخند زد و نگاه پر از استهزايش را سر تاپای او چرخاند: 

 چه قيافه ايم ميگيره.گدا و اين همه اَدا! -

 خانم نوروزی که شاهد مشاجره شان بود آرام گفت: 

 طفا.آقای سعيدی بدش مياد تو محيط کار حاشيه درست شه! بچه ها بس کنين ل-

 ساره: آخه پروبازی درمياره...يکی بايد باشه اين رو بشوندش سرجاش! 

 حرف دهنت رو بفهم! -
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 چشم های آرايش شده اش را درشت کرد: 

 بذار دو روز بگذره پات رو گذاشتی اينجا بعد زبون دراز کن عفريته! -

لک بست.نه...پدرش او را طوری تربيت نکرده بود نفس پر حرصی کشيد و پ
 که دهان به دهان همچين زنی بگذارد! 

اشاره ی نوروزی را می ديد که ميگفت ادامه ندهد.قبال هم از او شنيده بود که 
ساره مشکالت اعصاب دارد و پرخاشگر است اما بخاطر کار خوب و هوش 

يد با او در می افتاد! سرشارش جای پای محکمی در اين شرکت دارد.پس نبا
 هرچند که اين دعوای لفظی کوتاه کار دستش داد! 

با اينکه خجالت ميکشيد اما تصميم گرفت برود و درخواست مرخصی اش را 
با ايليا مطرح کند.خسته شد بس که از صبح هی با مريم تماس گرفت و جويای 

 حال پدر شد.اينطور آرام نميگرفت! 

 فت.نميدانست واکنشش چه ميتواند باشد! با دلهره به اتاق ايليا ر

 ببخشيد...من يه خواهشی داشتم. -

 ايليا در حاليکه داشت کشويش را زير و رو ميکرد گفت: 

 بگو! -

 ميشه برای امروز و فردا مرخصی بگيرم؟ -

 تيز نگاهش کرد: 

 هنوز نيومده؟ -

 ناخن شکسته اش را به بازی گرفت: 

ببخشيد ولی...حال بابام بهم خورده بستريه...بايد عمل بشه.ميخواستم پيشش -
 باشم! 

و لحظه ای دلش از نفرت فشرده شد...که مقصر اين وضعيت پدر او 
 بود...ايرج!.. 
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امروز که نميشه...ساعت چهار جلسه مهمی دارم و صورت خوشی نداره -
 منشی پذيرايی کنه.فردا و پس فردا ميتونی نيای! 

همين هم غنيمت بود! نگاه کرد...به چشمهای نافذ شکالتی و موهای خرمايی 
خوش رنگش..! اگر ميخواست...ميتوانست مهربان باشد...خوش ذات 
بود...دلش نيامد گرسنگی او را ببيند و با او فالفل خورد...پس چطور فرزند 

آور  ايرج بود؟ ايرج...بهرام...عمو...حتی فکر داشتن همچين عمويی چندش
 بود! 

 ممنونم...نميدونم چجوری تشکر کنم! -

 با دستش به در اشاره کرد: 

 احتياجی به تشکر نيست...از حقوقت کم ميشه! -

 لبخندش خشک شد: 

 چقدر کم ميشه؟ -

 از فرو رفتن گونه های ايليا...فهميد که دارد خنده اش را کنترل ميکند: 

 ميخوای از حاال غصه حقوق بخوری؟ -

بخندد...او چه ميدانست برنامه ريزی برای هر هزاری که داری حق داشت 
 يعنی چه؟! 

تشکر کوتاه ديگری کرد و از اتاقش خارج شد.خانم نوروزی به محض ديدنش 
 گفت: 

بيتاجان...بخش مهندسی يه ليوان شکسته زمين پر شيشه خرده شده تا بچه ها -
 دارن نهار ميخورن ميشه جمعش کنی؟ 

 سر تکان داد: 

 بله االن! -

با جارو و سطل به اتاق مهندسی رفت و سريع تکه های شکسته را جمع کرد...و 
 خبر نداشت که قرار است گرفتار چه دردسری بشود! 
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ميهمان های ايليا امدند و رفتند و از چهره ی راضی ايليا ميشد خواند که جلسه 
 خوب پيش رفته. 

برافروخته به آبدارخانه آمد و فرياد اواخر تايم کاری بود...که ساره با چهره ای 
 کشيد:  

 دستبند من کجاست؟  -

 صدايش تحليل رفت: 

 چی؟ -

 ساره محکم به تخت سينه اش کوبيد: 

 ميگم دستبندم رو چيکار کردی؟ اون يادگاری بود! -

 من نمی فهمم چی ميگی! کدوم دستبند؟ -

ساره که گويی در تالش بود تسلط خود را حفظ کند با صدای آرام اما غيظ آلود 
 گفت: 

ببين...اگر همين االن پسش بدی نميذارم کسی چيزی بفهمه! اما در غير اين -
 صورت جور ديگه ای اقدام ميکنم! 

 تنها کسی که وقتی ما نبوديم تو اون اتاق رفته تو بودی! تو کشوی ميزم بود! 

 ميشد! فقط تهمت دزدی نخورده بود که!... باورش ن

 بخدا من به چيزی دست نزدم! -

 ساره ديگر غيرقابل کنترل شده بود: 

 لعنتی! من اعصاب ندارم يه کاری دستت ميدما! کيفت کجاست؟ -

 صدايش آنقدر باال رفته بود که همه ی کارمندان را به آنجا کشاند. 

 ايليا: اينجا چه خبره؟ 

به دسته ی کيفش که از چوب لباسی ديواری آويزان بود چنگ همين که ساره 
 زد، به خودش آمد و از جا پريد! 
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 چيکار داری ميکنی؟ -

اما کار از کار گذشته بود.ساره کيفش را سر و ته کرد و وسايل خصوصی 
اش...مقابل ديدگان همه کف زمين ريخت! چنان برآشفت و حالش بد شد و که 

 روی صندلی افتاد. 

بی توجه به اطراف البالی وسايلش را می گشت.داشت از خجالت می  ساره
 مرد! صورتش از حرارت می سوخت! 

 باالخره ايليا از شوک بيرون آمد و گامی به جلو برداشت: 

 خانم نصرتی تمومش کن! اين چه کار زشتيه؟ -

الن آقای سعيدی...دستبند من تا قبل اينکه اين خانم بره تو اتاق داخل کشو بود.ا-
 نيست! جز ايشون کی ميتونه برداشته باشه؟ 

نگاه مچ گيرانه ی ايليا رويش ميخ شد.صورتش را پشت دستانش پنهان کرد.آبرو 
 برايش نمانده بود! هر کس و ناکسی خصوصی هايش را ديد.انگ دزدی خورد! 

 ايليا: هردوتون بيايد اتاق من! 

 حالت خفگی داشت.نمی توانست درست نفس بکشد! 

 ؟ ميشنوم! خب-

 دهان به دفاع از خودش باز کرد اما ساره مهلت نداد: 

قفل دستبند من خراب بود برای اينکه يه وقت گم نشه گذاشتمش تو کشو تا سر -
فرصت بدم درستش کنن.بعد از اينکه اين خانم رفت اتاق رو تميز کنه ناپديد 

برش گردونه  شد.جدای بحث ماديش اون دستبند يادگار مادرمه! بهش گفتم اگر
 اجازه نميدم قضيه جايی درز کنه اما انکار کرد! 

 فک ايليا منقبض بود و از چشمهايش آتش می باريد. 

 بسيارخب...شما بفرماييد من حلش ميکنم! -

کامال از حاالت ايليا ميخواند که حرف های نصرتی را باور کرده و او را متهم 
 شود!  ميداند! قرار بود بابت گناه ناکرده مواخذه
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تو جمعا چند روزه اينجايی که همچين گندی باال آوردی؟ اون از چند روز پيش -
که نزديک بود با اين دختره گيس و گيس کشی راه بندازی اينم از امروز! 

 پشيمونم کردی از اينکه آوردمت اينجا! 

 لرزش صدا اجازه نميداد کلمات را درست اَدا کند: 

 بخدا کار...من...نيست! نميدونم..چی ميگه! -

 فقط تو پا تو اون اتاق گذاشتی! همين االن دوربين سالن رو چک کردم. -

 من به هيچی دست نزدم! هيچی! تو باور ميکنی من دزدی کرده باشم؟ -

 ايليا چشم های تيزش را باريک کرد: 

 گفتی پدرت بستريه نه؟ -

 ن داد...اين نهايت بی انصافی بود! ناباورانه سرش را به طرفين تکا

 ايليا با چند گام بلند نزديکش شد و سينه به سينه اش ايستاد: 

بيتا! دستبند رو بده به من...خودم يه جور راضيش ميکنم از شکايت صرف -
نظر کنه! نميخوام اعتبار شرکت به خطر بيفته...که اگر بيفته نصرتی هم کوتاه 

 بياد من بيخيالت نميشم! 

ين چيليک چيليک...صدای برخورد دندانهايش بود؟! داشت فکر ميکرد...تا ا
 کنون اين همه تحقير شده بود؟ اگر ميخواست دزدی کند...چرا آبدارچی شد؟ 

پوزخند تلخی به صورت خشمگين ايليا زد.اولين باری که دلش برای اين پسر 
 بی رحم لرزيد...کی بود؟ 

 عقب عقب رفت: 

 نمی بخشمت! -

اين را هی تکرار کرد و از اتاقش بيرون رفت.همه ی کارمندها در سالن جمع 
بودند و پچ پچ ميکردند.انگشت اشاره اش را رو به ساره باال گرفت و تکان 

 داد: 
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بايد ثابت کنی...بايد ثابت کنی من دزدی کردم! وگرنه اين منم که بخاطر اين -
 همه تهمت و توهين ازتون شکايت ميکنم! 

 پش تير ميکشيد.خيلی شديد! انگار ميخواست از ناحيه ی کتف قطع شود! دست چ

االنم منتظر ميمونم پليس بياد...بياد و هرکاری ميخواد بکنه...بياد من رو -
 بگرده...بازجويی کنه! 

ايليا ميان چهارچوب در ايستاده بود.از اين بلوايی که در محيط اَمن و آرام! 
 عصبی به نظر ميرسيد! شرکتش بر پا شده بود به شدت 

ايليا: پليس الزم نيست! خانم نصرتی زحمت ميکشيد يکبار ديگه اتاق رو دقيق 
 چک کنيد؟ همه جاشو! 

 و رو به باقی جمع گفت: 

 دوستان همگی ميتونيد تشريف ببريد ساعت کاری تمومه!  -

انگار کسی نميتوانست از اين صحنه های معمايی پليسی دل بکند و برود! 
 شاهين اما نتوانست مقابل لحن آمرانه ی ايليا بايستد!  خصوصا

شرکت که خالی شد حال بدش بيشتر نمود پيدا کرد.در حاليکه سمت چپ سينه 
 اش را ماساژ ميداد قرصی در دهانش انداخت. 

 ساره نااميدانه گفت: 

 نيست...همه جا رو گشتم! -

 ايليا درحاليکه با خستگی چشمهايش را می ماليد گفت: 

 نميخوام پای پليس اينجا کشيده شه ساره! -

 ساره! هاه! 

 ميگی چيکار کنم؟ اون دستبند رو مامانم بهم داده بود! کوتاه نميام ايليا! -

 شايد کار ايشون نباشه! -

 او ايشان بود و نصرتی ساره!! 
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دستبند که بال درنياورده پرواز کنه! چطور وقتی من تو اتاق بودم سرجاش -
 بود! 

 ايليا که همه چيز را عليه او می ديد با لحنی سرزنشگرانه رو به او توپيد: 

 شما ميتونی بری خانم صفاپور! -

 ساره: کجا بره؟ 

 ايليا انگشت روی بينی اش فشرد. 

به آبدارخانه رفت...وسايلش را داخل کيفش ريخت...در حاليکه پاهايش را روی 
 زمين ميکشيد گفت: 

 ين شرکت نميذارم! خواستيد شکايت کنيد هم...بکنيد! من ديگه پام رو تو ا-

 رفت...رفت و هيچکس دنبالش نيامد! 

  ** 

دلش ميخواست تمام وسايل را به ديوار بکوبد بلکه با صدای شکستن آنها کمی 
 آرام بگيرد. 

 ساره پشت ميز نوروزی نشسته بود و سرش را ميان دستهايش می فشرد! 

بيتايی که او می شناخت دزد نبود! سالها بود که چيزی اين ميان درست نبود! 
به خانه شان رفت و آمد داشت.بارها اين موقعيت برايش فراهم آمد...عتيقه های 
ايرج...پول..چک..اما هرگز دزدی نکرد! حاال چرا بايد همچين ريسکی را در 

 محيط کار به جان می خريد؟ 

ون کشيد و وسايل را عصبی کالفه به اتاق مهندسی رفت.کشوی ميز ساره را بير
 با دست کنار زد.نه! خبری از دستبند نبود اما... 

با عجله همه ی محتويات را بيرون ريخت.کف کشو از ديواره ها جدا شده بود! 
به نظر می آمد پيچ و مهره هايش شل شده! لبش را زير دندان فشرد.با دست 

بند از درز باز شده کف کشو را فشار داد و...حدسش درست بود! احتماال دست
 ی ميان کف و ديواره ها به قفسه ی زير کشو افتاده! 
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سريع در قفسه ی زيرين را باز کرد.برق طاليی دستبند از ميان کاغذپاره ها و 
 دفتر سررسيد ها چشمش را زد! 

 آهی کشيد و برش داشت. 

 به سالن رفت.دستبند را سوی ساره پرتاب کرد که به سينه اش خورد.دختر با
 چشم های گشاد شده پرسيد: 

 کجا بود؟ -

بی اعتنا به سوالش روی ميز خم شد.از فاصله ای کوتاه...خيره به نگاه متعجب 
 ساره محکم و کوبنده گفت: 

 يک بار ديگه اذيتش کنی اخراجی! -

و با عجله کيف و پالتواش را برداشت و به پارکينگ رفت.بايد ميرفت 
در می آورد! چه حماقتی کرده بود! چطور دنبالش...بايد يک جوری از دلش 

 توانست دلش را بشکند؟ چرا وقتی هنوز مطمئن نبود...انقدر زود قضاوت کرد؟! 

تمام پياده رو ها را با چشم می کاوييد اما اثری از توله شير نبود! موبايلش را 
 هم که جواب نميداد. 

يی باالی ايستگاه به اولين ايستگاه اتوبوس که رسيد پيدايش کرد.روی پل هوا
 ايستاده بود و پايين را نگاه ميکرد.قلبش از حرکت ايستاد. 

 " اين داره چيکار ميکنه" 

از ماشين پايين پريد و حتی فراموش کرد در ها را قفل کند.پله های پل را دو 
تا يکی باال رفت.ترسيد صدايش کند.صورت دخترک چنان سرد و بی روح بود 
که انگار همانطور ايستاده...ُمرده!! مات به پايين خيره بود..و گويی هيچ درکی 

 از دنيای اطراف نداشت! 

بی هوا بازوی ظريفش را به عقب کشيد.بيتا انگار  آرام آرام نزديکش شد...و
از خوابی عميق برخاسته...و تا کنون حتی نيم نفسی هم نکشيده باشد...هوا را 
با شدت زيادی به ريه کشيد.به سينه اش چنگ انداخت و روی زانوهايش خم 

 شد. 
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 پيش از سقوط زير بازوهايش را گرفت: 

 خدای من! چی شدی؟ -

 بدنش رفته رفته سنگين و سست شد.. 

 بيتا! بيتا! -

 دو زنی که داشتند از کنارشان ميگذشتند ايستادند. 

 آقا اتفاقی افتاده؟ حالشون بده؟ -

 ميخوايد آمبوالنس خبر کنيم؟ -

 اصال حواسش به آن دو نبود.دست زير جسم بی جان بيتا برد و بلندش کرد. 

 واهش ميکنم! بيتا؟ صدام و ميشنوی؟ حرف بزن! خ-

 با سرعتی سرسام آور ميراند.گند زده بود! به معنای واقعی کلمه گند زده بود! 

 صدای زنگ موبايل که آن ميان قطع نميشد روی اعصابش ميرفت! 

آدرس نزديک ترين بيمارستان را پرسيد و پايش را بيشتر روی پدال گاز فشار 
 داد. 

 زن ميگفت: پرستار آمپولی داخل سرمش تزريق کرد.دکتر 

کسانی مثل اين خانم که ناراحتی قلبی دارن به هيچ عنوان نبايد دچار استرس -
و هيجان بشن! اين حالشون بخاطر شوک عصبيه! ممکن بود همين شوک عصبی 

 جونش رو بگيره! 

مثل پسربچه های خطاکاری که گلدان محبوب مادرشان را شکسته اند شرمنده 
 پرسيد: 

 خوب ميشه؟ -

 ...رنگ خنده اش سرخ بود! زن خنديد

معلومه خوب ميشه! خدا رو شکر به موقع رسونديش و نهايتا دو سه ساعت -
 ديگه مرخصه..ولی لطفا بيشتر مراقبباشيد! 
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اتاق که از پزشک و پرستار خالی شد...لبه ی تخت نشست.صورت کوچک بيتا 
 زير ماسک اکسيژن پنهان بود. 

 ال افتاده بود! چقدر اذيتش کرده بودند که به اين ح

حسی ميان دلش به جوش آمد که باعث شد کامال بی اختيار انگشتانش را روی 
 پوست لطيف گونه اش بکشد و زمزمه کند: 

 من و ببخش! -

سرپنجه هايش انگار مسير را بلد بودند.از روی گونه سمت موهای شقيقه 
پيشروی کردند.انگشتانش را ميان حجم زياد موهای قرمز به حرکت 

رآورد.بينی اش را به موها نزديک کرد و نفس کشيد.بوی شامپو ميداد! نفسش د
 تنگ شد.چطور دلش آمده بود؟ 

پلک های بلند بيتا که تکان خورد...صورتش را عقب کشيد...اما دستهايش را 
 نه! 

قهوه ای های شفاف که از ميان پلک ها نمايان شد..ياد حرف های شاهين 
 ز زيبايی چشم های بيتا تعريف ميکرد! افتاد...وقتی ميان مستی ا

هشياری نداشت انگار...گيج پلک زد و چيزی گفت که از زير ماسک نشنيد.پس 
آرام آن را از روی دهانش بلند کرد و بيتا در حاليکه پلک هايش دوباره روی 

 هم ميرفت ضعيف نجوا کرد: 

 بابايی! -

  ه بود! غمگين خنديد...توله شير او را با پدرش اشتباه گرفت

سرش را به شيشه ی ماشين تکيه داده بود و در سکوت گذر مناظر را تماشا 
 ميکرد. 

 آرام پرسيد: 

 بهتری؟ -

 با مکثی سه ثانيه ای زمزمه کرد: 

 خوبم! -
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 بيتا... -

 -... 

 من واقعا متاسفم! -

 -... 

سکوت بيتا جو را بدتر ميکرد و اويی که نميدانست چطور بايد اين افتضاحی 
 را که به بار آورده بود جمع کند! 

 نميخواستم اينجوری شه...نصرتی يه جوری مطمئن حرف زد که... -

 تيغه ی بينی اش را فشار داد: 

 نميخوای چيزی بگی؟ -

 از گوشه ی چشم می ديد که دستهايش ميلرزد! 

 يرسونی بيمارستانی که بابام بستريه؟ من و م-

 االن حالت خوب نيست بايد استراحت کنی! -

 من و ببر! -

 لرزش دستهای بيتا داشت روی اعصابش ميرفت. 

 چرا ميلرزی؟ -

 ميخوام برم پيش بابام! -

 صدايش را باال برد: 

 خيلی خب...چندبار ميگی؟ -

 بيتا بيشتر در خودش جمع شد. 

 ميخوای...ميخوای يه کم پول بريزم به حسابت؟ -

 نه! -

 از حقوقت.. -
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 من ديگه نميام! -

ببين ميدونم االن عصبانی هستی و حقم داری! ما قضاوت اشتباه و نا بجا کرديم -
 اما... 

 ايليا من ديگه نميام! -

 در دل غرغر ميکرد " به کی بگم من بلد نيستم منت کشی کنم؟ اهَ! " 

 سرانگشتانش را روی چرم فرمان کوبيد: 

اين هفته مرخصی بدون کسر حقوق...اما از هفته ديگه بايد راس ساعت -
 سرکارت باشی! 

به نظر جان بحث کردن نداشت که بغض کرده نگاه از چهره ی مصمم او 
 برداشت و سکوتش را از نو پيش گرفت! 

 *** 

 مان...شگفت زده اش کرد! ديدن ايرج بعد از حدود ده روز جلوی در آپارت

اولين باری بود که ايرج اينجا می آمد و فکر ميکرد بايد مثل دخترهای کدبانو 
 از پدرش پذيرايی کند...اما يخچال خالی سويش دهان کجی کرد! 

 " يادم بشه يه زنگ به سوپری بزنم" 

 اون زندگی شاهانه رو ول کردی که بيای اينجا؟ -

 گفت که کفر ايليا باال آمد.  "اينجا" را چنان با تمسخر

 اومدی متلک بندازی؟ -

 اخم های ايرج در هم بود: 

 نه فقط دلم به حال اين همه حماقت ميسوزه! -

خونسردی اش را حفظ کرد و فنجان چای را کنار دست ايرج روی عسلی 
 گذاشت. 

 شما ناراحت حماقت من نباش! -
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 ايرج به جلو خم شد: 

 ی برات کم گذاشتم که انقدر لگد می پرونی؟ آخه تو چه مرگته بچه؟ چ-

 گاهی در عجب می ماند از اين همه مهارت ايرج در انگولک کردن اعصابش! 

 من حوصله دعوا ندارم بابا! -

 انتظارش را نداشت...ولی ايرج دنباله ی بحث را نگرفت: 

 برگرد خونه! -

 من تو خونه مم! -

 ی متوسطی نيست!  لياقت تو اين قوطی کبريت تو همچين محله-

من مثل شما به زندگی نگاه نميکنم از اين چيزی هم که هستم و دارم راضی -
 ام! 

 چی داری؟ اين خونه رو هم صدقه سر من خريدی! -

 انگار بلد نبود منت نگذارد و زخم نزند! 

شصت تومن بهت بدهکار بودم هشت تومنشو ديروز زدم به حسابت بقيه شم -
 يکنم!به زودی باهات صاف م

  ايرج کنترل صدا و اعصابش را از دست داد و برخاست:  

آخه ابله چرا نميفهمی درد من يه قرون دو هزار تو نيست! مگه محتاج اين -
پول هام؟ من نميخوام با هم انقدر غريبه باشيم! من نميخوام با پسر خودم حساب 
دو دو تا چهارتا داشته باشم! اون زندگی همه ش مال خودته...مگه من جز تو 

 کی رو دارم؟ 

 ر داد. نوچی گفت و گوشه ی پلک هايش را فشا

 اصال اين پولها از کجا مياد ايليا؟ مگه از اون شرکت کوچيک چقدر درمياری؟ -

 به چشم هايش حرکتی داد و ايرجی را که باالی سرش ايستاده بود نگريست. 

 حرف بزن! داری چيکار ميکنی؟ چرا چندوقت يکبار غيبت ميزنه؟ کجا ميری؟ -

@mahbookslibrary



 مشتش را روی راحتی ای کوبيد که همين ديروز رسيده بود: 

تو نميخوای دست از پاييدن من برداری؟ نميخوای بيخيال من شی؟ چندبار بگم -
 از حساب پس دادن خوشم نمياد؟ 

غلط کردی! بی صاحاب نيستی که ولت کنم به امان خدا! خودم تو لجن زندگی -
 ميکنم کافيه! 

 آرام لب زد: 

 ت کاری نميکنم که به زندگی وآينده م لطمه ای وارد شه! من هيچوق-

 پس حرف بزن بگو داری چيکار ميکنی! -

 دست از سر من بردار ايرج! -

 عربده کشيد: 

 صدبار گفتم به من نگو ايرج بدم مياد! -

 نبض شقيقه اش محکم کوبيد.. 

 نميخوای تمومش کنی؟ -

ومش کنم؟ اون دختره تو شرکت مگه گندهايی که تو ميزنی يکی دو تاست که تم-
 تو چه غلطی ميکنه؟ 

 " آروم...آروم ايليا" 

 تند تند نفس کشيد.ای کاش يکی از آرامبخش ها دم دستش بود! 

 ايليا ميندازيش بيرون از اونجا شنيدی؟ اين همه سال تحملش کردم بسه! -

ندی  به اون بدبخت چيکار داری؟ انگار هر چند وقت يه گيری به من و زندگيم-
 اموراتت نميگذره نه؟ 

 درست حرف بزن! -

 رو مخم نرو تا اينجوری نشه! -

 برو وسايلت رو جمع کن بريم! -
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 من جايی نميام! -

 ايليا داری عصبانيم ميکنی! -

 خون جلوی چشمانش را گرفت و داد زد: 

 به جهنم! -

سيلی سخت ايرج گونه ی چپش را سوزاند.حينی که سوی در ميرفت تهديدش 
 ميکرد و ناسزا ميگفت: 

وقتی در اون مثال شرکتت رو تخته کردم ميفهمی چه خبره! پسره ی نمک -
 نشناس! بی لياقت! 

شقيقه هايش چنان تيری کشيد که چشم هايش را از درد باريک کرد.آرام بخشی 
مغزش چيز قوی تری می طلبيد! وسوسه ی لعنتی هرگز راهی معده اش کرد اما 

 نمی مرد! 

 اس ام اس الله را خواند.." کجايی پسر..خبری ازت نيست" 

 انگشتش حروف کيبورد را لمس کرد: 

 "ميای پيشم؟"  

   

 سيگاری آتش زد...بعدی را هم...و بعدی و بعدی را هم... 

 جواب الله رسيد: 

 " کجايی؟"  

 "خونه" 

 قه گذشت: پنج دقي

 " ادرست رو اس کن" 

زبان روی لبش کشيد و ادرس را برايش پيامک کرد.شايد حضور الله بهتر از 
 الکل و مخدر بود...شايد آرامش ميکرد! 
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بی قرار بود و قرص هم بی تاثير به نظر می آمد.به شدت مقابل ميل به شکستن 
 وسايل مقاومت ميکرد! 

قدم زد...هی قدم زد و سيگار کشيد  انگشت های لرزانش را مشت کرد و هی
اما بی نتيجه بود! عاقبت به آشپزخانه رفت...بشقاب چينی را از آبچکان برداشت 
و پر قدرت بر سراميک های سفيد کوبيد! چشم هايش روی تکه های شکسته 

 دو دو زد. 

چرا حماقت کرد و پای الله را وسط زندگی اش کشيد؟ دختر که آن روی 
ا نديده بود! اگر می فهميد او گاهی از آزار دادن خودش لذت ترسناک ايليا ر

ميبرد باز هم تالش ميکرد تا رابطه شان را صميمانه تر کند؟ اگر می فهميد 
دوست دارد آن تکه ی شکسته ی نوک تيز را آنقدر کف دستش فشار دهد تا 
گرمای خون را احساس کند...باز هم می خواستش؟ اگر رد بخيه را روی مچ 

تهايش می ديد باز هم به اين دوستی اصرار ميکرد؟ ايليای دل مرده را چه دس
به آن دختر سرخوش و پر انرژی! پيش خودش اعتراف کرد که هرگز يک آدم 

 نرمال نميشود! 

با صدای آيفون به خودش آمد و چشم از شيشه خرده ها گرفت.چه اشتباهی کرد 
 که از الله خواست بيايد. 

شيد و قفل را زد.نگاهش چرخی سريع در هال زد.ديگر بينی اش را باال ک
فرصت مرتب کردن خانه و جمع کردن تکه های بشقاب را نداشت.چشمش به 
آينه ی باالی جاکفشی افتاد...و همينطور سر و سامان دادن به اوضاع آشفته ی 

 خودش! 

ه چند بار پنجه در موهايش کشيد و در را برايش باز کرد.الله با چهره ای ساد
و آرايشی به محدود به يک رژ لب زرشکی اما طبق معمول خوش پوش و 

 مرتب پشت در بود و سالم داد. 

 سالم...بيا تو. -

 وارد شد و حين در آوردن نيم بوت هايش گفت: 

 سرحال نيستی! اتفاقی افتاده؟ -

 پس چهره اش آنقدر در هم ريخته بود که الله با يک نگاه متوجه شود! 
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 صدايش را صاف کرد: 

 موضوع مهمی نيست...کاپشنت رو بده آويزون کنم! -

 در حال بررسی هال خلوت کاپشن کتان کرم رنگش را از تن بيرون کشيد: 

 مهمه که ازم خواستی بيام. -

روفرشی هايش را پا کرد تا در آشپزخانه زخمی نشود.از اينکه فراموش کرده 
 بود با سوپری تماس بگيرد ضربه ای به پيشانی اش زد و گفت: 

 متاسفم الله ولی هيچی جز چای برای پذيرايی ندارم! ميخوری؟ -

 اوهوم ممنون ميشم...تو اين هوا می چسبه! -

ه حواس الله به دستهای مرتعش چای ساز را روشن کرد و حواسش بود ک
 اوست! 

دندان روی دندان ساييد و از اينکه دستی دستی خودش را در وضعيتی قرار 
 داده بود تا دوست دختر دو هفته ايش ضعف او را ببيند حرص خورد!.. 

دو ماگ بزرگ خاکستری رنگ را از چای ايرانی خوش عطر پر کرد.الله با 
بلعيد و گويی منتظر اتفاق غير منتظره ای  تيزبينی تک تک حرکات او را می

 بود! 

 ايليا..  - 

 مبل روبروی الله را برای نشستن انتخاب کرد: 

 بله؟ -

 ميخوام حرف بزنی. -

 حرف زدن؟آخرين کاری بود که ايليا می توانست با کسی انجام دهد! 

 از حرف زدن خوشم نمياد!  - 

 پس چرا با من وارد رابطه شدی؟ -
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.چهره ی دوست داشتنی و ملوسش را...موهايی که ساده دم خيره نگاهش کرد..
 اسبی بسته بود و بلوز يقه اسکی مشکی... 

 تو مشکلی داری ايليا؟ -

 نه! -

 الله از جا بلند شد و کنار او نشست: 

ببين من اين موقع شب خانواده م رو نپيچوندم بيام اينجا که فقط به هم نگاه -
 کنيم! 

 و لبخند کجی روی لبهايش نشست.الله هم خنده اش گرفت: ابَرويی باال انداخت...

 هی منحرف! منظورم رو خوب متوجه شدی قيافه ت رو اينجوری نکن! -

 چرا انقدر راحت اومدی خونه م؟ -

 الله با حالتی که انگار گيج شده باشد گفت: 

 خب چون تو خواستی! -

 يعنی هرکسی ازت بخواد ميری خونه ش؟ -

! تو ايران همه حرف ها و درخواست ها دو پهلو شده! من نه معلومه که نه-
چهار سال از دوران نوجوونيم رو سوئد زندگی کردم.تو فرهنگ من اومدن به 
خونه ی دوست پسرم صرفا برای اون چيزی که تو فکر ميکنی نيست! شايد 
بخوام چند ساعتی رو همينطوری باهاش وقت بگذرونم...حرف بزنم...غذا 

 ا نيازهای روحی نداريم؟ بخورم! مگه م

خودش اين چيزها را می دانست و مطمئنا الله را با قصد و نيت اينجا نکشيده 
بود! درک ميکرد حاال برای پيش روی کردن خيلی زود است! فقط لحظه ای 

 حس کرد که به حضور يک جنس لطيف و زنانه نياز دارد! 

 من همچين نيتی نداشتم! -

 الله دست همچنان لرزانش را ميان دستهايش گرفت: 

 ميدونم...وقتی اومدم ديدمت فهميدم! خب...حاال نميخوای حرف بزنی؟ -
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سردردش هنوز به همان قدرت پا برجا بود اما فکر کرد که حاال تحملش راحت 
 تر شده! 

 ميتونی شام اينجا بمونی؟ -

 الله چشم غره ای رفت و دستش را پرت کرد: 

 شه فعال بپيچون...چيزی برای سرهم کردن يه غذای حاضری داری؟ با-

 چهره اش را جمع کرد و غر زد: 

 اوه نه...بايد زنگ بزنم بگم با پيک يه چيزايی برام بفرستن! -

 الله با انرژی از جا پريد: 

 خب پس ياال...منتظر چی هستی؟ -

  ** 

 باباجون چرا لجبازی ميکنی آخه؟ -

لجبازی چيه دختر؟ من که نگفتم عمل نميکنم! اول خيالم بابت مريم راحت بشه -
 بعد! 

 اما دکتر گفت شرايطت بحرانيه حتی ثانيه ها رو هم نبايد از دست بديم! -

 بيتا جان! نه! -

بی فايده بود و پدر از تصميمش عقب نمی نشست! حالش کمی بهتر شده بود و 
 از عقد مريم موکول کند!  اصرار داشت که عملش را به بعد

هزينه ی جراحی را هم قرار بود آقا محسن تقبل کند! مثال قرض! هم او و هم 
خودشان ميدانستند که اين قرض هيچگاه بازگردانده نمی شود! چقدر از اين بابت 
 خجالت زده بودند درحاليکه آن مرد ديگر خودش را عضوی از آنها می دانست! 

صامتی همراه خانواده اش با گل و شيرينی برای و اينگونه شد که محسن 
 خواستگاری به بيمارستان آمدند زيرا که اجازه ی بردن پدر به خانه را نداشتند! 

اتفاقی که ميان اين روزهای سخت بانمک و خوشحال کننده بود و روحيه شان 
 را عوض کرد! 
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را شاد می  لبخندهای کم جان پدر رنگ اميد داشت! بعد از مدتها خانواده اش
ديد! خانواده ی بيچاره اش! حتی مژگان خنثی هم ذوق داشت و مونای کوچک 

 داشت از حاال برای مهاجرت به کانادا!! برنامه ريزی ميکرد! 

خانواده ی آقای داماد به خصوص پدر مريض احوالشان مردمان خوب و 
همانجا  بافرهنگی بودند.قرار بر آن شد که فردای خواستگاری عاقد بياورند و

 در بيمارستان عقد کنند چون که فرصتی نبود! 

ميان احساسات ضد و نقيضش داشت ِله ميشد! از سويی بابت خواهر بزرگش 
هيجان زده بود و از سوی ديگر پدرش...که هيچگاه برايش اين همه دلشوره 

 نداشت! 

 اگر اين همه نگرانی ديوانه اش نميکرد شاهين قطعا اينکار را ميکرد! 

 يد ببينمت بيتا" "با

 اين پسر مغز نداشت!.. 

مرخصی اش تمام شده بود و قصد بازگشت به سرکارش را نداشت! مگر قيامت 
 ميشد تا بتواند آن همه حقارت را فراموش کند! 

 اما انگار ايليا از حرفش کوتاه نيامده بود که صبح شنبه به موبايلش زنگ ميزد! 

گيج و منگ از خواب شيرين صبحگاهی چشم گشود و نام ايليا کج و کوله در 
 ديدگان تارش نقش بست! 

 الو؟ -

 خوابی؟! -

 اين را چنان نکوهش گرانه پرسيد که بی اختيار در جايش نشست: 

 چی شده؟ -

مادر درحاليکه تسبيحی در يک دست داشت و مفاتيح در دست ديگر نگاهش 
 کرد. 

 آماده شو بيا!  جلو خونه تونم-
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 پشت پلک هايش را ماليد: 

 ايليا من جدی بودم وقتی گفتم ديگه نميام! -

 منم جدی بودم وقتی گفتم بايد بيای! -

 صدايش را پايين آورد تا به گوش مادر نرسد: 

 نميتونم...ديگه روم نميشه پام رو بذارم اونجا...مگه نديدی چی شد؟ -

 درستش ميکنم! -

 نی؟ آبروی رفته مگه برميگرده؟ چطوری درستش ميک-

 ساره رو مجبور ميکنم جلوی همه بگه اشتباه کرده و عذرخواهی کنه! -

 پس دل شکسته و زخم خورده اش چه ميشد؟! 

 حقوقت رو بيشتر ميکنم! -

 پوزخند زد و سرش را به تاسف تکان داد:

 غرور کسی رو نميشه با پول خريد! -

 تم اما... ببين بيتا من خيلی آدم خوبی نيس-

 انگار نميدانست صحبتش را چطور ادامه دهد که کالفه گفت: 

ده دقيقه بيشتر صبر نميکنم زود آماده شو وگرنه مجبوری با مترو و اتوبوس -
 بيای! 

 موبايل را از روی گوشش پايين کشيد.مادر پرسيد: 

 کی بود؟ -

 ايليا! -

 چی شده؟ -

استم استعفا بدم ولی نميذاره...االنم سرکار با يکی از کارمندها دعوام شد ميخو-
 اومده دنبالم! 
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 چشم هايش برق زد: 

 دوستت داره؟ -

 دلش ميخواست گريه کند! اين مادر بايد در هند دنيا می آمد! 

 نه مادر من مگه مغز خر خورده بياد عاشق من شه؟ -

 " اون فقط عذاب وجدان داره" 

 واه چته مگه از خداشم باشه! -

پتو را کنار زد و بلند شد.مريم که شب گذشته تا ديروقت بيمارستان بود شيفتش 
را با مژگان عوض کرده و کنار بخاری به خواب عميقی فرو رفته بود! از 
اينکه هنگام خواب هم حلقه ی نقره ای رنگش را از انگشت خارج نميکرد لبخند 

 زد! خواهر احساساتی اش خوشبخت ميشد؟ 

 هوای اين يکی رو داشته باش"  " خدايا حداقل

 مونا رفت مدرسه؟ -

آره اين بچه هم از درس و مشقش افتاد اين چند روز! امتحانات ترمش شروع -
 شده! 

با وجوديکه هيچ دلش راضی نبود به آن شرکت بازگردد اما نتوانست حاال که 
 ايليا تا اينجا آمده بود و قصد جبران داشت را نااميد کند! 

ش را شست و مسواک زد و لباس هايش را تن کرد.مقابل آينه دست و صورت
ی زنگار گرفته شان ايستاد و در صورتش دقيق شد.پف پلک هايش محسوس 
بود و کاری از دستش بر نمی آمد چون لوازم آرايش نداشت.مژگان هم که روی 

 لوازم آرايشی اش حساس بود آنها را حتی تا توالت هم با خودش می برد! 

 ه نون ميذاشتی دهنت دختر ضعف ميکنی! يه لقم-

 منتظره مامان وقت ندارم! خداحافظ! -

 خدا به همراهت! -
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برف ريزی می باريد.در حياط را که گشود...ماشين ايليا را درست روبروی 
 در خانه شان ديد...و خودش که پشت فرمان نشسته و مشغول موبايلش بود! 

 " ديوونه ی دوست داشتنی" 

   

ه ايليا گفته بود فردا روز عمل پدر است و نميتواند به شرکت برود و در راه ب
ايليای انعطاف ناپذير عجيب راه می آمد...و همه ی کارمندها را در سالن گرد 

 آورده و ساره را با تمام اکراهش مجبور به عذرخواهی ميکرد! 

خوشحال بود که سنگينی تهمت دزدی از روی دوشش برداشته شده اما 
.دلخوری عميقی...باعث ميشد که از اين بعد برای کار کردن در اين حسی..

شرکت معذب باشد! ولی خب وقتی پای دو ميليون پول به ميان است و چشم 
 يک خانواده به دستهايت...گور پدر قضاوت و تهمت و تحقير...هان؟ 

شاهين دست بردارش نبود و در عجب می ماند از اين اصرار...اين همه معمولی 
 ودن خودش...و اشتياق شاهين آيا طبيعی بود؟! که ميگفت: ب

"تا کی ميخوای تنها بمونی؟ خسته نشدی از اين که تا االن همه ی سختی ها رو 
يه تنه به دوش کشيدی؟ دوست نداری کسی باشه تا درد و غم و حرف هات رو 
باهاش شريک شی؟ کسی که همراهت باشه...تکيه گاهت باشه؟ دوست نداری 

 بقيه هم سن و سالهات دوران جوونيت رو خوش بگذرونی؟"  مثل

معلوم بود که دوست داشت...معلوم بود که از اين همه فشار و غصه خسته 
ميشد و از تنهايی دل زده! او هم هوس تفريح و خوش گذرانی ميکرد! او هم 
دلش خريدهای آنچنانی دخترانه ميخواست..دلش تکيه گاه 

.عشق...ميخواست! اما معشوقی که گاهی ميان ذهن ميخواست...دلش...شايد..
در هم ريخته و دغدغه مندش عرضه اندام ميکرد...هيچ شبيه شاهين نبود و 
شايد شبيه اين پسری بود که داشت سوار هيوندای سفيد دوست دخترش ميشد! 
چه بود اسمش؟ الله! چه زيبا و ماهرانه آرايش کرده بود! بی اختيار دست روی 

 خودش کشيد! بايد از مژگان ميخواست آرايش کردن را يادش بدهد! گونه های 

سمت ايستگاه اتوبوس به راه افتاد.وقتی داشت از مقابل مغازه ی لوکس لوازم 
آرايشی رد ميشد...چيزی ته دلش باال پايين پريد و وسوسه اش کرد! و يادش 
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اکی رفت پدرش حاال روی تخت بيمارستان افتاده...و جراحی سخت و خطرن
 در انتظار اوست!.. 

دل را به دريا زد و وارد مغازه شد.پسر و دختری پشت پيشخوان بودند با 
ظواهری عجيب و غريب! دختر موهای آبی اش را بافت آفريقايی زده بود و 
همه ی صورتش پرسينگ داشت! خط چشمی کشيده بود مشرق تا مغرب! و 

زير گوشش خالکوبی بود و پسر خيلی خيلی گنده ای که از نوک انگشتان تا 
 محض رضای خدا حتی رنگ پوستش را هم نميشد تشخيص داد! 

 خوش اومدين! در خدمتم! -

آب دهانش را به سختی فرو داد و لبخند گيجی زد! اين اولين باری بود که پا 
 همچين جايی ميگذاشت و اولين تجربه اش برای خريد لوازم آرايش بود! 

اطرافش انداخت...انواع و اقسام کرم پودر و رژلب نگاهی به ويترين و دور و 
 و ريمل و الک و و و...  

 اممم... -

 دستش را سوی قوطی های زيبای رژ لب دراز کرد: 

 اين رژ لباتون چنده؟ -

 دختر با صدای کشدارش جواب داد: 

عزيزم اينا دونه ای چهل تومنه پک ده تاييش هم براتون با تخفيف درمياد -
 سيصد و هشتاد! 

 مغزش سوت کشيد..." خدايا غلط کردم" 

 آها.. -

هر دو طوری مثل جغد خيره اش شدند که گويی اگر بدون خريد پا از آنجا 
 بيرون بگذارد دچار خطای نابخشودنی شده! 

 م! اممم..اين رنگش رو...ميخوا-
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جمله را با جان کندن گفت و کارتش را چنان حسرت زده از کيف پولش که 
توسط مونا جگر زليخا لقب گرفته بود ،بيرون کشيد که پسر لبخند متمسخری 

 بر لب نشاند. 

دختر سوی ديگر کارت را گرفته بود اما دلش نمی آمد رهايش کند! کمی مقاومت 
حاال می دانست که خودش را هرگز  کرد و دختر با چشم غره کارت را کشيد.از

 بخاطر اين چهل تومان نمی بخشد! 

 رمزتون؟ -

 " عمرا اگه قيمت اصلی اين رژ انقدر باشه" کينه توزانه لب زد: 

 !٣٣۴۴- 

 مبارکتون باشه! -

 ممنون! -

اين را غريد و نايلون را برداشت و پاکوبان از مغازه بيرون آمد.باورش نميشد 
 ه برايش چهل هزار تومان آب خورده بود! که يک حسادت احمقان

 *** 

 پدر که همه را از اتاق بيرون فرستاد بيتا خم شد و دستهايش را بوسيد: 

 سالم و سالمت از در اتاق عمل ميای بيرون! هللا باباجونم...انشا-

 پدر دست سوزن خورده اش را بلند کرد و روی موهای بيتا کشيد: 

 بيتا جان...گفتم بچه ها برن بيرون که باهات حرف بزنم! -

 گوشم باهاتونه! -

 هوای خواهرها و مادرت رو داری ديگه هان؟ -

 بغض لبش را لرزاند: 

 بابايی! از اين حرف ها نزن ديگه! -
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گوش کن! ميدونم بيشتر از همه اذيت شدی و عذاب کشيدی! اما با وجوديکه -
ری...قوی تر هم هستی! بخاطر همين ميخوام از بقيه خواهرهات حساس ت

بسپرمشون به تو..من رو برای همه بی عرضگی هام می بخشی؟ برای همه 
حسرت هايی که به دلت موند...همه ی سالهايی که بايد بی دغدغه بچگی 

 ميکردی...جوونی ميکردی...اما ميون يک مشت حيوون... 

 شکست:  با ديدن اشک های پدرش طاقت از کف داد و بغضش

 بابا تو رو خدا! -

سعی کردم ولی نشد...خواستم براتون يه زندگی خوب فراهم کنم ولی نتونستم! -
حاال خيالم بابت مريم راحته که پيش خانواده ی خوبی رفت...مژگان هم از پس 
خودش برمياد...مونا و مادرت هم ميدونم مراقبشون هستی...اما خودت...دلم 

 پيش تو ميمونه بيتا! 

 از شدت گريه نفسش باال نمی آمد: 

 بابا چرا يه جوری حرف ميزنی انگار ديگه نميخوای برگردی؟ -

 اما پدر حرف خودش را ادامه ميداد: 

حواست به بهرام باشه! نميخوام حرصش از من رو سر شما خالی کنه! از -
 شرکت پسرش بيا بيرون! 

ز حقوقی که قرار نمی توانست! ستون های سست خانه شان به همان چندرغا
 بود بگيرد بند بود اما برای راحت کردن خيال ناراحت پدر سر تکان داد! 

 چشم شما نگران نباش! -

پدر دست دور گردن باريک او انداخت و کمی خمش کرد...لب به پيشانی بيتا 
چسباند.داشت با هق هق های بی تابانه اش پدرش را می آزرد اما دست خودش 

چشم های پدر ميخواند که شوق رفتن بود! شوق بريدن از نبود! چيزی را در 
اين دنيای بی رحم...داشت به سرش ميزد اين جراحی را کنسل کند اما به ياد 
دکتر می افتاد که هشدارش را داده بود و گفته بود اگر عمل نشود قلب ناتوانش 

 تا شش ماه بيشتر دوام نمی آورد و اين اخرين شانس آنهاست! 

**  
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 شلنگ قليان را سمت خودش کشيد و غر زد: شاهين 

دختره ی اسکل! دو روز افتادم دنبالش برای من گوشی خاموش ميکنه! خيال -
 کرده خبريه! 

 علی پاهايش را روی تخت جمع کرد: 

 وقتی ميفتی دنبال همچين دخترهايی معلومه طرف هوا برش ميداره ديگه! -

شاهين را تحويل نمی گرفت خوشش نميدانست چرا...اما ته دلش از اينکه بيتا 
می آمد! هرچند که فکر ميکرد اين خاموش بودن موبايل علت ديگری دارد! دو 
روز بود که سرکار نمی آمد...در حاليکه فقط برای يک روز مرخصی گرفته 

 بود! 

 " نکنه باليی سر باباش اومده" 

کرد.متوجه  بازدم عميقش را بيرون داد و به تماس از دست رفته ی ساغر نگاه
نشده بود زنگ زده! همين که خواست روی اسمش را لمس کند موبايل به لرزش 

 افتاد. 

 نيم بوت هايش را پا زد و به حوض وسط سفره خانه نزديک شد: 

 بله؟ -

 سالم ايليا جان...خوبی؟ -

 سالم...خوبم! -

 کجايی؟ -

ت نگاهش روی تخت روبرويی ثابت شد و دختری که کامال در آغوش دوس
 پسرش رها شده بود. 

 با بچه هام! -

 آها..چيزه عزيزم...ميشه بعد اينکه از دوستهات جدا شدی بيای پيش من؟ -

بی حوصله چشم از دختر و پسر که اصال در شرايط خوبی نبودند گرفت و 
 گفت: 
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 چه خبره؟ -

 صدای ساغر رنگ دلخوری گرفت: 

 امروز تولدم بود! ميخواستم کنارم باشی! -

کف دستش را روی چانه اش کشيد و لعنتی بر خودش فرستاد! حتی هديه اش 
 را هم سفارش داده بود اما به کل از خاطرش رفت! 

 ببخشيد فراموش کرده بودم! ميام! -

 منتظرتم عزيزم! -

 سمت پسرها رفت و گفت: 

بچه ها من بايد برم...ميتونيد برگشتنی يه سر و گوشی محله ی اين دختره آب -
بديد؟ دو سه روزه نمياد گوشيش هم که خاموشه! شايد اتفاقی واسه باباش افتاده 

 بايد ببينيم تکليف چيه! 

 شاهين مشتاقانه سر تکان داد: 

 آره داداش من ميرم. -

رد و به خانه اش برگشت تا هديه آدرس دقيق را به شاهين داد و خداحافظی ک
ی ساغر را بردارد.هرچند که ديدن ساغر کنار حسام خوشايندش نبود اما اين 

 روز تنها روزی در سال بود که نميشد ساغر را ناديده گرفت! 

 ساغر کمی خودش را روی پنجه ی روفرشی اش بلند کرد و در آغوشش کشيد: 

 خوش اومدی! -

 هديه اش را داد: 

  ممنون!-

 زحمت کشيدی پسرم! -

 با حسام دست داد و گفت: 

 قابلت رو نداره! -
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روی مبل جاگير شد و به تماشای شوق ساغر برای گردنبند طالسفيد با سنگ 
 های زمرد نشست. 

اين خيلی خوشگله! دستت درد نکنه ايليا جان توقع نداشتم! قفلش رو برام می -
 بندی؟ 

 ع شده؟ حسام: چه خبر ايليا؟ امتحان ها شرو

 شانه ای باال انداخت و حين بستن قفل گفت: 

 فعال فرجه ست...يک هفته ديگه شروع ميشه! -

ساغر: عزيزم شام آماده ست...دلمه هم درست کردم که دوست داری! پاشو بريم 
 سر ميز! برات کيک هم نگه داشتم. 

ه سير بود اما دعوت ساغر را رد نکرد و همراهشان شد.پشت ميز دوازده نفر
نشست و حين باز کردن پيامک شاهين انديشيد که ايرج هيچوقت تولد ساغر به 

 يادش نمی ماند! 

 " ايليا مثل اينکه باباش فوت شده.در و ديوارشون پر پالکارد تسليته!" 

 *** 

اتاق در تاريکی مطلق فرو رفته بود.هميشه به پدر غر ميزد که چرا اتاقشان 
 ی نميگفت! پنجره ندارد و او با لبخند چيز

 دستش را به ديوار گرفت و کورمال کورمال به دنبال دستگيره در گشت. 

 اهَ...کی اين در رو بسته! -

 در را گشود و هجوم ناگهانی نور چشم های دردناکش را به سوزش انداخت: 

 آخ! -

همزمان سر چندين زن به سويش برگشت...همه بال استثنا سياه پوش! خواهرها 
و مادرش را ميان همسايه ها تشخيص داد که داشتند با کاسه های خون شده شان 

 نگاهش ميکردند.لباس های خودش را نيز از نظر گذراند...آنها هم سياه! 

 خنديد...بلند و بلند تر و راه سوی حياط گرفت: 
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 ا...چرا همه سياه پوشيدين! آدم دلش ميگيره! ای باب-

 هق هق خفه ای می شنيد...توجه نکرد حتی به تخت خالی گوشه ی هال!.. 

با پاهای برهنه بر موزاييک های يخ زده ی حياط قدم بر ميداشت.کسی با صدای 
 زخمی هی صدايش ميزد: 

 بيتا...کجا داری ميری؟ -

 ضعيفی که از سرما ميلرزيد گفت: دستش را در هوا تکان داد و با صدای 

 بايد برم دنبالش...حتما زير توت درختی نشسته پيش دوستاش! سرما ميخوره! -

 و باز هم صدای گريه ی زنانه: 

 نرو...پاهات زخم ميشه قربونت برم! -

در را باز کرد و وارد کوچه شد.کوچه ی هميشه شلوغشان حاال در سکوت 
 مرگ آوری فرو رفته بود! لخ لخ

دمپايی شنيد و چشم از پارچه ی سياه ديوار نگرفت! اين ملت ديوانه چه کارها 
ميکردند! شعور نداشتند! تسليت يعنی چه؟ حالش از اين شوخی های زشت بهم 

 ميخورد! 

مشتش را بند پالکارد کرد و با غيظ کشيد.دستی که دور بازويش حلقه شد را 
 پس زد. 

 يا بريم تو! بيتا جان نکن عزيزم! مريض ميشی ب-

 اعالميه را هم کند و پاره کرد: 

 احمق ها! بابا مياد اين ها رو می بينه ميترسه خب! -

 نکن! -

 پالکارد بعدی را هم کند: 

قرص هاش داره تموم ميشه! بايد بخرم ولی پول ندارم! من احمق تو اين -
 وضعيت رفتم رژ خريدم! خودم از همه بيشعور ترم! 
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 يا بيتا! با توام! به خودت ب-

 اهَ...اين که بود هی زير گوشش گريه ميکرد! 

 مريم! چی شده؟! -

 مجيد تو رو خدا يه کاری کن زده به سرش! -

 دست هايی که اين بار مانع کارش شدند قوی تر بودند...نتوانست مقاومت کند! 

 بيتا جان...يه لحظه به من گوش ميدی؟ -

 خشم سرکوب شده ناگهان بيرون جهيد و فريادش را به اسمان برد: 

 ولم کن! بابام مياد اينها رو می بينه ناراحت ميشه! -

 مجيد سرش را به سينه گرفت: 

آبجی کوچولو! گريه کن! بيتا به من گوش ميدی؟ گريه نکنی هيچوقت خوب -
 نميشی! 

دست و پا زد...تقال کرد و صدای جيغ هايش همه را به کوچه کشاند...اشک 
های مجيد روی صورتش ريخت...چشمش روی عکس پدر...روی اعالميه 
ثابت شد! از رمق افتاد و نفس هايش صدای زوزه ی دردآلود گرگی شد! آخ 

 دنيای نامرد...آخ!.. 

   

 مژگان ناله ميکرد: 

 ديوونه شده! -

 د چنگ انداخت و او حتی آخ نگفت!.. به گردن مجي

 مجيد: می برمش خونه خودمون اينجا حالش بدتر ميشه! 

 مريم ميان سکسکه هايش گفت: 

 باشه...من...داروهاش رو...ميارم! -

 وحيد که کمی دورتر ايستاده بود به کمک برادرش آمد و زير بغل بيتا را گرفت. 
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سه ی ناخوشايندی فرو ميرفت! درد از بيتا داشت از اين دنيا کنده ميشد و در خل
 قلب مثل يک جريان قوی به تمام تنش منتشر ميشد! 

 صداها را هرچند مبهم اما می شنيد! مکالمه ای ميان مجيد و ننه سرور و وحيد.. 

بچه داره تو تب ميسوزه! وحيد ننه پاشو اون تشت کوچيکه رو آب سرد کن -
 بيار. 

 چشم. -

 ! مجيد: ننه وقت داروهاشه

 برو يه کم اونور تر! بيتاجان مادر يه کم دهنت رو باز کن داروهات رو بدم!-

فکش به شدت می لرزيد و قدرت هيچ حرکتی نداشت! نميخواست دارو 
 بخورد...دنيايی را که پدرش در آن نفس نکشد نميخواست! 

 مجيد: بيتا االن وقت لجبازی نيست ها! 

 کرد و گفت:  سرش را به سمت مخالف چرخاند.مجيد نچی

 اينجوری نميشه! -

 و انگشت هايش را با قدرت دو طرف دهان او گذاشت و فشار داد. 

 ننه: مادر دردش مياد! 

قرص هايی را که به دهانش افتاد به اجبار بلعيد و از تلخی شان اخم کرد.ننه 
دست زير گردنش برد و با بلند کردن سرش...جرعه ای آب به خوردش داد و 

 ل با غصه گفت: در همان حا

 آخه اين همه قرص معده ی خالی اين طفل معصوم رو داغون ميکنه که! -

سرش به دوران افتاده و دلش ميخواست اين صداها را قطع کند.آرزو ميکرد 
کاش تنها بود...کاش می توانست در سکوت ذره ذره خودش را به دست باد 

 بسپرد و تمام شود! 

شد...رعشه گرفت و لرزش فکش بيشتر  پاهايش که در مايع سرد غوطه ور
شد.تب و لرز به جانش افتاده بود و تا خود صبح روی مرز، ميان مرگ و 

@mahbookslibrary



زندگی دست و پا زد..! تصاوير نامربوط هی به هم متصل می شدند..تصاويری 
که در همه شان پدر بود.پدر و مادر...پدر و خواهرها..پدر و محسن 

يليا! ...ميان اوهام ديوانه وارش داشت غرق صامتی...پدر و ايرج..حتی پدر و ا
 ميشد! 

صبح که ميان پلک های داغ و متورمش فاصله انداخت...خورشيد قدرتمندانه 
بر چشم هايش تابيد.چقدر بدنش درد ميکرد! دستش را بر زمين گرفت و به 
زحمت بلند شد.مردمک هايش را در فضای اتاق چهارده متری چرخاند.اتاق 

بش مشترک وحيد و مجيد جنون شب گذشته را به خاطرش آورد! به ناگاه قل
 چنان تيری کشيد که صدای ناله اش را بلند کرد! 

با ورود ننه سرور...چشم هايش را از پوسترهای روی ديوار گرفت و به او 
 داد که با سينی استيل دستش کنار رخت خواب او می نشست. 

 دختر خوشگلم! بهتری؟ -

صامت نگاهش کرد.وقتی خطوط صورت ننه اينگونه غم را فرياد می 
 س حال او پرسيدن نداشت! کشيدند...پ

برات صبحونه درست کردم.پای چشمهات گود افتاده...تو همين دو روز الغر -
شدی عزيزجان! نيمرو زدم اين مجيد هم برداشته سرخود سوسيس قاطيش کرده! 

 هی ميگم اينا ضرر داره به خرجش نميره ميگه بيتا دوست داره! 

کرد.از خروش معده اش می ترسيد! لقمه را مقابل دهانش گرفت اما او لب باز ن
 ننه عاجرانه گفت: 

مادرجان بخور دو روزه لب به هيچی نزدی بابای خدا بيامرزت هم به و -
 راضی نيست اينجوری! 

 خدا بيامرز؟! خدابيامرز!! 

 پتو را کنار زد و روی پاهايش لرزانش ايستاد. 

 کجا ميری؟ حداقل يه لقمه بخور گل دخترم! -

ه راه افتاد.وحيد و حميد در هال روی قالی الکی نشسته بودند و پچ بی اعتنا ب
 پچ ميکردند.حميد با لبخندی که در کنار آن چشم های قرمز مضحک بود گفت: 
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 بيدار شدی خاله سوسکه؟ -

 اين صدای نخراشيده و خروسکی...متعلق به او بود؟! 

 مجيد کو؟ -

 وحيد: رفت بيرون نيم ساعت کار داشت...گفت زود برميگرده...بمون! 

به در شيشه ای هال چسبيد و حياط و درخت های برهنه اش را تماشا کرد.به 
ياد دوران کودکی افتاد...او بود...خواهرهايش...پسرهای ننه سرور...چقدر در 

ن هايی که پدر اين حياط خاطره ساخته بودند...چه ايام خوشی داشتند! آن زما
آنها زنده بود...و پدر خودشان هم...حاال هر هشت نفرشان يتيم بودند! پيشانی 
اش را بيشتر به شيشه خنک چسباند و به روزهای سياهی که در راه بودند سالم 

 داد! 

 *** 

پليور مشکی اش را روی پيراهن تن زد و کت سورمه ای ضخيم را هم از کمد 
ده به شانه عقب زد.شاهين پيام داده بود که پايين بيرون کشيد.موهايش را سا

 منتظرش است. 

صدای باز شدن در هال را که شنيد...شوکه برس را روی ميز انداخت و از 
اتاق خارج شد.ديدن ايرج ميان هال...به خنده اش انداخت! هيچ جای تعجب 

 نداشت...اگر به حال خود رهايش ميکرد بايد به ايرج بودنش َشک ميکرد! 

 کليد زدی؟ -

 ايرج تيپش را از نظر گذراند: 

 اغور بخير؟ -

 جايی کار دارم! -

 کجا؟ -

 دستانش را به کمرش زد و نفسش را با شتاب فوت کرد: 

 ختم بابای بيتا! -
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ثابت شدن مردمک ايرج در چشمهايش....و پريدن نامحسوس گوشه ی پلک 
 چپ...نشانه ی خوبی نبود! 

 کجا؟ -

 گفتم که...ختم بابای بيتا! -

 ايرج با صدايی که انگار از جسمی بی روح بر می خاست گفت: 

 ُمرد؟! -

 در حاالت پدرش دقيق شد:

 می شناختيش؟  -

 ايرج سمت مبل ها حرکت کرد و نشست: 

 نه! -

 دست به سينه باالی سرش ايستاد: 

 دروغ ميگی...نکنه پدر کشتگيت با بيتا هم بخاطر باباشه؟ -

 ايرج بی حوصله دستش را در هوا تکان داد: 

 اهَ ايليا چند لحظه ساکت شو! -

 با سماجت گفت: 

 پس می شناسيش! -

 ايرج کنترلش را از دست داد و صدا بلند کرد: 

 آره که چی حاال؟ انقدر برات مهمه؟ -

 چجوری؟ -

 فکش را منقبض کرد و خفه گفت: 

 داداشم بود! -
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ملتهب ايرج خيره ماند و پوزخند زد...به گوش ثانيه هايی به صورت سرخ و 
 هايش اطمينان نداشت! 

 اين ديگه از کجا در اومد؟ مسخره کردی منو؟ -

 نخير...اون عوضی برادر ناتنی م بود! و البته مسبب مرگ بابام! -

دستش را به پيشانی گرفت و به پنجره ی روبرو نگاه کرد.يعنی چه؟ توله 
 شير...دخترعمويش بود؟ 

 برو من خودم ميام.  تو

 چيزی شده داداش؟ -

 نه يه کاری برام پيش اومده!.. -

 شاهين ميدانست که مجاز به کنجکاوی بيشتری نيست.تماس را قطع کرد و گفت: 

 چرا تا االن حرف نزده بودی؟ -

 ايرج با عصبانيت پاسخ داد: 

دختره همينجوريشم آويزونت بود! اگه می فهميدين يه ربطی ام به هم دارين -
 ديگه کی ميتونست جمعتون کنه؟ 

 با جديت گفت: 

 اون هيچوقت آويزون من نبوده! چرا مزخرف ميگی؟ -

آويزون نبوده؟ من رو نخندون ايليا! پشت هر خرابکاريت بيتا هم بود! تو هر -
ر نزديک بود به کشتنت بده! فکر ميکنی شيطنتی شريکت بود! حتی يک با

 نفهميدم تا حاال چندبار بهش پول دادی؟ 

قرض گرفته قرضش رو هم پس داده! از جيب تو که نخورده اينجوری جوش -
 ميزنی! 

ايرج که به شدت برافروخته و خشمگين بود...برای اينکه دوباره دستش را 
 روی ايليا بلند نکند به سختی احساساتش را کنترل کرد: 

 نميخوام درباره شون حرف بزنم تمومش کن! -
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 ايليا سرش را جلو کشيد و خيره در چشمان ايرج کوبنده گفت: 

! تمام مدت خبر داشتی اون برادر چرا نميتونی؟ اتفاقا من خيلی کنجکاوم بدونم-
زادته و عمدا شکنجه ش ميکردی! ميفرستاديش خونه ی بدترين و عوضی ترين 
مشتری هات در صورتيکه الزم نبود! می ديدی داره اذيت ميشه و لذت ميبردی! 

 تو چجور آدمی هستی؟ 

 صدايشان کم کم باال ميگرفت و فضا را متشنج ميکرد! 

اون مردک و خانواده ش ندارم! فهميدی؟ همين که  ايرج: من هيچ نسبتی با
 اجازه دادم چند سال از جيب من نون بخورن تموم عمرشون رو مديونم هستن! 

اگر تا کنون َشک داشت...حاال مطمئن بود که ديگر ذره ای انسانيت در وجود 
 اين مرد باقی نمانده! 

ی ظلم هايی که يعنی حتی سر سوزنی بابت مرگش ناراحت نيستی؟ بابت همه -
به بيتا کردی؟ وجدان نداشتت درد نميگرفت وقتی با يه کوله پر جنس ميفرستادی 
تو پارک ها و خودت عمدا پليس رو خبر ميکردی تا اذيتش کنی؟ پشيمون 

 نيستی؟! 

ايرج با وجوديکه از اين همه اطالعات ايليا جا خورده بود...کوتاه نيامد و در 
 صورتش براق شد: 

گه اون بخاطر به کشتن دادن بابای من و دق دادن مادرمون پشيمون نيستم! م-
شد؟ نه! ميدونی چی کشيدم تا به اينجا رسيدم؟ چقدر تحقير شدم و لگد خوردم؟ 
ميدونی بدون هيچ کس و کار و پشتوانه ای تو اين جامعه ی لعنتی زنده موندن 

پاشونده و من رو چقدر سخته؟ ميدونی وقتی فهميدم اون خانواده مون رو از هم 
آواره کرده و خودش خوش و خرم رفته زن گرفته و توله پس انداخته چه حالی 
شدم؟ ميدونی چيه ايليا؟ پشيمون نيستم و اتفاقا همه ی عمرم منتظر اين روز 

 بودم! 

آهی کشيد و برخاست...هی با خودش ميگفت ديگر تمام است...ديگر امکان 
بشود...اما هربار ايرج با نشان دادن يک چهره ندارد نااميد تر از اينی که هست 

 ی جديد آن حفره ی خالی قلبش را بزرگ و بزرگ تر ميکرد! 
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خيلی خب...پس لطفا راهت رو از راه من جدا کن بابا! چون من هيچوقت -
نميتونم تو رو درک کنم...نميتونم مثل تو باشم و تا خود قيامت هم که تالش کنيم 

 ! آبمون تو يه جوب نميره

و راه سوی اتاقش گرفت و صدای ايرج حقايق زشت و سياه را به چشم های 
 کورش کوبيد: 

اتفاقا تو دقيقا عين منی ايليا! چون تموم اين مدت می ديدی بيتا رو دارم شکنجه!! -
ميکنم...اذيت ميکنم...عذاب ميدم و به روی خودت نمياوردی! فقط نشسته بودی 

تماشا ميکردی! بی تفاوِت بی تفاوت! بيتا روی صندلی و صحنه ی تئاتر رو 
برای تو مهم نبوده و نيست! هيچکس برات مهم نيست! االن هم بخاطر لجبازيت 

 با من و کوبيدنم اَدای آدم های دلسوز رو درنيار! 

کت و سوييچ و موبايلش را برداشت و رفت.در آينه ی آسانسور...به دنبال 
يده بود! در کمال تاسف...بايد اعتراف ايليايی می گشت که ايرج به تصوير کش

ميکرد حق با پدرش بود...او هم يک عوضی مثل ايرج..! فقط چند ِلول پايين 
تر! هرگز تحت سلطه ی احساساتش قرار نميگرفت...چيزی تحت تاثيرش قرار 
نميداد! هيچوقت عاشق نشده بود! دلش برای کسی نمی سوخت! جز دلتنگی های 

يرج و گاهی هم ساغر بود...هيچ سيگنالی از قلبش کمرنگی که فقط برای ا
دريافت نميکرد! او فقط يک ربات بود که بايد از مغزش کار می کشيد...جز 
هوشش هيچ سرمايه ای نداشت...فقط برای دنيای کاميپوتری اش آفريده شده 

 بود! به هيچ دردی نمی خورد...به هيچ دردی!... 

ا به حاشيه ی خيابان هدايت کرد و مشتش را روی فرمان کوبيد و ماشين ر
ايستاد.سرش را به فرمان تکيه داد.ايرج لعنتی! راست ميگفت! چهار سال درد 
بيتا را می ديد و بی احساس از کنارش رد ميشد! حاال عمو زاده بودنش چه 

 فرقی در اصل موضوع ايجاد ميکرد؟! 

 جلوی مسجد احمقانه به دنبال بيتا می گشت... 

شانسش را امتحان کرد و تماس گرفت اما همانطور که حدس يک بار ديگر 
 ميزد خطش خاموش بود.پيامکی برايش فرستاد. 
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طبيعتا هيچ کدام از مردهايی را که جلوی مسجد ايستاده بودند نمی 
شناخت.تسليتی گفت و وارد شد و با حرکت سريع مردمک هايش به دنبال شاهين 

سته بود.ميان حال بدش نزديک بود گشت و پيدايش کرد که معذب گوشه ای نش
بخندد...شاهين را بايد هميشه در مهمانی و پارتی و در حال خوش گذرانی می 
ديد...حاضر بود قسم بخورد اولين باری ست که پا به مراسم ختم 

 ميگذارد...درست مثل خودش! 

سويش رفت و کنارش نشست.شاهين کمی پوزيشن راحت تری گرفت و زيرلب 
 گفت: 

 ! خوب شد اومدی داشتم خفه ميشدم! آخيش-

خيره ی عکس پدر بيتا شد.عمويی که هرگز نديده بودش! لبش را داخل دهانش 
 کشيد.چشم های توله شير چقدر شبيه پدرش بود! 

**  

 تکه ای از استيک خوش طعم و آبدار را بريد و به دهان گذاشت. 

ما رو هم قراره دعوت الله: دوستم ميخواد واسه آخر هفته ی ديگه مهمونی بده! 
 کنه بريم؟ تا اون موقع امتحانات هم تموم شده!

 کمی از موهيتو نوشيد: 

 کدوم دوستت؟ -

نمی شناسی از دوستای خانوادگی مونه! مهمونی هاش جالبه اصال تجملی -
نيست...يعنی بيشتر شبيه دور همی دوستانه ست! برنامه های جالبی هم داره 

 فکر ميکنم خوشت بياد! 

 بينيم چی ميشه! ب-

 الله لبهای صورتی اش را جمع کرد: 

 ببينيم چی ميشه نداريم رئيس! بايد بيای! -

با اينکه از شدت فشردگی برنامه ها خوابش هم داشت دچار اختالل ميشد...نه 
 گفتن به اين دختر وقتی با آن چشم های منتظر نگاهش ميکرد کار او نبود! 
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 خيلی خب..ميريم! -

 نما خنديد: دختر دندان 

 مرسی اصال دلم نمی خواست تنها برم! -

پاسخ لبخندش را داد و حواسش معطوف اسکرين موبايلش شد...بيتا داشت زنگ 
 ميزد...نه روز بعد از مرگ پدرش! 

 دستمال را روی لبهايش کشيد و با عذرخواهی از الله تماس را برقرار نمود. 

 الو؟ -

 صدايش به شدت ضعيف و خشدار بود: 

 سالم! -

 سالم. -

 ايليا...ببخشيد من اين چند روزه...اصال نتونستم بيام شرکت! -

ميدونم! تسليت ميگم! مراسم سومشون اومدم اما نتونستم ببينمت! بهت اس دادم -
 نميدونم ديدی يا نه! 

آره تازه امروز گوشيم رو روشن کردم! ممنونم که اومدی! من...هر وقت بگی -
 برميگردم شرکت! 

نوک کارد را چند بار لبه ی بشقاب کوبيد.از صدای لرزان و بغض آلودش 
 مشخص بود هنوز آنطور که بايد سرپا نشده! 

بابت شرکت نگران نباش! هروقت احساس کردی آماده ای برگرد اجباری -
 نيست! 

 نمی ديد...اما سرازير شدن اشک هايش را حس کرد... 

 ن روزها اصال حالم خوش نيست! مرسی ايليا...واقعا متاسفم..من...اي-

 نگاهی به الله انداخت که در حال چک کردن اينستاگرامش بود: 
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گفتم که درک ميکنم بيتا! بهتر شدی بيا سرکارت در واقع تا آخر هفته ی ديگه -
 شرکت تق و لقه دوره امتحاناتمه! 

 پس تا اون زمان وقت داری! 

 نميدونم چجوری تشکر کنم...ممنون! -

 خواهش ميکنم! -

 مزاحمت نميشم! خداحافظ! -

 موبايل را روی ميز سُر داد... 

 الله: اتفاقی افتاده؟ کی فوت شده؟ 

 بيتا...آبدارچی شرکت...پدرش فوت کرد. -

 الله با ترحم چشم هايش را جمع کرد: 

 آخی...همون دختر کوچولوئه؟ که موهای قرمز داشت؟ چرا؟ -

 .. دختر کوچولو با موهای قرمز!

 آره...ناراحتی قلبی داشت! -

 نچ...خدا رحمتش کنه! -

 ساعت مچی بند سورمه ايش را چک کرد.نه و نيم بود. 

 چقدر ديگه وقت داری؟ -

 يک ساعت! -

 هوم...دلم آرامش ميخواد! پايه ای بريم بام؟ -

 الله اغواگرانه خنديد: 

 من همه جا با تو پايه ام! بريم! -

 *** 
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اغ بی صاحاب عليمی خدابيامرز دراز کشيد و به تماشای روی علف های هرز ب
 آسمان دود گرفته مشغول شد. 

مجيد به تنه ی درخت خشک شده ی توت تکيه داده بود و با چوب باريکی که 
 در دست داشت خطوط فرضی روی زمين خاکی رسم ميکرد. 

ی های اين باغ که بعد از فوت عليمی به حال خودش رها شده بود...پاتوق تنهاي
او و مجيد بود! اين باغ آبستن تمام رنج ها و درد و دل های خواهر برادری 

 آنها بود! اسمش را گذاشته بودند سنگ صبور!.. 

 نميخوای بگی چته مجيد؟ -

 نگاهش نکرد: 

پرسيدن داره؟ بگو چم نيست! اونقدر بدبختی دارم که هر کدومش به تنهايی -
 واسه نابود کردنم کافيه! 

 فاقی که اين همه بهمت ريخته رو تعريف کن! اون ات-

 مجيد دست دور دهانش کشيد: 

 خودت خرابی...نميخوام بيشتر اذيت شی! -

 من تو هر وضعيتی برای تو گوش شنوا دارم! بگو! -

 سيب گلويش تکان خورد...بغض داشت! 

 الهام... -

 خب؟ -

 امشب بله برونشه! -

 يکه خورد...ناباورانه پرسيد: 

 يعنی چی؟ مگه با تو قول و قرار نذاشته بود؟ -

 پوزخند زد: 
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دلت خوشه بيتا خانم! قول و قرار؟ تعهد؟ تا يه خواستگار پولدار براش اومد وا -
داد! گفته خسته شده و نميتونه صبر کنه شايد من صدسال ديگه تونستم يه زندگی 

 واسش بسازم! 

ه ی مجيد گذاشت.دلش آتش بغض خودش هم سنگين تر شد...دستش را روی شان
گرفته بود اما...شايد الهام هم حق داشت! چهار سال برای مجيد انتظار 

 کشيد...اما محيد بيچاره اش!.. 

ای بابا....يکی ام تو اين دنيا خر مغزش رو گاز زد عاشق تو شد از دست -
 رفت! 

 بغض و خنده شان همزمان ترکيد.بلند بلند خنديدند و اشک ريختند! 

 مجيد دست دور شانه اش انداخت و او را به خود فشرد: 

 باز خوبه تو هستی وگرنه منفجر ميشدم! -

آره هروقت خيلی بهمون فشار اومد يه همديگه فکر ميکنيم می بينيم اين فقط -
 خودمون نيستيم که بدبختيم! 

 مجيد مشتی به کتفش کوبيد: 

 کی مثل تو ميتونه انقدر قشنگ دلداريم بده؟ -

 يک نخ سيگار از پاکت بيرون کشيد.آويزان بازويش شد: و 

 منم يه نخ...منم...منم... -

 مجيد با جديت پسش زد: 

 برو عقب پرو نشو! -

 ملتمسانه گفت: 

 تو رو خدا...يه پک! -

گفتم نه بيتا! اعصاب ندارم! سری پيش قول دادی گفتی همين يه بار! نشد که -
 هربار! 

 از سيگارش گرفت. سپس فندک زد و کام عميقی 

@mahbookslibrary



 تنها خوری خر است! -

 آره خر است...برو عقب انقدر نچسب به من دود ميخوری! -

موهای مشکی مجيد را کشيد و فريادش را به آسمان برد.بالفاصله لگد مجيد به 
پايش برخورد کرد و درگيری کودکانه شان برای لحظاتی از غصه ها جدايشان 

 کرد. 

**  

فضای مهمانی به کل با چيزی که تصور ميکرد فرق داشت! همه ی مدعوين 
 آدم های هنری و فرهنگی و حسابی بودند! 

ميزبان يعنی دوست الله که رويا نام داشت...همراه با دو پسر و يک دختر ديگر 
 موسيقی سنتی می نواختند و می خواندند. 

 د! داشت خوشش می آمد! پشيمان نبود از اينکه دعوت الله را رد نکرده بو

الله که در آن پيراهن ساده و زرشکی حسابی چشم نواز شده بود زير گوشش 
 زمزمه کرد: 

 ايلی؟ -

 بله؟ -

 ميشه يه سوال بپرسم؟ -

 بپرس! -

 چند وقت يکبار ُگل مصرف ميکنی؟ -

 باالی لبش را خاراند.. 

ال سالی يکی دوبار آخرين بار مهمونی فشم بود.قبال بيشتر بود اما االن شايد ک-
 اگه رو مودش باشم! 

 الله دست دور بازويش انداخت: 

 ميشه ديگه نکشی؟ يا مثال سيگارت رو کم کنی؟ -
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 در سکوت نگاهش کرد و الله ادامه داد: 

 سالمتيت برام مهمه ايليا!  -

هرگز دوست نداشت کسی نصيحتش کند...درست و غلط را نشانش دهد...تعيين 
او خودش به ضرر و زيان کارهايش آگاه بود! اما...گفته بود تکليف کند...چون 

 که...الله کارش را بلد است! 

 با شيطنت دهانش را کج کرد: 

 درباره ش فکر ميکنم ليدی! -

 الله نيشگونی از بازوی عضالنی ايليا گرفت: 

 مسخره ميکنی؟ -

 ايليا معنادار به لبهای سرخ الله خيره شد: 

 نه عزيزم! -

شدن ضربان قلبش را احساس کرد و سرمست و مغرور از نگاه های  الله تند
ساير دخترهای جمع روی خودشان لبخند زد.ايليا می توانست آرزوی هر کدام 
از اين دخترها باشد و حاال در چنگ او بود! همه ی جذابيت اين پسر محدود به 
ظاهر دلفريبش نبود و شخصيت خاص و مرموزش هم به اين جذابيت دامن 

 ميزد! همين بود که الله را در دام او اسير ميکرد! 

 *** 

سخت بود بعد از سه هفته با اين روحيه ی به زوال رفته به شرکت 
 بازگردد.مخصوصا در اين هوای بارانی و دلگير!.. 

مريم داشت آماده ميشد تا با مونا به مدرسه اش برود و برای امتحانات از دست 
 رفته اش فرصتی بگيرد. 

نگاهی به صورت مظلوم و رنگ پريده ی مونا در مقنعه انداخت.به طرفش 
 رفت و در آغوشش کشيد: 

 غصه نخوريا! گور بابای درس و امتحان! -
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 ته تغاری عزيزشان لبخند نمکين و دلمرده ای زد.مريم گفت: 

 تلفنی با ناظم و مديرشون حرف زدم گفتن يه کاريش ميکنن! -

مادر دل شکسته و ناتوان بود و با اين حال سعی داشت به اين خانه ی عزيز از 
دست داده روح تازه ببخشد.با کمک مژگان برايشان مختصر صبحانه ای آماده 

 کرده بود. 

سعی داشتند تخت خالی گوشه ی هال را ناديده بگيرند و با هر لقمه غم و غصه 
 هايشان را هم ببلعند! 

 يم از خانه بيرون رفت و سر کوچه از هم جدا شدند. همراه مونا و مر

کمی زود راه افتاده بود و برای همين دو ايستگاه جلوتر از شرکت از اتوبوس 
 پايين آمد و پياده به راه افتاد. 

نم باران داشت تبديل به رگبار ميشد...چتری همراهش نبود و باران غسلش 
 ميداد و برايش اهميتی نداشت! 

ا خالی از جنبنده بود و سرنشينان ماشين ها نگاهش ميکردند و حتما پياده رو ه
زير لبی احمقی هم نثارش ميکردند! مقابل در شرکت که رسيد مکث کرد.چقدر 
رقت انگيز ميشد اگر با اين اوضاع و در حاليکه از موهايش آب می 

 چکيد...ميرفت سرکارش؟! 

ره شد! چرخيد و چشمش رشته ی افکارش با دستی که روی شانه اش نشست پا
به ابی افتاد! مغزش منجمد شده بود...کاری از دستش بر نمی آمد جز خيره شدن 

 به نيشخند ترسناک ابی که گويی حامل خبرهای شومی بود! 

همين که دستش با خشونت کشيده شد...پاهايش را بر زمين قفل کرد و نفسی را 
 بيرون داد! که تا کنون در سينه زندانی بود ، بريده بريده 

 راه بيفت! -

 ولم...کن! -

 ابی: راه بيفت وگرنه کشون کشون و با کتک می برمت! 

 دستت رو بکش من هيچ جا نميام! -
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 ابی مچ دستش را با قدرت پيچاند و او از درد آخی زمزمه کرد... 

 ميای خوبم ميای هرزه خانم! -

ن هايی بودند که هيچکس آن اطراف نبود و تنها شاهدان بيچارگی اش در ماشي
 بی تفاوت از کنارشان رد ميشدند و آب گل آلود باران را به سمتشان می پاشيدند! 

 داشت درد ميکشيد اما مقاومت ميکرد.با ناله گفت: 

 دست کثيفت رو بکش آشغال! -

و ناگهان مشت ابی باال رفت.پلک بست و منتظر ضربه اش ماند اما ايليا نجاتش 
 داد!.. 

 ی ميکنی؟ اينجا چه غلط-

 حاال که او بود احساس امنيت بيشتری ميکرد! 

 ابی با لحن محترمانه ای گفت: 

 سالم آقا...دستور ايرج خانه! -

 ايليا با فک منقبض غريد: 

برو ابی وگرنه زنگ ميزنم پليس بياد جمعت کنه! به ايرج خانتم بگو دست از -
 سر من برداره کم کم دارم ميزنم به سيم آخر! 

های ايليا را نشنيده گرفت و او را به دنبال خود کشيد.ترس در تمام  ابی حرف
 جانش رسوخ کرد! 

 نه...ايليا تو رو خدا! -

ايليا مشغول کش مکش با ابی شد و وقتی ديد غول بی شاخ و ُدم از موضع خود 
 کوتاه نمی آيد صبرش سر آمد و مشتی به چانه اش کوبيد! 

دست ابی که از دور آرنجش شل شد به سرعت فرار کرد و پشت ايليا پناه 
گرفت.ابی دستش را روی چانه اش گذاشت.عصبانيت از سر و رويش می باريد 

 و با اين حال ميدانست که جرات "تو" گفتن به ايليا را ندارد! 

 پس خودتون جواب ايرج خان رو می ديد! -
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 ديگه هم اين دور و بر نبينمت!  شما نگران جواب ايرج خان! نباش!-

از وحشت به سکسکه افتاده بود و باورش نميشد ابی دارد ميرود! هرچند که تا 
 لحظات آخر با چشمهايش خط و نشان ميکشيد. 

با دور شدن ابی...ايليا چرخيد و نگاهش کرد که مثل جوجه ای سرما زده پشتش 
 قايم شده بود و ميلرزيد! 

ت و به داخل ساختمان کشاندش.نگهبان با ديدن سر و ايليا مچ دستش را گرف
وضعشان حسابی جا خورد.ايليا قبل از آنکه نگهبان حرفی بزند پيش دستی کرد 

 و گفت: 

 ميتونيم بريم تو اتاقت تا يه کم خشک شيم حجت؟ -

 تند تند سر تکان داد: 

 بله بله بفرماييد...بخاری برقی هم روشنه! -

رج کردند و وارد اتاقک نگهبانی شدند که تنها وسايلش کفش هايشان را از پا خا
را تلويزيون قديمی، يخچال کوچک ،تخت قراضه و بخاری کوچک برقی تشکيل 

 ميداد! 

 کنار بخاری کز کرد در حاليکه هنوز سکسکه اش بند نيامده بود! 

ايليا بارانی اش را از تن کند و با فاصله ی کمی از او نشست.بيتا نگاهش 
 لخور بود و بانی تمام اين دردسرها را ايليا می دانست! نکرد.د

 خوبی؟ -

 -... 

 دست که روت بلند نکرد؟ -

چشم هايش را با بغض و خشم باال کشيد و در حاليکه نفس نفس ميزد به چشم 
های ايليا خيره شد.اکنون رطوبت موهايی که روی پيشانی اش ريخته و منظره 

ی به احساسات جريحه دار شده اش نميزد! ی دلپذيری را ساخته بود...تلنگر
 اشک پرده ی تاری روی ديده گانش کشيد... 

 چرا من بايد تاوان خوش گذرونی های تو رو پس بدم؟ هان؟ -
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 ايليا لبش را به دندان گرفت و چيزی نگفت!.. 

ايرج ديگه دست از سر من برنميداره! کينه ی شتريش رو نمی شناسی؟ ديگه -
 هيج کجا امنيت ندارم! تا زمانيکه نزديک تو باشم راحتم نميذاره! 

اگه توام درباره ی نسبت پدرهامون چيزی بدونی ميفهمی که من فقط بهانه ی -
 اين کينه ام! 

يش گذاشت! پس او هم آهی کشيد و کف دستهای يخ زده اش را روی پلک ها
 ميدانست! 

 يعنی حتی دست از مرده ی پدر بيچاره مم نميکشه؟ -

 ايليا چنگی در موهای خيسش زد...و با مکث گفت: 

 تا جايی که در توانم باشه سعی ميکنم جلوی اذيت و ازار هاش رو بگيرم! -

 پيشانی اش را به زانوهايش تکيه داد و سکوت کرد!.. 

 رو دربيار خشک شه سرما ميخوری!  هی...دختر مقنعه ت-

بينی اش را باال کشيد و به گفته ی ايليا عمل کرد.موهای نمناک و رهايش را 
 روی يک شانه ريخت و مقنعه را معلق در هوا نزديک بخاری نگه داشت. 

سنگينی نگاه عميق ايليا دستپاچه اش ميکرد! گوشه چشمی متوجه بود که دارد 
 دقيق و موشکافانه بررسی اش ميکند! 

 ايليا: باورت ميشد دخترعموی من باشی؟ 

 آبکی ام! لایر نه! هنوز هم فکر ميکنم وسط يه س-

 ولی از نظر من اينکه يه توله شير بی ريخت دخترعموت باشه خيلی مفرحه! -

م دندان هايش را بر هم فشار داد.حتی در اين وضعيت...محض تظاهر با خش
 هم که شده بود دست از حرص دادنش بر نميداشت! 

با نزديک آمدنش کمی جا خورد! تک سرفه ای کرد و خودش را به آن راه زد 
 اما ايليا نزديک و نزديک تر آمد...و فاصله را به يک نفس رساند! 
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ا شده بود! که تکه ای از موهای بهم چسبيده و پسرک ديوانه شده بود؟ قطع
نامرتبش را دور انگشتش گرفته و می پيچاند! و زير گوشش با صدای دل آشوب 

 کنی زمزمه ميکرد: 

اين نسبت رو به فال نيک ميگيرم! من که فکر ميکنم روزهای خوبی پيش -
 رومونه! هوم؟ نظر تو چيه؟ 

را می شناخت! می فهميد که  برق خبيث چشمانش...اگر يک درصد اين پسر
 قصدی به جز آتش سوزاندن ندارد! 

بی آنکه بخواهد خيره شده بود در نگاه پر از لذت و خنده اش! آدم مريض! 
نميدانست نبايد تا توی حلق يک دختر جلو بيايد؟ آن هم وقتی اين همه اغواگر 

 بود...اين همه مغناطيس قوی داشت...اين همه...جذاب بود! 

 نداشت بازی اش بدهد!..  نه...حق

 ميشه يه کم بری عقب تر؟ -

لبخند موذی اش...آخ خدا! ميکوبيد توی صورتش يا که سر به سينه اش می 
 چسباند و بيست روز بغض و درد را می گريست؟ 

ايليا که کمی عقب نشينی کرد...مانع نفس کشيدنش هم کنار رفت.آن برق پر از 
جايشان را به دو حفره ی خالی و بی  شرارت حاال خاموش شده و چشمهايش

 فروغ دادنده بودند! 

 موهای آشفته اش را با پنجه شانه زد: 

 تو برو باال سرکارت! منم يه کار کوچيکی دارم انجامش ميدم برميگردم! -

 *** 

خون خونش را ميخورد.خدمتکار زن خوشامد گفت و به داخل دعوتش کرد.بی 
ی گرفت و از همان دم در شروع کرد! اولين آنکه حتی جوابی بدهد...نفس عميق

قربانی گلدان عتيقه و محبوب ايرج بود که به ديوار کوبيده و هزار تکه شد.خدمه 
 جيغ کشيدند! 
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تابلوفرش های نفيس و گرانبها را از ديوار می َکند و به ناکجا اباد پرت 
برنزی ميکرد...پايش را زير عسلی ها ميکوبيد و واژگون ميکرد..مجسمه های 

را ميزد و می شکست! هر چيزی که سرراهش بود نابود ميکرد اما دلش خنک 
 نميشد! حرارت مغزش به هزار درجه رسيده بود! خشمش فرو نمی خوابيد! 

نمی دانست چقدر گذشته اما باالخره ايرج سراسيمه از راه رسيد...نگاهش کرد 
 و عمق فاجعه را که فهميد فرياد زد: 

 يرون...ياال! همگی مرخصيد...ب-

خدمه وحشت زده اطاعت کردند و وقتی خانه از هرکسی جز آن دو خالی شد 
 ايرج محتاطانه گفت: 

 ايليا...آروم باش صحبت ميکنيم...باشه؟ -

 حس ميکرد حاالست که از نفس هايش آتش برخيزد...عربده کشيد: 

اين  چرا ولم نميکنی؟ چی از جون من ميخوای؟ هيچکس اندازه تو من رو تو-
 دنيا عذاب نداد! دست از سرم بردار ديگه! 

 ايرج رنگ باخته نزديکش شد: 

 اين همه ناراحتی بخاطر اون دختره ی بی سر و پاست؟ -

 اين همه جهل از کجا می امد؟! چرا اين مثال پدر درکش نميکرد؟ 

نه! بخاطر خودمه که نميدونم از دست تو بايد کدوم قبرستونی پناه ببرم؟ داری -
ديوونه م ميکنی! خودت مريضی من رو هم مريض کردی! چرا برام به پا 
ميذاری؟ چرا آدم هات همه جا تعقيبم ميکنن؟ واسه چی آمار الله رو ميگيری؟ 

؟ بابا ولم کن بذار به توچه من با کی ميگردم؟ چرا سرت همه ش تو زندگی منه
نفس بکشم! خسته شدم از دستت! اصال زندگی خودمه ميخوام آتيشش بزنم! 

 ميخوام کارتن خواب شم...ميخوام بميرم! 

عقلش کامل از کار افتاده بود! اين حاالت خودش را خوب می شناخت! تالطمی 
 که تا به خودآزاری ختم نميشد آرام نميگرفت! 
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ها خم شد ايرج دستهايش را گرفت و او را به  به محضی که سمت خرده شيشه
 خودش نزديک کرد: 

باشه...باشه ببخشيد...من اشتباه کردم! خواهش ميکنم دوباره به خودت آسيب -
 نزن! 

نفس نفس ميزد...تب کرده بود! قطره ی سرد عرق از روی شقيقه اش به پايين 
 ُسر خورد و تا گردنش پيش رفت! 

 آغوش کشيد: ايرج با خشونت او را در 

هرچی تو بگی...هرچی تو بخوای! ديگه طاقت ندارم زخمی و خون آلود -
 ببينمت! فقط اروم باش! خب؟! 

عاجزانه پلک بست...به ساغر حق ميداد که اين زندگی را ترک کند و برود! 
حق داشت که نخواهد با اين مرد بيمار و بد دل عمر بگذراند! به جهنم که تاوان 

 اين نخواستن قربانی شدن او بود...نه؟ 

نيم ساعتی از تزريق آرام بخش توسط ايرج ميگذشت و او هر لحظه سست تر 
ثل خوره به جانش افتاده بود و اما ديگر سودی نداشت! فکر ميشد.پشيمانی م

 نميکرد حتی يک شیء سالم در پذيرايی باقی مانده باشد! 

ايرج از باالی سرش تکان نميخورد و موهای خيس از عرقش را چنان مادری 
 دلسوز نوازش ميکرد: 

بم چرا با خودت اينکار رو ميکنی؟ بخدا هربار تو اين وضعيت می بينمت قل-
 ميخواد وايسه! 

هشياری اش داشت کم ميشد.می دانست که سرانجام آن حمله ی عصبی، تب و 
لرزهای طوالنی و مرگ آور است! در عالم رويا معلق بود که متوجه عطر 
زنانه ی ساغر شد و دستهای زبر ايرج...جايشان را به دستهای لطيف ساغر 

 دادند! 

 ه تو! ايليا مامان خوبی؟ الهی بميرم من واس-

 توان پاسخ نداشت... 
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 ساغر: باز چيکار کردی اين بچه به اين روز افتاد؟ 

ايرج: گفتم بيای اينجا که يه کاری براش بکنی وگرنه حوصله غرغرهات رو 
 ندارم ساغر! 

 روزی صدبار ميگم غلط کردم! بچه م رو رسما با سپردن به تو از بين بردم! -

الت رسيدی! شوهر جوون و خوش برو بد که نشد برات! رفتی به عشق و ح-
رو! مهندس..با خانواده! تو خوابتم نمی ديدی زن همچين آدمی شی! ديگه چه 

 مرگته؟! 

 خوب کردم! تعهد نداده بودم تا لب گور تحملت کنم! -

 خب پس خفه شو و به بچه ت برس! -

 برو بيرون ايرج! نميخوام صدات رو بشنوم! -

 دستور نده!  اينجا خونه ی منه ملکه خانم-

ناله ای کرد.احمق ها...مثال می خواستند حالش را خوب کنند! چرا خدا جايگاه 
 مقدس پدر و مادر را به هر بی لياقتی عطا ميکند؟ 

کالفه ش کردی! مگه من رو صدا نزدی باال سرش باشم؟ پس برو لطفا! قبلش -
 يه ظرف آب سرد و يه پارچه ی تميز هم بيار! 

 ور ايليا انداخت: ساغر دست زير پلي

 عزيزم يه کم خودت رو جابجا ميکنی اين رو دربيارم؟ تبت باالست! -

 رمق نداشت...نمی توانست تکان بخورد! 

 ايرج که آمد به کمک ساغر شتافت و با هم پليور را از تنش بيرون کشيدند.

 ايرج: هستی ديگه؟ ولش نکنی بری! اگه کار واجب نداشتم می موندم! 

 ساغر: به نظرت تو اين شرايط وقتی تنهاست ميرم؟ 

 خيلی خب...کاری داشتی تماس بگير! -
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بعد از خروج ايرج ساغر در حاليکه نمی توانست اشک هايش را مهار کند خم 
 شد و پيشانی داغ ايليا را بوسيد.دستمال سفيد را در آب خنک فرو برد. 

 " قربونت برم...من رو می بخشی؟" 

در گلو بريد و دستمال را روی پيشانی ايليا گذاشت.چقدر مادر  صدای هقش را
 بدی بود! چقدر خودخواه بود! 

 " طفلک من!" 

 فشارش را گرفت.خيلی پايين بود...ميان اشک و آه برايش ِسُرم وصل کرد. 

حسام زنگ ميزد.نگاهی به چشمان بسته ی ايليا کرد و به بالکن بزرگ اتاق 
 رفت. 

 جانم؟ -

 سالم. -

 سالم عزيزم. -

 کنارشی؟ -

 نم زير پلک هايش را پاک کرد. 

 آره. -

 حالش خوبه؟ -

 لب بر هم فشرد و ناله کرد: 

 نه! حسام...دارم ديوونه ميشم! -

 صدای حسام گرفت: 

 چش شده؟ -

 نميدونم...دعوا کردن...حالش بد شده آرام بخش بهش زده االنم نيمه هشياره! -

 اون مرتيکه اونجاست؟ -

 فت! نه ر-
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 ميشه بيام ببينمش؟ -

 نه زده به سرت؟ ايرجم که نفهمه به خودش چی ميخوای بگی؟ -

 لحن حسام تند و بی حوصله شد: 

ساغر من خسته شدم! خسته شدم از صبر کردن...از کوتاه اومدن! دوست دارم -
کنارش باشم...وقتی به اون عوضی ميگه بابا...وقتی بهم با نفرت نگاه ميکنه 

 دلم ميخواد بميرم! 

 سرش گيج رفت و از حفاظ تراس آويزان شد: 

اگه ميخوای ايليا رو روانه ی تيمارستان کنی...اگر ميخوای خون و خونريزی -
راه بيفته! اگر ميخوای خانواده ت ديگه تف هم تو صورتمون نندازن بيا همين 

 االن حقيقت رو بهش بگو! من حرفی ندارم! 

گفتی صبر کنيم حال ايليا بهتر شه! االن چهار سال از وقتی اين حرف رو زدی -
! لعنتی حال من رو نمی فهمی؟ تو حداقل ميتونی هروقت خواستی بدون ميگذره

محدوديت پيشش باشی.بينيش..بدون ترس و نگرانی بغلش کنی! من چی؟ چرا 
 بايد وايسم از دور تماشا کنم که بچه ی من به يکی ديگه بگه بابا! 

 حسام... -

زن اون آشغال حسام چی؟ چرا من رو تو اين چاه انداختی ساغر؟ تو که داشتی -
ميشدی چرا اومدی پيش من؟ چرا يه روز مونده به عقدت باهام اونکار رو 
کردی؟ تاوان يه شب با تو بودن حاال يه پسر مريض و درمونده ست! تاوانش 
منم که زجر کشيدنش رو بخاطر اون مردک می بينم و هيچ کاری از دستم 

خودت تويی ساغر! تقاص  برنمياد! مقصر تويی! مقصردرد من...درد ايليا...درد
اشتباه تو رو داريم سه نفری پس ميديم! من چرا بايد بترسم از محبت کردن به 
بچه م؟ چرا نميتونم يه بار اونجوری که دلم ميخواد بغلش کنم؟ چرا نميتونم تو 
روزهای سختش کنارش باشم؟ ساغر من که داشتم کنار ميومدم واسه چی آتيش 

 انداختی تو زندگی من؟ 

سش باال نمی امد...اين اولين باری بود که حسام با صراحت دردش را فرياد نف
ميزد.کف بالکن روی زانوهايش نشست.اشک هايش قطره قطره کف سنگ 

 پوش بالکن ميريخت و ميدانست که بغض مرد مغرورش هم شکسته! 
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 منم ببخشمت ايليا هيچوقت نمی بخشه ساغر...نمی بخشه! -

خورد و افتاد.به گردنش چرخشی داد.ايليا روی موبايل از روی گوشش سر 
 تخت نشسته بود...و داشت با چشم های خون افتاده نگاهش ميکرد! 

نفس نصفه نيمه ای کشيد و حين پاک کردن اشکهايش..روی پاهايش ايستاد.در 
 کشويی بالکن را باز کرد و وارد اتاق شد. 

 صدای ايليا دو رگه و خشدار بود: 

  چرا گريه ميکنی؟-

 لبخند مصنوعی و بی روحی زد: 

چيزی نيست...همکارم بود...يکی از بچه های سرطانی مون فوت شده! بخاطر -
 اون ناراحت شدم! 

 ايليا گيج و منگ سر تکان داد: 

 اين سرم رو بکش...بايد برم! -

 نخير شما بايد استراحت کنی! -

 يه عالمه کار رو سرم ريخته! -

ی رو پا وايسی! امروز بايد کار و شرکت رو تعطيل عزيزدلم االن اصال نميتون-
 کنی! 

با فشار دست ساغر دوباره دراز کشيد و همين که سرش به بالش رسيد...پلک 
 هايش سنگين شد.با صدايی بی حال و کشدار گفت: 

 راستش رو گفتی؟ اتفاق ديگه ای نيفتاده؟ -

 ساغر در دل ناليد "اتفاق تويی" و بر زبان آورد: 

 ات شم تو خيالت راحت باشه! بخواب! نه فد-

 *** 
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گفته بود کار کوچک! تمام طول روز چشمش به ساعت بود و انتظار کشيد...اما 
 ايليا نيامد! 

همه ی کارمندها با احترام تسليت گفته و برايش آرزوی صبر کرده بودند! حتی 
 ساره که به نظر می آمد نرم تر شده! 

نی به سالن و اتاق ها داد...طی کشيد و گردگيری کارمندها که رفتند...سر و ساما
کرد.ساعت کمی از شش گذشته بود که کاپشن و کيفش را برداشت و بعد از 

 تحويل کليد به نگهبانی از شرکت خارج شد. 

باران سنگينی می باريد و تمام جوی ها و پياده روهای شيب دار خيابان در 
 مسير جريان آب قرار گرفته بودند! 

اپشن را روی سرش کشيد و با افسوس به کتانی های کهنه اش نگاه کرد کاله ک
 که احتماال تا دقايقی ديگر صدای چلپ چلپشان دنيا را خبردار ميکرد! 

پوفی کشيد و هنوز اولين قدم را برنداشته بود که صدای بوق ماشينی از جا 
با  پراندش! شاهين در پژوپارس مشکی صفر که انگار به تازگی خريده بود

 لبخند نگاهش ميکرد: 

 بيا سوار شو! -

 مرسی خودم ميرم! -

تو اين هوا هم اتوبوس دير مياد هم تاکسی پيدا نميشه! تا جايی که هم مسيريم -
 می رسونمت! 

تا حدود زيادی با سماجت شاهين آشنا بود و در خود انرژی بحث کردن با او 
را نمی ديد! مخصوصا که اين سرما و اين باران تعارف نداشت و وقت ناز 

 کردن نبود! 

سوار شد و زيرلبی تشکر کرد.شاهين به ناگاه خودش را جلو کشيد و او وحشت 
ماشين را پر کرد.پرخاشگرانه زده جيغ زد و به در چسبيد.قهقهه شاهين اتاقک 

 گفت: 

 اين چه وضعيه؟ تو رو خدا خجالت نکش بيا تو شکم من! -
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 چرا ميترسی دختر؟ ميخواستم کمربندت رو ببندم! -

 در صورت پر از شيطنتش براق شد: 

 خودم که چالق نيستم! -

 شاهين دستهايش را به حالت تسليم باال برد: 

 ! خيلی خب عصبی نشو! معذرت ميخوام-

 کمربندش را با غيظ بست.. 

 " تو از کجا وسط زندگی من افتادی؟" 

 *** 

عقربه های ساعت به دوازده که رسيدند...از تماس گرفتن و چشم به در دوختن 
نااميد شد! خورشت ماسيده و برنج را داخل ظروف پالستکی ريخت و در 

 يخچال جا داد. 

ر خشونتی که تمام لثه هايش آرايش محوش را پاک کرد و بعد از زدن مسواک پ
را خون انداخت به زير لحاف پناه برد و پلک بست.گوشه ی چشمهايش خيس 

 شد.چقدر تنها بود! 

ميان خواب و بيداری بود که گرمای حضورش را احساس کرد.چشم 
گشود...سمت ديگر تخت نشسته بود..و خيره نگاهش ميکرد.دمی گرفت و در 
جواب تمام بی محلی های غير منصفانه ی او دوباره پلک روی هم گذاشت.از 

 تکان خوردنش فهميد که با همان لباس های رسمی دراز کشيده. 

 ساغر؟-

 هوم؟ -

 -... 

سکوتش دوباره نگاه گريزان او را سوی حسام جذب کرد.دستش را روی پيشانی 
 اش گذاشته و به سقف نگاه ميکرد. 

 حسام: دلخوری؟ 
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 نه...به نظرم بيشتر تو دلخوری! -

 حسام گوشه ی چشمانش را با دو انگشت شست و اشاره ماليد: 

 حالم خوب نبود اگر ميومدم خونه دعوامون ميشد! -

 رش در اين شرايط سکوت يک جور خيانت به خودش بود!.. به نظ

 در جايش نشست و موهايش را پشت گوش زد: 

ببين حسام من درکت ميکنم! ميفهمم تحت فشاری! فکر نکن به من داره خوش -
ميگذره! من بيست و سه ساله که دارم با اين درد دست و پنجه نرم ميکنم! اما 

 کن انگار خودم رو بهت تحميل کردم! لطفا لطفا لطفا يه جوری رفتار ن

 اگر من خواستم تو بيشتر خواستی! من که تنهايی ايليا رو حامله نشدم! 

 حسام هم برخاست و مقابلش چهارزانو زد: 

 من کی گفتم تو خودت رو تحميل کردی؟ -

 جور ديگه ای هم ميتونستی بگی؟ -

سه ساله بودم با تمام احساسات و -ساغر من اون موقع يه پسر بيست و دو-
هيجانات يه پسر تو اون سن! دوستت داشتم! وقتی اومدی خودت رو بدون هيچ 

 ترديدی در اختيار من گذاشتی چجوری ميتونستم جلوی خودم رو بگيرم؟ 

 چانه اش لرزيد و شرم زده سر فرو افکند:

نجوری پاک و دست نخورده برم تو خونه ايرجِ همه من فقط...حيفم اومد او-
 کاره! تو رو ميخواستم! ميخواستم اولين هام با تو باشه! 

 حسام آهی پر از حسرت کشيد و ساغر را ميان بازوهايش جا داد: 

 کاش حداقل واقعيت رو بهم نميگفتی! -

د نميتونستم تنهايی اين بار رو به دوش بکشم! حقت بود که بدونی! هرچن-
که...اصال بهت نمياد پسری به اون قد و قواره داشته باشی! بيشتر شبيه برادر 

 بزرگترشی! 

 حسام با غمی کودکانه گونه اش را به موهای ساغر چسباند: 
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 از من بدش مياد! -

 ساغر ميان بغض خنديد: 

 نه! مدلشه! با همه همينجوريه! -

 خيلی بدقلقه! -

نميزنه! خال مچ دستش رو ديدی؟ دقيقا عين مثل خودته ديگه! اصال با تو مو -
 خال توئه! 

و مچ حسام را چرخاند و انگشت روی خال قهوه ای کشيد.حسام لبخند حزن 
 آلودی زد. 

 ساغر ادامه داد: 

 موهاش...چشم و ابَروش..غرور خرکيش! -

 حسام اشکش را در نطفه خفه کرد: 

قرار نيست فرصت  تهش چی ميشه ساغر؟ يعنی قرار نيست هيچوقت بفهمه؟-
 پدر بودن داشته باشم؟ 

نميدونم حسام! عواقبش يکی دو تا نيست! به فرض محال که ايليا فهميد و کنار -
اومد! ايرج چی؟ خانواده ت؟ اونا سرشناس و با آبروان! خودت از حساسيت 

 هاشون خبر داری! 

 حسام مايوسانه پلک بر هم فشرد:

فقط ميدونم ايليا رو ميخوام! بقيه ش مهم منم نميدونم ساغر! هيچی نميدونم! -
 نيست! 

**  

نرگس های پرپر شده را روی سنگ مشکی که با گالب شسته بودند، 
ريخت.چطور باور ميکرد؟ چهل روز گذشته بود! چهل روز بود که نفس های 
پدر را در هوای خانه نداشتند! چهل روز بوی عطر سجاده اش حس نميشد! 

درختی نمی نشست...مسجد نميرفت! چهل روز بود  چهل روز بود که زير توت
 که...زير خاک..خوابيده بود! آرام خوابيده بود! 
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مراسم به لطف داماد تازه وارد با عزت و شکوهمند برگزار شد و آنها را 
 شرمنده ی در و همسايه نکرد! 

مونا که با ظرف خالی خرما بازگشت...مريم و مژگان زير بازوی مادر بی 
 گرفتند و قصد رفتن کردند. قرار را 

مريم ميگفت که برای آخر هفته قرار است خانواده ی محسن آنها را دعوت کنند 
 و بهانه ای شود برای در آوردن سياه از تنشان! 

مادر در حاليکه اشکهايش را پاک می نمود ميگفت " خدا بهتون برادر و کس 
 و کار حسابی نداد...ولی در عوض محسن رو فرستاد" 

با پس انداز مريم به خريد رفتند تا وقتی برای اولين بار برای يک مهمانی 
رسمی پا در خانه ی صامتی ها می گذارند...ظاهری معقول و آبرومند داشته 

 باشند! حقوق خودش هم کفاف کمی مواد غذايی و يک کيلو گوشت را داد! 

بعی شب ميهمانی همه چيز خوب پيش رفت...خانواده ی صميمی و شوخ ط
بودند...محسن يک برادر داشت همسن او...و خواهری که سابقا صاحب کار 
مريم بود...و نوه شان صدف پنج ساله ی شيرين زبان...دامادشان هم رستم نامی 
بود چاق و کوتاه و کچل!! اما کمی دنيای اين آدم ها اذيتش ميکرد! آن همه 

تا پيش از اين سعی ميکرد  تجمالت و داشتن چيزهايی که آنها نداشتند! هرچند که
شکاف های طبقاتی را ناديده بگيرد اما اکنون که با يکی از اين پولدارهای مرفه 

 فاميل شده بودند، ديگر ناديده انگاشتنش مثل گذشته راحت نبود! 

بهمن که جايش را به اسفند داد...در عجب ماند از اين همه عجله ی زمان برای 
جلو رفتن! به دنبال چه دويد؟ وقتی هرچه بيشتر می گذشت...او بيشتر و بيشتر 
به پوچ بودن اين دنيا پی می برد؟ اين همه سختی...اين همه فشار و حسرت...اين 

؟ جز اين بود که آنها هم مثل همه تالش بيهوده برای زنده ماندن...آخرش چه
پدرشان ميمردند...در حاليکه از کوچکترين لذت های اين دنيا هم سهمی نداشتند؟ 
جز اين بود که آنها هم مثل پدرشان ناکام! ميمردند؟ فقط اين ميان مريم قسر در 

 رفت! 
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مرگ پدر آخرين ذرات جان سخِت نشاط و انرژی اش را به يغما برد...و به 
 و نااميدی رسيد...و آنقدر زير پايش خالی شد...که برای سقوط حدی از خال

 نکردن به دستهای شاهين چنگ انداخت! 

که وقتی غر ميزد " دختر چقدر سختی خب وا بده ديگه" وا داد! و اکنون سر 
اولين قرارشان بود! يک دستشان ظرف باقالی...دست ديگرشان ظرف لبو...در 

 ی لرزيدند! سرمای صفر درجه ی پارک ملت م

شاهين به بيشعوری خودش کر کر می خنديد! و بسيار بسيار از اين دعوت 
 جنتلمنانه اش خرسند و ذوق زده بود: 

خدايی حال ميکنی چه دوست پسر الرژ و باحالی داری! بزن...بزن که االن -
 شيشليک هم اندازه اين باقالی نمی چسبه! 

ش را مهار که ظرف باقالی را فکش را منقبض ميکرد تا ناسزا نگويد و دست
 روی موهای آراسته اش خالی نکند! 

 و در همان حال می غريد: 

 ما فقط دوست معمولی هستيم! -

 شاهين تکه ای از لبوی داغ را در دهانش انداخت و با استهزا گفت: 

آره ارواح عمه مون! اين قرتی بازيا واسه جهان اولی هاست خورشيد خانم! با -
 ی اينجا نميشه دوست معمولی بود!  پسرهای گرسنه

آنقدر در دنيای محدود خودش غرق بود که درکی از کنايه های مستقيم و 
 غيرمستقيم شاهين نداشت و جدی نميگرفت! 

حتی ايليايی که تا کنون در سکوت شکل رفتن رابطه ی آنها را تماشا 
 ميکرد...روزی در اتاقش به بهانه ی قهوه او را گير انداخت: 

يتا! شاهين اصال پسر بدی نيست! يکی از با معرفت ترين دوست هاييه که تا ب-
 حاال داشتم! ولی برای دخترهايی از جنس تو خطرناکه! حواست رو جمع کن! 
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فقط خيره به چهره ی منحصر به فرد ايليا نگاه کرد...و الله پيش چشمهايش 
ک از دوست آمد...و آن هاله ی محوی از احساس که ميان ايليا و هيچ ي

 دخترهايش نبود! 

بی اهميت از کنار هشدارهای ايليا رد شد! چرا بايد دو نفره های اطرافش را 
می ديد و در تنهايی خودش فرو ميرفت؟ ايليا و الله...مريم و محسن...مژگان 
و آن پسر خوش پوش و خوش پول صد البته...نوروزی با پويان يکی از مهندس 

سرش جايی گرم بود! حتی مجيد هم به سيم آخر  های شرکت..نصرتی هم حتما
زد و گور بابای الهامی گفت و دنبال يار جديد می گشت! او چرا بايد دست رد 
به سينه ی شاهين ميزد وقتی حاال کسی بود که گاهی زنگ بزند...پيامی بدهد 

 و حالی از او بپرسد...شايد نگرانش شود...شايد غيرتی...شايد هم..حامی!.. 

دختر بيست ساله بود پر از کمبود و عقده! اين سماجت های شاهين  او يک
 نيازهای روحی دخترانه ی او را ارضا ميکرد! 

حاال خيلی هم مهم نبود که دلش ميخواست اين ايليا بود که به جای شاهين زنگ 
 ميزد..حالی ميپرسيد و سراغش را ميگرفت! مهم بود؟! 

رام و مودب دوام نياورد...و او تاوان طولی نکشيد...شاهين در جلد آن پسر آ
 بی عقلی و بی اعتنايی به هشدارهای ايليا را پس داد!.. 

**  

داشت عکس هايی را که الله برايش فرستاده بود نگاه ميکرد.باورش نميشد در 
عرض اين مدت کوتاه با اين دختر اين همه خاطره ساخته باشد! اسکی 

بودند..رستوران و کافه هايی که با هم  ديزين...ميهمانی هايی که با هم رفته
امتحان کرده بودند..اسب سواری هفته گذشته..سفر يک روزه شان به کوير 

 مرنجاب! 

الله داشت ماهرانه خودش را در همه ی ابعاد زندگی او جا ميداد! داشت در 
تمام اليه هايش نفوذ ميکرد و اين او را ميترساند! به تنهايی عادت داشت..تمام 

 بطش تا پيش از اين گذری و بی اهميت بود! اما اين يکی!.. روا

سيگاری آتش زد و صدای پخش را بيشتر کرد.اين مدت بی حاشيه و در آرامشی 
موقتی گذشته بود.ايرج کمی عقب نشينی کرده و کاری به کارش نداشت! 

@mahbookslibrary



کارهای پروژه اش داشت خوب پيش ميرفت.شرکت در حال توسعه و پيشرفت 
م اسمشان سر زبان ها می افتاد.همه ی واحدهای درسی اش را پاس بود و کم ک

کرده بود...با معدل کل نزديک به شانزده! که البته اين حتی بخش کوچکی از 
توانايی های او را زير سوال نميبرد...کافی بود اراده ميکرد..اگر سر لجبازی 

ده فارغ با ايرج به درس هايش بی اعتنايی نميکرد با معدلی کمتر از هج
 التحصيل نميشد! 

همه چيز روی روال بود...به جز..بيتا! توله شير آن توله شير قديم نبود! 
 دلمرده..خسته و بی انگيزه! 

 سيگار دوم را آتش زد..

برايش عجيب بود نگرانش شود...اما ميشد! انگار بعد از فهميدن نسبت خونی 
شان يک چيزهايی تغيير کرده بود! نميدانست چطور بايد جلوی پيشروی اش با 
شاهين را بگيرد! هرچند که کامال مشخص بود او خيلی اين رابطه را جدی 

رفته! تقريبا نگرفته و گويی فقط محض خالصی از شر پافشاری های شاهين پذي
مطمئن بود با وجوديکه سالها با انواع و اقسام آدم های عوضی و اراذل و اوباش 

 سر و کار داشته باز هم آن ذات ساده لوحش کار دستش ميدهد! 

احساس ميکرد همه چيز اهميتش را برای بيتا از دست داده و حتی اگر قرار 
 باشد از جانب شاهين آسيبی هم ببيند ککش نميگزد! 

يک بار سعی کرده بود گوش شاهين را بپيچاند اما او با زرنگی الی منگنه اش 
 گذاشته بود: 

داداش مشکوک ميزنی ها! قبال بيتا رو آب ميبرد تو رو خواب ميبرد! چه خبره -
انقدر جوشش رو ميزنی؟ بعد عمری ما از يه دختری خوشمون آمد ببين ميتونی 

 کار و کاسبی ما رو کساد کنی؟ 

در احمق به نظر ميرسيد اگر يقه ی شاهين را ميگرفت و مثل خب چق
پسرعموهای غيرتی مشتی پای چشمش ميکوبيد؟ بينی اش را چين انداخت! نه 
اين ژست ها به او نمی آمد! چندش آور بود! جز اوقاتی که حسام را نزديک 

 ساغر می ديد اين حس را تجربه نکرده بود! 
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د و پای لپ تاپ و برگه های آچهار سيگارش را در جاسيگاری خاموش کر
نشست.پروژه ی سختی را قرار بود ارائه دهد که تمرکز و انرژی بااليی می 
طلبيد! برای آزمون ارشد هم مطالب زيادی برای مطالعه داشت و مجبور بود 

 ساعاتی بيتا، شاهين، الله، ايرج، ساغر و حسام را فراموش کند! 

 *** 

 مريم داد ميزد: 

 و بيا اين سس مرغ رو درست کن دير شد! بيتا پاش-

همانطور که مثل ستاره ی دريايی روی فرش های جارو خورده ولو شده بود 
 ناليد: 

 يه شوهر کردی پدر صاحب بچه ی ما رو درآوردی! -

 مريم با مالقه باالی سرش ايستاد و لگدی به بازويش زد: 

 پاشو انقدر غر نزن بچه! -

ود محسن برای شام به خانه ی محقر آنها بيايد! و نچی کرد و برخاست.قرار ب
مريم از شدت هول و اضطراب نميدانست چکار کند و حتی مژگان تنبل را هم 

 به کار گرفته بود! 

 رب را با روغن تفت داد و مشغول اضافه کردن ادويه جاتش شد. 

 مريم: بيتا؟ 

 بله؟ -

 اين پسره که بهت زنگ ميزنه کيه؟ -

 : لبش را گاز گرفت

 کی؟ -

 نميدونم کيه ولی ميدونم ايليا نيست! -

 متعجب ابرو باال انداخت: 
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 پای ايليا رو چطور شد کشيدی وسط؟ -

 مريم در حال آب کشيدن ظروف کثيف جدی گفت: 

مونا شبيه مژگانه..توام شبيه من! برای همين خوب می شناسمت! اگر بخاطر -
 جلب توجه ايليا داری اينکارو ميکنی...اشتباهه! 

 آنقدر جا خورده بود که قادر به تکان دادن زبانش نبود! 

 مريم... -

 اين راهش نيست عزيزم! -

 سرش را به طرفين تکان داد و انکار داد: 

 ايليا جدی نيست!نه حس من به -

 مريم معنادار نگاهش کرد: 

 خيلی شجاعت ميخواد که ادم با حسش صادق باشه!ضمنا...سست سوخت! -

به خودش آمد و با شتاب زير رب را خاموش کرد.نميدانست در توجيه خودش 
 يا مريم گفت: 

بخاطر ايليا نيست! من بعد بابا حالم خوب نبود! خودتم دختری ديگه! ميفهمی -
ختر تو همچين شرايط روحی بدی...وقتی يه پسر مدام دور و برش بپلکه يه د

 و زبون بريزه! خب...کم مياره ديگه! 

 مريم موذيانه لبخند زد: 

 خيلی خب...حاال چرا رنگت پريد؟ -

زد به کوچه ی علی چپ...دوباره گاز را روشن کرد و کمی آب جوش روی 
 ود!.. رب ريخت و گذاشت تا کمی قل بخورد و غليظ ش

مريم: در هر صورت مراقب باش! تو دختری نيستی که بتونی با خواسته های 
 پسرهای امروزی کنار بيای! 

هيچوقت اينکار رو نميکنم! يعنی بهش گفتم که به چشم دوست دخترش نگاهم -
نکنه و توقعی که از دوست  دخترش داره از من نداشته باشه! گفتم رابطه مون 
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تم ميتونه با هرکسی که دوست داشت باشه! ولی خب اون معموليه! حتی اينم گف
 جدی گرفته! 

 مريم پيش آمد و پيشانی اش را بوسيد: 

ميدونم عزيزم! دختر عاقلی هستی وگرنه تو اين سالها هزاربار ممکن بود -
بلغزی و سر بخوری! ولی چون ميدونم مرگ بابا بيشتر از هرکسی روی تو 

حی ممکنه اشتباهی بکنی خواستم يه نصيحت تاثير گذاشته و با اين حال رو
 خواهرانه بهت بکنم! وگرنه که بهت اعتماد دارم! 

شاهين گفته بود که امشب ترتيب يک دورهمی را داده و ايليا و دوست دخترش 
را نيز دعوت کرده! مردد بود که برود يا نه! دلش ميخواست بداند واکنش 

از قبل می بيند چيست! خب ايليا حاال  ايليا...وقتی او را کنار شاهين صميمی تر
ميدانست که او دخترعمويش است! پيش از اين هم يکی دوبار درباره ی شاهين 
اخطار داده بود...اما شاهين از نظرش آنقدرها هم خطرناک به نظر نميرسيد! 
فقط کمی شيطان بود و کمی هم خرده شيشه داشت! ولی او را که به کاری 

 د؟! مجبور نميکرد...ميکر

بايد ميفهميد ايليا عکس العملی به حضور او در مهمانی امشب نشان ميدهد؟ يا 
که هنوز به اندازه ی قبل نسبت به او بی تفاوت است! آهی کشيد و در دل 
اعتراف کرد که حق با مريم است! اگر حال روحی بد بخشی از دليلش 

و ارزشی برای ايليا باشد...بخش مهم تر جلب توجه ايلياست! اما بيهوده بود و ا
 نداشت! مخصوصا تا زمانيکه دختری مثل الله در زندگی اش بود! 

 خودش داشت اعتماد به نفسش را تخريب ميکرد! 

نفسی تازه کرد و ميان لباس هايش گشتی زد.همه قديمی و تکراری بودند...اصال 
ميز چيزی مناسب مهمانی نداشت! به ناچار به کمد مونا و مژگان دستبرد زد.شو

حرير فيروزه ای رنگ مونا را برداشت و نيم بوت های فوق العاده زيبای 
 مژگان را که تا کنون از آن رونمايی نکرده بود! 

 " بال گرفته! چه چيزهايی تو کمدش قايم ميکنه! حتما اون پسره واسش خريده" 

يش احتماال اگر می فهميد قرار است نيم بوت هايش را افتتاح کند او را از موها
 در کوچه های محله ميچرخاند! 
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اجازه ای مصلحتی از مونا گرفت و شوميز را تن زد.مونا ميگفت به رنگ 
 پوستش خيلی می آيد.پوشيده هم که بود! 

 مونا: کجا قراره بری؟ 

 مهمونی يکی از دوستای ايلياست! -

با کمک مونا موهايش را اتو زد و دورش ريخت.مونا با تحسين دستی در حجم 
 دشان کشيد و گفت: زيا

وقتی لختش ميکنی خيلی خوشگل ميشه! رنگش بيشتر به چشم مياد پُرم که -
 هست! 

با اين تعريف مونا کمی از اعتماد به نفسش را بازيافت! ياد عالقه ی پدر به 
 موهايش افتاد.چقدر دلتنگش بود! 

 مونا: لوازم آرايش داری؟ 

 نه فقط يه رژ! -

 رفتم خيلی خوبه!  وايسا يه ريمل از مژی کش-

 پس فقط او نبود که از مژگان چيزی کش ميرفت! 

با ريمل و رژ...صورتش کمی از آن حالت بی رنگ و رويی در آمد و بشاش 
 تر به نظر ميرسيد! 

 مادر سرکی داخل اتاق کشيد و با ديدن او اخم کرد: 

 کجا به سالمتی؟ -

 مجبور بود کمی از آن عالقه ی مادر به شوهر دادن دخترهايش استفاده کند! 

 مامان راستش رو ميگم ولی مخالفت نکن خب؟ -

 بگو! -

 يکی از دوستهای ايليا از من خوشش اومده ب... -

 گل از گل مادر شکفت و چنان هيجان زده شد که بی طاقت ميان حرفش آمد: 
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 ه تنش می ارزه؟ وای خدايا شکرت! جدی ميگی؟ چجور پسريه؟ سرش ب-

 مونا داشت پشتش ريز ريز می خنديد! 

مامان مهلت بده! پسر بدی نيست.تو همين شرکت ايليا کار ميکنه...اوضاعشم -
 خوبه! امشب مهمونی گرفته منم دعوت کرده. 

 مادر کمی به فکر فرو رفت: 

 مهمونيش چجوريه؟ محيطش سالمه؟ -

تازه يادش افتاده نگران سالمت او و محيطی باشد که پا در آن ميگذارد؟! وقتی 
 که پای او بارها به فجيع ترين پارتی های اين شهر باز شده بود؟ 

 اونجور که فکر ميکنی نيست يه دورهمی دوستانه ست! -

 که اينطور! ازت خواستگاری کرده؟-

سرفه جلوی خنده اش را ميگرفت مونا نمی توانست خوددار باشد..در حاليکه با 
 برخاست و از اتاق بيرون رفت! 

مامان تو اين دوره زمونه که يارو زرتی خواستگاری نميکنه! حاال فعال -
 قصدمون آشناييه! 

انصاف نبود که مادرش را فريب دهد اما خب اينطور حداقل از او پنهان نبود 
 که امشب کجا و با چه کسانی است! 

ولی حواست رو جمع کن اگر فهميدی آدم درستی نيست ديگه خيلی خب برو...-
 ادامه نده! 

 گونه ی چروک خورده اش را بوسيد: 

 چشم...خيلی گلی! -

پالتويی را که به لطف ميهمانی صامتی ها خريده بود روی شوميز تن زد.نيم 
بوت های مژگان را با ترس و لرز پا کرد و در نهايت دست و دلبازی آژانس 

ب چاره ای نبود نميتوانست با اين تيپ شيتان پيتان اتوبوس سواری گرفت...خ
 کند! 
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آدرسی که شاهين داده بود آپارتمانی بود پنج طبقه در يکی از مناطق نسبتا خوب 
تهران.نگاهی به دو طرف کوچه ی تاريک و خلوت انداخت و زنگ آيفون را 

 فشار داد.شاهين از پشت گوشی گفت: 

  طبقه دوم واحد شيش.-

با اسانسور به طبقه دوم رسيد و سمت واحد شش قدم برداشت..شاهين در درگاه 
 به استقبالش ايستاده بود. 

 سالم. -

 سالم خوش اومدی! -

از کنار شاهين رد شد و پا به راهروی ورودی گذاشت.از همانجا هم پذيرايی 
سوت و کور و خالی از هر موجود زنده ای توی ذوقش زد.صدا در سرش جيغ 

 کشيد که...ميهمانی ای در کار نيست! 

چرخيد و ديد که شاهين دارد کليد را در قفل ميچرخاند.خونش تسليم جاذبه ی 
فرار کرد! موبايل که ميان دستانش لرزيد...مردمکهای  زمين...از دست و پايش

لغزانش را معطوف اسکرين کرد و نام اميدبخش ايليا...تنها پيامی که ان لحظه 
مغزش صادر کرد...برقراری پنهانی تماس بود.سپس موبايل را در جيب پالتو 

 سر داد تا شايد ايليا در جريان وقايع قرار بگيرد و کاری کند! 

 خيد و به چهره ی مبهوت او لبخند زد: شاهين چر

چرا گرخيدی بابا؟ مامان بابام يکی دو روزی نبودن.ميدونستم اينجوری بگم -
 بيا خونه م نميومدی! مجبور شدم يه کم دروغ قاطيش کنم! 

در اين شرايط حفظ تسلط...وقتی با همه ی وجود دوست داشت روی زمين آوار 
 شود و جيغ بزند...خيلی سخت بود! 

 بزاق دهانش را فرو داد: 

 حق نداشتی بهم دروغ بگی! چيکار ميخوای بکنی؟ -

 لبخند شيطنت اميز شاهين عميق تر شد: 
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ميخوام بخورمت! چيکار ميخوام بکنم؟ قراره يه کم خوش بگذرونيم...فيلم -
 ببينيم..يه لبی تر کنيم! 

.دخترانه همه ی خاطرات تلخ و چندش آور به حافظه ی سياهش هجوم آوردند..
هايی که در دست نامردی به يغما ميرفت! احساس ميکرد روی مرتفع ترين 

 نقطه ی کره ی زمين ايستاده...هر لحظه انتظار سقوطش ميرفت! 

 ميخوام برم! -

 نچی کرد و نمايشی چشم غره رفت: 

 تا اينجا اومدی مگه ميذارم بری؟ -

 فضای خانه خفقان آور بود! نفسش داشت بند می آمد! 

 در رو چرا قفل کردی؟ -

 پنجه ی شاهين دور بازويش حلقه شد و او را به ميانه ی هال کشيد: 

 چون ميترسم مثل ماهی يهو از دستم ليز بخوری!-

 دستش را کشيد و از بند انگشتان شاهين رها کرد:

 نمی خوام بمونم! در رو باز کن! -

 پالتوت رو دربيار بشين يه چيزی بيارم بخوريم. -

دايا..! عجب غلطی کرده بود.او را چه به خوش گذرانی و تفريح حتی وای خ
 برای يک شب! 

 صدايش را کمی باالتر برد: 

نميشنوی؟ من با فکر اينکه مهمونيه اومدم! نه واسه خلوت دو نفره! در رو باز -
 کن! 

به نظر می آمد کمی خشم شاهين را تحريک کرده.چون لحظه ای پلک بست و 
 ت: سپس با تحکم گف

 گفتم بشين! به موقعش ميری! -
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بازدمش را منقطع و بريده بريده بيرون داد.اگر اتفاقی می افتاد...دستش به هيچ 
 کجا بند نبود! اين بار خودش را می کشت...بدون شک می کشت! 

همين که شاهين پشت کرد و سوی آشپزخانه رفت...روی مبل مخمل يشمی که 
نسبت به آشپزخانه نقطه ی کور بود نشست و موبايل را چک کرد.تماس حاال 

 قطع شده بود و پيامی از جانب ايليا داشت: 

 " اصال باهاش بحث نکن تو راهم چند دقيقه ديگه ميرسم!" 

دستش را سمت چپ سينه اش گذاشت.تپش تند قلب آزارش ميداد و با اينکه اين 
پيام کمی آسوده خاطرش کرده بود...همچنان از وحشت می لرزيد! هر آن 

 احتمال ميداد که شاهين سويش حمله ور شود! 

لحظاتی بعد ميز مقابل مبل پر شده بود از انواع و اقسام خوردنی ها...مزه و 
کل! می توانست نقشه ی اين پسر بدجنس را حدس بزند.شاهين بطری لعنتی ال

می دانست که ظرفيتش در نوشيدن خيلی کم است! می خواست با الکل او را 
 تسليم خودش کند! کف دستش را روی شقيقه اش فشار داد. 

 شاهين آمد و درست کنار او نشست: 

 هنوز که اين لباس ها تنته! خفه نشدی تو اين گرما؟-

 ود...اما کمی در خودش جمع شد و گفت: گرمش ب

 راحتم! -

 شاهين پوزخند زد و کمی سرش را به او نزديک کرد: 

حالم از اين امل بازی ها بهم ميخوره! اَدای دخترهای چشم و گوش بسته رو -
 در نيار بيتا! 

 آنقدر بهش برخورد که با چشم های گرد شده غريد: 

 هی! حرف دهنت رو بفهم! -

 د و با يک حرکت غير منتظره شال را از سرش کشيد: شاهين خندي

ميدونی از همينت خوشم مياد! چشمهات مظلومه ولی زبونت کار خودش رو -
 ميکنه! تو دختر جذابی هستی و اين رو هر کسی درک نميکنه! 
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 و با نگاهی به موهايش ادامه داد: 

 گيسو کمند! خوشگل شدن! -

يده بود...اما حاال که نگاهش فرق ميکرد بارها شاهين موهای او را بی پوشش د
 احساس به شدت بدی داشت! 

 شاهين خواهش ميکنم! من اصال اهل اين روابط نيستم بذار برم! -

 نشنيده گرفت و حين پر کردن پيک ها گفت: 

 برو از قفسه ی باالی تی وی يه فيلم انتخاب کن بذار! -

 ايليا رو برسون"  با استيصال در دل ناليد " خدايا...خواهش ميکنم

 ولی قبلش اين پالتو رو هم در بيار! -

 شرايط هر لحظه داشت سخت تر ميشد و به سمت و سوی بدی ميرفت! 

 گفتم راحتم دست از سرم بردار لطفا! -

دست شاهين که پيش آمد از جا پريد و چند قدم دور شد.شاهين کالفه از پس 
 کشيدن های او گفت: 

ور متوسل شم! دختر تو داری قرن چند زندگی ميکنی؟ ببين يه کاری نکن به ز-
 اين بچه بازی ها چيه؟ مگه من هيوالم؟ 

 ديگر نمی توانست کنترلی روی صدا و اعصابش داشته باشد: 

من يه امل عقب افتاده ام که نميخوام اينجا با تو تنها باشم! جور ديگه ای ميتونم -
 بگم که بفهمی؟ 

کرد...پيکش را يک ضرب باال رفت و با شاهين عميق و خطرناک نگاهش 
 حالتی تهاجمی سوی او آمد. 

 " تموم شد..تموم شد" 

در اوج ياس و درماندگی اش...زنگ آيفون به صدا در آمد.شاهين که لحظه ای 
فکر کرد...خانواده اش از سفر برگشته اند چنگی در موهايش زد و لبش را گاز 

 گرفت. 
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بيتا از مکث کوتاه او استفاده کرد و سوی آيفون دويد...تصوير ايليا اشک شوق 
به چشمهايش نشاند.کليد قفل را فشار داد و همان لحظه شاهين با خشونت شانه 

 اش را کشيد و به ديوار کوبيدش:  

 تو خبرش کردی؟ -

براق حاال که ايليا آمده بود...مراعات را کنار گذاشت و گستاخانه در صورتش 
 شد: 

 اره من خبر کردم! ناراحت شدی عيشت خراب شد؟ -

 شاهين نفس داغ و تندش را در صورت او خالی کرد و با غيظ گفت: 

تقصير منه! بيشتر از کوپنت بهت بها دادم يابو برت داشت دختره ی اسکل! -
فکر کردم لياقت داری خواستم آدمت کنم! اما حقت همون بود که مسخره ی 

باشی! اينی که فکر کردی اومده نجاتت بده ميدونی چقدر پشت سرت  عالم و آدم
 بهت خنديده دوزاری؟ 

بغضش ذوب شد و قطره قطره در چشمهايش ريخت...اما شاهين ادامه داد و 
 بار حقارت روی دوشش را سنگين تر کرد: 

حتما يه چيزی ازت بهش رسيده که بخاطرت اومده تا اينجا! وگرنه تا ديروز -
 هيچ کجاش نبودی! که به 

 صدايش وحشتناک ميلرزيد...اما حرفش را در صورت شاهين کوبيد: 

اونی که بايد ادم شه تويی حيوون! اگه همينقدر که ميگی بی ارزشم...پس وای -
 به حال تو که دو ماهه داری واسم دم تکون ميدی و محل سگت هم نميذارم! 

 يا روی تن چوبی در خورد: زنگ تيز واحد بلند شد و سپس ضربه های دست ايل

 شاهين بيا اين در رو باز کن! -

شاهين که پيشانی اش سرخ شده بود و تمام رگ هايش برجسته و نبض دار به 
نظر می امد...لفظ زشتی به او نسبت داد و سپس وحشيانه هلش داد و روی 
زمين پرتش کرد.دردی از انتهای ستون فقراتش مثل صاعقه تا پشت گردنش را 

 اند! سوز
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شاهين کليد را از جيبش در اورد و قفل در را باز کرد.ايليا با عجله شاهين را 
 کنار زد و او را ديد که کف زمين افتاده بود و گريه ميکرد! 

فکش منقبض شد.چشمهايش را در کاسه چرخاند و نگاهش را مثل سوزن در 
 پلکهای پايين افتاده ی شاهين فرو برد.خطاب به بيتا گفت: 

 پاشو وسايلت رو جمع کن پايين منتظر باش منم ميام. -

نگاهش را از روی شاهين برنميداشت...اما حواسش بود که بيتا با درد و 
درحاليکه از ديوار کمک ميگرفت برخاست و شال و کيفش را برداشت.فشار 

 خونش از عصبانيت بيشتر شد.سوييچ را سمتش گرفت: 

 تو ماشين بمون. -

 نگاهش را از او می دزديد سوييچ را گرفت و رفت.  بيتا در حاليکه

 يقه ی شاهين را در مشت هايش جمع کرد و به ديوار چسباند: 

 مگه نگفته بودم کاری به اين دختر نداشته باش؟ تو آدم نيستی؟ -

 شاهين با پوزخند دستهای او را گرفت و پايين کشيد: 

جوری انگار اين تو نبودی ميشه لطفا ادای مردهای قهرمان رو درنياری؟ يه -
که دست مايه خنده و تفريحش ميکردی! اصال ببينم تو چيکارشی که بخاطر يه 

 دختر بی سر و پا يقه ی رفيقت رو ميگيری؟ 

 سرش را جلوتر برد و کلمات را از ميان دندان هايش گفت: 

به تو ربطی نداره چيکارشم! فقط بيخيال اين دختره شو و غريزه ی بيمارت -
با يکی ديگه آروم کن! قبال هم بهت گفته بودم اهلش نيست ولی مثل اينکه رو 

 تو کله ت نرفته! 

اين ژست ها اصال بهت نمياد داداشم! خنده م ميگيره! چيه؟ نکنه گلوت پيشش -
 گير کرده؟ تو که سليقه ت اين شکلی نبود! 

اصال تمايل نداشت نسبتش را با بيتا جار بزند چون حوصله ی کنجکاوی های 
بعدش را نداشت و هيچ خوشش نمی آمد در مورد مسائل خصوصی و خانوادگی 

 اش حرف بزند...اما انگار جلوی شاهين را جور ديگری نميشد گرفت! 
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 ه بگير! بيتا دخترعمومه! مجبورم نکن قيد رفاقتمون رو بزنم شاهين! ازش فاصل-

 نگاه شاهين ناباورانه روی صورت جدی او دو دو زد...و خنديد: 

 چی؟ اين و از کجات در آوردی؟ -

 عقب کشيد و گفت: 

حرفام رو بهت زدم! يه بار ديگه اتفاق بيفته فقط حرف نميزنم! يه کار ديگه -
 ميکنم! 

 انگشت اشاره اش را باال آورد و تکان داد: 

 ! حواست رو جمع کن شاهين-

و بی تعلل چرخيد و از آنجا بيرون رفت.شايد کوتاهی کرده بود...شايد بهتر بود 
با بيتا جدی تر صحبت ميکرد! اما حداقل به موقع رسيده بود.ميدانست که شاهين 
در کنترل خودش بسيار بسيار ضعيف است و وقتی از دختری خوش بيايد، خود 

رای تصاحب آن دختر دست داری اش را کامل از دست ميدهد! و ممکن است ب
به هرکاری بزند حتی تجاوز به حريمش! بخت با بيتا يار بود که امشب اتفاقی 

 از زبان علی شنيد شاهين چنين قصدی دارد و به دادش رسيد! 

 پشت فرمان نشست و گفت: 

 سوئيچ و بده! -

 ايليا... -

 انگشت روی بينی اش گذاشت: 

 هيس! نميخوام هيچی بشنوم! -

 ميکردم...  من فکر-

تو چی فکر ميکردی؟ انقدر حرف من رو بی ارزش و بی اعتبار ميدونی که -
 پاشدی اومدی خونه ش؟ مگه نگفتم اين آدم خطرناکه؟ ها؟ 

 اشک هايش با شنيدن صدای بلند او سرعت گرفت. 

 بيتا: تقصير توئه! 
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 حيرت زده نيشخند زد: 

 چی؟ مثل اينکه بدهکارم شدم! -

وستهات انقدر شان من رو پايين آوردی که به خودشون اجازه واسه چی جلوی د-
بدن با دروغ و کلک بکشوننم خونه شون؟ من مسخره ام ايليا؟ من خنده دارم؟ 
به چی من خنديدين؟ اينکه بخاطر خانواده م تن به هر کثافتی دادم خنده داشته؟ 

ا اينکه اينکه تو سن عروسک بازی داشتم مواد دست يه مشت حيوون ميدادم؟ ي
مثل شما ها ال پر قو بزرگ نشدم و دغدغه هام جای مهمونی های آنچنانی و 
سفرهای خارجه و خوش گذرونی های ميليونی سير کردن شکم خانواده م و 

 خريدن داروهاشون بوده؟ کدومش بيشتر خنده داشته؟ 

 لعنتی به شاهين فرستاد.چشمهای خيس و گله مند بيتا داشت اذيتش ميکرد. 

 هيچوقت همچين کاری نکردم! چه مزخرفی تو گوشت خونده؟ من -

 مشت های کوچکش را کودکانه پای چشمانش کشيد: 

 خودم ميدونم الزم نيست کسی بهم بگه! -

 اشتباه ميکنی! -

 سرش را تکان داد و تلخ گفت: 

باشه! من اشتباه ميکنم! ممنونم که اومدی و کمکم کردی.نميتونم جبران کنم -
 م بار چندم مديونم کردی! برای نميدون

 االنم تا هرکجا که مسيرته من رو برسون بعدش خودم ميرم. 

جز يکی دو بار شوخی من هيچ حرفی نزدم يا کاری نکردم که شان تو رو -
 پايين بيارم! قصه شاهين فرق ميکنه! 

وگرنه تا حاال برخورد زشتی از علی و سامی ديدی؟ اشتباه کردی بيتا! بايد 
 اخطار منو جدی ميگرفتی! 

 بينی اش را باال کشيد: 

من چميدونستم؟ گفت مهمونيه! گفت حتی توام دعوتی...از کجا می فهميدم -
 همچين نيت کثيفی داره؟ 
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 سری به تاسف تکان داد و ماشين را روشن کرد: 

حاال که گذشت...اما ديگه انقدر راحت حرف کسی رو باور نکن! اعتماد بی -
 جا و بی اساس به آدم ضربه ميزنه! 

 بيتا سرش را به شيشه تکان داد و زمزمه کرد: 

 چون دوست تو بود باور کردم! اعتماد کردم! -

گوشه چشمی نگاهش کرد.اين يعنی به او اعتماد داشت؟ هه! دخترک احمق با 
ترين باندهای مافيايی و خالفکار هم که همکاری ميکرد باز عاقل نميشد بزرگ 

 و ساده لوحی اش را يک جور نشان ميداد! 

 *** 

پشت چراغ قرمز که ايستاد بيتا موبايلش را از جيب خارج کرد و روی گوشش 
 گذاشت: 

 بله؟ سالم...-

 زير چشمی ايليا را پاييد و گفت: 

صله م نگرفت بمونم حاال ميام ميگم.خب؟ تموم نه دارم برميگردم...ديگه حو-
 شدن مگه؟ قرصای خودم چی؟ باشه سر راه ميگيرم. 

حاال که حواس بيتا پی مکالمه اش بود راحت تر می توانست نگاهش کند.چهره 
اش با همين ريملی که بعد از آن همه اشک پايين نريخت...و آن رژ مات تغيير 

در اين حالت خيلی نرم و خوش رنگ ديده  کرده بود! و موهای رها و لختش که
ميشد! کم کم داشت وسوسه ميشد دستش را به نيت لمس تارهای سرخش بلند 

 کند که صدای بوق ماشين های عقبی حواسش را سر جا آورد! 

 ميشه سر راهت داروخونه ديدی من رو پياده کنی؟ -

آن منطقه  سری تکان داد و با کمی پرس و جو داروخانه ای شبانه روزی در
 پيدا کرد. 

 بازم ممنون تو زحمت انداختمت! تو ديگه برو! -

 کمربندش را باز کرد: 
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 فعال کار خاصی ندارم ميرسونمت! -

انگار حوصله ی تعارف نداشت.خستگی کهنه ای در تک تک اعضای صورتش 
 النه کرده بود! تنها "باشه" ای گفت و پياده شد. 

يک پيرمرد و زن جوان مشتری ای نبود.با  پشت سر بيتا به داروخانه رفت.جز
چشم بيتا را دنبال ميکرد که بعد از گرفتن فاکتور داروها به صندوق آمد تا 

 حساب کند. 

 دويست و شصت و هشت تومن! -

به نظر می آمد بيتا با شنيدن هزينه شوکه شده! ثانيه هايی صندوق دار را نگاه 
 کرد و گفت: 

 خريدم!  ٢٠٠از  من يک ماه پيش اينارو کمتر-

خواهرم مثل اينکه از دنيا خبر نداری! يک ماه پيش خيلی چيزا فرق ميکرد! -
دالر سر از آسمون هفتم درنياورده بود...مخصوصا تحريم هم يه سری داروها 
 رو کمياب کرده! شايد شما يک ماه ديگه بيای اصال اين قرص رو پيدا نکنی! 

 توانست حدس بزند انقدر پول ندارد!  از حالت معذب و خجالت زده ی بيتا می

 کارتش را از کيف پول بيرون کشيد. 

 بيتا: راستش من موجوديم... 

 کالم بيتا با دراز شدن دست او سوی صندوق دار ناقص ماند.. 

 . ٩٣٢٩لطفا با اين حساب کنيد آقا...رمزشم -

 گونه های بيتا با حرکت او رنگ گرفت و زمزمه کرد: 

 ايليا...الزم نيست بعدا ميخرم! -

صندوق دار کارت کشيد و آن را همراه رسيد و فيش به او داد.ابرويش را با 
 شيطنت باال انداخت.دلش برای اذيت کردن او تنگ شده بود. 

 نچ نچ...حسابت خيلی سنگين شده توله شير! توام که نميتونی جبران کنی! -

 سر فرو افکند و زيرلب گفت: 
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 قم کم کن. از حقو-

 با حالتی متفکر و ساختگی گفت: 

 شايد يه راهی جز کم کردن حقوقت باشه! -

 بيتا کنجکاو پرسيد: 

 چه راهی؟ -

 فيش را به او داد و گفت: 

 فعال برو داروها رو بگير! -

بيتا با تحويل فيش داروها را گرفت...دوشادوش او از داروخانه خارج شد و 
 سوی ماشين رفت. 

 گی؟ نميخوای ب-

 در سمت راننده را باز کرد: 

 بشين تا بگم. -

بيتا مطيعانه روی صندلی نرم و راحت ماشين جا گرفت.صدا صاف کرد و 
 درحاليکه آينه ی بغل را می پاييد و ماشين را از پارک خارج ميکرد پرسيد: 

 خونه داريت چطوره؟ -

 اهش خواند: بيتا چشمهای درشتش را به او دوخت.ميشد شک و بدبينی را از نگ

 خوبه..واسه چی؟ -

 آشپزيت چی؟ -

 از سوال های او گيج شده بود: 

 اونم خوبه...چرا ميپرسی؟ -

 هر دختر خنگی ميفهمه! ميخوام بگيرمت! -

بيتا وا رفت و به عضالت منبسط شده ی صورت او خيره ماند...خونسردی اش 
 را که باز يافت گفت: 
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 اعلی حضرت...اين لطفتون رو چطور جبران کنم؟ -

خيلی آسونه! هر جمعه ميای...خونه م رو جمع و جور ميکنی...چند وعده غذا -
 ميپزی ميذاری فريزر.ديگه چميدونم گردگيری و جاروبرقی و از اين کارا! 

 بيتا: من که نفهميدم چی ميگی! 

 شوخی را کنار گذاشت و گفت: 

 گه؟ جمعه ها بيکاری دي -

 آره. -

خوشم نمياد هرکسی رو راه بدم خونه م...وقت نظافت و آشپزی ندارم و از -
غذاهای بيرون هم ديگه خسته شدم.اگر قبول کنی هشتصد ميذارم رو حقوقت! 

 چطوره؟ 

به نظر می امد پيشنهادش به اندازه ی کافی وسوسه کننده بوده و ذهن بيتا را 
 مشغول کرده. 

 کنی و بهم خبر بدی! باشه؟ ميتونی فکرهات رو ب-

 باشه! -

خوب...اينگونه با يک تير دو نشان ميزد! هم از شر شلختگی خانه و نيمرو و 
 فست فود راحت ميشد...هم کمکی به اوضاع اسف بار توله شير ميکرد! 

او را که جلوی خانه شان پياده کرد به مقصد خانه ی خودش راه افتاد.شاهين 
بعد از قطع تماس بالفاصله پيامش رسيد.با يک دست  زنگ ميزد.اهميتی نداد و

 فرمان را گرفت و با دست ديگر پيام او را باز کرد. 

 "اون حرف رو جدی زدی؟ دختر عموته؟" 

اوفف...دقيقا از همين سوالها و فضولی ها فرار ميکرد که به لطف حماقت 
 بيتا...گرفتارش شد! 

**  
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او و مژگان شکل گرفت.به غلط  همانطور که فکر ميکرد دعوای سختی ميان
کردن افتاده بود! اگر توانسته بود از دست شاهين جان سالم به در ببرد...از 

 دست مژگان قطعا نميشد! 

 بابا نخوردمشون که...عين اولشه! بيا! -

 مژگان: اصال تو غلط ميکنی دست به وسايل من ميزنی! 

 شر درست بشه! مريم: مژگان بيخيال ارزش نداره بخاطر همچين چيزی 

مژگان: من خودم اون رو تا حاال نپوشيدم اونوقت اين بچه پرو بدون اجازه ی 
 من... 

قريب به نيم ساعتی بود که داشت غر ميزد...دستهايش را دو طرف سرش 
 گذاشت: 

بسه...غلط کردم آقا! مقصر خودمم...منم بايد مثل تو هر چی در ميارم خرج -
 توی بدبخت نشم!  قرتی بازی هام کنم که محتاج

 مژگان سويش خيز برداشت و مريم با ايستادن مقابلش مانع شد. 

 مژگان از پشت مريم گردن می کشيد: 

 ببين دستم بهت برسه مو رو سرت نميذارم ايکبيری ها! گمشو از جلو چشمهام!  -

خيره در چشمهای وا دريده ی مژگان سر به تاسف تکان داد و آتش به جانش 
يب نيم خورده را از روی سنگ اپن برداشت و سويش پرتاب انداخت که س

کرد.از مسير سيب خودش را کنار کشيد و آن درست به پيشانی مونا خورد که 
 بی خبر داشت از اتاق بيرون می آمد.داد مونا بلند شد: 

 آخ! عوضی منو چرا ميزنی! -

 مادر بر زانوهای بی رمقش کوبيد و با اين نفرين معرکه را خاتمه داد: 

الهی ذليل بميريد که من رو شماها دق مرگ ميکنيد آخر! به خدا چهار تا پسر -
 داشتم اين خونه بيشتر روی آرامش به خودش می ديد! 

ا به اتاق پناه برد و تمام فشارهای روانی را که امشب بر او آمده بود...بی صد
 خالی کرد! 
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آنقدر در تاريکی و تنهايِی چيره بر فضای اتاق غرق شد و به آينده ی مجهولش 
 انديشيد که پلک های خسته اش گرمای خواب را پذيرا شد و خوابش برد. 

صبح با خزش دستهايی ميان موهايش هشيار شد.از ميان پلک های نيمه 
 ان خورد و از جا پريد. بازش...لحظه ای کوتاه... تصوير پدر را ديد.سخت تک

 مژگان چهره در هم کشيد: 

 اوی چته؟ -

 نفسش لرزيد...دستش را پشت سر روی موهايش گذاشت: 

 تو...به موهام دست زدی؟ -

 مژگان روی زانو بلند شد و مهتابی را روشن کرد: 

 نه! -

 با وحشت چهارگوشه ی اتاق را بررسی کرد.روح بود؟! 

ميان حرکت سريع چشمهايش...گذرا خنده ی خبيث و پر از تفريح مژگان را 
 ديد.مکث کرد و ابروهايش را در هم کشيد! 

 مريضی مگه؟ ترسيدم! -

 حقت بود! -

 چيکار داری؟ هنوز بد و بيراهات تموم نشده؟ -

 چهل گيس داری؟ -

 مژی پاشو برو حوصله ت رو ندارم! -

 اتو بافت آفريقايی بزنم! بی چشم و رو! اومده بودم موه-

اين يعنی عذرخواهی به شيوه ی مژگان! اين مدل بافت خيلی به او می آمد اما 
 هر چه به مژگان التماس ميکرد برای اينکار بی حوصله بود! 

 مچ دست مژگان را که نيمخيز شده بود...کشيد و گفت: 

 نه نرو! -
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داشت.جعبه ی  ساعت موبايلش را چک کرد.شش و نيم بود و هنوز فرصت
 پالستيکی چهل گيسش را پيدا کرد و با خوشحالی جلوی مژگان نشست: 

 بباف! -

 ساعت چند ميری سرکار؟ -

 سرکار...شرکت...شاهين!.. 

 هفت و ربع راه ميفتم.وقت هست. -

 مژگان موهايش را شانه زد و مشغول شد.کمی طول کشيد اما می ارزيد. 

بعد از تمام شدن کار...خودش را در آينه ی گرد قاب نقره که از جهاز مادر 
بود بررسی کرد.جنجال شب گذشته را از خاطر برد و ذوق زده بوسه ی آبداری 
روی گونه ی مژگان گذاشت و او که هميشه از اينکار بدش می آمد...پسش زد 

 و غريد: 

 اهَ کثافت! -

 د: بی اهميت دستهايش را بر هم کوبي

 مرسی! -

حالش با کار مژگان و نيتی که در پسش مخفی بود...خوش شده بود.با انرژی 
دست و صورت آب زد و بعد از صرف مختصر صبحانه ای...آماده شد و از 

 خانه بيرون رفت.هوای پاک و متعادل اسفند را نفس کشيد. 

  بابت رويارويی با شاهين استرس داشت.دستش را روی بافت موها گذاشت.

 "کاش نبافته بودم.يه وقت فکر نکنن واسه جلب توجهه؟" 

از خدا خواست که امروز را بدون تنش و اتفاق پشت سر بگذارد.تصميمش را 
هم در مورد پيشنهاد ايليا گرفته بود.قبول ميکرد! هشتصد تومان در اين اوضاع 

ا را به اقتصادی تاسف آور خيلی بود! حداقل برای بيتا خيلی بود! او که جمعه ه
 بطالت ميگذراند...حداقل يک کار مفيدی ميکرد و پولی ميگرفت. 

خانم نوروزی رسيده بود.به او سالم و صبح بخيری گفت و به آبدارخانه 
همه کارمندهارسيدند.چای تازه دم را در فنجان  ٩رفت.چای دم کرد.تا ساعت 
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اجازه ها ريخت و براشان برد.به بخش مهندسی که رسيد کمی دستش شل شد.
گرفت و وارد شد.نگاه سنگين شاهين همه ی وجودش را سوزن سوزن ميکرد! 
نگاهی که بر خالف هميشه اثری از خنده و شيطنت در آنها نبود و جديت 

 هولناکی درش خانه داشت! 

نگاه خيره اش را بی پروا به او داده بود و هيچ توجهی نداشت که چهار تن  
زده چای ها را پخش کرد و به آبدارخانه  ديگر هم اينجا حضور دارند.شتاب

بازگشت.يک ربع بعد شاهين به دنبالش آمد.نگاهش را از پشت شانه های نسبتا 
 پهن او به فضای باز چهارچوب در داد.از تنها بودن با او می ترسيد! 

 ايليا يه چيزايی ميگفت.. -

 -... 

 تو واقعا دخترعموشی؟ -

 از هم صحبتی با او اکراه داشت. 

 آره. -

 چرا تا حاال چيزی نگفتين؟ -

 خودمون تازه فهميديم! -

 چطور؟ -

 از خودش بپرس. -

 خودش جواب نميده -

 پس الزم نيس تو بدونی. -

 شاهين نفس عميقی کشيد: 

 بسيارخب...خواستم بابت ديشب معذرت خواهی کنم.زياده روی کردم! -

د! با يادآوری شان از توهين هايش نميشد با يک معذرت خواهی چشم پوشی کر
 اعصابش بهم ريخت و با خشم فرو خورده ای گفت: 

 مهم نيست! -
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 بخشيدی؟ -

 با بی تفاوتی مصنوعی گفت: 

 چرا بخشش يه دختر بدکار و بی لياقت برات مهمه؟ -

به نظر نمی آمد از اينکه حرف های شب گذشته را به رويش آورده شرمنده 
 شده باشد! شايد هم خودش را به آن راه ميزد. سرش را خاراند و گفت: 

 متاسفم! نميدونم چرا از کوره در رفتم! نميخواستم اونجوری شه! -

 بی حوصله گفت: 

 باشه...ميگم که مهم نيست! -

شاهين که ديد او ميلی به حرف زدن ندارد رفت.نزديک به ظهر از شرکت 
ديگری مهمان آمد و همراه مهندسين جلسه ای تشکيل شد.اينطور که او فهميد 
پروژه ای مشترک بود که اگر با موفقيت اجرا ميشد...قدم بزرگی به حساب می 

ست نخورده آمد! بعد از جلسه که رفت پيش دستی های شيرينی و ميوه های د
را جمع کند...متوجه خوشحالی بچه ها شد. ايليا هم با خونسردی هيجان آنها را 
به تماشا نشسته بود و حالت مغرور نگاهش طوری بود که گويی جز موفقيت 

 چيزی در انتظارش نيست! 

بعد از پايان ساعت کاری ايليا همچنان در اتاقش بود و کار ميکرد.سالن را طی 
ر را هم دستمال کشيد.به آبدارخانه بازگشت تا ظروف کثيفی زد و ميزهای کا

را که با تنبلی در سينک رها کرده بود بشورد.بعد از اتمام کار...وقتی داشت 
پالتو را تن ميکرد به ياد آورد که امروز بايد سرويس را ضدعفونی کند.صدای 

کابينت نارضايتی از گلويش بيرون آمد.مواد شستشو و ضدعفونی کننده را از 
زير سينک برداشت و به سرويس رفت.حين کار صدايی شنيد...شبيه يک فرياد 
خفه! صدای بلند هواکش اجازه نميداد درست متوجه شود.لحظه ای مکث 
کرد.شير آب را بست و کمر راست کرد.ماسک را از روی بينی اش پايين 

.در کشيد.از سرويس که در راهرويی کنار در ورودی قرارداشت بيرون آمد
باز بود...و صدای دويدن در راه پله ها می آمد.ناله ای از اتاق ايليا شنيد.طی 

 از دستش افتاد.

 يا خدا" “
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سمت اتاق ايليا پرواز کرد.صحنه ای که می ديد...باور کردنی نبود! سرخی 
خون روی پيراهن ايليا نقش ميزد.قلبش ميکوبيد؟ يا نه؟ نگاه او هم داشت رنگ 

 چيز را قرمز می ديد.  خون ميگرفت..همه

تلو تلو خوران جلو رفت.نتوانست سرپا بايستد...ميان راه زانو زد...و چهار 
 دست و پا خودش را به ايليای بی هوش رساند. 

 ” االن بايد چيکار کنم؟ اينجور مواقع چيکار ميکنن؟“

 ايلی...يا! -

.نفس هايش پلک های ايليا ميلرزيد...اما انگار توان باز کردنشان را نداشت
 بريده بريده ميرفت و می آمد! 

نمی توانست بايستد...چرا نميتوانست بايستد؟ مثل افليج ها کشان کشان سوی 
 ميز رفت.به زحمت کمی نيمخيز شد...گوشی تلفن را برداشت. 

 ؟" ۵١١اورژانس..اورژانس چند بود؟ “

 د! تماس با خانم خوش صدايی پاسخ گفته شد.چشمه ی واژه ها خشکيده بو

 بياين...داره...ميميره! -

زن ميخواست او آرامشش را حفظ کند و آدرس دقيق را بگويد.آدرس؟ آدرس 
اينجا چه بود؟ از پشت گوشی چيزهايی ميپرسيدند...توصيه هايی ميکردند...اما 
او نمی شنيد! نشانی را دست و پا شکسته داد.چشم هايش سياهی ميرفت! آب 

ا التماس ميکرد...که چشم هايت را باز کن...اما دهانش می خشکيد! هی به ايلي
پلک های او سنگين تر ميشد...و رنگش سفيد تر! تا رسيدن آمبوالنس بارها 

 جان داد...و دوباره زنده شد! 

ايليا را روی برانکارد گذاشتند.پرستار ميگفت نگهبان ساختمان را بيهوش کرده 
 خواست همراه ايليا برود. اند! پليس آمد و مشغول سوال و جواب شد.دلش مي

 از خانه هی روی موبايلش زنگ ميزدند اما با اين حال نميتوانست صحبت کند! 
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کاش ايليا چشم هايش را باز ميکرد...آنجور شرورانه به او نگاه می دوخت! 
سر به سرش ميگذاشت...تا ته دنيا ميگفت توله شير! کاش چشم هايش را باز 

 ميکرد! 

 *** 

ی حسام غوغايی بر پا بود.نوه ها از سر و کول هم باال در خانه ی پدر
ميرفتند...صدای همهمه...خنده و گفتگو...صدای بلند تلويزيون که کسی به آن 
توجه نداشت.نگاه حسرت زده اش پی کودکان می دويد...و بعد به حسام فکر 
ميکرد.هرگز سرزنشش نکرده بود.نقصش را به رويش نمی آورد...و نداشتن 

را صبورانه تحمل ميکرد! اما اين خود ساغر بود که داشت خودش را می  ايليا
خورد! خجالت می کشيد...می ترسيد! آری می ترسيد! از ،از دست دادن حسام 
می ترسيد.از سرمايی که داشت به زندگی زناشويی اش رسوخ ميکرد...و يا 

 رسوخ کرده بود! 

 از به بن بست رسيدنشان! از اين همه سکوت و درونگرايی حسام می ترسيد...

کيک تولد کسری...خواهرزاده ی ده ساله ی حسام را آوردند.سهم او از تولد ده 
 سالگی ايليا چه بود؟ سه ساعت...سه ساعت وقت گذراندن با او..! غريبانه! 

نمی توانست بغضش را مهار کند.تماس بی موقع ايرج بهانه ی خوبی برای دور 
 د ايليا به ساغر زنگ نميزد! شدن بود.چون او جز در مور

برخاست و به ايوان سنگ پوش رفت...خواست پاسخ بدهد...اما صدای پچ پچ 
 حسام و حاج خانم..مادر حسام زير ايوان مانع شد! بی اختيار گوش تيز کرد. 

آخه اين چه زندگی ايه پسر من؟ خونه ای که بچه نداشته باشه روح -
 نداره...خوشبختی نداره! تاريکه! 

 چيکار کنم مادر؟ خواست خداست! -

 خواست خدا نيست...خواست توئه! -

 شروع شد باز؟ -

آتيش ميگيرم وقتی زندگيت رو می بينم! حيف تو بود! قد و باالی تو رو کدوم -
پسر دور و برمون داشت؟ هوشت رو...موقعيتت رو...بخدا همه ی دخترهای 
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فاميل واست سر و دست ميشکوندن! همين زينب دخترخاله ت...يک دنيا دنبال 
 گوشه چشمش بودن...اون همه سال منتظرت موند...بعد تو... 

 مادر اين بحث ناراحتم ميکنه! لطفا تمومش کن! -

چطوری تموم کنم؟ حق تو اين نبود! بچه دار نمی شديد خيلی خب باشه...حداقل -
 يه بچه مياورديد.  ميرفتيد از پرورشگاه

مسئوليتش سنگينه...من شايد بتونم تو گوش بچه ی خودم هم بزنم اما بچه ی -
امانت رو بايد پس فردا بابت کوچيکترين کوتاهی و خطايی اون دنيا جواب بدم! 

 از پسش برنميام! 

تمايلی به شنيدن ادامه ی بحثشان نداشت.بدون سر و صدا داخل خانه 
بود گوشی بارها ميان دستش لرزيده! به راهرويی که بازگشت.اصال حواسش ن

نزديک در قرار داشت پناه برد و تکيه به ديوار داد.کجا را اشتباه کرده بود؟ 
کدام راه را اشتباه رفته بود؟ اين اشتباه از کجا شروع شد؟ از حسام؟ از ايرج؟ 

 از ايليا؟ قبل تر؟ از دنيا آمدنش؟ 

ه ی پلک هايش را فشار داد.نبايد کسی در ايرج قصد کوتاه آمدن نداشت.گوش
 اين وضعيت می ديدش! 

 الو؟ -

 ساغر... -

 صدای ايرج خسته بود...چيزی شبيه گره...يا بهت ميانش حس ميشد! 

 بله؟ -

 ميشه...بيای بيمارستان؟ -

 گويی کسی با چوب به پشت زانوهايش کوبيد...ايليا!.. 

 چی شده؟ -

 لم خوب نيست! فقط بيا...من...دست تنهام! حا-

رگی از کنار چشم چپ...تا وسط سرش تير کشيد و از شدت درد چشمانش به 
 اشک نشست. 
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 ميگم چی شده؟ ايليا؟ ايليا طوريش شده؟ -

 آدرس رو برات اس ميکنم.خودت رو برسون! -

 *** 

 حضور حسام به مذاق ايرج خوش نيامد! و با بدخلقی رو برتابيد. 

کنار تخت ايستاد.چشمهای ايليای رنگ پريده اش بسته بود.کف دستش را به 
 گونه ی ايليا چسباند.اشک روی گونه اش غلتيد. 

 کار کيه؟ -

ايرج چندان رغبتی نداشت که توضيح بدهد مخصوصا در حضور حسام...با 
 اکراه گفت: 

 هنوز مشخص نيست ولی پيداش ميکنم! -

ش سفت شده بود.ساغر نمی دانست برای ايليا خون به صورت حسام دويده و فک
 نگران باشد يا تنش احتمالی ميان حسام و ايرج! 

 حسام: به پليس اطالع دادين؟ 

 ايرج نگاه خصمانه ای سويش انداخت: 

 نکنه بايد به تو جواب پس بدم! -

حسام سخت در تالش بود مبادا اين طوفان فزاينده ی خشم کار دستش بدهد! 
 ساغر وارد گفتگويشان شد: 

 ساغر: بايد شکايت کنيم! 

 ايرج: نه! 

 حسام: نه؟! يعنی چی؟ 

 ساغر ميشه لطفا شوهرت رو رد کنی بره؟ -

ه حسام با دو گام بلند نزديک ايرج شد.قدش بلند تر بود...از باال به ايرج نگا
 کرد.دلهره ی ساغر فلج کننده بود! 
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 خواهش ميکنم االن وقت دعوا نيست! اونم باال سر اين بچه! -

ايرج: نه من ميخوام بدونم به اين بچه خوشگل چه ارتباطی داره که خودش رو 
 انداخته وسط؟ 

 حسام از خود بيخود يقه ی پيراهن چروک شده ی ايرج را ميان پنجه گرفت. 

 بدونی؟  خيلی دوست داری-

 ای وای..ای وای" “ 

 متضرع و پر خواهش ناليد: 

 حسام! -

 حسام در صورت غيظ آلود ايرج غريد: 

 نکنه قراره بخاطر کثافت کاری های تو پس فردا جنازه ش رو دستمون بمونه؟ -

ساغر سعی داشت جو را آرام کند اما ناموفق بود! صداها باال گرفت و اولين 
گينش زد و بالفاصله ايرج جواب داد.ساغر باورش ضربه را حسام با مشت سن

نميشد اين مردی که اينطور پر از عقده و حرص دارد خودش را خالی ميکند 
 حسام آرام و بی حاشيه باشد! 

ايليا بيدار شده بود و گيج و منگ پلک ميزد.آن دو را نگهبانان بيمارستان به 
بهوت برای بدبختی خودش زور از هم جدا کرده و از اتاق بيرونشان بردند! م

 زار ميزد! خدای بزرگ...چه آبرو ريزی ای! 

 *** 

خواست زخم گوشه ی لب حسام را لمس کند...اما او به سردی سرش را عقب 
 کشيد.انگشتانش را مشت کرد و دست انداخت. 

 درد داری؟ -

حسام بی پاسخ پيراهن از تنش بيرون کشيد...و از کابينت باالی هود بسته ی 
ری را که شايد سالی يکبار هم دست به آن نمی برد برداشت.با فندک گاز سيگا

يک نخ آتش زد و هود را روشن کرد و همانجا با خشونت و حرص از آن کام 
 گرفت.ساغر شرم زده و مضطرب انگشتهايش را در هم پيچيد: 
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 اي کاش نمي اومدی! -

 حسام دود را فوت کرد و سرش را رو به سقف باال گرفت: 

 و لطفا راه حل هات رو واسه خودت نگه دار! ت-

 از تمسخر کالم حسام قلبش فشرده شد. 

 ميگی من چيکار کنم؟ اين وسط بين شما سه تا گير افتادم! -

 سيگار را درون سينک انداخت و فرياد زد: 

ميتونستی از اول اين حماقت رو نکنی! ميتونستی نيای خودت رو نندازی تو -
بغل من! بازم نه؟ ميتونستی وقتی زن اون دی...ث شدی ديگه ازش جدا نشی! 

 بمونی باال سر اون بچه که گوشت قربونی نشه! 

 ساغر در خود فرو ريخته...غمگين...و مستاصل پوزخند زد: 

دارم ازدواج ميکنم گريه کردی! تو نبودی وقتی  اين تو نبودی وقتی فهميدی-
 فهميدی جدا شدم اومدی دنبالم؟ 

حسام مهاجم پيش آمد...آن سمت کانتر دستهايش را ستون کرد و سويش خم 
 شد...و با لحن مخربش او را در هم کوبيد: 

اون موقع نميدونستم بچه ی من رو زير دست يه قاچاقچی ول کردی! پشيمونم! -
را از همون اول تو رو راه دادم تو زندگيم که بيای و همه چيز رو پشيمونم چ

 نابود کنی! 

و از آشپزخانه بيرون آمد...سمت اتاق مهمان رفت و شب را هم همانجا 
خوابيد...برای اولين بار در طول زندگی مشترکشان...حسام بستر خود را از او 

 جدا کرد! 

پاره هايش را وصله کند! اما باز  دل ساغر شکسته بود...ديگر نميتوانست تکيه
هم حق را به حسام ميداد! با خودفکر کرد وقتی کمی آرام تر شد...می رود و 
از دلش در می آورد...اما صبح فردا...حسام حتی از روز گذشته هم پريشان 
تر می نمود! و وقتی شروع به بستن چمدانش کرد ساغر با وحشتی آغشته به 

 بهت پرسيد: 
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 کجا؟ -

حسام نگاهش را از او دريغ ميداشت و اين بزرگ ترين درد برای ساغر بود! 
او مرد داد و بيداد نبود...مرد کتک زدن و عصبانيت های فاجعه بار نبود...و 

 با همين نگاه گرفتن می توانست تمام دنيايت را ويران کند! 

 چند روز ميرم سفر.نميتونم اينجا بمونم! -

 ؟ تنها؟ چرا انقدر يهويی-

يا بايد بمونم برم سراغ اون مرتيکه و پی همه چيز رو به تنم بمالم و واقعيت -
رو بهش بگم يا هم بايد چند روز از اينجا دور بمونم تا آروم شم! االن منطقم 

 کار نميکنه! هر لحظه ممکنه يه کار اشتباه ازم سر بزنه! 

 ساغر نزديک شد و دست روی بازويش گذاشت: 

 مرخصی بگيرم با هم بريم. پس صبر کن منم -

 حسام چشم های خالی و دل مرده اش را از به او داد: 

 ميخوام تنها باشم! -

ساغر هيچ نگرش مثبتی به اين سفر ناگهانی او نداشت! حس ميکرد اين سفر 
ميتواند منجر به تصميماتی شود...شايد حسام ميخواست خودش را يک دله 

 ی اش کنار بگذارد! کند...شايد ميخواست او را از زندگ

عقب نشست و سر شکسته به پر شدن چمدان نگاه کرد.اين چه مصيبتی بود که 
 گرفتارش شد؟ 

 " خدا لعنتت کنه سروش...همه ش تقصير توئه...نمی بخشمت! نمی بخشم!" 

حسام آماده شد.زيپ چمدان را بست.وسيله های شخصی و ضروری را نيز 
 م بی نگاه گفت: درون کيف دستی اش گذاشت...و باز ه

نميدونم چند روز طول بکشه.موبايلمم خاموش ميکنم.هر خبری از ايليا داشتی -
برام ايميل کن.اگه من برم پيشش نميتونم خودم رو کنترل کنم و اون اتفاقی که 

 نبايد بيفته ميفته! خداحافظ! 
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و رفت...به همين راحتی.بی آنکه او را در آغوش بگيرد...ببوسدش...بگويد 
 تنگش ميشود..مثل يک غريبه رفت! دل

 *** 

الله دستش را رها نميکرد و نگاه نگرانش را از صورت او نميگرفت.چانه ی 
 پسرها گرم شده بود و سر درد او را تشديد ميکرد. 

 علی: چجوری اومدن تو ساختمون؟ نگهبان؟ دوربينها؟ 

خيص نگهبان رو بيهوش کردن...صورت هاشونم پوشونده بودن...قابل تش-
 نيست چهره هاشون تو دوربين! 

 حاال حدس خودت چيه؟ -

 حوصله ی سوال و جواب نداشت. 

 نميدونم..هيچی نميدونم! -

 و خطاب به شاهين گفت: 

اين چند روز که من نميتونم بيام شرکت کارها رو ميسپرم به خودت.حواست -
 باشه. 

 شاهين سر تکان داد و شانه اش را فشرد: 

 نگران نباش! -

 الله گفت: 

مرخص شدی بازم ميام پيشت...فقط لطفا موبايلت رو روشن نگه دار و جوابم -
 رو بده خب؟ اين دو روز هزاربار از نگرانی مردم و زنده شدم! 

 لبهای خشک و بی رنگش را تر کرد و گفت: 

 باشه.ممنون اومدی! -

 بعد از رفتن بچه ها...ايرج با ساک کوچک لباس هايش آمد: 

 ترخيصت رو انجام دادم.  کارهای-

@mahbookslibrary



 ايليا به کبودی پای چشم ايرج چشم دوخت: 

 مامان نيومد؟ -

 نه! -

 چرا پليس رو رد کردی؟ -

 ايرج با خلقی تنگ دکمه های پيراهن آبی بيمارستان را باز کرد: 

 من ميدونم دارم چيکار ميکنم! -

 کار کی بود؟ -

 ايرج پيراهن را از تن ايليا بيرون کشيد: 

 کرت رو بابت اين قضايا درگير نکن! من درستش ميکنم! تو ف-

فکرم؟ من خودم درگير شدم! چيکار داری ميکنی؟ کيا رو با خودت سر لج -
 انداختی؟ 

 ايرج تيشرت را از سر ايليا رد کرد: 

ايليا من خيلی تحت فشارم ميفهمی؟ همه چيزم رو هواست! از وقتی تو رو -
ن بدنم داره ميلرزه! گفتم درستش ميکنم روی تخت بيمارستان ديدم چهارستو

 يعنی ميکنم! 

حداقل بگو سر چی من چاقو خوردم؟ ها؟ مطمئنم تو داری کار خطرناکی -
 ميکنی! 

 سفيدی چشم های ايرج پر از رگ های متورم و قرمز بود: 

تو بفهمی چی عوض ميشه؟ بخاطر يه محموله ی اسلحه ست! حاال راحت -
 شدی؟ 

بيرون بدهد! حيرت به چهره اش دويد.اين مرد داشت چه  نتوانست بازدمش را
 غلطی ميکرد؟ 

 بابا! بابا تو ديوونه شدی؟ -
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 ايرج انگشت اشاره اش را تهديد گرانه تکان داد: 

 اعصاب ندارم ايليا هيچی نميخوام بشنوم! هيچی! -

اگه مرده بودم چی؟ ميفهمی چی شده؟ امروز اومدن شرکتم پس فردا البد -
 ميخوان بيان تو خونه م! 

اونا هيچوقت همچين غلطی نميکنن چون ميدونن نابودشون ميکنم! قصدشون -
 تهديد بوده و جوابش رو هم ميگيرن! 

 اين ديگه شوخی بردار نيست گير ميفتی! قضيه ش امنيتی ميشه! -

 ه اين کارها نداشته باش! تو کاری ب-

 آه خدايا...ايرج عاقبت هم خودش را و هم او را به کشتن ميداد! 

  * 

داشتم سکته ميکردم...پيرهنش کال خون بود! وحشتناک بود مجيد! تو عمرم -
 اينجوری دست و پام رو گم نکرده بودم! 

 مجيد عميق نگاهش کرد و نخ بعدی سيگار را آتش زد: 

ی! حاال يه چاقو خورده ديگه! چطور اون موقعی که من مخم رو صاف کرد-
 بخاطر تو چاقو خوردم اينطوری کولی بازی درنياوردی؟ 

 دهانش را کج کرد: 

همچين ميگی يکی ندونه فکر ميکنه چه خبر بوده! حاال يه کم نوک چاقو گرفت -
 به بازوت! دو تا قطره خونم چکيد!

 مجيد فندکش را سوی او پرت کرد: 

 م و رو! بی چش-

در اتاق چهارطاق باز شد و رامين پسر آتش پاره ی سعيد مثل جت سمت 
عمويش دويد و هيکل گرد و تپلش را روی شکم او انداخت.داد مجيد به هوا 

 رفت: 

 آخ توله سگ! روده هام بهم ريخت! -
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 رامين شروع به جنب و جوش کرد: 

 عمو عمو جی تی ای ميخوام! -

 بابات کجاست؟ -

 ر داشت! رفتش کا-

 بله ديگه تو رو مياد ميندازه به جون ما خودش در ميره! -

 رامين مثل نوار ضبط شده تکرار ميکرد: 

 جی تی ای جی تی ای! -

 مجيد بلند برادرش را صدا زد: 

 وحيد...بيا برای اين بچه بازی بذار. -

 وحيد از هال جواب داد: 

 خودت بذار ديگه. -

 خسته ام! -

 وحيد سالنه سالنه آمد و چشم غره ای به مجيد رفت: 

 گشاد بودنم واال حد و حدودی داره! -

مجيد چهره در هم کشيد و زير لب چيزی گفت.شال را روی سرش مرتب کرد 
 و گفت: 

 من ديگه برم. -

 محيد: کجا؟ وايسا االن ننه مياد شام رو بمون اينجا. 

 ايشاال يه شب ديگه. -

به خانه ی خودشان رفت.به محضی که رسيد پيامی برای خداحافظی کرد و 
ايليا فرستاد و حالش را پرسيد...اما می دانست اين پيام هم مثل همه ی پيام های 
اين مدت بی پاسخ می ماند! سرش را کنار سر مونا روی بالش گذاشت و به 

 مستطيل سبز تلويزيون خيره ماند. 
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 دلم براش تنگ شده" “

يم خيز شد و زيرچشمی موقعيت مادر و مژگان را بررسی مونا روی آرنجش ن
 کرد و سپس زمزمه وار گفت: 

 بيتا...ميخوام يه چيزی بگم. -

 هوم؟ -

 ديروز معلم هامون جلسه داشتن ما زودتر تعطيل شديم. -

 خب؟ -

 هيچکس خونه نبود مامان هم جلسه قرآن بود. -

 اَی نفس نداری مگه بنال خب! -

 تر آورد:  مونا سرش را پايين

من تنها بودم بعد يهو مژگان اومد خونه.فکر نميکرد منم خونه باشم.يه جور -
 آشفته ای بود.رنگش پريده بود.انگار درد داشت.بعد...چيز بود.. 

 چی بود؟ -

گردنش...کبود شده بود.سريعم پريد تو حموم منم جرات نکردم هيچی ازش -
 بپرسم! 

در صورت پر از هيجان و نگران مونا پلک زد.دهانش خشک شده بود.سرش 
 را چرخاند...و به يقه اسکی مژگان نگاه انداخت. 

 * 

 ساغر بعد از عوض کردن پانسمانش آنتی بيوتيک را به خوردش داد: 

 ديگه درد و سوزش نداری؟ -

 بهتر شده. -

 اين قضيه هم زير سر ايرجه نه؟ -

 ردنش را ماليد: عضالت خشک شده ی گ
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 چی بگم...ميدونی که نميتونه آروم بشينه...هيچی بعيد نيست! -

 بذار من برات ماساژ بدم.بد خوابيدی ديشب؟ -

 انگشتان ساغر جايگزين انگشتهای او شد: 

 آره. -

من خيلی واست ميترسم ايليا.دور و بر ايرج پر آدم های خطرناکه...پر از -
 دشمنه! ای کاش ميشد از ايران بری! 

 چشمهايش را زير حرکات ماليم و خواب آور دستان ساغر بست: 

 من از فرار خوشم نمياد! -

 اين فرار نيست! نجات دادن جونته! -

 شايد کار رقبای ايرج نباشه! حاال فعال که معلوم نيست قضيه چيه! اصال -

 ساغر پوزخند زد: 

خودت رو با اين حرف ها گول بزن! من که ميدونم تو نميتونی از ايرج دل -
بکنی! هرچقدر هم توی ظاهر باهاش مخالفت و لجبازی کنی...ته دلت جونت 

 براش در ميره. 

 نفس عميقی کشيد و کمی روی تخت جابجا شد: 

 سه روزه چکش نکردم.  گوشيم رو از شارژ ميکشی؟-

 ساغر سری تکان داد و بعد از کشيدن سيم شارژر موبايل را به دست ايليا سپرد: 

 رابطه ت با اين دختره...الله..جديه؟ -

 رمز را زد و ابتدا وارد باکس پيام ها شد. 

 فکر کنم! -

 دختر خوشگل و با سياستيه! مثل اينکه خيلی ام دوستت داره! -

 را ميخواند.خيلی هاشان از جانب بيتا بودند. تند تند پيام ها 

 خيلی نگرانم ايليا...خوبی؟" “
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 ببخشيد من از ترس ايرج اصال نتونستم طرف بيمارستان بيام" “

 هروقت موبايلت رو چک کردی حتما يه خبر بده بدونم بهتری" “

 و... 

هنوز صدای دخترک در گوشش بود وقتی بلند گريه ميکرد و ميخواست که 
 انش را باز کند. چشم

 توام دوستش داری؟ -

 لبی کج کرد و ابَرو باال انداخت: 

 شايد.. -

 ساغر با حرص گفت: 

 نميشه مثل آدم جواب بدی؟ -

 نوک بينی اش را خاراند: 

 چميدونم خب...حاال واسه تصميم گيری زوده سرجمع سه ماه نيست با هميم! -

 ساغر با نااميدی سر تکان داد و از لبه ی تخت برخاست: 

 اگه تويی که اين رو هم می پرونی! -

 برای بيتا نوشت: 

 قرار جمعه سر جاشه...گند داره از سر و روی خونه م باال ميره..پس فردا بيا" “

  * 

ايليا با آن رکابی مشکی و شلوارک زير زانو...و چشمهای نيمه باز و پف کرده 
 دار به نظر می آمد!  خنده

 کله ی صبح اينجا چيکار ميکنی؟ -

 کوله ی کوچکش را گوشه ای انداخت و دستهايش را به کمرش زد: 

 حضرت آقا!  ٩کله ی صبح؟ ساعت -
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 ايليا کشان کشان سوی کاناپه رفت و رويش لميد. 

 من فقط جمعه ها ميتونم يه کم بخوابم.ديرتر بيا! -

 به پلک های بسته ی ايليا نگاه کرد.نزديک به يک هفته بود که نديده بودش! 

 بهتری؟ -

 از ته گلويش ناليد: 

 اوهوم. -

 بخيه هات رو کشيدی؟ -

 چقدر اين صدای خواب آلود و خشدار به گوشش جذاب می آمد: 

 نه هنوز.-

 "ای کاش الله بودم...ميرفتم بغلش ميکردم" 

 بيتا؟ -

 بله؟ -

 ن روز نبودی...معلوم نبود چی ميشد! ممنون! اگه او-

 لبخند زد: 

 باشه جبران يک دهم کمک هايی که تو کردی! چيزه...من از کجا شروع کنم؟ -

 نميدونم...هرجا دوست داری! -

 مواد شوينده ت کجاست؟ -

 انگار داشت خوابش ميبرد: 

 تو..کابينت..کنار گاز! -

پالتو و شالش را برداشت.بلوز بافت آستين بلند و گشادی زير پالتو تنش بود.به 
 آشپزخانه ی شلوغ رفت. 

 "تميز کردن اينجا کار حضرت فيله" 
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ابتدا بايد ظروف کثيف را می شست.آستين ها را باال داد.آب را باز کرد تا 
ن ظرف ها خيس بخورد.اسکاچ را ريکا زد و مشغول شد.بعد از تمام شد

ظروف...دنبال دستمالی يا وسيله ای می گشت تا بتواند روی کانتر و کف 
آشپزخانه را تميز کند اما پيدا نميکرد.دلش نميخواست ايليا را بيدار کند اما ناچار 

 بود.باالی سرش ايستاد و با ماليمت صدايش زد: 

 ايليا...ايليا... -

 عميق به خواب رفته و تکان از تکان نميخورد!

 ش را به بازوی ورزيده ی او کوبيد. انگشت

 هوم؟ -

 پاشو.. -

 نچی کرد و ناراضی پلک گشود: 

 چيه؟ -

 من يه دستمال ميخوام باهاش گرد گيری کنم! -

 دستمال کاغذی روی ميزه -

 با دستمال کاغذی نه دستمال پارچه ای! -

 برو اتاق تو کشوی کمدم يه حوله دستی آبی هست اون رو بردار. -

 خشيد بخواب. باشه بب-

روی پنجه هايش حرکت کرد و وارد اتاق خواب شد.سمت کمد رفت و روی 
زانوهايش نشست.چهار کشو داشت.يکی را کشيد و ناگهان چشمهايش از کاسه 

 بيرون زد.کشوی لباس خصوصی بود. 

 "اوه خاک تو سرم" 

به سرعت آن را بست و کشوی ديگری را باز کرد.خدا را شکر حوله را پيدا 
د و به آشپزخانه بازگشت.حوله را نمدار کرد و شروع به تميز کردن کانتر کر

 نمود.همه جا به نظرش چرب و کثيف می آمد! 
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 "شلخته" 

سخت درگير کارش بود که پايش مور مور شد.شبيه حرکت يک جسم سبک 
روی بدنش! به پايين نگاه کرد و با ديدن سوسک زشت و بزرگی روی جورابش 

فت.ديگر حال خودش را نفهميد...دهانش را باز کرد و بی چشمهايش سياهی ر
وقفه جيغ کشيد.پايش را محکم تکان داد و سوسک را به زير کابينت پرت 
کرد...و به بيرون از آشپزخانه دويد.ايليا از خواب پريده بود و با چشمانی فراخ 

 نگاهش ميکرد.زير گريه زد: 

 سوووسک!-

 گی اش بود! سوسک! بزرگترين فوبيای او در زند

ايليا نفسش را آزاد کرد. هر دو دستش را پشت سرش قالب کرد و لحظه ای 
 چشمهايش را بست: 

 اِی خدا! خدا! -

 خجالت زده مشتش را جلوی دهانش گرفت: 

 تو رو خدا برو بکشش! تو آشپزخونه ست. -

 ايليا غضب آلود نگاهش کرد و از کنارش گذشت و به آشپزخانه رفت: 

 يه دستمال کاغذی بيار. -

 يک برگ از جعبه ی مقوايی کند و از روی کانتر آن را به ايليا داد. 

 کو؟ نمی بينمش که! -

 بينی اش را باال کشيد: 

 فکر کنم رفت زير کابينت! -

ايليا بعد از آنکه سوسک را گرفت آن را در سطل زباله انداخت و درش را هم 
 ثابت کرد.  بست...و بعد نگاه خونينش را روی

ببخشيد ببخشيد تو رو خدا...من خيلی از سوسک ميترسم.برو بخواب باور کن -
 ديگه بيدارت نميکنم. 
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 ايليا پوفی کشيد و مستقيم به حمام رفت تا دوش بگيرد. 

 "وای خدا چه گندی زدم" 

 *** 

 موتوری چنان زنهای داغدار شيون ميکرد و ميناليد: 

من؟ بخدا همينجوريش از زمين و آسمون برام  خانم آخه از کجا پريدی جلوی-
 ميباره!

 در حاليکه از درد پا و سرش به خود می پيچيد گفت: 

 برو آقا...من از شما شکايتی ندارم. -

 خيلی خانومی...ايشاال هيچوقت گذرت به بيمارستان نيفته...خدا عوضت بده. -

ورتش که با آسفالت پری پرده را کنار زد و کنار تختش آمد.انگار آن سمت از ص
اصابت داشت منظره ی بدی را ساخته بود که پری با هر بار ديدنش چهره در 

 هم می کشيد: 

 خدا رو شکر پات عمل نميخواست.هنوز درد داری؟ -

 خيلی.. -

 بذار برات اين مسکن و بزنم.يارو نيست ها! -

 خودم ردش کردم. -

 چی؟ ديوونه شدی ساغر؟ برای چی؟ -

 ود من پريدم تو مسيرش! تقصير اون نب-

 پری حين تزريق مسکن گفت: 

 ای بابا! به حسام زنگ زدی؟ -

حسام؟ کدام حسام؟ همانی را که شش روز رفته بود و او را بی خبر گذاشته بود 
ميگويد؟ همان که از ديروز موبايلش را روشن کرده بود اما جواب او را نميداد؟ 

 همان؟
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  برگشت خودش ميفهمه. نه نميخوام نگرانش کنم.هروقت - 

آخه با اين سر و پای شکسته چطوری ميخوای تنها بمونی؟ مگه نگفتی حسام -
معلوم نيست کی برگرده؟ ترافيک نفس های خسته اش کند شده بود.نبض شقيقه 
اش پر ضرب ميکوبيد و درد از همانجا پخش ميشد...جمجمه اش...کاسه ی 

 ! چشمانش..گونه هايش...آخ سوزش زخم گونه اش

 نميدونم...يه کاريش ميکنم. -

من که فردا شيفت نيستم.پس فردا رو هم مرخصی ميگيرم دو روز بيا پيش من -
 تا حسام برگرده.هان؟ 

 پلک هايش را بر هم گذاشت و زيرلب گفت: 

 باشه...باشه!  -

 * 

" اگر مشکلت منم و بودنم تو اين خونه ميرم.کاش زودتر بهم ميگفتی...بخدا آدم 
به زور موندن نيستم! اگر موندم و نخواستن خانواده ت رو تحمل کردم چون 
دوستت داشتم و فکر ميکردم توام دوستم داری.امروز وسيله هام رو جمع ميکنم 

منم قربانی سرنوشت و ميرم.فقط اين رو بدون نميخواستم اينطوری شه...
 سياهمم"  

گزينه ی ارسال را لمس کرد و دمی عميق گرفت.برخاست و با کمک عصا 
روبروی آينه ايستاد.چه زن چهل و دو ساله ی پيری! هرچقدر هم به خودش 
ميرسيد...برای پوستش خرج ميکرد...رنگ های جذاب بر موهايش 

پير يک طوری خودش  ميگذاشت...به هيکلش اهميت ميداد...باز هم آن باطن
 را به رخ ميکشيد!   

تصميم گرفته بود به خانه ی عطيه برود و مزاحم پری نشود.ميرفت آنجا و بعد 
از بهبود حالش برای زندگی اش کاری ميکرد.بايد تنهايی روی پاهايش می 

 ايستاد...اينبار بدون حسام!   

س کمک پالتو و شالش را پوشيد.برای حمل چمدان از راننده ی آژان
خواست.راننده که چمدان را برد نگاه دلتنگ و مايوسش را در خانه 
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چرخاند..شايد از همان اولش هم اشتباه بود...دويدن چشمانش دنبال پسر کم سن 
و سال و شيکی که می آمد کتابخانه...درس ميخواند...مطالعه ميکرد...ديوانه 

 ی هاشمی ها کجا!    وار! ساغِر بی کس و کار کجا و نور چشمی و عزيز کرده

کليدش را روی جاکفشی گذاشت.دست چپش را باال آورد و برق رينگ ساده ی 
طاليی چشمهايش را زد.عشق کور است! کور! مرداب است...می کشدت درون 
خودش...می بلعدت...طوفان است...ويران ميکند...ويرانی می آورد! چقدر دير 

 فهميد!   

ن را هم کنار کليد قرار داد.اشک ديده گانش حلقه را از انگشت خارج کرد و آ
 را پرده پوشاند.  

 پشت کرد...به عشق...به همه ی آرزوهايش...به حسام...پشت کرد و رفت!  

 * 

  

وقتی بعد از يک هفته به شرکت بازگشت...حجم غيرقابل تحملی از کارهای 
و همه نيمه تمام بر سرش آوار شد.حدس ميزد که شاهين از پسش بر نمی آيد 

 چيز را به او حواله ميکند!  

از يک سو مشغله های شرکت...از يک  سو فشار باقی اهالی ساختمان که 
ميگفتند امنيت آنها نيز به خطر افتاده و ميخواستند از بابت اتفاق هفته ی گذشته 
پيگيری به عمل بياورد و شکايت کند! جلب رضايتشان سخت بود اما در نهايت 

کند که اين موضوع صرفا يک خصومت شخصی با او بوده توانست قانعشان 
و خطری امنيت آنها را تهديد نميکند! فکرش هزارجا مشغول بود...و از همه 
مهم تر و بغرنج تر ايرج! اين همه حرص قدرت و پول سر آخر او را از پای 

 می انداخت و ايليا ديگر هيچ راه نجاتی برای او نمی ديد!  

رج شده بود احساس بدی داشت...انگار که کسی دارد تعقيبش از وقتی از خانه خا
ميکند...می پايدش! کسی او را همه جا زير نظر دارد! حوالی ظهر وقتی به 
مقصد بانک برای درخواست وام و تحويل مدارک مربوطه از شرکت بيرون 
آمد و به راه افتاد...موتوری با سرنشين کاله کاسکت پوش سايه به سايه اش می 

 د!  آم
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 آخ ايرج...آخ ايرج من از دست تو ديوونه ميشم" “

پايش را روی پدال فشار داد...مسيرش را درون کوچه پس کوچه ها 
 انداخت.موتوری مصر بود که دست برندارد!  

از سرعت کاست و وقتی فاصله کم شد وسط خيابان فرعی روی ترمز زد و 
کمربندش را باز کرد و شتاب زده از ماشين پياده شد.با گام هايی بلند راه سوی 

 موتور کشيد و گفت: 

 کالهت رو بردار. -

مرد با کمی مکث...کاله را برداشت.چهره ی سخت پسری جوان با نگاه نافذ و 
 قاطع. 

 افتادی دنبال من؟ واسه چی -

 سکوت تنها صدايی بود که می شنيد!

به ايرج بگو به جای اين کارها دست از حماقتش برداره که مجبور نشه -
 باديگارد برام بذاره! 

 و باالخره به حرف آمد: 

 من از طرف پدرتون نيستم. -

 پيشانی اش از گره ابَرو چين خورد. 

 پس کی؟ -

پسر موبايل مشکی را از جيبش بيرون کشيد...شماره ای را وارد کرد و سپس 
موبايل را سمت او دراز کرد.با ترديد و شگفتی موبايل را روی گوشش قرار 

 داد. 

 ايليا... -

 حاجی؟! -

 اين محافظ به دستور من مراقبته. -

 لب گزيد و چند قدم از پسر دور شد: 
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خوشم نمياد...از اينکه همه ش احساس کنم  حاجی من که گفتم از اين کارها-
 يکی داره من رو می پاد معذب ميشم. 

ايليا جان...ديگه از اينجا به بعد چيزی نميتونه به خوشامد تو باشه! جون تو -
هر لحظه تو خطره! بايد به اين مدل زندگی عادت کنی! تو يه آدم عادی نيستی 

 که بخوای مثل يه آدم عادی زندگی کنی! 

ه در موهايش فرو برد و سکوت کرد.حاجی بعد از گفتن تحکم آميز اين پنج
 جمله قطع کرد: 

 همکاری کن! -

 ** 

پيام ساغر را با تاخير سه ساعته ديد.حاال او بود که تماس ميگرفت و با پيام 
خاموش بودن دستگاه مشترک مورد نظر مواجه ميشد.مغزش النه ی موريانه 

فرودگاه تاکسی گرفت و مستقيم به خانه آمد.فضای  ها شده بود...می جويدنش! از
خانه سرد بود...انگار که ساغر سالهاست آن را ترک کرده!  حلقه ی ظريف و 
زنانه را از روی جاکفشی برداشت و مقابلش چشمهايش گرفت.اين حلقه به جان 

 ساغر بسته بود.کمرش را ديواره ی راهرو تکيه داد. 

 " کجا رفته؟ کجا برم دنبالش؟“

تالش هايش برای ارتباط گرفتن با ساغر بی فايده بود.بی آنکه حتی فرصت 
دوش گرفتن به خودش بدهد سوييچش را برداشت و از خانه بيرون زد.پشت 
فرمان با پريا دوست و همکار ساغر تماس گرفت و متوجه شد که به خانه ی 

ت عطيه همسر برادرش رفته. با خط خانه ی عطيه تماس گرفت و از بخ
 بدش...سمانه، برادر زاده ی ساغر گوشی را برداشت. 

 به به...آقا حسام! -

 دندانهايش را خشم آلود بر هم ساييد: 

 ساغر اونجاست؟ -

 آره...گمونم داشته از دست تو فرار ميکرده که موتور زده بهش! نه؟ -
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 دستش روی فرمان شل شد: 

 چی؟ -

 ه قهر! اوخ! خبر نداشتی؟ ميدونستم! ميدونستم اومد-

 بی تاب صدايش را باال برد: 

 چی داری ميگی تو؟ حالش خوبه؟ -

 خوب؟ بهتره خودت بيای ببينی! -

 موبايل را روی صندلی بغل پرت کرد و سرعتش را بيشتر کرد. 

 عطيه نبود...سمانه با اوضاع نه چندان جالبی به استقبالش آمد: 

 خوش اومدی! -

 کجاست؟ -

 تو اتاق خوابه. -

خواست از کنار زن وقيح بگذرد اما او دستش را مقابل حسام به ديوار ستون 
 کرد. 

 گمشو اونور. -

 سمانه بی التفات به اين توهين نزديک تر شد: 

ميدونم ديگه مثل سابق رابطه تون خوب نيست! چرا لج ميکنی؟ من از ساغر -
 کمترم؟ 

بود! اما اين زن قسم تا کنون فقط يک بار...آن هم روی ايرج دست بلند کرده 
 خورده بود او را قاتل خودش بکند! 

 پلک بست و پشت هم نفس عميق کشيد. 

خجالت بکش! اون زن عمته! من شوهر عمتم! تو حيوونی؟ بی چشم و رو اين -
خونه زندگی رو ساغر براتون فراهم کرد...اگر اون نبود االن داشتين گوشه ی 

 خيابون گدايی ميکردين! 

@mahbookslibrary



برام مهم نيست...فقط پسم نزن! نميذارم کسی بفهمه.قول ميدم هيچکس -
نفهمه.من رو ببين...چی کم دارم؟ خوشگلم...جوونم..ساغر چند سال ديگه که 

 سنش بره باالتر ديگه به دردت نميخوره! تو واسه اون حيفی! 

انگار سفری که قرار بود برای تمدد اعصاب باشد...بدتر تندخو و پرخاشگرش 
رده بود که بی صبر و حوصله بازوی برهنه ی سمانه را گرفت و به کناری ک

 هولش داد و او روی زمين پرت شد. 

 آخ...عوضی وحشی! -

بی اهميت سمت راهروی اتاق ها رفت و ساغر را در دومين اتاق پيدا کرد.وارد 
شد و در را پشت سرش بست.نگاه ناباورش بين گچ سبز پا و بانداژ سر و زخم 

 صورت دو دو زد.با صدای ضعيفی زمزمه کرد:  های

 ساغر.. -

مغز به پاهای خواب رفته نهيب زد.حرکت کرد و خودش را به زن در هم 
 شکسته رساند.کنار سرش زانو زد. 

 خدای من..خدای من" “

از شکل زخم ها مشخص بود که پوست صورت روی زمين کشيده شده! خواست 
به گونه ی سالمش چسباند و نامش را بر  لمسشان کند...نتوانست.کف دستش را

 زبان راند: 

 ساغر... -

 پلک هايش لرزيد.انگشت شستش را پای کبودی چشم هايش کشيد. 

 بيدار شو ببينمت! -

چشمهای ساغر گيج و گنگ بود از مصرف قرص های مسکن.در صورت او 
طمئن نگاه چرخاند.مژه های بلندش را تند تند بر هم ميزد و انگار ميخواست م

 شود اين واقعا اوست که باالی سرش نشسته. 

 چه باليی سر خودت اوردی؟ -

 صدای ساغر خش برداشته و خسته بود: 
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 برگشتی؟ -

نميخواست حرف بزند...نمی توانست حرف بزند.سرش را روی بالش گذاشت 
 و عطر موهای ساغر را با دلتنگی به ريه کشيد. 

 تصادف کردی؟ -

 آره. -

 کی؟ کجا؟ -

 ديک بيمارستان..پريشب..به هر حال بخير گذشت.مهم نيست. نز-

مهم نبود؟ مهم نبود ساغر تصادف کرده...پايش شکسته..زخمی شده...درد 
 کشيده...و او کنارش نبوده؟! 

 چرا..چرا تو پيامت نگفتی؟ چرا ايميل نزدی؟ -

 ساغر خنديد...خنده ای آغشته به رنج...به غم.. 

 -... 

 کی مقصر بود؟ شکايت نکردی؟ -

 نه...خودم يهو پريدم جلوش.حواسم نبود! -

 پاشو بريم خونه مون ساغر. -

 حلقه مو روی جاکفشی ديدی؟ -

 تکه ای از موهايش را ميان انگشتانش گرفت: 

 ديدم. -

 خوبه.. -

 اين فکرای مسخره رو از سرت بيرون کن! -

هم انداختی گردن من! تحقيرم کردی حسام! حتی تقصيرات خودت رو -
ميدونستی من کسی رو ندارم...ميدونستی تنهام...هزارتا اتفاق ممکنه برام 
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بيفته...هفت هشت روز گذاشتی رفتی گوشيتم خاموش کردی! شايد من داشتم 
 اينجا سقط ميشدم! چطور تونستی؟ 

 طاقباز شد و خيره به سقف سکوت کرد. 

تو زندگيت راه ميدادی! هر دومون ولی...درست گفتی..نبايد از اول من رو -
اشتباه کرديم.االنم ميخوام تصميم گيری رو برات راحت کنم.درخواست طالق 

 ميدم...توافقی جدا ميشيم! 

 پلک های تشنه ی استراحتش را بر هم گذاشت و به نرمی پرسيد: 

 ميفهمی چی ميگی؟ -

 ميفهمم! شايد توام رفتی که به همين فکر کنی! -

ست بود! رفته بود به دنيايش بدون ساغر بينديشد...امتحانش کند! خب..دقيقا در
سعی کرد به خودش تحميل کند که بدون ساغر هم ميشود...اما نشده بود! هر 
کجا ميرفت ساغر بود...هر کجا را نگاه ميکرد ساغر بود...در خواب ساغر 

 بود...در بيداری ساغر بود...ساغر...بود! 

 تراحت بدم. من فقط رفتم به مغزم اس-

 حسام...تو با من خوشبخت نيستی! -

مکث کرد...دست ظريف و سفيد ساغر را چنگ زد و تا مقابل صورتش باال 
آورد.کف دستش هم زخم های ريزی داشت.لبهايش را به زخم ها چسباند و در 

 همان حال نجوا کرد: 

 نميتونم بدون تو زندگی کنم! حتی اگه باهات خوشبخت نباشم! -

**  

با وجوديکه عطر بهار داشت مشام ها را نوازش ميداد...همچنان از سوز 
سرمای هوا کاسته نشده بود.پشيمان شد که صبح دوش گرفته بود...مطمئن بود 

 که سردرد سختی خواهد گرفت! 
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موهای نيمه خشکش را که بازيچه ی دست باد شده بود زير شال داد و پشت 
شرکتش سخت نبود و بدون مشکل ميشد با گوشش زد.مسير آپارتمان ايليا مثل 
 اتوبوس دو خيابان باالتر پياده شد. 

به خودش قول داده بود که مثل هفته ی گذشته گند باال نياورد و ايليا را عصبانی 
 نکند! 

با کليدی که ايليا به او داده بود ديگر الزم نميشد که زنگ بزند.وارد آپارتمان 
آورد.از راهرو که گذشت...آشپزخانه  شد و کفش هايش را روی پادری در

درست در تيررس نگاهش بود...و همينطور زنی که با موهای باز و لباس های 
 راحتی جلوی سينک و پشت به او ايستاده بود. 

ابَروهايش باال پريد و قدم هايش روی زمين وا ماند.زن چرخيد...الله بود که با 
ديدن او ميانه ی هال جا خورد و ليوان آب از ميان انگشتانش رها شد.با صدای 

 شکستن ليوان روی سراميک ها...صدای ايليا از اتاق بلند شد: 

 چی بود؟ -

 سالم. -

 متحير پرسيد:  الله سعی کرد دست و پايش را جمع کند و

 تو اينجا چيکار ميکنی؟ -

ايليا از اتاق بيرون آمد.باالتنه اش بی پوشش بود.او را ديد و با چشمهای نيمه 
 باز گفت: 

 آخ يادم نبود قراره بيای! -

 و خطاب به الله گفت: 

 بيتا هر هفته مياد اينجا واسه جمع و جور کردن خونه. -

 ره اش سر تکان داد. الله هنوز در بهت بود...با نگاه خي

تا کنون در عمرش اين همه معذب...اين همه..اين همه...نه! اسمی برای اين 
 احساس وحشتناک پيدا نميکرد! 

 ببخشيد نميدونستم مهمون داری! -
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 ايليا: مهم نيست تو به کارهات برس. 

 و رو به الله ادامه داد: 

 وايسا برات دمپايی بيارم تکون نخور. -

هايی را که ايليا برايش آورد پوشيد و از آشپزخانه خارج شد.سعی الله دمپايی 
کرد حواسش را از حضور الله اين وقت صبح اينجا، که به معنای بودنش از 

 شب گذشته بود... پرت کند. 

 به من چه" “

بيتا از آن دسته دخترهايی نبود که فرصت عشق و عاشقی داشته باشد...چون 
ميکرد! دغدغه های مهم تری داشت...و مدت  بايد صبح تا شب مثل سگ کار

ها ميشد که به خودش قبوالنده بود از ايليا حقی ندارد! چون او در حد امثال ايليا 
نبود.البته نه از نگاه خودش...از نگاه جامعه! او واقع بينی و منطقی بودن را 

به به خود آموخته بود...کنترل احساس را به خود آموخته بود! چون فکر کردن 
ايليا را اشتباه ميدانست! اين را می فهميد که ايليا نگاهی جز يک زير دست به 
او ندارد...نمی تواند به او عالقه ای داشته باشد...پس با وجوديکه بيتا هم مثل 
همه نعمت عشق را عزيز ميداشت..و برايش مقدس بود...چشم روی عشقش 

شان آماده ی انفجاری مانند شده بسته و آنقدر ناديده اش گرفته بود که به آتش ف
بود! از اين انفجار می ترسيد...درست مثل حاال...که وقتی الله را اينجا 
ديد...چشمهايش سوخت...بينی اش تير کشيد...منطق خودش را گوشه ای جمع 
کرد...فرماندهی را به احساس سپرد! چون او هنوز يک دختر بود...با خصايص 

ودش را با الله مقايسه ميکرد...که الله قد بلندتری دخترانه! و داشت احمقانه خ
 داشت..زيباتر بود..ثروتمند بود..او...او چه؟ معمولِی معمولِی معمولی! 

شيشه خرده های درشت تر را با جارودستی و ريزتر ها را با جاروبرقی جمع 
 کرد...و به درخواست ايليا ميز صبحانه ی مفصلی برای او و الله چيد. 

 ه سر ميز آمدند گفت: آن دو ک

 من ميرم به کارم برسم. -

 ايليا يک قاشق چاق خوری شکر داخل فنجان چايش ريخت: 
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 خودت صبحونه خوردی؟ -

 آره نوش جونتون.  -

الله لبخند دوستانه ای مهمانش کرد.آنقدر واقع بين بود که...حتی به الله حسادت 
 هم نميکرد! 

سراغ اتاق خواب رفت.صدای پچ پچ ابتدا کار سرويس را تمام کرد و سپس 
ايليا و الله را از هال می شنيد اما عالقه ای به گوش دادن نداشت.وسيله های 
الله را که کف زمين ريخته بود مرتب روی تخت گذاشت و سپس کمی از مايع 

 شيشه شور به آينه ی ميز توالت پاشيد و با غيظ و حرص به جانش افتاد. 

 *** 

را به بازی گرفت و زير چشمی پدر و مادر و سپس پرهام  با چنگال سبزی پلو
و ليندا را نظاره کرد.نمی دانست فرصت مناسبی است يا نه اما به نظر می آمد 

 پدرش سر کيف و با حوصله است! 

 با تک سرفه ای خش از صدا گرفت و گفت: 

 باباجون؟ -

 جانم. -

هيچ سيگنال مثبتی از چشمهای مردد مادر دريافت نميکرد.صدايش خالی از 
 اطمينان بود: 

 يه موضوعی هست ميخواستم حاال که دور هميم باهاتون در ميون بذارم. -

 پدر کمی از نوشابه اش را فرو داد: 

 بگو. -

 لبی خيس کرد: 

..خب..تو اين امم..راستش من تو دانشگاه با يه پسری آشنا شدم.هم کالسيمه.-
مدت آشنايی به نظرم اومد که پسر خوبيه و...خواستم اگر اجازه بدين دعوتش 

 کنم که به شما معرفی شه. 
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پدر سر از بشقابش بلند نکرد...لختی خاموش ماند و الله داشت زير سنگينی 
 نگاه برادر بزرگترش کمی اذيت ميشد. 

 نه! -

 شوک سختی بود! بی اغراق اين نخستين باری بود که از پدرش "نه" می شنيد! 

مبهوت و ناباور نگاه به نگاه نگران مادر دوخت و سر تکان داد.مادر لب بر 
 هم فشرد و با تاسف چشم گريزاند! 

 واسه چی بهم نگفتی؟ -

 ساغر دلگرم از حال نگران ايليا لبخند زد: 

 تم نگرانت کنم! خيلی مهم نبود...نميخواس-

 با دست به پای گچ گرفته ی ساغر اشاره کرد: 

 اين مهم نيست؟ سرو صورتت رو ديدی تو آينه؟ اينا مهم نيست؟ -

فعال که اوضاع تو خيلی خراب تره.تب داری صداتم که خروسکی شده! چرا -
 نرفتی دکتر؟ گلوت فکر کنم چرک کرده! 

به خاطر آورد و بی حال روی ايليا تازه ضعف و درد بدن و سوزش گلو را 
 کاناپه ی خانه ی حسام دراز کشيد: 

 وای خوب نميشه لعنتی! دکتر هم رفتم بی فايده بود. -

اين دوره رو بايد بگذرونی تا خوب بشه.شرکت رو کی تعطيل ميکنی؟ چيزی -
 تا عيد نمونده. 

 ديگه هفته ی آخره.حسام کی مياد؟ -

ک ساعتی مونده يه کم استراحت کن من خيالت راحت هنوز تا اومدن حسام ي-
 برات سوپ درست ميکنم. 

 قبل اينکه بياد بيدارم کنی ها! -

 ساغر پنجه در موهای ايليا برد و آشفته شان کرد: 
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 بيدارت ميکنم.بخواب! -

طولی نکشيد...خستگی و ضعف بر ايليا چيره شد و خواب جسم و روحش را 
 در حصار گرفت. 

ساغر لنگان لنگان به آشپزخانه رفت و وسايل مورد نياز برای تهيه ی سوپ 
 را از يخچال بيرون کشيد و مشغول شد. 

نزديک پنج بود که حسام رسيد و خواب ايليا آنقدر عميق بود که دلش نيامد 
بيدارش کند.حسام با ديدن ايليا آنجا لحظه ای ميخکوب شد و پرسشگر به ساغر 

 چشم دوخت. 

 زمزمه کرد:  ساغر

 اومده بود بهم سر بزنه.سرمای شديدی خورده...بی حال بود خوابش برد. -

حسام کيفش را گوشه ای رها کرد و خود را به ايليا نزديک کرد.روی ميز 
باالی سر پسر نشست و نگاهش کرد.گونه های ايليا تبدار و گل انداخته 

ازش نفس ميکشيد...به بود...سينه اش خس خس ميکرد و از ميان لبهای نيمه ب
نظر می آمد بينی اش کيپ شده.حسام کمی به پيش خم شد...دستهايش را بر 
زانوان ستون کرد.درد داشت...تکه ای از وجودش...انقدر نزديک...انقدر در 

 دسترس...و او که می ترسيد حتی محبتش را بروز دهد. 

يا را گرفت و نگاهی به پلک های بسته اش انداخت...و نامطمئن مچ دست ايل
بلند کرد.ميخواست آن خالی را که ساغر از آن حرف ميزد ببيند...اما آثار به 
جا مانده از بخيه بر روی رگ دست...چنان دشنه ای زهرآلود بر قلبش نشست! 

 دندان ها را در لب پايين فرو برد. 

به نگاهی دوباره پلک های بهم چسبيده...ترديد را کنار گذاشت.خم شد و لبها را 
مچ دست رساند.بوسه ای شتاب زده و دزدکی بر رد زخم گذاشت.اولين بوسه 

 ی پدرانه! 

به همان سرعت عقب کشيد و برخاست.ساغر پشت کانتر ايستاده بود و 
اندوهگين نگاهشان ميکرد.نمی خواست دوباره اوقاتشان را تلخ کند...کت 

 ضخيمش را از تن خارج کرد و راه سوی آشپزخانه کشيد. 
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 ی داری درست ميکنی؟ چ-

 سوپ...ميخوام يه کم سينه و گلوش نرم شه. -

 آستين هايش را باال زد: 

 تو بشين من حواسم بهش هست.ميرم دستام رو بشورم. -

 ساغر بی مخالفت سر تکان داد و تب ايليا را چک کرد.خيلی شديد نبود. 

 به آشپزخانه بازگشت و روی صندلی نشست. 

ز دور بودن ايليا نسبت به آشپزخانه...و با صدای به زير حسام با خيالی راحت ا
 کشيده زمزمه کرد: 

من نگران اين وضعيتم ساغر.اون مردک آخر اين بچه رو با کارهاش به -
دردسر ميندازه.يعنی انداخته! قضيه چاقو خوردن هم مربوط به خودش 

رو به بود.نديدی چقدر دست و پاش رو گم کرده بود؟ پيگيری نکردنش هم من 
 يقين رسوند. 

 ساغر پلک فرو انداخت: 

 ميدونم...خودم فهميدم...تو چی به ذهنت ميرسه؟ -

 حسام شير و خامه را به سوپ اضافه کرد و گفت: 

نميدونم...ميشه بسپرم به بابام تا کارش يک سره شه اما نگرانم کينه کنه و يه -
 باليی سرمون بياره.آدم اين بيرون کم نداره! 

 زخم صورتش را خاراند:  ساغر زير

ايرج آدم خوبی نيست...اما خيلی ايليا رو دوست داره..خيلی زياد..اجازه نميده -
اتفاق بدی برای اون بيفته..حتی اگر به قيمت جون خودش تموم شه! اين اتفاق 

 اخير هم از زير دستش در رفته. 

 . پيش از لب به سخن گشودن حسام...موبايلش شروع به زنگ خوردن کرد

 برو سايلنتش کن تا بيدار نشده.تو جيب کتمه. -

 جواب نميدی؟ -
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 نه! حوصله ندارم. -

 موبايل را از جيب کت حسام خارج کرد.شماره را می شناخت. 

 سمانه باز شروع کرد؟ -

حسام جا خورد.فکر نميکرد ساغر بداند...يا حداقل اگر ميدانست فکر نميکرد 
 به رويش بياورد! 

تا زمانيکه ساسان نرفته بود سربازی اقال از اون يه کم حساب ميبرد...ولی -
حاال ديگه ترسی از کسی نداره! ميترسم چيزی بهش بگم روش تو روم باز شه 

 اين يه ذره حرمت هم از بين بره.دلم برا عطی ميسوزه! 

 زير سوپ را کم کرد و درش را گذاشت. 

 ميکنم.  تو وارد اين ماجرا نشو...خودم حلش-

ساغر پوزخند زد و سری تکان داد.با صدای نخراشيده و گرفته ی ايليا هر دو 
 برگشتند. 

 سالم. -

 *** 

با چشمانی باريک شده بيتا را زير نظر داشت که فنجان قهوه را روی ميزش 
قرار داد.امروز هيچ خوش نداشت. چشمش به او بيفتد.صحنه های مشمئز کننده 

حافظه ی تصويری اش باال پايين ميشد.برای اولين بار ی روز گذشته مدام در 
بود که اين اتفاق عجيب برايش افتاد و ميان بودنش با الله...چهره ی بيتا پيش 
چشمانش می آمد...تمرکز و حواس نداشت...و الله نيز همينطور که گويی از 

  مسئله ای رنج ميبرد! برای همين وقتی ميان راه پس کشيد الله شکوه نکرد!

" زيادی تو زندگيم نفوذ کرده...هر روز می بينمش.همه جا هست...تو 
 شرکت..تو خونه م...بايد پاش رو کوتاه تر کنم" 

 نوک خودنويس را با ضرب روی ميز می کوبيد. 

 بيتا:

  برم؟-
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  وايسا-

ميخواست عصبانيت و خشمش از اتفاق ديروز را يک جوری سر بيتا خالی 
 شم های درشت لعنتی اش بود که اجازه نميداد! کند...اما چيزی ميان اين چ

 هيچی برو. -

 بيتا با گنگی سر تکان داد و...رفت!.. 

 ** 

شرکت تعطيل شده بود و او احساس غريبی داشت...مثل گم کردن شئ مهم و 
ضروری...مثل خالی بودن جای تکه ای از زندگی...انگار که او به استراحت 

را صابون زده بود که در تعطيالت حسابی  و بخور و بخواب عادت نداشت.دلش
از خجالت خواب شيرين اول صبح در بيايد...اما هر روز راس ساعت هفت 
مثل يک ربات برنامه ريزی شده چشم می گشود و چون جغدی به سقف زل 

 ميزد و ترک هايش را می شمرد! 

ی خيال مونا مثل هميشه بود...درس ميخواند..فوتبال تماشا ميکرد..و همانطور ب
و بی واکنش! مژگان اما عجيب می نمود...چند روزی بود مثل بختک به جان 
او نمی افتاد..غر نميزد..آرايش نميکرد...سرش در کار خودش بود و اين يعنی 

 فاجعه! يعنی مژی...مژی نبود! 

مريم هم که حاال بيشتر از هميشه وقتش را با شوهرش سپری ميکرد.به دعوت 
ار بود چندروزی را در ويالی صامتی ها در محمود آباد خانواده ی محسن قر

بگذرانند.آخرين سفرشان مربوط ميشد به سه سال قبل...وقتی حاجی رمضانی 
کاروانی برای سفر مشهد ثبت نام کرد.عجب سفری بود! هر پنجاه مسافر روز 
اول مسموم و راهی بيمارستان شدند! ديگر تمام طول سفر را يا در راه مستراح 

 دند و يا درمانگاه! بو

آخ چقدر با وجود تمام مشقت ها و پايين بودن امکانات سفر و مسموميت خوش 
گذشت...وقتی صبح ها با پدرش...دو نفری برای نماز به حرم ميرفتند...وقتی 
 در راه بازگشت با هم بستنی خوردند...بابا برايش يک روسری زرشکی خريد. 

 اشکش روی سنگ چکيد. 
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 که نيستی.چقدر جات خاليه بابای مظلومم"  اولين عيدی“

سال را سر خاک پدر تحويل کردند...لحظه ای آميخته به غم و شادی...اميد و 
 ياس...اشک و خنده!.. 

چقدر دلش می خواست برای ايليا پيام تبريک بفرستد...اما مثل هر سال خجالتی 
 . ناملموس و نا آشنا مانع ميشد! و شايد چيزی هم شبيه غرور..

معلوم نيست االن سرش با کيا و کجا گرمه؟ اصال ياد من ميفته براش پيام “
 بفرستم؟ اگرم بفرستم البد ميخواد بگه مرسی" 

 از سر خاک که بازگشتند...مادر گفت: 

 يه چايی دم کنين گلومون خشکه...بعدم بياين بشينين حرف دارم باهاتون. -

 مونا به دنبال خواست مادر به آشپزخانه رفت و مشغول مهيای چای شد. 

 در مورد بيتاست. -

 کنجکاوانه و منتظر خيره در صورت متفکر مادر ماند. 

 حقيقتش سرور اجازه خواست برای بعد از عيد بيان خواستگاری. -

 آب دهان به گلو پريد و موج سهمگين سرفه پيکرش را به رعشه انداخت!.. 

 مونا يه چيکه آب بيار مادر.-

نه...ممکن نبود مجيد اينکار را با رابطه ی پاک و بی آاليششان بکند...اين 
 جنايت بود! به گريه افتاد و آب را پس زد. 

 چه مرگته دختر آخه؟ عوض ذوقته خواهان داری؟ -

 معترض و گريان جيغ زد: 

 مجيد مثل داداشمه! -

 د: مادر لب گزيد و به پشت دستش کوبي

 ذليل مرده واسه مجيد نه...واسه وحيد! -
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دنيا در سکوتی رعب آور فرو رفت.وحيد؟ پسر خوش سيما و آرام ننه؟ برادر 
 ساکت و کم حرف مجيد؟ همين همسايه بغلی؟ 

لبخند زد...و ناگهان قاه قاه خنده اش به هوا رفت.دلش را گرفته بود و بی وقفه 
 : می خنديد! مادر به تاسف سر تکان داد

 يه موقع جلو اونها از اين خل بازيا درنياری به اون عقل نداشته ت شک کنن! -

 اشک باز هم روی گونه می غلتيد و اينبار از شدت خنده! 

 وای باورم نميشه...انقدر...انقدر...ههه.. -

 مريم توپيد: 

 کوفت! خواستگاری انقدر خنده داره؟ -

 نفسی تازه کرد و فک دردناکش را فشرد: 

نه آخه...ياد خاطرخواهاش افتادم...وای اين دخترهای انسی خانم و اون -
آبجيش...گند دماغه! تو محرم جمع ميشدن...اين وحيد رو...تو دسته زنجير زنی 

 ديد ميزدن...بعد..بعد... 

خنده اجازه نميداد حرفش را کامل کند! کم کم مونا و مريم هم داشتند به خنده 
 بی توجه سر در گوشی اش فرو برده بود.  می افتادند.مژگان هم که

 اين...آخه چطوری... من رو انتخاب کرد؟ -

دخترها هم همپای او ريسه ميرفتند اما مادر چنان به رگ غيرتش برخورده بود 
 که ضربه ای محکم به بازويش زد و غريد: 

الل نميری بچه! اينم حرفه تو ميزنی؟ چته مگه؟ خدايی نکرده عيب و ايراد -
 ری؟ کوری؟ کچلی؟ دا

 آی خدا...دلم درد گرفت! -

پاشو خودت رو جمع کن ببينم.بايد بعد از عيد بسپرمت به مژی دستی بکشه -
 که خيره! هللا سر و روت انشا

 هنوز ته مانده های خنده روی لبش بود و به خجسته دلی مادر غبطه ميخورد! 
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 *** 

پدر بزرگت سرطان داره.آخرهای عمرشه...تو وصيتش واسه تقسيم ارث شرط -
گذاشته که تو و نويد پسِر عمو حسينت ازدواج کنيد.در غير اينصورت دو سوم 
اموال وقف ميشه.اين شرطش واسه احيای روابط ما و عموته.ميخواد بچه هاش 

 با هم باشن. 

 بغضش را پس زد و با صدای بلندی گفت: 

شما چرا متوجه نيستی؟ ميگم من ايليا رو دوست دارم! اصال تو عمرم بابا -
 چندبار اين نويد رو ديدم که بيام زنش بشم؟ 

 مجبوريم الله...همه مون مجبوريم! -

 تمام تنش داشت سوزن سوزن ميشد.. 

 نميخوام! من همچين کاری نميکنم. -

 پدرش مالحظه را کنار گذاشت و تند و تيز گفت: 

که هر ماه مياد تو حسابت نصف بشه...اگر سالی سه بار سفر  اگر پولی-
خارجيت بشه دو بار...اگر ماشين زير پات زير دويست ميليون باشه...عشق و 
عاشقی از سرت ميپره! اونوقت اولين نفری که مياد يقه ی من رو می چسبه 

ز خودتی! اون شرکت...اون کارخونه همه ش مال بابابزرگته! حقيقت اينه ما ا
خودمون هيچی نداريم! فقط همين خونه ست! تو ميتونی مثل يه آدم معمولی 
زندگی کنی؟ ميتونی ماهی يکی دو ميليون خرج لباس ندی؟ ميتونی سفرهای 

 دبی و ونيز و پاريست رو کنسل کنی؟ ها؟ ميتونی؟ 

مادرش پا به پايش اشک ميريخت و با ماليدن شانه هايش سعی داشت آرامش 
 کند. 

 يليا نام و فراموش ميکنی الله...مجبوری فراموش کنی! اين ا-

باور نکردنی بود...الله...آشفته و برافروخته..با يک کوله پشتی...درست روز 
اول عيد..! در را که باز کرد...الله با يک جهش سراسيمه خود را به آغوش 
او انداخت.با بهت و حيرت..يک دستش را دور کمر او گذاشت...و با دست 

 گر در را بست. دي
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 الله؟ چی شده؟ -

باورش نميشد الله اينطور بی پروا اشک بريزد.دختر پريشان را همراه خود به 
 هال برد و روی کاناپه نشاند. 

 عزيزم؟ چرا گريه ميکنی؟ -

آستين های سويی شرت بلند و مشکی اش را زير پلک ها کشيد و آثار نم را 
 پاک کرد. 

 . ببخشيد ميدونم مزاحمت شدم-

 انگشتانش را زير چانه ی او گذاشت: 

 تو هيچوقت مزاحم نيستی...ولی نگرانم کردی..اين موقع اينجا...چی شده؟ -

 الله با دست صورت سرخش را باد زد: 

 با بابام اينا دعوام شد! از خونه اومدم بيرون. -

 سر چی؟ -

ه ی هال الله دهان باز کرد..و ناگهان چشم هايش روی چمدان آماده ی او گوش
 ُسر خورد.

 ای وای..تو فردا مسافری! اصال يادم نبود! -

 همراه پسرها راهی ترکيه ميشد.با وجوديکه در برنامه اش نبود! 

 اصال مهم نيست...الزم باشه کنسلش ميکنم. -

 الله قاطعانه سر تکان داد: 

 نه نه! نميشه...من..من ميرم. -

و بی مقدمه از جا پريد و بی حواس به اين که کوله روی دوشش بود دور 
 خودش چرخيد: 

 کوله م...کوله مو کجا گذاشتم؟ -
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پلک زد...برخاست و دستهايش را روی شانه های او قرار داد.با آرامش بند 
 های کوله را پايين کشيد..و نرم و منعطف گفت: 

ميخوری بهتر ميشی.بعدم تعريف  بشين...االن برات يه چای سبز دم ميکنی-
 ميکنی چی شده. 

 دختر با حالتی درمانده...متضرع و نااميد نگاهش کرد.پيشانی اش را بوسيد: 

 نگران نباش...من هستم.با هم درستش ميکنيم. -

و به آشپزخانه رفت.حاالت هيستريک الله کمی او را ترسانده بود.تا کنون اين 
...و البته تالشش هم برای فهميدن ماجرا همه متوحش و مضطرب نديده بودش

بی فايده بود و الله با خودداری عجيبی آن را به يک بحث ساده ی خانوادگی 
ربط ميداد...اما ايليا نمی توانست باور کند.نگاه های حسرت زده و خودباخته 

 ی الله...اصال نشانه های خوبی نبود! 

 الله فنجان خالی را روی ميز قرار داد و با صدای خش گرفته گفت: 

 من ميرم خونه ی خاله م...اون تنهاست ميتونم پيشش بمونم. -

 اينجوری نميشه...فکرم درگير تو ميمونه. -

الله با نفس عميقی برای لحظاتی کوتاه چشم بست و سپس با آرامشی بيشتر 
 گفت: 

طر من سفرت رو کنسل کنی.اين بحث ها رو من اصال نميتونم اجازه بدم بخا-
 با خانواده م زياد دارم حل ميشه.حاال...کی برميگردی؟ 

 انگشتانش را پشت سرش قالب کرد: 

 يک هفته ديگه. -

 يعنی...روز تولدت تهرانی؟ -

 لبخند زد: 

 شبش ميرسم. -

 الله برگی دستمال کاغذی از جعبه بيرون کشيد و زير بينی اش کشيد: 
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 به...برات سورپرايز دارم. خو-

 تای ابَرويش را باال انداخت: 

 پس با انگيزه برميگردم. -

 موبايل الله ميان صحبتشان زنگ خورد.الله آهی کشيد: 

 مامانمه. -

 جوابشو بده نگرانت نشه. -

 و با برداشتن فنجان ها به آشپزخانه رفت تا او با خيال راحت صحبت کند. 

 ار کرد: الله مردد تماس را برقر

 الو؟ -

 الله؟ مامانم کجايی؟ -

بغضش منتظر تلنگر بود.لبش را به دندان گرفت و به سقف نگاه کرد تا اشکش 
 پايين نريزد.

 اومدم پيش ايليا. -

 برگرد عزيزم.يه کاريش ميکنيم. -

 نمی تونم حالم خوب نيست.بيام دوباره دعوام ميشه. -

بابات بفهمه خيلی بد ميشه.اينجا سوئد نيست دختر گلم.بايد يه چيزهايی رو -
 رعايت کنی! 

 پيشانی اش را فشار داد. 

 نميمونم اينجا...ميرم پيش خاله سوده. -

 خيلی خب...من رو بی خبر نذار باشه؟ -

 باشه. -

 موبايل را از روی گوشش پايين کشيد.ايليا از آشپزخانه صدا بلند کرد: 
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 ب خانم فراری! شام چی بخوريم؟ املت بزنم؟ خ-

چرخيد...دست راستش را روی پشتی کاناپه انداخت و به ايليا خيره شد که مقابل 
 يخچال ايستاده بود و طبقاتش را بررسی ميکرد. 

 چجوری از تو بگذرم؟ مگه ميتونم؟" “

 *** 

شان روز آخر حضورشان در ويالی صامتی ها بود.خوش گذشته بود...صميميت
با خانواده ی محسن بيشتر شد و خاطرات خوشی را در کنار هم ساختند.از 
تماشای مريمی که آب زير پوستش رفته بود...می خنديد...و نگاه های شيفته ی 
محسن روی اين خنده ها لذت ميبرد! مژگان هنوز در خودش بود و کم کم داشت 

نکاش در حاالتش هم نگرانی و اضطراب آنها را بر می انگيخت! تالش برای ک
سودی نداشت و نم پس نميداد! و از همه بامزه تر مونا بود که با برادر کوچک 
محسن می نشست و درباره ی فوتبال و نقد بازيکن ها بحث ميکرد و با زبانش 

 پسرک را تسليم می نمود طوری که با خنده می گفت: 

 آقا من تازه فهميدم هيچی از فوتبال سرم نميشه! -

 ا هم با لبخند پيروز مندانه ای سر باال ميگرفت! و مون

کمی ذهنش درگير خواستگاری وحيد بود.نمی خواست ماجرای مريم و حميد 
دوباره تکرار شود.وحيد خوب بود...خيلی هم خوب بود.تحصيل کرده 
بود..برای زندگی و اهدافش می جنگيد...پاک بود و پاک زندگی ميکرد..به 

ی نداشت...اما وقتی ذهنش...و احساسش جايی ديگر لحاظ ظاهری هم هيچ نقص
 و پيش کسی ديگر درگير بود...قبول کردن وحيد خيانت محسوب نميشد؟ 

در آخرين روز سفرشان تماس الله متعجبش کرد. بعد از تبريک عيد الله سراغ 
 اصل مطلب رفت: 

 بيتا جان ببخش مزاحمت شدم.يه خواسته و زحمتی برات داشتم. -

 يکنم بفرماييد. خواهش م-

راستش دو روز ديگه تولد ايلياست ميخواستم سورپرايزش کنم ولی به کمک -
 احتياج دارم.ميتونی کمکم کنی؟ اصال تهرانی؟ 
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 نه ولی امشب برميگردم.هرکاری از دستم بربياد انجام ميدم. -

 ممنون عزيزم...لطف کردی. -

 اوفف...اينو کجای دلم بذارم"“

  

 **  

 از ديسکوی هتل که خارج شدند...ايليا گفت: 

 من ميخوام يه کم تو محوطه قدم بزنم شما بريد باال. -

اوضاع علی و ساميار بهتر بود اما شاهين چندان هشيار به نظر نمی آمد و الکل 
 تعادلش را ربوده بود. 

هوا خنک بود اما قابل تحمل.کمی کنار ساحل قدم زد.با الله تماس گرفت و 
 حالش را جويا شد.انگار بهتر بود و به خانه بازگشته بود. 

 دقايقی بعد که حرارت بدنش پايين تر آمد و سرش هوا خورد به اتاق رفت. 

 شاهين روی کاناپه ی سوئيت دراز کشيده بود و هذيان ميگفت: 

چيه اين المصب...عين کنه...چسبيده به اين مغز بی صاحابم.قيافه  آخ نميدونم-
 ش...اون قيافه ش معموليه ها...ولی چشماش...هيکلش هم خيلی س... 

خوب می دانست پسر احمق دارد درباره ی چه کسی اينطور مشتاقانه حرف 
ميزند.او هرگز آدم متعصبی نبوده...از مردهايی هم که اَدای قيصر در می 

ند...از مردهايی که حرفشان به جای مغز در مشتشان بود بدش می آمد! آورد
پس نفهميد چرا خون جلوی چشمهايش را گرفت و پيش از آنکه حرف شاهين 
کامل شود يقه اش را چسبيد و با يک حرکت او را بلند کرد.سيلی سختی به 

 صورتش کوبيد و بالفاصله علی و سامی به سمتشان هجوم آوردند. 

پلشتی! من به توی بی ناموس نگفتم دخترعمومه؟ من به توی هرزه ی خيلی -
زن نديده نگفتم اين فکرهای کثيف رو از سرت بيرون کن؟ نشستی درباره ی 

 هيکلش زر ميزنی؟ 
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مشتش را زير چانه ی شاهين که با چشمهای از حدقه بيرون زده نگاهش ميکرد 
 فشار داد: 

 حقش نيست همينجا فکت رو خرد کنم؟ -

 سامی با نيروی زيادی او را عقب کشيد: 

 داداش ولش کن يه غلطی کرد. -

علی بازوی شاهين را گرفت و او را به سمت سرويس برد تا بلکه با آب سرد 
 عقل او را سرجا بياورد. 

خودش را از دست سامی رهاند و سوی اتاق رفت.اينطور که معلوم بود بيتا در 
 امنيت نداشت.بايد چاره ای می انديشيد! نزديکی اين هيوالی بنده ی غريزه 

 *** 

ميوه...خوراکی...وسايل تزئينی و کيکی را که الله سفارش داده بود تحويل 
 گرفت و با آژانس به خانه ی ايليا رفت و چهل و پنج تومان پياده شد! 

 شيطونه ميگه برم همه کرايه ماشين رو از دختره بگيرما" “

تمام خريد ها را نميتواند تنها حمل کند و طولی  با الله تماس گرفت و گفت که
نکشيد که همراه سايه دوست دختر علی به کمکش آمدند.به نظر می آمد که آن 

 دو حسابی با هم عياق شده اند و صميميتی عميق ميانشان شکل گرفته. 

تا نزديکی های ساعت پنج کارشان طول کشيد.ساالد الويه، بيف استراگانف، 
کی گوشت را سه نفری آماده کردند.کيک که تصوير بی نظير اسنک و پيراش

و خيره کننده ای از خنده ی بی حواس ايليا به دوربين بود...بخاطر بزرگ بودن 
 در يخچال جا نميشد و مجبور شدند يک طبقه ی کامل از يخچال را خالی کنند. 

وشه ها يک سری تغييرات هم در وسايل هال دادند و مبلمان و کاناپه را به گ
 رانند تا فضای خالی ايجاد شود. 

هرسه آنقدر خسته بودند که ديگر جان هيچ حرکتی نداشتند.الله چند تا از 
 پيراشکی ها را آورد تا دلی از عزا دربياورند. 

 سايه که کف زمين ولو شده بود گفت: 
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من از علی پرسيدم پروازشون هفت می شينه.تا بيان برسن هم احتماال هشت -
 نيم ميشه.  هشت و

 الله گازی به پيراشکی زد: 

خوبه تا برسن يه دوشی ميگيريم و آماده ميشيم.به بچه ها هم گفتم تا هشت بيان -
 کم کم. 

کمی پيراشکی را مزه کرد که کار خودش بود.هوم...خوش طعم 
 بود...مخصوصا اگر به سس فلفل آغشته ميشد. 

 اکتی به سمتش گرفت: وقتی سايه به حمام رفت الله با رويی گشاده پ

بيتا جون خيلی خيلی امروز زحمت کشيدی من اصال نميدونم چطوری جبران -
کنم.اگر نبودی نصف اين کارها هم پيش نميرفت.اينم يه مقدار ناقابله البته ميدونم 

 برای زحمات تو کمه! 

پيش بينی اين اتفاق را کرده بود...اما نمی دانست چرا اين همه به غرورش 
برخورد.نفهميد چرا خشکش زد و حس به شدت بدی تمام وجودش را احاطه 
کرد.او برای پول نيامده بود...بخاطر ايليا داشت از صبح کار ميکرد و خرده 

ل برايش از زهر هالهل فرمايشات الله را انجام ميداد.فقط برای ايليا! نه...اين پو
 هم ناگوارا تر بود! 

الله جان...من برای پول نيومدم.من و ايليا اونقدرا هم با هم غريبه نيستيم که -
بخوام برای روز تولدش دستمزد بگيرم.اين کار همونقدر بده که بخوای به سايه 

 هم پول بدی! 

ی احساس ميکرد! لبخند روی لب الله ماسيده بود و بيتا کمی ته دلش جريان خنک
 با اين حال الله عقب ننشست و شوک دوم را بدتر وارد کرد: 

باشه عزيزم...هر طور راحت تری.اگر مايلی خودم برسونمت.يا برات اسنپ -
 بگيرم.هوم؟ 

چه حالی دارد اگر نيمه شب...وقتی در خواب عميق و شيرينی هستی...يک 
حال را داشت! به نظر نمی پارچ آب يخ روی سرت خالی کنند؟ او دقيقا همين 

آمد حرکت الله انتقام جويانه باشد...انگار از همان ابتدا چنين قصدی داشت و 
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حضور او را انتظار نمی کشيد.چرا؟ شايد چون فکر ميکرد بيتا هم سطح آنها 
نيست...مهم نبود.اگر الله و دوستانش انقدر سطحی نگر بودند او هم دلش اين 

 جشن را نمی خواست. 

اتاق ايليا رفت.پليور بافت نازکی را که دو روز تمام وقت برای بافتنش به 
صرف کرده بود از کيفش بيرون کشيد و با خودکار روی کاغذ کادويش نوشت 

 " تولدت مبارک...بيتا" 

آن را روی تخت قرار داد.لباسش را پوشيد و کيفش را برداشت و از اتاق خارج 
 شد.الله پرسيد: 

 اسنپ بگيرم؟ -

 خند زد: لب

 نه ممنون ميخوام يه کم قدم بزنم. -

 باشه...بازم تشکر ميکنم. -

 خواهش ميکنمش را زير لبی گفت و بيرون رفت. 

 * 

خيلی خسته بود و اصال حوصله ی مهمانی و شلوغی را نداشت...اما بخاطر 
الله و زحماتش نقابی به چهره زد وپر انرژی و خوش رو در جمع حاضر 

ه خانه ی علی رفتند همانجا با دوشی پنج دقيقه ای حاضر شده شد.از فرودگاه ب
 و آمده بودند. 

خب اذعان ميکرد که اصال توقع اداره ی همچين مهمانی نسبتا شلوغی را از 
الله نداشت و تعجب کرد! همه چيز به بهترين شکل ممکن بود.چندين نوع غذا 

دور کمر باريک و خوراکی و دسر...همه جا از تميزی برق ميزد.دستش را 
 الله انداخت: 

 دختر چه کردی! حسابی خودت رو به زحمت انداختی. -

 الله پشت انگشت اشاره اش را روی شاهرگ گردنش کشيد: 
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تنهايی که نکردم.سايه و بيتا خيلی کمکم کردن.در واقع بيشترش کار بيتاست -
 از من و سايه ی تنبل که اين همه کار بر نمياد! 

 شنيدن اسم بيتا گوش هايش را به خارش انداخت و ياد تنشش با شاهين افتاد. 

 بيتا؟ کجاست؟ -

 الله شانه باال انداخت: 

 رفت. -

 رفت؟ نگهش نداشتی؟ -

 الله انگار کمی گيج شده بود: 

خب آره چرا بايد ميموند؟ خواستم يه کم بهش پول بدم ولی نميدونم چرا ناراحت -
 شد! 

اخل دهان کشيد.نقشه هايش برای دور راندن توله شير از خودش لبش هايش را د
و زندگی اش را از خاطر برد! و انديشيد که در حق اين دختر دارد کم لطفی 
 ميشود! با بی رغبتی فکر کرد حاال که همه ی عالم فهميده اند...الله هم رويش: 

 بيتا دخترعمومه. -

 ست او خارج کرد:الله که شوکه شده بود خودش را از حلقه ی د

 چی؟ -

 البته اينو نميدونستم...اونم همينطور. -

 الله با بهت پرسيد: 

 پس...پس چرا آبدارچيه؟ چرا مياد خونه ت کار ميکنه؟ -

 با تاسف لبش را باال کشيد: 

شرايط ماليشون اصال مساعد نيست.پدرش فوت شده خودش و مادرش مريضن -
و کلی خرج دارو ميدن.همينجوری بدون دليل که پول قبول نميکنه.درس 
متاسفانه نخونده توانايی ديگه ای هم نداره.يعنی شرايط سخت زندگيش اين اجازه 

 رو نداده! اين تنها راهی بود که تونستم بهش کمک کنم. 
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 قط پلک ميزد.گوشه ی لبش کج شد: الله ف

 خدای من! شوکه شدم! آخه چطوری تا االن نمی دونستين؟ -

 آه خداوندا!... 

 به داليلی اصال رابطه خانوادگی نداشتيم..همديگه رو نمی شناختيم. -

 الله انگشتانش را روی دهان گذاشت: 

يه هم آورده کاش...کاش زودتر بهم گفته بودی.وای چقدر بد شد! تازه برات هد-
 بود. 

دخترک تا اينجا آمده بود.اين همه زحمت کشيده بود...و الله هم او را بيرون 
 انداخته بود! 

حال بدی به او دست داد و با اين حال نمی خواست همچين شبی را که الله با 
 ذوق و هيجان برايش ترتيب داده بود خراب کند. 

 مياريم.  خيلی خب حاال بهش فکر نکن.بعدا از دلش در-

 الله: برم بهش زنگ بزنم؟ 

 ديگه االن فايده نداره اون که در هر حال برنميگرده.بذار برای بعد. -

جشن کمی طول کشيد و او خسته بود اما بد هم نگذشت...با الله هرگز بد نمی 
گذشت! البته اگر از نگاه های خيره و کينه توزانه ی خواهر کوچکتر الله روی 

 ميکرد.  خودشان چشم پوشی

ميس کال های ساغر و ايرج را ديد و با تماسی برايشان توضيح داد که دوستانش 
 مهمانی برايش گرفتند و نمی تواند امشب ببيندشان. 

بعد از اتمام مراسم و رفتن بچه ها او ماند و الله و يک خانه ی بهم ريخته و 
 شلوغ! 

 مبل تک نفره نشست: الله کفش های پاشنه بلندش را از پا خارج کرد و روی 

 وای تموم تنم کوفته ست. -

 او هم روی کاناپه جای گرفت: 
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 ممنون الله.شب خوبی بود. -

الله آرنجش را به دسته ی مبل تکيه داد و سرش را هم به دستش...و با لبخندی 
که به صورتش زار ميزد، مردمک هايش را روی چشمان او ثابت کرد.باالی 

 ابروهايش را ماساژ داد: 

 تو داری يه چيزی رو از من قايم ميکنی. -

 دختر لحظه ای چشمانش را بست مکثش طوالنی شد. 

 چرا با من حرف نميزنی؟ -

 الله: مگه تو حرف ميزنی؟ 

  در مورد چی بايد حرف بزنم؟ -

خيلی چيزها...تو زندگيت، شخصيتت، چشمهات، پر از معماست! دورت يه -
 ديواره...که هيچکس رو ازش رد نميکنی! هيچکس! 

 لبخندی طعنه آميز بر لب نشاند: 

 االن با پيش کشيدن بحث من ميخوای فرار کنی؟ -

 الله سر تکان داد و با قاطعيت گفت: 

م پيشت.حرف دارم.فرصتی هم نه...اتفاقا برای همين ميخوام امشب بمون-
 نمونده.فردا عصر با خانواده م ميريم سفر تا بعد سيزده نيستم. 

 دستهايش را به سينه زد: 

 باشه...گوش ميکنم. -

انگار چيزی داشت الله را از درون ميخورد.نفس هايش کند ميشد...بی اطمينان 
ر می خاست به آينده و آنچه پيش می آمد...با صدايی که گويی از زير آب ب

 گفت: 

 من...دارم ميرم...ممکنه تا يک سال ايران نباشم. -

**  
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پليور مشکی ساده را با دو دستش باال آورد و دقيق نگاهش کرد.بيتا ميدانست 
 او اين رنگ را دوست دارد...او هر لباس ساده ی مشکی را دوست دارد. 

 بود دختر جلب!  پليور را به تن کشيد و رو به آينه ايستاد.سايزش را هم بلد

چيزيه که نمی تونم درباره ش حرف بزنم.يعنی حداقل االن نميتونم توضيح “
 بدهم.فقط بدون اين خواسته ی خودم نيست.مجبورم" 

با غضب دستهايش را به لبه ی ميز توالت تکيه داد و خم شد.سرش ميان شانه 
ن حرف هايی افتاده فرو رفت.به پرزهای بلند موکت خيره شد.يک چيزی ميا

هايش دروغ بود...آن شدت استرس...گشادی مردمک هايش...نگاه های گريزان 
و بی قرار! الله داشت موضوعی را پنهان ميکرد.می توانست آنقدر تحت 
فشارش بگذارد...می توانست آنقدر با جمالت و واژه ها بازی کند تا الله به 

کرد.وقتی پای اجبار به هرچيِز دانسته و نادانسته معترف شود اما اين کار را ن
يک رابطه به هر شکلی باز شود...آن رابطه ديگر بی معنی خواهد بود! او را 
 گذاشت به حال خودش...تا هر زمانی که آماده بود اصل قضيه را تعريف کند. 

زنگ کوتاه اس ام اس از موبايلش بلند شد.نگاهش را از همان آينه به پشت سر 
وی تخت ساطع ميشد.اين مزاحم ناشناس چه دوخت و نوری که از موبايل ر

 کسی بود که ميان اين آشوب روی اعصابش ميرفت؟ 

سرش را تکان داد.بی آنکه پليور را بيرون بکشد جين مشکی را از کمد پيدا 
 کرد و تن زد.بايد ايرج و ساغر را می ديد. 

 پيش از خروج از خانه ابتدا پيام را چک کرد. 

 ه.سفری در کار نيست" الله داره بهت دروغ ميگ“

 *** 

ای خدا...ای خدا...کاش جونم رو گرفته بودی همچين روزی رو نمی ديدم.چرا -
من رو اينطوری خوار و ذليل کردی؟ بدبختی هام کم بود اين رو هم گذاشتی 
روش؟ من که از همون اول جوونی سختی کشيدم...اين نمک نشناس رو به 

ه بودم جز سعادت بچه هام؟ اين چه چنگ و دندون گرفتم...چی ازت خواست
مصيبتی بود گذاشتی تو دامنم سليطه؟ ها؟ خوبه که اون بابای بيچاره ت نيست 

 اين ذلت رو ببينه! 
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مادر گاهی خدا را خطاب ميکرد و گاهی مژگان را...گاهی نفرين ميکرد و 
گاهی برای خودش طلب مرگ...و مژگان چنان مجسمه ای مسکوت و مات زده 

چمباتمه زده بود.فضای خانه چنان خفقان بار و متشنج بود که حال  گوشه ای
 تهوع امان از او بريد! 

 مادر لحظه ای دست از مويه کردن بر نميداشت: 

آخه مِن بی کس دردم رو به کی بگم؟ دختر مجرد من بچه سقط کرده! دختر -
 من! دختر من! 

 داد:  مريم اشک هايش را پاک کرد و شانه های مادر را ماساژ

 مامان جونم...فدات شم االن سکته ميکنی يه کم آروم باش. -

چجوری آروم باشم؟ چجوری؟ اين دختر من رو بی آبرو کرد...بی عفتمون -
کرد.چقدر گفتم نکن! چقدر گفتم انقدر با هر مرد غريبه و نامحرمی نرو نيا...حيا 

 ميکنن!  داشته باش.چقدر گفتم اعتماد نکن...اينا گرگن..تيکه پاره ت

 چقدر گفتم؟ 

بيشتر از مادر نگران مژگان بود.چنان بی روح و آرام ديده ميشد که انگار...جان 
در بدن ندارد! دلش شايد برای اولين بار در تمام عمر به حال مژگان سوخته 

 بود! 

 کنار جسم بی حرکتش زانو زد: 

 مژی؟ -

 -... 

 صدای زنگ های تلفن عصب هايش را آزار ميداد.با خشونت گفت: 

 مونا اون رو جواب بده يا از پريز بکشش. -

مونا گوشی را برداشت و من و من کنان با مخاطب احوالپرسی کرد.سپس زير 
 چشمی آنها را پاييد.دستش را روی دهانه ی گوشی قرار داد و زمزمه وار گفت: 

 داره.فکر کنم قضيه خواستگاريه.  ننه سروره با مامان کار-
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 صدای ناله های مادر جان گرفت و طبق عادت به ران هايش کوبيد: 

 ای خدا جواب اينا رو چی بدم؟ تو اين اوضاع که نميشه بيان! -

 مريم گفت: 

يه جوری دست به سرشون کن مامان.بگو بيتا سرما خورده حال نداره بنداز -
 يه شب ديگه. 

ا که مريم ميگفت پشت تلفن به ننه انتقال داد و با ابراز مادر همان چيزی ر
 شرمندگی مراسم را به آخر هفته ی بعد موکول کرد. 

 مچ دست مژگان را لمس کرد و از دمای پايين بدنش ترسيد: 

 اين حالش خوب نيست.فشارش پايينه. -

مادر با دلخوری و رنجش نگاهی گوشه چشمی به مژگان گفت و اکراه آميز 
  گفت:

 ببرينش يه سرم بهش بزنن تا پس نيفتاده.-

 مريم: بيتا بدو لباس هاش رو بيار تنش کنيم. 

 حين پوشاندن لباس بر تن مژگان اصرار داشت که او را به حرف بياورد: 

 مژی؟ حرف نميزنی؟ يه چيزی بگو داری ما رو می ترسونی! -

و باالخره بعد از ساعت ها...مژگان چشمانش را از زمين گرفت...آنها را در 
 کاسه باال کشيد و نگاهش کرد.با اولين پلکی که زد اشک هايش طغيان کردند. 

همراه مريم مژی را به درمانگاه بردند او را زير سرم خواباندند.تقال برای به 
رداب خودش فرو رفته بود صحبت کشيدن مژگان بی فايده بود و او چنان در گ

 که بيرون کشيدنش محال به نظر ميرسيد. 

مريم: کار همين پسره ست که هی با افتخار ميگفتی تورش زدی؟ چميدونم تک 
 پسر يه ميليارده و تيپش فالنه و قيافه ش بهمانه؟ هوم؟ 

 مژگان پلک هايش را بر هم گذاشت و زيرلب گفت: 

 ته نه سرزنش نه درد و دل! ولم کن! االن نه مريم...االن نه وقت نصيح-
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مريم که خشم آلود دهان به سخن باز کرد او دستش را فشار داد و با چشم و 
 ابرو اشاره آمد که حق با مژگان است...حاال وقتش نبود! 

مژگان را که به خانه بردند تحت تاثير رفتارسرد مادر عنان از کف داد و همه 
 چيز را گفت: 

زنشم...بخدا زنشم.بابا تازه مرده بود خجالت کشيدم درباره ش بگم.گفت صيغه -
کنيم تا چند ماه از فوت بابا بگذره بياد خواستگاری.منم...منم نمی خواستم از 

 دستش بدم.قبول کردم. 

 مادر محزون و نااميد پرسيد: 

تا خب پس چرا نيومد؟ چرا صبر کرد تا به اين وضع بيفتی؟ چرا صبر کرد -
 کار به بچه سقط کردن بکشه؟ 

مژگان که از شدت فشار روانی و شرم خيس عرق شده بود سر در گريبان فرو 
 برد و سکوت کرد. 

 مادر: با توام! ديگه چه گندی باال آوردين؟

 مژگان ضجه زد: 

 نمی دونستم...بخدا نمی دونستم وگرنه نگاهشم نميکردم. -

 مريم با نگرانی پرسيد: 

 ستی؟ مگه چی شده؟ چيو نميدون-

 مژگان ديگر تالشی برای پايين آوردن صدای بلند گريه هايش نميکرد: 

 متاهله!.. -

اصوات وحشت زده ای از گلوی دخترها بيرون آمد اما مادر را ديگر رمق بی 
 تابی نبود.فقط با لبخندی تلخ و آويزان سر تکان داد: 

 هی خدا...حکمتت رو شکر! شکر! -

يدم خواستم باهاش بهم بزنم نذاشت! گفت دوستش نداره قراره مژگان: وقتی فهم
طالقش بده...زنه دخترداييشه..خانواده هاشون مانع طالقشون ميشن.نميدونم 
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چيکار کنم...نميدونم.فکر کردم آدم خوبيه...دوستم داره.فکر کردم باهاش 
 خوشبخت ميشم...ولی... 

دارش دل همه شان را چشمان اشک بارش را در حدقه چرخاند و سکوت معنا
خون کرد! با افسوس به فرش خيره ماند.مژگان آينده اش را فدای زياده خواهی 

 و ميل غيرقابل مهارش به پول و تجمالت کرد! 

 *** 

بابا از اين کار دست بکش.تو از همون شرکت اونقدری درمياری که اگه از -
تونی تامين کنی! اين به بعد فقط بخوری و بخوابی بازم هفت نسل بعدت رو مي

 چه احتياجی به اين کارهای خطرناک هست؟ 

 ايرج توتون را در پيپ ريخت و آرام و خونسرد گفت: 

 ديگه نميشه پا پس کشيد.اين مسير يک طرفه ست! -

 تهش مرگه...اين رو ميدونی؟ -

ايرج از پنجره به درخت های شکوفه زده ی باغ خيره شد و با آرامش غريبی 
 گفت: 

 ت...من اون زندگی رو که می خواستم برات ساختم. مهم نيس-

 پوزخند زد و برنده گفت: 

 من به يه هزاری از اين اموال دست نميزنم! -

 ايرج پيپ را از روی لبش برداشت و بلند بلند خنديد: 

 آدم وقتی مجبور باشه گوشت برادرش رو هم ميخوره! خيلی مطمئن نباش! -

 دندان هايش را بر هم قفل کرد: 

اين تزها و اعتقادات کثيفت حالمو بهم ميزنه! شايد برای جون خودت ارزش -
قائل نباشی ولی لطفا سر جون من قمار نکن! من هنوز کلی کار تموم نکرده 

 دارم. 

 و با گام هايی سريع و مهاجم سوی در رفت و ايرج صدايش زد: 
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 ايليا؟ -

از حرکت باز ايستاد اما برنگشت.ايرج آهسته و با طمانينه نزديکش آمد و 
 مقابلش ايستاد.با پشت دستش نمايشی سر شانه ی کت چرم او را تکاند و گفت: 

تو قاعدتا نبايد نگران جونت باشی.هوم؟ اينطور که پيداست خيلی ها هوات رو -
 دارن! گمونم بخاطِر... 

 چشمکی زد: 

 يمه تموم! همون کارهای ن-

 خيره در چشمان ايرج گفت: 

 آره..چون ياد گرفتم مثل تو زندگی نکنم! -

 ايرج با همان لبخند لعنتی اش از سر راه او کنار رفت: 

 باشه...خوشحالم که اينطوره.ميتونی بری. -

گوشه ی پلکش می پريد.چه در ذات اين مرد بود که می توانست انقدر راحت 
او را به مرز ديوانگی برساند؟ چطور می توانست انقدر راحت آرامش را از 

 وجود بی قرار و متالطم ايليا بگيرد و آن خوی وحشی اش را تحريک کند؟ 

نش پيش از برپا شدن جنجالی ديگر از آن خانه خارج شد و سمت ماشي
رفت.لحظاتی هوای تميز فروردين را به سينه کشاند تا آتش غضبش فرو 
بخوابد.موبايلش دقايقی بود که يک بند در جيبش ميلرزيد.همانطور که حدس 

 ميزد ليندا! اين موش کوچک چه پدر کشتگی با خواهرش داشت؟ 

 چه مرگته تو؟ چی ميگی؟ -

ی فروشه.ميفهمی؟ ولی انقدر ميگم که خيلی احمقی! الله داره تو رو به پول م-
خودخواهه که بازم حاضر نيست ازت دست بکشه! هم خدا رو ميخواد هم خرما 
رو! داره زن پسرعمومون ميشه در ازای يه ارثيه کالن.قرار نيست از ايران 

 بره.دروغ گفت بهت. 

 دستش را به در ماشين چسباند: 

 از کجا بفهمم راستش رو ميگی؟ -
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روسيشونه...اگر باور نميکنی آدرس تاالر رو بهت پونزده ارديبهشت ع-
 ميدم.خودت ميای و می بينی! 

به انعکاس تصوير خودش در شيشه ی ماشين نگاه کرد.ته دلش می دانست 
 که..حق با اين دختر است.می دانست! 

 الله او را به پول می فروخت.الله داشت دروغ ميگفت.او را بازی ميداد! الله! 

**  

رد...اما شب خواستگاری از خانواده ی ننه خجالت می کشيد.با فکرش را نميک
وجوديکه وحيد حتی نيم نگاهی هم سمتش نمی انداخت باز هم معذب 

 بود.مخصوصا که مجيد با اشاره های شيطنت آميزش عرق بر تن او نشاند. 

مراسم بيشتر شبيه يک دورهمی و شب نشينی ساده بود و شباهتی به خواستگاری 
 ه با لبخند توضيح ميداد: نداشت.نن

واال خواهرجون وحيد رو که ديگه می شناسين.مثل همه آدم های ديگه هم -
خوبی داره هم بدی ولی خوبی هاش می چربه.پسر سالميه و اهل هيچ فرقه ای 
نيست.نه دود و دم و نه رفيق بازی.کاريه و با زور بازوی خودش نون حالل 

ا رشتشه.يه پس اندازی داره...وامشم داره در مياره.درس خونده کارشم مرتبط ب
 جور ميشه که خدا بخواد يه سقفی واسه خودش فراهم کنه. 

در شرايطی که وحيد به هر جايی نگاه ميکرد جز صورت او راحت می توانست 
جزئيات چهره اش را بررسی کند.انصافا خوش قيافه بود.حرف های ننه را هم 

زندگی است.البته اگر از يک سری  قبول داشت و می دانست که وحيد مرد
اخالقيات خاص و روی اعصابش فاکتور ميگرفت.مثال غدبازی ها و کم حرفی 

 اش! 

 ننه رو به مادر گفت: 

 حاال با اجازه ی شما برن حرف هاشون رو بزنن و سنگ هاشون رو وا بکنن. -

 مادر با لبخند سر تکان داد: 

 اجازه ی ما هم دست شماست سرور جان. -

@mahbookslibrary



با وحيد به حياط نم خورده رفتند.هوا آنقدر خوب بود که بی اختيار لبخند بر 
 لبش آمد. 

روی صندلی هايی که از پيش با پيش بينی اين شرايط در حياط گذاشته بودند، 
 نشستند. 

حاال که از جمع جدا شده بودند وحيد گويی از قفس تنگی خودش را آزاد ساخته 
 و راحت تر می نمود. 

 ب؟ وحيد: خ

 ابَروها را باال داد: 

 چی خب؟ -

 نظرت؟ -

 چشم ريز کرد: 

 هی پياده شو با هم بريم. -

 وحيد با همان جديت و در عين حال حجب خاص خودش لبخند زد و گفت: 

فکر نميکنم بيشتر از اين چيزی باشه که بخوايم از هم بدونيم يا بشناسيم؟ از -
هامون هم که با هم آشنان و راضی زير و بم زندگی همديگه خبرداريم.خانواده 

 ان.به نظرم جوابت هر چی که قراره باشه همين االن ميدونی. 

نه...نمی دانست! احساس ميکرد دارند قوه ی تصميم گيری اش را از دو جهت 
 می کشند.او هرگز وحيد را به چشمی جز يک دوست و يک همسايه نديده بود. 

 کرده بودم. نميدونم وحيد.چون تا حاال بهش فکر ن-

 االن...دقيقا همين االن دلت چی ميگه؟ -

 دلش...دلش غلط های زيادی ميکرد! 

 -... 

 بگو. -
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 نميدونم. -

 اين نميدونم يعنی دلت با من نيست! -

 نگاهش را دزديد و به موزاييک های حياط دوخت. 

ببين من از تعارف و رودربايستی بدم مياد.همسايگی و رفاقت و چشم تو چشم -
 دنمون رو بذار کنار.اصال احساسی به من داری؟ بو

نمی توانست جواب بدهد.نمی توانست تعارف را کنار بگذارد و بگويد نه تنها 
 احساسی به او ندارد، بلکه عاشق مرد ديگری ست! 

 وحيد انگار ذهنش را می خواند: 

 دلت با کس ديگه ست؟ -

رت به سرش هجوم چشمانش را بست.آب دهانش را فرو داد...و خون و حرا
 برد.خجالت می کشيد. 

من قبل از اينکه خواستگارت باشم دوستتم.لطفا حقيقت رو بگو.اون پسره رو -
 دوست داری؟ چی بود اسمش؟ فکرکنم ايليا! 

 انگار خواب بود و ناگهان زير پايش خالی شد و از ارتفاع سقوط کرد! 

 چی؟ اين رو از کجا آوردی؟ -

 وقتی گفتم تو رو ميخوام مجيد بهم گفت چشمت دنبال ايلياست. -

 اين ضربه ی سخت تری بود. 

 خدای من..چی ميگين شماها؟ اين مزخرفات چيه؟ -

 وحيد با اطمينان در چشم هايش خيره شد: 

 بيتا...داری اشتباه ميکنی! -

ست؟ نمی توانست ادامه بدهد.نفسش به سختی باال می آمد.يعنی مجيد می دان
 فهميده بود؟ 

 برخاست و متزلزل گفت: 
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 بسه...بريم تو. -

 وحيد سری تکان داد: 

خيلی خب.من بهشون ميگم يه هفته وقت ميخوای.فکر کن.منطقی فکر کن -
 بيتا.امثال ايليا تيکه ی تو نيستن! 

 چند نفس عميق کشيد و خودش را باز يافت: 

  تو...تو اصال چرا من رو انتخاب کردی؟ چرا من؟-

 وحيد با خونسردی شانه باال داد: 

 خب...فکر نميکنم ميتونستم انتخابی بهتر از تو داشته باشم.چرا تو نه؟ -

 پس دوستش نداشت؟ فقط چون انتخاب بهتری بود؟ 

ميدونی من بيماری بابام رو به ارث بردم؟ ممکنه يه روز مثل اون زمين گير -
اره بندازه؟ ميدونی احتماال تو شم و حتی دو قدم پياده روی نفسهام رو به شم

 آينده بخاطر همين مرض ميميرم؟ 

 وحيد لبخند زد و سوی در ورودی خانه رفت: 

 بيا بريم...کم کم داری دری وری ميگی. -

از پشت قد نسبتا بلند و اندام متوسطش را بررسی کرد.حق با وحيد بود و خيلی 
 رد!طول نکشيد که حرفش به او ثابت شد.داشت اشتباه ميک

 **  

ميان کاغذهای آچهار نشسته بود.نور لپ تاپ صورتش را روشن ميکرد.تمرکز 
واقعا سخت بود.هفته ی سنگينی پيش رو داشت.ابتدا آزمون ارشد...و سپس 
پانزده ارديبهشت لعنتی..پانزده ارديبهشت نحس..! الله گفته بود روز آزمون 

.چقدر راحت دروغ خواهد بود...و شبش هم پرواز داشت به مقصد استکهلم
 ميگفت! چطور می توانست؟ 

آهی کشيد و کف سرش را خاراند.مغزش از شدت فعاليت داغ کرده بود.برگه 
و کتابها را پس زد و روی زمين دراز کشيد.چشمانش روی سفيدی سقف 
چرخيد.حالش خوب نبود.الله اولين و تنها دختری بود که تا به اين حد از 
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د.چگونه ميشد که آن همه خاطره را از ياد برد؟ احساسات و افکارش نفوذ کر
چطور ميرفت و الله را در لباس عروس کنار مرد ديگری می ديد؟ فکش از 

 خشم و غيظ منقبض شد. 

"حقمه...مقصر خودمم.چرا اجازه دادم انقدر به زندگيم نفوذ کنه؟ اصال من که 
ردم؟ مرد عشق و عاشقی نيستم واسه چی احساسم رو وارد اين رابطه ک

 احمق..ايليای احمق" 

دروغ ميگفت؟ به جهنم! ميرفت؟ باز هم به جهنم! هيچ موجودی حق نداشت او 
و حواسش را از اهدافش دور کند.اجازه نميداد کسی سد راه رسيدن او به آمالش 

 شود.حتی الله..مخصوصا الله! 

چه  مسئله ی بغرنج ديگری که مطرح بود در مورد ليندا بود.نمی فهميد دخترک
مرگش ميشود که دست از سر موبايل او بر نميدارد و با زنگ ها و پيام هايش 
دارد ديوانه اش ميکند.نمی خواست با الله اين موضوع را در ميان بگذارد و 

 بهتر ديد که خودش دم اين موجود سمج را بچيند البته اگر از رو ميرفت! 

نتيجه ی دلخواهش را آزمون را بدون استرس و هيجان داد و مطمئن بود که 
 خواهد گرفت. 

طبق برنامه قرار بود نهار را با الله باشد.مشخص بود که الله به کمک آرايش 
رنگ پريده و سرخی و پف چشمهايش را پوشش داده.با اين حال کنترلی بر نم 
محسوس چشمها نداشت و هر لحظه آماده بود زير گريه بزند.ايليا در دل افسوس 

 چ حس و واکنشی اجازه ی نمود در چهره و چشمانش نميداد. ميخورد اما به هي

 ميخوای بيام فرودگاه؟ -

 سر باال انداخت: 

 نه چون مامان بابام ميان نميشه. -

ديگر سوالی در مورد اين سفر ناگهانی و زمان بازگشتش نمی پرسيد و الله نيز 
رغبتی به ابهاماتی که در نگاه او فرياد ميزد نشان نميداد! انگار بايد جدا قيد اين 

 دختر را ميزد! 

 *** 
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نمی دانست اولويت افکارش بايد چه چيز و چه کسی باشد؟ پول دارو؟ پول 
 يد؟ قبض؟ مژگان؟ ايليا؟ وح

گيج بود و کسی را برای طلب کمک و راهنمايی نداشت.کم سن و کم تجربه 
بود.وحيد و خانواده اش جواب می خواستند.مجيد در لفافه به او رسانده بود که 
اگر مرد ديگری را دوست دارد برادر او را قربانی نکند! او مدت ها بود که 

ر سر نپرورانده بود.خب در چشم روی ايليا بسته بود.هيچ رويايی در مورد او د
همچين شرايطی که می دانست ميان راه رسيدن او به ايليا دره ای عميق وجود 
دارد و در عين حال نمی توانست افسار احساسات سرکشش را در دست نگه 
دارد...حکم چه بود؟ ايليا جايی ميان قلبش...تا ابَد حبس می ماند! اين واقعيت 

 غيرقابل انکار بود! 

تمام دغدغه ی مادر و خواهرهايش مژگان بود نمی توانست مشورت وقتی 
 بگيرد.جز مجيد هم که دوستی نداشت.پس دردش را با چه کسی تقسيم ميکرد؟ 

وارد ليست مخاطبينش شد.روی نام ايليا توقف کرد و انديشيد که اگر با او تماس 
  ميگرفت و در مورد خواستگارش صحبت ميکرد چه واکنشی نشان ميداد؟

خنده اش گرفت.حتما فحش آبداری از آن سوی خط روانه اش ميکرد و تماس 
 را خاتمه ميداد. 

روی شکم غلت زد و موبايل را ميان دستهايش بازی داد.چقدر تصميم گيری 
 در اين مورد سخت بود. 

ميان افکارش غوطه ور بود که با لرزش گوشی تکانی خورد و به خودش 
اين ايلياست که دارد به او زنگ ميزند؟ ساعت ده آمد.چطور بايد باور ميکرد 

 شب! 

 چهارزانو زد و با ناباوری پاسخ داد: 

 ايليا؟ -

 صدايش کمی کشدار...خسته و خش گرفته بود: 

 يه چيزی پيدا کن بيار.هرچی که شد. -

 ها؟! -
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 ياال يه کاری کن...دارم ديوونه ميشم.سرم...سرم می ترکه! -

 دستش را روی قلبش قرار داد که جنون گرفته بر سينه اش مشت می کوبيد: 

 چی شده؟ -

 ضعيف گفت: 

 يه چيزی بيار اين درد لعنتی رو آروم کنه...خواهش ميکنم. -

و صدا دور و دور تر شد و در نهايت بوق های مقطعی که ميگفت ارتباط قطع 
 شده. 

 * 

ودش رسيده بود.تکه شيشه ای در درست وقتی رسيد که جنون ايليا به اوج خ
مشت داشت و به خونی که از ساعدش جريان داشت نگاه ميکرد.به طرفش دويد 

 و با وحشت داد زد: 

 چيکار ميکنی؟ -

ايليا انگار از هيپنوتيزم برخاسته باشد...ناگهان چشمان خاموش و گشاد شده اش 
لتی به شدت را به او دوخت و با نفس های غيرطبيعی ای که می کشيد و حا

 رعب انگيز گفت: 

 برو. -

 و شيشه را در مشت فشرد.کنارش زانو زد و سعی کرد انگشتانش را باز کند. 

 ايليا...ولش کن.ديوونه شدی؟ -

 به عقب پرتش کرد و فرياد زد: 

 گفتم گمشو. -

 از بازويش آويزان شد و التماس کرد: 

 ايليا خواهش ميکنم.االن دستت رو آش و الش ميکنی.مشتت رو باز کن. -
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همه ی عضالت صورت ايليا از تيک عصبی می پريد! مچ دستش را گرفت و 
 با ماليمت گفت: 

 باز کن تو رو خدا.ببين ساعدت رو هم داغون کردی. -

 ايليا در چشمهايش خيره شد: 

 خريدی؟ -

 يا به دام افتاد. نگاهش در مردمک های بی قرار ايل

 نه! -

 پس چرا اومدی؟ -

 انگشتهايش را با حالتی نوازشگرانه روی مچ منقبض ايليا کشيد: 

 نميخوام دوباره درگيرش شی.  -

سست شدن انگشتانش را حس کرد.با استفاده از موقعيت به سرعت شيشه را از 
شی مشتش بيرون کشيد و نفسش را آسوده خاطر بيرون داد و با صدای مرتع

 گفت: 

 چی شده؟ -

 -... 

 نمی خواست حرف بزند و بيتا هم اصراری نداشت!.. 

 بتادين داری؟ -

 سرش را به ديوار پشت سرش تکيه داد: 

 نميدونم. -

 خونريزيت زياده پاشو بريم تو حموم ببندمش.پاشو. -

 حوصله ندارم.برو.. -

 نميشه...عفونت ميکنه.بلند شو ديگه. -
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اذيت کردن او تمام وزنش را روی او انداخت که بی ايليا با حرص و برای 
 تعادل تلو تلو خورد و به ديوار کوبيده شد. جيغ زد: 

 چيکار ميکنی غول تشن؟ ِله شدم. -

باورش نميشد ايليا در آن شرايط اسف بار بتواند بخندد اما خنديد و دل بيتا با 
 همين خنده ی محزون و کوچک خوش شد. 

سکوی رختکن نشاند و ابتدا با بتادين مشغول ضدعفونی  در حمام ايليا را روی
 کردن زخم شد. 

 نچ نچ...ايليا اين بخيه ميخواد ها! -

 ايليا رنگ پريده نگاهش کرد و لبهای خشکش را تر نمود: 

 حوصله درمونگاه ندارم.ببند خودش درست ميشه. -

به ناچار کوتاه آمد و در حاليکه پنبه ی آغشته به بتادين را روی زخم ميزد 
 گفت: 

 خيلی خب...خودت ميدونی. -

خوشبختانه گاز استريل در جعبه ی کمک های اوليه اش پيدا شد و توانست زخم 
 را باندپيچی کند. 

از کار ايليا که خالص شد ،شروع به مرتب کردن وسايل واژگون شده و جمع 
 کردن تکه های شکسته ی ظرف کرد. 

 *** 

چه راحت بازی خورده بود.چه راحت احمق فرض شده بود.گفته بود دلتنگش 
ميشود.گفته بود ارتباطش را با او قطع نميکند.گفته بود برميگردد و ديگر از او 

در آن لباس عروس فاخر زيبا شده بود.لبخند ميزد...دستش را جدا نميشود! هه! 
دور بازوی آن مرد قد بلند حلقه کرده بود.مسير سنگفرش ورودی تاالر را جلو 

 ميرفتند.برای ميهمان ها سر تکان ميدادند. 

 دندان هايش را آنقدر بر هم ساييده که لثه هايش به درد افتاده بود. 
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اده بود بيتا را زير نظر داشت که مشغول سر و همانطور که روی کاناپه افت
سامان دادن خانه بود.امشب چيزی در نگاه بيتا ديد که مثل برق از تنش رد شد 
و خشکش کرد.چيزی که انگار تا کنون بصيرتش را نداشته و نديده! وقتی آنطور 
پر خواهش از او می خواست که مشتش را باز کند..يا وقتی مثل يک مادر 

 خمش را می بست.چشم بست و از افکارش گريخت. مهربان ز

 وقتی پلک گشود بيتا هنوز داشت کار ميکرد.بی حال غر زد: 

 ول کن اونا رو...خودم جمع ميکنم. -

 بيتا بی اعتنا چيزی زير لب گفت که نشنيد اما احتماال ناسزايی به او بوده. 

 چی ميگی زير زيرکی؟ من رو که احيانا فحش نميدی؟ -

 مر راست کرد و حق به جانب گفت: دختر ک

 فکر کنم حالت خوب شده! -

چيزی نگفت اما نگاهش را هم از او منحرف نکرد.چه سريع خودش را بخاطر 
 او رسانده بود.چقدر بی ريا نگرانش شده بود. 

 " اون بازيگر خوبيه يا من حواسم نبوده؟" 

جارو برقی  شيشه خرده ها رو هم جمع کردم اما سرحال شدی محض احتياط-
 بکش يه وقت چيزی جا نمونده باشه.ميخوام برم.مطمئن باشم خوبی؟ 

االن تنهايی نمی خواست.اگر تنها می ماند باز ميزد به سرش و شايد ديگر بيتايی 
 نبود که از در خود فرو رفتنش جلوگيری کند...اما... 

 خوبم...ممنون اومدی. -

 سر تکان داد: 

 بخشی چيزی ميخوای؟ خواهش ميکنم.قرص يا آرام -

 می ترسيد دوباره ديوانه شود؟ 

 نه خودم ميخورم. -

 باشه من رفتم..مراقب خودت باش. -
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 ديروقته با چی ميری؟ -

 اتوبوس. -

 نميشه نصفه شبه.وايسا آژانس بگيرم.پول همراهت هست؟ -

 اندازه کرايه آژانس دارم آره. -

برای بيتا ماشين درخواست کرد و او با يک خداحافظی تنهايش گذاشت.ميان 
 هال ايستاد و فکر کرد...آرام شده است...بدون مخدر و الکل و حتی نيکوتين! 

 * 

به خانه که رسيد مادر گوشش را پيچاند و حسابی او را مواخذه کرد و مجبور 
 شد برايش توضيخ بدهد که جريان چه بوده. 

 هش اعتماد داری که پا ميشی ميری خونه ش؟ بيتا نشه قضيه مژگان ها! انقدر ب-

 با دلخوری گفت: 

مامان؟ تو من رو اينجوری شناختی؟ مژگان از اولش هم شيطون بود.مِن -
 بدبخت از اين عرضه ها دارم آخه؟ 

 مادر با چشم های وادريده پشت دستش کوبيد: 

 بی حيا! مگه اين کارها عرضه ميخواد؟ -

 حاليکه کيفش را روی زمين می کشيد و سوی اتاق ميرفت جواب داد:  در

بله ميخواد.از من نگران نباش بی بخار تر از اين حرف هام.اونم همچين -
 چشمش دنبال من نيست! 

 کاش بود" “

اگه اين پسره رو ميخوای وحيد رو معطل خودت نکن.ولی از من می شنوی -
بای از خدا بی خبرشه..هرچقدر ايرج خوب اين ايليا هم تخم و ترکه ی همون با

 بود پسرش هم همونقدر ميشه! وحيد موقعيت خوبيه. 

 با حرکت ديوانه وار امشبش بعيد هم نبود که مادر بفهمد! 
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نميدونم مامان..گيجم...االن درست و غلط رو تشخيص نميدم.يه کم ديگه وقت -
 ميخوام. 

 *** 

طه ی ذهنش منتقل کند اما اين الله بود سعی کرد ماجرای الله را به کورترين نق
که اجازه نميداد.تمام پيام ها و ايميلش را بی پاسخش گذاشت. کنترل کردن 
خشمش از اين همه وقاحت او بسيار دشوار می نمود! حتی حاال که همسر مرد 

 ديگری بود نمی خواست دست از نقش بازی کردن و دروغ گفتن بردارد؟ 

روحی سعی بر اين داشت که خودش را جمع و جور با تمام اوضاع نامساعد 
کند.نبايد در کار شرکت اختاللی ايجاد ميشد.مخصوصا حاال که داشتند روی 

 پروژه ی حساسی کار ميکردند...اگر او وا ميداد تمام بود! 

بايد کم کم به فکر مکان بزرگتری برای شرکت و جذب نيروهای بيشتر می 
 سعه بدهد. افتاد.وقتش بود که کارش را تو

بيتا يکی دو باری به اتاقش آمد و با ابراز نگرانی برای بريدگی دستش پانسمان 
را باز کرد تا زخم را يک بار ديگر بررسی کند و تکرار کرده بود که بخيه 

 الزم دارد.با اين يکی چه ميکرد؟ 

ساعت پنج و نيم بود که خستگی روانی اجازه نداد تايم طوالنی تری در شرکت 
ند و کار را جلو ببرد.ترجيح داد در شرايط و زمان مناسب تری که مغزش بما

 بازده داشت کار کند. 

شرکت را ترک کرد و هنوز دو چهار راه بيشتر از آنجا فاصله نگرفته بود که 
 متوجه شد موبايلش را جا گذاشته.مشتش را بر فرمان کوبيد: 

 لعنتی..لعنتی! -

يتا رفته باشد اما وقتی از نگهبان کليد خواست پوفی کشيد و دور زد.فکر ميکرد ب
گفت که بيتا پايين نيامده.خودش را به واحد شرکت که رساند.همه جا تاريک و 
سوت و کور بود و تنها نور ضعيفی از اتاق خودش بود که محيط را روشن 
ميکرد.کمی ترسيد! و ترجيح داد بدون توليد صدا و روی پنجه ی پا به اتاق 

آرام و محتاط در نيمه باز را کامال باز کرد.منبع نور ضعيف چراغ نزديک شود.
مطالعه ی ميزش بود.سکوت وهم انگيز با نفس های عميق و منظم بيتا در هم 
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می شکست.با چند قدم به آن سوی ميز رسيد.بيتا روی صندلی او...با پيراهنی 
شش گرفته که از قبل روی چوب لباسی آنجا مانده بود و آن را سفت ميان آغو

بود.اين تصوير مهر تاييدی بود بر احتماالتی که از شب گذشته مغز خسته اش 
 را درگير خودش کرده بود. 

مشتش را مقابل دهانش گرفت.چطور؟ از کی؟ چرا زودتر نفهميده بود؟! اصال 
چگونه ممکن بود؟ او و بيتا که هيچگونه سنخيتی با هم نداشتند! چطور عالقه 
اش معطوف او شده بود؟ چشمانش در صورت بيتا چرخ خورد و با تاسف دندان 

 بر لب زيرين فشرد. 

ا حس کرد که پلک هايش لرزيد و خواب بيتا انگار سنگينی حضور و نگاه او ر
آلود چشم گشود.ابتدا ناهشيار و بی حواس اطراف را نگريست...بعد او را...و 
متوجه موقعيت که شد تکان سختی خورد و از جا پريد.پيراهن از ميان دستهايش 
به زمين افتاد.دهانش مثل ماهی باز و بسته ميشد و صوتی از ميانشان خارج 

روشنايی کم هم پريدگی رنگش را ميشد تشخيص داد.نفس هايش نميشد.در همان 
 بريده بريده در ترافيک بود. 

 ای...ايليا... -

نگاه تهی و خالی از معنايش از صورت وحشت زده و برافروخته ی بيتا تکان 
 نميخورد.نبايد اينطور ميشد..نبايد! 

وقتی وسوسه نمی خواست بيتا آسيب ببيند.نمی خواست او را بازيچه کند.حتی 
 ی سياهی او را سوی بيتا می کشاند!

  من...من داشتم ميرفتم.بعد...اومدم اتاقت رو تميز کنم...چيز شد...- 

دنبال ادامه ای برای جمله اش می گشت...هی تالش کرد اما عاقبت فهميد که 
دست و پا زدن بيشتر او را غرق ميکند! پس با نااميدی چشمانش را بست و سر 

 افکند.  به زير فرو

بيتا برای دنيای او حيف ميشد.الله از جنس خودش بود.همانقدر با تجربه...رها 
 از قيد و بند...اما بيتا بکر بود.شکننده و آسيب پذير...نه..نميشد! 

 پا روی رحم و شفقتش گذاشت: 
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 اخراجی! -

 چشمان بيتا از کاسه بيرون زد: 

 چی؟ -

 ه م. ديگه نه ميخوام تو شرکت ببينمت نه خون-

 اما...اما من به اين کار احتياج دارم. -

 بی اهميت کليد انداخت و کشوی ميزش را باز کرد.دسته چک را بيرون کشيد. 

 ايليا چيکار ميکنی؟ -

 مبلغ مورد نظر را با خودنويسش نوشت و امضا زد. 

 تو که وضعيت من رو ميدونی..چطور ميتونی اينکارو بکنی؟ -

يش گرفت و سپس به بيتا خيره شد.چک را به سويش نور و گرما را از چشمها
 دراز کرد: 

 مبلغ کمی نيست.حداقل تا پنج شش ماه ديگه جوابگوی مخارجته! بگير و برو! -

لبهای دختر می لرزيد.شبنم اشک را در چشمهايش می ديد..اما او سرسختانه 
ام به برابر بغضش ايستاد.يک نگاه به او انداخت...يک نگاه به چک...و چند گ

 عقب رفت. 

 بيتا! -

 بيتا چرخيد و سريع از او دور شد.برگه چک ميان انگشتانش مانده بود! 

آهی کشيد و روی صندلی ای که تا دقايقی پيش جای بيتا بود نشست و چک را 
 مچاله کرد. 

 "بخاطر خودت بود..بخاطر خودت..بخدا بخاطر خودت" 

**  

 يش بوسه زد: مريم دست دور شانه اش انداخت و روی موها

 قربونت برم من انقدر گريه نکن ارزشش رو نداره.اين کار نشد يه کار ديگه. -
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 انگشت زير بينی اش کشيد و هق زد: 

 آخه چرا؟ من که کاری نکردم.فقط چون لباسش دست من بود؟ اينم شد دليل؟ -

 فهميده تو يه حسی بهش داری خواسته ازت فاصله بگيره. -

 خب دوست داشتن جرمه؟ انصاف نبود! -

ديگه شده...ميخوای به خواهر محسن بسپرم واسه ت تو توليدی يه کاری دست -
 و پا کنه؟ 

 صدايش گرفته بود: 

 من که خياطی بلد نيستم. -

 خب ياد ميگيری.منم از اول بلد بودم مگه؟ -

 دستمالی را که مريم به دستش داد زير چشم هايش کشيد: 

 ...حاال يه کم ميگردم اگه پيدا نشد بهش بگو. نميدونم-

 باشه...ديگه بهش فکر نکن دنيا که به آخر نرسيده! -

 لبخندی ساختگی زد: 

 مرسی.مامان نيومده هنوز؟ -

 نه. -

 نگفت کجا ميره؟ -

 نگفت ولی حس ميکنم رفته سراغ اين پسره...دوست مژی. -

 واقعا؟ -

آره.ديروز داشتن درباره ش حرف ميزدن.خدا کنه اين قضيه هم بخير -
 بگذره.وحيد رو چيکار ميکنی؟ 

 ناله ای کرد و سرش را ميان دستهايش گرفت: 

 وای نميدونم.دارم خل ميشم. -
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به نظر من باهاش برو بيرون بشينين يه گوشه حرف بزنين.نشد هم نشد.تو -
يگير کارهای اقامته.ميتونی اون طرف هنوز بيست سالته.فرصت داری.محسن پ

 درست رو ادامه بدی...واسه خودت کسی بشی. 

انگار وحيد حرف های مريم را شنيده بود که يکی دو ساعت بعدش زنگ زد و 
خواست با هم در محيط بيرون صحبت کنند.پيشنهادش را پذيرفت.بايد دلش را 

ساخت و سپس نتيجه يک دله ميکرد.واقعيت احساسش را برای وحيد آشکار می 
 را می ديد. 

مکان انتخابی وحيد فرحزاد بود.خب تقريبا از محله ی آنها دور بود اما اين 
محيط را دوست داشت.وحيد اهل قليان نبود و بنابراين ابتدا يک سرويس چای 
سفارش داد.تيپش مثل هميشه مرتب و مردانه بود.پيراهن چهارخانه ی کرم قهوه 

کرم.خوب او هميشه به خودش ميرسيد و خوش لباس بود  ای با يک شلوار کتان
 پس نمی توانست اين را به خودش ربط بدهد. 

 خب؟ از اون مهلتی که ميخواستی دو سه روزی هم رد شد.به نتيجه رسيدی؟ -

 با تاسف و خجالت زمزمه کرد: 

 نه! -

 وحيد لبخند زد:

 حدس ميزدم. -

.برای منی که سالها از اين واقعيت وحيد...خب...واقعا روم نميشه اين رو بگم-
فرار کردم سخته حاال بخوام واسه کس ديگه ای اعتراف کنم اما..مجبورم بگم 
حق با توئه.درست فهميدی و من...من يکی ديگه رو دوست دارم.دلم نميخواست 

 بهت دروغ بگم.من دوستش دارم... 

 پشت لبش از عرق خيس شد. 

و مطمئن نيستم بتونم فراموشش کنم.شايد يه روزی تو آينده...ميتونی باهاش -
 کنار بيای؟ 

وحيد نفس عميقی کشيد و هوای خوش ارديبهشت را استنشاق کرد.در حاليکه با 
 خونسردی نبات را در چای ميچرخاند گفت: 
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 نه. -

يش را بازدمش را از بينی خارج کرد و بی اختيار و با حالتی تدافعی دستها
 روی سينه قفل کرد. 

اگر قراره به من جواب مثبت بدی...بايد در شرايطی بدی که فکرت جز من -
 جای مرد ديگه ای نباشه. 

 گلويش تنگ شد: 

 مشکل منم همينه.اگر نشد؟ اگر نتونستم؟ -

 چايش را مزه مزه کرد: 

 ميخوای فراموشش کنی يا نه؟ -

  ميخوام..از همون اولش خواستم.ولی نشد!-

 پس راهمون از هم جداست! -

با اينکه همين انتظار را داشت...و دنبال همين جواب بود اما احساس بدی به او 
دست داد! نمی دانست...شايد مثل همه ی فيلم ها و قصه ها منتظر سماجت و 
پافشاری بيشتر بود...اما اينطور به نظر می آمد که برای وحيد خيلی هم فرقی 

 ديگر!  نداشت و او نشد يکی

 وحيد طوری که انگار اين يک قرار کامال دوستانه و بی غرض است گفت: 

 شام چی بخوريم؟ -

 *** 

برای بچه ها توضيح داد که بيتا ديگر نمی تواند بيايد بايد برای او به دنبال يک 
جايگزين باشند و تا آن موقع کارهايشان را خودشان انجام بدهند.تعجب و صد 

در چهره هاشان می ديد.حتی در چهره ی ساره که هر چند البته ناراحتی را 
روز يک بار تنش و بحثی با بيتا داشت! نمی دانست اين افسوس در ظاهر 

 خودش هم پيداست يا نه. 

 خانم نوروزی با نوعی دلخوری گفت: 
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 حيف شد..بهشون عادت کرده بوديم.دختر دوست داشتنی ای بودن. -

د که احتماال شرکت به مکان بزرگتری منتقل با فرار از بحث بيتا توضيح دا
ميشود و تغييراتی در سال جاری خواهند داشت و از برنامه هايش گفت...از 

 اهداف و پروژه هايی که قرار بود استارت بخورند. 

 در پايان جلسه ی دوستانه شان شاهين ماند و پرسيد: 

 واقعا بيتا ديگه نمياد؟ -

 جدی نگاهش کرد: 

وز پيش بهت گفتم ادامه ی رفاقت و همکاريمون به چی بستگی يادته چند ر-
 داره؟ 

 شاهين با حرص گفت: 

اره يادم نرفته.من که ديگه کارش نداشتم.اون چيزی هم که تو دل و ذهنم -
 ميگذره به خودم ربط داره.بخاطر من رفت؟ 

 در کشو به دنبال کارت امالکی مورد نظرش می گشت. 

 به تو ربطی نداشت. -

 برای چی؟  پس-

 برو بيرون شاهين. -

 ايليا... -

 من اين روزها اعصاب ندارم برو بيرون. -

شاهين سری با خشم تکان داد و او را با عذاب وجدان و فکری مغشوش تنها 
 گذاشت! 

تمام طول روز خالی بودن جای بيتا توی ذوق ميزد و هربار که برای قهوه يا 
چای پا درون آبدارخانه می گذاشت احساس ميکرد ماری عضالت قوی اش را 

 به دور گلوی او حلقه کرده و می فشارد! 
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"اصال به من چه؟ واقعا به من چه؟ کم بدبختی سرم ريخته بخوام واسه يکی 
 ؟" ديگه هم دل بسوزونم

هر چه سعی داشت با اين افکار و تلقين ها خودش را فريب بدهد بی فايده بود 
و خشم و عصبيت دم به دم بيشتر ميشد و وقتی به اوج رسيد که ساعت هشت 
شب هنگام استراحت و تماشای فيلم گرگ وال استريت...زنگ آيفون آپارتمانش 

 زده شد و صدای ليندا حالش را بهم زد! 

 طی ميکنی؟! اينجا چه غل-

 دخترک خونسرد گفت: 

 يه کم حرف بزنيم. -

 از عصبانيت خنده اش گرفت!.. 

 من حوصله ی حرف زدن با بچه دبيرستانی ها رو ندارم.برو خونه تون. -

 ليندا لحظه ای پلک هايش را بست: 

 من بچه نيستم. خيلی هم حاليمه! -

 با تمسخر چشم ها را در کاسه چرخاند: 

 دازه ی الله ی هفت خط...ولی ميتونم حوصله ت رو سر نبرم! حاال نه به ان-

 باورش نميشد.اين احمق چه در کله اش می گذشت؟ 

 دستش را به سمت در گرفت: 

 برو بيرون. -

 ليندا عميق و متفکر نگاهش کرد: 

البته که بهش حق ميدم نخواد تو رو از دست بده...اما اينکه همه چی رو با هم -
 نصافيه. داشته باشه بی ا

و طوری که انگار آنجا خانه ی خاله اش باشد قدم زد و با نگاهش دور تا دور 
 هال را بررسی کرد: 
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بابابزرگم بخاطر ازدواجش با نويد چند درصد سهام به نامش کرد.خب تو باشی -
 لجت نميگيره؟ پول...شوهر.. 

 لبش را گاز گرفت و با بدجنسی اضافه کرد: 

 دوست پسر! -

 نه اش بخاطر حجم زياد هوا جلو آمد.عجب جانوری بود اين يکی!.. قفسه ی سي

حسادت واسه پوستت خوب نيست.نميری زنگ بزنم به خانواده ت بيان جمعت -
 کنن! 

نه عصبانی ميشد...نه به غرورش برميخورد! انگار پيش بينی تمام اين واکنش 
 ها را از پيش کرده و آمده بود. 

ميخوام اذيتش کنم...ميخوام بفهمه همه ی دنيا به مرکزيت اون نمی چرخه! -
 توام احتماال ازش دل پری داری.چرا باهام راه نميای؟ 

 بچه ی احمق! دنيای واقعی را با قصه ها اشتباه گرفته بود. 

 آره...من ميام با يه دختر کوچولو همدست ميشم که انتقام بگيرم. -

خشم را در چشم های دختر ديد.بی اهميت موبايلش را از و باالخره شعله های 
 کنج کاناپه و زير کوسن ها بيرون کشيد و برای الله پيامی فرستاد: 

 "ميدونم ايرانی.زنگ بزن کارت دارم.در مورد خواهرته" 

 داری به الله پيام ميدی؟ -

و جوابش را نداد.بی آنکه اسکرين را خاموش کند موبايل را روی اپن گذاشت 
به آشپزخانه رفت. پاکت شير را از يخچال در آورد.کمی در شير داغ کن مسی 

 ريخت و روی گاز گذاشت. 

همين که چرخيد موبايلش را در دست ليندا ديد.به سمتش خيز برداشت که وحشت 
زده عقب عقب رفت.گلويش را ميان پنجه گرفت و او را به ديوار چسباند.دختر 

دستهايش را روی پنجه ی او گذاشت.نفس های  با چشمان گشاد شده و ملتمس
تند و عصبی اش را در صورت او خالی کرد.وحشيانه موبايل را از دستش 

 کشيد و غريد: 
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 پا روی ُدم من نذار.برات بد ميشه! -

گوشی ميان دستش زنگ خورد.بی آنکه نگاه از نگاه ترسيده ی ليندا بردارد 
 ه می لرزيد: ارتباط را برقرار کرد.صدای نامطمئن الل

 ايليا...من...من... -

 بيا خواهرت رو از خونه ی من جمع کن! -

 و قطع کرد. 

 *** 

چانه اش را به فرمان تکيه داد و به صورت مايوس توله شير خيره ماند که 
 داشت به آن دست خيابان و سمت پارک ميرفت. 

 "چرا افتادم دنبالش؟" 

ظه ی تعقيب بيتا از خودش می اين سوالی بود که داشت از همان اولين لح
پرسيد.در اين روزهای پر مشغله...وقتی درست نيم ساعت ديگر با امالکی قرار 

 داشت تا جايی را برای شرکت ببيند...اينجا چکار ميکرد؟ 

دخترک از اين ساختمان به آن ساختمان از اين موسسه به آن موسسه از اين 
تشديد شدن نفرتی که به خود داشت  شرکت به آن شرکت آواره بود و هر دم ايليا

را حس ميکرد! او را اخراج کرد چون از خودش ميترسيد...ميترسيد به بيتا 
صدمه بزند.می ترسيد از احساسی که بيتا دارد سو استفاده کند.شايد اين را 
هرگز حتی به خودش هم نگفته بود اما بيتا در ناخودآگاهش جايگاهی 

ی دانست که بخواهد او را در جای خالی الله داشت.ارزشش را بيشتر از آن م
قرار دهد.هر چند که شباهتی ميانشان نبود! اما حاال خودخواه شده بود.دلش آن 
آرامشی را که در وجود بيتا بود و او هميشه بی تفاوت از کنارش می گذشت 
می طلبيد.پشيمان بود! از دور کردن بيتا پشيمان بود.بايد برش ميگرداند.بايد بر 

ی گشت.خال حضورش در شرکت داشت همه را آزار ميداد.بيتا با وجوديکه م
هميشه در حاشيه قرار داشت..تمام بچه ها را به خودش عادت داده بود...حتی 

 او را..! 
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نايلون ساندويچ های چيزبرگر و نوشابه را برداشت و از ماشين پياده شد.ديده 
 احتماال داشت غصه ميخورد!  بود که توله شير جايی ميان شمشادها ولو شده و

وقتی پيدايش کرد که به تنه ی درخت تکيه داده بود.زانوهايش را در آغوش 
کشيده و چانه ی گرد و کوچکش را روی آن قرار داده بود.مقابلش روی چمن 

 ها نشست.نگاه بهت زده ی دختر بين چشمانش در نوسان بود. 

آلومينيومی قرار داشت به  با آرامش يکی از ساندويچ ها را که درون پوشش
سمتش دراز کرد.بيتا چندبار پلک زد...و نامطمئن ساندويچ را گرفت.نوشابه ی 
زرد را هم کنار پايش گذاشت...و در حاليکه با چشم و ابرو به بيتا اشاره ميکرد 

 بخور گازی هم به ساندويچ خودش زد. 

 ** 

 تعقيبم ميکردی؟ -

 آره! -

 واسه چی؟ -

 ايليا جرعه ای نوشابه پايين داد: 

 کاش می دونستم! -

 پوزخند زد: 

 فکر کردم من رو از زندگيت انداختی بيرون.-

 اخمی روی پيشانی اش نشست: 

 اوهوم..می خواستم همين کار رو بکنم. -

 خب پس چی شد؟ -

 عذاب وجدان راحتم نميذاره. -

 با استهزا خنديد: 

 عه؟ تو وجدانم داشتی؟ -
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 ايليا با جديت کمی از سس به دماغ او ماليد: 

 با اجازه ی شما البته! -

 خشمگين کف دستش را روی بينی اش کشيد: 

 نمی فهممت ايليا.چی ميخوای؟ -

انگار توانست خونسردی ايليا را خدشه دار کند که نفس عميقی کشيد و با مکث 
 گفت: 

 ؟ ميشه اول لطف کنی غذات رو ميل کنی بعد حرف بزنيم-

 ساندويچ را با حرکت گستاخانه ای پرت کرد: 

 مرسی..از شما زياد به ما رسيده! -

و خواست بلند شود و به ادامه ی بدبختی اش برسد که مچ دستش ميان انگشتان 
 ايليا گير افتاد: 

 اشتباه کردم...خوبه؟ -

 با حرص فکش را فشار داد: 

 نه! اشتباه رو من کردم که بهت پناه آوردم. -

 خاطر خودت گفتم بری. ب-

 نه بابا؟ پس قهرمان قصه شمايی؟ -

 ايليا به شکل بی سابقه ای مقابل پرخاشگری هايش صبور بود: 

 من آدم خوبی نيستم بيتا.اين رو ميدونی! فقط نخواستم اذيت شی! -

 باالخره بغضش باال آمد: 

ساده ولی اينجوری بيشتر اذيت شدم.وقتی هر جا پا گذاشتم بخاطر مدرک و -
 بودن لباس هام و دو کيلو آرايش نکردنم تحقير شدم! 

 داشت از خستگی و فشار عصبی می لرزيد.ايليا لبهايش را روی هم ساييد: 

 برگرد! -
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 اشکش را با خشونت پاک کرد: 

 چشم رئيس...چشم سرور..هروقت تو گفتی! هرجا تو گفتی! -

ايليا نيمه ساندويچش را داخل پوشش هل داد و آن را کنار گذاشت.کمی نزديک 
 تر شد: 

 پشيمون شدم...درست يک ساعت بعد از اينکه گفتم بری. -

 سرش را تند تند باال پايين کرد: 

آره خب...هروقت خواستی برم.هروقت خواستی برگردم.من عروسک خيمه -
 شب بازی ام؟ 

 زد: ايليا با ماليمت لبخند 

 خب چيکار کنم جبران بشه؟ چرا انقدر عصبی هستی؟ -

 چشم هايش را باريک کرد و با طعنه گفت: 

 چرا انقدر مهربون شدی؟ الله جان حوصله ت رو سر برده؟ -

 به آنی چشم های ايليا را خون گرفت.انگشت اشاره اش را به تهديد باال آورد: 

 ديگه اسم اون رو نمياری! فهميدی؟ -

 پس الله هم دلش را زده بود! خشم آلود مشتش را درون چمن ها فرو برد: 

 خسته نشدی انقدر دخترها رو بازی دادی؟ -

ايليا ابَروهايش را باال انداخت و سرش را آنقدر جلو آورد که مجبور شد کامال 
 به تنه ی درخت بچسبد. 

 حاال چرا به تو برخورده؟ تو رو که کاری نداشتم. -

 م نخواستم! چون خود-

 صدای قهقهه اش در گوش او پيچيد.. 

 من رو مسخره ميکنی؟ -

 ايليا با حرکتی غير منتظره لپش را کشيد: 
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 نه دختر..مسخره چيه؟ -

 سرش را عقب کشيد: 

 برو! -

 لبخندش را جمع کرد و گفت: 

 ببين...بيا يه معامله ای بکنيم. -

 -... 

ولی نه به عنوان تو برميگردی پيش خودم...برميگردی شرکت -
آبدارچی.نوروزی داره ازدواج ميکنه و بيشتر از يه شيفت نميتونه وايسته.شيفت 
ديگه رو تو هستی...در عوض منم به بچه ها می سپرم يه سری نرم افزارهای 
کامپيوتری رو يادت بدن که در آينده به دردت ميخوره.به نظرم خيلی به 

 نفعته.هوم؟ نظرت چيه؟ 

رت ايليا چرخاند.چقدر دلش گريه می خواست..چقدر خسته نگاهش را در صو
 بود! 

 نه! -

کوله ی کوچکش را روی شانه اش انداخت.همين که برخاست سرگيجه اش 
بيشتر شد.دست چپش درد ميکرد.هنوز دو قدم فاصله نگرفته بود که ايليا شانه 

 اش را گرفت: 

 خيلی خب..معذرت ميخوام. -

 حالش زياد خوب نبود.دستش را به سرش گرفت: 

 معذرت خواهی الزم نيست.فقط...فکر ميکنم حق با توئه.بايد از هم دور باشيم. -

ايليا غذاها را برداشت.زير بازوی او را هم گرفت و به سمت خروجی پارک 
 حرکت کرد: 

 حاال تا غش نکردی بيا بريم بعدا در موردش تصميم ميگيری. -
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همه چيز برعکس بود؟ چرا وقتی دنبال توجه ايليا بود او بيتا را  چرا هميشه
 نمی ديد؟ چرا حاال که دل شکسته بود ايليا رهايش نميکرد؟ 

داخل ماشين که جا گرفتند، ايليا ساندويچ دست نخورده ی او را روی پايش 
 گذاشت: 

رو  فشارت افتاده.االن لجبازی رو بذار کنار و غذات رو بخور.بعدش همديگه-
 کتک ميزنيم.خب؟ 

راست ميگفت.به شدت گرسنه اش بود.فعال معده ی بی نوايش مهم تر از 
 دلخوری از ايليا بود! 

  ** 

آنقدر با کدها سر و کله زده بود که مغزش به جوش آمد! می خواست با کار 
کردن فکرش را آزاد کند اما اين زور زدن درست به اندازه ی مقاومت در 

رانش وقتی ميان آسمان و زمين معلقی عبث بود.ايرج داشت برابر جاذبه ی گ
با قدم های بلند به لبه ی پرتگاه نزديک ميشد.چيزی شبيه به خودکشی! چيزی 
به پايان امپراطوری اش نمانده بودو اين را حاجی هشدار داد.البته که نبايد 

ت ميگفت اما حساب او را از همه ی خط کشی ها و قوانين جدا می دانست.گف
که بايد آمادگی اش را داشته باشد.گفت که کار ايرج ديگر فقط پخش مواد مخدر 
نيست و مدت هاست وارد خرابکاری های سياسی شده.چقدر آن لحظه از پسر 
همچين پدری بودن خجالت کشيده بود و به ژنش لعنت فرستاده بود.يعنی وقتش 

 از ايرج ببرد؟  رسيده بود که آن بند هر چند باريک اما مقاوم محبتش را

غده ی سرطانی گلويش لرزيد و برای باال آمدن دست و پا زد.به سرويس 
رفت.سرش را زير شير روشويی برد و آب يخ را باز کرد.ايرج هم که ميرفت 
ديگر تنهای تنها ميشد.روی ساغر که حسابی نميشد باز کرد.او زندگی خودش 

 را داشت.درگير کار و شوهرش بود. 

آورد.به چشم های سرخ و تب دارش در آينه خيره شد و قطره سرش را باال 
های آبی که روی پوست گندمگون و برهنه اش می رقصيدند.او بعد از ايرج 

 هيچکس را نداشت.بايد اين حقيقت را می پذيرفت! 

 *** 
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گفت نصف بيشتر کارهای طالقشون رو انجام دادن.بعد از جدا شدنش مياد -
 خواستگاری. 

 ما خورده بود دستمال کاغذی را زير بينی اش کشيد: مژگان که سر

 راست ميگی مامان؟ دروغ نمی گفت؟ -

چرا دروغ بگه؟ مگه از من می ترسيد؟ کافی بود يه اشاره کنه از دفترش -
 مينداختنم بيرون.چه کاری از دستم بر ميومد؟ 

 مژگان هيجان زده ناليد: 

 وای خدايا...ميشه يعنی؟ -

 ای را روی زمين گذاشت: مادر فنجان خالی چ

اين گندت اگر خدا رحم کنه جمع ميشه! يک بار ديگه کاری کنی که جلوی -
 غريبه ها سرم بيفته پايين فکر کن مادر نداری! 

 سپس رو به بيتا چرخيد: 

 و اما تو...اميدوارم از جواب کردن وحيد پشيمون نشی! -

 با اعتراض گفت: 

کنين؟ اصال انگار براش خيلی هم مهم  بابا شما چرا حرف من رو باور نمی-
نبود.زود پا پس کشيد.يعنی قشنگ معلومه فقط ميخواد ازدواج کنه حاال طرف 

 کی بود فرقی براش نداره! 

 مادر: من که ديگه کاری به کارتون ندارم.همه تون آستين سر خود شدين! 

در مورد پيشنهاد ايليا با مريم مشورت کرد.هرچند که هنوز احساس نارضايتی 
 ميکرد اما ترجيح داد نظر مريم را هم بداند. 

خب به نظرم وسوسه کننده ست.منشی همچين شرکتی بودن کلی چيز يادت -
 ميده.حقوقت بيشتره.سابقه کاری هم ميشه. 

 يعنی ميگی اون حرکتش رو ناديده بگيرم؟ -

 مريم لبخند زد: 
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آخه ايليا هم مگه چند سالشه بخواد هميشه عاقالنه رفتار کنه؟ يه پسر بيست و -
سه چهار ساله..اگر نظر من رو بخوای که ميگم اتفاقا آدم بدی نيست و دل 

 مهربونی داره. 

متفکرانه چشم هايش را باريک کرد.خب تا حدودی با حرف مريم موافق بود.ايليا 
رين شرايط به دادش رسيده بود.دستش را گرفته و از سقوط هميشه در سخت ت

 نجاتش داده بود...اما دلش را هم خيلی شکسته بود. 

 مريم در حاليکه داشت اتوی قديمی شان را از کمد بيرون می آورد گفت: 

من وقتی مهدی رو از دست دادم خيلی حسرت خوردم.از دست خودم عصبانی -
اعث شدم.چون دست و پا چلفتی بودم.چون به بودم.ميدونی چرا؟ چون خودم ب

لحاظ اقتصادی و اجتماعی اون باالتر بود اونقدر خودم رو دست کم گرفتم و 
خودم رو پايين کشيدم که اون هم باورش شد کمم! برای همين ازت ميخوام تو 
مثل من نباشی.نميگم ايليا وحيد يا هرکس ديگه ای.اين مسئله مربوط به خودته 

در موردش تصميم بگيری...اما از من به تو نصيحت تو موقعيت و تو بايد 
االنت درجا نزن.از اين فرصت ها راحت پيدا نميشه...خودت رو بکش باال.با 
خودمون که تعارف نداريم.شايد ديگه حتی برای منشی بودن هم شانسی برات 

و خودت پيدا نشه.نه اينکه تو توانايی شو نداشته باشی بقيه اينطورفکر ميکنن.بر
رو نشون بده.درست رو بخون.پيشرفت کن.به ايليا ثابت کن که کم نيستی! يه 
کاری کن از اون گوشه موشه ها بيای بيرون.برای حست تالش کن و با اين 
افکار کاذب که تو پايين تر از اونی عشقت رو بی ارزش نکن! مثل من راحت 

 کنار نکش.واسه کسی که دوستش داری بجنگ! 

ريم تکانش داد.حق با خواهرش بود.او هميشه به همين حقوق صحبت های م
بخور نمير راضی بود و به بيشترش فکر نميکرد.به درس خواندن فکر 
نميکرد..به ترقی فکر نميکرد چون او هم مثل مهدی باورش شده بود جايش 
همين جا است و پای جلو رفتن ندارد! گويی مريم جرقه ای در فضای تاريک 

 جا روشن شد و نوری چشمانش را زد! ذهنش زد.همه 

 ** 

ايليا..چرا جواب نميدی؟ بردار..حداقل اندازه ی يه توضيح دادن که حق -
دارم.ندارم؟ انقدر راحت من رو کنار گذاشتی؟ يعنی ليندا رو از من بيشتر قبول 
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داری؟ اون فقط يه دختربچه ی حسوده همين! به خدا من نخواستم.مجبورم 
ی؟ چرا انقدر کينه ای هستی؟ عوضی من بخاطر تو کسی کردن.ميشنوی لعنت

 رو که حاال شوهرمه به حريمم راه نميدم بعد تو...اصال برو به جهنم! 

سرش را از روی ميز آشپزخانه برداشت.چشم هايش سياهی ميرفت.پيام بيتا 
 همان لحظه رسيد که پرسيده بود: 

 کی بيام؟" “

 "پس باالخره کوتاه اومدی کوچولو" 

وز باورش نشده بود با اين همه دبدبه کبکبه يک هفته منت اين بند انگشتی را هن
 کشيده است تا راضی شده! 

 جواب داد: 

 شرکت رو جا به جا کرديم.آدرس رو برات اس ميکنم پس فردا بيا" “

ساعت يازده بود و ياد نداشت که تا کنون اين همه برای رفتن به سرکار تاخير 
 زندگی اش را مختل کرده بود.  داشته باشد.فکر ايرج

بی رغبت لباس پوشيد و راه افتاد.شرکت غلغله بود و تعداد زيادی دختر پسر 
جوان جهت آگهی شان برای استخدام مراجعه کرده بودند.با ديدن آن هياهو 

 تالطم معده اش بيشتر شد. 

به ميز نوروزی نزديک شد که گيج و مات داشت ميان انبوه کاغذهای مقابلش 
 دنبال چيزی می گشت. 

 مگه نگفتم بين دو تا سه روز تقسيم کنيد انقدر شلوغ نشه؟ -

 نوروزی مستاصل گفت: 

همينکار رو هم کرديم.متقاضی زياده آقای سعيدی تازه اينها نصف تعداد افراد -
 واجد شرايطن.يه نوبت هم واسه عصر گذاشتيم. 

تحصيل کنی و آخرش هم  ايليا با تاسف سر تکان داد.سالها از عمرت را صرف
 با اين چهره ی نااميد و مايوس بنشينی در صف انتظار! 

 خيلی خب...بسپرشون به ساره و شاهين.کاری داشتين خبرم کنين. -
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به اتاق بزرگش که نورپردازی فوق العاده ای داشت و به شکلی حرفه ای و 
ز همه مناسب ديزاين شده بود پناه برد و در چرمی را به پشت سرش بست.ا

چيز جذاب تر آن کتابخانه ی بزرگ و مملو از کتاب گوشه ی ديوار بود که اگر 
 فرصت ميشد می توانست ساعت ها سرگرمش کند. 

کيفش را روی مبل راحتی انداخت و سوی پنجره رفت.نقطه ی مشترک اين 
 اتاق با اتاق قبلی همين پنجره ی بزرگ و رو به شهر بود. 

فرو برد.مرحله ی جديدی از زندگی اش شروع  دستهايش را در جيب شلوار
 ميشد.با آدم های جديد...اتفاقات جديد...بدون الله...و احتماال بدون ايرج! 

 *** 

با ديدن هيبت شرکت جديد کمی دست و پايش را گم کرد.محيط برايش ناشناخته 
بود و استخدام نيروهای جديد هم کمی مضطربش کرد.پنج نفر استخدام شده 

 بودند که سه نفرشان مرد و دو نفر زن بودند. 

همگی به طور نامحسوسی از بازگشت او خوشحال به نظر ميرسيدند.شاهين 
 نگاهش کرد وتنها گفت "موفق باشی"  نزديکش نيامد..فقط

آبدارچی جديد حاال يک مرد حدودا چهل ساله ی خوش رويی بود که بچه ها 
 "آقا مالک" صدايش ميزدند. 

 خانم نوروزی با شوخ طبعی به بازويش زد: 

 االن يعنی من بايد به تو حسودی کنم؟ قراره جای من رو بگيری! -

 متواضعانه گفت: 

 م که به پای شما نميرسم. من هرکاری ام کن-

 خانم نوروزی آهسته زير گوشش گفته بود که: 

 خوشگل شديا...فکر کنم اين چند روز استراحت بهت ساخته. -

دستش را روی موهايش کشيد.مريم عزمش را جزم کرده بود که او بتواند ايليا 
يک را صيد کند! برايش چند قلم لوازم آرايش خريده بود...يکی دو دست لباس ش
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و مناسب محيط کار...و چند شامپو و ِسُرم موی خارجی...که صد البته جيب 
 محسن بيچاره خالی شده بود و مريم با شيطنت ميگفت "وظيفشه! " 

وقتی برای استحمام و بعد از آن از شامپو و سرم استفاده کرد...شيفته ی موهايش 
خاطر جيب خالی تا شد و به اين نتيجه رسيد که اين وزوزی های کالفه کننده ب

کنون غيرقابل تحمل بودند.موها حاال آنقدر نرم و خوش حالت شده بود که حتی 
 دلش نمی آمد مقنعه سر کند! 

خانم نوروزی که هفته ی بعد مراسم عروسی اش بود و فقط شيفت عصر را 
می توانست سرکار باشد، کم کم شروع به شرح وظايفش کرد که قسمت کار با 

 سخت به نظر می آمد اما او مصمم به يادگيری بود.  کامپيوترش کمی

ايليا جز يک بار که آمد و به او و کارمندهای جديد خوشامد و تبريک گفت و 
روز کاری خوبی را برايشان آرزو کرد...ديگر از اتاقش خارج نشد.ايليا تقريبا 
درونگرا بود اما برای بيتا فهميدن کسالت و حال ناخوشش سخت به نظر نمی 

 رسيد. 

ساعات آخر تايم اداری که ديگر مغزش کشش هضم مطالب جديد را نداشت... 
خانم نوروزی دست نگه داشت و کارت عروسی اش را پخش کرد و از همه 
برای شرکت در جشن دعوت به عمل آورد.مريم و محسن هم می خواستند بعد 

ندگی ميکردند و از سالگرد بابا جشن بگيرند.البته همين حاال هم تقريبا با هم ز
مريم اکثر روزها را درخانه ی محسن می گذراند! از خدا خواست که مژگان 

 هم اين روزها را پيش رو داشته باشد. 

  * 

 علی با سيخ سيب زمينی ها را درون آتش جابجا کرد: 

آخيش...بعضی مواقع آدم از اين زنا دور باشه هم خوبه ها.هرچند که با زنگ -
 می سوزونه!  هاش داره گوشيم رو

 فکر ميکنه با خودمون دختر آورديم.ديوونه ان بخدا! 

 و نفس عميقی کشيد: 

 به! دلم واسه بوی دريا تنگ شده بود. -
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 سامی شلنگ را سمت ايليا گرفت و تعارف کرد: 

 ميکشی؟ -

 هيچوقت از قليان خوشش نيامد.. 

 نه. -

 علی: بهت گفتم شاهين با کيه؟ 

 گيالسش را به لب نزديک کرد: 

 به من چه! -

 سامی: چقدر عنق شدی اين چند روز. 

همان لحظه شاهين با يک ظرف چيپس و ماست آمد.برخاست...رکابی اش را 
از تن بيرون کشيد.چند قدم جلو رفت و خودش را درون آب نسبتا خنک استخر 
انداخت.سرش را زير آب فرو برد.ايرج برای هرکسی که بد بود...برای او 

ی نبود.بچه که بود برايش وقت ميگذاشت...او را به پارک و شهربازی م
برد...سفر ميرفتند...همه ی سعيش را ميکرد که فقدان ساغر به چشم 
نيايد..هوايش را داشت.هر چيزی را که اراده ميکرد برايش فراهم 

 ميکرد...فقط...حيف! 

چقدر دنيا در آب آرام بود.بی سر و صدا...سرشار از سکوت...کاش ميشد برای 
 هميشه همين زير بماند! 

 کشيد.با دو دست موهای خيسش را عقب راند. بيرون آمد و نفس عميقی 

 صدای شاهين از پشت سرش آمد: 

 بخاطر الله انقدر بهم ريخته ای؟ -

 زير لب نجوا کرد: 

 الله خر کيه؟ -

 و واقعا هم وقتی پای ايرج در ميان است...الله خر که بود؟! 
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علی: دختره افسرده شده هی زنگ ميزنه به سايه گريه ميکنه.خاطر خواهت 
 شده بودا! 

 خودش را روی آب شناور کرد و گفت: 

 الله تموم شد..االن زن يکی ديگه ست...نميخوام ديگه درباره ش حرف بزنم. -

 سامی: باشه.. بيا داداش...بيا چندتا پيک بزن دنيا دو روزه. 

 گاهی به اين سه کله پوک حسودی اش ميشد.چقدر بی دغدغه بودند! 

 *** 

 د: روی صورت دختر زوم کر

 بی شرف! از کجا پيداش کردی؟ خيلی خوشگله! -

 مجيد ابرويی باال انداخت و لقمه ی پر و پيمانی از نيمرو گرفت: 

 دست کم گرفتيمون خانوم کوچولو! درسته پول ندارم...ولی جذابيت که دارم! -

 به چهره ی به خود مطمئنش نگاه کرد و خنده اش گرفت.

 حاجی دمت گرم! -

 سمت او گرفت:  لقمه ی بعدی را

 نوکرم! راه بيفتيم؟ -

 لقمه را گرفت و جويد: 

 تا ايستگاه آخر رو بريم باال؟ -

 چرا نريم؟ خسته ای؟ -

 نه ميتونم. -

خوبه...هوم راستی...قضيه حميدم با اين دختر اسماعيلی جدی شده آماده باشيد -
 که احتماال عروسی در پيش داريم. 

 با شوق دستهايش را بر هم کوبيد: 
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 چه عالی! -

خوشحال بود که ماجرای او و وحيد روی رابطه اش با مجيد تاثيری نگذاشته و 
 همچنان می تواند روی او حساب کند. 

شنبه اولين روزی بود که بايد کارش را بدون خانم نوروزی شروع 
يی سوتی بدهد و ميکرد.خودش را کامال باخته بود و مدام وحشت داشت که جا

همه را از خودش نااميد کند.مخصوصا که کمی با اين استخدامی های جديد رو 
 دربايستی داشت. 

همانطور مبهوت نگاهش ميان کتابی که نوروزی داده بود و مانيتور در نوسان 
 بود تا اينکه تلفن روی ميز زنگ خورد.ايليا بود. 

 بله؟ -

 شبيه عالمت تعجبی! -

 ن مداربسته جلب شد. حواسش به دوربي

 چکم ميکنی؟ -

 آره چون هنوز مبتدی هستی بايد چهارچشمی بپامت. -

 تسليم شد و ناليد: 

 ايليا...احساس ميکنم از پسش برنميام! -

 پاشو بيا ببينم مشکلت چيه. -

 گوشی را سر جايش قرار داد.کتاب را برداشت و به اتاق ايليا رفت. 

 بيکاری؟ -

ايليا همانطور که سرش را به پشتی بلند صندلی تکيه داده بود و چشمهايش خمار 
 به نظر می آمد، فنجان قهوه اش را بلند کرد و گفت: 

خواستم يه نيم ساعت به مغزم استراحت بدم...ولی تو رو با اين اوضاعت -
 نميشه ول کرد به اَمان خدا! يه صندلی از اونجا بردار بيار بشين. 
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ره اش را گرفت و به ميز بزرگ کنفرانس آن سمت اتاق رسيد.کتاب را رد اشا
روی ميز ايليا گذاشت...يک صندلی برداشت و با کمی فاصله کنار ايليا قرار 
داد و نشست...و ناگهان چراغی در مغزش روشن خاموش شد.ايليا همه چيز را 

شسته بود تا درباره ی احساسات او فهميده بود...و او اينطور خونسرد کنارش ن
 کامپيوتر ياد بگيرد.خيلی راحت و پرو به نظر نمی رسيد؟ 

 بزاق دهانش را فرو داد و کامال بی اراده شانه هايش را جمع کرد. 

ايليا: خب...حاال حواست رو بده اينجا.اگر الزم ديدی يه سری نکات رو تو اون 
ی شينيم کتابت يادداشت کن.از اين به بعد بعضی روزها که فرصت داشتم م

 تمرين می کنيم. 

 پلک زد.نه...اصال احساس خوبی نداشت.اينجا چکار ميکرد؟ 

 با بشکنی که ايليا مقابل چشمانش زد توجهش معطوف او شد. 

 با منی؟ -

 لبش را جويد و صادقانه پرسيد: 

 به نظرت برگشتنم به اينجا کار درستی بود؟ -

 هر دختری را تکان می دهد. ايليا عميق نگاهش کرد.از آن نگاه هايی که دل 

 چرا درست نباشه؟ -

 تيغه ی بينی اش را فشار داد و کالفه سر تکان داد: 

 نميدونم...ولش کن. -

 صاف نشست و تمام تمرکزش را به مانيتور داد: 

 خب من حاضرم شروع کنيم. -

نگاه ايليا برای چند ثانيه روی نيمرخش ثابت ماند.با اينکه متوجه منظور او شده 
 بود، بحث را ادامه نداد و توضيحاتش را آغاز نمود. 

  * 

 ميخوام همه چيز رو به بابام بگم. -
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 ماگ لب پر نسکافه ميان دستهايش خشک شد. 

 جدی هستی؟ -

 به او داد:  حسام چشمهای پر حرفش را از آتش شومينه گرفت و

 آره...ديگه نميتونم صبر کنم.قراره منتظر چی باشيم؟ معجزه؟ -

به هيچ وجه قصد نداشت حرفی بزند که دوباره لطمه ای به رابطه شان وارد 
 کند.با احتياط گفت: 

 با وجود اعتقادات سرسخت خانواده ت...به نظرت اينکار درسته؟ -

 حسام راسخ و محکم گفت: 

و غلط نيستم.غلط رو سالها پيش کرديم! من خيلی تحت  ديگه دنبال درست-
فشارم ساغر.محيا نوه ی اول خانواده نيست...ايليائه...جای اون بچه پيش 
ماست...چرا بايد اونقدر تنها و بی کس باشه وقتی خانواده داره؟ وقتی پدربزرگ 

 ! و مادربزرگ داره..عمو داره...عمه داره...و البته پدری که قاچاقچی نيست

نمی دانست...شايد هم حق با حسام بود و بهتر ميشد اگر به روش او پيش 
ميرفتند! ديگر نمی خواست جلويش را بگيرد.چون او هم از مدفون کردن اين 

 راز در سينه اش خسته بود. 

 باشه.هر کاری که فکر ميکنی درسته انجام بده.منم کنارتم! -

 *** 

را هم کنار خانم نوروزی بماند تا کم کم به پيشنهاد ايليا قرار شد شيفت عصر 
 فوت و فن کار را از او بياموزد. 

برنامه ی اين هفته ی ايليا را چک کرد و همانطور که او خواسته بود در وورد، 
 ليستش کرد تا به سيستمش بفرستد. 

سرش را در کتاب فرو برده و سخت درگير خواندن نکاتی بود که ايليا گفته بود 
 گينی حضور کسی را باالی سرش احساس کرد. تا اينکه سن

گردنش را باال کشيد.ديدن چهره ی ايرج بعد از مدت ها شوکه اش کرد.حاال 
ديگر اين ترس نبود که چشم های خبيثش به وجود او القا ميکرد...فقط نفرت 
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در رگ هايش می جوشيد و تمام ياخته هايش را از اين حس سيراب می نمود! 
 بی رنگ پدرش زير آن ملحفه ی سفيد می افتاد...  وقتی که ياد صورت

حتی به خودش زحمت بلند شدن از روی صندلی را نداد.ايرج دستهايش را روی 
 ميز ستون کرد و به سمتش خم شد: 

از هر جا که ُدمت رو ميگيرم و پرتت ميکنم...از يه جای ديگه سر و کله ت -
 پيدا ميشه. 

 دندانهايش را روی هم فشار داد: 

 متاسفم که تالش هات رو ضايع کردم! -

شمردی چندبار بهت هشدار دادم سايه ی حضور نحست رو از زندگی بچه ی -
 من کم کنی؟ 

 با آرامش از روی صندلی برخاست و گفت: 

بچه ت؟ منظورت همون پسريه که ديوونه وار ازت فراريه؟ اتفاقا من فکر -
 کم کنی!  ميکنم اين تويی که بايد سايه ت رو از زندگيش

سيلی سخت ايرج آنقدر قدرتمند بود که او را روی صندلی پرت کرد.با اين حال 
دل ايرج خنک نشد...ميز را دور زد...پنجه اش را در گلوی او انداخت و فشار 

 داد: 

وقتی زبونت رو بريدم و انداختم کف دستت اون وقت می فهمی پيش کی زر -
 اضافی زدی! 

داشت می انديشيد که اگر به طور اتفاقی کسی از اتاقش بيرون بيايد و اين صحنه 
 را ببيند چه ميشود؟ 

 نفسش به زحمت باريکه راهی برای باال آمدن پيدا کرد: 

هر کاری از دستت بر اومد دريغ نکن! چون اصال دلم نميخواد شک کنم همون -
 آدم بی غيرتی هستی که برادر زاده ی خودت رو بارها فرستادی تو دهن گرگ! 
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فشار دست ايرج بيشتر شد و چشمان تارش ايليا را به زحمت تشخيص داد که 
ورش کرد.چهره داشت به سمتشان می دويد.بازوهای ايرج را گرفت و از او د

 ی ايليا برافروخته بود...و صدايش هم از خشم فرو خورده ای می لرزيد: 

 فکر آبروی خودت نيستی فکر آبروی من باش! -

 ايرج در حاليکه نفس نفس ميزد با انگشت او را هدف گرفت و غريد: 

اين دختره ی آشغال رو از اينجا ميندازی بيرون وگرنه اين شرکت رو روی -
 ميکنم! تا يه ربع ديگه هم پايينی.  سرت خراب

و با گام های بلند از آنجا دور شد.دستش را روی گلوی دردناکش گذاشت.هنوز 
احساس خفگی ميکرد.ايليا نفسش را پر فشار بيرون دميد.آهسته سمتش خم شد 

 و پر مقنعه اش را باال داد و گردنش را نگاه کرد.لبش را به دندان گرفت: 

 متاسفم! -

 ه ای زد و خس خس کنان گفت:تک سرف

 مشکلی نيست.خودم عصبی اش کردم. -

 ايليا کمر راست کرد و پلک هايش را ماليد: 

 خدايا... -

 برو تا باز نيومده. -

 حالت خوبه؟ مشکلی نداری؟ -

 کمی قفسه ی سينه اش می سوخت اما مهم نبود! 

 خوبم. -

 سری تکان داد و به دنبال ايرج رفت. 

 *** 

رکت رو با تف سرپا نگه نداشتم که بيای و اعتبارم رو زير سوال من اين ش-
 ببری و دلم نسوزه! زحمت کشيدم ميفهمی؟ از شب و روزم واسه اينجا گذاشتم. 
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صدای بلندش در پارکينگ خلوت منعکس شد.به نظر می آمد تب و تاب ايرج 
 خوابيده و عصبانيتش فروکش کرده: 

 فقط اومده بودم بهت سر بزنم. عمدا تحريکم کرد دختره ی عوضی! -

 حق داره! من بودم بدتر ميکردم. -

 ايرج کنايه آميز پوزخند زد: 

 چيه؟ دوست دخترت ولت کرده طرفدار بيتا شدی؟ -

 آخ که اگر اين مرد پدرش نبود...ای کاش پدرش نبود!.. 

 چرخيد که برود اما ايرج آرنجش را گرفت: 

خيلی خب...نميخواد بخاطر اون پ...ره اينجوری جوش بزنی.بيا نهار بريم -
 بيرون حرف دارم باهات. 

 سرد گفت: 

 کار دارم. -

 اندازه ی يک ساعت که وقت نهار داری.بهونه ی کار نيار حرفهام مهمه. -

 اهميتی نداد و خواست به مسيرش ادامه دهد که ايرج دوباره مانع شد: 

من وقت زيادی ندارم.ميخوان پاکم کنن! براشون يه مهره ی سوخته  با توام.ايليا-
 ام! االن وقت لجبازی نيست. 

صورتش را رو به ايرج گرفت.عادت به ديدن اين حجم از غم و ياس و دلتنگی 
 در چشمان اين مرد نداشت.بغض آشنا باز به گلويش گره خورد! 

 * 

ش اين مرد آرام و باهوش را سنگينی نگاه پدر آزارش ميداد.نمی توانست واکن
بعد از شنيدن حرف هايش حدس بزند..ولی تصميم داشت همه ی حقيقت را 

 بگويد و خودش و ساغر را از اين ورطه نجات بدهد. 

 من و ساغر...يه بچه داريم. -
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 پدر چند لحظه نگاهش کرد...و با تامل پرسيد: 

 منظورت چيه؟ -

 اون يه پسِر...بيست و سه ساله ست! -

کوت بر فضای اتاق حاکم شد.حسام در قفسه ی سينه اش احساس سنگينی س
ميکرد.همه چيز را...از همان روز لعنتی که باعث به وجود آمدن ايليا شده بود 

 تعريف کرد. 

 خيلی مستاصل شدم بابا.نميدونم چه کاری درسته.به کمکت احتياج دارم. -

 چهره ی پدر سخت و بی انعطاف بود: 

 که من تربيت کردم حسام؟ پسری که سرش قسم ميخوردم؟  اين بچه ايه-

 سرش ميان شانه ها فرو افتاد. 

اتفاقی که بين تو و ساغر افتاده هيچی...خودم رو قانع ميکنم بچه بودی و اشتباه -
کردی.خودم رو قانع ميکنم بزرگ شدن زير دست من و تربيت مادرت هم 

وع بچه ديگه اشتباه نبوده...حماقت تاثيری نداشته...ولی سالها پنهان کردن موض
محض بوده! برای چی زودتر نگفتی؟ االن ديگه چجوری ميشه جمعش کرد؟ 

 ها؟ 

 جز سکوت جوابی نداشت.عرق شرم بر پيشانی اش نشسته بود. 

به نظرت ميتونم پسری رو که حاال واسه خودش مردی شده بيارم تو اين خونه -
 نومه؟ و خونواده...به همه معرفيش کنم بگم 

با وجود همه ی حرمت ها و شرمی که از پدرش داشت، شکايتی را که سالها 
 در سينه اش زندانی کرده بود واگويه کرد: 

متاسفم ولی فکر ميکنم بخشی از تقصير اين ماجرا متوجه شما و مادر هم -
هست.اگر همون موقع به ازدواج من و ساغر رضايت داده بودين اينجوری 

 نميشد! 

 پدر با عصبانيت گفت: 
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آخه بچه مگه يادت نيست رفتم با برادرش صحبت کردم؟ مگه يادت نيست با -
 چه آدم بيشعور و لمپنی طرف بوديم؟ 

اون می خواست ساغر رو بفروشه! اگر مادر لجبازی نميکرد االن ايليا کنار -
 من و ساغر بود و با آدم پست و خطرناکی مثل ايرج سر شاخ نمی شديم! 

الن وقت شخم زدن گذشته نيست.بايد يه فکری به حال اين وضعيت کنيم.در ا-
مورد اون پسر بگو..چجوريه؟ منظورم اينه که برای فهميدن اين قضيه قوی 

 هست؟ 

 آهسته لب زد: 

مشکل اساسی همينجاست.بچه ی خيلی حساسيه و اصال شرايط روحی خوبی -
نداره...و از همه بدتر يه مانع بزرگ سر راهه و اونم ايرجه.ساغر می خواست 
همون موقع که داشت جدا ميشد حضانتش رو ازش بگيره اما 
نتونست...يعنی...طرف قاچاقچيه...با تهديد ايليا رو نگه داشت.هيچ ابايی حتی 

ز آدم کشی هم نداره.اگر حقيقت رو بفهمه ديگه ضمانتی برای تامين جانی من ا
 و ساغر و ايليا نيست! 

 پدر با تاسف گفت: 

 شما اون مرد رو هم سالها فريب داديد! حاال ميخواد شيطان باشه يا فرشته! -

 پشت دستش را روی پيشانی اش کشيد: 

 فهميدم.  اين ديگه گناه من نبود.من خودم فقط َده ساله-

با اين اوصاف به ساغر هم نميشه اعتماد کرد.از کجا معلوم واقعا بچه ی تو -
 باشه؟ 

  DNA -گرفتم. 

 پدر دستی روی موهای نقره ای و کم پشتش کشيد: 

يه عمر همه جا با افتخار ازتون حرف زدم.با خودم گفتم وظيفه ی پدريم رو -
 درست انجام دادم و حاال... 

 صورتش کشيد و همانجا نگه داشت: دستهايش را روی 
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 بابا لطفا بيشتر از اين شرمنده م نکن! -

 فاميل پسره چيه؟ -

 با صدای ضعيفی گفت: 

 سعيدی. -

 مرد کمی در فکر فرو رفت و "ايليا سعيدی" را زير لب تکرار کرد. 

 بيشتر درباره ش بگو.درس خونده؟ -

 بله تموم کرده.کامپيوتر. -

 ر را نمی فهميد. معنای نگاه خيره ی پد

 کار ميکنه؟ -

 يه شرکت در ارتباط با رشته ش راه انداخت يک سال پيش حدودا. -

 پدر دستی روی ريش های کوتاه و مرتبش کشيد: 

 عکسش رو داری؟ -

 چطور؟ -

 ميخوام ببينمش. -

دو سه تا عکس از گوشی ساغر برای خودش شير کرده بود.يکی را که تصوير 
ايليا بود به پدرش نشان داد و رنگ صورت مرد واضح تری از چهره ی 

 برگشت و زير لب چيزی گفت. 

 چی شده؟ می شناسيش؟ -

 اين...اين تو سازمان کار ميکنه! -

 بدن حسام يخ بست و متحير پرسيد: 

 ماموره؟ -

 چشمان پدر از تصوير ايليا جدا نميشد: 
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نه...يعنی...از نوابغ بخش آی تيه...زير دست فتاح.دو سه تا پروژه ی حياتی -
 و مهم دستشه! ميدونی تو دستگاه چه جايگاهی داره؟ 

 ضربه سنگين و کاری بود.لبهايش بی هدف تکان می خوردند. 

 حاال چشم های پدر برق ميزد: 

الشن! اگر تو چندتا عمليات سايبری ضد جاسوسی غوغا کرد! در به در دنب-
 هويتش لو بره به ساعت نکشيده واسه تِرورش اقدام ميکنن! 

 عرق سرد روی تنش ماسيده بود!.. 

 شوخيه...نه؟ بابا! اون فقط مدير عامل ساده ی يه شرکته.همين! -

اون شرکت يه روکشه! مغز اين پسر سرشار از هوش و استعداده! وقتی کشفش -
حاال يکی از سرمايه های اين مملکت کردن شروع کردن به آموزش دادنش...و 

 محسوب ميشه! 

 تنها توانست سرش را ميان دستهايش بگيرد و ناله کند: 

 خدای من! -

 اکنون بايد به داشتن همچين فرزندی افتخار ميکرد يا می ترسيد؟! 

 * 

تنها توصيفی که برای حال اين روزهای ايليا داشت پژمرده بود! يک طور 
خموده و بی انگيزه ای می نمود.ای کاش کاری از دستش برای او بر می 

 آمد...حتی اگر علت اين حزن چشم های ايليا را نمی فهميد! 

مقابل کتابخانه اش ايستاد و نگاهش را روی کتاب ها که عمده شان علمی و 
 به رشته اش ميشد چرخاند.در همان حالت پرسيد: مربوط 

 عروسی خانم نوروزی رو ميای؟ پس فرداست. -

 نه! -

 چرخيد و پرسيد: 

 چرا؟ -
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 گوشه چشمی نگاهش کرد: 

 چون که زيرا!  -

 ايليا بيا ديگه.من تنهام! -

 حينی که برگه ها را ميخواند و زيرشان امضا ميزد گفت: 

 خب چيکار کنم؟ به من چه؟ -

 نفسش را با حرص آزاد کرد: 

من که خيلی با بچه های اينجا صميمی نيستم...فقط تو رو می شناسم.بيا بريم -
 روحيه مون عوض ميشه. 

 در کامپيوترش چيزی تايپ کرد: 

 عروسی واسه روحيه شما دخترا خوبه...برای پسرها خيلی هم جذاب نيست! -

 خب بخاطر من بيا. -

 بينی اش را چين داد و يک وری نگاهش کرد...که يعنی " بخاطر تو؟!؟"  

 اما به زبان گفت: 

 چرا من بخاطر تو بيام؟ تو بخاطر من نرو! -

 کاغذها را از زير دستش کشيد: 

من خانم نوروزی رو دوست دارم.بنده خدا همه رو با ذوق و شوق دعوت -
 کرد.اصال دلت مياد نری؟ 

 صله اش را سر برده.. به نظر می آمد حو

نميدونم فعال برنامه م مشخص نيست.ببينم چی ميشه! حاالم اگه ميشه برو سر -
 کارت. 

نااميد از اتاق خارج شد...کاغذها را درون زونکن جا داد و در قفسه ی پشت 
سرش گذاشت.کم کم داشت روش کار دستش می آمد و کمتر گيج بازی در می 

ميکرد و حتی اندازه ی يک ربع هم که وقت آزاد آورد.ايليا هم به حرفش عمل 
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داشت نرم افزارهای کاربردی را به او آموزش ميداد.آن هم با وجوديکه اين 
 روزها دل دماغ نداشت. 

روز عروسی از مژگان که اين روزها کمی روحيه ی از دست رفته اش را 
ا ده بازيافته بود، کمک گرفت.به موهای نم دارش سرم زد.مژگان موهايش ر

رشته کرد و بافت تا حالت دار شود.با آرايش دخترانه به صورتش روح داد.روز 
قبل يک پيراهن ساده و کرم رنگ خريده بود که بلندی اش تا زير زانو ميرسيد 

 و می خواست با يک جوراب رنگ پا بپوشد. 

 تصميم داشت که اگر ايليا نيامد مونا را با خودش ببرد.تنها معذب ميشد. 

نه چندان چشمگيری را درون پاکت طراحی شده جا داد تا به عنوان هديه مبلغ 
 به خانم نوروزی واگذار کند. 

ساعت شش عصر بود...ديگر از همراهی ايليا نااميد شده بود و می خواست به 
 مونا بگويد آماده شود که تماس گرفت. 

 با هيجان پاسخ داد: 

 سالم ميای؟ -

 غرولند کنان گفت: 

 سی رو پيدا نميکنم.آدرسش چی بود؟ کارت عرو-

 خواست آدرس را برايش بخواند که ايليا ميان حرفش آمد: 

 وايسا...ميام دنبالت با هم ميريم. -

 نمی توانست لبخندش را کنترل کند: 

 باشه منتظرم. -

تماس را قطع کرد و جيغی کشيد.مقابل آينه نشست و يکی يکی بافت ها را باز 
با حالت خيره کننده ای فر ريز خورده بود و رنگشان  کرد.ديدنی بود! موها

 بيشتر به چشم می آمد.صدای سوت مونا را شنيد: 

 عجب چيزی شد! -
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رژ لب گوشتی را تمديد کرد و به سمت مانتو و شلوارش که آماده و اتو خورده 
 گوشه ای گذاشته بود رفت و صدای اعتراض مژی بلند شد: 

پات کنی؟ جوراب داری ديگه.مانتوت هم که ديگه شلوار واسه چی ميخوای -
 بلنده. 

 نگاهی به پاهايش انداخت و مردد گفت:

 آخه...رنگ پوسته...خجالت ميکشم اينجوری برم تو کوچه خيابون! -

 چشم غره رفت: 

 بابا جمع کن! قرار نيست پياده روی کنی که.مگه نمياد دنبالت؟ -

 لب هايش را بر هم ماليد: 

 هوم...چرا...خيلی خب. -

هيچ خجالتم نداره االن برو اونجا ببين چه خبره و ملت با چه وضعی ميان! -
 مختلطه؟ 

 آره. -

 خب ديگه تجربه ثابت کرده هرچی مختلط تر صرفه جويی پارچه بيشتر! -

خب اگر با طرز تفکر مژگان پيش ميرفت احتماال به زودی بچه اش دنيا می 
 آمد! 

 به هر حال حرفش را قبول کرد چون مانتو تا نزديکی قوزک پايش ميرسيد. 

مادر با ذوق برايش اسپند دود ميکرد و ميگفت که اگر کمی دست و پا چلفتی 
 بودنش را کنار بگذارد حتما يک خواستگار خوب پيدا ميکند! 

هديه و موبايل و رژ لب و کمی پول هم در کيف کوچک و مجلسی که مريم 
 داده بود جا داد و آماده منتظر ايليا نشست. قرض 

 *** 

باورش سخت بود...اما بايد می پذيرفت که اين خانم خوشتيپ و زيبا همان توله 
شير خودشان است! بيشتر از آرايش حرفه ای و ماهرانه اش آن موهای حجيم 
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و آراسته جلب توجه ميکرد.آنقدر از ديدن اين هيبت جديد شگفت زده شد که 
و الله و ليندا و تمام مشکالت را فراموش کرد.کم کم گوشه ی لبش باال  ايرج

رفت و بيتا که از همان لحظه ی نشستن در ماشين به نظر معذب می آمد و مدام 
 دامن مانتو را روی پاهايش جابجا ميکرد، متوجه اين انحنا شد و پرسيد: 

 چرا ميخندی؟! -

 کوبيدی از نو ساختی ها! -

ورده اش قرمز شد و سرش را کامال سمت پنجره چرخاند و به گونه های رژ خ
 سکوت روی آورد و او برای جمع کردن لبخندش هيچ تالشی نکرد! 

خب! شب خوبی ميشد! برای فرار از فشارهای روانی و تنهايی وهم آور خانه 
خواست به اين جشن پناه بياورد و حاال با ديدن توله شير به اين نتيجه رسيد که 

 هم بد نبود.پشيمان نميشد! خيلی 

به کسی نگفته بود...اما اين اولين مراسم عروسی بود که در آن شرکت 
ميکرد...و سومين مراسمی که برای آن دعوت شد.اولی جشن پسرعموی ايرج 
بود که مربوط به حداقل هشت سال پيش ميشد...بعدی برادر زاده ی ساغر 

ری بيتا نبود شايد به آمدن تن نميداد! بود...و اين آخری هم نوروزی که اگر پافشا
 بيتا... 

سرش چرخيد...مثل نيم ساعت گذشته نگاه شاهين بيتا را دنبال ميکرد.پوفی 
کشيد و پای چپش را تند تند تکان داد.تمام انرژی مثبتی که با ديدن بيتا گرفته 

 بود، نگاه های هيز شاهين از بين برد! اين بشر آدم نميشد! 

های مختصر بيتا روی صندلی هم ميشد فهميد که در عذاب  از جا بجا شدن
است.طاقتش طاق شد و از زير ميز محکم با پاشنه ی کفش روی پای شاهين 

 کوبيد! 

 آخ! -

نگاه باقی بچه ها هم معطوف شاهين شد که از شدت درد تا گوش هايش رنگ 
 خون گرفت! 

 ساره پرسيد: 
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 چی شد؟ -

 فت: شاهين لبش را گاز گرفت و خفه گ

 هيچی! -

حاال احساس بهتری داشت.با آرامش جام آب پرتقال را به لب برد و نوشيد.انگار 
بيتا حرکت کودکانه ی او را متوجه شده بود که داشت با چشمهايش تشکر 
ميکرد.اخم هايش را در هم کشيد و خصمانه جواب نگاه تشکر آميزش را داد.او 

 نبايد اين همه تغيير ميکرد. 

جب شانه باال انداخت و توجهش را به پيست رقص داد.آهنگ ها رفته بيتا با تع
رفته ريتم تندتری ميگرفت و همه را به پيوستن به جمع رقصنده دعوت 
ميکرد.ميز آنها هم خالی شد و بيتا با آسودگی خاطر عضالت منقبض شده اش 

 را شُل کرد. 

 بد عنق نفسش را فوت کرد و باالی ابَرويش را ماالند. از روی صندلی بلند شد: 

 من ميرم يه نخ سيگار بکشم. -

 ترس به صورت بيتا دويد..نيم نگاهی به پيست انداخت و نگاهی به او... 

 اممم...ميشه..منم باهات بيام؟ -

 آخ شاهين!.. 

 بيا. -

 ه شکل زيبايی نورپردازی شده بود. به محوطه ی خارجی باغ تاالر رفتند که ب-

نخی سيگار گوشه ی لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد.بيتا در نزديکی اش 
 روی نيمکت نشست و مردمک هايش يک دور در محوطه چرخيد. 

شاهين با کسی وارد رابطه شده.خواستم بگم انقدر نگران نباشی.ديگه آخرش -
 ته ميشه. اينه که هی نگاهت کنه.باالخره چشمهاش خس

 بيتا خنده اش گرفت و زمزمه وار گفت: 

 خدا رو شکر. -
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کششی ناشناخته از سر شب او را به لمس موهای بيتا سوق ميداد.داشت کالفه 
 ميشد! 

 بخاطر نبودن يه زن تو زندگيمه؟ بخاطر نبودن الله ست؟" “

رنگ نگاهشان به هم گره خورد.دود غليظ را از دهانش بيرون داد.نگاه بيتا هم 
ديگری گرفت.فکر اينکه اين دختر به او عالقمند است آن کشش را قوت می 

 بخشيد. 

ناخودآگاهش تصوير الله را کنار بيتا قرار داد.شايد تا چند روز پيش حتی اين 
مقايسه را خنده دار می ديد...اما از وقتی اين دختر را در حالی پيدا کرد که 

خوابيده بود...وقتی امشب اين همه تغيير پيراهن او را آنطور در آغوش گرفته و 
کرد و نشان داد که اگر می خواست می توانست نگاه ها را جذب کند...حاال 

 ميشد با الله و امثال الله وارد رقابت شود. 

قدم هايش بی آنکه در اختيارش باشند...او را به بيتا نزديک کردند.سيگار زير 
می موها نشست.انگار اولين بار کفش های چرم له شد و انگشتهايش روی نر

 بود رنگشان را می ديد.خيلی خوش رنگ بودند. 

قفسه ی سينه ی بيتا بی حرکت ماند.نفس هم نمی کشيد! انگشتش پايين تر 
آمد...روی شقيقه...پايين تر...برجستگی گونه اش زير انگشت ها لمس 

اگهانی بيتا ميشد.لطافت پوستش او را به پيشروی تشويق ميکرد اما با تکان ن
 اين رشته ی ارتباطی پاره شد. 

لبش را داخل دهان کشيد و قدمی عقب رفت.بيتا با مکثی کوتاه...پا به فرار 
 گذاشت و از او دور شد. 

 احمق..احمق...احمق" “

 *** 

از بچگيش هم خاص و عجيب بود.کم حرف...اما باهوش! عالقه ای به اسباب -
ه دل و روده ی وسيله ها رو بيرون بکشه بازی نداشت.عاشق اين بود که بشين

 و ببينه توشون چه خبره. 
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مصيبت از همون شب اول ازدواجم با ايرج شروع شد.وقتی فهميد قبل از اون -
با يکی ديگه بودم.سايه ی بدبينی افتاد رو زندگيمون.من عاشقت بودم...ولی زن 

بودم.ايرج ولی ايرج که شدم وفادار موندم.برای اون تعهد کوفتی ارزش قائل 
نذاشت همه چيز آروم بمونه.حتی دنيا اومدن ايليا هم تفاوتی تو اون شرايط اسف 
بار ايجاد نکرد.نميذاشت از خونه برم بيرون.يه وقتهايی با خودش زن مياورد 

 خونه...گاهی هم مست ميکرد و ميفتاد به جون من. 

 حسام کارش خطرناکه؟ می کشنش؟ -

ايليا که بزرگتر شد دغدغه هام هم بيشتر شد.وقتی من و ايرج دعوا -
ميکرديم...وايميستاد يه گوشه فقط نگاه ميکرد.هيچی نمی گفت..هيچی! اما چند 
ساعت بعد يه جايی از خونه پيداش ميکردم که خودش رو زخمی کرده و داره 

گی هم به خونی که ازش ميره نگاه ميکنه.اين عادت ترسناک از همون بچ
همراهش بود...وقتی ناراحت ميشد به خودش آسيب ميزد و با اين کار آروم مي 
گرفت! بردمش دکتر ولی بی فايده بود.ديدم اينجوری نميشه...داره از دستم 

 ميره. 

حاال ديگه چطوری تو روی خانواده ت نگاه کنم؟ حتما فکر ميکنن زن نادرستی -
 ام نه؟ 

حالش بهم ميخورد.تب ميکرد و مريض هربار از ايرج کتک می خوردم -
ميشد.از يه طرف ايرج بود که داشت راه نفسم رو می بست و از يه طرف 
ايليا.اول که پيشنهاد طالق دادم مخالفت کرد..ولی بعد از يه مدت که مصر بودنم 
رو ديد کوتاه اومد.اونم خسته بود...خوشحال شدم...ولی وقتی اسم حضانت ايليا 

 اومد وسط... 

 ک از چشمانش جاری شد: اش

يه بار...اسلحه گذاشت رو پيشونيم...گفت...يا بدون مقاومت حضانت ايليا رو -
ميدم به اون...يا می ميرم! من...من خودخواه نيستم حسام.نبودم! فقط فکر کردم 
اينطوری...اينطوری که يکی از ما از اون زندگی کنار بره برای ايليا 

و تحقير شدنم نباشه خوب ميشه.ايرج مرد خوبی بهتره.ديگه شاهد کتک خوردن 
 نبود ولی بابای خوبی بود. 

@mahbookslibrary



 می خنديد و با فاصله ی دستهايش فضای کوچکی را نشان داد: 

وقتی دنيا اومد انقده بود.خيلی کوچيک بود.زشت و قرمز و گريه رو! شبيه آدم -
فضايی ها! چطوری باور کنم حاال اون آدم فضايی...انقدر بزرگ شده که بهش 

 ميگن نابغه؟ 

حسام به نظرت از من بدش مياد؟ همه از من بدشون مياد...حتی تو! اشکال -
 نداره.اشکال نداره. 

ب ساغر پايين نمی آمد و به هذيان گويی افتاده بود! با دستهايش بی فايده بود...ت
صورت داغ زن را قاب گرفت.طاقت ديدنش در اين وضعيت را نداشت.چقدر 
اين مدت بی رحم شده بود.چرا همه از اين زن توقع داشتند؟ او هم يک آدم بود 

و و چند برابر حد ظرفيتش رنج و عذاب متحمل شد.تنها راهی را که پيش ر
داشت رفته بود.چطور می توانسته دست خالی و بدون حامی با ايرج مبارزه 

 کند؟ چرا ساغرش را با اين حجم از درد تنها گذاشت؟ 

با اورژانس تماس گرفت و در جواب "از من بدتون مياد" های مکرر ساغر در 
 گوشش گفت: 

 عاشقتم! -

 * 

يعنی تنها مياد ميگه اگر ميخوامش بايد بدون خانواده ش بخوام.اين -
 خواستگاری..بدون حامی و بزرگتر. 

 مادر با غصه دستمال می کشيد روی قاب عکس پدر: 

چيکار کنيم؟ بخاطر حماقت تو بايد سرمون رو بندازيم پايين...توقعاتمون رو -
کنار بذاريم.چرا کاری کردی که با خفت عروست کنم؟ که برم گردن خم کنم 

 گير؟ بگم مردونگی کن دختر من رو ب

صدايی از مژگان بلند نشد.سرش را روی بالش جابجا کرد و همانطور که به 
سقف خيره بود...فکر کرد.به شب عروسی...به انگشت های ايليا...به حرارت 
دستش...و موهايی که او لمس کرده بود.بعد از آنکه آنطور احمقانه از ايليا فرار 
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م طول مراسم گونه هايش داغ کرد...او تمام طول مراسم نگاهش نکرد...و تما
 و ملتهب بود.تمام طول مراسم حسرت خورد که کاش فرار نکرده بود! 

آهی کشيد و به پهلو چرخيد.دستش را زير گونه اش گذاشت.کمتر تصويری از 
مژگان به خاطر داشت که اينطور مظلومانه سر در يقه اش فرو برده باشد و با 

 پرزهای فرش بازی کند. 

  مادر ميگفت:

از وام صديقه خانم دو سه تا قسط مونده به زودی اسممون در مياد.تا جايی که -
از دستم بربياد جهيزيه ت رو آماده ميکنم...بايد دل خانواده ی شوهرت رو 
بدست بياری.اين غرور و بدخلقی هات رو ما تحمل ميکرديم، خيال نکنی اونجا 

 بايد کوتاه بيای. هم از اين خبرهاست! يه جاهايی واسه حفظ زندگيت 

نه! نصيحت های مادر ميان يادآوری هايش پارازيت می انداخت.بالش را 
برداشت و به اتاق رفت تا به رويا پردازی هايش ادامه بدهد.مونا گوشه ای با 
کتاب و دفترش عشق بازی ميکرد.درک نميکرد چطور ميشود عاشقانه درس 

 خواند که مونا اينکار را ميکرد! 

ت در شرکت حاضر شد.اضطراب رويارويی با ايليا دلش را آشوب شنبه سر وق
ميکرد.می ترسيد اين دل آشوبه روی کارش تاثير بگذارد مخصوصا که خانم 

 نوروزی يک هفته مرخصی داشت و او تنها بود. 

ايليا راس هشت و نيم رسيد.روی پاهای لرزانش ايستاد و سالم داد.ايليا با بی 
 سمت ميز ايستاد: تفاوتی جوابش گفت و آن 

احتماال از شرکت پارس رايانه تا دو سه ساعت ديگه تماس ميگيرن برای سه -
 و نيم قرار بذار. 

 چقدر خونسرد..! يادش رفت؟ يا خودش را به آن راه زد؟ 

 چيزی به رو نياورد و سر تکان داد: 

 چشم. -
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شت؟ پس قرار بود دو شب پيش را فراموش کنند.خب بله! او چه انتظاری دا
عشق؟ از ايليايی که سليقه اش کمتر از الله را نمی پسنديد؟ يقينا آن جاذبه هم 

 صرفا از روی غريزه بوده. 

با حرص روی صندلی نشست و مشغول شد.همانطور که ايليا گفته بود از 
 شرکت مذکور تماس گرفتند و او قرار عصر را تنظيم کرد. 

ليا برساند برداشت و به اتاقش فلشی را که ساره به او سپرد تا به دست اي
 رفت.فلش را روی ميزش قرار داد و گفت: 

 قرار رو تنظيم کردم واسه همون ساعتی که گفتی. -

 خوبه. -

 قصد خروج داشت که صدايش زد: 

 بيتا.. -

چرخيد و منتظر نگاهش کرد.ايليا برخاست..ميز را دور زد و نزديکش 
 شد.نفهميد چرا گامی به عقب برداشت. 

 چرا معذبی؟ -

 ای آدم موذی!.. 

 من معذب نيستم! -

 پس چرا فرار ميکنی؟ -

قدم های ريزش متوقف شد و از حرکت باز ايستاد.مردمک های غافلگير شده 
 اش در چشم های پر از خباث او ثابت ماند و با حرص پنهانی گفت: 

 چون بهت اطمينانی نيست! -

فروغ ايليا می درخشيد هيچ  اين برقی که بعد از مدت ها در چشم های بی
 خوشايند نبود! 

 مگه دوست نداری؟ -
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گيج شد و خواست بپرسد "چيو؟" که ناگهان دوهزاری اش افتاد و متوجه منظور 
 اين جانور شد. 

ببخشيد عاليجناب ولی اونی که اراده ش بخاطر دو تا تار مو از َکِفش رفت من -
 نبودم! 

 که با تفريح خنديد: بر خالف تصور اصال ناراحت نشد و بل

آره حتی اونی که دست و پاش می لرزيد و لپ هاش گل انداخته بود و نفس -
 هاش يکی در ميون ميومد ميرفت هم من بودم! 

 جيغ خفه ای کشيد و با اعصاب تحريک شده مشتی به بازوی ايليا کوبيد: 

ببخشيد که مثل تو با تجربه نيستم و با صد تا پسر نشست و برخاست نداشتم...نه -
اينکه تا حاال پيش نيومده بود يکی تا تو حلقم جلو بياد و ناز و نوازشم کنه؟ 

 برای همون دست و پام رو گم کردم! 

ايليا با حفظ همان لبخند، خيز غير منتظره ای سمتش برداشت.نفسش را حبس 
 در چسبيد. کرد و به 

 کجا ميای؟ -

 ايليا با لذت لبش را تر کرد: 

 ميخوام برات عادی شه که دفعات بعدی دست و پات رو گم نکنی! -

چيزی جز شيطنت در نگاه ايليا نمی ديد.بی اختيار دلش گرفت.شايد او هرگز 
 برای ايليا جدی نميشد و فقط يک تفريح باقی می ماند. 

 ر نيست! متاسفم ولی دفعه بعدی در کا-

دستهايش را پشت کمرش قالب کرد و با لبخند گيرا و خاصش...همانطور که 
 به او خيره بود عقب رفت و گفت: 

 خواهيم ديد بيتا خانم. -

 لب هايش را بر هم فشار داد و جدی گفت: 

 بازيم نده! -
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برق چشم های ايليا خاموش شد.منتظر جواب از او نماند و به سرعت از اتاقش 
 فت. بيرون ر

 *** 

شاخ و برگ درختان بلند با نسيم خنک غروب در هم می پيچيد.ديگر اين حياط 
بزرگ و سرسبز...اين خانه ی چند صد متری...ماشين های چندصد ميليونی 

 هيچ لذتی برايش نداشت.فقط دلتنگ بود...دلتنِگ ايليا بود! 

 آقا صدام زده بودين. -

 يه کار نيمه تموم دارم ابی. -

 امر کنين. -

 از ميان ظرف آجيل يک دانه پسته برداشت: 

ميدونی که فرصت زيادی برام نمونده.يا می کشنم يا دستگير ميشم که در اون -
 صورت هم سرنوشت بهتری در انتظارم نيست! 

ابی چيزی نگفت.البته نگران نبود.دست بقيه را هم ميگرفت با خودش پايين 
 بود.  ميکشيد.همين هم عامل انگيزه اش

قبلش ميخوام با اون مرتيکه حسام...تسويه حساب کنم.هيچوقت موقعيتش پيش -
 نيومد. 

 می خواين گوشماليش بدم؟ -

 شوری پسته را با آرامش مزه مزه کرد: 

 نه..خونه ش رو آتيش بزن.يه جوری که بوی خاکسترش توی محله شون بپيچه. -

 لبش را باال کشيد و ادامه داد:

 و با ارزشی هم ديدی و خواستی بردار.  اگر چيز قيمتی-

 چشم آقا.کار رو از االن حل شده بدون. -

 به آسمان صاف و بدون ابر نگاه انداخت و لبخند زد. 
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 * 

تمام پيت بنزين را روی فرش های دستبافت و مبل های سلطنتی خالی 
کرد.چشمش به حسن افتاد که يک ساک گنده آورده بود و هرچيزی که دستش 

 د برميداشت و داخلش می انداخت.با خشم گفت: ميرسي

 گدا گشنه بازی درنيار ديگه.بيا بريم سراغ گاو صندوق.وقت نداريم. -

باز کردن در گاو صندوق کمی طول کشيد اما در نهايت باز شد.يک سری 
سند...دو سرويس جواهر...و يک پاکت آزمايش.ابی با تعجب پاکت را برداشت 

 را بايد يک جواب آزمايش در گاو صندوق باشد؟ و به صرافت افتاد که چ

 *** 

 آقايون خانوم ها يه لحظه توجهتون رو به من بديد! -

با شنيدن صدای شاهين در سالن دست از کار کشيد و به پشتی صندلی اش تکيه 
 داد. 

اگر آقای رئيس موافقت کنن امروز يه ساعت زودتر کار رو تعطيل کنيم من -
 بستنی تو يه کافه همين نزديکی ها مهمون کنم. قراره شماها رو به 

 برخاست... سمت در رفت و بازش کرد. 

 تو نميتونی يه روز آروم بشينی؟ -

 شاهين با لبخند گفت: 

 آقا من يه شرطی رو به مهيار باختم االن بايد بهتون بستنی بدم.جمع کنيد بريم. -

ت نداشت جو صميمی به مهيار نگاهی کرد.همه داشتند می خنديدند.اصال دوس
 ميان بچه ها را بر هم بزند.با شوخی گفت: 

 خيلی خب...ولی فردا دو برابرشو بايد اضافه کار وايستيد گفته باشم! -

کافه ی مد نظر شاهين در فاصله ای پنج دقيقه ای از شرکت قرار داشت.همه 
 وسيله داشتند و او بيتا را با خودش همراه کرد که داشت با ناراحتی ميگفت: 

 قرار بود آخر تايم اکسس ياد بدی.فردا رو هم که گفتی نيستی کال. -
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 اولين ماشينی بود که از پارکينگ خارج شد: 

يکارم...حوصله مم سر جاشه اگر خواستی بعد از کافه ما امشب تقريبا ب-
 برميگرديم شرکت يکی دو ساعت فيکس کار ميکنيم. 

بيتا يک طوری نگاهش کرد که يعنی "از تو بعيده!" خودش هم از اين پيشنهاد 
کمی شوکه شد و نفهميد چرا بايد از تايم استراحتش بگذرد و به بيتا آموزش 

 بدهد! 

 شدم" احتماال جوگير “

البته از اين نميشد چشم پوشيد که اين دختر با استعداد بود و ناحقی ميشد اگر 
فقط يک منشی باقی می ماند.مگر نه اينکه مهارت های الزم را جدای از دروس 
تئوری دانشگاه خودش شخصا به همه ی بچه های شرکت ياد داد و آموخته 

 هايش را بهشان منتقل کرد؟ خب بيتا هم يکی مثل آنها. 

ياد دو روز پيش افتاد و شيطنتی که به هيچ عنوان نتوانست کنترلش کند و در 
نهايت به دلخوری بيتا ختم شد.گفته بود "بازيم نده" و اين تنها قصدی بود که او 

 نداشت...فقط دلش برای حرص خوردن های او تنگ شده بود! 

.شلوغ بازی جمعا سيزده نفر می شدند و دو ميز بزرگ را در کافه اشغال کردند
های شاهين و مهيار همه را به خنده وا می داشت.با وجوديکه از برنامه های 
اينطور ناگهانی ميان کار استقبال نميکرد ولی اذعان داشت که اين بستنی در 

 چنين جمع پر انرژی و در روزهای گرم خرداد ماه حسابی مزه داد! 

 *** 

ستگی به استيشن برگشت.دلش داروی تخت بيست و هشت را که تزريق کرد با خ
يک چای داغ می خواست.امروز بخش کمی شلوغ بود و فرصت استراحت 

 پيش نيامد. 

 راحله با خشم پرونده را روی ميز انداخت و گفت: 

يعنی يک الف بچه برای يه آزمايش خون ما رو نيم ساعت اسير خودش کرده -
سه يه سوزن گريه بود! خودش هيچی فکر کن مامانش هم داشت پا به پاش وا

 ميکرد! بابا جمع کنيد اين لوس بازی ها رو! اهَ اهَ داشتم باال مياوردم! 
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بی حوصله به غرغرهای راحله ميخنديد.موبايل در جيبش لرزيد.به اين اميد که 
شايد پيام رسيده از حسام باشد اسکرينش را چک کرد ولی اسم ايرج باعث 

 سقوط فشارش شد! 

ت رو می فرستم جهنم بعد هم ميام سراغ خودت و اون  "اول اون ح...م زاده
 مرتيکه ی ... ! منتظرم باش!" 

پلک زد..نه يک بار..نه دو بار...مغزش مثل مهتابی نيم سوخته به پت پت 
 افتاد.نفسش رفت و ديگر باال نيامد! 

 لحظاتی طول کشيد تا نام حسام را روی صفحه ی موبايل تشخيص بدهد. 

 ح..سام... -

 نفس نفس ميزد:  حسام

 ساغر...همه ی زندگيمون سوخت! -

متوجه جمله ی حسام نشد.پلکش می پريد.راحله شانه اش را تکان ميداد و چيزی 
 ميگفت.نمی شنيد! 

 ايرج فهميد حسام...فهميد! ميکشه...بچه مون رو ميکشه! -

آن سمت خط سکوت مرگباری شکل گرفت.معده اش متالطم شد و به سمت 
 تی هجوم برد! سرويس بهداش

 *** 

به نظر بيتا تمرکز نداشت.دستش را زير چانه زده و مات مانيتور شده بود! لپ 
 هايش را پر باد کرد و محکم به روی ميز کوبيد: 

 من دارم واسه کی دهن خودم رو پاره ميکنم؟ -

 انگار بيتا از جمله ی او خنده اش گرفت: 

 ببخشيد يه لحظه کال حواسم پرت شد. -

 چشم غره ی اساسی رفت: 

 تو حواس پرت خدايی هستی! -
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 و به تماس ايرج پاسخ داد: 

 الو. -

 کجايی؟ -

صدای ايرج حتی از پشت موبايل هم حجم عظيمی از دلهره و انرژی منفی را 
 به وجودش القا کرد. 

 شرکتم.چطور؟ اتفاقی افتاده؟ -

 کرد.  ارتباط بی مقدمه و بی هيچ کالم اضافی قطع شد و متعجبش

 شانه ای باال انداخت و هشداردهنده رو به بيتا گفت: 

 دوباره ميگم خوب گوش بده وگرنه جريمه ميشی! -

 بيتا سر تکان داد و مصمم گفت: 

 باشه حواسم جمعِ جمعه! -

توضيحاتش را از سر گرفت چيزی حدود پنج دقيقه از تماس ايرج گذشته بود 
 ساغر!..  که دوباره موبايل زنگ خورد و اين بار

 بله! -

 ساغر هيچ توجهی به لحن تهاجمی و بی حوصله اش نکرد. 

 ايليا؟ کجايی عزيزم؟ -

 استرس در صدای ساغر بيداد ميکرد! چرا همه می خواستند بدانند او کجاست؟! 

 شرکتم. -

 ايرج ميدونه شرکتی؟ -

 اخم هايش را در هم کشيد: 

 چه خبره؟ من اصال نمی فهمم! -

ا ميشه به حرفم گوش بدی و همين االن بری؟ برو يه جايی چند روز ايليا...ايلي-
 به هيچکس هم نگو! حتی به ايرج! 
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 چه اتفاقی داشت می افتاد؟ 

 ساغر پوست کنده بگو چی شده؟ -

 ساغر به گريه افتاد: 

خواهش ميکنم ازت برو...برو يه جايی خودت رو گم و گور کن که ايرج نتونه -
 و خدا! پيدات کنه ايليا تو ر

 صدای عصبی مردی را از آن سمت خط شنيد...حسام!! 

 ايليا جان...ببين االن فرصت نميشه برات توضيح بديم فقط... -

 صبرش لبريز شد...روی پاهايش ايستاد و فرياد زد: 

 يکی به من بگه چی شده؟ اين مسخره بازی ها چيه ديگه؟ -

همان لحظه صدای زنگ واحد به صدا درآمد و بيتا برای باز کردن در از اتاق 
 خارج شد. 

 ايليا برو...ايرج نبايد ببينتت! -

 بيتا دوان دوان به اتاق بازگشت: 

 ايرج پشت دره.نميخوام من رو ببينه ميشه خودت بری باز کنی؟ -

 خطاب به حسام گفت: 

 فکر کنم بهتره از خود ايرج بپرسم! -

 نه ايليا گوش... -

 قطع کرد و گفت: 

 تو برو تو يکی از اتاق ها بيرون نيا. -

بيتا مطيعانه خودش را پنهان کرد و او در را به روی ايرج گشود.اين چشم های 
خون آلود..رنگ و روی زرد...اين بدن لرزان...نمی توانست متعلق به ايرج 

سته اين مرد را اينطور باشد! او هميشه محکم و با صالبت بود.چه چيز توان
 شکست خورده و بازنده جلوه دهد؟ 
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با قدم های متزلزل جلو آمد و در را پشت سرش بست.ترشح بزاق دهانش کم 
 ميشد و گلويش از خشکی به سوزش می افتاد. 

 چی شده؟ -

ايرج فقط نگاهش کرد.طوری که انگار تا کنون او را نديده...طوری که انگار 
 ايد هم آخرين بار! اولين بار است و...ش

 بابا! -

انگار دردش آمده باشد.چشم هايش باريک شد و صورتش در هم رفت.قدمی 
سست تر به سويش آمد.دستش را بلند کرد و روی صورت او گذاشت.چيزی 

 ميان شکمش در هم می پيچيد. 

 ايرج: چرا؟ 

 کم کم داشت می ترسيد! 

 چی چرا؟ -

 ه بودی! فقط تو مونده بودی.فقط تو برام موند-

 عصب هايش سوزن سوزن می شدند انگار.. 

کم کم خون به صورت ايرج بر می گشت.پيشانی و گوش هايش سرخ شد.رگ 
 های گردنش يکی يکی بر می آمدند! 

تا به خودش بيايد با مشت محکم ايرج درست جای زير چشم و تيغه ی کناری 
را محکم با بينی اش...روی زمين پرت شد.ايرج رويش خيمه زد و گردنش 

 پنجه هايش فشار داد: 

من چيکار کردم؟ من بيست سال از عمرم رو پای کی دادم؟ من مثل سگ جون -
کندم واسه رفاه کی؟ واسه توله سِگ يکی ديگه؟ به ريشم خنديدين هان؟ آره 

 ز... زاده؟ 

نمی دانست روی تنفسش تمرکز کند يا روی حرف های ايرج.اين مرد داشت 
 چه ميگفت؟ 
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اسلحه اش را که از کمرش بيرون کشيد و روی شقيقه ی او گذاشت،  ايرج
باورش شد اين ها کابوس نيست! ضامن را کشيد و انگشتش روی ماشه 
رفت...اما نمی توانست شليک کند.قطره اشکی از چشمهايش روی صورت ايليا 

 چکيد. 

 *** 

 ديگر صبر جايز نبود.وحشت زده به سالن دويد و داد زد: 

 داری چيکار ميکنی؟ -

انگار ايرج حتی صدايش را نشنيد.اسلحه را روی شقيقه ی ايليا فشار ميداد 
 و...در کمال ناباوری اشک می ريخت! 

ايرج داشت گريه ميکرد و به جرات قسم ميخورد اين عجيب ترين صحنه ای 
 بود که به عمرش می ديد! 

و را از روی سينه ی دست هايش را به پيرهن ايرج بند کرد و سعی داشت ا
ايليا عقب بکشد اما آرنج ايرج محکم روی استخوان گونه اش نشست و درد تا 

 مغز استخوانش پيچيد. 

 کسانی محکم با مشت بر در می کوبيدند. 

 اين در رو باز کن.ايليا؟ ايليا صدام رو می شنوی؟ -

را از دست تلو تلو خوران رفت و دستگيره را پايين کشيد بلکه بيايند و ايليا 
 ايرج نجات بدهند! 

زن و مردی ناشناس و غريبه به داخل هجوم آوردند.مرد دست دور کمر ايرج 
انداخت و او را عقب کشيد و اسلحهاش را نيز به کناری پرتاب کرد..به محضی 
که چشم ايرج به مرد افتاد جنونش اوج گرفت و با هم درگير شدند.الفاظ به شدت 

ميشد و بيتا گيج و گنگ در حاليکه از شدت لرزش  زشتی ميانشان رد و بدل
ماهيچه های ساق پايش نمی توانست درست بايستد در را بست تا حتی اتفاقی 
هم کسی شاهد اين صحنه ها نباشد.هرچند که می دانست در اين طبقه فقط دو 
واحد اداری وجود دارد و آن ديگری هم خالی است.به سمت ايليا چرخيد.زن 
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بال او را جايی ديده بود، در حاليکه از شدت گريه نفسش داشت بند آشنايی که ق
 می آمد ايليا را از روی زمين بلند کرد.بينی ايليا خونريزی داشت. 

 ايرج با فرياد های خفه اش تهديد ميکرد: 

 می کشمت...هم تو رو، هم اون ... رو هم توله سگتون رو! -

 ی مضحکانه به نظر ميرسيد! تالش های زن برای جدا کردن آن دو مار زخم

هر دو دستش را روی سرش گذاشت و مستاصل نگاهشان کرد.زن رو به او 
 ميگفت: 

 خواهش ميکنم ازت ايليا رو بردار از اينجا ببر! -

ايليا...ايليای بيچاره که نشسته بود و بهت زده به آن جنگ سه نفره خيره نگاه 
 ممتد در سرش می شنيد.  ميکرد.بغض او هم شکست.صدايی شبيه به يک سوت

 دستش را زير بازوی ايليا انداخت و ناليد: 

 ايليا...بيا بريم. -

اما رشته های ارتباطی ايليا با دنيای اطراف قطع شده بود و هيچ نشانی از 
 عالئم حياتی در خود نشان نميداد. 

 زن التماس ميکرد: 

 ايرج خواهش ميکنم.اونطوری که فکر ميکنی نيست اجازه بده توضيح بدم! -

 ايرج با صدايی که بغضش کامال ملموس بود عربده زد: 

چيو توضيح بدی؟ توی هرزه چه باليی سر من و زندگيم آوردی؟ تو و اين -
هيچی ندار با من چيکار کرديد؟ يعنی من بيست و سه سال داشتم بچه ی اين بی 

 رو بزرگ می کردم؟ ناموس 

 افت دمای بدن ايليا حتی از روی لباس هم احساس ميشد. 

زن هر دو دستش را روی دهانش فشار داد و با ديده گان اشک آلودش به ايليا 
 نگاه کرد.به ايليايی که...ُمرده بود! 
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مرد از غفلت آنی ايرج استفاده کرد و با ضربه ای سخت به پشت گردنش، او 
 سپس دستهايش را با کمربند بست.  را بيهوش کرد و

لحظاتی کشدار و سنگين گذشت.زن صورتش را پوشانده بود و ضجه ميزد.مرد 
 اما...در حاليکه از کشمکش ثانيه هايی قبل نفس نفس ميزد به ايليا خيره ماند. 

 بيتا دلش می خواست ايليا را بغل ميگرفت و می برد.ای کاش قدرتش را داشت! 

ا خودش را به ايليا نزديک کرد و صورتش را ميان دستها مرد چهاردست و پ
 گرفت. 

 ايليا؟ ايليا صدای من رو ميشنوی؟ حالت بده؟ -

بيهوش تکان نميخورد.سر  ◌ِ اما ايليا واکنشی نشان نميداد.نگاهش از روی ايرج
 ايليا را در آغوش گرفت و بغض آلود گفت: 

 ببخشيد...ببخشيد نمی خواستم اينجوری شه! نمی خواستم...نمی خواستم.. -

بدن ايليا منقبض شده بود و به سختی نفس می کشيد.مرد بی آنکه ايليا را رها 
 کند خطاب به زن گفت: 

 يه کاری کن به جای گريه! -

قبل ترها ديده بود که ايليا در کشوی ميز کارش قرص آرام بخش نگه ميدارد.به 
سرعت از جا پريد و به اتاق رفت.در دل به خدا التماس ميکرد که دست خالی 
بيرون نرود.کشو را بيرون کشيد و خدا صدای التماسش را شنيد.قوطی قرص 

 را برداشت و به سالن دويد. 

 اين آرام بخششه. -

زن که حاال ديگر مسلم بود مادر ايلياست...قوطی را از دستش کشيد و شتاب 
قرص بيرون آورد اما...دندان های ايليا قفل شده بود و دهانش را  زده يک عدد
 باز نميکرد. 

 زن: ايليا جان...قربونت برم دهنت رو باز کن.خواهش ميکنم! 

ايليا به شدت دست مادرش را پس زد و با کمک ديوار از جا بلند شد.هر سه 
ش چکه شان هراسان منتظر عکس العمل او ماندند.خونی که داشت از بينی ا
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ميکرد دل بيتا را به درد آورد.چشم های ايليا ايرج را نشانه گرفت.مرد هم که 
 به دنبال ايليا برخاسته بود، دستهايش را به حالت تسليم باال آورد و محتاط گفت: 

 ايليا...آروم باش.ببين برات توضيح ميديم خب؟ اين قرص رو بخو... -

 شد: صدايش با فرياد تکان دهنده ی ايليا قطع 

 خفه شو! -

لرزش دست های ايليا نگران کننده بود و گويی داشت حالتی شبيه به تشنج 
 برايش اتفاق می افتاد. 

 انگشت اشاره اش را باال آورد: 

 شماها...شماها... -

نتوانست ادامه دهد.چشمهايش از اشک برق ميزد.پاهايش ديگر رمق نداشت و 
.کنج ديوار چنان جنينی در خودش بار ديگر جسم بی جانش روی زمين آوار شد

جمع شد. به چشم های مادرش نگاه کرد.يک قطره اشک فرو ريخت و ال به 
 الی ته ريش کمرنگش پنهان شد.صدايش به زحمت در آمد: 

 چيکار کردی؟! -

 مادرش با گريه می ناليد: 

 معذرت ميخوام! معذرت ميخوام! -

دارد.نمی دانست ايليا به  نمی دانست در اين شرايط دخالت او چه نتيجه ای
حرفش توجهی نشان ميدهد يا نه اما شانسش را امتحان کرد..زيرا که با اين 
حمالت عصبی ايليا آشنايی داشت و می دانست که اگر مهار نشود عواقب بدی 

 به دنبال دارد!

قرص را کف دستش انداخت و جلوی ايليا زانو زد.چشم های سرخ و اشک آلود 
 او نشست.مشتش را باز کرد و سمت او گرفت: ايليا روی صورت 

 قرصت رو بخور. -

اين چشم ها...اين چشم هايی که حاال معصوميت نگاه بچه ها را داشت...آتشش 
 ميزد! 
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 دلم نميخواد حالت بد شه...چون وقتی تو عذاب ميکشی...منم اذيت ميشم. -

 و به قرص اشاره کرد: 

 بخور. -

را با انگشتان مرتعشش به دهان گذاشت و  ايليا نفس بی جانی کشيد و قرص
بلعيد...و چشمانش را بست و سرش را به ديوار تکيه داد.لرزش دستهايش کم 
ميشد و انقباض عضالتش از بين ميرفت اما حرارتش به شکلی غيرطبيعی 
افزايش می يافت.انگار داشت از درون می سوخت! و همچنان سخت نفس می 

 کشيد. 

 مادر ايليا نگاهی نگران به پسرش انداخت و نگاهی به ايرج و پرسيد: 

 چيکار کنيم؟ تبش داره ميره باال. -

 مرد با بی حالی گفت: 

 زنگ ميزنم بابام...بيان اين رو ببرن.بعدم ايليا رو می بريم بيمارستان. -

مرد تماسی گرفت و از پدرش درخواست کمک کرد.ايرج داشت به هوش می 
آمد.پلک زد و نگاه ماتش بين آنها چرخيد...و روی ايليای نيمه هشيار ثابت 

 شد.چانه اش لرزيد و نگاه از او دزديد! 

 چش شده؟ -

مرد که انگار حتی از نگاه کردن به ايرج اکراه داشت رو به پنجره ايستاد و 
 ابش گفت: زن در جو

 مهمه برات؟ چند لحظه پيش داشتی می کشتيش! -

 ايرج کينه توزانه گفت: 

تو صدات رو ببر...بهت قول ميدم يک روز هم از عمرم مونده باشه تيکه تيکه -
 ت ميکنم ساغر! 

دقايقی بعد چند مامور با لباس شخصی آمدند.فيلم دوربين های سالن را چک 
.ايرج را دستگير کردند و اسلحه اش را در کردند و بی هيچ پرسش و پاسخی..

نايلون پالستيکی انداختند و بردند. بيتا با خود انديشيد که مگر پدر اين مرد...يا 
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در واقع همان...پدر بزرگ ايليا...چکاره است که همه چيز انقدر سريع پيش 
 رفت؟! چرا حتی بازجويی نشدند؟ 

ش حتی اتفاقی به ايليا برنخورد، ايرج قبل از خروج در حاليکه سعی ميکرد نگاه
 دست از تهديد برنداشت: 

 دفعه بعدی هدفم خونه تون نيست. خودتونيد. خيلی مواظب باشيد! -

 زن با خشم و بغض زير لب غريد: 

 کثافت! -

بدن ايليا کامال لخت شده بود و امکان تکان دادنش وجود نداشت. برای همين 
 مجبور به درخواست آمبوالنس شدند. 

می دانست چرا...شايد پرويی بود اما نشد که ايليا را رها کند و تصميم گرفت ن
که همراهشان شود.در حاليکه هنوز از شوک خارج نشده و برايش هضم اتفاقات 

 امشب دشوار بود. 

 "وقتی من انقدر حالم بده...وای به حال ايليا" 

رو به مادر ايليا موبايل و سوئيچ و کيف پول ايليا را در کيف خودش انداخت و 
 گفت: 

عذر ميخوام اصال دوست ندارم تو اين شرايط مزاحمتون باشم ولی..خيلی -
 نگران ايليام ميشه..ميشه باهاتون بيام؟ 

حال زن هم چندان خوب به نظر نمی رسيد.رنگش پريده و حلقه ی قرمزی دور 
 چشمهايش را احاطه کرده بود. 

 بيا...دوستشی؟ -

 بدهد. نمی دانست چه جوابی 

 امم...بله...يعنی در واقع کارمندشم. -

روی صندلی عقب ماشينشان جای گرفت و به دنبال آمبوالنس حرکت کردند. 
اس ام اسی برای مونا فرستاد و گفت که احتماال ديروقت به خانه می رسد و 

 يک طوری مادر را راضی کند تا دست از تماس گرفتن بردارد! 
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بود و نمی دانست بخاطر حضور اوست يا که  در ماشين سکوت سنگينی حاکم
 آنها هم هنوز شوکه بودند. 

ايليا در اورژانس زير سرم رفت و با دارو تبش را که روی مرز تشنج بود 
پايين آوردند.چند بار چشم هايش را باز کرده و دوباره در خلسه فرو رفته 

را بود.مادرش حتی يک َدم از اشک ريختن منصرف نميشد.دست نوازشش 
روی موهای ايليا می کشيد و زير لب چيزی نجوا ميکرد...و آن مرد...پدر ايليا! 
که مسکوت به ايليا خيره مانده بود. حس بدی داشت و فکر ميکرد حاال درست 
مثل يک موجود اضافی ميان لحظات خصوصی اين خانواده ی سه نفره 

 افتاده...خانواده! 

 "ديگه حتی دخترعموت هم نيستم" 

ساعت نزديک به َده بود که ايليا بيدار شد.گويی تا ثانيه هايی حافظه ی کوتاه 
مدتش از کار افتاده بود.کمی به مادرش نگاه کرد...به پدرش...و در آخر او...و 
انگار يادش آمد فاجعه را! ماسک اکسيژنی را که بخاطر تنگی نفس عصبی 

ا بست و با صدای روی دهانش گذاشته بودند برداشت.چشم های تبدارش ر
 زخمی اش گفت: 

 سرم رو بکش. -

 مادرش بينی باال کشيد: 

 هنوز تموم نشده. -

 ايليا مثل يک روح...سرد و خشک تکرار کرد: 

 بکش! -

پدرش با پلکی که زد از زن خواست تا تسليم شود.سرم را کشيد و ايليا نيمخيز 
زير اين پوست  شد و نشست.رنگش آنقدر سفيد بود که فکر ميکردی هيچ خونی

 جريان ندارد! 

 او را خطاب قرار داد: 

 کمکم ميکنی؟ -
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 مرد: کجا؟ 

هيچ اعتنايی نکرد طوری که انگار صدايش را نشنيده.بيتا لب گزيد و دو قدم به 
 ايليا نزديک شد.دست منتظر ايليا را گرفت و او پاهايش را به زمين رساند. 

الت بده.ميدونم از دستمون عصبانی و زن: ايليا جان...ببين ميدونم چقدر االن ح
 ناراحتی ولی...ولی انقدر زود قضاوت نکن.بذار برات توضيح بديم. 

ايليا به زحمت سرپا ايستاد اما نتوانست تعادلش را حفظ کند.سکندری خورد و 
پدرش به موقع زير بازوهايش را گرفت.ايليا را گويی برق گرفته باشد! تکانی 

 های بهم فشرده اش گفت: خورد و از ميان دندان 

 به من دست نزن...به من ديگه هيچوقت دست نزن! -

 مرد با نفس عميقی سعی داشت که آرامش اعصاب خود را حفظ کند. 

 ايليا گفت: 

 بريم. -

 زن با نگرانی لحظه ی آخر زير گوشش گفته بود که: 

ره.به نميدونم دقيقا کی هستی ولی حس ميکنم ايليا رابطه ی خوبی باهات دا-
 عنوان يه مادر التماست ميکنم امشب تنهاش نذار! 

 تصوير ايليا با مچ های بريده کف حمام به خاطرش آمد و تنش لرزيد. 

 نگران نباشيد. -

دستش را دور آرنج ايليا انداخت و هماهنگ با قدم های کند و سست او حرکت 
 کرد و آهسته گفت: 

 ميخوای ويلچر بيارم برات؟ -

 نه فقط...وسايلم... -

 لوازم ضروريت رو برداشتم تو کيفمه. -

 لب های خشکش را بر هم زد: 
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من ميخوام برم چالوس.خيلی امشب اذيت شدی ميدونم.جبران ميکنم.حاال هم -
 برو خانواده ت حتما نگرانن. 

 تو االن نميتونی روی پا وايستی چجوری ميخوای بری چالوس؟ -

 سواری ميگيرم. -

حاضر بود قسم بخورد که اگر ايليا امشب تنها می ماند...يک باليی سر خودش 
 می آورد! 

 خيلی خب...ولی هرجا بری منم ميام. -

 ايليا بی انرژی روی يکی از نيمکت های محوطه ی بيمارستان نشست. 

 ميخوام تنها باشم. -

 راسخ و مصمم گفت: 

 نه ايليا من باهات ميام. -

 با عصبانيت گفت: 

 کری يا حاليت نميشه چی ميگم؟ -

 از پرخاشگری او حتی اندازه ی سر سوزن ناراحت و دلخور نشد! 

توهين کن فحش بده حتی خواستی کتکم بزن ولی من امشب هرجا بری باهات -
 ميام. 

 دستش را سمت او دراز کرد: 

خيلی خب هر غلطی خواستی بکن ولی بدون امشب هرجا با من بيای اونجا -
 اال موبايلم رو بده. جهنمه.ح

موبايل را از کيفش خارج کرد و به دست صاحبش سپرد.کنار ايليا روی نيمکت 
جا گرفت و زيرچشمی ديد ميزد که داشت از يک اپليکيشن به مقصد نمک 

 آبرود ماشين ميگرفت. 

حاال بايد جواب مادرش را چه ميداد؟ چطور راضی اش ميکرد؟ ميگفت دارد 
 ل؟! قطعا مکان ابَدی اش همان شمال ميشد! با يک پسر ميرود شما
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از ايليا دور شد و با خانه تماس گرفت و مونا جواب داد.از او خواست تا گوشی 
 را به مادر بدهد.

 کدوم گوری هستی تو دختر؟ -

 مامان..ببين االن نميتونم دقيق توضيح بدم.به من اعتماد داری؟ -

 نه! -

 عه مامان؟ -

 به شما خير ديدم؟ من کی از اعتماد کردن -

ببين خودت ميدونی بابا چقدر برام عزيزه.امشب نميتونم بيام خونه ولی به روح -
 بابا قسم ميخورم بخاطر نجات دادن جون يه آدمه.باورم ميکنی؟ 

 مکث مادر کمی طوالنی شد و سپس گفت: 

چون روح بابات رو قسم خوردی باور ميکنم...ولی بايد برام راست و حسينی -
 قضيه چيه. بگی 

ميگم بخدا ميگم فقط االن نميشه چون ممکنه مخالفت کنی.فردا برميگردم همه -
 چيز رو عين حقيقت تعريف ميکنم خب؟ 

 هنوز نارضايتی در صدايش مشهود بود و با اين حال گفت: 

 خيلی خب...مراقب باش. باليی سر خودت بياری نمی بخشمت! -

 ممنونم مامان مرسی مرسی. -

چرخيد و با ديدن ايليا که داشت مثل آدم های مست تلو تلو خوران سمت خروجی 
 ميرفت سمتش دويد. 

حتی وقتی در پژوی نوک مدادی نشستند باز هم باورش نشد که واقعا دارد با 
ايليا به شمال ميرود.نگاهی به سمتش انداخت که سرش را به پنجره تکيه داده 

رد.نگاهش را تا روی دستهای او پايين کشيد بود و مناظر بيرون را تماشا ميک
که لرزش نامحسوسی داشت.نتوانست مقابل احساسات سرکشش مقاومت 
کند.دست چپش را ميان دستهای خودش گرفت و فشار داد.بايد به او می فهماند 
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در اين شب سخت تنها نيست.ايليا واکنشی به اين تماس نشان نداد...فقط پلک 
 برد!  هايش را بست و...خوابش

ساعت سه صبح بود که رسيدند.ايليا که تمام طول مسير را تحت تاثير دارو 
خوابيده بود...صدای گرفته اش را با تک سرفه ای صاف کرد و به راننده که 

 مردی حدودا سی ساله بود گفت: 

 آقا شماره کارتتون رو لطف کنيد من کرايه رو کارت به کارت ميکنم. -

از ماشين پياده شدند.حاال مقابل در سفيد بزرگی بودند  کرايه را که واريز کرد
 که از پشتش صدا و بوی دريا می آمد. 

آيفون کنار در دو زنگ داشت و ايليا زنگ پايين را فشار داد و در باز 
شد.بالفاصله پسری آفتاب سوخته و الغر اندام از اتاقکی گوشه ی محوطه ی 

 آشنايی گفت: بزرگ و زيبا بيرون دويد و با لهجه ی نا

 سالم آقا خوش اومدين...بی خبر چرا؟ -

 ايليا گفت: 

 سالم.فعال کاری باهات ندارم شريف ميتونی بری استراحت کنی. -

و راه افتاد سوی ساحل که آن سمت ويال قرار داشت.کيفش را روی پله های 
سنگی و سفيد ورودی ويال رها کرد و به دنبال ايليا رفت که که مقابل دريای 
سياه ايستاده و عميق نگاهش ميکرد.امواج در آن تاريکی خشن و بلعنده به نظر 

روی ماسه ها نشست و  می آمدند.ايليا کفش ها و جورابش را از پا خرج کرد و
زانوهايش را جمع کرد و دست دورشان انداخت.او هم به تقليد کفش های تابستانه 
و خنکش را در آورد و در فاصله ای دو متری از ايليا نشست.انگار ايليا به اين 
خلوت و سکوت احتياج داشت و برای همين حرفی نزد.خستگی و گرسنگی و 

رده بود...و آنقدر به ايليا خيره ماند که نفهميد تشنگی بدجوری قوايش را تحليل ب
 کی خواب هوش و حواسش را دزديد! 

صدای امواج دريا تصوير خواب های در هم برهمش را شکافت و بيدارش 
کرد.هوا گرگ و ميش بود.همانطور که به پهلو دراز کشيده بود نگاهی به جای 

 خالی ايليا انداخت. 
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 ايليا؟ -

 ان آب بود بود و جلو ميرفت.جيغ زد: از جا پريد.ايليا مي

 ايليا؟ کجا ميری؟-

توجهی نکرد و به راهش ادامه داد.روی استخوان های خشکش ايستاد و 
سراسيمه خودش را در آب انداخت و به ايليا رساند.از پشت پيراهنش را چنگ 

 زد.تا کمر در آب بودند. 

 وايسا...چيکار ميکنی ديوونه؟ -

 پسش زد: 

 گمشو! -

 ر دست و پا به بدنش چسبيد و وحشت زده گفت: چها

 نه نه نه! ايليا تو رو خدا! -

ايليا در تالش برای باز کردن حلقه ی محکم دستهايش ناکام ماند و بيتا نمی 
 دانست اين همه قدرت در جثه ی ضعيف او از کجا منشا ميگيرد؟ 

 فرياد از حنجره ی خسته ی ايليا بلند شد: 

 م بردار! ولم کن! دست از سر-

از ترس داشت به هق هق می افتاد.اگر نمی توانست نجاتش بدهد؟ فاصله شان 
 با آن پسر سرايدار هم آنقدری زياد بود که صدايشان را نشنود. 

 ايليا التماست ميکنم.قسمت ميدم بيا بريم از آب بيرون. -

 پلکی زد و بی حوصله گفت: 

 نترس نمی خوام خودم رو بکشم تو برو. -

 هم ميريم. با -

 طوری بازويش را فشار داد که هر لحظه منتظر شکستن استخوانش بود. 

 اصال به تو چه ربطی داره؟ چی ميخوای از جون من؟ -
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 اشکش روی گونه غلتيد: 

 ربط داره...اگر..اگر تو چيزيت بشه...منم می ميرم! -

حاال هر دو داشتند آشکارا می گريستند.سرش را به سينه ی او چسباند و هق 
 زد: 

 تو رو خدا...جون هرکسی که دوست داری بيا بريم. -

  

تمام کمدها را گشت و يک تيشرت و يک شلوار گرمکن و يک شلوارک پيدا 
کرد که از قبل اينجا مانده بود.به طبقه ی پايين بازگشت و لباس ها را در 

هايش باال آورد.صدايش هنوز ملتهب بود و از گريه های دقايقی پيش می دست
 لرزيد: 

 فقط همين ها بود. -

 چشم های قرمز ايليا روی دستهايش ماند: 

شلوارک رو بده به من اونها رو هم خودت بپوش.دو تا پتوی مسافرتی هم از -
 رختخواب ها بردار بيار. 

ند کرده بود تا پايين نيفتد و آبرو و در حاليکه يک دستش را به کمر شلوار ب
حيثتش را نبرد...با دست ديگر لباس های خيس خودش و ايليا را روی حفاظ 

 تراس يکی از اتاق ها انداخت تا خشک شود. 

ايليا پتوی مسافرتی را دور باالتنه ی بی لباسش پيچيده، روی کاناپه دراز کشيده 
 و چشم هايش را بسته بود. 

اچه ی بلند شلوار زير پايش رفت و با جيغ گوشخراشی کله پا دو پله ی آخر پ
شد! ايليا را ديد که برخاست و به سمتش دويد اما...انگار دنيا فعال با آنها سر 
ناسازگاری داشت! چون پای ايليا روی خيسی به جا مانده از لباس های 

ای بدی آبچکانشان بر سنگ های مرمر زمين لغزيد و افتاد و کله هايشان با صد
بهم اصابت کرد.آخِ جان سوزی از گلويشان بر آمد.با دو دست سر دردناکشان 
را چسبيدند و آه و ناله کردند.نگاهشان که بهم افتاد...کنترل خنده از دستشان در 
رفت.صدای بلند خنده در فضای ويال پيچيد.از شدت درد اشک در چشمانشان 

@mahbookslibrary



يدا کرد و با خنده در هم جمع شد.بغض باز هم بهانه ای برای مزاحمت پ
آميخت.هيچ کدام رمق بلند شدن نداشتند.ايليا کف هر دو دستش را روی چشمهای 

 نمدارش گذاشت و گفت: 

هيچکس تا حاال گريه ی من رو نديده بود! ولی تو از ديشب دفعه سومه می -
 بينی! 

 آرنج ها را تکيه گاه بدنش کرد و با وجود درد و کوفتگی نشست: 

 ...من به هيچکس نميگم! گريه کن-

و ايليا در يک حرکت کامال غافلگير کننده سرش را بلند کرد و روی پای او 
 گذاشت: 

 رو حرفت حساب ميکنم! -

و طولی نکشيد که خيسی از چشم های ايليا به شلوار او رسيد.اين ايليای 
 مظلوم...قلبش را فشرده ميکرد! 

فرو رفت.شايد سرآغاز همه چيز دستش بی اجازه از او در موهای نرم ايليا 
همان نقطه بود...شايد کليد تمام اتفاقات بعد از آن هم همانجا خورد...همان جايی 
که او راز بزرگی را با ايليا سهيم و غمی بس ژرف و جان کاه را با او شريک 
شد.شايد اشک های ايليا روی پای او بود که آن عشق قوی و خانمان سوز را 

 دو طرفه کرد! 

 * 

تکه های کوچک و تنوری سينه ی مرغ را روی نان های تست می ريزد.فلفل 
دلمه های پخته و ذرت و قارچ بخار پز را هم اضافه می کند و با کمی پنير 
پيتزا داخل فر قرار می دهد.سر و صدای آيدين را از پذيرايی می شنود.از روی 

ه عنوان شنل دود اپن سرکی می کشد و تماشايش ميکند که شال مشکی او را ب
گردنش بسته بود...و با شمشير پالستيکی با دشمن فرضی اش می جنگيد.دهانش 

 را باد ميکرد و و با زبان کودکانه اش رجز می خواند: 

 ميکشمت...پدرت رو در ميارم.من گوی ام (قوی ام!) -
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آقای گوی! من بخاطر اين شال و روسری ها پول ميدم ها! مفت و مجانی -
 ردن! پيشکشم نک

 آيدين توجه او را که معطوف خود می بيند باال پايين می پرد: 

 مامان ِستی تست مرغ چی شد؟ گشنمه! -

 دستش را به کمرش ميزند و با لبخند ميگويد: 

 بله زرنگ خان خودت رو بزن به اون راه.ده دقيقه ديگه آماده ست. -

 آيدين خودش را از روی مبل باال می کشد و روی پشتی اش می نشيند: 

 بعد از ظهر با پويا و مامانش می ريم پارک؟ -

بشقاب و قاشق و چنگال را روی ميز می گذارد و سس کچاب مورد عالقه ی 
 آيدين را هم از يخچال برميدارد: 

 بله پسر خوبی باشی ميريم. -

 اال می گيرد: آيدين با خوشحالی شمشيرش را ب

 زنده باد! -

 *** 

خورشيد داشت پرده از چهره می کشيد و او حتی برای نيم ساعت موفق به 
خوابيدن نشد.می دانست که حسام هم بيدار است.حال تهوع دست از سرش بر 
نمی داشت.نگاه های نکوهش گر..دلخور و پر از ناراحتی مادر جان...مادر 

 ار نميرفت. حسام لحظه ای از پيش چشمهايش کن

 حسام نفسی گرفت و بلند شد و شقيقه های پر ضربش را ميان دستهايش گرفت. 

 حالت خوب نيست؟ -

 صدای سرد و خالی از نرمش حسام در گوشش زنگ زد. 

 نه.سرم درد ميکنه. -

 منم دارم خفه ميشم از نگرانی...اگه باليی سر خودش بياره؟ -
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 مگه اون دختره همراهش نرفت؟ -

يدم باهاش سوار ماشين شد...ولی اونم مگه چقدر پيشش ميمونه؟ ايليا چرا..د-
 بزنه به سرش هيچکس جلودارش نيست! 

 -.... 

اون از خونه زندگيمون...اون از ايليا...اون ايرج.می ترسم باليی سرمون -
بياره.اگر می دونستم اون جواب آزمايشی که واسه روز مبادا و اثبات ادعامون 

 جوری خونه خرابمون ميکنه آتيشش ميزدم. نگه داشتيم اين

باالخره که چی؟ االن نمی فهميد سال ديگه...سال بعدش..بذار خيالت رو راحت -
کنم ساغر اگر ايرج هم اين کار رو نميکرد من يه روزی حقيقت رو بهش 

 ميگفتم. 

فکر ميکنی من دوست نداشتم بدونه که بچه ی اون عوضی نيست؟ فکر ميکنی -
و می خواستم؟ اگر سکوت کردم بخاطر خود ايليا بود.بخاطر اينکه کمتر از ت

 نمی خواستم همين يه ذره عالقه ای هم که به من داره از بين بره! 

به نظرت حاال خوب شد؟ حاال که همه چيز رو به بدترين شکل ممکن فهميد؟ -
حاال که هم از من هم تو متنفره؟ با خودت فکر کن چی به سرش اومده وقتی 

 ون مردی که فکر ميکرد باباشه اسلحه گذاشته رو سرش! ا

 ساغر متوجه لحن ستيزه جويانه ی حسام شد. 

حسام من يه زنم..يه مادرم و نميتونم مثل تو فقط از جنبه ی منطقی به قضيه -
نگاه کنم.هزار بار خواستم بگم و ياد دوران اعتيادش افتادم...ياد خودکشيش 

افتادم...تو نديدی ولی من ديدم...من ديدم...وقتی پای افتادم...ياد خود زنی هاش 
بساطش، نشئه نشسته بود و من رو با دوست دخترش اشتباه گرفت! من خيلی 
بيشتر از تو ايليا رو می شناسم...من ميدونم اون االن چقدر حالش بده.ميدونم 
االن به هيچی جز مردن فکر نميکنه...من فکر ايليام ولی تو فکر خودتی.تو 
فکر پدری های دست نخوردتی.تو فقط دلت بچه ميخواد همين.ديگه برات مهم 

 نيست اين وسط چه لطمه ای به روان ايليا وارد ميشه! 

 حسام عتاب آلود گفت: 
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دهنت رو ببند! من فکر خودمم؟ اصال حواست هست داری با کی اينطوری -
 حرف ميزنی؟ 

.مثل يک آتشفشان آماده ی هيچ کدام حواسشان به باال رفتن صداهايشان نبود
 انفجار غريد: 

ببخشيد حضرت آقا يادم رفته بود تو نورچشمی يه خاندان و عزيز دردونه ی -
ننه باباتی و من يه بچه گدا که خودم رو بهت انداختم! واسه تو که چيزی عوض 
نشده. نديدی مامانت چجوری نگاهم ميکرد؟ تو چيزی رو از دست نميدی.تو 

 بری و من يه زن خيا...نی که اغفالت کردم! هنوزم پسر پيغم

 حسام با چشم هايی که از عصبانيت وادريده بود خروشيد: 

 ساغر خفه شو! -

 تقه هايی به در خورد و مادرجان نگران صدايشان زد. 

نشم چی؟ حتما ميخوای بزنی؟ بزن! فکر ميکنی دردش از درد سالها تحقير -
 بيشتره؟

 حامد برادر کوچکتر حسام آهسته با صدای خوابالود به مادرش گفت: 

مامان ماجرای اينا بيخ داره االن کتک کاری ميشه برو قائله رو بخوابون! منم -
 برم نمازم رو بخونم که قضا شد. 

 مادرجان که حق را به حامد ميداد تعارف را کنار گذاشت و در را گشود: 

برای شما با اين سن و سال! مثال تحصيل کرده و چه خبرتونه بچه ها؟ زشته -
 عاقليد! 

حسام بازوی ساغر را ميان انگشتانش سخت فشار داد و با نگاهی ترسناک و 
 تهديد آميز به سويش گفت: 

 چيزی نيست مادر جان...ساغر از ديشب تحت فشاره حالش خوش نيست! -

حسام جدا کرد و  ساغر که لجوجانه با اشک هايش مبارزه ميکرد خودش را از
 گفت: 
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آره حالم خوش نيست.مادر جون...من ميدونم که شما حاال پيش خودتون درباره -
ی من چی فکر ميکنيد.من خانواده ی درست حسابی نداشتم.زير دست يه برادر 
بی غيرت و معتاد بزرگ شدم درسته! ولی خدا شاهده دختر بدی نبودم و قصد 

.اشتباهم رو بذاريد پای عالقه م.مقصر خراب کردن زندگی حسام رو نداشتم
سالها پنهان کاری بچه مون هم منم.اونم فقط بخاطر خود ايليا.چون بچه ی آسيب 

 پذير و حساسيه.حتی همين االنش هم نميدونم تو چه وضع و حاليه! 

حسام: بس کن ساغر.مادر ببخشيد از خواب بيدارتون کرديم شما برو به 
 استراحتت برس. 

ساغر را به عنوان يک مادر درک ميکرد و دلش به حال آشفته ی  مادرجان که
 او سوخته بود چشم غره ای به حسام رفت و گفت: 

من بعد از نماز خوابم نبرد.شما هم به جای اين بچه بازی ها بيايد صبحونه -
 بخوريد هر چی خدا صالح بدونه همون پيش مياد. 

  * 

 ی کبود او گذاشت و گفت: مادر کيسه فريزر پر از يخ را روی گونه 

حرف ميزنی يا نه؟ ديشب تا صبح خوابم نبرد.گوشی بی صاحاب مونده ت رو -
 هم که جواب نميدادی! 

 سرش را عقب کشيد: 

 مامان االن که ديگه يخ فايده نداره! بذارش کنار. -

 تو کاريت نباشه! گفتی برگردم توضيح ميدم.بفرما من االن منتظر توضيحتم. -

پيشانی دردناکش را فشار داد.بهتر بود که حقيقت را ميگفت.همه چيز را از 
لحظه ی هجوم ايرج به شرکت تا همين صبح که ايليا روی پا او به خواب رفته 

 بود تعريف کرد. 

 مادر حيرت زده مشتش را جلوی دهانش گرفت: 

 هللا! استغفر-
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ش را به بالش تمام بدنش کوفته بود و پلک هايش از خستگی باز نميشد.سر
 ساييد: 

 باورت ميشه؟ من هنوز تو شوکم! -

 مادر متفکرانه به گوشه ای نامعلوم زل زد: 

همون بهتر که نسل اين ايرجِ از خدا بی خبر ادامه نداشته باشه.بنده خدا پسره! -
 دلم براش سوخت.االن کجا رفت؟ 

 خونه ش.دلم خيلی شور ميزنه.حالش اصال خوب نبود. -

 چی بگم واال.خدا خودش کمکش کنه. -

مامان به دخترا چيزی نگو خب؟ ميدونم اونا اصال ايليا رو نمی شناسن ولی -
 اينطوری عذاب وجدان ميگيرم.منم ناخواسته وارد اين ماجرا شدم. 

 خيلی خب مادر.تو بگير بخواب از خستگی رنگت شده مثل گچ.چيزی خوردی؟ -

 تو راه غذا خوردم. -

 يا هيچی نخورد" "ولی ايل

 باشه پس بخواب. -

و کيسه ی يخ را برداشت و برخاست و از اتاق بيرون رفت.چشم هايش از بی 
خوابی می سوخت و تاريکی اتاق هم به استراحت تشويقش ميکرد اما فکر ايليا 

 و نگرانی به مغزش مجال خاموشی نميداد. 

ليا تماس گرفت.سه بار بی اختيار موبايلش را که به شارژ بود برداشت و با اي
بی پاسخ ماند و دفعه ی چهارم که به خط خانه اش زنگ زد صدای بی حال 

 ايليا را شنيد: 

 چی ميگی بيتا؟ -

 ناخنش را به دندان گرفت: 

 ايليا؟ خوبی؟ -

 خوبم! انقدر زنگ نزن! -
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ببين من اينجوری از نگرانی ُخل ميشم.يه ساعت يه بار زنگ ميزنم چکت -
 جوابم رو بدی وگرنه بلند ميشم ميام خب؟ ميکنم بايد 

ايليا با بی رحمی ارتباط را قطع کرد و او نچی گفت و سرش را به بالش 
کوبيد.حس عجيبی داشت...شبيه حس مادری که فرزندش را به تازگی از مرگ 

 نجات داده! 

 *** 

سکوت سايه ی سياهش را بر روی تمام کائنات اطراف او پهن کرده بود.آنقدر 
حتی صدای چکه کردن شير دستشويی را می شنيد.فکر ميکرد هيچوقت در  که

زندگی اين همه تمرکز نداشته، حواس پنج گانه اش اين همه فعال نبوده! حافظه 
اش تمام روز گذشته را دقيق و ثانيه به ثانيه ضبط کرده و برايش روی دور 

ل رفته اش تکرار ميگذاشت.صداها با همان کيفيت پخش ميشد.هويت زير سوا
را بر سرش می کوبيدند! دلش می خواست عق بزند و همه ی شنيده ها را باال 

 بياورد! 

زنگ تلفن اعصاب تحليل رفته اش را انگولک ميکرد.با اين تصور که بيتا پشت 
 خط است و خسته از سماجت او جواب داد: 

 يک بار ديگه زنگ بزنی... -

 ايليا! خونه ای؟ -

 ساغر..آخ ساغر!.. 

عده ی خالی اش منقبض شد.گوشی از دستش افتاد.حتی فرصت نکرد خودش م
را به سرويس برساند.عق زد و چيزی برای بيرون راندن نبود! درد نفسش را 
بريد.روی زمين افتاد.حتی جان نداشت به آشپزخانه برود و با تکه ای نان خشک 

 معده اش را تسکين دهد. 

افتاده.زنگ آيفون را ميزدند.نمی نمی دانست چقدر آنجا روی سراميک ها 
توانست بلند شود.لحظاتی طول کشيد تا صدای ساغر و حسام را از پشت در 
شنيد که داشتند با کسی ديگر صحبت ميکردند.با مشت به در کوبيدند و اسمش 

 را فرياد زدند. از ضعف خودش منزجر شد.ايکاش چيزی خورده بود. 
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کردند.در باالخره باز شد.حسام از کسی  انگار داشتند قفل در را دستکاری می
 تشکر کرد و ساغر سوی او به پرواز در آمد. 

 چی شدی؟ الهی بميرم! -

دست روی معده اش گذاشت و باز عق زد.حسام را ديد که آهسته پيش آمد و او 
 را بلند کرد و خطاب به ساغر پرسيد: 

 چرا بدنش انقدر يخه؟ -

 بود گفت: ساغر که مشغول درست کردن آب قند 

 فکر کنم فشارش زير ده باشه! -

حتی نيم نگاهی هم خرج حسام نکرد.دلش می خواست از او فاصله بگيرد.با 
آب قندی که ساغر داد معده اش کمی آرام گرفت و پرده ی سياه از پيش چشمانش 

 کنار رفت.حاال می توانست به آن دو بگويد: 

 از خونه ی من بريد بيرون. -

ساغر سکوت کرد اما حسام که اعصابش به شدت تحريک پذير شده بود متحکم 
 گفت: 

ببين بچه جان! هرچقدر ميخوای لوس بازی دربيار و تن و بدن من و اين مادر -
 بدبختت رو بلرزون ولی باال بری پايين بيای چيزی عوض نميشه! 

 د: سرش را جلو کشيد و با فکی منقبض حرفش را به صورت ايليا کوبي

تو متاسفانه يا خوشبختانه بچه ی منی! خودت رو بزنی، بکشی، بکوبی به در -
 و ديوار، خوشت بياد، نياد.. حقيقت همينه! 

انگار اسيد در قلبش ريختند...سوزش از همانجا به همه ی عروقش پمپاژ 
شد.مشتش بی اراده باال رفت اما حسام مچش را اسير کرد و دستش را نه چندان 

 يچاند! محکم...پ

 ساغر: حسام! 

آنقدر ضعف داشت که نتوانست در برابر قدرت نمايی حسام مقاومت کند و او 
 بی مالحظه می تاخت: 
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ميدونی چيه؟ من دهن اونی که به تو ميگه نابغه رو ِگل ميگيرم! تو نابغه ای؟! -
 تا حاال خودت رو تو آيينه ديدی؟ تا حاال من رو ديدی؟ تو شبيه کی هستی احمق؟ 

 ساغر: حسام بسه! 

مثل يک طفل خردسال بغض کرد و لبش لرزيد.او شبيه هيچکس نبود.نه! نمی 
 خواست در حرف اين مرد عميق شود. 

 ساغر مضطرب گفت: 

 حسام دستش درد ميگيره. -

حسام ريه هايش را خالی کرد و انگشتانش دور مچ ايليا ُشل شد.ايليا خودش را 
نکاش کرد.خودش را کنار ايرج و سپس عقب کشيد.صورت بی نقص حسام را ک

 کنار حسام تجسم کرد.سيبک گلويش باال و پايين رفت.شبيه حسام بود؟! 

  * 

سرش را از زير شير آب باال آورد.يقه ی تيشرتش کامال خيس بود.معده اش 
همان يک لقمه نان و پنيری که ساغر به اجبار به خوردش داده بود را هم 

انداخت و از سرويس بيرون آمد.سر دردهای  نپذيرفت.حوله را روی سرش
عصبی داشت برميگشت.سيگاری گوشه ی لبش گذاشت و روشنش کرد.تمام 
کشو های اتاقش را گشت اما آرامبخش را پيدا نکرد.به هال رفت.ساغر روی 
مبل نشسته بود و حسام با دستهايی که در جيب فرو برده بود...از پنجره بيرون 

پزخانه پا گذاشت.سنگينی نگاه زوج لعنتی را روی خودش را تماشا ميکرد.به آش
می ديد.پک عميقی به سيگار زد و تمام کابينت ها را به جستجوی آرامبخش باز 
کرد.هيچی نبود..محض رضای خدا حتی يک ورق استامينفن ساده هم پيدا 

 نميشد! 

آنها با خشم در کابينت را بهم کوبيد.سيگار را روی سنگ اپن خاموش کرد و به 
 خيره شد که زل زل نگاهش ميکردند. 

 چيه؟ حاال که خيالتون راحته جوِن سگ دارم ولم کنين برين! -

 ساغر گامی به جلو برداشت: 

 دنبال چی ميگردی؟ -
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 حوله را دور گردنش انداخت. 

 ديازپام داری؟ -

 آره قرصت تو کيفم مونده...ولی... -

زد و بيهوش شود.اگر بيدار می ماند نفس راحتی کشيد.می توانست يکی باال بيندا
 آنقدر از مغزش کار ميکشيد که ديوانه ميشد. 

 بده سرم داره منفجر ميشه. -

 قرص را بدون آب فرو داد.حسام هنوز داشت خاموش نگاهشان ميکرد. 

 راهش را سمت اتاق کشيد که ساغر مانعش شد: 

 ايليا بايد حرف های من رو بشنوی. -

 دست ساغر را از بازويش جدا کرد: 

 نميخوام!-

 ساغر ناليد: 

 ايليا! -

 صدای خونسرد و مبارزه طلب حسام را شنيد: 

 عجله نکن ساغر...وقت زياده چون ما فعال اينجاييم. -

 گوشه چشمی نثار مرد کرد.منظورش را متوجه نشد. 

 حسام روی مبل نشست و پا روی پا انداخت: 

کشيد خونه زندگيمون رو آتيش زد! منم ترجيح ميدم فعال ناپدری جانت زحمت -
 تا يه سرپناه ديگه ای برای خودمون جور کنيم اينجا بمونيم! 

چرا اين مرد می خواست خشم او را برانگيزد؟ ساغر با نگرانی نگاهش را بين 
ايليا و حسام چرخاند.اين تصميمی بود که امروز با حسام گرفته بودند تا به بهانه 

 انه چند روزی مراقب ايليا باشند.نمی توانست واکنش ايليا را پيش بينی کند. ی خ

 ايليا بازدمش را محکم از بينی خارج کرد: 

@mahbookslibrary



 عمدا اينکار رو ميکنی؟ ميخوای من رو ديوونه کنی؟ -

 ساغر: چند روز بيشتر طول نميکشه خونه رهن ميکنيم ميريم. 

 انگشتهايش را مشت کرد: 

 و تموم کن.من که ميدونم اين حرفا همه ش بهونه ست! اين مسخره بازی ر-

 حسام دست به سينه ابرو باال انداخت: 

انقدر برات سخته چند روز خانواده ت رو تو خونه ت تحمل کنی؟ به کی -
 رفتی؟ نه من اينجوريم نه ساغر! 

ساغر صدای ساييدن دندان های ايليا را شنيد.چپ چپ به حسام نگاه کرد و رو 
 ا پر خواهش لب زد: به ايلي

خواهش ميکنم ازت ايليا کوتاه بيا.اينجوری من نميتونم.ازت دور باشم دلم مثل -
 سير و سرکه ميجوشه! 

حوله را از گردنش برداشت و به زمين پرت کرد.به اتاق رفت و در را بر هم 
 کوبيد.ساغر سمت حسام خيز برداشت: 

 حسام! زده به سرت؟ واسه چی عصبانيش ميکنی؟ -

 حسام با آرامش گفت: 

تو فکر ميکنی ايليا رو می شناسی ولی نمی شناسی! االن هرچقدر لی لی به -
 الالش بذاری بدتر ميکنه.منم تو سن و سال االنش که بودم همينجوری بودم. 

 و صدايش را به زير کشيد و زمزمه کرد: 

ايليا جان فدات با اين پسر بايد جنگيد وگرنه کوتاه نمياد! لجبازه! با روش تو و -
 شم قربونت برم هيچی درست نميشه.بسپرش به من. 

 معترض گفت: 

اگه اينجوری پيش بری اينجا رسما ميشه ميدون جنگ! ايليا االن اصال حالش -
خوش نيست اينجور مواقع هم بزرگی کوچيکی و پدر مادر حاليش نميشه يه 

 اتفاقی ميفته روتون رو به هم باز ميکنه! 
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 حسام خسته روی مبل دراز کشيد: 

 ديگه چجوری باز کنه؟ نديدی مشتش رو آورد باال بزنه؟ -

 ساغر مستاصل گفت: 

 منم دقيقا بخاطر همين ميگم سر به سرش نذار! -

 حسام به ستوه آمده بود: 

ساغر خانم؟ مگه از منطقی بودن من خسته نشدی؟ ميخوام درست و غلط رو -
ميگه برمجلو ببينم چی پيش مياد.االنم اجازه بدی دو  ول کنم و اونجوری که دلم

 دقيقه چشمام رو بذارم رو هم خسته ام! 

 آهی کشيد و به پشتی مبل تکيه زد.مطمئن بود پدر و پسر پيرش ميکنند! 

** 

خيلی بچه بودم که پدر مادرم رو از دست دادم.قبل از اينکه بتونم حتی مفهوم -
و سروش...يه برادر بيخيال و بی رگ! به هر خانواده رو درک کنم! من موندم 

حال...زود ياد گرفتم که با اون بخش از سرنوشت تعيين شده م کنار بيام و بقيه 
ش رو هم بسازم.سروش کمکم نميکرد...خرج تحصيلم رو نميداد.عياش و رفيق 
باز بود.همون رفيقاش هم آخر کارش رو ساختن! فهميدم خودم بايد به داد خودم 

ار کردم...ميخواستم پول جمع کنم برای کنکور و دانشگاهم.دست برسم.ک
فروشی کردم، کلفتی، تو ساندويچی ها کار کردم.شرايط سختی بود.وقتی عطيه 
زن سروش شد تحمل اوضاع هم واسم راحت تر شد.هم سن بوديم.اونم مثل من 

اهرانه رنج ديده بود و کلی نقاط اشتراک داشتيم و همين باعث شد يه رابطه ی خو
بينمون شکل بگيره.ايرج اون موقع ها يه ساقی خرده فروش بود که واسه 
سروش جنس مياورد و يه رفاقتی هم با هم داشتن.من رو که ديد خوشش اومد 
ولی پا جلو نذاشت چون ميخواست دست پر بياد.هجده سالم بود که تو يه کتابخونه 

افتاد.حسام...چند روز توی  کار پيدا کردم.آشنايی من و حسام هم همونجا اتفاق
هفته ميومد کتابخونه و درس ميخوند.داشت واسه آزمون ارشدش آماده 
ميشد.همون دفعه اولی که ديدمش توجهم رو جلب کرد.خب من تو محله ای 
زندگی ميکردم که همه پسرهاش يک مشت الت بی سر و پا بودن.طبيعی بود 

ثل من رو جذب کنه.ولی...وقتی که حسام يه دختر پر از کمبود و محبت نديده م
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سر و وضع مرتب و لباس های گرونش رو که می ديدم...يه تو دهنی محکم 
ميخوردم.می دونستم لقمه ی امثال من نيست...ولی خب کی تا حاال تونسته 
جلوی دلش رو بگيره؟ خيلی طول نکشيد که متوجه نگاه های من شد.اوايل بی 

اونم کم آورد.جفتمون کم سن و سال اعتنايی ميکرد ولی بعد از يه مدت 
بوديم.خيلی سريع اون رابطه برامون جدی شد.البته رابطه که...اون موقع مثل 
االن نبود.خيلی ناپرهيزی ميکرديم...می رفتيم بستنی فروشی نزديک کتابخونه 

 با هم بستنی می خورديم.در مورد آينده و آرزوهامون حرف ميزديم. 

 ه داد: بغض کرد و با افسوس ادام

همه چيز خوب بود.فکر ميکردم خوشبخت ترين دختر زمينم.حسام موضوع -
من رو با خانواده ش مطرح کرد و اونا هم با يه تحقيق ساده فهميدن به درد هم 
نميخوريم و مخالفت کردن.درست همون موقع بود که ايرج هم خواستگاری کرد 

يگه جنسش مجانی و سروش قول من رو بهش داد.خب براش کلی سود داشت.د
و راحت تامين ميشد.با يه چک که مبلغ قابل توجهی داشت خيلی ساده من رو 
به ايرج فروخت! ديگه همه چيز از دستم در رفت.گريه و زاری و اعتصاب 
غذام به هيچ جا راه نبرد.حسام که موضوع رو فهميد پدرش رو به اجبار راضی 

يه برخورد غيرمحترمانه  کرد بياد و با سروش حرف بزنه ولی...سروش با
اونها رو نااميد کرد.نميتونی تصورکنی چقدر حالم بد بود.انگار از ارتفاع 
صدهزار متری پرتم کرده بودن پايين! به حسام گفتم با هم فرار کنيم و اون 
خانواده ش رو به من ترجيح داد.احساساتی شدم...مغزم از کار افتاد.دو سه روز 

رج.هر چی التماسش کردم من رو بيخيال شه کوتاه مونده بود به عقدم با اي
نيومد.خواستم داغ رو دلش بذارم...خبر داشتم چقدر زن بازه...با خودم گفتم اون 
لياقت اين جسم و روح بکر رو نداره.يه فکری به سرم زد.با وجوديکه احتمال 
 ميدادم حسام به اين راحتی دست از خانواده ش نکشه، ولی فکر کردم شايد اگر

با هم باشيم اون احساس مسئوليت ميکنه و راضی ميشه فرار کنيم.خيلی بچه و 
احمق بودم.تو طول روز خونه کسی نبود.سروش ميرفت سر يه ساختمون گچ 
کاری و عطيه هم به مامانش اينا سر ميزد.با حسام قرار گذاشتم و...بخوام صادق 

اون حماقت با من باشم فريبش دادم.خب اونم يه پسر کم سن و سال بود.تو 
شريک شد ولی...از اونجا به بعدش هيچی اونجوری که من ميخواستم پيش 
نرفت.حسام اونقدر پشيمون و عصبی شد که زد تو گوشم! گفت خانواده ش رو 
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ول نميکنه.رفت! وقتی حسام تو اون وضعيت تنهام گذاشت تازه تبم فروکش کرد 
الم بود ايليا...ولی بذار يه و فهميدم چه اشتباهی مرتکب شدم.همه ش هجده س

 رازی رو بهت بگم. 

رگ های دستش برجسته شده بودند.ساغر به سويش خم شد و دستهايش را 
 گرفت.نزديک به سر پايين افتاده ی او لب زد: 

حتی اگر هزار بار ديگه هم برگردم به گذشته بازم اون اشتباه رو تکرار ميکنم! -
 چون نتيجه ش تو بودی! 

 روی لبهايش نشست.گردنش را باال نکشيد.آرام گفت:  لبخند تلخی

 به چه قيمتی؟ که ايرج برگرده بهم بگه ز... زاده؟! -

 ساغر انگشت اشاره اش را روی لب او گذاشت: 

هيچوقت اين رو نگو.ايرج يه آدم مريضه! اجازه نده اين حرفها ذهنت رو -
 ه؟ مسموم کنه.ميدونی خون چه آدمای خوب و شريفی تو رگ توئ

صدای باز و بسته شدن در هال آمد.حتما حسام بود که از صبح برای پيگيری 
 کارهای بيمه بيرون رفته بود. 

 سرش را به تاسف تکان داد: 

 اين همه سال بهم دروغ گفتی! -

بخاطر خودت بود.به جون خودت قسم که از هرکسی واسم عزيزتری از همين -
 خودت پدر شدی ميفهمی چی ميگم. حالت می ترسيدم که نمی گفتم.بذاروقتی 

 دلش نمی خواست پيش ساغر گريه کند. 

 ميری بيرون؟ -

ساغر مغموم دستهايش را رها کرد و او را با هوای خفه ی اتاق تنها 
گذاشت.صدای ويبره ی موبايل روی پاتختی آه از نهادش بلند کرد.عجب روحيه 

 ی جهادی ای داشت اين دختر! 

 اش را از کاسه ی زانوها بردارد خشدار جواب داد:  بی آنکه تکيه ی پيشانی
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 سنگ پای قزوين رو از رو بردی تو! -

 خوبی؟ -

 دو تا نگهبان از ديروز دارن باال سرم کشيک ميدن.به نظرت چطورم؟ -

 هنوز پيشت هستن؟ -

چه اتفاقی افتاده بود؟ داشت ريز جزئيات زندگی اش را برای يک توله شير 
 فضول توضيح ميداد؟! 

پلک هايش را بست و آرامش آغوشش را به ياد آورد.اگر بيتا همراهش 
نبود...نمی دانست چه اتفاقی می افتاد.شايد سکته ميکرد...شايد ديگر از دريا 

 منم می ميرم" برنميگشت.گفته بود "اگر تو چيزيت بشه 

 الو ايليا؟ -

اگر اينجا بود می توانست تمام اين احساسات زشت و تيره را که مثل چنگال 
های يک هيوال در تن و بدنش فرو رفته بود مغناطيس وار بيرون بکشد.اگر 

 بود می توانست آرامش کند.مثل ديازپام! نفهميد چه شد که زمزمه کرد: 

 کاش اينجا بودی! -

 ودی" "کاش اينجا ب

 درست شنيد؟ توهم نبود؟ ايلياست که حضور او را آرزو ميکند؟ 

 موبايل را به سينه اش چسباند و خنديد.ديوانه وار خنديد!

 "خدای من! باالخره داره من رو می بينه" 

 در اتاق باز شد و مريم داخل آمد: 

 پاشو که مهمون داريم امشب. -

 کی؟ -

 ی. اين يارو قراره بياد خواستگاری مژ-
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اين می توانست اتفاق خوبی باشد اما هيچکدام خوشحال نبودند.شايد چون مژگان 
خوشحال نبود.شايد برای اتفاقاتی که قبل از اين خواستگاری افتاد.شايد برای 

 شرايط ويژه ی آقای داماد...که همين ديروز از همسرش جدا شده بود! 

رايی را آماده کردند.لباس های با اين حال آنها تدارکات الزم را ديدند.وسايل پذي
درخور پوشيدند و وقتی داماد رسيد با رويی خوش استقبال کردند.با دقت پسر 
بلند قامت را برانداز کرد.انصافا برازنده بود و به مژگان حق ميداد که آنطور 
شيفته اش شده باشد...اما وقتی يادش افتاد که موضوع تاهلش را از خواهرش 

 هانه ی صيغه پا به حريمش گذاشته خشمگين شد. پنهان کرده و به ب

ابتدا جو سنگينی برقرار بود و دانه های درشت عرق روی پيشانی پسر هم اين 
 را تاييد ميکرد.مادر سکوت را شکست: 

 خب آقا رامين...پس خانواده تون رو نتونستيد راضی کنيد! -

 پسر دستمالی از جيب کتش بيرون آورد و پيشانی اش را پاک کرد: 

 نه متاسفانه! -

 بدون حمايت خانواده ت ميتونی دختر من رو ببری خونه ت؟ -

 صدايش را صاف کرد: 

من وابستگی مالی به پدر مادرم ندارم.اين دلخوری و قهر اونها هم کامال غير -
 منطقيه! 

ه م رو با آه و نفرين يه زن ديگه بفرستم خونه ببين پسرم.من دلم نميخواد بچ-
ی بخت.نميخوام زندگی جديدتون روی خرابه های زندگی قبلی بسازيد.چيزی 
رو ميخوام صادقانه ازت بشنوم.تو بخاطر مژگان زنت رو طالق دادی يا اون 

 هم رضايت داشت؟ 

ز بهتون اطمينان ميدم همچين چيزی نيست.اون از من مشتاق تر بود چون ا-
اول هم ازدواج من و دخترداييم يه جورايی اجباری و بدون رضايت بود.نه اون 
به عالقه ای داشت نه من به اون.اصال اينکه من با مژگان وارد رابطه شدم 
بخاطر همين بود.ما مدتها بود که طالق عاطفی گرفته بوديم.همسر سابق من 

 دلش با کس ديگه ای بود.حتی وقتی...وقتی... 
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 اش سرخ شد و سرش فرو افتاد: پيشانی 

مژگان باردار شد من راضی به سقطش نبودم.گفتم مسئوليتش رو می پذيرم و -
به زودی ميام خواستگاريش فقط يه کم وقت ميخواستم..ولی بی خبر از من 
اينکار رو کرد.من هيچوقت قصد نداشتم از زير کارم در برم...چون...مژگان 

 رو دوست دارم. 

هی به مژگان انداخت که به زحمت داشت اشکش را کنترل گوشه چشمی نگا
 ميکرد. 

االنم هرکاری که ميتونه يه جور ضمانت برای اين دوست داشتن باشه و شما -
بخوايد انجام ميدم.خودم تمايل دارم واسه اثبات حسن نيتم يه باغی توی کرج 

 دارم به نامش کنم اگر راضی باشيد. 

حاال آن ترديد و نگرانی از نگاه مادر رخت بر بسته بود.با لبخند بی ريا و 
 واقعی گفت: 

ملک و مال و اموال در درجه ی دوم اهميت قرار داره.من واسه عالقه و -
محبتت تضمين ميخوام.اين دخترهای من که می بينی الی پر قو بزرگ نشدن.رو 

اب ديدن.منم که کاری از پاهای خودشون وايستادن.زحمت کشيدن.رنج و عذ
دستم برنميومد فقط از خدا خواستم عاقبتشون رو به خير کنه.ميدونی که ما 
تنهاييم.جز خدا دادرسی نداريم و جز دامن اون هم دستمون به جايی بند 

 نيست.پس اول از خدا و بعد از تو ميخوام...دخترم رو خوشبخت کن. 

 رامين لبخند مطمئنی نثار مادر کرد: 

 ميدم.  قول-

 *** 

حال همه اين روزها خوب بود.مادر، دخترها و مخصوصا مژگان، مجيد که 
انگار موقعيت شغلی خوبی در عسلويه برايش پيش آمده بود و می خداست برود، 
حميد که اين روزهای آتی داماد ميشد و حتی وحيد که انگار دختر جديدی پسنديده 

طنت های جزئی گذشته اش را هم بود! همه خوب بودند جز ايليا.که همان شي
جايی ميان نگاه تهی و بی روحش پنهان کرده بود.آدم از چشم هايش می ترسيد! 
مثل دو سياهچاله، دو گوی شيشه ای، بی فروغ و خاموش! که احساس ناامنی 
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را به مخاطب القا ميکردند.ايليا هيچ شباهتی به ايليای سابق نداشت.ترجيح ميداد 
بيندش تا اينطور سرد و ساکت و بی تفاوت.دلش می عصبانی و خشمگين ب

خواست زمان را برگرداند به عقب.همان وقت هايی که ايليا مهمانی ميگرفت...و 
پای او را هم به خرابکاری هايش می کشيد.آنوقت هايی که سرزندگی را هر 
چند خفيف و جزئی...در او می ديد.آنوقت هايی که سر به سرش می گذاشت و 

 صدايش ميزد!  توله شير

 عجب تابستان دلگيری ميشد با اين ايليای جديد! 

 ايليا؟ -

 با جديت مشغول کارش بود. 

 ميخوام يه کاری بکنم.به کمکت احتياج دارم. -

 بگو. -

تصميم گرفتم کنکور شرکت کنم...ولی ميدونی نه پول کالس کنکور دارم و نه -
 وقتش رو.کمکم ميکنی؟ 

 نکرد:  نگاهش را از مانيتور جدا

 هر موقع وقت آزاد داشتم آره. -

 دلش گرم شد.جرات گرفت و پيشروی کرد: 

 يه چيز ديگه ام هست. -

 چی؟ -

خواهرم و نامزدش دو تا بليط کنسرت داشتن که يه مراسمی افتاده همون شب -
 و نميتونن برن.من تا حاال کنسرت نرفتم.باهام ميای؟ 

 فلش را از کيس جدا کرد و سمت او گرفت:

 نه...اين رو ببر مهندسی بگو اشتباهاتش رو حل کردم. -

 فلش را ميان انگشتهايش گرفت: 

 نه؟! نميای؟ -
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 مستقيم در چشم هايش خيره شد: 

 نه! -

آنقدر از اين "نه" محکم جا خورد که بغض گلويش را گرفت.البته که بليط ها 
دی برايش را خودش به نيت ايليا خريده بود حتی با وجوديکه هزينه ی زيا

 تراشيد.دوست داشت ايليا را از اين الک سفت و سخت بيرون بکشد. 

 چرا با يکی از خواهرات نميری؟ -

 چشم هايش را پايين انداخت: 

مژگان سرش با نامزدش گرمه.مونا هم از کنسرت و اينا خوشش نمياد.کس -
 ديگه رو هم ندارم. 

 خب البته مجيد بود ولی دروغ که حناق نميشد خفه ات کند! 

 ايليا کالفه دستی روی صورتش کشيد: 

 االن به من مياد حوصله ی سر و صدا و شلوغی و کنسرت داشته باشم؟ -

فلش را بين انگشت ها بازی داد و بق کرده شانه باال انداخت.ايليا دست زير 
 چانه اش زد و لحظاتی نگاهش کرد. 

 ه ديگه کاری نداری برم. اگ-

 واسه کيه؟ -

 پس فردا شب. -

دو دو تا چهارتايی کرد و انگار برنامه اش خالی بود و دلش هم به حال قيافه 
 ی آويزان او سوخت که بدخلق گفت:

 خيلی خب...ولی حوصله م نگيره بلند ميشم ميرم ها! - 

 لبخند گشادش را مهار کرد: 

 مرسی. -

  * 
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 " پس فردا سازمان باش". 

 جواب داد "باشه" 

و پيام ها را پاک کرد و موبايل را به ته کشو ُسر داد.بازدهی مغزش اين روزها 
تاسف بار بود.سلول های بی خاصيت بدجوری با او سر لج افتاده بودند.اميدوار 

 بود گندی به بار نياورد! 

کرد.روی مبل نشست و به به آشپزخانه رفت و از قهوه ی دم شده ماگش را پر 
پيام های بازرگانی در حال پخش خيره شد.مرد عينکی داشت مدام از مشتری 

 سوال می پرسيد که هلويش را ميخواهد يا ليمويش را.. 

سر انگشتهايش يخ زده بود.چند روزی ميشد که يخ زده بود و گرم نميشد.کف 
هايش نبود که سرد  دستهايش را به بدنه ی گرم ماگ فشار داد.اين فقط انگشت

 ميشد.قلبش...مغزش...احساسش! 

نفسش را بريده بريده بيرون داد و ماگ را روی ميز کوبيد.اين روزها بيشتر 
از هر وقت ديگری به ايرج فکر ميکرد.به آخرين ديدارشان...به خاطرات 
بچگی...به شب هايی که ايرج کنارش می خوابيد و موهايش را نوازش ميکرد 

 ی خودش زمزمه ميکرد که: و انگار برا

تو پسر منی.بايد اونجوری بزرگ شی که آرزو ميکردم.بايد همه حسرتت رو -
بخورن.بايد هر چی لب تر ميکنی واست فراهم باشه.به هر قيمتی...حتی اگر به 

 قيمت نابودی خودم باشه، من اين زندگی رو برات ميسازم. 

خ زده! ديگر گريه اش با ناباوری انديشيد...که حتی اشک هايش هم...ي
 نميگرفت.ديگر بغض نميکرد.داشت از خودش می ترسيد. 

 "چه باليی سرم اومده؟ چه باليی سرم آوردين؟"  

تلفن زنگ ميخورد.حتی کنجکاو نشد که چه کسی پشت خط است.چه اهميتی 
 داشت؟! 

اما هرکسی که بود اراده ای قوی داشت.کوتاه نمی آمد.با لج تا نصف قهوه ی 
 شده را نوشيد و زيرلب گفت:خنک 

 انقدر زنگ بزن تا... -
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تماس روی پيغام گير رفت و صدای ساغر که در فضای مسموم خانه طنين 
 انداخت جمله ی بی ادبانه اش نصفه ماند: 

ايليا؟ چرا جواب نميدی؟ بخدا از نگرانی دستهام داره می لرزه جواب بده -
 وگرنه هزارجور فکر و خيال به سرم ميزنه. 

دندان هايش قفل شد.فکر ميکرد حاال که اين زن و شوهر يک آپارتمان کوچک 
مبله اجاره کرده و رفته اند تا زمانيکه خانه ی نيم سوخته شان را تعمير کنند، 

 می تواند نفس راحتی بکشد و در تنهايی خودش فکر کند...هی فکر کند. 

کالفه پلک بست و عاقبت دلش نيامد از صدای مستاصل و لرزان ساغر چشم 
 بپوشاند.جواب داد: 

 چيه؟ -

 خونه ای و برنميداری؟ نميگی دل من هزار راه ميره؟ -

ببين خانم! می خواستم باليی سر خودم بيارم تا االن آورده بودم.وقتی جواب -
  نميدم يعنی حوصله ندارم.انقدر رو اعصاب من نرو!

 ساغر خودش را به آن راه ميزد طوری که انگار حرف هايش را نمی شنود: 

خيلی خب ببين من و حسام داريم شام ميگيريم ميايم پيشت لطفا دوباره پشت -
 در نگهمون ندار. 

و می دانست حاالست صدای فرياد او برخيزد که سريع قطع کرد.با ناله پيشانی 
 اش را به ديوار کوبيد: 

 ای خدا ولم کنين! ای خدا...-

هی قهوه سوی معده ی بيچاره اش روانه کرد.برای اينکه بتواند آرامش اعصابش 
 را مقابل حسام حفظ کند. 

وقتی آنها رسيدند، بخاطر حجم زياد قهوه با هر تکان شکمش صدای آب ميداد 
 عميقی که کشيده بود می سوخت!  و قفسه ی سينه اش بخاطر نفس های

 ار داد و با خودش حرف زد. دکمه ی قفل را فش

 " آروم باش ايليا.آروم باش.زود تموم ميشه". 
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 در را به رويشان باز کرد بی اينکه به صورتشان نگاه کند. 

 ساغر: خوبی عزيزم؟ 

 خوبم. -

 ماهيچه خريديم واست. -

 با ميلش برای چشم غره رفتن جنگيد. 

 ممنون. -

ی که معلوم بود خسته از يک روز ساغر مانتو و شالش را در آورد و با چهره ا
 کاری سخت است به آشپزخانه رفت و مشغول آماده کردن ظرف ها شد. 

 حسام کتش را روی دسته ی مبل انداخت و نشست: 

 خوبی؟ -

چرا اصرار داشتند احوال قهوه ايش را بپرسند؟ اخم کرد و نگاهش از تلويزيون 
 منحرف نشد: 

 خوب نيستم! -

لبخند حسام را احساس کرد.بدون حرکت دادن به گردنش...چشم ها را به گوشه 
 چرخاند و ديد که دارد می خندد.اخمش عميق تر شد.به او می خنديد؟ 

 چيه؟ -

حسام سر تکان داد که هيچی...اما دلش می خواست بلند به اخم بانمک و کودکانه 
صور واکنش ايليا لبخندش ی ايليا بخندد و موهای آشفته اشرا بهم بريزد.با ت

کمرنگ شد..چقدر صبر ميکرد تا ايليا به جای اين نگاه برنده و پر از نيزه، 
يک لبخند مهمانش کند؟ چقدر طول ميکشيد تا بتواند بدون نگرانی و ترس...او 

 را در آغوش بگيرد؟ چقدر منتظر ميماند تا بتواند برای او پدری کند؟ 

 قف کرد. صدای ساغر قطار افکارش را متو

 بيايد االن غذا يخ ميکنه. -
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سرش را که باال کشيد چشم های باريک شده و متفکر ايليا را معطوف خودش 
ديد.پلک زد و بلند شد.می توانست به جای اين همه دلخوری...دوری..از هم 
پاشيدگی..صميميت و عشق ميان خانواده اش باشد اگر...فقط اگر ايرج خودش 

 را به زور در زندگی ساغر جا نميکرد. 

ذيذی داشت اما او اشتهايی در خود نمی ديد.با بی رغبتی غذا طعم فوق العاده ل
 تکه ای گوشت به دهان گذاشت و جويد. 

 ساغر در حاليکه زير چشمی او را تحت نظر داشت گفت: 

 يه موضوعی هست بايد درباره ش حرف بزنيم. -

منتظر اما بدون کنجکاوی نگاهش کرد و سر تکان داد که بگو.ساغر گوشه 
 نداخت و گفت: چشمی سمت حسام ا

 خانواده ی حسام...ميخوان ببيننت. -

قاشق و چنگال را ميان مشتش فشار داد و خواست بتوپد " من شما رو به زور 
 تحمل ميکنم" که ساغر با لحن صلح طلبانه گفت: 

منظورم به اين زودی نيست.هر وقت که..خودت آمادگی داشتی.فقط خواستم -
 بدونی. 

آب را برداشت و ليوان را پر کرد و همه را يک آتش زبانه می کشيد.پارچ 
ضرب پايين داد بلکه شعله ی خشم و نااميدی و درماندگی فرو بخوابد.حسام 
داشت با اخم برنجش را جابجا ميکرد.بايد يک طوری اين همه احساس مخرب 
درونش را خالی ميکرد و به نظرش هيچ چيز به اندازه ی فرياد کشيدن سر 

مفيد باشد! دهانش بی مالحظه به نعره باز شد که صدای حسام نمی توانست 
 آيفون ممانعت کرد.پوفی کشيد.از آشپزخانه خارج شد و گوشی رابرداشت: 

 کيه؟ -

 ايليا...الله ام. -

 فقط همين را کم داشت! 
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مردمکهايش را سوی آشپزخانه چرخاند.حسام و ساغر داشتند با هم پچ پچ 
 ميکردند. 

 االن ميام پايين. -

 گوشی را سر جايش گذاشت.صندل هايش را که پا زد ساغر پرسيد: 

 کجا ميری؟ کی بود؟ -

 کوتاه پاسخ داد: 

 برميگردم. -

الله...مدتی ميشد خط فکرش را مشغول نميکرد.اين دختر...با اين چهره ی 
ملتهب...گونه ی سرخ از سيلی و چشم های اشکی...همانی بود که در چهار 

ال باهاش خاطره ساخته بود.همان دختری که توانست ماه اندازه ی چهار س
 احساسش را قلقلک بدهد. 

چهره ی سرد او را که ديد دستهايش را در جيب های گشاد مانتوی جلو بازش 
 فرو برد و با پوزخند گفت: 

 اونقدر ازم متنفر شدی که ديگه تو خونه ت راهم نميدی؟ -

 د: سمت چپ بدنش را به چهارچوب فلزی در تکيه دا

 مامان بابام باالن...اگه مشکلی نداری ميتونی بيای. -

بابا؟! از کی تا حاال آن مرد را به عنوان پدر پذيرفته بود؟ مرد جوانی را که 
 هيچ شباهتی به پدِر يک پسر بيست و سه ساله نداشت؟

 الله پيشانی اش را ماليد:

 ببخشيد ميدونستم مهمون داری مزاحمت نميشدم. -

 قرمز انگشتان روی صورتش گرفت و بی تفاوت گفت:  نگاه از جای

هر چند که اگر من جای شوهرت بودم و می فهميدم زنم خونه ی دوست پسر -
سابقشه خيلی عصبانی ميشدم! ولی تکرار ميکنم اگر معذب نميشی ميتونی بيای 

 باال. 
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الله خيره نگاهش کرد.مثل نگاه يک مال باخته به دارايی از دست رفته اش! 
اشکش فرو افتاد.در يک حرکت غير منتظره او را به داخل هل داد و در را 
بست و دستهايش را دور گردنش انداخت.بهت زده سيخ سر جا ايستاد.هيچ حسی 

نه ی سيلی به گرمای تن الله نداشت...هيچی! اما دلش برای اشک ها و گو
 خورده اش می سوخت. 

 الله: دلم برات خيلی تنگ شده بود...خيلی. 

 دستهايش بی خاصيت کنارش افتاده بودند.تک سرفه ای کرد: 

 الله...لطفا! -

امشب زدم به سيم آخر.به نويد گفتم تو رو دوست -
 دارم.نميشه...نميخوام...نميتونم فراموشت کنم.سخته ايليا! خيلی بی معرفتی! 

لش می سوخت...اما وجدانش با انديشيدن به شوهر الله درد ميگرفت.حلقه د
 دستهايش را به زور باز کرد: 

 آروم باش لطفا. -

 الله دست روی مژه های خيسش کشيد: 

 يه جوری سراغم رو نميگيری انگار هيچوقت وجود نداشتم. -

 پيشانی اش چين افتاد: 

اری.حضورت اينجا و کنار من ببين دخترخانم...تو االن متاهلی.شوهر د-
 غلطه...ميفهمی؟ 

 الله متضرعانه گفت: 

 ميدونم...بخدا ميدونم ولی دست خودم نيست.-

کالفه در موهايش چنگ انداخت.صورت بيتا پشت پلک هايش مصور شد.بايد 
 اميد اين دختر را از خودش می بريد. 

من االن با دختر ديگه ای هستم.اگر برای تو وفاداری و تعهد معنا نداره در -
 مورد من اينطور نيست.ديگه نيا اينجا. 
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 گوشه ی پلک الله محسوس پريد: 

 داری دروغ ميگی. -

 خونسردی اش را با تمام قوا چسبيد: 

زت چرا بايد دروغ بگم؟ يعنی انقدر شانت پايين اومده بخوام از سر خودم با-
 کنم؟ 

الله با توان تحليل رفته اش به يقه ی تيشرتش چنگ انداخت.يکی از سه دکمه 
 ی باالی تيشرت کنده شد و افتاد. 

تو دوستم داشتی.يادت رفته؟ نزديکت ميشدم خودت رو می باختی.همه چيزت -
 تو مشتم بود.ذهنت..قلبت..اراده ت! 

و را نداشت.زبانه ی قفل در نه! مثل اينکه اين دختر لياقت مالحظه و دلسوزی ا
 را کشيد و بازويش را گرفت و به بيرون پرتش کرد: 

واسه اون چند ماهی که وقتم رو با تو تلف کردم متاسفم! ديگه نميخوام اين -
 طرف ها ببينمت.خوش اومدی! 

 و بی تعلل در را روی صورتش بهم کوبيد! 

** 

دنيای دخترانه ی او  هيجان زده بود.اين حضور هر چند اخمو و بی حوصله،
 را تکان ميداد. 

 زير گوشش زمزمه کرد: 

 اخمهات رو باز کن بداخالق. -

ايليا سرش را به پشتی صندلی چسباند و گردنش را سوی او کج کرد.اين نگاه 
 گوشه چشمی و خمار!.. 

 خيلی خسته ام. -

 بس که از خودت کار ميکشی. -
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با کمی تاخير خواننده به گروه نوازنده پيوست و با استقبال گرمی از مردم 
 مواجه شد.سنگينی نگاه ايليا را روی نيمرخش حس کرد و پرسيد: 

 چيه؟ -

 ايليا سرش را کمی جلوتر آورد: 

 چی زدی به پوستت؟ -

 ابَروهايش را باال داد و دست روی گونه اش کشيد: 

 کرم پودر.چطور؟ -

ا به سينه زد و چشم سمت استيج چرخاند و در همان حال با دستهايش ر
 خونسردی گفت: 

 ديگه نزن.کک و مک هات بامزه ان. -

 چشم هايش داشت از تعجب بيرون ميزد.ايليا درباره ی چهره ی او نظر ميداد؟ 

 " نکنه داره مسخره ميکنه؟"  

 اخم کرد: 

 کجای کک و مک بامزه ست؟ من ازشون بدم مياد. -

 ی لب ايليا کج شد:  گوشه

 ولی من خوشم مياد. -

خواننده اولين آهنگ را شروع کرده بود و صدای همخوانی جمعيت به شکش 
 انداخت که نکند اشتباه شنيده! 

 " در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه، شدم روانه" 

 تند شد: 

 منظورت چيه؟-

 ايليا با همان چشم های خالی و ترسناک او را نگريست: 

 بايد منظور خاصی داشته باشم؟ نظرم رو گفتم. -
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 تهديد آميز گفت: 

 آها خدايی نکرده قصد تمسخر که نداشتی؟ -

 " آرام آرام آتش به دلم زدی بنشين که خوش آمدی رويای من" 

 صدايش بر خالف چشم ها گرما داشت: 

 نه دختر خوب! جدی گفتم. -

دچار تپش قلب شد و نفسش لرزيد.دستانش را روی ران ها مشت کرد.قلب بی 
جنبه عادت به اين همه نزديکی و صميميت نداشت.دچار شوک شده بود.قرص 
 تپش همراهش بود اما اگر جلوی چشم ايليا ميخورد رسما خودش را لو داده بود. 

 نفسش تنگ شد و سرفه زد.سرفه هايی کوتاه و بريده بريده. 

 خوبی؟ -

 سر تکان داد و به اجبار به قرص هايش پناه برد. 

 اگر حالت بده بريم بيرون. -

 از بطری آبی که خريده بودند کمی نوشيد: 

 نه نه خوبم االن. -

پسرک تخس خوب بلد بود قلب بی دفاعش را دستکاری کند.اما...چشم هايش! 
 وای از چشم های غريبه ی ايليای جديد! 

آهنگ های عاشقانه ای که خواننده ميخواند به حال بدش دامن ميزد.نفس های 
عميق کشيد.رفته رفته ضربانش آرام تر شد.يک مشت ماهيچه ی دردسر ساز 
دست از مشت و لگد زدن برداشت...اما هنوز ملتهب بود.چشمش به زوج کناری 

راهی افتاد.انگشت هاشان را در هم قفل کرده بودند و خواننده را هم
ميکردند.نگاهش از روی دست های آنها به سمت انگشتان کشيده ی ايليا حرکت 

 کرد. 

باورش نميشد او همان بيتايی باشد که هرگز به احساسش مجال ذره ای خودنمايی 
نميداد.همانی که به عشقش مسلط بود.همانی که قلبش را سالها سرکوب کرد و 

ها و خفه کردن صدای حسش انگار اين سرکشی ها نتيجه ی همان سرکوب 
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است.می دانست...می دانست تغيير از همان ويالی نمک آبرود شروع شده.اين 
 طغيان عالقه...اين شورش...استارتش از همانجا خورده بود. 

از اين کنسرت آمدن پشيمان شد.ته دلش ميدانست عوض کردن حال و هوای 
ب ايليا استفاده کند.می ايليا بهانه است.او می خواست از شرايط روحی نامطلو

 خواست او را به خودش وابسته کند. 

 خواننده که آنتراک داد ايليا پرسيد: 

برم يه چيز بخرم بخوريم؟ البته من ترجيح ميدم واسه شام بريم يه جای درست -
 و حسابی.خودمون رو سير نکنيم. 

 سر تکان داد: 

 آره موافقم. -

 شام به دربند رفتند. بعد از کنسرت به پيشنهاد ايليا برای 

روی تخت نشستند و پيشخدمت دو منو برايشان آورد.چشمش از روی غذاهای 
 گران قيمت گذشت و بی اختيار ساده ترينشان را انتخاب کرد: 

 جوجه. -

 چرا جوجه؟ چيزهای بهترم هست. -

 شانه باال انداخت: 

 جوجه هم خوبه خب. -

 وست ندارم. برگ سفارش ميدم واسه هر دومون.من جوجه د-

 عجب!.. 

 من قراره جوجه بخورم. -

 ميدونم نميشه من برگ بخورم تو جوجه. -

 لبخند زد.چه عدالت خواه! 
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آنقدر از شام خوردن در آن هوای مطبوع و در کنار ايليا لذت برد که آرزو کرد 
 کاش باز هم بتواند همچين لحظاتی را در کنار او تجربه کند. 

يليا عزم رفتن کند اما انگار به او هم داشت خوش فکر ميکرد بعد از شام ا
 ميگذشت که سرويس چای سفارش داد و دست به پاکت سيگارش برد. 

رشته ای از موهايش را از که بافت خارج شده بودند زير شال سورمه ای پنهان 
 کرد: 

 ممنون که امشب همراهم اومدی.خيلی بهم خوش گذشت. -

 خاکستر سيگارش را در زيرسيگاری تکاند و با نگاهی کاوشگر و براق گفت: 

 من که اينطور فکر نميکنم! -

 چی؟! -

وقتی با يه جمله ی معمولی و بی منظورم اونقدر بهم ميريزی و فکرت مشغول -
 ميشه چرا با دروغ من رو ميبری کنسرت؟ 

 نش پيچيد. دندان ها را طوری در لبش فرو برد که طعم خون در دها

 ايليا با لبخند سيگار را خاموش کرد: 

 حواست نبود بليط رو به اسم خواهرت و شوهرش بگيری! -

دلش ميخواست محکم به سرش بکوبد.وای وای وای! عجب سوتی فجيعی! 
 چطور همچين گافی داده بود؟ 

 " خاک تو سر خنگت يعنی خاک" 

را چرخاند.محوطه ی از خجالت بغض کرد.نفس نصفه نيمه ای کشيد و سرش 
 سرسبز و گلدان های ياس از نظر گذراند. 

چای را آوردند و او هنوز سکوتش را نشکسته بود.ايليا استکان های کمر باريک 
 و نقش دار را پر کرد و نبات درونش انداخت. 

 چرا ساکت شدی؟ -

 آهش در گلو شکست و نوک انگشتانش را لبه ی فنجان کشيد: 
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م..يه کم روحيه ت عوض شه.می خواستم خوشحال باشی من...فقط می خواست-
 همين. 

ايليا به سمتش خم شد.تخت کم عرض بود.فاصله شان خيلی کم شد.نفس های 
 ايليا پوستش را گرم کرد. 

ميدونم.فکر نميکردم اما شب خوبی بود.خوش گذشت.حتی بدم نمياد باز هم -
 تکرار شه...اما نه با دروغ! 

 : گوشه ی لبش را خاراند

 حق با توئه ببخشيد.در هر صورت نيت بدی نداشتم. -

 ايليا فنجان را سمت لبش برد: 

معذرت خواهی نکن گفتم که بهم خوش گذشت.حاال واسه جبران دفعه بعدی -
من تو رو مهمون ميکنم.البته سليقه من فرق ميکنه.ميونه م با کنسرت و سينما 

 جور نيست.از يه گوشه نشستن بدم مياد. 

 و خيره شد در چشم هايش و با طمانينه پرسيد: 

 پايه هستی؟ -

 لبخند زد.آينده ای با اين پسر داشت؟! 

 هستم. -

** 

همراه فروغ روی زير انداز چهارخانه می نشينند و همانطور که هر از گاهی 
نگاهی به زمين بازی می اندازند مشغول آماده کردن ساندويچ برای پويا و آيدين 

 ميشوند. 

 ستايش وقت ويزيت گرفتی از دکتر؟ -

 سر تکان می دهد و الويه را روی نان تست می مالد: 

آره ولی دکتره سرش خيلی شلوغه.اول ميگفت تا دو هفته ی ديگه وقت نداريم -
 منم دو تا تراول خرج منشيه کردم واسه پس فردا نوبت گرفتم. 
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که چيزی هللا ه نديا.انشاولی شنيدم بهترين پزشک اطفال اصفهانه.به دلت بد را-
 نيست. 

 لب های رژ خورده اش را روی هم می مالد و نامطمئن زمزمه ميکند: 

 هللا. انشا-

 و هنوز انشا را کامل تلفظ نکرده بود که صدای جيغ پويا را می شنود: 

 خاله...خاله ستی...دماغ آيدين داره خون مياد. -

 *** 

 چته ايليا؟ -

د و دستها را به لبه ی ميز چسباند و سرش صندلی را روی چرخ هايش عقب ران
 را ميان شانه ها فرو برد. 

 مغزم داغ کرده.نميتونم. -

 اين کد رو تا حداکثر آخر شب بايد بشکنی.فرصت زيادی نداريم. -

 آهی کشيد و پلک هايش را دورانی ماليد.ميثاق شانه اش را فشار داد: 

 ور برگرد. پاشو برو يه نيم ساعت استراحت کن يه چيزی بخ-

سری تکان داد و برخاست.از راهروی طوالنی و نيمه روشن گذشت و به اتاق 
داشت.اين کار را تمام ميکرد...به خانه  ِرست رفت.احتياج شديدی به کافئين

 ميرفت...دوش آب گرمی ميگرفت و ميخوابيد..طوالنی! 

 ت. از قهوه ساز مقداری قهوه در فنجانش ريخت و روی راحتی قهوه ای نشس

شعبانی وکيل ايرج امروز تماس گرفته و گفته بود که ايرج ميخواهد ببيندش.گفته 
بود بخاطر مسائل امنيتی ممنوع المالقات بوده اما توانسته اجازه ی مالقات را 
با او بگيرد. هيچ نظری نداشت.نمی دانست بايد چه جوابی بدهد.نمی دانست 

 . تحمل مالقات با ايرج را خواهد داشت يا نه

آخرين جرعه ی قهوه ی غليظ و تلخش را پايين داد.موبايلش را از جيب خارج 
 کرد و پيامی با اين مضمون برای شعبانی فرستاد: 
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 " اولين تايم ممکن رو هماهنگ کن برای مالقات" 

 *** 

برای سومين بار بدنش را با دستگاه بازرسی کردند.کالفه پلک زد و دستهايش 
 ه کارش را تمام کرد، گفت: را باال گرفت.مامور ک

 برو بشين. -

پشت ميز فلزی و روی صندلی ناراحت جای گرفت.دلش داشت بهم می 
 پيچيد.ناخن کوتاهش را روی سطح ميز کشيد و صدای ناهنجاری بلند شد. 

سه دقيقه گذشت.سه دقيقه ی طوالنی تا اينکه در باز شد و ايرج آمد.با دست 
خاکستری.صورت هميشه هفت تيغه اش را ريش های دستبند زده...و لباس های 

 دو رنگ پوشانده بود. 

ريتم نفس هايش کند شد.لرزش دستها را زير ميز پنهان کرد.زبانش را محکم 
 گاز گرفت و از درد اشک در چشمهايش جمع شد. 

صدای کشيده شدن پايه های صندلی روی زمين باعث شد پلک هايش را 
ستش فشار داده بود که پوستش شروع به سوختن ببندد.آنقدر ناخن هايش را کف د

 کرد. 

 ايرج با مکث و بعد از نگاهی طوالنی گفت: 

 الغر شدی. -

 چشمانش ميل به کنده شدن از ميز نداشتند. 

 ايرج: خوبی؟ 

 چرا نمی توانست زبانش را تکان بدهد؟ 

 ديگه بلبل زبونی نميکنی! بايد خوشحال باشی که! نه؟ -

 گلويش ملتهب بود.نفسش پايين نميرفت. 
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هميشه ناراضی بودی.مايه ی شرمندگيت بودم.حاال حالت خوبه؟ حاال که يه -
که خالفکار و قاچاقچی پدری بابای با کالس و خانواده دار داری...

 نيست.تحصيلکرده..جنتلمن..هوم؟ االن ديگه راضی هستی؟ 

چقدر هوای اينجا گرم و خفه بود.احساس ميکرد يقه ی پيراهنش دارد از عرق 
 خيس ميشود. 

 ايرج دستهای در بندش را روی ميز گذاشت و کمی خم شد. 

ميدونی؟ اينجا آدم خيلی فرصت داره واسه فکر کردن.مخصوصا اگر تو يه -
کردم  انفرادی هفت متری باشی.منم فکر کردم.اين مدت خيلی فکر کردم.فکر

 اگر همون موقع که ساغر باردار بود می فهميدم، مجبورش ميکردم سقطت کنه. 

 استخوان هايش تير کشيد!.. 

بعد بيشتر فکر کردم.ديدم نه! همين که هيچوقت نفهميدم لطف بزرگی -
بوده.نعمت بوده.برميگردم به گذشته نگاه ميکنم...می بينم اگر تو نبودی خيلی 

کرده بودم.تو مثل يه نيروی محرکه بودی.نگاهت وقت پيش خودم رو خالص 
ميکردم انگيزه ميگرفتم.وقتی می ديدم دهنت رو باز ميکنی هزار تا خدم و حشم 
دورت رو ميگيرن خواسته هات رو برآورده کنن کيف ميکردم.ميگفتم همينه! 

 هدف همينه! زندگی همينه! 

 سرش را جلوتر آورد.صدايش هم آرام تر شد: 

هستم ايليا.خيلی بد! کارهای وحشتناکی کردم.جنايات زيادی  من آدم بدی-
 مرتکب شدم...اما واسه تو...واسه توی...

 هی زور زد برای پيدا کردن يک واژه ای...عبارتی...شايد ناسزايی..اما!.. 

شايدم حقمه.اين تاوان يک عمر تو کثافت دست و پا زدنه.تو تاوان من بودی! -
 تو تقاص همه ی گناهامی! 

و باالخره نگاهش را سوی ايرج هدايت کرد.اين مرِد پاک باخته! اين مرد را 
دوست داشت.با وجود تمام دلخوری هايش...لجبازی هايش...او را دوست 
داشت.حتی حاال که فهميده بود هيچ نسبتی با او ندارد.مگر شوخی بود؟ بيست 

 و سه سال...شوخی بود؟! 
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ت زده بشه.فقط کارهای انتقال سندش مونده يه سری چيزها آماده بود که به اسم-
بود...فرصت نشد.ولی همونطور که ميدونی سند ويالی فشم و نمک 
آبرود...آپارتمان کيش و زمين لواسون به اسم خودته.نميدونم ميخوای 
چيکارشون کنی.مهم نيست.اين آخرين باريه که ميتونم ببينمت.دادگاه نهاييم هفته 

 رم. ی ديگه ست.هيچ شانسی ندا

 مکثی کرد و گفت: 

خوشحالم اونقدر باهوش بودی که درگير کثافت کاری من نشدی.مراقب خودت -
 باش.خداحافظ! 

 و اين آخرين ديدار بود!.. 

**  

کارنامه را به همراه لوح تقدير دريافت کرد.خانم ناظم منت گذاشتند و لطفشان 
نهايی شده بود از  را شامل حال آنها کردند که چون مونا شاگرد اول امتحانات

 آنها هزينه ی کمک به مدرسه دريافت نکردند! 

 مونا زير لب زمزمه کرده بود: 

 اين چه دلش خوشه.آخه ما اصال پول داريم که کمک به مدرسه بديم؟ -

ضربه ای به پهلوی مونا زد و با تشکر از همه ی کادر آموزشی! از مدرسه 
 او را محکم به خودش فشار داد: بيرون آمدند.دست دور گردن مونا انداخت و 

ديگه بزرگ شدی.خانم ديپلمه! بريم به افتخار شاگرد اول شدنت يه بستنی -
 بخوريم و زود برگرديم که عروسی داريم. 

مونا لبخند زده و با هيجان همراهی اش کرده بود و او احساس ميکرد از همين 
ايران را ترک  حاال دلش برای لحظه ای که مونا همراه محسن و مريم خاک

 ميکند محزون است. 

عروسی حميد به شکل نوينی برگزار شد.حياط خانه ی ننه را به حضور بانوان 
اختصاص دادند و کوچه را نيز با چيدن ميز و صندلی برای آقايان آماده کردند 
اما چه سود که مراسم از اول تا آخر مختلط بود و زن و مرد به هر بهانه ای 

 به حريم يکديگر سر ميزدند. 
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تشريفات و تاالر مجلل و ارکستر و چندين رقم غذا خب خوش گذشت.خبری از 
نبود...اما همه ی مهمان ها لذت بردند...و شايد گاها دل امثال آنها از ثروتمندان 

 و باال نشين ها شاد تر بود! 

 مجيد پنهانی دختر مورد نظر وحيد را ميان جمع نشان داده و گفته بود: 

 ولی دلش هنوز پيش توئه! -

 ی باال انداخت: با تعجب ابَروي

 پيش من؟ واال ما که چيزی حس نکرديم! -

 مجيد دستهايش را در جيب شلوار پارچه ای فرو برد: 

 می شناسيش که...مغروره.چيزی به روی خودش نمياره ولی... -

ولی خيلی راحت عقب کشيد.حتی اونقدری تالش نکرد که من حس کنم ازم -
آدم جنگيدن نيست و غرورش رو  خوشش مياد چه برسه به عالقه و عشق.وحيد

 از همه چيز بيشتر دوست داره. 

حق با توئه...اما خب من داداششم.دلم براش ميسوزه.حاال بيخيالش.از آخرين -
 لحظات حضور گوهر بار من استفاده کن که تا آخر تابستون ميرم. 

 حالش گرفته شد: 

 واقعا؟ -

نن.اينجا بمونم که چی بشه؟ آره.اول آزمون ميگيرن اگر قبول شم استخدام ميک-
نه يه شغل درست حسابی..نه دلخوشی ای! از ننه هم خيالم راحته اون سه تا 

 پيشش هستن. 

مجيد تنها دوست و سنگ صبور او بود...اما وقتش بود به دنبال آينده و 
 سرنوشتش برود.آرزو ميکرد نتيجه ی زحماتش را ببيند. 

 *** 

 و يخچال و گاز. خب اينا واسه ماشين لباس شويی -

 مژگان غر زد: 
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 مامان کم مياد واسه اين سه قلم. -

 چه خبره؟ يه ماشين که فوقش سه چهار تومن. -

 چشم های مژگان گشاد شد: 

چی؟ تو رو خدا يه بروز رسانی بکن.يه ماشين خوب تو خوشبينانه ترين حالتش -
 هشت نهُ تومن قيمتشه. 

 مادر خودکار را پرت کرد: 

مادر جان ما کال سی تومن پول داريم.حاال خدا رو شکر مريم داره از ايران -
 ميره وگرنه سهم هر کدومتون از جهيزيه يه ماشين لباس شويی ميشد! 

 مريم کمی نگاهش کرد: 

 االن يعنی خوشحالی من دارم ميرم؟ -

 سوسه نيا.بده ذوق ميکنم قراره بری يه کشور پيشرفته با يه خونه ی حاضر و-
 آماده؟ 

مژگان: رامين وسايل خونه ش تکميله.اصال بخدا نيازی هم نبود به جهيزيه.اين 
 پول رو ميذاشتين بانک سودش رو ميخوردين. 

نميشه مادر اونجوری هم ديگه خيلی زشته حاال تا هرجا که وسعمون رسيد -
 ميخريم بقيه ش هم پای خودش. 

 و آن دو دوباره مشغول حساب کتاب شدند و مريم حبه قندی سمتش پرت کرد: 

 تو چرا داری لگد به بخت خودت ميزنی؟ -

 چشم غره ای رفت و چهار دست و پا نزديکش شد و زير گوشش گفت: 

 يه جوری حرف نزن انگار درد من رو نميدونی! -

ری، از اينکه شانس يه سوال دارم ازت.اگر موفق نشی دل ايليا رو بدست بيا-
 مهاجرت به جايی مثل کانادا رو از دست دادی پشيمون نميشی؟ 

 با رجوع به قلبش تامل کرد...و سپس قاطع و مصمم گفت: 
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 نه! حداقل اونجوری ميدونم تالشم رو کردم. -

 مريم دستش را روی گونه ی او گذاشت: 

  اميدوارم قدر و قيمت اين احساس پاک و خالص تو رو بدونه.-

و اينگونه شد که مژگان و رامين ده روز بعدش به عقد هم درآمدند و به دليل 
اوضاع خانوادگی رامين موفق به گرفتن جشن نشدند.مريم و محسن هم که قرار 
بود مهر ماه به کانادا پرواز کنند، مجبور شدند تاريخ عروسی را به قبل از 

سابی سرشان را شلوغ سالگرد پدر موکول کنند و اين مراسمات و خريدها ح
 کرده بود. 

با اين وجود لحظه ای از ايليا غافل نميشد.حاال او همراه ثابت کوهنوردی های 
ايليا بود! حاال گاهی برايش غذا ميبرد چون می دانست او به تغذيه اش اهميت 
نميدهد و دارد معده اش را با فست فود نابود ميکند! حاال پايش به خلوت ايليا 

صميميتی هرچند کوچک ميانشان به وجود آمده بود. ايليا...که ميرفت باز شده و 
سرکار..برميگشت.تفريحش را داشت..زندگی اش را ميکرد..اما انگار زنده 
نبود! کم حرف بود..کم حرف تر شد.درونگرا بود..درونگرا تر شد.چشم هايش 

يليا را به اقيانوس يخ زده ای می مانست.انگار آدم ديگری بود که فقط نقش ا
بازی ميکرد.اگر اين پوسته ی ظاهری را کنار ميزد يک مجسمه از تظاهر باقی 

 ميماند! هر بار اين حالش را می ديد دلش آتش ميگرفت! 

 مادر: کجا ميری دوباره؟ 

 دارم يه کم از اين کيک و غذا ميبرم برای ايليا. -

ميذاريم رو برای  بيتا جان...مادر..به نظرت الزمه ما هر کوفتی که تو دهنمون-
 ايليا هم ببری؟ درسته مدام پا توخونه ی يه پسر مجرد بذاری؟ 

 دستش را در هوا تکان داد: 

ولم کن مامان.يادت رفته من همونی بودم که يه کوله پشتی پر جنس ميکردم و -
دست کثيف ترين آدم هايی که فکر کنی ميرسوندم؟ پام به خونه ی کسايی باز 

رس ميدن؟ ديگه از وقت نگرانی و درس اخالق دادن برای شده که شيطون رو د
 من گذشته! 
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 در را به روی بيتا گشود و راه را برای ورودش باز کرد: 

 خوش اومدی. -

 از کنار او گذشت. 

 مرسی. -

کتانی هايش را با فشار کناره های پا در آورد و کيفش را از دوش برداشت و 
 مستقيم به آشپزخانه رفت. 

 ره خودت رو به زحمت انداختی؟ چرا دوبا-

 در حاليکه داشت ظروف پالستيکی را از کيسه ی پارچه ای خارج ميکرد گفت: 

 اصال تعارف بهت نمياد! -

 تک خنده ی بی حوصله و بی نشاطی زد: 

 حاال خواستم يه کم تحويلت بگيرم.خودت نميذاری! -

 برات لوبياپلو آوردم.دستپخت خودمه.کيکم هست. -

 کيک؟ -

 آره امروز تولدم بود. -

 پلک هايش از هم فاصله گرفت:

 جدی؟ -

و در تقويم ذهنش به دنبال تاريخ گشت.حساب روز و هفته از دستش در رفته 
 بود. 

 چندم بود؟ -

 امروز پنجم مرداده. -

 پاهايش را روی ميز دراز کرد: 

 تولدت مبارک! -
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 : حينی که کيک را با احتياط به بشقاب منتقل ميکرد گفت

 ممنونم. -

منتظر بود بيتا هم مثل تمام دخترهايی که تا آن زمان ديده بود متوقع و دلخور، 
طلب هديه کند...اما بيتا با همه فرق داشت.او بی چشمداشت محبت ميکرد، توجه 
ميکرد، مهربانی ميکرد و در عوض هيچ انتظاری نداشت.در اين روزهای 

اشت.يک روز سختی که می گذراند بيتا حتی برای يک روز تنهايش نگذ
فراموشش نکرد.يک لحظه از حال او غافل نماند.بيتا رفيق روزهای سخت او 
بود و هيچ مردی نمی تواست چنين رفيقی را از دست بدهد و چقدر افسوس می 
خورد برای سالهايی که بيتا را داشت و از معجزه ی حضورش بی خبر بود! 

امش ذاتی او چقدر خودش را سرزنش ميکرد که بی تفاوت از کنار آر
 گذشته.چقدر برای ايليا متاسف بود که نعمتی مثل بيتا را دير دريافته! 

دلش تکان ميخورد وقتی او هر غذايی را که با دست های خودش می پخت 
برای او هم می آورد.وقتی او را سرگردان و گرفته می ديد و به هر دری ميزد 

.با خنده ی او می تا سرحالش بياورد.وقتی با غصه ی او غصه می خورد
خنديد.وقتی بخاطر خوشحال کردن او هزينه ی زيادی برای بليط کنسرت 
ميداد.وقتی با او تا خود چالوس می آمد و حال بدش را تحمل ميکرد و آغوشش 
را به او هديه ميداد و پا به پای او اشک می ريخت.دلش تکان می خورد 

ديد! کدام دختری می توانست  وقتی...عشق ديوانه وار بيتا را...برای خودش می
 به زيبايی بيتا عاشقی کند؟ 

سخت بود دستها و چشم هايش را کنترل کند وقتی که بيتا به چشمش انقدر 
خواستنی می آمد.او عادت به خويشتن داری نداشت.او هميشه آزاد و رها از قيد 

!.. مذهبی و بندها بود.اراده ميکرد و می داشت.با يک نگاه...يک اشاره...اما بيتا
نبود، رو نمی گرفت، چشم و گوش بسته هم نبود...اما حريمی داشت.انگار دور 

 و اطرافش را خطوطی نامرئی پوشانده بود و اجازه ی خطا نميداد. 

حاال می فهميد تنها مانع برای ابراز احساسات پاک و سرشار اين دختر فقط 
...باطن زيبايش را...عشق خود او بوده.او بوده که اجازه نميداده بيتا خودش را

بی حد و حصرش را نشاِن او بدهد.او و بی تفاوتی هايش...او و دخترهای 

@mahbookslibrary



رنگارنگ اطرافش..او و بی لياقتی هايش! او يک قدم برداشت و بيتا صد 
 قدم...و اين يعنی تمام اين سالها فقط منتظر يک حرکت از او بوده! 

 چرا زودتر نگفتی برات کادو بخرم؟ -

 کيک را روی پاهای او گذاشت: بشقاب 

 يه تبريک هم برای من بسه. -

ياد تولد خودش افتاد...و آن پليوری که خودش بافته بود...و الله ای که او را 
 بيرون انداخته بود.صورتش در هم رفت. 

 خودت چی؟ -

 من خوردم.راستی نتايج نهايی آزمونت کی مياد؟ -

 هفته ی اول شهريور. -

 اون رتبه ت قبولی.  البته تو که با-

 اوهوم. -

 تکه ای از کيک شکالتی را به دهان گذاشت و پرسيد: 

 تا حاال اسب سوار شدی؟ -

 بيتا کمی نگاهش کرد و غش غش خنديد: 

 نه. -

 متعجب از خنده های او گفت: 

 چرا ميخندی؟ -

 از خنده گونه هايش قرمز شده بود و او دلش می خواست... ..

 آخه ياد بچگی هام افتادم که يه بار خر سواری کردم. -

 او هم خنده اش گرفت. 

 واقعا؟ -
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آره.يه مامان بزرگ داشتم.مادر مامانم خدا بيامرز تو يه روستای خيلی دور -
افتاده زندگی ميکرد.اونجا يه مشدی حسن بود خر داشت.گاهی بچه مچه ها رو 

 بار هوس کردم و سوار شدم ولی... سوار ميکرد و ازشون پول ميگرفت.منم يه 

 خنده های لعنتی اوج گرفت و او تمام بدنش را منقبض کرد تا حرکتی نکند. 

نميدونم چرا همين که من سوارش شدم َرم کرد.شروع کرد جفتک انداختن و -
پرتم کرد پايين.سه ساعت بيهوش بودم.خالصه از سواری خاطره ی خوبی 

 ندارم. 

 از دور چون قراره خاطره ی جديد بسازی. خب اون خاطره رو بند-

 بيتا مشکوک چشم هايش را باريک کرد: 

 االن منظورت اسب سواريه؟ -

 آره.تولد بدون کادو که نميشه. -

 خنده ی بيتا تبديل به لبخندی عميق شده بود و چشم هايش برقی کور کننده داشت! 

 * 

آدم های اطرافش  به بچه های حفاظت سپردم مراقب باشن.هرچند که همه ی-
دستگير شدن و هيچ پولی هم نداره که بخواد کسی رو بخره و واستون دردسر 
درست کنه.حکمش هم بعد از اينکه تخليه اطالعات شد اجرا ميشه.نگران 

 نباشيد.پسره در چه حاله؟ 

ساغر آهی کشيد و سر در گريبان فرو برد.حسام نگاهی به او انداخت و در 
 پاسخ به پدرش گفت: 

زياد خوب نيست.هر چی سعی ميکنيم بهش نزديک بشيم اون فاصله ميگيره.به -
 هيچ عنوان هم راضی نميشه شماها رو ببينه. 

ساغر با ديدن مادرجان که با سينی چای از آشپزخانه می آمد سريع برخاست و 
 سينی را از دستش گرفت. 

که البته حق داره.يه مدت سر به سرش نذاريد.سر کارش هم بی حواس شده -
طبيعيه.يه بخشی از اين بد حاليش بخاطر ايرجه.سالها جز اون کسی دور و 
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اطرافش نبوده.افراطی بهش وابسته شده و حاال از دستش داده.بهش فرصت 
 بدين تا خودش کم کم باهاش کنار بياد. 

 حسام: به بچه ها گفتين همه چيز رو؟ 

 ن شازده تو ببينن! اونجوری که خودم صالح ديدم گفتم.همه کنجکاو شد-

 جو سنگين و سکوت ناخوشايند با ورود پر سر و صدای حامد شکست: 

 سالم به همگی من اومدم. -

 *** 

 ايليا بند کاله محافظ را برای او بست و گفت: 

سوارش که بشی خوشت مياد.اسب ها احساس آدم ها رو درک ميکنن و تا -
 ندارن. زمانی که چيزی تحريکشون نکنه و نترسن اذيتی 

 سری تکان داد و با نفس های عميق سعی در کنترل و مهار اضطرابش داشت. 

مردی افسار اسب سياه و زيبايی را در دست داشت و به سمت زمين مخصوص 
 سوارکاری می آمد. 

 اينه؟-

 آره. -

 چقدر خوشگله.اسمش چيه؟ -

 فريا. -

 چشم های ايليا بعد از مدت ها با ديدن اسبش نور داشت و روشن بود. 

 ممنون پژمان.حالش چطور بود اين چند وقته؟ خوب تمرين کرد؟ -

 مرد: آره ايليا جان عالی.خيالت راحت. 

اسب به ايليا واکنش نشان داد و شيهه ی آرامی کشيد.ايليا يال و پيشانی اش را 
رف زد.گوش های فريا تکان خورد و سرش را نوازش کرد و زير لب با او ح

 مقابل ايليا پايين آورد و ايليا بوسيدش. 
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 ناخودآگاه به احساس قشنگی که ميانشان جريان داشت لبخند زد.ايليا گفت: 

 بيا جلوتر با هم آشناتون کنم. -

 محتاطانه چند قدم نزديک شد و کنار ايليا قرار گرفت. 

 وازش کنی خوشش مياد.دستت رو بذار اينجا. ايليا: از اينکه پيشونيش رو ن

 کمی مردد بود اما دستش را بلند کرد و پيشانی فريا را نوازش کرد. 

 فريا اين توله شير زشت که می بينی بيتاست. -

واکنش فريا آنقدر جالب بود که به حرف ايليا اعتنايی نکرد.گوش هايش دوباره 
 نديد: تکان خوردند و زبانش را بيرون داد و او خ

 چه با مزه ست.واسه من زبون در مياره؟ -

 اين يعنی باهات اوکيه و ميخواد بازيگوشی کنه.خب...حاضری؟ -

 حاال کمی ترسش ريخته بود.دستی روی گردن گرم و تپنده ی فريا کشيد و گفت: 

 آره.حواست هست ديگه؟ -

 نگران نباش. -

 چجوری سوار شم؟ -

ذاشت و به راحتی او را از زمين ايليا دست هايش را دو طرف کمرش گ
کند.نفسش از اين همه نزديکی حبس شد.روی زين نشست.پاهايش به رکاب نمی 

 رسيد. 

 پام نميرسه به رکاب. -

 مهم نيست.برآمدگی جلوی زين رو بگير و سفت بشين. -

ايليا افسار را دست گرفت و به آرامی فريا را هدايت کرد.از حس خوبی که 
 داشت لبخند زد. 

 ايليا نگاهش کرد و پرسيد: 

 نمی ترسی که؟ -
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 نه. -

 ديدی خوش ميگذره؟ -

آره خوشم اومد.حيف که حرفه ای نيستم و نميتونم يه سواری حسابی ازش -
 بگيرم. 

 کم کم حرفه ای ميشی. -

و اين يعنی قرار بود باز هم او را با خودش همراه کند.لبش را از خوشی گاز 
 گرفت و در دلش جشنی بر پا شد. 

 افسار رو ميدم دست خودت. -

 دستپاچه شد: 

 نه نميشه. -

خودمم هستم.الزم نيست کاری کنی.افسار رو هم نکش خودش اين مسير رو -
 دور ميزنه. 

 خيلی خب. -

 او سپرد اما فاصله نگرفت و حواسش جمع بود. ايليا افسار را به 

 دستهات رو فاصله نده از بدنت. -

 نمی توانست.احساس ميکرد اينطور راحت تر ميتواند تعادلش را حفظ کند. 

 ميگم دستهات رو اونجوری نکن! -

 عه باشه داد نزن! -

 پنج دقيقه گذشت و گفت: 

 فکر کنم کافيه.نه؟ -

با گرفتن زير بغل هايش، به پياده شدنش کمک  ايليا اسبش را متوقف کرد و
کرد.تشکرش را با بوسيدن پيشانی فريا ابراز کرد.به سمت صندلی های حاشيه 
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ی زمين رفت و در رديف اول به تماشای سواری ايليا که در آن لباس های 
 مخصوص حسابی چشم نواز شده بود نشست. 

رفتند که منظره ی بی  برای نهار به باغ رستورانی حد فاصل کرج و چالوس
نظيری داشت.فضای سر بسته اش ميز و صندلی بود و در فضای باز کنار 
رودخانه هم تخت و آالچيق که آنها فضای باز را انتخاب کردند.ايليا باز هم 
بدون نظرخواهی از او شيشليک سفارش داد.کم کم داشت به اين ديکتاتوری 

 ذاتی او عادت ميکرد. 

 مرسی برای امروز.خيلی خوب بود. -

 ايليا چشمکی زد و گفت: 

 تشکرهات رو نگه دار الزم ميشه. -

 چرا؟ -

 يه چيزی برات خريدم ولی از االن ميدونم مخالفت ميکنی. -

 کنجکاوانه پرسيد:

 چی خريدی؟ من فکر کردم کادوم همون اسب سواری بود. -

 اون مقدمه ش بود. -

 مشکی و بزرگش يک لپ تاپ نقره ای بيرون کشيد:  اين را گفت و از کوله ی

يادمه گفتی دلت ميخواد کامپيوتر قبول شی.واسه شرکت هم به اين وسيله احتياج -
 داری. 

لحظاتی در سکوت به آن مستطيل جذاب نگاه کرد.همين که لب به سخن گشود 
 ايليا گفت: 

ميدونم االن ميخوای بگی گرونه و توقع همچين چيزی رو نداری و اين حرف -
ها...ولی اجازه بده اول يه چيزی رو روشن کنم.من از تعارف خيلی بدم 
مياد.اصال هم تو رودربايستی قرار نميگيرم و از سر جوگيری هم همچين کاری 

ر خوب تشکرت نميکنم.حتما اين رو الزم ديدم که برات خريدم.پس مثل يه دخت
 رو بکن و نق نزن.کيف و بقيه وسايلشم تو ماشينه بهت ميدم. 
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 آب دهانش را فرو داد و معذب گفت: 

 ميدونی که من نمی تونم اين رو جبران کنم. -

 دست هايش را روی پشتی انداخت و موذيانه گفت: 

 کسی چه ميدونه.شايد شرايطش پيش اومد و جبران کردی! -

ا از لحنش بفهمد...اما باور نکرد.هر کسی هم که بود می توانست منظورش ر
وقتی اين نگاه بی روح و دلهره آور را با نگاه پر از حرارتش به الله مقايسه 

 ميکرد باورش نميشد! 

 * 

نگاه از بينی کوفته ای نوزاد سبزه رو ميگيرد.با استرس پاشنه ی پای راستش 
ی پايش جا به جا ميشود و را تند و پر ضرب روی زمين می کوبيد.آيدين رو

 آهسته در گوشش زمزمه ميکند: 

 مامان دکتر آمپول ميزنه؟ -

 لبخند متزلزلی برای آرام کردن آيدين می زند: 

 نه عزيزم فقط ميخواد معاينه ت کنه. -

 آيدين مغرورانه بادی به غبغبش می اندازد: 

 نمی ترسم ها.فقط از آمپول بدم مياد. -

 رد: خنده اش را فرو می خو

 بله قهرمان ميدونم. -

در اتاق باز می شود و بيمار بيرون می آيد و شماره ی آنها از بلندگو خوانده 
 می شود: 

 شماره ی بيست و سه. -

نفسش را با فشار بيرون می دهد.دست آيدين را می گيرد و به سمت اتاق دکتر 
مخفی  ميرود.تقه ای به در ميزند و وارد می شود.آيدين خودش را پشت او

 ميکند. 
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 سالم آقای دکتر.خسته نباشيد. -

پزشک که مردی شايد چهل و دو سه ساله بود با خوش رويی پاسخش می گويد 
 و با دست به مبلمان جلوی ميزش اشاره ميکند: 

 بفرماييد. -

 روی مبل جا می گيرد و آيدين را هم کنار خودش می نشاند. 

 خب در خدمتم. -

ه پسرم عالئم مشکوکی نشون ميده.اول با چند تا آقای دکتر راستش يه مدت-
کبودی تو بدنش شروع شد.دو سه بار بينی ش خونريزی کرد.اين اواخر هم 

 ضعف و خستگی غيرطبيعی داشت. 

 دکتر با چشم هايش دقيق آيدين را زير نظر دارد: 

 که اينطور.چند وقته اينطوره؟ -

 ی ميخوره و کبود ميشه. کمتر از يک ماه.اوايل فکر ميکردم بدنش به جاي-

 دکتر با خنده و مهربانی خطاب به آيدين می گويد: 

 مرد کوچک.ميای اينجا معاينه ت کنم؟ -

 چشم های آيدين دو دو ميزند: 

 آمپول؟! -

 روی موهای خرمايی و خوش رنگش بوسه می نشاند: 

 نه قربونت برم من.گفتن که ميخوان معاينه ت کنن. -

آيدين با قدم های سست و پر ترديد ميز را دور ميزند و با کمک دکتر روی 
 صندلی معاينه می نشيند.دکتر حين معاينه می پرسيد: 

 چند سالشه؟ پسرم نفس های عميق بکش. -

 سه سال و نيم. -

 سابقه ی سرطان و مشکالت خونی خدايی نکرده تو خانواده يا بستگان داشتين؟ -
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 به دسته ی مبل چنگ ميزند: 

 تا جايی که من اطالع دارم نه. -

پلک های آيدين را پايين می کشد و نگاه ميکند.با انگشت هايش گردن و 
 بناگوشش را لمس ميکند و می پرسد: 

 کجای بدنش کبودی داره؟ -

 ساعد و رون پاش. -

 دکتر بعد از بررسی کبودی ها سر تکان می دهد: 

 نويسم.جوابش که اومد فوری برای من مياری.خب؟ براش آزمايش می -

 نگاه غمگين و مستاصلی سوی آيدين می اندازد: 

 چشم. -

 دکتر در دفترچه بيمه ی آيدين مشغول نوشتن می شود و با آرامش می گويد: 

 مشکلی نيست. هللا مضطرب نباشيد و به خدا توکل کنيد.انشا-

 ر ندارد! بغض به گلويش چنگ می اندازد.به حرف دکتر باو

 *** 

 مهمونی فرزاده.ميای؟ -

 موبايل را روی اسپيکر گذاشت و در جواب علی گفت: 

 فززاد کيه ديگه؟ -

 عه؟ فرزاد حقيقی رو يادت رفت؟ هم کالسيمون.دم اسبيه. -

 اها...نه نميام. -

داداش بدجور زدی تو گوش ِدپرسيون ها! بيخيال از غارت بيا بيرون ببين دنيا -
 چه خبره. 

 حوصله ندارم علی شما برين خوش بگذره. -

@mahbookslibrary



آخه چته تو؟ چی شده؟ حرفم نميزنی بفهميم چه مرگته! داری ورشکست ميشی؟ -
 مريض پريض هستی؟ عاشق شدی؟ 

 لپ تاپ را روی شکمش گذاشت: 

 اهَ علی چقدر حرف ميزنی! غم نامه ننويس.هيچی نيست فقط خسته ام. -

 فقط زود برگرد! خداحافظ. باشه داداش باشه.ما خريم! قبول...-

 اوفی گفت و روی کاناپه نيمخيز شد.عجب روز کسل کننده ای! 

با لبهای آويزان چشمانش را در کاسه چرخاند و هال سوت و کور را تماشا 
کرد.کاش در را باز ميکرد و می ديد بيتا با يک کيسه پشت در ايستاده و برايش 

اندازه ی او نمی توانست از فرو غذا و خوراکی آورده.اين روزها هيچکس به 
 رفتنش در مرداب تنهايی جلوگيری کند. 

نُچی گفت و برخاست.بايد ميرفت باشگاه و آنقدر خودش را خسته ميکرد که 
 ديگر مغزش انرژی فکر کردن نداشته باشد. 

ست گرمکن آديداس را پوشيد و کيف باشگاه را برداشت.داشت کتانی هايش را 
نگ موبايلش را از هال شنيد.بی حوصله ناله ای کرد.هيچ پا ميکرد که صدای ز

تمايلی به صحبت با هيچکس نداشت.از خانه خارج شد.طبقات را با آسانسور 
طی کرد و به همکف رسيد.در اصلی آپارتمان را که باز کرد با مردی بلند 
قامت و چهارشانه مواجه شد که دستش در هوا و روی زنگ بی حرکت مانده 

 بود. 

 م. سال-

 سالم.بفرماييد. -

 مرد چشمهايش را باريک کرد و سر تا پای او را موشکافانه ديد زد. 

 من با ايليا کار دارم.فکر ميکنم خود شما باشی.درسته؟ -

 بند کيفش را روی شانه جابجا کرد: 

 خودم هستم.شما؟ -
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ميخ نگاه بُرنده و براق مرد در چشم هايش فرو رفت.فرصت نکرد از نگاه پر 
فرتش تعجب کند چون مشت او پر قدرت درست جايی زير چشمش نشست و ن

 به عقب پرت شد. 

با برخورد پشت سرش به لبه ی تيز و آهنين حفاظ راه پله چشم هايش سياهی 
 رفت و درد غيرقابل تحملی در جمجمه ی سرش پيچيد. 

 پس تويی که داری تو زندگی من و زنم موش ميدوونی ها؟ -

 شمهايش رسيد و آخی گفت. درد به کاسه ی چ

جايی را درست نمی ديد...اما حرکت مرد را که يقينا همسر الله بود سمت 
خودش احساس کرد.جان از دست وپايش رفته بود و قطعا بازنده ی اين ميدان 
او ميشد. هيچ رمقی برای دفاع نداشت.روی بدنش خيمه زد و يقه اش در پنجه 

از پشت سر روی گردنش راه گرفت و  ی خشمگين او گير افتاد.مايع گرمی
مطمئنش کرد که سرش شکافته.مشتی را که داشت می آمد بر دهانش بنشيند به 
زحمت مهار کرد.از ميان ناسزاها و حرف های رکيکش کلمه ی مادر را که 

 شنيد رگ گردنش از شدت انقباض تير کشيد. 

بالفاصله صدای سرش را باال برد و با پيشانی محکم روی بينی مرد کوبيد و 
 ناله ی دردمندش بلند شد. 

خودش را از زير سايه ی هيکل تنومند او رهاند و دستی به پس سرش 
کشيد.انگشتهای خونی اش را مقابل چشمهايش گرفت.ديدش هی داشت تار و 
تار تر ميشد.سرش لق می خورد و هشياری اش رو به کاهش ميرفت.مرد روی 

 زير بينی خون آلودش کشيد و گفت:  پاهايش ايستاد.آستين پيراهنش را

يه بار ديگه اسمت رو از زبون الله بشنوم ميام کارت رو يه سره -
 ميکنم.فهميدی؟ 

ميان سرگيجه ی وحشتناک...حال تهوع و درد طاقت فرسا...نيشخند زد و 
 انگشت وسطش را باال آورد. 

راه رسيد مرد با غيظ سمتش خيز برداشت و همان لحظه يکی از همسايه ها از 
 و جلوی وقوع يک فاجعه را گرفت! 
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 *** 

باالی سرش ايستاد و به بانداژ سرش خيره شد.آه از نهادش برخاست.چرا اين 
 همه مصيبت سر اين پسر می آمد؟ 

 صورتش را لمس کرد و نامش را زمزمه وار بر زبان آورد: 

 ايليا. -

 پلک هايش لرزيد و چشم باز کرد.نگاه گيج و منگش حسام را هدف گرفت. 

 چی شده؟ -

 خشدار پرسيد: 

 تو از کجا فهميدی؟ -

ساغر از غروب داره به خونه و موبايل شرکتت زنگ ميزنه.نگران شده -
بود.خودش امشب شيفته ازم خواست برم خونه ت ببينم کجايی.همسايه ت هم 

 رگير شدی.از اون اسم بيمارستان رو پرسيدم. تعريف کرد که با يکی د

 نفس بی جانی کشيد و با درد لبش را به دندان گرفت. 

 با کی دعوات شده بود؟ -

 مهم نيست. -

 يعنی چی؟ بايد ازش شکايت کنی.زده سرت رو شکونده! -

 ايليا لب های خشک و پوسته پوسته اش را تر کرد: 

 منم دماغش رو شکوندم! -

ماليد.دستش را از آنجا به پشت گردنش رساند.احساس ميکرد  پيشانی اش را
 وقتی ساغر نيست بدون سپر مقابل اين پسر می ايستد! 

 از دکتر پرسيدم گفتن امشب بايد بستری شی و تحت نظر باشی. -

 نميخوام بمونم.راضيش کن مرخصم کنه. -

 اما ممکنه خونريزی داخلی کنی.خطرناکه. -
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 کالفه گفت: 

 .من از بيمارستان متنفرم.تو رو خدا بگو مرخصم کنن. نمی مونم-

 چطور در فقدان حضور ساغر با اين پسر بدقلق کنار می آمد؟ 

 *** 

 در اثر مسکن های قوی نيمه هشيار بود و با اين حال حواسش به مسير بود: 

 کجا ميری؟-

 خونه من و ساغر. -

 چی؟ من نميام. -

 انداخت:  گوشه چشمی نگاهی به صورت تخس ايليا

من نميام، نمی مونم، نميخوام! چرا انقدر غر ميزنی؟ دکتر با مسئوليت من -
مرخصت کرد.به اين شرط که امشب کامال حواسم بهت باشه و خدايی نکرده 

 حالت بد شد ببرمت بيمارستان.پس نميشه تنها بمونی.لطفا تحمل کن. 

د و نااميدانه سکوت انگار با لحن مصمم و جدی او قانع شده بود که کوتاه آم
 کرد. 

 ماشين را داخل حياط و زير سايه بان پارک کرد.کمربندش را گشود و پرسيد: 

 ميتونی راه بيای؟ -

 ايليا دستگيره را کشيد و کند و آهسته پياده شد: 

 آره. -

شانه به شانه ی حسام وارد خانه ی بازسازی شده، شد.هنوز سرگيجه داشت و 
ضعف شديدی بر تمام بدنش حاکم بود.نگاهش را يک دور سريع در پذيرايی 

 چرخاند.کاغذ ديواری ها جديد بودند و همينطور تمام وسايل. 

 حسام: بيا بريم تو اتاق مهمان.اونجا تخت هست ميتونی راحت بخوابی. 
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ابتدا به سرويس رفت و وقتی با دست و روی شسته بازگشت حسام سمت  ايليا
 اتاق مهمان هدايتش کرد. 

 لباست خونی شده.درش بيار. -

 ايليا بی حال روی تخت نشست و دست زير گرمکنش انداخت. 

 چی ميخوری سفارش بدم؟ -

 گرمکن را روی زمين انداخت و دراز کشيد: 

 هيچی.اشتها ندارم. -

 ش را برداشت و گفت: حسام گرمکن

 هيچی که نميشه.نخواب تا يه چيزی حاضری درست کنم. -

نمی توانست مقابل بسته شدن چشم هايش مقاومت کند.خواب داشت او را در 
 خودش می بلعيد. 

يکی از تيشرت هايش را از کشو بيرون کشيد و به اتاق مهمان بازگشت و ايليا 
 را در خوابی عميق يافت. 

کاناپه ی تخت شو انداخت.لحاف را روی باالتنه ی بی پوشش  تيشرت را روی
او کشيد و همانجا پايين تخت نشست و صورتش را تماشا کرد.نمی خواست 
گرسنه بخوابد اما وقتی اين آرامش را در چهره اش می ديد دلش نمی آمد بيدارش 

 کند. 

ماس به آشپزخانه رفت و مشغول حاضر کردن املت شد.ساغر برای بار سوم ت
گرفت و حال ايليا را با نگرانی جويا شد و او اطمينان داد که تمام ماجرا فقط 

 دو بخيه ی کوچک است. 

ساعت يازده بود و او بعد از چک کردن حال ايليا مقابل تلويزيون نشست و 
 شبکه ها را باال پايين کرد. 

روز نسبتا شلوغ و پر کاری داشت و دلش يک خواب راحت می خواست اما 
 دلشوره برای ايليا اجازه نميداد. 

 " کاش بيمارستان می موند.پسره ی لجباز" 
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با شنيدن صدای پا متعجب چرخيد و ايليا را ديد که داشت سمت در هال 
 ميرفت.ابَروهايش را باال انداخت: 

 ايليا؟ کجا داری ميری؟ -

آنکه حتی کلمه ای در جواب او بگويد به راهش ادامه داد.اخم هايش را در  بی
 هم فرو برد و سريع برخاست و به دنبالش رفت.بازويش را کشيد: 

 با توام.کجا داری ميری؟ -

اما به نظر نمی آمد ايليا با اين چشم های يخی صدای او را شنيده باشد.تکانی 
 به دستش داد: 

 ؟ ايليا؟ چته؟ چی شده-

-... 

کم کم داشت از حال عجيبش می ترسيد.دستش را مقابل چشم های ساکن و بی 
 حرکتش تکان داد و واکنشی نديد. 

 جرقه ای در مغزش زده شد.او خواب بود! و داشت خوابگردی ميکرد! 

 چند ضربه ی آرام به صورتش زد: 

 ايليا.ايليا بيدار شو. -

 پلک زد.مردمک هايش حرکت کرد و لب زد: 

 بابا! -

 نفسش در ريه زندانی شد.با او بود؟ به او می گفت بابا؟! 

 تا به خودش بيايد ايليا در آغوشش خزيده بود و هذيان وار و لرزان ميگفت: 

 داشتن...داشتن اعدامت ميکردن.خدا رو شکر زنده ای.تو زنده ای! -

نظرش دست های ايليا دور کمرش حلقه شد بود.گل های طاليی کاغذ ديواری در 
 داشت می لرزيد.پلکش پريد و اشک به چشم هايش نيش زد. 
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اين اولين باری بود که ايليا داوطلبانه به آغوش او آمده بود.هيچ اهميتی هم 
نداشت که هنوز هشيار نشده و او را با ايرج اشتباه گرفته بود! اين پسر سرگردان 

...از سالها و آشفته تکه ای از وجودش بود.از پوست و گوشت و استخوانش
 تظاهر به بی تفاوتی در برابر او خسته بود. 

در حاليکه به سختی می توانست اشک هايش را کنترل کند ايليای برآشفته و 
 مرتعش را محکم ميان بازوهايش فشار داد و گفت: 

 هيش.آروم باش. خواب ديدی. -

شد.زير ايليا مثل يک کودک بی پناه لباس او را در مشت گرفته بود و جدا نمي
 گوشش گفت: 

 ايليا؟ من حسامم.داشتی خواب می ديدی. -

به ثانيه ای تب ايليا فرو خوابيد و بدنش سرد شد.انگشتهايش را از لباس او جدا 
 کرد و قدمی عقب رفت. 

فکش می لرزيد و گويی چشم هايش می خواست خون ببارد! آرام دست دور 
 : شانه اش انداخت و به سمت راحتی ها هدايتش کرد

 خوبی؟ -

جوابی نداد و دستهايش را دور بدنش حلقه کرد.به اتاق دويد و تيشرت را 
 برداشت و بازگشت: 

 بيا اين رو بپوش برات آب بيارم. -

 ايليا با همان سر پايين افتاده تيشرت را از دستش گرفت و به تن کشيد 

 يک ليوان از آبچکان برداشت و با آب خنک شير پر کرد. 

 ر آروم تر ميشی. اين رو بخو-

ايليا ليوان را با هر دو دستش گرفت و تا نيمه ی آب را سر کشيد و سپس آن 
را روی ميز قرار داد.سرش را به پشتی راحتی تکيه داد و پلک بست در حاليکه 

 از ميان لب های نيمه بازش تند تند نفس ميکشيد. 

 بهتری؟ -
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 نا محسوس سرش را تکان داد که آره. 

 ی؟ ميخوای برات يه چيزی حاضر کنم؟ گرسنه نيست-

 گفت: 

 نه. -

جلوی موهايش بخاطر عرق خيس شده و به پيشانی اش چسبيده بود.بزاق دهانش 
را فرو داد و بی التفات به اتفاق بعد از حرکتش...دست دور گردن ايليا انداخت 
و او را دوباره ميان حجم خالی بازوهايش فرو برد.انتظار يک واکنش تلخ و 

فت.قطعا اين آرامش نشات تند به حقيقت مبدل نشد و ايليا در آغوش او آرام گر
از تنهايی و بی پناهی اش می گرفت.بعد از سالها غم و حسرت توانسته بود 
بدون نگرانی بغلش کند و از حضور او انقدر نزديک و انقدر قابل لمس لذت 
ببرد.حاال..در اين لحظه..هر چيز جز ايليا، اهميت و ارزش خودش را از دست 

دقايق را تا ابَد بکشد...تمام نشود...و ايليا داده بود.دلش می خواست خدا اين 
پسش نزند.حداقل بعد از آن همه سختی و تاوان و تحمل، يک آغوش ساده که 

 حقش بود...نبود؟ 

 دستی روی موهای کوتاه پشت گردنش کشيد و نجوا کرد: 

درست ميشه.اين روزها هم باالخره ميگذره.بدتر از اين هاش هم گذشته.صبر -
ا پاداش صبرت رو بهت ميده.تمام اين تلخی ها رو واست تالفی داشته باش.خد

ميکنه.اين حرف خودشه.حرف خودش رو که نقض نميکنه.وقتی ميگه بعد 
سختی آسونی هست حتما هست.تموم ميشه..رد ميکنی..حالت خوب ميشه و 
اونقدر خاطره ی شيرين ميسازی که ديگه ياد اين روزهای بد نمی افتی.فقط 

 ست.مادرت هست. صبر کن.خدا ه

 تعلل وقفه ای کوتاه ميان صحبتش انداخت و آرام تر گفت: 

 منم...هستم. -

سکوت ايليا را سنگ هم نمی توانست بشکند...اما همين که ترکش نکرد و 
 همانجا خوابش برد و آن احساس خال َده ساله را تا قسمتی پُر کرد يعنی پيروزی! 

 *** 
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 داشت با تمام وجود اشک ميريخت. 

خيلی نامردی.قلبم داشت ميومد تو دهنم.تا در خونه ت هم اومدم.انقدر زنگ -
 زدم که گوشيم داغ کرد. 

مردمک های ايليا همراه اشک او پايين می آمد و حرف نميزد.دوست نداشت 
در اين شرايط غر بزند و شکايت کند.نمی توانست اوج استرس و عذابی را که 

 روز گذشته کشيده بود به ايليا نشان دهد. 

تو حتی يه ذره هم برای نگرانی من ارزش قائل نيستی.اون همه ميس کال و -
و جواب ندادی.ديروز نتونستی...امروز چی؟ اصال چه  اس ام اس رو ديدی

 باليی سر خودت آوردی؟ سرت چی شده؟ 

کاش خودش می دانست وقتی اينطور عميق و خيره و ساکت نگاه ميکند...چقدر 
دل می برد و چقدر هم که ترسناک ميشود! اما آنقدر دلخور بود که تاثيری از 

  اين نگاه نفوذ ناپذير و ناخوانا نگرفت.

اصال شايد تقصير منه.فکر کردم شايد نصف اونقدری که بهت اهميت ميدم منم -
برات مهمم...ولی انگار اشتباه ميکردم.حتی به خودت زحمت نميدی واسه اينکه 
من از ترس و نگرانی ديوانه نشم يه پيام خشک و خالی بفرستی.خب اگه داری 

خودم رو بهت تحميل  به زور تحملم ميکنی مستقيم بهم بگو.من که نميخوام
کنم.فقط فکر کردم شايد يه کم هم که شده بتونم حالت رو خوب کنم.کمکت 

 کنم.دوستت باشم...اما... 

اصال نفهميد چه شد.باقی جمله مهلتی برای خروج پيدا نکرد.دمای بدنش برای 
چند ثانيه سقوط کرد...و به همان سرعت باال رفت و جهنم واقعی را درونش 

شم های او داشت از کاسه بيرون می پريد اما چشمان ايليا بسته احساس کرد.چ
بود.او داشت آتش ميگرفت و ايليا خاموش ميشد.خواب می ديد؟ نه! اين سوزن 
سوزن شدن گونه هايش...اين حرارت و اين دل ضعفه نمی توانست در خواب 

 اتفاق بيفتد. 

ز دهانش فرو او پيش دستی کرد و سرش را عقب کشيد.اکسيژن را با عطش ا
داد.دهان باز مانده اش! دستش بی اجازه از او باال آمد و روی لب های تَرش 

 نشست.لبهايی که لحظاتی پيش مهمان ناخوانده داشت. 
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 نگاه ناباورش از صورت ايليا جدا نشد.چه کار کرد؟! 

ايليا بی لبخند، بی انعطاف و با خونسردی حيرت آوری تکان به شانه هايش داد 
  و گفت:

 ببخشيد! فکر کنم اثر ضربه ايه که به سرم خورده! -

 حالت طلب کار چهره اش شگفت آور بود.داشت دستش می انداخت! 

محکمه ای در ذهنش بر پا شد و تک تک عواطفش به جايگاه می آمدند و اليحه 
ارائه ميدادند.ترس يک چيز می گفت، خشم يک چيز، اضطراب يک چيز، 

 که چنان هميشه راه خودش را ميرفت! تعجب چيز ديگر، عشق هم 

ميان هجوم احساسات متناقض و اشتياق و خاطرات سياه بی مقدمه برخاست و 
 سمت خروجی رفت که ايليا سِد بلندی بر مسيرش شد. 

 هی هی...کجا؟ -

اعتراف ميکرد ميل به تجربه ی دوباره ی آن بوسه ی نصفه و نيمه به تمام 
 احساسات بدش می چربيد. 

 وام...ميخوام برم. ميخ-

 ايليا قدمی جلو آمد و فاصله شان را کم کرد: 

 نميشه. -

 نزديکِی پر از چون و چرا را با عقب نشينی جبران کرد. 

 چرا نميشه؟ -

 هنوز هم لبخند نميزد: 

 چون من نميخوام. -

صدايش...صدای لعنتی اش می لرزيد و رسوايش ميکرد و به بی تفاوتی ايليا 
 غبطه می خورد. 

 مگه به خواست توئه؟ -
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دست ايليا به مقصد موهايش باال آمد.رشته ی رها از بند گيره ی سر را دور 
 انگشتش پيچيد و بَم گفت: 

 اينجا همه چيز به خواست منه! -

 دستش را پس زد: 

 خودخواه! -

 چشم هايش خيره شد و گفت:  در

 زورم ميرسه و هستم! اگه زورت ميرسه برو! -

با يک تماس کوتاه او را زير و رو کرده و در هم پيچيده بود و خودش انگار 
 نه انگار! 

با عصبانيت هيکل کشيده اش را دور زد.شايد زورش نمی رسيد اما تالشش را 
 ميکرد.او که بازيچه نبود! 

 دورش حلقه شد و او را به عقب کشيد.دست و پا زد:  دست ايليا از پشت

 ولم کن! تو حق نداری! -

باورش نميشد که او را با يک دست مثل گونی برنج زير بغلش زده و اعتنايی 
 به مقاومتش نميکند. 

روی مبل فرود که آمد، بغض آلود نگاهش کرد و ايليا دست به کمر مثل يک 
 بازجو باالی سرش ايستاد: 

 من می ترسی؟  تو از-

 نگاه از چشم های تيز و باريک شده ی او دزديد و گفت: 

 نه خير! فقط...اون کارت درست نبود. -

 چرا درست نبود؟ -

 دلش ميخواست سرش را به جايی بکوبد: 
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االن توی هفت خط داری از من می پرسی چرا درست نبود؟ برای اينکه من -
 يم. دوست دخترت نيستم! ما دوستای معمولی هست

 لبش را باال کشيد و تظاهر به تفکر کرد: 

من واقعا نمی فهمم! تو که من رو دوست داری.منم که ازت خوشم مياد.رابطه -
مون هم که معمولی نيست.هر روز به خونه ی من رفت و آمد داری.برام غذا 
مياری مدام نگرانمی روزی بيست بار بهم زنگ ميزنی ازم توضيح ميخوای 

نميدم دلخور ميشی.حتی يه بار بهم گفتی اگه من چيزيم بشه  وقتی جوابت رو
 می ميری! اين دوستِی معموليه؟ 

 نمی توانست درست نفس بکشد... 

وقتی ايليا سمتش خم شد و دستهايش را دو طرف او به تکيه گاه مبل چسباند 
اوضاع سخت تر هم شد.صدايش را به عمد يک طور آرام و دل آشوب کنی 

 ای او کرد: روانه ی گوش ه

 يا تعريف من از معمولی اشتباهه يا تو داری خودت رو گول ميزنی! کدومش؟ -

به يقه ی بلوز اسپرتش خيره مانده...و آن زنجير باريک نقره ای که از يقه اش 
 هويدا بود. 

 ايليا ادامه داد و استقامت او مقابل َنَ◌گريستن را در هم کوبيد: 

وقتی بخاطر يک روز بی خبری از من داری ديوونه ميشی يا وقتی نزديکمی -
و اونطوری تند تند حرف ميزنی و من نميتونم به چيزی جز بوسيدنت فکر کنم 
يعنی اين دوستی معمولی نيست! پس بذار همه چيز اونجوری که طبيعتمون می 

ن خاطرات طلبه پيش بره.حتی اگر خاطره ی بدی در اين مورد داری.من او
رو از حافظه ت پاک ميکنم.اين ترس رو از بين ميبرم.به شرطی که تو 

 بخوای.ميخوای؟ 

 -... 

 ايليا قطره ی درشت اشک را از روی گونه اش زدود و تحت فشارش گذاشت: 

 ميخوای؟ -
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مگر اينکه کور باشد و اين همه خواستن را در وجود او نبيند...اما دنبال اعتراف 
 بود.بدجنس! 

 نی اش را باال کشيد سر تکان داد که آره. بي

 نچ نشد.بلند بگو. -

 دندان روی دندان ساييد و دل را به دريا زد و با قلبش گفت: 

 ميخوام. -

 *** 

جواب آزمايش ميان مشتش مچاله ميشود.صدای پاشنه های پنج سانتی کفشش 
روی سنگ فرش پياده روی پارک و صدای گنجشک ها و فواره ی حوض در 

 م می پيچيد. ه

تن خسته اش را روی نيمکت فلزی می کوبد و می نشيند.به زمين بازی نگاه 
ميکند.همان زمين بازی که آيدين جانش را برايش ميداد.سرخوش در آن محوطه 

 می دويد.جيغ می کشيد و از سرسره پايين می آمد، تاب سواری ميکرد. 

استخوان، بيمارستان، واژه ها ميان سرش چرخ می خورد.لوسمی، پيوند مغز 
 بستری، پدر آيدين! 

دکتر پرسيده بود پدرش کجاست؟ و او سکوت کرده بود...و در دلش آه کشيده 
 بود...ضجه زده بود. 

انگار که يک کوه را روی سينه اش گذاشته اند.همانقدر قبلش سنگين 
 بود.همانقدر ريه هايش برای باز و بسته شدن زجر می کشيدند. 

را می نگرد آيدين را می بيند.آيدين کوچکش...آيدين سه ساله هرکجای پارک 
اش.آيدين پر از آرزو بود.پر از کارهای نکرده و راه های نرفته.آيدين می 
خواست درس بخواند.می خواست آدم بزرگی شود.تازه کالس ژيمناستيک ثبت 

کر نام کرده بود.ورزش دوست داشت.باهوش بود.نه! نميشد.تسليم نميشد.نبايد پي
 کوچکش را به خاک ببازد.به هر قيمتی که شده بود.حتی!... 

 * 
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 انديشناک لبی به فنجان چايش زد و پرسيد: 

 قبال هم اينجوری شده بود؟ منظورم خوابگردی و اختالل تو هوش و حواسشه. -

 ساغر موهای نمناکش را پشت گوش هدايت کرد: 

خبر دارم...ولی از  خيلی وقت پيش.تو دوران بلوغش.يکی دو بارش رو من-
اون موقع ديگه فکر نميکنم.آخه ايرج هميشه در مورد اين مسائل من رو هم در 

 جريان ميذاشت. 

 با ريموت اسپيلت را خاموش کرد تا سر خيس ساغر را سرما نگيرد. 

 فکر نميکنی به کمک يه روانشناس احتياج داره؟ -

 ساغر با افسوس سر تکان داد: 

شد بره دکتر چهارده سالش بود و زمانی که من و ايرج  آخرين باری که حاضر-
زورمون بهش ميرسيد.اون از حرف زدن در مورد احساسات و افکارش بدش 

 مياد.البته ناگفته هم نماند که هيچ دکتری نتونست کمکش کنه.بی فايده بود. 

 به راحتی چرمی خيره شد.همانجايی که ايليا تا صبح کنارش به خواب رفته بود. 

ميدونی حسام گاهی فکر ميکنم اگر...بچه مون هفت سال پيش سقط نشده بود، -
 اگر اون االن زنده بود بازم انقدری که االن به فکر ايليايی بهش اهميت ميدادی؟ 

 اخم کرد: 

 منظورت چيه؟ من رو اينجوری شناختی؟ -

ز نه نه اشتباه برداشت نکن.ميگم يعنی اگر يه بچه ی ديگه داشتی حواست ا-
 ايليا پرت نميشد؟ 

دوباره به راحتی نگاه انداخت و طوری که انگار با خودش حرف ميزند زمزمه 
 کرد: 

نه..به نظرم شش تا بچه ی ديگه هم داشتيم باز ايليا رو يه جور ديگه دوست -
داشتم.حتی با وجوديکه هيچوقت کنارم نبوده.پيش ما زندگی نکرده و من از دور 

 دم! بزرگ شدنش رو تماشا کر
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 *** 

روی نام شعبانی ضربه زد و تماس را برقرار کرد.معموال بعد از دو زنگ 
 جواب ميداد و نفهميد چرا معطلش کرد. 

 بله ايليا؟ -

 سالم شعبانی...ببين دو تا درخواست ازت دارم. -

 در خدمتم. -

اول اينکه ميخوام يه وکالت بهت بدم تموم اموالی که ايرج به اسمم زده رو -
 ی و وقف خيريه کنی. بفروش

 اما چرا؟ -

 توجهی به سوالش نکرد: 

و اينکه ميدونم خواسته ی زياد و نا به جاييه اما ممکنه يه قرار مالقات ديگه -
 با بابام جور کنی؟ بايد باهاش حرف بزنم. 

 سکوت شعبانی نشانه ی خوبی نبود. 

 الو؟ صدام مياد؟ -

 ايليا جان... -

 ميشه يا نه؟-

 ام شد! ايرج...اعد-

 انگار جمجمه اش را شکافتند و روی مغزش آب جوش ريختند! 

 صدايش تحليل رفت: 

 ِکی؟ -

 سه روز پيش.متاسفم! -

 سه روز پيش...همان شبی که او خوابش را ديد.خواب اعدام شدنش را. 
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موبايل روی پاهايش افتاد و صدای ايليا ايليا گفتن شعبانی دور شد.شقيقه هايش 
را محکم فشار داد.يعنی مرده بود.ايرج مرده بود؟ همه ی آن ابهت زير خاک 
رفت؟ قهرمان کودکی هايش؟ پدری که پدری بلد نبود.پدری که پدرش 

خروج زخمی کرد نبود.بازدمش ميلی به باال آمدن نداشت و تمام مسير را برای 
 و سوزاند. 

ضربه ای به در خورد و با مکثی کوتاه بيتا داخل آمد.حال ناخوش او را که ديد 
 ماتش برد و سپس با عجله قدم سمتش تند کرد: 

 ايليا؟ چی شده؟ -

 دو دکمه ی بااليی پيراهش را باز کرد.سوئيچش را چنگ زد و گفت: 

 من ميرم.اگه تا دو ساعت ديگه برنگشتم تعطيل کنين. -

 کجا؟ بذار منم باهات بيام. -

 جواب نداد و دور شد. 

قطرات ولرم آب روی پوستش می لغزيدند و سقوط ميکردند.به کاشی های آبی 
 روشن خيره شد. 

 "چرا تموم نميشه" 

نقطه ای و  واقعا چرا تمام نميشد؟ سالها بود که داشت ميان ظلمات سمت نور
دوری می دويد...اما حاال که مختصاتش را جستجو ميکرد می ديد انگار تمام 
مدت داشته در جا ميزده.روشنايی از او فرار ميکرد.او را ميان سياهی 
ها...هيوالها و ترس ها رها کرده بودند.او گم شده بود.چرا کسی دستش را نمی 

 گرفت؟ 

فت و ناپديد ميشد زل زد.از اينکه بيتا و به دودی که انحنا می گرفت و باال مير
نگرانی اش را از سر خود باز کرده بود پشيمان شد.تنهايی و خلوت که کمکی 

 به بهبودی حالش نکرد.شايد بيتا می توانست.قطعا می توانست. 

بی حواس اطراف را در پی موبايلش جستجو کرد و ناگهان خاطرش آمد که در 
 شرکت جايش گذاشته. 

@mahbookslibrary



 يد و از خط خانه شماره اش را گرفت.خيلی منتظرش نگذاشت: پوفی کش

 جونم؟ -

 ميای اينجا؟ -

شايد پرو به نظر می آمد.شايد انقدر توقع داشتن از بيتا اشتباه بود.بيتا دختری 
نبود که بخواهد از سر تفريح و خوش گذرانی با او وقت بگذراند.قطعا اين 

ن دختر شاداب و سرحال آدم دل رابطه برای بيتا خيلی جدی تر ميشد.حق اي
 مرده ای چون او بود؟ بيتا برای او حيف نميشد؟ 

 وقتی بدون لحظه ای ترديد گفت "ميام" چيزی در سينه اش فرو ريخت. 

 گوشی را سر جايش گذاشت و سيگار بعدی را روشن کرد. 

 * 

از پارچ دو ليوان شربت آبليمو و خاکشير برای مريم و مونای از کالس زبان 
 بازگشته ريخت و به دستشان داد. 

مريم شال صدری رنگش را از دور گردنش باز کرد و سرش را مقابل پنکه 
 برد: 

 وای خدايا نفسم بريد.چقدر گرمه. -

مادر دستکش يک بار مصرف را دستش کرد و مشغول پماد مالی زانوهای 
 متورمش شد: 

 چقدر ديگه مونده؟ -

 بديم تموم شه بره. آخراشه...اين آزمونه رو هم خوب -

 لب برچيد و کنار مونا نشست و با دلتنگی بغلش کرد: 

 قربون قيافه پوکرت برم.دلم برات تنگ ميشه. -

مونا هم که انگار اين روزها معنای رفتن و غربت و دوری را بهتر درک 
ميکرد و نزديک تر می ديد دست هايش را دور کمر او محکم کرد و گونه اش 

 را تند بوسيد. 
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 مادر تحت تاثير چهره های غمگين آنها رو به مريم گفت: 

حاال اين ته تغاری رو نبری نميشه؟ شما دو تا که دارين ميرين مژگان هم -
 شوهر کرد من و اين بچه که دلمون می پوسه خب اينجا. 

مريم موهايش را باالی سرش جمع کرد و دستمال کاغذی را پشت گردن خيس 
 از عرقش کشيد: 

مامان جان من فکر آينده شم که ميگم بياد باهام.باهوشه اهل درسه المپياديه! -
اونور کسايی مثل مونا رو رو سرشون ميذارن.بهش امکانات ميدن بستر 

 پيشرفتش رو فراهم ميکنن.اينجا تهش قراره چی بشه؟ 

 مادر آهی کشيد و گفت: 

 لتنگيه. چی بگم واال.منم که بدم نمياد شما پيشرفت کنيد.بحث د-

منم که خواستم ببرمتون محسن هم داشت کارهاتون رو درست ميکرد خودتون -
 نخواستين. 

مژگان رو ول کنيم به امان خدا کجا بيايم؟ نميشه که تنهاش بذاريم هممون ول -
 کنيم بريم. 

حاال اين که غصه نداره االن هزارجور راه هست واسه اينکه با هم در ارتباط -
 رصت پيش اومد ميايم سر ميزنيم. باشيم.هر وقتم ف

 موبايل مريم ميان مکالمه زنگ خورد و ناله اش بلند شد: 

 وای محسنه حاال بايد با اين خستگی خريد هم برم. -

 بعد از قطع تماس مادر پرسيد: 

 تاريخ قطعی عروسيتون کی شد باالخره؟-

نمونده.اصال  سی شهريور.شما هم کم کم بايد بريد دنبال خريدهاتون.چيز زيادی-
دلم نميخواد از فک و فاميل محسن چيزی کم داشته باشيد پس فکر پول رو نکنيد 

 حسابی هم به خودتون برسيد. 

 *** 
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از ميان رديف شامپو ها دنبال کلير مردانه چشم چرخاند و داخل چرخ دستی که 
تقريبا تا نيمه پر شده بود انداخت.به نظر می آمد تمام لوازم و اغذيه ی ضروری 

 را برداشته. 

چرخ را به سمت صندوق هدايت کرد و بعد از پرداخت حسابش از آژانس 
 خواست کرد. فروشگاه ماشينی به مقصد خانه ی ايليا در

بارش حسابی سنگين بود و به تنهايی نمی توانست اين همه پالستيک سنگين را 
 به طبقه ی چهارم برساند و ناچار به طلب کمک شد. 

 الو ايليا بيا پايين کمک. -

 چه خبره؟ -

 خريد کردم. -

 لحن نکوهش گر ايليا در گوشش نشست: 

  مگه من صدبار نگفتم ديگه اينکار رو نکن؟ ها؟-

 خب يخچالت خالی بود مواد شوينده تم همه تموم شده بود. -

صدای خش خش و وقفه ای که گاها بين سرزنش هايش می افتاد متوجهش کرد 
 در حال پوشيدن لباس است. 

خب به جهنم، شده باشه.مگه وظيفه ی توئه بری برای من خريد کنی؟ -
 ی؟ چندرغازی رو که درمياری بايد واسه خونه من به فنا بد

چرا انقدر حرص ميخوری؟ پولش رو که از خودم ندادم از همون کارتی که -
 دادی بهم خرج کردم. 

عذر بدتر از گناه نيار.من اون کارت رو دادم واسه روز مبادا.دادم واسه مخارج -
 ضروری و داروهات.نه خريدخونه م! 

 زد: حاال به او رسيده و تماس را قطع کرده بود.مقابل صورت بدخلقش لب 

من دوست ندارم موجودی کارتت رو برای خودم هزينه کنم.مسائل مالی من -
 به عهده ی تو نيست! 
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عضالت صورت ايليا سخت شد و حينی که داشت دو سوم پالستيک ها را از 
 روی زمين بلند ميکرد گفت: 

 پس به عهده ی کيه؟ -

 مابقی خريد را برداشت و پشت سر ايليا راه افتاد: 

 تو که شوهرم نيستی بخوای خرجيم رو بدی! -

 وارد اتاقک آسانسور شدند و ايليا با تلخ زبانی جوابش داد: 

آها اونوقت تو زنمی که ميای تو آشپزخونه م واسم غذا ميپزی؟ يا خونه م رو -
 جمع و جور ميکنی؟ يا واسم لباس اتو ميزنی؟ 

.حلقه ی پالستيک ها را از آسانسور در طبقه ی چهار متوقف و آنها پياده شدند
 دور انگشتش خارج کرده و همه شان را مقابل در چوبی واحد رها کرد: 

 اگه ناراحتت ميکنه ديگه نميام! -

 ايليا با پوزخند کليد در قفل چرخاند و گفت: 

 من چی ميگم تو چی ميگی. -

 برخورد ايليا حالش را گرفته بود و ذوقش را کور کرد. 

 من ميرم. -

 ا را داخل راهرو هل داد: خريد ه

کجا؟ فقط اومده بودی آذوقه برسونی؟ جای من و تو انگار عوض شده! مرد -
 خونه شدی به سالمتی! 

با خشم رو بر تابيد و سمت آسانسور راه گرفت که ايليا شانه اش را از پشت 
 کشيد و او را داخل خانه انداخت: 

 االن وقت لوس شدن نيست بيتا عصبانيم نکن. -

 نديد: خ

 لوس؟ من لوس کردن بلد نيستم آقا ايليا! -
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بيتا من پيک خريد نميخوام.من کلفت نميخوام.من دوست ندارم کارهای خونه -
م رو انجام بدی.خوشم نمياد خودت رو خسته کنی.کارگر بخوام پول ميدم يکی 

 رو ميارم.تو کارگر نيستی! اين رو بفهم! 

چاند و نگاهش روی نقش فرش کرم با بغض انگشت هايش را محکم در هم پي
 رنگ گره خورد. 

ايليا با دو گام بلند خودش را به او رساند و شالش را از سرش کشيد.يکه خورده 
و ترس زده پس رفت اما دست های ايليا اجازه نداد.سرش را در موهای او فرو 

 برد و ولوم صدايش پايين آمد: 

همون چيزهايی رو که تو قايمش من زنونگی ميخوام.آرامشت رو ميخوام.دقيقا -
 ميکنی! 

از خشونت و فشار دست های ايليا ترسيد و چيزهای خوبی يادش نيامد.صورتش 
 را از لبهای ايليا دزديد و فرياد معترضانه اش را به آسمان برد: 

 چه مرگته؟ -

 قلبش تند می کوبيد.چقدر بد اخالق شده بود.حق داشت! 

 بدنش را می لرزاند:  ايليا دلخورانه و با صدای بلند

تو که نمی تونستی واسه چی اومدی تو زندگی من؟ چرا قبول کردی؟ اصال -
 چرا عاشق شدی؟ 

نفسش با هن و هن می رفت و می آمد و زبانش ارتباط از مغز نگرفت و 
 خودسرانه تکان خورد: 

 ببخشيد! -

چی رو ببخشم؟ دفعه چندمه داری يه جوری باهام رفتار ميکنی انگار يه -
 متجاوز روانی ام؟ تو که اذيت ميشی خب ديگه ادامه نده.منم اذيت نکن! 

مثل يک تکه چوب بی خاصيت ايستاده بود و صورت سرخ از خشمش را نگاه 
 ميزد. ميکرد.داشت بهم ميزد؟ داشت رابطه ی نوپا و بيست روزه شان را بهم 

 "حق داره" 
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از وقتی رابطه شان شکل و اسم ديگری به خود گرفته بود، به جای اينکه ايليا 
را آرام کند و زخم هايش را مرهم شود و دردهايش را التيام ببخشد او را از 

 خودش می رنجاند! 

با صدای کوبيده شدن در اتاق به چهارچوب تکان خورد چشم از کيسه های 
 خريد گرفت. 

 * 

 بی قرار موهايش را چنگ زد و پلک روی هم فشرد. 

چکار کرده بود؟ مگر يادش رفته بود او بيتاست؟ و نه الله و طناز و مهناز و 
هر دختر ديگری؟ يادش رفته بود او فرق دارد؟ يادش رفته بود روح و جسم آن 
دختر آسيب ديده است؟ ياد چشم های وحشت زده اش افتاد و بر خودش لعنت 

 . فرستاد

 " گند زدی.احمق!"  

تنش ها و اتفاقات اين مدت آنقدر روانش را زخمی و خدشه دار کرده بود که 
کنترل رفتار از دستش در ميرفت و حال بدش را سر بيتای بی گناه خراب 
ميکرد.گويی عادت داشت او بخواهد و دخترها مشتاق تر انجام بدهند.تا حاال 

بقيه بودند که مسير را پيش رويش باز  برای داشتن کسی تالش نکرده بود.اين
 ميکردند و بيتا اولين دختری بود که پسش زد و معادالتش را بهم ريخت! 

از لبه ی تخت بدنش را باال کشيد و سريع از اتاق خارج شد تا عذرخواهی کند 
و بگويد که گاهی بعضی کارها و برخوردهايش دست خودش نيست اما...بيتا 

شمش به کيسه های خريد افتاد که حاال روی کانتر در نبود.قلبش خالی شد.چ
 آشپزخانه بودند.قلبش...خالی تر شد. 

کف دستش را روی فکش کشيد.سرش داد کشيده بود.گفته بود که برو، ادامه 
 نده! 

 موبايلش را از جيبش بيرون کشيد و با خطش تماس گرفت.خاموش بود! 

ه ی چشم چرخ زدند.تازگی ها تيغه ی بينی اش را ماليد.مردمک هايش در کاس
به ديدن بيتا در آپارتمان کوچکش عادت کرده بود که مدام با آن جثه ی ريزه 
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اش اين طرف و آن طرف بدود و بريز و بپاش های او را جمع کند.يا در 
آشپزخانه با آن پيشبند بامزه ای که مخصوص خودش در خانه ی او خريده بود 

هايش در ساختمان بپيچد.به او غر بزند  آشپزی کند و ظرف بشورد.بوی کيک
که لباس ها و جورابش را روی مبل ها رها نکند و کمی مرتب باشد..و بعد 
بگو مگويشان شروع شود و دعوا کنند.خنده ی بی طراوتی بر لبش دويد.مثل 

 زن و شوهرها! 

هوا کامال تاريک شد و بيتا موبايلش را روشن نکرد او آنقدر بی تاب شد که 
م گرفت برود سراغش و کاری کند که تا کنون در زندگی اش بی سابقه تصمي

 بوده، منت کشی! 

با ترافيک و شلوغی های غيرقابل تحمل نيم ساعتی مسير زمان برد.مقابل در 
 خانه شان که رسيد عقربه های ساعت مچی اش نهُ و چهل دقيقه را نشان ميداد. 

انتظارش بوق خورد.طول با نااميدی بار ديگر تماس گرفت و بر خالف 
کشيد.فکر کرد قرار نيست صدای نازکش را از آن سمت خط بشنود و باز هم 

 بيتا غافلگيرش کرد. 

 بله! -

 لبش کش آمد.دختر کوچک قهر کرده بود! 

 جلوی خونه تونم. -

 مکثی کرد: 

 خب؟ -

 بيا بيرون. -

 چيکار داری؟ -

 بيا تا بگم. -

ماس را قطع کرد و ميدانست بيتا آنقدر مهربان و برای بستن راه بر هر مخالفتی ت
و دل رحم است که نتواند او رااينجا منتظر بگذارد.همانطور هم شد و دقايقی 
بعد با شالی که القيدانه روی موهای آزادش انداخته و مانتوی جلوباز و دمپايی 
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های خال خالی بانمکی پا به کوچه گذاشت و ابتدا اطراف را دقيق زير نظر 
 ت.وقتی از خلوت بودن کوچه مطمئن شد دويد و داخل ماشين نشست. گرف

 چشمهايش را مستقيم به رو به رو دوخته بود و نگاهش نميکرد. 

 عليک سالم! -

لبه های مانتو را ميان مشت گرفت و روی هم کشيد و دستها را همانجا به سينه 
 زد: 

 سالم. -

 به حلقه های در هم فرو رفته ی موها روی شانه اش خيره شد و آهسته پرسيد: 

 خيلی قهری؟ -

 قهر نيستم...ولی ناراحتم!  -

لِب پايينِی جلو آمده اش توجهش را به خودش معطوف کرد.اين حرکت يعنی 
 واقعا ناراحت بود. 

 خب منم اومدم از دلت در بيارم. -

 رويش زد:  پوزخند آغشته به حزن و طعنه به

 بلدی؟ -

 انگشت اشاره را در گونه پُر و نرمش فرو برد: 

 بلدم.تو نميخوای. -

 چشم های درشت و زيبايش از اشک برق زد: 

 بلد بودن تو فقط تو يه چيز خالصه ميشه. -

 اينجوری نيست. -

چرا همينجوريه.تو که نمی تونستی من رو بدون اون...اون چيزها بخوای پس -
م ميکنی؟ چرا گفتی ترسم رو از بين ميبری؟ خاطرات بد رو چرا گفتی کمک

پاک ميکنی؟ اگه انقدر برات مهم بود چرا خواستی با هم باشيم؟ تو که ميدونستی 
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من مثل دخترهای توی زندگيت نيستم! پس چرا؟! چرا من رو با اونها مقايسه 
 ميکنی؟ 

ای وجدانش عصبی لبش را به دهان گرفت.اين حرف ها دقيقا همان سرزنش ه
بود.نفسش را از بينی خارج کرد و با يک حرکت سريع بيتا را ميان بازوهايش 

 محصور کرد. 

 معذرت ميخوام! حق با توئه. -

 بغض آلود ناليد: 

 ولم کن.مگه بهم نزدی؟ -

 محکم فشارش داد: 

 نه! من فقط عصبانی بودم.خيلی وقته عصبانی ام. -

 دست ظريف بيتا روی بازويش نشست. 

 خب چرا ازش حرف نميزنی؟ چرا می ريزی تو خودت تا اينجوری شه؟ -

 چانه اش را روی موهای وز او کشيد: 

اول تو از ترس هات بگو.برام تعريف کن چی شده که تو از تماس بی منظور -
 و با منظور من وحشت ميکنی؟ هوم؟ 

 : پنجه های بيتا در بازويش فرو رفت و صورتش را در بلوز او پنهان کرد

 نه. -

 چرا؟ -

 نميخوام. -

 خجالت ميکشی يا بهم اعتماد نداری؟-

 يادآوريش...حالم رو..بد ميکنه. -

 اگه بگی شايد حالت بهتر شه.نذار بمونه تو سينه ت و عفونت کنه. -

 "مثل من" 
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 نفس بيتا از بغض لرزيد و ضعيف گفت: 

 يکی از مشتری های ايرج..... -

تمام تالشش را به کار بست تا واکنش نا به جا نشان ندهد.بيتا اکنون به امنيت و 
 آرامش نياز داشت نه تعصب! 

 نفس عميقی کشيد و تسلی دهنده پرسيد: 

 خب؟ -

ناخن های بيتا داشت بازويش را می خراشيد اما می دانست در حال خودش 
 نيست پس تحمل کرد. 

رد و البته پولدار بود.اذيتم هشت ساله ی مج-يه مرد سی و هفت-
ميکرد...اما...از يه جايی جلوتر نميرفت.انگار مخصوصا اون کارها رو 

 ميکرد.بعد فهميدم کار ايرجه. 

 زبانش را محکم گاز گرفت. 

به ايرج گفتم ديگه نميرم خونه ش.خواستم يکی ديگه رو به جای من بفرسته -
اگر مشتريش رو از دست ولی قبول نکرد.گفت اون مردک من رو ميخواد و 

 بده سفته هام رو ميذاره اجرا! 

 موهايش را نوازش کرد و با فکی که بهم می فشرد نجوا گونه گفت: 

 متاسفم. -

چه هيواليی برای او پدری کرده بود.با لقمه ی چه هيواليی بزرگ شده و قد 
 کشيده بود.برای از دست دادن چه هيواليی اشک ريخته بود. 

 از آغوشش بيرون رفت و دستی زير بينی اش کشيد:  بيتا مدتی بعد

 ببخشيد اگه اذيتت کردم. -

عضالت کنار لبش به زحمت از دستور مغز پيروی کرده و تکانی خوردند و 
 لبخند کج و معوج و دروغينی تحويل بيتا دادند: 

 اذيتم نکردی. -
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 بيتا کف هر دو دستش را زير چشم هايش کشيد: 

راحتيت ميشم واقعا ناخواسته ست.تا اومدم اون خاطره رو اگه...گاهی باعث نا-
فراموش کنم و به خودم بقوبولونم که همه مثل هم نيستن ماجرای شاهين پيش 
اومد و همه چيز رو خراب کرد.اصال دست خودم نيست.يه حس...حِس بد و 

 کثيفيه. 

ف؟ آنقدر مشتش را فشار داد که رنگ از بند انگشت هايش فرار کرد.حِس کثي
وقتی با عالقه نزديک بيتا ميشد تا از وجودش عشق و آرامش بگيرد، او حِس 

 کثيفی داشت؟! 

 بيتا به من و من افتاد و نگاهش را دزديد: 

جدای از اون...من..خب ميدونی من...شايد خيلی سنتی و معتقد نباشم، ولی -
يست نمی تونم از چهارچوب هام وقتی هيچ رابطه ی رسمی و تعهدی بينمون ن

خارج شم.اونجوری احساس امنيت نميکنم.انگار دارم روی يه طناب راه ميرم 
 و زير پام خاليه. 

 تعلل کرد و استفهامی پرسيد: 

 ميدونی چی ميگم؟ -

چرخيد و تکيه اش را به صندلی داد و نگاهش به شيشه ی جلوی ماشين دوخته 
 شد. 

 منظورت از رابطه ی رسمی ازدواجه؟ -

 سکوت بيتا مهر تاييد بود. 

ازدواج به اين راحتی نيست بيتا.واسه سِن من و تو خيلی زوده.اصال به نظرت -
 به اون اندازه از بلوغ فکری و عاطفی رسيديم که همچين تصميمی بگيريم؟ 

 بيتا سر در گريبان فرو برده و آهسته گفت: 

 دليلش چيه.  من که اين رو نخواستم؛ فقط خواستم بگم اگر عقب ميکشم-

 چشم بست و با مکث باز کرد. 

 بيتا به سرعت آن بحث را جمع کرد و گفت: 
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ازت ممنونم که اومدی.راستش...حق با تو بود.وقتی ازش حرف زدم سبک تر -
 شدم. 

هنوز از صحبت های بيتا شوکه بود و جز يک لبخند تکراری جوابی نداشت.آيا 
شد؟ يا که فقط حرف دلش را گفته از او می خواست به رابطه شان رسميت ببخ

 بود؟ 

 ***  

صدای برخورد قاشق به ديواره ی ليوان او را مجبور به باز کردن پلک های 
 پف کرده اش ميکند.فروغ با ليوان آب قند باالی سرش می ايستد و ميگويد: 

 فدات شم بلند شو اين رو بخور. -

 با کمک فروغ روی مبل می نشيند و با بی حالی می پرسد: 

 آيدين... -

 با پويا و آرمان فرستادمش شهربازی.خوب نبود تو اين حال می ديدت. -

 ليوان را از دست فروغ ميگيرد. 

بايد خودت رو جمع و جور کنی دختر.آيدين حس تو رو درک ميکنه.استرس -
ين زودی خودت رو ببازی.راه سختی جلوته تو روی اونم تاثير ميذاره نبايد به ا

و برای پسرت مجبوری قوی باشی.اميدت رو از دست نده.شانس بچه ها مقابل 
 سرطان خيلی زياده. 

مگر اين آب قند نيست؟ چرا در دهان او طعم زهر می دهد؟ چرا گلويش را می 
 سوزاند؟

رفش فروغ دست نوازش روی موهای کوتاه و مشکی اش می کشد.برای زدن ح
 مردد است اما در نهايت بر ترديدش فائق می آيد و می گويد: 

 نميخوای...به باباش خبر بدی؟ -

 بغضش می شکند و ليوان نيم خورده ی آب قند را روی ميز می گذارد. 

 ستايش جان! -
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 موهايش را ميان مشت می گيرد و خيره به پارکت زير پا اشک می ريزد: 

 دردم يکی دو تاست مگه؟ -

 فروغ روی شانه اش می نشيند:  دست

ببين من از چيزی خبر ندارم.نميدونم چی شده و اون االن کجاست...ولی هم -
 برای خودت هم برای آيدين بايد بهش خبر بدی. 

آهی می کشد و شقيقه ی دردناکش را می فشارد.بايد بخاطر آيدين سخت ترين 
 شد. لحظات زندگی اش را تجربه ميکرد.بايد با او روبرو مي

 * 

خودش را در آينه ی اتاق پرو ورانداز کرد.پيراهن حرير قرمز رنگ روی 
تنش نشسته بود و پوست روشنش را روشن تر نشان ميداد.با هيجان لبش را 
گاز گرفت و در را باز کرد و سرش را از درز آن بيرون برد.دخترها روی 

 سرش ريختند و به به و چه چهشان شروع شد: 

 مريم: اوممم..عاليه! 

 مژگان: موافقم.خيلی بهش مياد. 

 مونا: چقدر خوشگل شدی! 

 پس همين رو بگيرم؟-

 مريم تاييد کرد: 

 آره اين رو برميداريم. -

تا نه و نيم شب بين راهروهای پاساژ می گشتند و بوتيک ها را زير و رو 
ت صندل ميکردند.نتيجه ی خريد او شده بود همان پيراهن قرمز و يک جف

مجلسی مشکی، يک نيم ست طاليی و يک دستبند با آويز های ماه و ستاره...و 
البته کراوات نقره ای رنگی که نفهميد چرا او را ياد ايليا انداخت با وجوديکه 
هرگز با کراوات نديده بودش اما آن را خريد.گذاشت تا در يک فرصت مناسب 

 به او هديه کند. 
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ب، تحت تاثير حرف های او و صحبتش از خاطره احساس ميکرد بعد از آن ش
ی تلخ و همينطور پيش آمدن بحث ازدواج، ايليا برای معذب نکردنش دوری 
ميکند و ميدانست اين فاصله گرفتن بخاطر خود اوست؛ اما کاش ايليا می فهميد 
با اين کار و برودت خفيفی که ميانشان جريان گرفته بود او را سر خورده و 

 ند. ناراحت ميک

روز بعد با انرژی سر کار حاضر شد در حاليکه سر راه از دکه ی گل فروشی 
سر چهار راه چند شاخه گل نرگس خريده بود و قبل از رسيدن ايليا در گلدان 

 خالی اتاقش قرار داد. 

روز کاری نسبتا خلوت و سبکی بود و زود گذشت.داشت کم کم آماده ميشد تا 
 ل بدهد که تلفن زنگ خورد.ايليا بود. ميز را به خانم نوروزی تحوي

 بله. -

 تو پارکينگ منتظر بمون. -

 چرا؟ -

 امروز کار خاصی ندارم می سپرم به نصرتی.نهار بريم بيرون. -

 لبخند زد: 

 باشه پس من پايينم. -

خانم نوروزی که رسيد بعد از سالم و احوالپرسی و سپس خداحافظی با او ابتدا 
مختصر و کمرنگی بر صورتش نشاند و سپس خودش به سرويس رفت و آرايش 

 را به پارکينگ رساند. 

سه دقيقه بعد ايليا هم آمد و سوئيچ را در دستش چرخاند و قفل ماشين را باز 
 کرد.با چشمک شيطنت آميزش گفت: 

 خوشگل کردی! -

 شرم زده خنديد و روی صندلی جلو نشست. 

 خب کجا بريم ليدی؟ -

 چرخيد:  به پهلو و رو به ايليا
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 دلم پيتزا پپرونی ميخواد. -

ماشين شيب خروج پارکينگ را باال رفت و ايليا دو طرف خيابان را چک کرد 
 و در همان حال ابَرو باال داد: 

 هووم...که اينطور.توله شير دلش پيتزا ميخواد. -

 با حرص گفت: 

 من يه روز موهام رو از ته ميزنم و رنگشون ميکنم. -

 عبوس و گوشه چشمی نگاهش کرد: 

 غلطای اضافه! -

 خنده اش را از واکنش او فرو خورد. 

 ايليا با فيش از صندوق بازگشت و روبرويش نشست. 

 خب؟ کم پيدا بودی اين چند وقت.چه خبر؟ -

 معنا دار نگاهش کرد که من کم پيدا بودم يا تو؟! 

 هيچی.درگير خريد عروسی آبجيم بوديم. -

 زير چانه اش گذاشت و پرسيد:  ايليا دست

 کدوم آبجيت؟ -

 مريم. -

ايليا لب هايش را جلو داد و نگاهش را در فضای کافه رستوران که دکورش 
 تلفيقی از سنتی و مدرنيته بود چرخاند: 

 يه سوال خيلی فنی مدت هاست ذهنم رو درگير کرده. -

 او هم دستش را تکيه گاه چانه کرد و گفت: 

 ول تو بپرس بعد من. اتفاقا منم.ا-

 باشه. -
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 خب؟ -

 چرا اول اسم همه ی خواهرات با ميم شروع ميشه ولی تو بيتايی؟ -

از جديت مسخره ی ايليا هنگام پرسيدن اين سوال خنده اش گرفت.هر چند که 
 لحنش لحظه ی تلفظ نام او اغواگرايانه شد. 

م اسمم رو بيتا خب چون من از نظر ظاهری با همه خواهرهام فرق داشتم بابا-
 انتخاب کرد. 

 زمزمه کرد: 

 چه انتخاب هوشمندانه ای بوده! اسمت بهت مياد. -

 خنديد: 

 ممنون.حاال من بپرسم؟ -

 بپرس. -

 بعضی روزها غيبت ميزنه.خونه نيستی جواب موبايل رو هم نميدی.کجايی؟ -

ه اين بار جديتی واقعی جايگزين بازيگوشی و لبخند در صورت ايليا شد.نگا
 ناخوانايش را از او گرفت و به جايی پشت سرش داد: 

 غذامون رسيد. -

همان لحظه پيشخدمت به ميز آنها رسيد و ظروف پالستيکی قرمز و حاوی پيتزا 
 و مخلفات را روی ميزشان چيد و با پرسيدن اَمری نداريد، دور شد. 

و ايليا بی تفاوت به انتظار او تکه ای از پيتزا را جدا کرد و سمت دهانش برد 
 و گفت: 

 من امشب ميرم سفر.يه هفته ای نيستم. -

 ماتش برد.چه بی مقدمه! 

 امشب؟ کجا ميری؟ -

 ايليا بينی اش را چين داد و ناراضی گفت: 
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 فش نشدم. مامانم اينا ميخوان برن مشهد گير دادن منم باهاشون برم.حري-

با اينکه از بی پاسخ ماندن سوالش و دير مطلع شدن از سفر ايليا دلخور بود و 
 احساس ميکرد به شدت در آن يک هفته دلتنگ خواهد شد با گشاده رويی گفت: 

به نظر من که خيلی ام خوبه.اين چند وقت اذيت شدی بايد تجديد قوا کنی.چه -
 باشه. بهتر که يه سفر زيارتی و خانوادگی هم 

 شايد! -

 شرکت چی؟ -

 کارها رو ميدم دست نصرتی و شاهين. -

 گازی بی اشتها به پيتزا زد و ايليا گفت: 

 مراقب خودت باش.چيزی دوست داری برات بيارم؟ -

 لقمه را همراه بغضش بلعيد: 

 تسبيح.از اين کوتاه ها. -

 ايليا موذيانه پرسيد: 

 دلت برام تنگ ميشه؟ -

 آه که چقدر دستش برای اين بچه پرو، رو بود! 

 خيلی! -

 منم همينطور! -

 ** 

  

 عصبانی چمدانش را روی زمين کوبيد: 

 گفتم اتاق جدا ميخوام.اصال به اين شرط قبول کردم بيام. -
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حسام انگار که صدايش را نمی شنود خودش را در بحث دخالت نداد و ساغر 
 با آرامش گفت: 

 اين سوئيت هم دو تا اتاق داره يکيش مال تو.  چه فرقی ميکنه؟-

از خونسردی آنها خشمش غليظ تر ميشد.نفسش را آزاد کرد و چمدان کوچکش 
را برداشت و به اتاقی که تخت يک نفره داشت رفت.با خستگی بدن کوفته اش 

 را روی تخت انداخت. 

هيچ ايده ای درباره ی چطور گذشتن اين سفر در کنار ساغر و حسام نداشت.اخم 
آلود انديشيد که بايد سخت باشد. بدعنق غلت زد و دمر شد و صورتش را در 
بالش فرو برد.در همان حالت موبايلش را به سختی از جيب تنگ جلوی شلوار 

چک کرد.هيچ جينش بيرون کشيد.سرش را از روی بالش بلند و اسکرين را 
 خبری از بيتا نبود. 

 "چرا زنگ نميزنه؟ منتظر منه؟" 

 ضربه ای که به در خورد تفکراتش را بر هم زد:

 ايليا جان.آماده شو بريم شام بخوريم. -

 در جواب ساغر باشه ای گفت و بی انرژی بدنش را از تخت جدا کرد. 

و از اتاق  پيراهنش را با تيشرت مشکی تعويض کرد و موبايل را برداشت
 خارج شد.ساغر و حسام هر دو منتظر او بودند. 

برای صرف شام به رستوران مجلل هتل رفتند.ساغر و حسام خيلی او را خطاب 
نميکردند و به حال خودش گذاشته بودندش تا با اين جمع سه نفره کنار بيايد و 

 خانواده اش را بپذيرد. 

 تگی از همراهی سر باز زد. آخر شب آنها به حرم رفتند و او به دليل خس

 بعد از خروجشان از سوئيت با بيتا تماس گرفت. 

 سالم. -

 به تصوير خودش در آينه خيره شد و گفت: 

 سالم.خوبی؟ -
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 خوبم.کی رسيدين؟ -

 هشت بود تقريبا. -

 خوش بحالت.منم دلم مشهد خواست. -

 گوشه های لبش به باال کشيده شد: 

 دفعه بعدی با هم! -

 ه آلودی از گلوی بيتا شنيد و خنده اش شديد تر شد. صدای طعن

 جای منم زيارت کن. -

 باشه.-

 ايليا؟ -

 جانم؟ -

شايد بيتا هم به اندازه ی خودش از شنيدن پر حرارت اين لفظ تعجب کرد که 
 کمی ساکت شد و سپس گفت: 

 اين يه هفته خودت رو سفت نگير! ُشل کن! -

 بلند خنديد: 

 چی؟! -

مت بزرگيه و آدم ها تا وقتی دارنش قدرش رو نميدونن.چون هميشه خانواده نع-
هست و در دسترسه بهش بی اهميت ان.من همون يه باری که پدر مادرت رو 
ديدم فهميدم چقدر دوستت دارن، چقدر براشون مهمی.وقتی نگرانی بابات رو 

رو به بخاطرت ديدم نميدونی چقدر دلم خواست يه بار ديگه منم بتونم با بابام 
رو شم.يه بار ديگه صدام بزنه.يه بار ديگه نوازشم کنه.اين فرصت ها رو از 

 دست نده.حيفه! 

 چه حرف هايی بلد بود توله شير! چه عاقالنه و زيبا حرف ميزد! 

 دلت واسه بابات تنگ شده؟ -
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 بغض در صدای بيتا شکست: 

خيلی...خيلی زياد.من ميدونم چقدر ايرج رو با وجود همه ی بدی هاش و -
اختالفات بينتون دوست داشتی؛ ولی بخاطر اون مادر و پدر واقعيت رو پس 

 نزن.حتی اگه اشتباه زياد کردن.بعدها حسرت ميخوری. 

 بيتا؟ -

 بله؟ -

 دلش خواست بگويد "دوستت دارم" 

 ولی هنوز مطمئن نبود...نبود! 

 *** 

خيره به اعداد سرخی که داشتند کم ميشدند فکر ميکند چه کاری درست 
است.اولويت با چه است؟ ميرفت بعد از چهار سال چه ميگفت؟ از کجا شروع 

 ميکرد؟ چه برخوردی می ديد؟ 

لرز به تنش می نشيند.ترسناک است؛ حتی تصورش! ولی فرصتی برای تلف 
 کردن ندارد.آيدين بايد بستری ميشد. 

 با شنيدن صدای بوق به خودش می آيد و دنده را جا می زند و حرکت ميکند. 

داخل کوچه ی پهن و پر از درختشان می پيچد و درب پارکينگ را با ريموت 
 باز ميکند و واردش ميشود. 

تهَ ماشين آقای حاجی زاده مثل هميشه در مسير بود و نزديک بود که آينه اش 
به آزرا ميرود و زير لب چند ناسزا بار حاجی  به صندوق بگيرد.چشم غره ای

 زاده ی گيج ميکند. 

ماشين را پارک ميکند و پياده ميشود تا خريد ها را از روی صندلی عقب بردارد 
اما...با ديدن هيبت بلند و مشکی پوشی که از پشت ستون جلويش در می آيد، 

 هينی می کشد و گامی به عقب برميدارد. 

ميشود.انگار راه نفسش را می بندند. َدم را با سر و صدای  سوئيچ از دستش رها
 رقت انگيزی به ريه می کشد. 
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فراموش ميکند چه تصميمی داشت و قرار بود با اين آدم روبرو شود بخاطر 
آيدين کوچکش.اراده اش تمام قد مقابلش ايستاده است و پوزخند ميزند و او که 

پا به فرار ميگذارد.بايد از دست  ترس بر همه ی وجودش چيره شده ، احمقانه
 اين مرد می گريخت.بايد دور ميشد. 

صدای دويدنش را از پشت سر می شنود و همين که می آيد سرعتش را بيشتر 
کند پَر شالش از پشت چنگ می خورد و به ستون سيمانی کوبيده ميشود.از درد 

 استخوان سوزی که در کمرش ريشه ميزند ناله ميکند. 

 کارم تمومه...االن من رو ميکشه" "تمومه...

هر دو پَر شالش را دور مچ قدرتمندش می پيچاند و بی رحمانه فشار ميدهد و 
 او از کمبود اکسيژن به ِخرِخر می افتد. 

نمی تواند نگاهش کند.پلک روی چشم های گزنده و زخمی و غريبه ی مرد می 
 .درد! بندد.هزار حس متفاوت به قلبش هجوم می برند و...درد..

 صدايش پر از تيغ و خنجر مسير گوش تا مغزش را می بُرد: 

 "ستايش" اصال بهت نمياد! خانِم بيتا صفاپور!  -

داشت از رعب و هراس و هيجان به خودش می پيچيد و همزمان برای زنده 
 ماندن و نفس کشيدن تالش ميکرد! 

 ايليا! -

ان در خون غلتيده در صورتش با خونسردِی غيرطبيعی و ناهماهنگ با چشم
 اش می گويد: 

 هيشش! -

و با همان شالی که دست آويزش شده است او را از ستون جدا ميکند و به جلو 
ُهلش می دهد.سوئيچ را از روی زمين برميدارد و کيفش را هم از ماشين بيرون 
ميکشد.قفل را ميزند و دوباره با فشار دستهای ايليا به راه می افتد.مقابل آسانسور 

ه می ايستند ايليا انگشتش را روی شاسی فشار ميدهد و آسانسور از طبقه ی ک
ششم سوی پارکينگ سرازير ميشود.آب دهانش را می بلعد و زير لب خدا خدا 

 ميکند که همسايه و آشنايی او را در اين شرايط نبينند. 
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از ترس حتی نفس هايش هم بی صدا رفت و آمد ميکنند.وارد کابين که ميشوند 
 ايليا سرد و غريبه می پرسد: ،

 طبقه ی چند؟ -

 دهانش باز و بسته ميشود و زبانش بند آمده! 

 َکری؟ پرسيدم کدوم طبقه؟ -

 اشکش دل دل ميزند برای پرواز و دلتنگ ايليای چهارسال قبل ميشود. 

 هفت. -

با انديشيدن به آيدين سرش گيج ميرود و کمر سوزناک و دردمندش را به ديواره 
ی آسانسور تکيه می دهد.جرات نگاه کردن به صورت تهَ ريش پوش و مردانه 

 شده ی ايليا را ندارد. 

در طبقه ی هفتم پياده ميشوند.پاهای تسليم شده اش را تا واحد چهارده می کشد 
وری اش بيرون می آورد.سايه ی ايليا پيکر و کليد از کيف کوچک و يک 
 مرتعشش را تحت سلطه دارد. 

دستش آنقدر ميلرزد که برای جا انداختن کليد در قفل چندبار تالش ميکند و ايليا 
 قدمی برای کمک برنميدارد. 

وارد راهروی شکالتی ميشوند.ايليا در را پشت سرشان می بندد و زانوهای او 
 دن دارد اما تمام همتش را به کار می بندد. هر لحظه ميل به تا خور

ميان هال می ايستد و می چرخد.ايليا خيره به او جلو می آيد.بی عجله! در 
 آرامش! 

پلکش می پرد و عقب نميرود.نه از روی شجاعت؛ چرا که حتی برای نيم قدم 
 هم در خود توانی نمی بيند! 

ای چهره ی جذابش بايد گردن حاال مرد غريبه آنقدر جلو آمده که او برای تماش
 باال بکشد. 

 ترسيدی؟! -

 پر نفرت و طعنه آلود ادامه می دهد: 
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 ستايش جان؟ -

 فکش نمی تواند يک جا آرام بگيرد و دارد از جا در می رود! 

ضربه ای سهمگين ميان قفسه ی سينه اش می نشيند و قلب نا آرامش تير ميکشد 
 و بی تعادل روی مبل می افتد. 

ز آنکه ايليا فرصت ديگری برای در هم کوبيدن او بيابد، آيدين خوابالود و قبل ا
تلوتلو خوران، در حاليکه شلوارکش کج شده بود و موهايش آشفته، از اتاقش 

 خارج ميشود و آنها را می بيند. 

 " خدايا...ای وای" 

آيدين همانجا می ايستد و ايليا را نگاه ميکند.از حضور يک مرد ناشناس می 
 ترسد و صدايش ميزند: 

 مامانی؟ -

 ايليا خشک ميشود و او به سوی طفلک ترسيده اش می دود: 

 صبح بخير مامانم.خوبی؟ -

 چشمهای کنجکاو آيدين سعی در تماشای ايليا از ورای شانه های او دارد: 

 اين آگاهه کيه؟ -

هيچوقت نمی توانست قاف را درست تلفظ کند و آيا آنقدری مهلت داشت که ياد 
 بگيرد؟! 

 عزيزم ايشون..ايشون همکار منه.تو...ميتونی چند لحظه تو اتاقت بمونی؟ -

 پچ پچ ميکند: 

 چرا؟ -

 حاال ميگم بهت.زود تموم ميشه کارمون. -

 و آيدين را دستپاچه داخل اتاقش هُل ميدهد و در را هم قفل ميکند. 
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به هال بازميگردد و در ايليا از آن آرامش اوليه خبری نيست.سمتش هجوم می 
 آورد و يقه اش را ميگيرد و جنون آميز تکانش ميدهد: 

 اين کی بود؟ توله سگ کدوم د...ثيه؟ -

 فت توله سگ؟! پا روی خط قرمزش گذاشت.به آيديِن او ميگ

 سيلی نه چندان جاندارش روی صورت ايليا می نشيند و می غرد: 

 دهنت رو آب بکش بی غيرت! -

و يقه اش را از پنجه ی های ايليا بيرون می کشد و عقب ميرود و سيل اشک 
 هايش جاری ميشود: 

بچه ی توئه! اون پسر مريضی که اينجوری با نفرت ازش حرف ميزنی پسر -
 سال پيش وقتی گذاشتم رفتم حامله بودم.  توئه! چهار

 رنگ چهره اش به سفيدی می گرايد و ناباورانه و بی جان می گويد: 

 دروغ ميگی! -

 ديگر کنترل گريه از دستش در می رود: 

هر کاری ميخوای بکنی بکن، حق داری.بزن تو صورتم، سياه و کبودم کن، -
گم! چون حق داری! حق بزن بشکون، فحش بده عربده بکش.به خدا آخ نمي

 داری همينجا بُکُ◌شيم! 

 انگشت اشاره اش را باال می آورد و تکان می دهد و بريده بريده ميگويد: 

ولی حق نداری به من و طفل معصومم شک کنی. حق نداری تهمت بزنی.چون -
 اون بچه، بچه ی توئه. 

چشمهای  ققسه ی سينه ی ايليا ثابت مانده و حرکت نميکند.مردمک هايش ميان
 خيس او دو دو ميزند و دستهايش کنار بدنش آويزان شده. 

 آيدين با مشت به در ميکوبد: 

 مامان ستی.بيا در رو باز کن ديگه.ميخوام برم دشوری.جيشم داره می ريزه! -

  ** 
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اين محيط يک حال عجيبی را به آدم القا ميکرد.با اينکه او هرگز آدم مذهبی 
اين حال قرار گرفته بود و با ابَروهايی باال رفته به  نبوده و نيست، تحت تاثير

زن ها و مردهای اطرافش که در حال راز و نياز بودند نگاه ميکرد.اين صحنه 
 ها را فقط گاهی در قاب تلويزيون ديده بود! 

فکر ميکرد که خرده ای به او وارد نيست.هيچوقت کسی در زندگی اش دين و 
يادش نداده که وضو را چگونه می گيرند، نماز مذهب را به او نياموخته.کسی 

ها چند رکعت هستند، اصول دين و شرع چه ميگويد.اويی که يک عمر با کسی 
 مثل ايرج زندگی کرده طبيعتا به اين مسائل آشنا نبود. 

 ساغر که با آن چادر مشکی حقيقتا زيبا به نظر می رسيد گفت: 

 نيد گمتون نکنم. من ميرم داخل يه زيارتی بکنم.همينجا بمو-

حسام باشه ای گفت و او با لب هايی جمع شده دلش ميخواست به ساغر التماس 
کند که با حسام تنهايش نگذارد! اما نتوانست و ساغر دور و دور تر شد و حسام 

 گفت: 

 بيا اينجا بشينيم. -

بی حرف کفش هايش را در نايلون انداخت و روی فرش فرود آمد و حسام با 
جلويش گذاشت به نماز ايستاد.دو رکعت خواند و سپس در سکوت  ُمهری که

شانه به شانه اش نشست و اين سکوت خيلی طوالنی نشد؛ زيرا که حسام حواسش 
 به نگاه های کنجکاو او به اطراف بود و پرسيد: 

 اولين باره ميای مشهد؟ -

 کمی خودش را جمع کرد و گفت: 

 آره. -

 ميدونی نيت نمازم چی بود؟ -

 پرسشگرانه نگاهش کرد و حسام گفت: 

يکی از خواسته های قلبيم يه سفر با تو و ساغر به مشهد بود.واسه اجابتش -
 نماز شکر خوندم. 
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تلنگری به احساسات منجمد شده اش خورد و بی اختيار مسخ لبخند و چشم های 
 مهرباِن حسام ماند. 

 حسام به ايوان طال خيره شد و گفت: 

بچه ی منی سيزده سالت بود.ميدونی خيلی حس عجيبی بود.من  وقتی فهميدم تو-
يه پسر داشتم که داشت وارد دوره ی نوجوونی ميشد و من از بودنش بی اطالع 
بودم. بی خبر از من جون گرفته و رشد کرده بود.يه تيکه از وجود من که 
سيزده ساله بود.اول حرف ساغر رو باور نکردم.خيلی برام سخت بود.اون 

ع هنوز تو رو نديده بودم و نمی دونستم حسم بهت چی ميتونه باشه.وقتی با موق
يه آزمايش همه چيز روشن شد، زندگی منم تغيير کرد.چند روز خلوت و تنهايی 
گوشه ی خونه و تالش برای هضمش بی فايده بود.با ساغر دعوا کردم.تو خودم 

گی ای اتفاق فرو رفتم و سعی کردم نسبت بهت بی اهميت باشم تا دلبست
نيفته.وقتی تو ايرج رو به عنوان پدرت می شناختی و دوست داشتی و کاری از 
دستم برنميومد بهتر بود که ازت دور باشم تا اذيت نشم ولی نميشد.بخاطر ساغر 
من در جرياِن لحظه لحظه ی زندگيت قرار ميگرفتم.بعد خودم رو سرزنش 

نستی من پدرتم، ولی من که ميکردم که کناره گيری درست نيست.تو نمی دو
 ميدونستم تو پسرمی.چرا بايد از اين حقيقت فرار ميکردم؟ 

 فکش از فشار و انقباض درد گرفته بود. 

خيلی خواستم يه کم بهت نزديک تر شم و صميميتم رو بيشتر کنم ولی تو ازم -
 متنفر بودی! با همون نگاهت بهم ميگفتی يه دزدم که مادرت رو ازت گرفتم! 

 ام خنديد و او از خنده اش مات شد. حس

نميدونی چقدر از اون چشم های بيزارت حرص می خوردم و ميزد به سرم -
که بکشمت يه گوشه و واقعيت رو بهت بگم و خالص! از رفتارهات ديوونه 
ميشدم! مثل سنگ سخت و نفودناپذير بودی.شايد خنده ت بگيره ولی گاهی به 

 ونقدر بهت نزديکه و بهش ميگی بابا! شدت به ايرج حسوديم ميشد که ا

 حسام کمی سمتش چرخيد و دست مشت شده اش را لمس کرد و ادامه داد: 

نمی دونم االن چقدر عصبانی هستی يا چقدر از من و ساغر دلخور و -
ناراحتی.هر چقدرم بگم درکت ميکنم دروغ گفتم! درکت نميکنم چون توی 
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جربه نکردم.من و ساغر اون زمان موقعيت تو نيستم و همچين بحرانی رو ت
خيلی بچه و کم عقل بوديم.تحت تاثير هيجانات لحظه ای و احساسمون قرار 
گرفتيم و اون اتفاق افتاد.بعد از اون هم ديگه هيچی دست ما نبود.افتاده بوديم تو 
يه رودخونه ی عظيم و با جريان اون حرکت ميکرديم.ما مقصريم ولی فقط در 

و چهار سال پيش و نه حتی يک روز بعدش.اگر اين سالها مورد اتفاق بيست 
سکوت کرديم و چيزی نگفتيم هزار و يک دليل داشت و مهم ترينش خود تو 
بودی! ما رو ببين ايليا.من و ساغر سالها سختی کشيديم و عذاب نداشتن تو رو 
تحمل کرديم.تو تنها بچه ی مايی.ديگه داره سن و سالی ازمون ميگذره.چند سال 
ديگه از اين ميانسالی هم عبور ميکنيم و پير ميشيم.ما از همه ی سر بااليی ها 
رد شديم.االن تو ميتونی قشنگی و اميد زندگی من و ساغر باشی.ميتونی پيوند 
بين ما رو محکم تر کنی.چند بار تا پای طالق پيش رفتيم.بارها همديگه رو 

گی عاشقانه ای که داره رو رنجونديم و از هم دور شديم و من فهميدم اون زند
به احتضار ميره و سرد ميشه تو رو کم داره.کينه و نفرت رو دور بريز.محبت 
من و مادرت رو پس نزن.ما رو از خودت دور نکن.همينجا، به همين وقت 
عزيز و اين مکان مقدس قسمت ميدم.من و ساغر خسته شديم از اينکه از دور 

 اده سه نفره بشه.بذار همه مون آرامش بگيريم. دوستت داشته باشيم. بذار اين خانو

چقدر اين چشم ها گيرا و جادوگر بودند! شايد هم بخاطر فضای معنوی حرم 
بود.نمی توانست نگاه از نگاه حسام جدا کند و "باشه" تا نوک زبانش می آمد و 
بر ميگشت.ساغر حق داشته که اين همه سال شيفته ی اين مرد باشد.مخصوصا 

 طور با چشم ها و زمزمه هايش تا اعماق ذهنت رسوخ ميکرد! وقتی اين

 *** 

کليد در قفل در شرکت انداخت اما متوجه شد در قفل نيست! کسی جز او و ايليا 
 نبود فقط يک حدس به ذهنش ميرسيد.دزد!  کليد نداشت و در شرايطی که ايليا

با ترس از الی در به داخل خزيد و همه جا را از زير چشم های گشاد شده اش 
 گذراند و متوجه در باز مانده و روشنايی اتاق ايليا شد. 

روی پنجه ی پا حرکت کرد و از آبدارخانه چاقو برداشت و پشت کمرش پنهان 
 کرد. 

 کمی به خودش جرات داد و بلند پرسيد: 
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 کسی اونجاست؟ -

 ه و ضعيفی را شنيد که ميگفت: صدای زنان

 کمک! -

 "نکنه يکی از بچه هاست؟" 

چاقو از دستش افتاد و سراسيمه خودش را در اتاق مديريت پرت کرد.نفس نفس 
 ميزد.هيچکس نبود! 

 الرحمن الرحيم! هللا بسم -

خراشی کشيد و بی اختيار  با فرو رفتن در آغوش گرمی از پشت، جيغ گوش
 لگدی در هوا پرت کرد! 

و صدای آشنا و مردانه ای که حجم تهَ نشين شده ای از دلتنگی را در قلبش بهم 
 زد: 

 سالم َکله قرمزی! -

دستش را روی قفل انگشتان او روی شکمش گذاشت و نفسش را با خنده رها 
 کرد: 

 ديوونه! داشتم سکته ميکردم! -

 و چرخيد و محکم بغلش کرد: 

 تو که گفتی امروز ميای.گولم زدی؟ -

ايليا حرکت کرد و او را هم با خودش کشيد. روی مبل فرود آمد و او روی پای 
 ايليا.با خجالت سرش را درگردن او پنهان کرد. 

 خواستم يه کم اذيتت کنم. -

 زيارت قبول. -

 ممنون. -

 عطر تنش را بو کشيد و برای گفتن حرف دلش درنگ نکرد: 

@mahbookslibrary



 دلم خيلی برات تنگ شده بود! -

 يليا روی ستون فقراتش باال و پايين رفت: دست نوازشگر ا

 منم. -

 خوش گذشت؟ -

 اوهوم خوب بود. -

 و کيفش را که کنار آنها روی مبل بود برداشت و گفت: 

 بذار تا قوم يعجوج معجوج نرسيدن و يادم نرفته سوغاتی هات رو بدم. -

 تکانی به ابَروهايش داد: 

 سوغاتی ها؟ من فقط تسبيح گفته بودم که! -

ايليا دست در کيفش برد و دو جعبه بيرون آورد.داخل يکی شان تسبيح فيروزه 
 ی رگه دار و اصل نيشابور بود که او را به وجد آورد. 

 وای چقدر خوشگله.چرا زحمت کشيدی؟ من به يه معموليش هم راضی بودم. -

ايليا جعبه ی مربع شکل را هم باز کرد و او با يک جفت گوشواره ی آويز 
 ه ای مواجه شد. فيروز

 ايليا!-

ايليا بی تعارف مقنعه اش را عقب کشيد و پارچه دور گردنش افتاد.گوشواره ها 
را برداشت و به گوشش نزديک کرد.با گرمای نفس های ايليا روی گوشش، 
دون دون شدن پوستش را احساس کرد و قلقلکش آمد.بی اختيار و نامحسوس 

 گردنش را خم کرد. 

را شنيد که می خواست کمی سرش را بچرخاند تا آن لنگه ی صدای آرام ايليا 
گوشواره را هم به گوشش بياويزد.سر چرخاندن همانا و چشم در چشم شدن با 
ساره که ميان سالن ايستاده بود و از الی در نيمه باز خيره خيره آنها را نگاه 

 ميکرد، همان! 
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هنوز متوجه ساره نشده  ناخودآگاه و شرم زده شانه هايش را جمع کرد.ايليا که
 بود با انگشت اشاره ضربه ای آرام به گوشواره زد: 

 بهت مياد. -

عجب شانسی! ساره هميشه بعد از تمام کارمندها می رسيد و گاهی تاخير هم 
 داشت.امروز بی خوابی به سرش زده بود؟ 

 حرکتی کرد و خواست از روی پاهای ايليا برخيزد که او مانع شد: 

 جات خوبه! -

مستاصل به چشم های ايليا نگاه کرد و او گره به ابَروهای بلندش انداخت و کمی 
 تند و متلک گويان پرسيد: 

 چيه؟ نکنه االنم حس کثيفی داری؟ انقدر بی جنبه ای؟ -

 کف دستش را به لبهای ايليا فشار داد و آرام گفت: 

 هيس! ساره ما رو ديد. -

 مچ دستش را گرفت و پايين کشيد و طلبکارانه جواب داد: 

 ببينه! چيکار کنم؟ -

 چشم گرد کرد: 

 مهم نيست برات؟ -

 القيد شانه باال انداخت: 

 نه! مگه داريم چيکار ميکنيم؟ -

 به بقيه بگه چی؟ -

 کالفه شد: 

اوال من حال کسی رو که بخواد تو زندگی خصوصيم فضولی کنه می -
اره هر اخالق بدی داره حداقل خاله زنک نيست و سوما بگه هم گيرم.دوما س

 اتفاقی نمی افته. 
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 خواست بحث را عوض کند و گوشواره را با سر انگشتهايش لمس کرد: 

 حسابی خجالتم دادی! -

 ايليا دستی در دم اسبی موهايش کشيد و گفت: 

 تسبيح سفارش خودت بود.گوشواره هم شيرينيه. -

 شيرينی چی؟ -

 ايج آزمون هفته پيش اومد. نت-

 وای اصال يادم نبود! خدا رو شکر پس همونی که می خواستی شد نه؟ -

 آره. -

 لبخند زد: 

 مبارکه! -

 ممنون. -

کمی با خودش کلنجار رفت و سپس سريع و دستپاچه گونه ی ايليا را بوسيد و 
 تشکر کرد و با همان سرعت عقب کشيد: 

 يرسن. من برم ديگه؟ االن بقيه هم م-

 ايليا با شيطنت گفت: 

 جواب بوست رو نميخوای بگيری؟ -

 سرفه ای کرد و برخاست: 

 حيا کن! -

ايليا سرش را عقب داد و به قهقهه خنديد و او مقنعه را روی سرش کشيد و 
جعبه ی تسبيح را برداشت. دستی برای ايليا تکان داد و با نبضی که در تمام 

 بدنش تپيدن گرفته بود و گونه های رسوا گر، از اتاقش خارج شد. 

ه رفت تا دو روزی مرخصی بود و به همين دليل خودش به آبدار خان مالک آقا
 چای دم کند. 
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به دنبالش ساره هم وارد آبدارخانه شد و او سالمش داد.ساره نه چندان دوستانه 
 جوابش گفت و در يخچال را باز کرد و پاکت آب پرتقال را بيرون کشيد. 

 چند وقته با هميد؟ -

 معذب کتری چای ساز را زير شير گرفت و جواب نداد و ساره نيش زد: 

 ش بهتر بود!  قديم ها سليقه-

 دندان هايش را روی هم ساييد و باز هم سکوت کرد. 

چطوری آويزونش شدی؟ دوست دختر سابقش رو ديده بودم.از اون رسيده به -
 تو؟ زده به سرش؟ 

 بسه! -

 خنديد: 

چرا ناراحت ميشی؟ فقط دلم ميخواد راز موفقيتت رو بدونم.احتماال همه جوره -
 ساپورتش ميکنی که خامت شده نه؟ 

 ليوانی که دستش بود را روی کابينت کوبيد: 

 ميشه لطفا دهنت رو ببندی؟ -

 ساره با خشم پيش آمد و جلوی مقنعه اش را کشيد: 

يادمون رفته توالت شورمون هوی! بچه دهاتی اَدبت کجا رفت؟ خيال نکن -
 بودی! ايليا يه کم آدم حسابت کرده هوا برت داشته؟ 

 دستت رو بکش ساره! -

 توجه هر دو به ايليا معطوف شد که با طمانينه و چهره ی درهمی جلو می آمد. 

 ساره نفس عميقی کشيد و دستش را از مقنعه ی او جدا کرد و با نيشخند گفت: 

 ده که با منشيت می پری؟ خيلی چيپ شدی ايليا! انقدر سطحت پايين اوم-

 ايليا در نيم قدمی ساره متوقف شد و کلماتش را در صورت او پرت کرد: 

 داری پات رو از گليمت دراز تر ميکنی! حواست باشه! -
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 از صدای ساره زهر می چکيد: 

 بخاطر خودت گفتم پسر خوب! در شانت نيست با هرکسی قاطی شی. -

 مش در پاسخش گفت: ايليا با آرا

تو ديگه از شان و لول حرف نزن که اگر نرسيده بودم مثل الت های چاله -
ميدونی کتک کاری راه می انداختی! به تو اصال ربط نداره من با کی می پرم! 
سرت تو کار خودت باشه و تو محيط شرکت حاشيه درست نکن وگرنه جور 

 ديگه ای برخورد ميکنم! 

 ساره ايليا را کنار زد و حين خروج از آبدارخانه خطاب به او گفت: 

 نه انگار جدی کارت رو بلدی! باريکال! -

پلک هايش را بست و کمرش را به لبه ی کابينت تکيه داد.گونه اش مهمان 
 نوازش پشت انگشتان ايليا شد: 

 به حرف هاش اهميت نده.گاهی قاطی ميکنه! -

 دوستت داره؟ -

ی اعتنا شانه تکان داد و او انديشيد که حتما دارد. اين واکنش پرخاشگرانه ايليا ب
 نشانه ای جز عالقه نداشت! 

  ** 

کارت سفيد و طاليی را که دعوت نامه ی مراسم عروسی خواهر بيتا بود، ميان 
دست هايش چرخاند.چشمش به دنبال بيتا می دويد که در آشپزخانه با آن پيشبند 

ی از "پو" بود، پای گاز ايستاده و داشت مرغ های خوش که تصوير کارتون
عطر و زغفرانی اش را سرخ ميکرد. گوشواره های فيروزه ی اهدايی او را 
انداخته بود و هيچ نمی دانست هر تابی که به آن گوشواره ها يا موهايش می 

 افتد با او چه ميکند! 

بر چه کسی! خودش با حرص چشم هايش را ماليد و لعنت فرستاد. نمی دانست 
يا بيتايی که اصال در باغ نبود.متوجه نميشد! نمی فهميد! که او مرد است و نمی 
تواند مثل يک سيب زمينی بنشيند و طوری رفتار کند انگار هيچ احساس و 
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کششی به بيتا ندارد. چرا در اين مسائل بيتا اين همه خنگ بود؟ چرا می آمد 
 خانه اش؟ 

رد و سرش را به پشتی کاناپه تکيه داد. جايی روی کارت را روی ميز پرت ک
سقف و درست کنار لوستر ترک داشت. بايد خانه را تعويض ميکرد؛ اما فعال 
بودجه اش نمی رسيد. فکر کرد که اگر ماشينش را بتواند قيمت خوبی بفروشد 
بخشی از کسری اش جبران ميشد. شايد هم بهتر بود که کمی صبر ميکرد تا 

 بيشتر ميشد. پس اندازش 

 ايليا چای ميخوری؟ -

 دستی پشت گردنش کشيد.حتی صدايش هم جديدا روی اعصابش ميرفت! 

 ميشه بری؟ -

از آن سمت کانتر با آن قاشق چوبی و بزرگ يک طوری نگاهش کرد که انگار 
 يک "ديوانه" پشت لب هايش گير کرده! 

 کجا برم؟ -

 خونه تون! -

 چرا؟ طوری شده؟ -

 مه ش اينجايی؟ چی ميخوای ه-

 بيتا متعجب خنديد: 

 ايليا حالت خوبه؟ خودت زنگ زدی گفتی بيا! -

 خودش گفته بود؟ دهانش را کج کرد. 

"خاک تو سرت که اينطوری ذليل يه دختر شدی و يک روِز تعطيل هم نمی 
 تونی نبينيش!" 

 اشتباه کردم! -

نگاه کرد و  کانتر را دور زد و آمد کنارش نشست. به فاصله ی کم بينشان
عصبی تر شد.چشم هايش حرکت کردند و باال آمدند و چهره اش را پشت سر 
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گذاشتند و روی موهايش نشستند. جديدا با موهايش چکار ميکرد که انقدر خوش 
 حالت و خوش بو ميشد؟ 

 من کاری کردم؟ از چيزی ناراحت شدی؟ -

به اين روز دلش می خواست گلويش را بگيرد و محکم فشار بدهد که او را 
 انداخته. يا که نه، دلش می خواست ببوسدش! طوری که نفسش بند بيايد! 

 آره! -

 خب چيکار کردم؟ -

 آی کيوت زير صفره! -

 چشم هايش دلگير شد. 

 ديگه نيا اينجا بيتا. -

 حتی اگر خودت خواستی؟ -

 برخاست و چند قدم به سمت اتاق برداشت: 

 حتی اگر من خواستم. -

 نمی خوای بگی چرا؟ -

 نفسی گرفت و رو به بيتا چرخيد. 

چون من عليه السالم نيستم.ميدونم گفتم کمکت ميکنم.هنوزم حاضرم کمکت -
کنم؛ ولی اينجوری نه؛ چون اذيت ميشم. حداقلش اينه که خونه م نيای.من نمی 
تونم وقتی انقدر نزديکی، انقدر در دسترسی، وقتی کافيه فقط دستم رو سمتت 
دراز کنم، جلوی خودم رو بگيرم.فکر ميکردم ميتونم اما خيلی سخته. من 
هيچوقت خود دار نبودم چون الزم نبوده. هيچوقت با دختری مثل تو رابطه 
نداشتم. االن اين برام مثل يه چالش ميمونه. صادقانه بگم وقتی اينجا زير اين 

نم يه کاری، يه حرکتی سقف تنهاييم، نميتونم و بلد نيستم بی تفاوت باشم. نگرا
 کنم و بترسونمت و اوضاع بدتر شه. 

 بيتا با مکثی کوتاه گفت: 
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خب چيکار کنيم؟ تمومش کنيم؟ ايليا من...دوستت دارم.چرا تعارف کنم؟ من -
دوستت دارم و خودتم ميدونی؛ ولی اونقدری خودخواه نيستم که بخاطر خودم 

يط کنار بيای. مگه امضا زدی به تو رو اذيت کنم.توام مجبور نيستی با اين شرا
من کمک کنی؟ تو ميتونی انتخاب های خيلی بهتری داشته باشی. االن نميخوام 
شکسته نفسی کنم يا خودم رو پايين بيارم نه! دارم حقيقت رو ميگم. تو پسر 
آزادی بودی و هستی و سختته با اين محدوديت کنار بيای من درکت ميکنم.جدی 

و فقط خودت رو در نظر بگير.من هر تصميمی که ميگم.به من فکر نکن 
 بگيری تابعم. باور کن. 

چقدر اين آدم را دير شناخته بود. چقدر دير او را ديده بود. چطور می توانست 
از دستش بدهد؟ چطور می توانست کسی مثل او را پيدا کند؟ کسی که ايليا را 

ور و عاقلی چون اين همه دوست داشته باشد؟ چطور می توانست دختر با شع
او را از خود براند؟ نمی توانست! گير افتاده بود. بيتا واضح گفته بود تا زمانی 
که رابطه شان رسمی نشود هر شرايطی را متحمل نميشود. پس بايد چکار 
ميکرد؟ به قول بيتا بهم ميزد؟ از خودش می گذشت و بخاطر بيتا به همين رابطه 

 ؟ يا که رسمی اش ميکرد؟ ی بی هويت و بی نام ادامه ميداد

با فکر کردن به اين آخری تنش لرزيد. ترسناک بود! کلی مسئوليت و تعهد! در 
 کنار بيتايی که شکننده بود و به مراقبت احتياج داشت. از پسش بر می آمد؟ 

 يه مدت کات کنيم. -

 بيتا با آن چشم های بی فروغش لبخند زد: 

 هر چی تو بخوای. -

ار تا ميکرد. بايد می فهميد بيتا چقدر برايش مهم است.مهم که بايد دو دو تا چه
بود؛ بايد می فهميد چقدر برايش جدی است. آيا می تواند قيدش بزند؟ اگر نه که 
چه چاره ای می توانست بينديشد؟ بايد خودش را می سنجيد. می فهميد که حاضر 

 است بخاطر بيتا چنين قدم بزرگی بردارد؟! 

 * 

يزنه با پا پيش ميکشه! همين چند وقت پيش سر اين قضيه با دست پس م-
دعوامون شد گفت تمومه! بعد خودش اومد معذرت خواهی کرد.به من ميگه بيا 
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پيشم ، ميرم ميگه چی ميخوای همه ش اينجايی! دوباره گفت کات! اصال نمی 
 فهممش! 

 مريم که خنده اش گرفته بود موهايش را روی يک شانه اش ريخت و مشغول
 بافتنشان شد: 

با اينکه با مردهای زيادی سر و کار داشتی ولی خوب نمی شناسيشون بيتا. تا -
حدودی حق داره. خيلی ميخواد جلوی خودش رو بگيره ولی نمی تونه.اين نشونه 
ی اينه که بهت حس قوی ای داره. مردها مقابل زن مورد عالقه شون خيلی بی 

 طاقتن. 

اينجوری خودم رو در اختيارش بذارم. نمی  خب چيکار کنم؟ دوست ندارم-
خوام مثل دوست دخترهای قبليش باشم .نمی خوام بعد از شيش ماه، يک سال، 
دوسال رابطه ی بی اسم و رسم همديگه رو کنار بذاريم. من که ايليا رو موقت 
نمی خوام. توپ رو انداختم تو زمين خودش که بفهمم اون هم من رو دائمی 

من قصد دوست پسر بازی و خوش گذرونی ندارم. من زندگی ميخواد يا نه. 
 ميخوام مريم. يه زندگی که ازش حق داشته باشم. 

 مريم پلک زد و اطمينان پخش گفت:

اتفاقا کار درست رو تو ميکنی. حداقل تا اينجا نشون دادی از من و مژگان -
کردی. عاقل تری. به قول خودت توپ تو زمين ايلياست. تو تکليفت رو روشن 

گفتی دوستش داری و واسه زندگی دائمی می خوايش. حاال تصميم با اونه. اگر 
اونم اندازه ی تو بخوادت که پا جلو ميذاره. نخواد هم که هيچی. همونطور که 

 ازت خواسته يه مدت بهش وقت ببينه با خودش چند چنده. 

اهی به پوفی کشيد و پنجه در موهايش فرو برد و نظمشان را بهم ريخت. نگ
موبايلش انداخت. دو روزی گذشته بود و ايليا نه تماس گرفت و نه حتی پيامی 
فرستاد. سر کار هم با او مثل باقی برخورد ميکرد و خبری از لبخند ها و 
چشمک های پنهانی و "قهوه م رو تو بيار" نبود. انگار واقعا فرصت می خواست 

 تا ببيند چند چند است! 

 ش بريم آرايشگاه. ساعت چهار و نيم وقت داريم. مريم: پاشو لباس بپو

 بی حوصله بالش را بغل گرفت: 
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 من کجا بيام آخه؟ -

 يه کم به سر و صورتت صفا بديم. ناسالمتی خواهر عروسی! -

 مژگان چی؟ -

 اون جای ديگه وقت داره. -

 واسه روز عروسی هم از همين وقت گرفتی؟ -

 آره ديگه. کارش عاليه ميگن تو تهران تکه! ولی پولشم تکه! -

 با شيطنت خنديد: 

 بيچاره محسن! -

 مريم پشت چشم نازک کرد: 

 پس فکر کردی چی؟ الکی که نيست! من دارم زنش ميشم مثال! -

*** 

جعبه ی زيبا و مزين شده ی شکالت را به دست چپش منتقل کرد و زنگ آيفون 
 را فشار داد. 

 ی ساغر هيجان زده به گوشش رسيد: صدا

 خوش اومدی عزيزم. -

وارد حياط شد و در را پشت سرش بست. نگاهی دوباره به شکالت انداخت. 
اصال نفهميد چرا سر راهش اين را خريده. فقط احساس کرد حااليی که به حسام 

 قول داده با دلشان راه بيايد، نبايد دست خالی باشد. 

 يش باز کرد. ساغر در ورودی را برا

 سالم عزيزدلم. بيا داخل. -

به روسری سورمه ای و طاليی اش که به شکل زيبايی دور گردنش گره زده 
 بود نگاه کرد و متعجب کفش های چرمش را از پا بيرون کشيد. 

 مهمون داريد؟ -
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 صورت ساغر به نظرش رنگ پريده بود. 

 غريبه نيستن. -

رو جفت شده بود نظری انداخت. حدس به کفش هايی که کنار جاکفشی در راه
 ميزد "غريبه نيستن" دقيقا چه کسانی هستند! 

 عصبانی زمزمه کرد: 

ساغر واسه چی هيچوقت اصل قضيه رو به من نميگی؟ چرا همه ش من رو -
 تو عمل انجام شده قرار ميدی؟ 

 ساغر نگران مژه های ريمل خورده اش را بر هم زد: 

 چون می ترسيدم مخالفت کنی. به خدا انقدر مشتاقن ببيننت که باور نميکنی. -

 اولين دکمه ی پيراهنش را باز کرد:

 بايد ميگفتی حداقل خودم رو آماده ميکردم. -

 ساغر بازويش را گرفت و کشيد: 

 آمادگی نميخواد اونها خانواده تن. -

 و شکالت را هم از دستش گرفت: 

 زحمت کشيدی. -

 نفسش را حبس کرد و هم گام با ساغر وارد پذيرايی شد. 

احساس کرد هوای آنجا دارد به سينه اش فشار می آورد. نگاهش از روی زن 
شايد شصت ساله و چشم های براقش گذشت. پسر جوان و خوشتيپی که خيلی 

 به حسام شباهت داشت، و در آخر... 

ی شناخت. همين مردی که در نفسش با آه بيرون آمد. اين مرد! اين مرد را م
عصر خودش اسطوره است. همين مردی که او را تقدير و تحسينش کرده بود. 
همين مردی که می دانست داخل سرش دو ترکش وجود دارد و دست چپش در 
جنگ صدمه ی شديدی ديده و تقريبا کارايی خودش را از دست داده. همين 

 فرمانده! 
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برگشت. جاذبه ی اصلی حول محور آن نگاهش سمت حسام رفت اما دوباره 
 مرد بود. چه دنيای کوچکی! 

چشم هايش سکته کرده بود؛ اما حرکت مرد را به سمت خودش می ديد. دلش 
می خواست اين حجم سنگين داخل سينه اش را يک طوری آزاد کند. با گريه، 

 با فرياد، با هر چه که ميشد. 

ت! مرد حاال درست مقابلش پيشانی اش داغ و خيس شده بود از عرق خجال
رسيده بود. قدش از او شايد سه چهار سانت کوتاه تر بود و با اين وجود ايليا 
حس ميکرد يک کوه در برابرش ايستاده! همانقدر خودش را کوچک و حقير 

 می ديد. نگاهش را از موها و ريش های مرتب و خاکستری اش دزديد. 

 ی وارد کرد: دست مرد روی شانه اش نشست و فشار خفيف

 خوشحالم دوباره می بينمت پسر! -

نگاه خندان پسری که حامد صدايش می زدند رويش سنگين بود. برادر 
 حسام...و...عموی او! 

 مادر حسام با چشمان براق و لبخند می گفت: 

 ماشا عجب قد و بااليی داری! خدا حفظت کنه. -

دم خوارها گير می افتاد به معنای واقعی کلمه الل شده بود! اگر ميان قوم آ
 احتماال بهتر می توانست خودش را مديريت کند! 

دوباره به حسام نگاهی گوشه چشمی کرد. صورتش کمی به سرخی ميزد. حتما 
خجالت می کشيد! بابت حضور او که ثمره ی خطای جوانی اش است، در کنار 

 بود؟! خانواده اش خجالت می کشيد. نکند او باعث شرمندگی ساغر و حسام 

 پدر حسام حينی که در کمال آرامش چايش را می نوشيد، گفت: 

 معذب نباش ايليا. ما غريبه نيستيم. -

 چشم هايش بی اراده از جذبه ی نگاه آن مرد فرار ميکرد: 

 معذرت ميخوام خبر نداشتم شما هم...تشريف داريد. يه کم...شوکه شدم. -

 فنجانش را روی عسلی قرار داد و گفت: 
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 شب دور هم جمع شديم يخ بينمون آب بشه. خب؟ ام-

 بله. -

اول از همه اينکه نوه ها من رو آقاجون صدام ميزنن و حاج خانم رو هم -
 مادرجون. دلم ميخواد توام اينطوری باهامون راحت باشی. 

 پاهايش را به زمين فشار داد. 

م جلو و اول جز حسام و حامد من دو تا دختر هم دارم. فکر کردم پله پله بري-
 با ما و... 

 اشاره به حامد کرد: 

 اين زنگوله پا تابوت آشنا بشی بهتره و بعد هم با عمه هات و بچه هاشون. -

حامد خنديد و او مثل يک فلج مغزی نگاهشان کرد. عمو..عمه! چه نسبت های 
 غريبه ای! هرگز نه عمويی داشت و نه عمه ای. او و ايرج هميشه تنها بودند. 

دلم نميخواد بين ما غريبی کنی. ميدونم سخته تو جمع جا بيفتی و شايد اذيت -
 بشی؛ ولی نگران نباش. ما کنارت هستيم. و به گذشته هم کاری نداريم. 

لحن آرامش بخش و حامی وارش به جان ايليا نشست و انقباض عضالتش از 
 بين رفت. 

بايد با اين فصل جديد  بايد خودش را رها ميکرد و به دست سرنوشت می سپرد؟
 از زندگی اش کنار می آمد؟ کنار آدم های جديد؟ خانواده ی جديد؟ 

 *** 

نگاه از دهان باز مانده ی فاميل های مادری که حيرت زده در تاالر بزرگ و 
مجلل چشم می چرخاندند، گرفت و برای پنجمين بار به خط ايليا زنگ زد. در 

ن جايی بود که به او نمی گفت کجاست و دسترس نبود و احتماال باز هم هما
هيچ تماسی را جواب نميداد. مايوسانه موبايل را از گوشش جدا کرد و فهميد 

 که ايليا امشب در مجلس خواهر او شرکت نخواهد کرد! 

به نظر مريم و محسن کمی دير کرده بودند. دامن لباسش را جمع کرد و گردن 
يافت که سر ميزی ايستاده بود و احوال کشيد تا مادرش را پيدا کند و او را 
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پرسی ميکرد. به کت و دامن طوسی و راه رفتن لنگان وارش نگاه کرد و لبخند 
تلخی زد. به روسری ساتن و نقره ای رنگی که حاضر نشد از سر بردارد. به 
آن همه تفاوتش با مادر محسن که انگار قرار بود در آن پيراهن زيبا و فاخر با 

 کند! مريم رقابت 

 بيتا بيا اين سنجاق رو سفت کن احساس ميکنم داره ميفته. -

سمت مژگان چرخيد و نزديکش شد. اين رنگ زيتونی که به تازگی روی 
 موهايش گذاشته بود حسابی به پوست روشنش می آمد. 

سنجاِق تزئينی را با گيره های مشکی محکم کرد. با شنيدن صدای دست و سوت 
ماد شد و دلش با ديدن مريم در آن لباس عروس و متوجه ورود عروس و دا

 آنقدر خيره کننده، همزمان با موبايل در دستهايش لرزيد. 

 نام ايليا روی اسکرين نقش بسته بود. با دلخوری جواب داد:

 الو؟ -

 صدايش خشدار و خسته بود: 

 ببخشيد جايی کار داشتم. -

 نميای نه؟ -

 شرمنده بيتا خيلی خسته ام. -

 پوزخند زد: 

 خسته نباشی! -

 ناراحتی ازم؟ -

 چه حقی داشت که ناراحت شود؟ او چه کاره بود اصال؟! 

 ناراحت نيستم؛ فقط برام شب مهمی بود و دلم می خواست توام باشی. -

 می خواستم بيام ولی برنامه مم يه کم تغيير کرد و نشد. -

به مهمان ها خوشامد  با چشم هايش مريم و محسن را دنبال ميکرد که داشتند
 می گفتند. 
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 باشه اشکال نداره. من بايد برم. کاری نداری؟ -

 نه فقط...من اين يه هفته راجع به خودمون فکر کردم. بايد حرف بزنيم. -

ضربان قلبش از ريتم خارج شد. از صدايش که نميشد حدس زد چه تصميمی 
 گرفته. اگر می خواست همه چيز را تمام کند چه؟! 

 ه. تو اولين فرصت. باش-

 خيلی خب. برو بهت خوش بگذره. -

ارتباط قطع شد و او لبخند به لب هايش چسباند و فکر ايليا را از سر بيرون 
 راند. امشب شِب عروسی خواهرش بود و نبايد چيزی خرابش ميکرد. 

  * 

باورش نميشد روز جمعه و درست فردای عروسی مريم و در حاليکه او چهار 
صبح موفق به خوابيدن شده بود ،ايليا از خواب بيرونش کشيد و مجبورش کرد 

 با هم به کوه بروند! 

هوای آخرين روز تابستان خنک بود و او ميان خواب و بيداری آماده شده و با 
 هوا همراه ايليا شده بود. لباس های نازک و نامتناسب با اين 

 ناليد: 

 خدا بگم چيکارت کنه. سردمه! خوابم مياد! االن چه وقت کوه اومدن بود آخه؟ -

ايليا در کمال خونسردی از داخل کوله اش سويی شرتی بيرون کشيد و در 
 صورت او پرت کرد. 

 اخم هايش را در هم کشيد: 

 مه؟ جنتلمن! اين چه طرز برخورد با يه خانوم محتر-

 بپوش غر هم نزن خانم محترم! -

هوای پاک دربند را نفس کشيد و با حرص سويی شرت را تن زد. گشاد بود و 
 به تنش زار ميزد اما گرمش ميکرد. 

@mahbookslibrary



به آستين هايی که چند سانت پايين تر از انگشت هايش آويزان بود نگاه کرد و 
 خنديد. 

 راه بيا ديگه! -

 دش را به او رساند. با تشر ايليا تکانی خورد و خو

گوشه چشمی خيره اش بود و علت سکوت سرشار از تاملش را نمی فهميد. 
احتمال ميداد اين کوه نوردی اجباری ربطی به تصميم ايليا درباره ی ادامه ی 

 رابطه شان دارد. 

مضطرب شد و ادامه ی آستين های آويزان را مشت کرد. نمی دانست حاال که 
ليا را چشيده و برای مدتی هرچند کوتاه توجه او را طعم محبت مردانه ی اي

 داشته، می تواند دل بکند؟ 

 صبحونه بخوريم؟ -

 آب بينی اش را که بخاطر سرمای هوا راه افتاده بود باال کشيد: 

 بخوريم. -

ايليا دستمال تميزی از جيبش بيرون کشيد و روی بينی او گذاشت و غضروفش 
 که صدای جيغش را بلند کرد.  را محکم ميان دو انگشتان فشرد

 آييی! -

 ميان درد و تعجب او...ايليا دستمال را در سطل زباله پرتاب کرد و گفت: 

 دماغو! -

بينی اش آنقدر تير می کشيد که اشک در چشم هايش جمع شد. دست روی بينی 
 اش گذاشت و ناليد: 

 وحشی! -

د .پشت ميز دو ايليا بی جواب دست ديگرش را گرفت و وارد رستوران شدن
نفره ای جای گرفتند و ايليا با نظرخواهی از او سوسيس تخم مرغ و املت و 

 چای سفارش داد. 
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 خب؟ ديشب چطور بود؟ -

 با ياد آوری قول آمدنی که زيرش زده بود دلخور نگاهش کرد: 

 جای شما خالی! -

 گفتم جايی گير کردم باز آويزون نشو! -

 ناز کشيدنم بلد نيستی تو؟ -

 ايليا نگاه معنادارش را اطرافش چرخاند: 

 عزيزم ناز کشيدن جايی و مکانی داره! -

 " مارمولک" 

ايليا از سکوتش استفاده کرد و در حاليکه هر دو پنجه ی مشت شده اش را زير 
 چانه اش ميگذاشت خيره در چشم هايش پرسيد: 

 اين يه هفته بدون من چطور گذشت؟ -

 رورم! از غم فراق خون گريستم س-

 بلند خنديد و گفت: 

 توله! -

چشم غره ای به توله گفتنش رفت. صبحانه را آوردند و او با احساس ضعف و 
 گرسنگی آستين هايش را باال کشيد و مشغول شد و در همان حال پرسيد: 

 گفتی در مورد رابطه مون فکر کردی. -

 آره فکر کردم. -

 خب؟ -

 ی بزرگی ميگرفت گفت: ايليا حينی که داشت برای خودش لقمه 

 صبحونه ت رو بخور که طاقت شنيدش رو داشته باشی. -

هيچ اثری از طنز در لحنش حس نشد و لقمه در گلويش گير کرد. ايليا فنجان 
چايش را برايش شيرين کرد و سمتش گرفت. به زوِر چای لقمه را فرو داد و 
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ن بابت او دلهره ی نفس عميقی کشيد. ايليا را نميشد پيش بينی کرد و از همي
عجيبی داشت. او پسری نبود که احساسش را به منطقش ارجحيت بدهد. پس 

 می توانست بيتا را به راحتی کنار بگذارد. 

اشتهايش را از دست داد و با بی ميلی و صرفا جهت همراهی کردن ايليا دستش 
 نگفت. را برای گرفتن لقمه ی بعدی دراز کرد. ايليا متوجه حالش شد اما چيزی 

بعد از صرف صبحانه و حساب کردن از رستوران خارج شدند و به مسيرشان 
ادامه دادند. از اينکه ايليا زبان به کام گرفته بود و عامدا در خماری اش گذاشته 

 بود حرص می خورد و با اين حال اعتراض نميکرد. 

 بيست دقيقه ای گذشت و او نفس کم آورد. ايليا با حواس جمعی گفت: 

 بريم تو اون آالچيق بشينيم؟ -

 آره بريم خسته شدم. -

 بدن کوفته اش را به نيمکت آالچيق سپرد و نفسی تازه کرد. 

 تشنمه. -

ايليا بطری پلمپ آب معدنی را از جيب کوله اش برداشت و به سمتش انداخت. 
 بطری را ميان هوا گرفت و با چند قلپ گلوی خشکش را تَر کرد. 

چيق تکيه داد و چشم هايش را روی صورت ايليا ثابت سرش را به ستون آال
 کرد. نگاه ايليا اما به نقطه ای نامعلوم و دور دست بود. 

 وقتی به حرف آمد صدايش مسلط و بدون لرزش از ميان لب هايش خارج شد: 

 من می خوامت بيتا. -

 لپ هايش را از داخل گاز گرفت. 

 نميدونم اسمش چيه. عادت، وابستگی، دلبستگی، نميدونم! فقط ميدونم بايد باشی. -

 چه تحکم دلنشينی! 

اين يه هفته ای که گذشت همه چيز سر جاش بود. من از نبودنت و دلتنگيت -
 نمردم! شکست عشقی نخوردم، از خواب و خوراک نيفتادم اما... 

@mahbookslibrary



 ميکند:  نگاهش را از نقطه ی نامعلوم سمت او هدايت

اما صدات رو کم داشتم؛ وقتی برام حرف ميزنی دلم ميخواد بازم گوش بدم. -
صدات آرومم ميکنه. چشم هات...چشم هات رو هم کم داشتم. توشون يه چيزی 

 هست، يه برق دوست داشتنی. آدم دلش ميخواد ساعت ها بهشون خيره بشه. 

 اين بار هدف مردمک هايش دست های اوست... 

رو کم داشتم؛ که لمسم کنی...و ازت کلی آرامش و حس خوب بگيرم. دستهات -
دست هات...وقتی برام آشپزی ميکنی، وقتی چای می ريزی، و من با خودم 

 فکر ميکنم چه خوب اگر اين دست های کوچيک هميشه مال من باشه! 

 آره! دست هات رو بيشتر از هر چيز ديگه ای کم داشتم! 

به رگ هايش تزريق ميکرد اما...يک چيزی بود،  حرف هايش ذره ذره لذت را
يک مانعی، يک دست اندازی، که اجازه نميداد آسوده خاطر باشد. آخر اين 

 حرف ها به کجا می رسيد؟ 

 ايليا ادامه داد و تمام حدسياتش را عقب راند: 

 همه چيز اونطور ميشه که تو ميخوای. رسمی و با اطالع خانواده ها. -

 ورد ميان لب هايش فاصله افتاد. از يکه ای که خ

ميام خواستگاری. يه مدت نامزد می مونيم تا آمادگی ازدواج رو پيدا کنيم. تو -
 اين دوره ميتونيم وقت بيشتری رو با هم بگذرونيم. 

ناباورانه نگاهش را ميان اجزای مصمم چهره ی ايليا به گردش درآورد. واقعا 
گاری و نامزدی و ازدواج ميداد؟ ايليا؟! اين خودش بود که داشت پيشنهاد خواست

همان پسر خوش گذران که زندگی برايش چيزی بيشتر از يک شوخی نبود؟ 
 همين پسری که دخترهايی صدها برابر بهتر از او برايش پيشقدم ميشدند؟ 

 ايليا ميان سکوتش آمد: 

 خب؟ نظرت؟ -

 گلويش را ماليد: 

 تو مطمئنی؟ -
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 بيخيال گفت:

 آره. مگه توام همين رو نميخوای؟ -

من دوست ندارم همه چيز روی خواسته های من بنا بشه. چون من گفتم، چون -
من خواستم، چون من اينجوری راضی ترم! نه ايليا اين يه موضوع دو طرفه 
ست. تو به کاری که ميکنی اطمينان داری؟ بهش اعتقاد داری؟ چند ماه ديگه 

 پشيمون نميشی؟ 

 بخند زد: ايليا ل

 نکنه فکر کردی ميخوام بخاطر تو از خودگذشتگی کنم؟ هوم؟ -

 انگشت هايش را در هم قفل کرد و جوابی نداد. 

من اونقدری خودخواه هستم که قبل از هر چيزی رضايت و آرامش خودم رو -
 در نظر بگيرم! پس فکر بيخودی نکن. 

 پلک زد و با مکثی طوالنی گفت: 

 باورم نميشد بخوای حتی بهش فکر کنی؛ چه رسيده به عمل! -

 دست هايش را زير بغل زد و جواب داد: 

 چرا؟ به من نمياد بخوام خانواده تشکيل بدم؟ زن بگيرم؟ متاهل بشم؟ -

 قلبش لغزيد، ُسر خورد و به ناکجا آباد سقوط کرد! اين خواب نبود؟ رويا نبود؟ 

د. دلش می خواست بگريد. می خواست فرياد دلش می خواست بلند بلند بخند
 بزند. می خواست خودش را در آغوش ايليا بيندازد. 

ايليا برخاست، کوله اش را روی شانه اش انداخت و دست در جيب هايش فرو 
 برد: 

من از تصميمم مطمئنم بيتا؛ اگر توام مطمئنی بهم بگو تا برای خواستگاری -
 آماده بشيم. 
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رسيده بود. مگر نمی گفت سنشان برای ازدواج زود است؟  چقدر زود به نتيجه
نکند عجوالنه و از روی احساسات تصميم گرفته؟ نکند به خودش بيايد و بگويد 

 که هنوز از دوران مجردی اش استفاده نکرده و او را مانع راهش ببيند؟ 

 بی اختيار افکارش را به زبان آورد: 

 ه. چی شد نظرت عوض شد؟ يادمه ميگفتی هنوز واسه ازدواج زود-

هنوزم ميگم. زوده! ولی خب ما هم قصد نداريم يهو بپريم زير يه سقف. نامزدی -
واسه همين چيزهاست ديگه. تو اون مدت ميتونيم ميزان جدی بودنمون رو هم 

 تخمين بزنيم. 

نمی توانست به ايليا اعتماد کند. نه به شخص خودش، بلکه به اين تصميم 
هم کم سن و سال بود و پختگی يک زندگی مشترک را نداشت.  ناگهانی! ايليا

هرچند که انکار کرد؛ اما بيتا تقريبا مطمئن بود که اين پيشنهاد فقط بخاطر 
اوست. ايليا می خواست او را راضی نگه دارد؛ چون دلبسته اش شده بود و 

 نمی توانست به راحتی کنارش بگذارد. 

 نفس عميقی کشيد و گفت: 

 ؛ قبوله! ولی شرط دارم. خيلی خب-

 ايليا با ابَروهای باال رفته پرسيد: 

 چه شرطی؟ -

نامزدی ای رو که ميگی طوالنی تر ميکنيم. بی تعارف ميگم من از خودم -
مطمئنم ايليا و حتی اگه بگی فردا بريم محضر بدون ترديد ميام؛ اما از تو مطمئن 

ندارم ولی...ولی نگرانم  نيستم. ميدونم که دروغ نميگی از اين جهت بهت شک
وسط راه پشيمون شی. برای همين ميخوام هر جا حس کردی تصميم درستی 
نگرفتی، حس کردی عجله کردی يا هر چيز ديگه، قبل اينکه زندگی مشترکی 

 شروع بشه تمومش کنی. 

با دو گام خودش را باالی سر او رساند و انگشت هايش را روی گونه ای او 
 کشيد: 
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اگر من تصميمی بگيرم پشيمون نميشم و وسط راه جاه نميزنم؛ ولی هرچند که -
 باشه، خيالت راحت. 

و دستش را پايين کشيد و در انتظار دست او ماند. به انگشت های کشيده و 
 مردانه اش خيره شد. به ساعت اسپرتش ،و دستش را در دست او گذاشت. 

 ايليا از باال به چشم هايش نگاه کرد و گفت: 

 گر دستی رو بگيرم ديگه ولش نمی کنم بيتا. من ا-

حال خوشی زير پوستش دويد و لبخند زد. صد حيف که روزگار به عهدشان 
 وفا نکرد! 

  * 

 با برخورد سيب به سينه اش نيم خيز شد و معترض داد زد: 

 اووی! -

 ساميار: کجايی تو؟ نيم ساعت واسه خودمون داريم زر ميزنيم؟ 

 از پاکت سيگار يک نخ بيرون کشيد: 

 چی گفتين؟ حواسم نبود. -

 علی: پنجشنبه جمعه بريم شمال؟ هستی؟ 

 فندک را زير سيگار گرفت و دود را به اعماق ريه فرستاد: 

 نه کار دارم. -

شاهين: ای بابا پس تو کی بيکاری؟ داداش مشکوک ميزنی ها. بيا طرفای ما 
 ! هم يه دوری بزن ببين چه خبره

 دارم ميرم خواستگاری. -

چند ثانيه سکوت شد. پسرها زيرچشمی به هم نگاه کردند و سپس صدای خنده 
 هاشان خانه را برداشت. 

 شاهين: آخ که من چقدر دوست داشتم تو رو تو لباس دومادی ببينم. 
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 خاکستر را در زير سيگاری ريخت و جواب داد: 

 پس خوشحال باش. -

 علی: جون! حاال عروس خانوم کی هست؟ 

 مشخص بود قضيه را جدی نگرفته اند و به حساب مسخره بازی گذاشته اند. 

 در حاليکه چشم از صورت بشاش و خنده روی شاهين نمی گرفت گفت: 

 بيتا. -

 خنده روی لب های شاهين ماسيد. در دل نيشخندی زد. همين را می خواست! 

 و لگدی به ران او زد: سامی پايش را دراز کرد 

 اسکلمون کردی؟ -

 االن قيافه من به کسايی ميخوره که ميخوان اسکل کنن؟ -

 علی کمی جا به جا شد و ناباورانه گفت: 

 يعنی چی؟ خواستگاری؟ تو؟ بيتا؟ همون بيتا خودمون؟ -

سيگار را در زيرسيگاری خاموش کرد و تيِر نگاهش بار ديگر شاهين را هدف 
 گرفت: 

 ديگه نشد! بيتای خودمونی در کار نيست. نه -

سامی: تو زده به سرت؟ ميگم جديدا شيش و هشت ميزنی. نگو ماجرا از اين 
 قراره! 

 کمی از مايع طاليی گيالسش را مزه مزه کرد: 

 چرا انقدر واستون عجيبه؟ -

 شاهين تلخ گفت: 

چيکاره چون اون دختر در حد تو نيست. اصال تو کجا اون کجا! يادت رفته -
 بوده؟ ها؟ 

 علی و سامی سکوت کردند و شاهين ادامه داد: 
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يادت رفته واسه تفريح می کشونديش تو مهمونی هات؟ يادت رفته واسمون -
علف و ُگل جور ميکرد؟ هوم؟ يادت رفته تو اون مهمونی که واسه الله جونت 

 گرفته بودی رسما خدمتکارت شده بود و از مهمون هات پذيرايی ميکرد؟ 

 ته مانده ی گيالس را هم باال داد و گفت: 

 حاال تو چرا اوخ شدی؟ چيش به مذاقت خوش نيومده؟ -

 علی: بچه ها... 

 شاهين: منظورت چيه االن؟ 

 منظور؟ من منظوری ندارم؛ فقط ميگم کجات سوخته؟ -

 چشم های شاهين را خون گرفت و روی پاهايش ايستاد: 

 معلوم الحال کجام بايد بسوزه؟  کجام بايد بسوزه؟ بخاطر يه دختر-

 علی: بس کنين! 

 به سمت شاهين خيز برداشت که ساميار سر راهش ايستاد. 

معلوم الحال تويی يا اون؟ يه ساله دنبالش موس موس ميکنی و محل سگت هم -
 نميذاره. حاال که پست زده شده معلوم الحال؟! ديگه جلوی اين دو تا که فيلم نيا! 

 رص آلود خنديد: شاهين بلند و ح

آره خب! شما که غريبه نيستين. دروغ چرا بگم؟ حداقل اندازه چند شب که می -
 ارزيد! هيکلش رو دوست داشتم! 

ساميار را پس زد و مشت هايش بی مالحظه روی سر و صورت شاهين نشست. 
حال خودش را نمی فهميد. ناسزاها و ضرباتی که ميانشان رد و بدل ميشد 

 د. مهارناپذير بو

سامی و علی زير بازوهايش را گرفتند و به زحمت او را از روی شکم شاهين 
 بلند کردند. دست و پا زد و عربده کشيد: 

بی پدِر عوضی! يه بار ديگه همچين ُگ..هی بخوری همين جا تيکه تيکه ت -
 ميکنم بی ناموس! ح...م زاده!
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  يش می گذاشت: شاهين هنوز می خنديد و دندان های خون آلودش را به نما 

حاال کی سوخته رفيق؟ چيه؟ رگ غيرت باد ميکنی! اصال زر زدم. کی ميگه -
 بيتا بده؟ اتفاقا خوب مالی ام هست .

 قسمت ما نبود ولی تو حالشو ببر! 

 بايد اين نمک نشناس را می کشت. بايد خون کثيفش را می ريخت! 

 لند شد. بطری شيشه ای را برداشت و به ديوار کوبيد. بوی الکل ب

با شيشه ی شکسته و لب تيز به قصد جان شاهين قدم تند کرد که...نفهميد چه 
شد. علی جلو آمد تا مانعش شود. بی احتياط و دستپاچه! شيشه در بافت نرمی 

 فرو رفت و صدای آخ علی را شنيد. 

 ساميار: يا خدا! 

رد...و قدمی عقب رفت. به خونی که قطره قطره روی سراميک می چکيد نگاه ک
 شيشه از دستش رها شد. 

 شقيقه هايش را محکم فشرد بلکه اين نبض دردناک و تپنده از زدن بايستد. 

دستی روی شانه اش نشست. سر باال کشيد و چشمش به ساميار افتاد که با 
 خستگی نگاهش ميکرد. 

 سامی: مامورها رو دست به سر کرديم. 

 دهانش چقدر خشک بود. 

 حالش خوبه؟ -

 آره. بازم خدا رو شکر به عصب هاش آسيب نرسيده. -

عرق پيشانی اش را پاک کرد و سمت تخت علی رفت. بازوی باندپيچی شده 
اش را از نظر گذراند. وقتی می انديشيد که اگر آن شيشه ی لعنتی فقط چند 
سانت آن ور تر فرو می رفت و ممکن بود حاال قلب علی برای هميشه ايستاده 

 به رعشه می افتاد.  باشد، بدنش

 چشم های نيمه باز و دردمند علی روی صورتش فرود آمد. 
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 بهتری؟ -

 علی لب های خشکش را بر هم زد:

 خوبم. -

معذرت می خوام.اصال نفهميدم چی شد. خون جلوی چشم هام رو گرفته بود. -
 چرا يهو پريدی جلوی من؟ 

 کی بازداشتگاه. اگه نپريده بودم که االن يکيتون سردخونه بود اون ي-

 اگه خودت طوريت ميشد چی؟ -

فعال که سالمم؛ ولی هنوز تو شوک حال توام. باورم نميشه تو همونی هستی -
که می گفتی مرد بايد جای مشتش از مغزش کار بکشه. تو کی اينجوری عصبی 

 و پرخاشگر شدی؟ کی وقت کردی انقدر روی بيتا حساس بشی؟ 

 ک هايش را ماليد. با انگشت شست و اشاره پشت پل

علی: اين دفعه که به خير گذشت؛ ولی نظر من رو ميخوای با شاهين رابطه ت 
رو قطع کن.چون آخرش رو اصال خوش نمی بينم. يه سری حرمت ها شکسته 
شده و ديگه درست بشو نيست. دفعه بعد راحت تر کتک کاری می کنيد و فحش 

 می ديد. 

 سر تکان داد: 

 نه. ميدونم. تصميمم همي-

 حاالم تو برو ديگه. حالت خوب نيست.من سرمم تموم بشه با سامی برميگردم. -

 مطمئنی الزم نيست به مامان بابات خبر بديم؟ -

اونا که اصال تهران نيستن زنگ بزنيم چی بگيم؟ برگشتن يه چيزی سر هم -
 ميکنم ميگم بهشون. 

 نگاهش کرد و زمزمه وار گفت: 

 شرمنده ام علی. -

 طنز آلود جواب داد:  خنديد و
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اين مدلی حرف ميزنی آدم خنده اش ميگيره. جمع کن بابا! اتفاقه ديگه پيش -
 اومده. 

 ميمونم مرخص شدی بريم خونه ی من تا مامانت اينا برگردن. -

 همان لحظه ساميار رسيد و علی گفت: 

رميام. نه بابا عماد خونه ست اون پيشم ميمونه. ديگه فلج که نشدم از پس خودم ب-
 برو تو. 

 ميمونم. -

 نچی کرد و خطاب به سامی گفت: 

اين رو راضی کن بره خونه ش رنگ و روش از من بيشتر پريده االن همينجا -
 غش ميکنه. 

 سامی زير بازويش را گرفت: 

 راست ميگه من هستم ديگه. سرمش تموم بشه ميريم. بلند شو. -

 آهی کشيد و برخاست و گفت: 

 خيلی خب؛ باهام در تماس باشين. -

 علی پلک زد: 

 باشه داداش نگران نباش برو. -

با ساميار هم خداحافظی کرد و از ساختمان بيمارستان خارج شد. در محوطه با 
 شاهين مواجه شد و خواست بی اعتنا از کنارش بگذرد که صدايش زد: 

 ايليا... -

 ايستاد. 

 علی چطوره؟ -

 با اکراه گفت: 

 به.خو-
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 من...من نمی خواستم اينطوری بشه. مست بودم بخدا حاليم نبود چی ميگم. -

 چشم در چشمش پاسخ داد: 

 اتفاقا خوب حاليت بود چی ميگی. -

 پلک فرو افکند و شرم زده نجوا کرد: 

 ببخشيد داداش. -

 فردا برو حسابداری کارهای تسويه ت رو انجام بده. -

 ايليا! -

 من آدم اشتباهی رو واسه همکاری و رفاقت انتخاب کردم و اين رو دير فهميدم. -

 من پا به پای تو واسه اون شرکت زحمت کشيدم. -

 مزدش رو هم گرفتی. -

 اينکار رو نکن. -

منم از جنس خودتم شاهين. می فهمم هنوزم نگاه ناپاکت دنبال بيتاست با -
 ی .وجوديکه االن با يه دختر ديگه ای هست

خيلی منتظر موندم تمومش کنی. خيلی گذشت کردم ولی درست بشو نيستی. منم 
رابطه م با بيتا جديه و نميتونم اين وضع رو تحمل کنم. پس بهتره قبل از اينکه 
يه فاجعه ی ديگه بار بياد از هم فاصله بگيريم. واسه ی اين يکی دو سالی هم 

 ميذارم. خداحافظ. که کنارم بودی و تالش کردی دستت رو خالی ن

 چشم از نگاه پر افسوسش گرفت و دور شد. 

به سمت ماشينش که می رفت، موبايل لرزان را از جيبش بيرون آورد و بی 
 حوصله جواب داد: 

 بيتا االن نميتونم صحبت کنم زنگ نزن. -

 و بی آنکه منتظر جوابش باشد ارتباط را قطع کرد. 

 * 
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 آنقدر مست خواب بود که صدای زنگ موبايل را شيرين تر از الاليی می شنيد. 

با همان پلک های بسته غلتی خورد و توجهی نکرد اما با تماس های متوالی 
خواب از چشم هايش گريخت. نور اسکرين موبايل تاريکی اتاِق بدون پنجره را 

 تحت الشعاع قرار ميداد. 

 گ زد. آخ..ايليا!.. ناله ای کرد و موبايل را چن

 صدايش را صاف کرد و جواب داد: 

 سالم. -

 عصبانی و تند پرسيد: 

 کجايی تو بيتا؟ چرا جواب نميدی؟ ساعت نزديک دهه االن نبايد شرکت باشی؟ -

 چشم هايش را بست و خشدار و خوابالود گفت: 

پيام ديشب که زنگ زدم اگر مهلت ميدادی ميخواستم بگم امروز نميتونم بيام. -
 ها رو هم که انگار چک نميکنی. 

 واسه چی زودتر نگفتی حداقل به نوروزی خبر ميدادم امروز دو شيفت وايسته؟ -

 اينطور که پيداست از آن روزهای بدخلقی اش بود. 

 ديشب يه کم حالم بد شد رفتم بيمارستان. -

 چی؟! -

به خواهرم گفتم فرستادنم واسه چکاپ و معاينه فهميدم تا دير وقت اسير ميشم -
زنگ بزنه بهت بگه که انگاری روش قطع کردی. واست پيامم فرستادم ولی 

 گمونم اصال به خودت زحمت ندادی يه نگاه بندازی! 

 صدای زمزمه اش ضعيف به گوش رسيد: 

 لعنتی!-

 و بلند تر گفت: 

 چرا حالت بد شد؟ -
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 صورتش را در بالش فرو برد و خفه گفت: 

ت پتی هم يکی از آپشن های منه. می خوای تا جدی نشده اين قلب قراضه و پ-
 تو تصميمت يه تجديد نظری بکن اگر من رو بگيری بيوه ميشی! 

 و خنديد که ايليا شوخی و جدی جواب داد: 

 عزيزم لطفا ببند! -

البته حرفش صرفا يک شوخی بود.می دانست که نارسايی او به اندازه ی پدرش 
مراقبت کنترل شود خطر مرگ تهديدش نمی کند؛  حاد نيست و اگر با دارو و

 ولی خب کمی ترساندن ايليا هم بد نبود! 

 چشم قربان. -

 اگر می فهميدم ميومدم پيشت. -

اونقدر جدی نبود چندتا آزمايش و سونو و اينا؛ اما تو فکر کنم يه چيزيت بود. -
 مونا گفت خيلی عصبانی بودی وقتی جواب دادی. 

 آهی کشيد و گفت: 

 حاال بعدا ميگم بهت. با خانواده ت حرف زدی؟ -

 کف سرش را خاراند: 

 آره ديروز گفتم. تو چی؟ -

 از شرکت ميرم پيششون صحبت ميکنم. -

 هوم خوبه. -

 مطمئنا خوبی؟ نکنه بستری شدی بهم نميگی؟ -

 نه ديوونه االن تو اتاقم هفت پادشاه رو خواب می ديدم که زنگ زدی. -

 خيلی خب؛ شب دوباره بهت زنگ ميزنم. -

 ايليا؟ -

 بله؟ -
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 اگه...مامان بابات مخالفت کنن چی؟ -

 خنديد و گفت: 

آره منم چون پسر خوب ننه بابامم ميگم چشم! کدوم مادر؟ کدوم پدر؟ مادری -
که هيچوقت نبوده و االن که ايرج سر راهش نيست مادريش گل کرده؟ يا بابايی 

پايين افتاده و من تمام عمرم ازش متنفر بودم؟ دلت خوشه که يهو از آسمون 
بيتا! اگر قراره با اون ها بيام خواستگاری فقط بخاطر توئه. چون ميخوام همه 
چيز طبق رسم و رسوم باشه .ميخوام با احترام جلو بيام. وگرنه که خودم به اين 

 م نيست. چيزها پايبند نيستم و اصال نظر هيچکس جز خودم و خودت برام مه

از حزن خفته ای که در صدای ايليا بود، مسير گلويش تنگ شد و صدايش راه 
 را گم کرد. 

 ايليا به سرعت بحث را عوض کرد: 

من برم به نوروزی بگم زودتر بياد. تو امروز و فردا رو استراحت کن. منتظر -
 زنگ مامانم هم باشيد. 

 باشه مرسی. مراقب خودت باش. -

 فعال. -

 ظ. خداحاف-

پتو را کنار زد و در جايش نشست و موهای گره خورده اش را با کش جمع 
 کرد. 

 مونا گوشه ی هال خواب رفته بود و مادر داشت بادمجان پوست می کند. 

 صبح بخير. -

 صبح توام بخير مادر. بهتری؟ -

 به سمت سرويس رفت و گفت: 

 آره بهترم. -
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ست و صورتت رو بشور بيا خدا رو شکر. رنگ و روت هم برگشته. برو د-
 صبحونه بخور. بس که به تغذيه ت اهميت نميدی اينجوری ضعيف ميشی. 

مسواک کرد و آبی به دست و صورتش زد و سر سفره ای که مادر آماده کرده 
 بود نشست. 

 ايليا گفت مامانش اينا تماس ميگيرن. -

 لپ های مادر گل انداخت و با لبخند گفت: 

باشه من گوش به زنگم مادر. قربون خدا برم دعاهام گرفت. تو اين يه سال -
 بخت هر سه تاتون باز شد. اين آخری هم که فعال سرش تو درس و کتابه. 

لقمه ی نان و پنير را به دهان گذاشت و خنده اش را فرو خورد. هيچ لذتی باالتر 
 از شوهر دادن دختر برای مادر نبود. 

 ق نکن بذار بيان خواستگاری اصال شايد به توافق نرسيديم! حاال انقدر ذو-

 بالفاصله ابَروهايش در هم گره خورد: 

خدا کمک کنه و همه چيز خوب پيش بره. هی هللا نفوس بد نزن دختر. انشا-
 جای بابای خدا بيامرزت خالی که عروس شدن دخترهاش رو ببينه. 

شم هايش به سمت قاب دهانش از جنبش باز ايستاد و صبحانه زهرش شد. چ
عکس پدر کشيده شد. نفس عميقی از بينی کشيد و سرش را پايين انداخت تا 

 مادر نِم دلتنگی را در چشمهايش نبيند. 

 * 

 ساغر فنجان چای را برايش روی ميز قرار داد و او زير لب تشکری کرد. 

 ساغر: خب؟ من و حسام به گوشيم. 

 ساغر و حسام می رفت و برمی گشت. پا روی پا انداخت و مردمک هايش بين 

 از يه دختری خوشم اومده. -

 ابَروهای ساغر باال پريد و لب حسام کج شد. 

 قبال ديدينش. منشی شرکته. اسمش هم بيتاست. می خوام برم خواستگاری. -
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 ساغر بهت زده پرسيد: 

 خواستگاری؟ -

 آره. شماره خونه شون رو ميدم زنگ بزنين هماهنگ کنين. -

 ه حسام هشيارتر و موشکافانه شد و ساغر واکنشی غليظ تر نشان داد: نگا

 وايسا ببينم انقدر تند نرو. چی ميگی واسه خودت؟ -

 شانه هايش را تکان داد و گفت: 

 چيه مگه؟ کار خالف شرع دارم ميکنم؟ -

ساغر: واسه خودت گازش رو نگير ايليا. ما که اون دختره رو نمی شناسيم. 
واده ش کی ان؟ اصال جدای اين بحث تو خودت هنوز بچه ای. خودش کيه خان

 واسه همچين مسئوليتی آمادگی نداری. 

 خونسرد لب زد: 

همونطور که گفتم اسمش بيتاست. بيست و يک سالشه، ديپلمه ست، پدرش فوت -
شده، سه تا خواهر داره، منم چهار پنج ساله که می شناسمش... و در آخر اينکه 
 دوستش دارم و تصميمم جديه. اگر با من اومدين که بهتر، نيومدين تنهايی ميرم. 

 ساغر خشمگين دهان باز کرد که حسام گفت: 

 ه. باش-

 ساغر اعتراض کرد: 

 چی چی باشه حسام؟ اين هنوز بيست و چهار سالشه. -

 حسام با آرامش گفت: 

ساغر خانوم ما که با خودمون عاقد نمی بريم عقدش کنيم! حاال اين جلسه رو -
می ريم با هم آشنا می شيم می بينيم اصال چجور آدم هايی هستن تا بعد تصميم 

 اصلی رو بگيريم. 

به ساغر که نفسش را با حرص بيرون ميداد فاتحانه لبخندی زد و فنجانش را 
 بلند کرد. 
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 واسه آخر همين هفته من وقتم رو خالی کردم. شماره ش رو يادداشت ميکنی؟ -

حسام آسوده خاطر مشغول نوشيدن چايش شد و ساغر خودکار و دفترچه شماره 
 تلفن را برداشت: 

 بگو. -

 اغر گفت: اعداد را خواند و س

 حفظم که هستی. -

 با نيشخند جواب داد: 

 آخه خيلی باهاش کار دارم. -

 ساغر: اميدوارم پشيمون نشی! 

 رو به حسام گفت: 

 تو پشيمون می شدی؟ -

 حسام پرسشگر نگاهش کرد و او ادامه داد: 

از منم سنت کمتر بود وقتی می خواستی بری خواستگاری ساغر. اگر پای -
ط يا خانواده ت مخالفت نميکردن و همون موقع ازدواج کرده ايرج نميومد وس

 بودين...االن پشيمون بودی؟ 

 در چشم های حسام برق شيطنت درخشيد و موذيانه گفت: 

 االنشم پشيمونم! -

 ساغر خودکار را سمت حسام پرتاب کرد: 

 قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری! -

 ه گفت: حسام خنديد و او با چشم هايی باريک شد

 خب حاال که بيتا از زر و گوهر هم با ارزش تره تکليف چيه؟ -

ساغر به وضوح جا خورد اما حسام که گويی در گذشته همين حس و حال را 
 تجربه کرده بود هنوز هم آرام و خونسرد برخورد ميکرد. 
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 ساغر: باور کنم تويی که اين حرف رو ميزنی؟ جادوت کرده؟ 

شفاف بيتا مقابل نگاهش مجسم شد. هوم...آری! تصوير چشم های درشت و 
 جادو کرده بود؛ وگرنه او را چه به عشق و خواستگاری و ازدواج و... 

 *** 

 دسته گل را به ساغر سپرد و پشت فرمان نشست و به راه افتاد. 

 حسام: باباش چرا فوت شد؟ 

 بيماری قلبی داشت.-

 مادرش رو می شناسی؟ -

 نه ولی ميدونم که آدم های بدی نيستن. -

تا گذشتن از کوچه پس کوچه های جنوب شهر و رسيدن مقابل خانه ی بيتا 
 سکوت در اتاقک ماشين حکم فرما بود. 

زنگ را فشار داد و کمی بعد در توسط دختر نوجوانی که احتماال مونا بود باز 
 شد. 

ه شدند. شوهر خواهرهای بيتا با استقبال گرمی از جانب خانواده ی بيتا مواج
هم حضور داشتند و با ديدنشان تنها واژه ای که به ذهن ايليا ناخنک زد "باجناق" 

 بود! 

دست هايش از سنگينی دسته گل خالی شد و ميان شلوغی و همهمه و سالم و 
 احوال پرسی ها يک لحظه از خودش پرسيد: 

 "من دارم چيکار ميکنم" 

هايش را هوا گرفت و چيزی نشنيد. ترسيد! ترس! برای لحظاتی انگار گوش 
او با اين احساس ناآشنا بود. هميشه در زندگی اش به دل اتفاقات و پيشامدها 
ميزد. ريسک ميکرد و عواقبش را هم با شجاعت می پذيرفت. اين هم ريسک 

 بود؛ نه؟! 

 احساس خال ميکرد. گيج و گنگ بود. مثل آدمی که انگار از يک خواب طوالنی
 برخاسته. داشت کار درستی ميکرد؟ 
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با چشم های جستجوگرش به دنبال بيتا گشت. شال شيری رنگی روی موهای 
سرخ و فِرَ◌ش نشسته و گردی صورت روشنش را قاب گرفته بود. رژ لب 
صورتی مات چهره اش را روح بخشيده بود و بچگانه تر نشانش ميداد. قلبش 

کرد. ظرف آرامش سوی قلبش کج  آرام گرفت و ترس خودش را کنجی پنهان
شد و تمام حجم خالی حفره ها را پر کرد. می ارزيد! داشتن بيتا به تمام سختی 

 ها و مسئوليت ها می ارزيد. 

 * 

دست و پايش يخ بسته بود و قلبش تند می تپيد. اگر يک سال پيش چنين روزی 
 را برايش پيش بينی می کردند قطعا ساعتها می خنديد. 

آن پيراهن سفيد و کت تک رسمی آنقدری برازنده به نظر می آمد که  ايليا در
نظر مثبت مادر و دخترها را جلب کند. مخصوصا در کنار آن پدر و مادر 

 جوان و خوش پوش! 

کف دستش را که از هيجان نمناک شده بود با دستمال کاغذی خشک کرد تا 
 سوزاند. سينی چای در دستهايش نلغزد و هيچ بخت برگشته ای را ن

نفس عميقی کشيد و وارد هال شد. سعی داشت به هيچ عنوان با ايليا چشم در 
 چشم نشود. 

به لطف زبان چرب و نرم خواهرهای بزرگتر و شوهر هايشان فضا گرم و 
 صميمی شده بود. 

آخرين فنجان چای سهم ايليا شد که بی نگاه و حرف و حرکت اضافه ای آن را 
 برداشت و آهسته تشکر کرد. 

کنار مونا نشست و گوش به صحبت های سياسی و اقتصادی ای که آقايان به 
 راه انداخته بودند سپرد که مونا زمزمه کرد: 

 ليورپول بازی داره. ميخوام نگاه کنم. -

 : چشم هايش درشت شد

 االن؟ شب خواستگاری کی فوتبال نگاه ميکنه؟ -
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 برم خونه ننه سرور اينا؟ -

 نيشگون آرامی از پهلويش گرفت و گفت: 

 مونا بشين سرجات آبرومون رو نبر. يک شب فوتبال نگاه نکنی نمی ميری! -

 چهره اش را در هم کشيد و غرولند کرد: 

حاال همه با هم تصميم گرفتين از دست اين خواستگارهای شما ام گرفتار شديم. -
 شوهر کنين! اهَ! 

چپ چپ نگاهش کرد و سر چرخاند و توجه ايليا را سوی خودش ديد. با چشمک 
 نامحسوسی که زد گونه هايش رنگ گرفت. 

 رشته ی صحبت را مادر ايليا دست گرفت: 

 خب اگر اجازه بفرمايين ما برسيم به اصل مطلب. -

 مادر: خواهش ميکنم صاحب اختياريد. 

 بعد از کمی توضيح درباره ی موقعيت و شغل و شرکت ايليا گفت: 

واال اين جلسه که صرفا من باب معارفه و آشنايی دو تا خانواده بود. اينطور -
که پيداست دل اين پسر ما بدجوری گير کرده و عجله داره. منم دختر خانم 

ادم ماشاهللا خيلی دوست داشتنيه. پيشنهاد ما اينه گلتون رو که ديدم بهش حق د
که اگر شما هم موافق اين وصلت هستين بيشتر با هم رفت و آمد و مراوده داشته 
باشيم هم به جهت آشنايی بيشتر و صحبت های جدی تر و هم اينکه تو اين 
جلسات بچه ها بتونن حسابی سنگ هاشون رو وا بکنن و توافقات نهايی رو 

 بدن. انجام 

 مادر با لبخند جواب داد: 

هر چی قسمت و صالح همه هست پيش هللا حتما باعث افتخار ما هم هست. انشا-
 بياد. 

حواسش از اين مکالمات پرِت ايليا شد که انگار از چيزی ناراضی بود و اخم 
 کمرنگی پيشانی اش را چين انداخت. 

 پنهانی گوشی اش را به دست گرفت و پيام فرستاد. 
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 اخمو شدی؟" "چرا 

ايليا پيام را خواند و لبش را جويد و کمی در جايش جا به جا شد که پدرش با 
 خنده و شوخی گفت: 

آقا پسر ما يه کم بی قراره. به نظرم بچه ها رو بفرستيم يه گوشه ای يه صحبتی -
 با هم داشته باشن. 

و تهديد  جمع به خنده افتاد و ايليا چشم هايش را باريک کرد و لبخند پر حرص
 آميزی به روی مرد زد که او هم با شيطنتی زير پوستی اَبرويی باال انداخت. 

 با اذن مادر برخاست و ايليا را سوی اتاق کوچکشان راهنمايی کرد. 

در را پشت سرشان بست و به چشم بر هم زدنی در آغوش گرم ايليا فرو رفت. 
 ت. نفس عميقی از عطر تلخش گرفت و دست دور کمرش انداخ

 از چی ناراحت شدی ايليا؟ -

 شالش را از سرش انداخت و در موهايش چنگ زد: 

بهشون گفتم همين امشب کار رو تموم کنن. آشنايی و مراوده ديگه چه کوفتيه -
 آخه؟ من و تو زير و بم زندگی هم رو ميدونيم. به نظرت خنده دار نيست؟ 

 کمی سرش را باال کشيد و به صورتش خيره شد: 

 همديگه رو می شناسيم، خانواده هامون که نمی شناسن. ما -

 مگه اونا قراره با هم زندگی کنن؟ -

به هر حال با ازدواج خواه نا خواه خانواده ها هم به هم مربوط ميشن. يه پای -
ماجرا اونا هستن. بعدشم قرار ما اين بود يه مدت نامزد بمونيم. خب اينم جزو 

 نامزدی محسوب ميشه ديگه. 

 نی اش را ميان موهای او فرو برد و گفت: بي

 ميدونم قرارمون چی بود؛ ولی... -

 ولی چی؟ -

 شانه ی استخوانی اش محکم ميان پنجه ی ايليا فشرده شد: 
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 هيچی. فعال به ساز اونها می رقصيم ببينيم چی ميشه. -

 از درد لب گزيد و ايليا انگشت اشاره اش را مقابل صورت او تکان داد: 

اما خيال نکنی تو اين مدت حاال هرچقدر که طول کشيد، کاری به کارت ندارم -
يا مثال قراره به خودم سخت بگيرم و از دور تماشات کنم. چون ديگه اين مدلی 

 نميتونم. می فهمی ديگه؟ 

البته که می فهميد. انگار ايليا ديگر از خودداری خسته بود. و انگار او هم بايد 
 اسات بدش غلبه ميکرد. بخاطر ايليا بايد اين کار را ميکرد. بر ترس ها و احس

 * 

 مجيد: پس آبجی کوچولوی ما داره خانوم ميشه. 

خودم هنوز باورم نشده مجيد. ايليا خيلی تغيير کرده. انگار چند سال بزرگ تر -
 شد. 

 لبخند زد و گفت: 

 آخرين تصويری که ازش يادمه يه پسر بچه ی خماره! -

 نفس در سينه اش حبس شد. نمی خواست ياد دوران اعتياد ايليا بيفتد. 

 مجيد: مطمئنی ديگه سراغ مواد نميره؟ 

 اون چند ساله که ترک کرده. دوست های اون زمانش رو کنار گذاشته. -

من برات خوشحالم بيتا. خيلی خوشحالم. شايد پيش خودت فکر کنی قضيه وحيد -
ی به هيچ وجه اينطور نيست. نميدونم باورت ميشه يا بين ما فاصله می ندازه ول

نه ولی تو از برادرهای من برام مهم تری. ميدونم چقدر ايليا رو دوست داری. 
خيلی وقته خبر دارم؛ ولی به عنوان برادرت بهت پيشنهاد ميکنم اصال عجله 
 نکنيد. چون هر دوتون بی تجربه ايد و شايد االن تحت تاثير احساسات باشيد.

صبر کن تا اين رابطه جا بيفته. همونطور که خودتم گفتی يه مدت نامزد بمونيد. 
چون راستش اون ايليايی که من يادمه يه پسر تنوع طلب و عياش بود. مطمئن 

 نيستم بشه بهش اعتماد کرد. 
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به خدا اون ايليای قبل نيست. يه اتفاقاتی افتاد که زندگيش زير و رو شد. اون -
 ولی حرفت رو قبول دارم. قرار نيست عجله کنيم.  خيلی عوض شده؛

خوبه. برای من فقط خوشبختی تو مهمه. اگر اين خوشبختی با ايليا برات محقق -
 ميشه که اميدوارم به نتيجه برسيد. 

 صورتش را از روی صفحه ی موبايل لمس کرد و با دلتنگی گفت: 

 کی ميای تهران؟ دلم واست يه ذره شده. -

 ديگه ميام يه سری ميزنم. دو هفته ی -

 لب هايش را جمع کرد: 

 ديره. زودتر بيا. تازه مريم اينا ده روز ديگه می پرن. -

 عه جدی؟ -

 آره. مونا هم ميره باهاشون. -

خب به سالمتی. تا اون موقع که نميرسم بيام. حاال يه زنگ به مريم ميزنم -
 ازش خداحافظی ميکنم. 

 رين گفت: با افتادن نام ايليا روی اسک

 ايليا داره زنگ ميزنه. -

 مجيد با شيطنت خنديد: 

 آره از لپای گل گليت فهميدم. برو سالم منم بهش برسون. -

 با مجيد خداحافظی کرد و تماس ايليا را پر انرژی پاسخ داد: 

 سالم. -

 کشدار گفت: 

 عليک سالم توله شيِر زشت! -

 اخم کرد و با دلخوری گفت: 

 عوض قربون صدقته؟ -
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 صدای غش غش خنده اش گوش هايش را قلقلک داد: 

 ای جان! قربون صدقه ميخوای؟ -

 لعنتی! با آن صدا و لحنش يک کاری ميکرد که از شرم عرق بريزد. 

 غلط کردم شروع نکن. -

 قربون اون يال و کوپال خوشگلت برم سلطااان! -

 داد زد:  با اينکه خنده اش گرفته بود کوتاه نيامد و

  (foreverخيلی بيشعوری! کات و بای فور ِاور! (-

 ايليا ميان قهقهه بريده بريده جواب داد: 

 نه نه..ببخشيد تو رو خدا قطع نکن. آخ دلم درد گرفت. -

 حقته! همه ش به من می خندی. -

 حرص نخور کيوِت من! دارم شوخی ميکنم. -

 س شدم باز هی ميگی. ميدونی من رو اين شير و توله ی لعنتيش حسا-

همه ی دلخوشی من تو اين دنيا توله شير گفتن به توئه. ببين ميتونی اينم از ما -
 بگيری؟ انقدر حرف زدی يادم رفت اصال واسه چی زنگ زدم. 

 عجب آدم پرويی هستی ها! -

 پاشو بيا اينجا. -

 کجا؟ -

 خونه ی من. -

 واسه چی؟ -

 لحنش معنادار و تُن صدايش عجيب شد: 

 تو بيا بهت ميگم واسه چی. -

 لبش را به دندان گرفت و گفت: 
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 چيزی شده؟ -

 نه. قبال ميومدی مگه چيزی شده بود؟ -

 داشت سر به سرش ميگذاشت يا جدی بود؟ 

 انگار ترديدش را ايليا فهميد که سرد گفت: 

 چيه؟ می ترسی؟ -

 دستپاچه جواب داد: 

 نه ديوانه ترس چی؟ -

اون موقع که خواستگاری نيومده بودم يکی در ميون اينجا بودی. االن موضوع -
 چيه؟ 

 برای انکه دلخوری پيش نيايد سريع گفت: 

 االن آماده ميشم ميام. -

 مجبور نيستی! -

مجبور چيه؟ خل شدی؟ تو که خودت ميدونی من دوست دارم وقتم رو باهات -
 بگذرونم. 

 جدی گفت: 

 اوکی.منتظرم. -

ارتباط خاتمه داد و مشغول تعويض لباس شد. شايد اشتباه ميکرد اما احساسش به 
 ميگفت ايليا برنامه ای دارد .

مضطرب شده بود. هر چند که تا به اينجا ايليا به خواسته های او احترام گذاشته 
 بود اما... 

آرايش مختصری کرد و موهايش را بافت و به مادر گفت با ايليا قرار دارد و 
 هم با ذوق بدرقه اش کرد: او 

 باشه مادر برو خوش بگذره. -
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 تمام مسير با افکاری مغشوش درگير ناخن شکسته اش بود. 

 وقتی رسيد با وجوديکه کليد داشت زنگ زد و ايليا در را برايش باز کرد. 

 طبقه ی چهارم از آسانسور پياده شد. در واحد باز بود و او با ترس وارد شد. 

 ايليا؟ -

 يش را از هال شنيد: صدا

 بيا تو. -

گويی حق با ايليا بود و قبل از خواستگاری با خيال راحت تری به اينجا رفت 
و آمد داشت. البته مقصر خودش بود که با آنطور صحبت کردنش او را به هول 

 و وال انداخت. 

"باالخره که چی. حاال که حسمون دو طرفه ست و همه چيز جدی شده و رابطه 
هانی نيست. نه من ديگه يه ساقی ام و نه اون مشتری پست و عوضِی مون پن

 ايرج که مثل يه حيوون به جونم بيفته. " 

از راهرو گذشت و وارد هال شد. انتظار هر چيزی را داشت جز اين صحنه ی 
 روبرو. 

 ايليا با نيشخند گفت: 

 خوش اومدی. بشين يه چيزی بيارم بخوريم بعد شروع کنيم. -

خانه رفت و او همچنان ناباورانه به دو ستون بلند از کتاب های تست و به آشپز
 کنکور نگاه ميکرد. 

 * 

کيک گردويی و دو ليوان شيرکاکائو را در سينی گذاشت و به هال بازگشت. 
 بيتا داشت با چشم هايی وق زده کتاب ها را ورق ميزد. 

 با لبخندی بدجنسانه کنارش نشست: 

 چطوره؟ -

 با غيظ زير لب زمزمه کرد: 

@mahbookslibrary



همچين گفتی بيا اينجا کارت دارم که دلم از استرس تا وقتی رسيدم پيچ خورد! -
 کارت اين بود؟ 

 لبش را گاز گرفت تا صدای خنده اش بلند نشود: 

 انگار خورده تو ذوقت! منتظر چيز ديگه ای بودی؟ -

 چشم غره ای رفت و کتاب حسابان را به سينه ی او کوبيد: 

 برو بابا! -

 مگه تو نبودی هی سر من هوار ميشدی ميخوام کنکور بدم کمکم کن؟ -

 لبش را پيچ داد و مردد گفت: 

 آره ولی االن زود نيست؟ -

زود؟ دختر خوب مهر هم داره تموم ميشه. اگر ميخوای کامپيوتر تو يه دانشگاه -
 معتبر بياری که دير هم شده. 

 هومم.. باشه. خب حاال از کجا بايد شروع کنيم؟ -

 پيش دانشگاهی رو که گذروندی؟ -

 آره. -

 خوبه. -

ولی کارمون سخته ها. من که رشته م انسانی بوده به نظرت ميتونم کنکور -
 رياضی بدم؟ 

 با اعتماد به نفس گلويی صاف کرد و گفت: 

 اره. تا وقتی که معلمی مثل من داشته باشی هيچی نشد ند-

بيتا با چشم های براق و نشاط کودکانه و دلچسبی انگشت اشاره اش را باال 
 گرفت: 

 آقا اجازه؟-
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با خودش عهد بسته بود که حتی با وجود اين مسير هموار شده و راه تا نيمه 
طی شده، با اميال سرکشش بجنگد؛ اما اين شيطنت ها، اين چشم ها، اين موهايی 

گ ترين و خوش حالت ترين بودند کنترل که حاال در نگاهش خوش رن
 احساساتش خيلی دشوار ميشد. 

 اجازه نميدم. -

 ای بی رحم! -

 شيرکاکائو را دستش داد و برافروخته گفت: 

 خب...بايد اول يه برنامه بريزيم. وقتايی که هم تو بيکار باشی هم من. -

 تکه ای از کيک را به دهانش گذاشت: 

 اوهوم. -

گاهی می انديشيد اين همه نابلد بودن بيتا برای اويی که با دخترهايی همچون 
الله بوده، در آينده مشکل ساز نخواهد شد؟ حتی نمی فهميد که با ساده ترين 
حرکاتش چطور عواطف او را بر می انگيزد! جالب بود که ان شغل سابق و 

ثيری روی سادگی اش ادم های نادرستی که سالها باهاشان سر و کار داشته، تا
نگذاشته و همچنان ضميرش پاک و دست نخورده مانده. قطعا اين لطف خدا هم 

 به بيتا هم به او بوده. 

 آهی کشيد و در دل گفت "طوری نيست. خودم يادت ميدم" 

پنجشنبه که تايم کاريمون کمه و همينطور جمعه به نظرم بهترين فرصته. چون -
 . در طول هفته که درگير شرکتيم

 شنبه و سه شنبه من کالسم دارم. 

 باشه موافقم. -

 بی حواس با خودش لب زد: 

 فقط اميدوارم مشغله های سازمان اين وسط دردساز نشه. -

 سازمان؟!-
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 پلک بست و زبانش را محکم گاز گرفت. چطور همچين گافی داد؟

 بيتا مصرانه پرسيد: 

 سازمان منظورت کجاست ايليا؟ -

 اس بلکه کنترل زبان هم پيش اين دختر از دست ميرفت! نه تنها عقل و احس

 جای مهمی نيست. -

 يعنی چی؟ -

 من يه شغل ديگه ام دارم. -

 متعجب شد: 

 واقعا؟ چطور تا االن نگفته بودی؟ چجور شغلی؟ -

 کالفه موهای شقيقه اش را خاراند: 

 يه کم مفصله. ميشه بعدا درباره ش حرف بزنيم؟ -

در همه ی اعضای چهره اش فرياد ميزد عقب نشست و  با وجوديکه کنجکاوی
 گفت: 

 باشه. -

متبسم نگاهش کرد. هر دختر ديگری بود تا مخش را پياده نميکرد کوتاه نمی 
 آمد. درک و شعور بيتا واقعا ستودنی بود. 

 مامانم ميخواد آخر هفته دعوتتون کنه. -

 واقعا؟ -

  اوهوم.خواهرت اينا تا اون موقع هستن ديگه؟-

 اره اونا هفته ی ديگه ميرن. -

 و نگاهش را رنگ تيره ی غم پوشاند. 

 چيه؟ دلت تنگ ميشه؟ -
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 نفسش را با افسوس بيرون داد: 

خيلی! با خودم ميگم کاش وقت بيشتری با هم ميگذرونديم. بيشتر کنار هم -
 بوديم. 

يه جوری حرف ميزنی انگار ديگه قرار نيست هم رو ببينين. باالخره اين همه -
 وسيله ارتباطی هست. اونا ميان ،شما ميتونين برين سر بزنين. 

 شانه ای تکان داد و گفت: 

آره ولی دل آدم اين چيزها سرش نميشه. وقتی فکر ميکنم کيلومترها از هم -
 فاصله می گيريم... 

 د و او دست هايش را باز کرد و اشاره داد: جمله اش ناقص مان

 بيا اينجا. -

بيتا بی تعلل ميان آغوشش خزيد و او بازوهايش را محکم دور باالتنه ی باريکش 
 پيچيد و فشار داد و با اين حرکت به او فهماند که تنها نيست. 

بعد از رفتن بيتا به خواست ساغر برای شام به خانه اش رفت. می دانست که 
 ر است بحث مفصلی درباره ی بيتا داشته باشند و همينطور هم شد. قرا

 ساغر: تو اين دو سال اخير تو چندتا دوست دختر عوض کردی؟ 

 يک توت خشک ميان لبهايش فرو برد و بيخيال جواب داد: 

 سه تا. -

 تو ميتونی االن به يه شخص خاص متعهد و وفادار باشی؟ -

هايی که بدگويی ساغر را ميکرد و ميگفت وای  نفهميد چرا ياد ايرج افتاد وقت
به زمانی که بخواهد توی کارت "نه" بياورد. چقدر دلش برای ايرج تنگ شده 

 بود. سرش را محکم تکان داد. 

 ميتونم. چون تا حاال احساسی که به بيتا دارم رو به هيچکس نداشتم. -

عوت کنم کار تمومه ايليا من دارم اينا رو واسه پنجشنبه دعوت ميکنم. اگر د-
 يعنی ما هم می خوايم. دختر مردم رو بدبخت نکن. 
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 دختر مردم راضی من راضی اينجور مواقع شاعر چی می فرمايد؟ -

 ساغر با حرص رو به حسام که پای تلويزيون تخمه می شکست گفت: 

آی آقا؟ شما حرفی نداری بزنی؟ يه وقت خدايی نکرده تو بحث ما دخالت -
 نکنی؟ 

 بی آنکه نگاهی سمتشان بيندازد گفت: حسام 

 چی بگم؟ -

 هيچی نداری بگی؟ -

 حسام با لبخند بشقاب پر از پوست تخمه را روی ميز گذاشت و گفت: 

اول از همه من خودم سابقه م خرابه و نميتونم به ايليا خرده بگيرم. دوما عرضم -
يکنم اگر به حضورتون هم خود دختره هم خانواده ش به دلم نشستن و فکر م

يکی باشه بتونه اين آقا پسر رو پايبند کنه همون بيتا خانومه! سوم و از هم مهم 
تر اينکه ايليا من رو به عنوان شوهر مادرش هم قبول نداره چه برسه پدر! پس 

 هر چی که بگم فقط خودم رو کوچيک کردم! 

ام عالوه بر ساغر خودش هم جا خورد و آب دهانش را به زحمت فرو داد. حس
 ماهرانه ضربه فنی اش کرد! 

  * 

مهمانی پنجشنبه خوب گذشت. البته سفره ی رنگينی که مادر ايليا چيده بود کمی 
آنها را معذب کرد. عادت به بريز و بپاش و تجمالت نداشتند؛ اما مهمان نوازی 
و خونگرمی شان تحسين برانگيز بود و طوری خودمانی برخورد ميکردند که 

 نها را می شناسند. گويی سالهاست آ

اينطور شد که زمينه ی صميميت بيشتر دو خانواده فراهم شد و به هم نزديک 
ترشان کرد. مادر که حسابی از خانواده ی ايليا و فرهنگ و اصالتشان خوشش 
آمده بود، موافق سرسخت اين وصلت بود و می گفت ايليا را محکم بچسبد که 

 معلوم نيست بار ديگر شانس در خانه اش را بزند. 
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آنقدر داشت روی روال و در کمال آرامش پيش می رفت که او را می  همه چيز
ترساند. از وقتی يادش می آمد او داشت می دويد و خوشبختی فرار ميکرد. هر 
لحظه نگران بود از خواب بپرد و الله يا هر دختر ديگری را کنار ايليا ببيند. 

کولش باال ميروند از خواب بپرد و با يک کوله ميان پارکی که مامور از سر و 
گير بيفتد. از خواب بپرد و مريم و مژگان را نااميد و افسرده بيابد. باور ميکرد 

 حاال نوبت شادی آنهاست؟! 

حلقه ی دست هايش را دور کمر مريم سفت کرد و بغضش را بلعيد. مادر 
ميگفت اشک ريختن پشت مسافر درست نيست؛ اما سخت بود اين را به دل 

 ی کند. زبان نفهمش حال

 مريم موهايش را بوسيد و زير گوشش گفت: 

قربون چشمهات برم گريه نکنی منم دلم می شکنه. سعی ميکنم تند تند بيام سر -
 بزنم. 

 به زحمت خودش را کنترل کرد و عقب کشيد. 

مونا را برای بار سوم در آغوش کشيد و نجواهای خواهرانه شان را به حافظه 
 اش سپرد. 

 ذشتند و مادر زير لب زمزمه کرد: آن سه از گيت گ

 خدايا به خودت سپردمشون. حافظ و نگهدارشون باش. -

از خانواده ی محسن جدا شدند و با رامين به تهران بازگشتند. ساعت سه صبح 
بود. مژگان و رامين که تنهايشان گذاشتند حالش بدتر شد. خانه به شکل فجيعی 

 سوت و کور بود. 

 زيد ومادر درون رختخوابش خ

  زير لب گفت: 

ای سهراب کجايی آقا. بچه هات دارن يکی يکی ميرن مِن پيرزن رو تنها -
 ميذارن. 

 خودش را کنار مادر جا داد و گفت: 
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 پس من اين وسط برگ چغندرم مامان خانوم؟ -

 موهايش زير دست های زبر و تپل مادر نوازش شد:

 توام باالخره يه روز ميری. -

 گونه اش را بوسيد: 

 فعال که هستم. فکر بعد رو نکن. -

فدای خورشيد خانم بشم من. آره مادر راست ميگی تو خودت يه تنه ستون اين -
خونه ای. هميشه جور ماها رو کشيدی. بخاطر ما اذيت شدی، عذاب کشيدی. 

 خدا انشا به حق عزيزهاش خوشبختت کنه و عمر با عزت بهت بده. 

ت که با لبخند ميان آغوشش خوابش برد آنقدر دعای مادر به جانش خوش نشس
 و خدا را شکر گفت که فردا جمعه بود. 

صبح که مادر برای فرار از دلتنگی به جلسه ی قرآن پناه برد او هم سفره ی 
صبحانه را بی ميل جمع کرد و فقط يک فنجان چای نوشيد. دلش ايليا را می 

 خواست. پيام داد "خونه ای؟" 

 پاسخ داد و فقط گفت "منتظرتم" چقدر خوب که بی تاخير 

حوصله ای برای خشک کردن موهای نمناکش نداشت. حتی شانه اش هم نزد. 
فقط در هم پيچيد و کشی هم دورش انداخت. سويی شرت بلند و شلوار ورزشی 
ستش را که مريم برايش خريده بود به تن کشيد، برای مادر يادداشتی گذاشت و 

 رفت. 

اهايش مشغول کارهای عقب افتاده بود و چشمش که به ايليا با لپ تاپ روی پ
رنگ پريده و چهره ی بی روح او افتاد سريع لپ تاپ را بست و توجهش را 

 به او داد. 

 خواهرات رفتن؟ -

 بغض کرد و خودش را به دست های ايليا سپرد: 

 رفتن. -
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نمی خواست گريه کند اما اين خاصيت آغوش ايليا بود که او را از بند غم و 
 درد و بغض رها می ساخت. 

کمی که آرام گرفت ايليا نوک انگشت هايش را ميان موهای بی نظم او کشيد و 
 گفت: 

 هوا خنک شده واسه چی با سر و کله ی خيس راه ميفتی بيرون؟ -

 ک کرد کرد: با دستمال کاغذی گونه هايش را پا

 حوصله نداشتم خشکشون کنم. -

ايليا دستش را کشيد و او را از روی کاناپه بلند کرد و به سمت اتاق کشيد. روی 
تخت نشاندش. سشوار را از کشوی ميز توالت برداشت و به پريز کنار تخت 

 وصل کرد و مشغول گرفتن نم موهايش شد. 

ارهای گره خورده لبخند زد. از گرمای سشوار و حرکت پنجه ی ايليا ميان ت
 موهايش حس داشتند. حافظه داشتند .

عاشق می شدند. هرگز موهايش را کوتاه نميکرد. بايد خاطره ی نوازش ايليا تا 
 ابَد ميان موها حفظ ميشد. 

 سشوار خاموش شد و ايليا گفت: 

 شونه کشيدن اينا صبر ايوب ميخواد. ببين چيکارشون کردی. -

 ونه روغن ميزنم اينجوری باز نميشن. ولشون کن ميرم خ-

 فکر کنم کرم مو داشته باشم. وايسا يه لحظه. -

شروع به جستجوی کرم کرد و وقتی آن را يافت پشت سرش نشست و حينی 
 که داشت با ماليمت موها را به کرم آغشته ميکرد گفت: 

 با برس خودم شونه ميکنم. وسواس که نداری؟ -

 خنديد: 

 نه. -
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شد اين پسری که دارد بخاطر باز کردن گره از موی او اين همه باورش نمي
 وقت و حوصله می گذارد ايليا باشد. 

 بعد از تمام شدن کار، ايليا با نفس نفس زدن نمايشی گفت: 

 موفق شدم!-

 به سمتش چرخيد و چشم هايش ميان اجزای جذاب چهره اش به گردش در آمدند: 

 چقدر خوبه که تو رو دارم. -

ا بر خالف او لبخند نداشت. جدی بود. خيلی جدی بود! چشم هايش هم بر ايلي
 خالف چشمان پر جنب و جوش او روی يک نقطه از صورتش ثابت مانده بود. 

سر ايليا جلو آمد و نفس های او جواب گوی اکسيژن مورد نياز بدنش نشدند. 
 اگهانی مانع شد. همين که دهان گشود تا َدم عميقی فرو بدهد، ايليا با آن تماس ن

عقب نکشيد. نترسيد و حس انزجار هم نداشت. عجيب نبود چون ايليا می دانست 
 چه کار کند. چون ايليا بلد بود .

 ايليا جادويش ميکرد. ايليا تمام او را در مشتش داشت. ايليا!... 

  * 

همراهی بيتا را که حس کرد، تمام وجودش تمنا شد. شب خواستگاری اولتيماتوم 
ده بود که قرار نيست به خودش سخت بگيرد اما بعد پشيمان شد. دوست نداشت دا

بيتا را تحت فشار بگذارد و خودخواه شود و حاال...حاال تب خواستن داشت 
 قدرت تفکر را از مغزش می گرفت! 

 کمرش را چنگ زد و کمی عقب کشيد. نگاه بيتا به چانه اش چسبيد. 

 می خوامت. -

 منم. -

 نترسيدی؟ -

 نه. -

 محرميت برات مهمه؟ -
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 لبش را به دندان گرفت: 

 نميدونم. فکر کنم هست. -

احساس ميکنم اونطوری امنيت روانی بيشتری داری و خاطرت راحت تره. -
 ميتونم خطبه ی صيغه رو از اينترنت پيدا کنم. آره يا نه؟ 

 باالخره رضايت داد در چشمهايش نگاه کند: 

 دوستم داری؟ تا آخرش هستی؟ -

 فکر ميکردم تا حاال بهت ثابت شده باشه. -

 شده؛ ولی ميخوام از زبونت بشنوم. -

 سرش را جلو برد و زير گوشش گفت: 

 دوستت دارم. تا تِه تهش هم هستم. -

 پس آره! -

لحظاتی بعد لغات عربی بر زبانش جاری شد و بيتا قبلت را زير لب زمزمه 
 کرد. 

 زد و دستش را سمت زيپ سويی شرت بيتا برد: چشمکی 

چون تو مرحله آشنايی هستيم در حد آشنايی هم جلو ميريم پس استرس نداشته -
 باش! 

ديگر بعد از اين هيچ چيز متعجبش نميکرد. عجيب تر از اينکه او بخواهد 
دختری را صيغه کند؟ عجيب تر از اينکه او از خود بيخود شود و زير گوش 

ه ها بار بگويد "عاشقتم" ؟! عجيب تر از اينکه خودش را از ياد ببرد دختری دَ 
و تمام تالشش برای آرامش و رضايت دختری باشد؟ عجيب تر از اينکه او 

 داشت مثل يک بُت دختری را می پرستيد؟ 

فکر ميکرد حسی که به الله داشت قوی ترين احساسی بود که ميشد نسبت به 
که صدای نفس های بيتا را زيباترين موسيقی  يک دختر تجربه کرد و اکنون

عمرش می شنيد، فهميد آنچه ميان او و الله گذشت، چيزی بيشتر از يک هيجان 
 گذرا نبوده! 
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با صدای فين فينی که شنيد پلک های سنگينش را باز کرد و چشم های بيتا را 
 غوطه ور در درياچه ای از اشک ديد! 

 با وحشت نيمخيز شد: 

 شده؟ بيتا؟ چی -

کف هر دو دستش را روی چشم هايش گذاشت و با آن صدای خشدار اما ظريفش 
 گفت: 

 فکر کنم از خجالته. شايدم خوشحالی! -

 با احتياط بلندش کرد و در آغوشش گرفت و متاسف لب زد: 

 معذرت ميخوام. اذيتت کردم. -

 نه ديوونه دارم ميگم از ناراحتی نيست. -

 صورت کوچک و خيسش را ميان دست ها گرفت: 

 يعنی االن حس بدی نداری؟ -

 هميشه فکر ميکردم تو همچين شرايطی بايد داشته باشم؛ ولی ندارم! -

 با انگشت شست اشک پای چشمش را گرفت: 

 فکر ميکنی چرا؟ -

با وجود آن شرم دخترانه ای که به صورتش سرخی بخشيده بود نگاه از چشمان 
 يد و مطمئن گفت: او ندزد

 چون هوس نبود، عشق بود! -

 آخ که قطعا بيتا پاداشی از خدا بخاطر نمی دانست کدام کار نيکش بود! 

 يخ کردی. فکر کنم فشارت افتاده. بذار برم يه شيرعسلی چيزی بيارم بخوری. -

سر تکان داد و همان لحظه صدای زنگ موبايل در اتاق پيچيد. نام شاهين 
 خ کرد. اوقاتش را تل

 بيتا: کيه؟
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  شاهين. -

 چرا جوابش رو نميدی؟ -

 حوصله ش رو ندارم. -

 آخر نگفتی چرا يهويی اخراجش کردی. -

 بی لياقت بود! -

 خب چرا؟ هميشه همه چيز رو از من قايم ميکنی! -

 با بدخلقی رکابی اش را از روی پاتختی چنگ زد و تن کرد: 

 ال شاهين واسه تو مهم شده؟ بيتا از دماغمون درنيار. از کی تا حا-

 شاهين برای من مهم نيست اصال من ازش بدم مياد. بحث من تويی. -

اگر گاهی يه چيزهايی رو نميگم قصدم مخفی کاری نيست. مطمئن باش فقط -
بخاطر خودته. چون نميخوام هيچ مسئله ای آرامشت رو ازت بگيره. به من 

 اعتماد کن. 

 انه گفت: نفسش را رها کرد و تسليم وار

 من بهت اعتماد دارم. -

 لپش را کشيد: 

آفرين دختر خوب. من بدت رو نميخوام. خودت رو بسپار بهم و نگران هيچی -
 نباش. 

 *** 

 دو ماه بعد 

حلقه در انگشتش فرو رفت و صدای دست و هلهله بلند شد. چشم های بيتا را 
 گويی ريسه بندی کرده بودند. هرگز او را اين همه سر زنده نديده بود. 

ديده ميان جمعيت چرخاند. حضور خواهر و برادرهای حسام و نگاه های 
 سنگينشان کمی و فقط کمی خاطرش را مکدر می کرد. 
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چشم های ساغر خيس بود و حسام...کمی شاد، کمی غمگين! از فکرش گذشت 
اگر ايرج بود چکار ميکرد؟ احتماال اين سفره ی عقد را آتش ميزد و سقف را 

 بر سرشان خراب ميکرد! 

 پنجه ی سرد بيتا را در مشت فشرد و دلش قرار گرفت. باالخره تمام شد! 

  * 

 ايليا زير گوشش گفت: 

 وری بپيچونيم؟ به نظرت چج-

 چشم هايش گرد شد: 

 بپيچونيم؟ ديوونه اين شام بخاطر ماست! -

 غر زد: 

 حوصله اين شلوغ پلوغی رو ندارم. دلم يه جای دنج و خلوت ميخواد. -

 گوشه چشمی نگاهش کرد و ادامه داد: 

 يه جای خلوت با تو! -

و شيطنت ها و  خنده اش را جمع کرد. در اين دو ماه به انواع و اقسام نگاه ها
حرف ها و اشاره های منظور دار ايليا عادت کرده و به عبارت ديگر ترس و 
خجالتش ريخته بود. هرچند که گاهی مهارت و کاربلد بودن ايليا حسابی اعتماد 
به نفسش را هدف ميگرفت و تير پرتاب ميکرد اما؛ ايليا صبورانه و قدم به قدم 

 ه نداشت. مثل يک طفل نوپا جلو ميبردش و عجل

به مهمان هايی که پشت ميزهای رستوران جای ميگرفتند نگاهی انداخت. جای 
خالی مريم و مونا اذيتش ميکرد هر چند که تقريبا هر روز با هم در ارتباط 
بودند و در جريان تمام مراحل نامزدی و عقدش قرار گرفتند و حتی برايش 

که تصميم داشتند در نيمه  هديه هم فرستادند. قول دادند برای مراسم عروسی
 اسفند و مصادف با يکی از اعياد برگزار کنند، حضور بيابند. 

بعد از صرف شام و خداحافظی مهمانان مادر با روشنفکری و هيجانی که از 
 تمام اعضای چهره اش می باريد زير گوشش گفت: 
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 امشب نتونستی بيای خونه اشکال نداره مادر. -

 ای مادِر دامادی! 

 از اينکه سوار ماشين ايليا شود مادر ايليا در آغوشش کشيد و گفت: پيش 

 عزيزم انشا خوشبخت بشيد. -

و بعد از او پدرش با همان لبخند و آرامشی که آن را به مخاطبش القا ميکرد 
 پيشانی اش را پدرانه بوسيد: 

تو از اين به بعد عضوی از خانواده و دخترمونی بيتا جان. روی ما حساب -
 . کن

خجول و بغض آلود لبخند زد و تشکر کرد. از مژگان و رامين هم خداحافظی 
 کرد و همراه ايليا شد. 

 ايليا پايش را روی گاز فشار داد و ماشين از جا کنده شد. 

 خب عروس خانوم. انتخاب با شماست. کجا بريم؟ -

 لب هايش را روی هم فشار داد: 

 اوومم...بريم بام؟ -

 سرده ها! -

 ل نداره لباسم گرمه. اشکا-

 سر تکان داد و نگاهی به آينه ی بغل انداخت و گفت: 

 امشب اَمر، اَمر شماست رئيس! -

خنديد و با حالی که عجيب خوش بود شيشه را پايين داد و دستش را از پنجره 
 بيرون برد. نگاهش را به آسماندوخت. 

 "بابايی؟ من رو می بينی؟ برای خوشبختيم دعا کن" 

مادر می گويد دعای اموات اجابت ميشود. پدرش او را فراموش کرده بود يا 
 دعايش اجابت نشد؟ 
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 به مقصد که رسيدند ايليا دو پاکت از جيب کت ضخيمش خارج کرد و گفت؛ 

 تاريخش واسه فرداست برای کيش. -

چشم از پاکت بليط هايی که آرم آژانس هواپيمايی رويش خورده بود گرفت و 
 پرسيد: ذوق زده 

 واقعا؟ -

آره. دارم ميرم کارهای فروش و انتقال سند آپارتمان رو انجام بدم. گفتم تو رو -
 ببرم هم فاله هم تماشا. 

 حيفه که...چرا ميخوای بفروشيش؟ -

 دست هايش را در جيب های کت فرو برد و خيره به نقاط نورانی شهر گفت: 

 چون با پول ايرج خريده شده. -

 پلک زد: 

 آها. -

ميخوام پولش رو وقف کنم؛ ولی عليرغم ميلم مجبورم يه مقدار کميش رو -
 بردارم تا خونه مون رو بزرگ تر کنيم. 

چشم هايش در کاسه چرخ خورد. آپارتمان ايليا کمی فرسوده بود و در محله ی 
متوسطی قرار داشت اما او به دليل اوضاع مالی خودشان و ذات قانعش دنبال 

 نبود.  چيز بيشتری

چه لزومی داره؟ فعال زندگيمون رو همون جا شروع ميکنيم تا بعدا پول -
 دستمون اومد عوضش کنيم. 

 ايليا ابَرو باال انداخت که يعنی "نه" . 

نميشه. من اينجا رو واسه تنهايی خودم خريده بودم برای همين تو انتخابش -
هم قديمی ساخته و وسواس به خرج ندادم. االن قضيه فرق داره. هم کوچيکه 

نياز به تعمير اساسی داره. ترجيح ميدم جای اينکه پولم رو خرج بازسازی کنم 
 يه خونه تر و تميز بخرم. 
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 بی مخالفت سر تکان داد: 

 هرجور که تو صالح بدونی. -

 تعللی کرد و با ترديد صدايش زد: 

 ميگم ايليا؟ -

 جانم. -

ی که نامشان در شناسنامه ی يکديگر فکر ميکرد حاال وقتش بود که بداند. حاالي
 مهر شده. 

گفته بودی يه شغل ديگه داری. وقت هايی که نيستی و توضيحی هم درباره -
 ش نميدی مربوط به همين شغلته؟ 

 نفس عميقی کشيد و پاهايش را روی هم انداخت: 

 اتفاقا می خواستم درباره ش باهات حرف بزنم. -

 خب؟ -

 ببين کار من...اوووم يه جورايی ميشه گفت امنيتيه! -

 بهت زده روی نيمکت به سمتش متمايل شد: 

 ماموری؟! -

 چشم های ايليا بيرون پريد و با صدای بلند زير خنده زد: 

 وای بيتا! مامور؟ دختر من کجام شبيه مامورهاست؟ -

 پس چی؟-

س های ديگه که توی من فقط يه مهندس معمولی ام همين. مثل همه ی مهند-
 اين زمينه فعاليت دارن. مهندس مکانيک، برق، هوافضا و و و... 

 دستش را روی دهانش گذاشت: 

باورم نميشه. اصال بهت نمياد. آخه چجوری؟ منظورم اينه چجوری جذب اين -
 کار شدی؟ 
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 دست هايش را روی پشتی نيمکت انداخت و گفت: 

ع شد. سه چهار سال پيش خيلی خب همه چيز از يه شيطنت بچگونه شرو-
 خرابکاری ميکردم. سرگرميم شده بود .

 يه بار پام از گليمم دراز تر شد و يه سيستم ممنوعه رو هک کردم. 

 بار ديگر صدای خنده اش بلند شد: 

باورت ميشه َردم رو زدن و اومدن دستگيرم کردن؟ فکر می کردن جاسوس -
ره و همه ی اين دردسرها بخاطر يه آمريکام! وقتی فهميدن ماجرا از چه قرا

تفريح و کنجکاوی احمقانه ست، استعدادم رو به شرط خدمت به خودشون 
 پرورش دادن. 

اگر ميگفت می رود ِطی کشی راحت تر باورش ميشد و می پذيرفت! اين آدم 
 روز به روز او را بيشتر از پيش غافلگير ميکرد!  

  * 

نگاه کرد و لبخند زد. عجب جای بکر و به اتاق هايی که روی آب قرار داشت 
 زيبايی! 

ايليا کارهای پذيرش را انجام داد و توسط يکی از کارمندها به اتاقشان هدايت 
 شدند. 

باالی کف شيشه ای که آبی خليج را نمايش ميداد ايستاد و هيجان زده زمزمه 
 کرد: 

 چه خوشگله! -

 تخت انداخت. ايليا چمدان را گوشه ای رها کرد و خودش را روی 

 آخ خدا چقدر خسته ام.-

 پاشو اول لباس هات رو عوض کن. -

 بی حال ناليد: 

 حسش نيست. نميتونم چشمهام رو باز نگه دارم. -
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می دانست که االن خود خدا هم نمی تواند اين بشر را از روی تخت بلند کند 
 پس اصرار نکرد. 

به حمام رفت و با دوش آب گرم خستگی راه را از تنش ُشست. حوله را دور 
بدنش پيچيد و مقابل آينه ی عريض باالی روشويی ايستاد. چهره اش کمی تغيير 
کرده بود. روشن تر، زنانه تر، و ابَروهايش هم اگرچه همانطور پهن؛ اما حالت 

 دار و مرتب و البته رنگ شده بود. 

حوله گرفت و سشوار کشيد. از سرويس خارج شد و ايليا را  آب موهايش را با
 در خوابی عميق پيدا کرد. 

سر چمدان رفت و لباس های راحتی اش را به تن کشيد. پايين تخت نشست و 
 حينی که کفش ها و جوراب ايليا را در می آورد با خودش لب زد: 

 تنبل! -

تخت را دور زد و خودش را کنار ايليا جا داد. آنقدر به سقف خيره شد و به 
 صدای نفس های ريتميک ايليا گوش داد که پلک هايش گرم شد و خوابش برد. 

 *** 

آرنجش را ستون سرش کرد. صورت بيتا مثل آهنربا نگاه گرم او را جذب 
نداخته بودش! با ميکرد. از خودش خنده اش ميگرفت .اين دختر به چه روزی ا

همين چهره ی ساده و شخصيت ساده ترش او را گرفتار کرد. احساس ميکرد 
دارد دچار بلوغ و تحول ميشود. ديگر معيارش چهره ی زيبا و قد بلند و اندام 
تراش خورده نبود. چون چشم ها زود عادت می کنند. او زيباترين دخترها را 

داشتند و او را مشتاق می کردند  اطرافش داشت که فقط برای چند ماه تازگی
اما؛ زيبايی بيتا در چيزی ديگر بود. در باطنش، در قلب بزرگش، در مهربانی 

 ها و گذشتش، در احساسات پاک و بی انتهايش! 

آرام انگشت اشاره اش را از روی شقيقه تا زير چانه ی بيتا کشيد. لطافت 
 پوستش را دوست داشت. 

شد و مثل يک جنين دست و پايش را جمع کرد.  بيتا تکانی خورد و به پهلو
 خنديد و اين بار انگشتش را در لپ نرم او فرو برد. 
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 "کوچولو" 

لب هايش را به پيشانی اش چسباند و بوسيد. پايين آمد و پلک های بسته اش را 
 نشانه رفت، گونه های ککی مکی اش، چانه ی گرد و کوچکش، لب هايش. 

 رفته بود و به نظر بی قرار می آمد. اخم های بيتا در هم فرو 

 زير گوشش گفت: 

 بيدار نميشی؟ -

اصوات نامفهومی از گلويش بيرون امد. شانه اش را گرفت و با ماليمت تکانش 
 داد: 

 بيتا جان؟ داری خواب می بينی بيدار شو. -

ناگهان لرزشی به بدنش افتاد و چشم هايش تا آخرين حد ممکن باز شد و مردمک 
 اد شده اش روی او افتاد .های گش

 موهايش را با دست عقب داد و گفت: 

 هيچی نيست. خواب بودی. -

 بازدمش را بريده بريده بيرون فرستاد و پلک هايش را روی هم فشار داد. 

از تخت پايين آمد و بطری آب معدنی را از يخچال بيرون آورد. دربش را باز 
 کرد و به بيتا داد: 

 بيا اين رو بخور. -

بيتا با رنگی پريده سر بطری را به لب هايش چسباند و چند جرعه ای از آب 
 خنک را سر کشيد. 

 چی خواب ديدی؟ -

 انگشت هايش را دورانی روی شقيقه اش کشيد:

نميدونم يه چيز گنگ و مبهمی بود؛ من تنها بودم...يعنی شما بودين، مامان -
 بابام بودن، تو بودی، اما تنها بودم .
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 عد.. بعد...ب

 نگاهی به شکمش انداخت و با ناباوری گفت: 

 شکمم بزرگ بود. انگار حامله بودم. -

 برای عوض کردن حال و هوايش با شيطنت گفت: 

 اين که خوب بوده! -

 بيتا شتاب زده سری به طرفين تکان داد: 

نه نه خوب نبود. يه جوری بود. خيلی ناراحت بودم .دلم شور ميزد. االنم شور -
 ميزنه. 

 سرحال از خواب طوالنی اش روی پا ايستاد و دست بيتا را هم کشيد: 

پاشو برو دست و صورتت رو آب بزن آماده شو بريم بيرون حالت سر جاش -
 بياد. بدو دختر. 

 اخت و سر به سينه اش چسباند: بيتا قبل از رفتن دست دور کمرش اند

 هيچوقت ولم نکنی ها! -

موهايش را بوسيد و محکم فشارش داد. از پنجره ی بزرگ دريای آرام و آبی 
 را نگاه کرد و آرام نجوا کرد: 

 از اين فکرهای مزخرف نکن. زود حاضر شو که کلی برنامه دارم. -

  * 

تجربه شان کرده بود، روی خسته و خشنود از تمام لذاتی که برای اولين بار 
ماسه ها ولو شد و آخی گفت. ديگر نای نفس کشيدن هم نداشت. بعد از امتحان 

 آن همه تفريحات دريايی حاال به شدت تشنه و گرسنه بود. 

ايليا جت اسکی را به پسرک سيه چرده سپرد و نفس نفس زنان خودش را به 
و او از نگاه هايی که  او رساند. موهای خيسش روی پيشانی رها شده بودند

 روی ايليا می ديد می ترسيد! 

 کنارش نشست و با خنده گفت: 
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 خسته شدی يا هنوز روت زياده؟ -

چهارزانو شد و صورتش را سمت آسمان گرفت و آفتاب ماليم روی پوستش 
 تابيد. با ناله جواب داد: 

 نه! خسته ام ايليا نميتونم از جام بلند شم. -

يه کم استراحت کنيم. عصر من برم دنبال کارهای نهايی  بريم نهار بخوريم-
 فروش. امشبم هرجا تو خواستی بريم. 

 هيجان زده گفت: 

 بريم پاساژ گردی يه کم خريد کنيم؟ -

ايليا به شکل بی سابقه ای منعطف و آرام بود و در مقابل هيچ يک از خواسته 
ساليق خودش مطابقت هايش مخالفت نميکرد. حتی خواسته هايی که با عاليق و 

نداشت. چقدر اوضاع شبيه آرامش قبل طوفان بود! خيلی خودش را بخاطر منفی 
 بافی و نگرانی های بی پايه و اساس شماتت ميکرد اما ارادی نبود. 

شب در کافه ی هتل سرهم بندی ای کردند و برای خريد به فروشگاه ها و پاساژ 
آنچه که نگاه او رويش مکث ميکرد های لوکس سر زدند. ايليا با تيزبينی هر 

را می قاپيد و می خريد. خب اين برای اويی که تمام عمرش بخاطر جيب خالی 
مجبور بود روی دلش پا بگذارد و تمام نيازهای دخترانه اش را ناديده بگيرد 
جذاب و لذت بخش بود هر چند که گاهی تشرش ميزد اين همه ولخرجی الزم 

ط تشنه ی روحش را شناسايی و سيراب ميکرد و نه نيست. ايليا به خوبی نقا
صرفا با پاسخ های مادی؛ که با توجهات و محبت های گاه آشکار و گاه نهانش 
و او از خدا می خواست که اين لحظات را، اين لحظات بی تکرار را برايشان 

 ابَدی کند. 

 *** 

د و از حوصله ی سشوار را نداشت. شانه ای ميان موهای خيس و براقش کشي
 سرويس خارج شد. 
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بيتا موبايل او را به گوشش چسبانده بود و با اکراه صحبت ميکرد. گويی خون 
در صورتش جريان نداشت که آنقدر سفيد به چشم می آمد! نگاه بی روحش را 

 به او داد و موبايل را سمتش دراز کرد. 

 کيه؟ -

 بی صدا لب زد: 

 الله. -

ابروهايش از حيرت به سقف پيشانی چسبيد. الله؟! اين دختر قرار نبود دست 
 از سر او بردارد؟ 

 نه چندان دوستانه جواب داد: 

 بله؟ -

 سالم. -

چانه اش را در دست گرفت و نگاهی ناپايدار به بيتا انداخت که به صفحه ی 
 خاموش تلويزيون مات شده بود. 

 سالم. -

حمت بشم. اين...اين خانومی که جواب داد کی بود؟ ببخشيد نمی خواستم مزا-
 صداش به نظرم آشنا اومد. 

 اخم کرد و با فکی منقبض جمله اش را در دهانه ی گوشی پرتاب کرد: 

 به شما ارتباطی داره؟ -

 دستپاچه شد: 

نه نه معذرت ميخوام. قصدی نداشتم؛ فقط...فقط راستش خوابت رو ديدم. -
 ت رو بپرسم همين. نگرانت شدم. خواستم حال

 دستش را به کمر برهنه اش زد و گفت: 

 من خوبم. کار ديگه ای نداری؟ -
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 صدايش انگار از بلندی سقوط کرد و مايوسانه زمزمه کرد: 

 دلم... دلم برات... -

 ميان حرفش پريد: 

 خداحافظ! -

موبايل را روی ميز توالت انداخت و سمت بيتا چرخيد. چشم هايش حرکت 
دند و همچنان اصرار داشتند که روی آن صفحه ی خاموش دو دو نکرده بو

 بزنند. 

 کنارش روی تخت نشست که آرام گفت: 

 پاشو لباس بپوش سرما ميخوری. -

 چشم ها بر خالف صدايش طوفان زده بودند. 

 بيتا؟ -

 چی می گفت؟ -

 مزخرف! -

 چرا نگفتی زن گرفتی؟ -

  به اون چه ربطی داره که براش توضيح بدم؟-

 هنوز در تماسيد؟ -

 نه احمق! چرا پرت و پال ميگی؟ -

 پس اين وقت شب واسه چی زنگ زده؟ -

عزيز من! همه چی بين ما خيلی وقته تموم شده. خيلی وقته نه ديدمش و نه -
 باهاش حرف زدم. االن اون شوهر داره. من ازدواج کردم. 

 تاهل مانع نيست!-

دندان هايش بر هم قفل شد و برق پشيمانی بيتا از جمله ی ناگهانی و بدون 
 فکرش هم ذره ای از حس بد و ناباوری اش کم نکرد. اين توهينی واضح نبود؟ 
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 پوزخندی زد و سر تکان داد: 

راست ميگی. مانع نيست. پس اگر انقدر به من شک داری و خيال ميکنی تا -
 ی باهام ازدواج کردی! اين حد سست عنصرم بی جا کرد

 شرمنده لبش را به دندان کشيد و سر فرو افکند: 

 من همچين منظوری نداشتم. از دهنم پريد. -

مشت هايش را فشار داد و ترجيح داد بحث را همينجا ببندند و در غير اين 
صورت او نمی توانست جلوی زبان تند و تيزش مقاومت کند. هيچ فکرش را 

ان اينگونه بگذرد. می خواست پپيشنهاد قدم زدن کنار نميکرد شب آخر سفرش
ساحل را بدهد و آنجا دستبند طالی ظريف و زيبايی را که برايش خريده بود 

 اهدا کند اما!... 

  * 

حتی تا زمانی که هواپيما روی زمين تهران فرود آمد، ايليا به جز جمالت 
 ضروری قفل سکوتش را نشکست و همچنان سرسنگين بود. 

 ار تاکسی که شدند نادم و شرم زده زير گوشش گفت: سو

 نمی خوای آشتی کنی؟ -

 نگاهش نکرد: 

 قهرم مگه؟ -

 آره. سرسنگينی. -

 دست هايش را به سينه زد و گفت: 

 آدم بايد عواقب حرف های نسنجيده ش رو بپذيره! -

من که گفتم از دهنم پريد. باور کن منظور بدی نداشتم. من اگر بهت اعتماد -
 نداشتم حاضر بودم عالقه م رو هم ناديده بگيرم و زنت نشم. 

 باالخره راضی شد و او را اليق يک نگاه گوشه چشمی ديد: 

 حرف از مغز راهش رو به زبون پيدا ميکنه بيتا خانوم! -

@mahbookslibrary



 ت: مستاصل دستش را به سرش گرف

 نه به خدا! بابا اصال صداش رو شنيدم حالم بد شد ديگه نفهميدم چی ميگم. -

سکوتش او را سر غيظ آورد. از شب گذشته مدام در تالش بود که به نحوی 
ايليا را به حرف بکشد و معذرت خواهی هم کرد اما ايليا از تنبيه او دست نمی 

 کشيد! 

 و زير لب غريد:  برافروخته روی سمت پنجره ی ماشين چرخاند

 اصال...اصال به... -

 به جهنم؟! -

 تند تند پلک زد و به آسمان ابَری و تيره نگاه کرد: 

 آره همون! -

 صحيح! دست شما درد نکنه! -

 صدايش گرفت و عاجز و ناراحت گفت: 

از ديشب پدرم رو سر يه حرف که اونم از دلم نبود در آوردی! دنبال چی -
 هستی؟ غلط کردم؟ 

 به خانه رسيده بودند و ايليا فرصت نکرد چيزی بگويد. 

 من می خواستم برم خونه خودمون. -

 خونه شما هم اينجاست. -

 خونه بابام رو ميگم. -

 االن که نميشه. چمدونمون مشترکه وايسا الاقل من وسيله هام رو بردارم. -

 چشم غره ای رفت و زبانش را غالف کرد. 

 ير من زنگ بزنم غذا سفارش بدم. می خوای برو يه دوش بگ-

 ميرم خونه خودمون ميگيرم. لباس هات رو بردار. -

 ايليا سرزنشگر باالی سرش ايستاد: 
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 داری بدقلقی ميکنی ها! -

 پس ببين از ديشب من رو چقدر اذيت کردی. -

ايليا يک دستش را به کمرش زد و با دست ديگر صورتش را ماليد و با تبسم 
 کمرنگی گفت: 

 عنی حق نداشتم از توهينت دلخور هم بشم؟ ي-

 گوشه ی شالش را دور انگشتش پيچيد و بق کرده گفت: 

خودت ديدی همين که اون حرف از دهنم در اومد پشيمون شدم. معذرت خواهی -
 هم کردم و تو انگار نه انگار! 

 همه ش من رو حرص دادی. 

 پوفی کشيد و حجم خالی مبل را در کنار او پر کرد: 

خيلی خب. بيا اين بحث رو همينجا تمومش کنيم. من ديگه نه به الله فکر ميکنم -
و نه برام کوچک ترين اهميتی داره. هر ايرادی داشته باشم ناموس سرم ميشه. 
تو رو هم که نداشتم به خودم اجازه نميدادم به يه زن شوهردار فکر کنم. هرگز 

و وفاداری يعنی چی بيتا. اصال همچين آدمی نبودم و نيستم. من می فهمم تعهد 
فرض بگيريم شوهر هم نداشت، باز در شرايطی که تو توی زندگيم هستی، 
وقتی نتونستم و نمی تونم هيچ دختری رو اونجور که تو رو دوست دارم دوست 
داشته باشم، شک کردنت بهم خيلی ظلمه، خيلی بی انصافيه! به خيالت من به 

دادم؟ کارد به استخونم رسيد که حاضر شدم همين زودی ها تن به ازدواج مي
 بزرگترين تصميم زندگيم رو تو اين سن و سال بگيرم .

آره من شيطنت زياد داشتم و خيلی کارها کردم که نه شرع و نه عرف نمی 
 پسنديد ولی خائن نيستم. اين رو مطمئن باش. 

قدر چقدر آن اعترافات در لفافه و البالی صحبت هايش به دل می نشست. چ
شنيدنشان درِد دل او را بعد از آن تماس لعنتی الله مرهم ميشد. انگار هر چقدر 
هم که ايليا نازش را می کشيد و هر بار که به عالقه اش معترف ميشد باز هم 

 کافی نبود و او را تشنه تر ميکرد! 

 آهی کشيد و خيره در چشم های صادقش گفت: 
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 مطمئنم. -

کردند، ايليا دستبند زيبايی را که برايش خريده بود بعد از آنکه از هم دلجويی 
دستش انداخت و او را خوشحال و شرمنده کرد. خوب بود که آن دلخوری 
همانجا برطرف شد و کار به جاهای باريک تری نکشيد. پيش خودش برای الله 
خط و نشان کشيد که اگر بار بعد گذرش به شماره ی ايليا بيفتد حسابی از 

 يايد! خجالتش در ب

سوغاتی های مادر و مژگان را هم فردای روز بازگشتشان به دستشان رساند. 
برای مادر کت و دامن مجلسی و شيکی خريد که حسابی هم خوشش آمد و او 
قول گرفت که برای عروسی اش آن را بپوشد. برای مژگان هم پيراهن حرير 

م به اصرارهای و آبی آسمانِی کوتاهی بود که البته نمونه ی آلبالويی رنگش را ه
 مرموز و منظور دار ايليا برای خودش خريده بود. 

همه چيز روی روال و طبق معمول هميشه بود. برای او کار و کنکور و برای 
ايليا کار و دانشگاه. البالی مشغوليت هايشان هم گاهی دنبال خانه می افتادند. 

ن هشتاد و پنج قيمت ها به شدت باال و غيرمعقول بود اما عاقبت يک آپارتما
متری در محله ای تقريبا خوب و امن و آرام پيدا کردند که نوساخت بود و با 

 پول آنها هم همخوانی داشت. 

اين روزها درگير اثاث کشی بودند و می خواستند تا پيش از شروع امتحانات 
 ايليا به خانه ی جديد نقل مکان کنند. 

با وجود دريغ و حسرتش برای اين نتوانستند برای پدر سالگرد بگيرند و مادر 
موضوع معتقد بود که حاضر کردن جهيزيه ی او واجب تر است و دلداری 
دهنده می گفت که به حاجی تقی پور، َخيِر مسجد و محل هم سپرده که دستشان 
را بگيرند. او سعی داشت اين مسائل مالی را از ايليا پنهان کند زيرا که خجالت 

ای جور کردن هزينه ی جهاز دست به دامن تقی پور می کشيد بفهمد آنها بر
شده اند. ايليا مدام سعی داشت مستقيم و غير مستقيم گوشزد کند که احتياجی 
نيست بابت جهيزيه خودشان را اذيت کنند و او هست! اما خب...هنوز غرور 
دخترانه ای در او سوسو ميزد که حاضر ميشد از صندوق خيريه مسجدشان 

 ما حداقل در اين يک مورد از ايليا...نه! کمک بگيرند ا

 * 
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 برای کمک به ساغر خانم به آشپزخانه رفت و او با لبخند استقبال کرد. 

 کمک الزم داريد؟ -

 نه عزيزدلم همه چيز آماده ست. -

 تعارف نميکنم بخدا اگر کاری هست بگيد. -

 کاری نيست بشين اينجا جمعمون زنونه شه. -

روی يکی از صندلی هايی که کنار جزيره قرار داشت نشست و ساغر حينی 
 که داشت برنج آبکش شده را بررسی ميکرد پرسيد: 

 رابطه تون چطوره؟ تو و ايليا؟ -

 گشاده رو جواب داد: 

 خدا رو شکر خوبه. -

 بدخلقی نميکنه؟ اذيت و آزار نداره؟ -

 متعجب و خندان گفت: 

 ايليا؟ نه اصال! -

ته من مادرم و ميتونم تا صبح قربون دست و پای بلوری بچه م برم؛ ولی الب-
 خب تو ديگه همسرشی و نميشه مسئله پنهونی داشته باشيم. 

 با ترس نامحسوسی پرسيد: 

 چطور؟-

اينطور که ايليا گفت چند ساله همديگه رو می شناسيد. احتماال يه چيزهايی در -
 ی بهش دست ميده ميدونی. مورد حمله های عصبی ای که البته گاه

نگاهش سمت پذيرايی برگشت اما به ايليا ديد نداشت. بار غمی عظيم روی 
 صدايش سنگينی کرد: 

 بله، مطلعم. -
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پس با آگاهی بهش بله دادی و اين خيلی خوبه. ايليا تو شرايط مطلوبی بزرگ -
ت نشده. تو گذشته و مخصوصا دوران نوجوانيش با اختالالت روحی زيادی دس

و پنجه نرم کرد که هنوز اثرات مخربش رو ميشه ديد. همه ش نوزده سالم بود 
 که ايليا دنيا اومد. يه مادر بی تجربه و نابلد بودم و خودم رو کم مقصر نميدونم. 

 چرا ديگه بچه دار نشديد؟ -

 اين را گفت ناگهان بر دهانش کوبيد: 

 وای ببخشيد قصد فضولی نداشتم! -

 لبخند تلخی زد: 

 نه عزيزم فضولی چيه! تو ديگه دختر منی. -

 و نگاهش مسافر نقطه ای نامعلوم شد: 

هميشه با خودم می گفتم اگر دوباره بچه دار بشم همه ی کوتاهی هايی که در -
حق ايليا شد رو جبران ميکنم اما؛ بچه ی دومم متاسفانه سقط شد و من که ايليا 
رو هم خيلی از خودم دور می ديدم دچار ياس و خال شدم. افسردگيم باعث شد 

طر همين رحمم دچار عفونت نسبت به سالمتيم بی اهميت و سهل انگار بشم. بخا
های شديد شد و کار به قدری بيخ پيدا کرد که مجبور شديم رحمم رو خارج 

 کنيم. 

 متاثر شد و با صدای زيری گفت: 

 متاسفم! -

ساغر سری تکان داد و گويی هيچ خوش نداشت حافظه اش را به دست خاطرات 
 بد بسپارد: 

ديد چقدر حالش بهتره. چقدر بگذريم.من کامال حس ميکنم از وقتی نامزد کر-
از اون پوسته ی سرد و تلخ قبل فاصله گرفته. می تونم جريان زندگی رو تو 
چشم هاش ببينم؛ ولی ما می دونيم که زندگی هميشه گل و بلبل نيست. تو شرايط 

 سخت و حال ناخوش ايليا هم می تونی صبورانه همراهش باشی؟ 

 با ناراحتی گفت: 
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ر نازپرورده و سختی نکشيده نيستم که با يه ناماليمت ساغر خانوم! من دخت-
کوچيک جا بزنم و ميدون رو خالی کنم. ضمن اينکه همونطور که خودتون هم 
گفتين با تمام روحيات ايليا آشنايی دارم. نگران نباشيد. من غم و خوشی رو با 
ايليا شريک شدم. همونطور که اون پای مشکالت من موند و پشتم ايستاد من 

 هم تو هر شرايطی کنارش می مونم. 

و او با محبت بی ريايی خم شد و پيشانی اش را بوسيد و با تبسم مهرانگيزی 
 گفت: 

 چقدر خدا ايليا رو دوست داشت که تو رو وارد زندگيش کرد! -

 *** 

برآشفته موبايل را کنارش انداخت و بالفاصله موج عظيم سرفه ها سمت ريه 
نزای لعنتی داشت ذره ذره جانش را می گرفت و تنها اش هجوم آوردند. آنفوال

 شانسی که آورده بود تمام شدن ايام امتحاناتش بود. 

بيتا را ديد که با يک ليوان جوشانده ی آويشن وارد اتاق شد و او با چندش بينی 
 اش را چين داد. 

 نه! -

بيتا مثل يک مادر سختگير باالی سرش ايستاد و ليوان را جلوی صورتش 
 گرفت. 

نه و نو نداريم. بخور وگرنه کارت به بيمارستان و بستری ميکشه! توش نبات -
 انداختم طعمش بهتر شه. 

 به ناچار ليوان را گرفت و بيتا در فاصله ای حداکثر نيم متر کنارش نشست. 

 نزديک من نشين. -

 د. اما او بی اهميت چشم ها را حرکت داد و اتاق خالی از وسيله را برانداز کر

خدا کنه زود سرويس خوابمون رو بيارن. خيلی دلم ميخواد وسيله هامون رو -
 بچينيم ببينم چجوری ميشه. 

 و بعد از اين حرف در فکری عميق فرو رفت و اَخم کرد. 
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بيتا ميگيری ازم ميفتی ها! توام که الجونی ديگه مگه خوب ميشی؟ پاشو برو -
 اونور بشين. 

ه حتی تحت تاثير شيرينی نبات هم قرار نگرفته جرعه ای از مايع بدطعمی ک
 بود نوشيد و از زندگی سير شد! 

من اصال از کسی نه سرما ميگيرم نه ويروس. اين رو بيخيال. يه چيزی می -
 خواستم بپرسم. 

 بگو. -

 اوضاع مالی شرکت چطوره؟ -

 چشم هايش را باريک کرد: 

 چطور؟ -

 ميخوام مساعده بگيرم. -

و با شيطنت لبخند گشادی تحويلش داد اما او صاف نشست و ليوان را روی 
 زمين گذاشت: 

 مساعده؟ يعنی چی؟ -

کمی معذب و شايد هم کمی دستپاچه انگشت هايش را در هم قالب کرد و آنقدر 
 فشار داد که خون از بندهايش گريخت! 

 ... خب...امم..يه مقدار پول کم آورديم. می خواستم وامی...چيزی-

آه خدايا! سفتی ديوار پشت سرش خيلی وسوسه اش ميکرد که مغزش را روی 
آن بپاشد! از طرفی آن بحث فرسايشی با ساغر و حسام که يکهو خواب نما شده 
بودند و در ژست پدر و مادر مسئوليت پذير و مهربانشان فرو رفته و تصميم 

 ن دختر لجباز! داشتند مخارج جشن را به عهده بگيرند و از طرفی هم اي

بيتا ميخوای من رو ديوونه کنی؟ مگه نگفته بودم هر جا پول احتياج داشتی -
 فقط کافيه بهم بگی؟ مساعده؟! 

 بيتا گريزان از چشم های او گفت: 
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ايليا خواهش ميکنم اين بحث رو شروع نکن. جور کردن جهيزيه به گردن من -
 گيرم. و خانوادمه. من کارمند اون شرکتم ميخوام وام ب

 سرش می خواست از درد منفجر شود! 

 هرچقدر ميخوای بگو می ريزم به حسابت. -

همين که خواست اعتراض کند بی حوصله انگشت به بينی اش فشرد و راه را 
 بر هر سخنی بست: 

همين که گفتم حرف نباشه. تو شرکت همه ميدونن من و تو ازدواج کرديم. -
 مساعده بگيره؟  نميگن اين شوهرش ُمرده که ميخواد

 زبونت رو گاز بگير! -

 سرش را روی بالش گذاشت و آرام و خشدار گفت: 

من اصال اعتقادی به رسم و رسومات مزخرف ندارم. ما زندگيمون رو شريک -
شديم بايد هوای همديگه رو داشته باشيم جهاز با اينه عقد با اونه عروسی با 

 فالنه چيه ديگه؟ 

 او در خلسه ی ناخوشايند بيماری فرو رفت. بيتا غريد "يک دنده" و 

 انگار اطرافش هيزم آتش افروخته بودند. گرم بود. خيلی گرم بود! 

با فرو رفتن پاهايش درون آب يخی لرز گرفت و چشم هايش را باز کرد و با 
عجيب ترين صحنه ی ممکن روبرو شد. ايرج داشت پاشويه اش ميکرد! با آن 

قل و زنجير شده و گردن کبودی که جای طناب را  چشم های خونبار و دستهای
 به وضوح ميشد رويش ديد! 

رعشه شديدتر شد و با ترس خودش را عقب کشيد. قابلمه ی آب برگشت و روی 
 تشک ريخت. 

بيتا متعجب و مرعوب نگاهش کرد و او به سرفه افتاد. سرفه های شديدی که 
 در نهايت به عق زدن ختم می شدند! 

 شد؟ خوبی؟ ايليا؟ چی -

 با هر ُسرفه بند بند وجودش می خواستند از هم از جدا شوند. با درد ناله کرد: 
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 آخ! دارم می ميرم. -

 بيتا نگران دست به زانو گرفت و بلند شد و گفت: 

 اينجوری نميشه. ميرم زنگ بزنم به مامانت اينا بيان ببريمت بيمارستان. -

نش کج شد و دوباره روی تشک نمی توانست حتی بنشيند. از شدت ضعف بد
 خيس افتاد. 

 *** 

با صدای ذوق زده ی مادر چشم های خسته اش را گشود و کنار بخاری غلتی 
 زد. 

 مژگان لگد آرامی به ساق پايش کوبيد و گفت: 

ما داريم اينجا واسه جور کردن پول جهاز خانوم می زاييم خودش تو خواب -
 شيرينه. پاشو ببينم. 

 بی حال نيم خيز شد و چهار زانو نشست و عرق پشت گردنش را پاک کرد. 

خسته بودم. دو روز باالی سر ايليا بيدار نشستم. بيچاره نمی تونست تکون -
 بخوره انقدر حالش بد بود. 

 مادر با شوق و شادی گفت: 

 پول يخچال و ماشين لباس شويی هم جور شد بيتا. -

 پرسيد:  از روی کنجکاوی اَخمی کرد و

 چطوری؟ -

 مريم فرستاد. -

 خواب از سرش پريد و براق و عصبانی گفت: 

ای بابا مادر من باز شما از محسن پول گرفتيد؟ بخدا من ديگه روم نميشه تو -
چشم های اون آدم نگاه کنم. بدبخِت مادر ُمرده چه گناهی کرده دوماد اين خانواده 

 شده؟ 
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 دستش را در هوا تکان داد: 

کولی بازی درنيار دختر. پول واسه محسن نيست که! مريم يه حساب عهه -
 واسه خودش داره هرماه محسن براش پول می ريزه. پول مريمه. 

برخاست و راه سوی سرويس گرفت تا دست و رويش را آبی بزند و در همان 
 حال غر زد: 

 آره خودمون رو اينجوری گول بزنيم شايد کمتر خجالت کشيديم! -

جان وضعيت ما اينه. ميگی چيکار کنيم؟ شوهر هاتون هم اين رو می بچه -
 دونن. ميدونن با کيا وصلت کردن .

 ميدونن شماها يتيم هستيد. ميدونن دست و بالمون خاليه. 

آهی کشيد و به صورت سفيد و خيسش در آينه ی لَک گرفته ی روشويی نگاه 
 و خجالت او کم نميکرد.  انداخت. راست می گفت؛ اما اين چيزی از احساس شرم

حال ايليا که بهتر شد برای مابقی خريدها اقدام کردند. وسايل خانه با کمک های 
محسن و مريم و ايليا و حاج تقی پور تکميل شد. لباس عروس را از مزونی که 
ساغر خانم معرفی کرده بود سفارش دادند. کت و شلوار ايليا را خريدند. اکثر 

شان ميکرد و به لطف سليقه ی خوبش، نتيجه ی خريد  اوقات مژگان همراهی
 هايشان عالی شد. 

هر چه به تاريخ مراسم نزديک تر می شدند استرس او هم اوج می گرفت هرچند 
که با آمدن مريم و مونا بدون محسن که انگار بخاطر مشکالتی در کارش 

 نتوانسته بود خودش را برساند؛ حالش کمی بهتر شد. 

صت برای درس خواندن نداشت و ايليا چنان استاد سختگير و بی اين روزها فر
رحم، حتی شلوغی و مشغله ها و گره خوردن همه ی کارها به هم را هم توجيه 
نمی دانست و از او توقع داشت مباحثی را که برايش درس داده مرور کند و 

 تست بزند و گاهی اشکش را هم در می آورد. 

ورش ميشد او شب عروسی اش دارد زير نگاه مثال همين حاال! چه کسی با
 سنگين و خشن ايليا با مسائل سخت و چغر فيزيک پنجه در پنجه ميشود؟ 

 ناتوان مداد را روی کاغذ پرت کرد: 
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 ايليا!-

 تشر زد: 

 کوفت! اين چند روز داشتی چيکار ميکردی پس؟ -

 فردا عروسيمونه! به نظرت داشتم چيکار ميکردم؟ -

دو هفته ست شرکت که نميای، خريدها هم تموم شده، بقيه کارها رو هم که من -
 دارم انجام ميدم، بهونه نيار! 

 با حالت گريه ناليد: 

باشه حق با توئه ولی امشب ديگه خدايی وقتش نيست. من بايد هفت صبح -
 آرايشگاه باشم. 

 اين رو حل کن تا ولت کنم! -

 بلد نيستم. -

تکان داد و مداد را برداشت و مرحله به مرحله توضيح داد و سری با نااميدی 
 حل کرد و در آخر گفت: 

 اين از ساده ترين مسائليه که ميشه طرحش کرد. -

لب هايش را بر هم فشار داد و چشم غره ای رفت. به جای نجواهای عاشقانه 
 داشت فرمول های فيزيک و رياضی در گوشش فرو ميکرد. 

طراحی مسئله ی پيچيده تری ديد موهايش را از ريشه چنگ وقتی او را در حال 
 زد: 

 به تالفی اين کارت فردا به آرايشگر ميگم موهام رو بلوند کنه. -

 با خونسردی گفت: 

 غلط ميکنی! -

 ازت متنفرم! -

 منم دوستت دارم! -
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 اين را گفت و کاغذ را سمتش چرخاند:

 دو دقيقه. زوود! -

حينی که مداد را ميان انگشت هايش می فشرد بغضش را فرو داد و با خشم 
 مشغول حلش شد. 

با قهر و دلخوری سرش را از روی برگه بلند کرد. ايليا با دقت مشغول بررسی 
 جواب شد و با حالت متحيری نگاهش کرد. 

 حوصله ندارما غلطه که غلطه! مغزم ديگه نمی کشه! -

 يه لحظه وايسا. -

 جيغ کشيد: 

 ايليا بخدا... -

 ه جون من فقط يه دونه. ن-

برای خالی کردن حرصش ابتدا گاز محکمی از بازويش گرفت و داد ايليا را 
 بلند کرد: 

 آخ وحشی! -

 و بعد با حال بهتری مسئله را نگاه کرد: 

 اين سخته. -

 و ايليا غيرمنتظره به جای دعوا قاه قاه خنديد! 

 خدايا! دختر تو چرا انقدر خوبی؟ -

 دقيقا چی انقدر خنده داره؟ -

 اشک گوشه ی چشمش را پاک کرد و گفت: 

خيلی عجيبی! مسائل پيش پا افتاده و ساده رو نمی تونی حل کنی؛ ولی تو سوال -
 ميرسی به جواب آخر.  های پيچيده عين آب خوردن

 مداد را سمتش پرتاب کرد و حين برخاستن غرولند کرد: 
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اينم از شوهر کردنم! به هر کی بگم شب قبل عروسيم داشتم با آقا داماد تست -
 ميزدم به حالم گريه ميکنه! 

 ايليا مچ دستش را کشيد و ميان آغوشش پرت شد. تقال کنان غريد: 

 ولم کن ببينم. -

به راحتی و با قفل کردن دستها پشت کمرش مهارش کرد و اَبرو باال داد و با 
 ن فاصله زمزمه کرد: به صفر رساند

ميدونی االن که فکر ميکنم می بينم حق با توئه. حاال وقت درس و کنکور -
 نيست، وقت کارهای ديگه ست! 

  * 

 به آينه نگريست. به اين حقيقت غيرقابل باور! حقيقت ملموس اما عجيب! 

پيش از همه مريم او را ميان حلقه ی دستهايش گرفت و با بغض گفت که باورش 
شود او انقدر بزرگ شده باشد، عروس شده باشد! مژگان و مونا را هم که  نمی

با آن موهای کوتاه بانمک تر شده بود به ترتيب در آغوش گرفت و آرزوی 
 خوشبختی شان را در دل آمين گفت. 

ايليا با کت و شلوار دامادی و پاپيون دور گردن و موهای آراسته اش از هميشه 
 به چشم می آمد. برازنده تر و جذاب تر 

دسته ی گل های ارکيده را که با رشته ی مرواريدی به هم چسبانده شده بودند، 
 به او سپرد و با خنده گفت: 

 کی فکرش رو ميکرد؟ -

 واقعا هم چه کسی فکرش را ميکرد؟! 

 خوشگل شدی! -

لبخند زد و زبانش به هيچ حرف و سخنی نجنبيد. نمی دانست چرا! انگار می 
ن بگشايد و از خواب بيدارشود. خواب هم اگر بود، زيبا بود. می ترسيد دها

 توانست با رويايش تا سالها لذت ببرد. 
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ايليا تا خود تاالر حتی برای يک لحظه دستش را رها نکرد. مدام مضطرب و 
 منتظِر يک پيشامد ناخوشايند بود.

قتی فکر ميکرد حاالست که اتفاق بدی بيفتد و همه چيز را خراب کند و و
افکارش را با مريم و مژگان در ميان می گذاشت می گفتند طبيعی ست و آنها 

 هم چنين حاالتی را تجربه کرده اند. 

اقوام پدری ايليا را می ديد با لباس های پوشيده و روسری های جنس اعاليی 
که به زيبايی دور گردنشان گره زده بودند. لبخندش را فرو می خورد. قبال حتی 

 غير ممکن می نمود که ايليا از چنين خانواده ای باشد . تصورش هم

نمی دانست با وجود اعتقادات سفت و سخت آنها ايليا چطور جرات کرده مراسم 
 را مختلط برگزار کند. 

همه چيز آبرومندانه پيش رفت و هيچ اتفاق غيرمنتظره ای نيفتاد و خبر بدی 
 نرسيد و نه طوفان آمد و نه زلزله شد! 

جيد و خانواده ی ننه البته غير وحيد که به بهانه ای شرکت نکرده بود، حضور م
 به او قوت قلب ميداد. 

بچه های شرکت و دوستان ايليا همه حضور داشتند اما شاهين را نمی ديد که 
به داليل نامعلوم مدت زيادی بود با ايليا ارتباطی نداشت؛ البته که اين موضوع 

اشت آن موجود خبيث را دور و اطرافش تحمل به نفع او بود و هيچ خوش ند
کند. هرچند که ساره با پوزخند و نگاه های تحقيرآميزش جای خالی شاهين را 
پُر ميکرد. چشمان سراسر استهزايش با زبان بی زبانی می گفت " آينده ای 

 برای شما نمی بينم" 

 و چه می دانست حق با ساره است و روزی می رسد که اين زن مغرور در
جايگاه او می ايستد و با آن لبخند پيروزمندانه اش می گويد " پات رو از زندگی 

 ايليا بکش بيرون!! " 

چه می دانست کسی مثل ساره خيلی خطرناک تر از الله است؟ و اگر قرار 
 است نگران باشد، بايد نگران چنين زنی باشد؟ 

ايليا هم اين امواج منفی ساطع شده از ساره را احساس ميکرد البد که دست او 
 را محکم تر می گرفت و با لبخند سنگين و معناداری ساره را نگاه ميکرد. 

@mahbookslibrary



 *** 

همين که می آمد خودش را رها کند و از مهم ترين شب زندگی اش در کنار 
اد و هويت لعنتی و ياد بيتا لذت ببرد، يک چشمش به فک وفاميل حسام می افت

ايرج در خاطرش زنده ميشد و چشم ديگرش به ساره که آنطور از باال به پايين 
 و متکبرانه بيتا را زير نظر داشت! 

به وضوح برودت انگشتان بيتا را حس ميکرد که از استرس چنين شبی و 
همچنين نگاه های خصمانه ی ساره حال خوشی نداشت. کم کم اعصابش داشت 

دار ميشد. اگر بحث رفاقت و همکاری چندين ساله اش با ساره نبود و  خدشه
 جلوه ی ناخوشی در شرکت و ميان بچه ها نداشت از دعوتش اجتناب ميکرد. 

 "شيطونه ميگه پاشم برم بندازمش بيرون ها" 

 وای ايليا! اين چرا اينجوريه؟ کم کم دارم می ترسم. -

 َنَ◌م پيشانی اش را گرفت و گفت:  می دانست منظورش ساره است. با دستمال

 بايد آرايش دفاعی بچينيم. امکان حمله هست. -

نگاه کرد و ناگهان با جوابش او را به  را  بيتا گنگ و مات صورت جدی اش
 خنده انداخت: 

 فرمانده نيرو نداريم! -

 اختيار داری. من خودم يه لشکر نيروام! -

 وه اوه جاسوسشم فرستاد! دشمن با چشم هاش داره انتحاری ميزنه. ا-

گردن چرخاند و شيخی را ديد که اين روزها رابطه ی صميمانه ای با ساره 
 برقرار کرده بود و حاال داشت به آنها نزديک ميشد. 

 بعد از تبريک مفصلی که تقديمشان کرد مشغول صحبت با بيتا شد: 

 ببخشيد بيتاجون راستش چند وقت ديگه عروسی خواهرمه من از کار-
آرايشگرت خيلی خوشم اومد خواستم اسم و آدرسش رو ازت بگيرم واسه 

 خواهرم. 
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بی حوصله از بحث زنانه ی آنها چشم ميان تاالر و مهمانان چرخاند و ناگهان 
روی صحنه ی غيرقابل پيش بينی ای متوقف شد و سيخ نشست. شاهين سر ميز 
علی و سامی و باقی بچه ها ايستاده بود و با لبخند داشت با آنها دست ميداد و 

کرد، شاهين چشمکی  احتماال احوال پرسی ميکرد. نگاهشان که با هم تالقی
حواله اش کرد و جايی ميان ساره و علی نشست. آه از نهادش برخاست. گل 

 بود به سبزه نيز آراسته شد! 

به سرعت چشم هايش را به بيتا پس داد. لباس عروسش را به دليل مختلط بودن 
جشن پوشيده انتخاب کرده بودو او چقدر از اين بابت خدا را شکر ميکرد. هر 

زيبايی بيتا امشب آنقدری چشم نواز شده بود که نگاه حريص شاهين چند که 
 شکارش کند!   

نفس عميقی کشيد و مشت هايش را باز کرد. بيتا هم شاهين را ديد که بهت زده 
 پرسيد:  

 مگه نگفتی دعوتش نکردی؟  -

 لعنتی...لعنتی!  

 چرا!  -

 پس واسه چی اومده؟  -

صوتی اش فشار می آورد که صدايش کش پاپيون انگار درست به تارهای 
 آنطور می لرزيد:  

 دهن کجی به من!  -

اصال بهش نگاه نکن. حيف همچين شبيه بخواد بخاطر اين آدم خراب بشه. اون -
 واسه همين اومده. اومده عصبانيت کنه. نذار موفق  شه.  

 چشم هايش را در کاسه چرخاند:  

 حق با توئه. گور باباش!  -

 و اشاره ای به گروه ارکست داد و دست بيتا را کشيد.  

  * 
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چقدر خوشحال بود که ماه عسلشان با سفر به مشهد آغاز ميشد. ايليا دل تنگ و 
 حسرت او را برای زيارت فراموش نکرده بود!  

می گفت قصد داشت که بعد از مشهد او را به يک سفر خارجه ی به قول خودش 
د! اما بخاطرهزينه های عروسی کمی دستش خالی شده و "پدر مادر دار" ببر

 ادامه ی ماه عسل را در سواحل دريای خزر می گذرانند.  

انگار گاهی ايليا يادش می رفت او بيتاست و با دخترهای مرفهی که در گذشته 
باهاشان در ارتباط بوده اشتباه می گرفت! فکر ميکرد توقع سفر دور اروپا را 

 او را از تمام دنيا بس بود.   دارد؟ همين مشهد

 ولی ای کاش اجازه ميدادی مامان بابات هم تو مخارج مراسم کمک ميکردن.  -

 ايليا حرف او را برنتابيد و بالفاصله اخم هايش را در هم فرو برد.  

 خودم مگه کجم؟ چرا اونا خرج من رو بدن؟  -

ی که اينجوری خانوادت ان. جز تو بچه ای ندارن. تمام دلخوشيشون توي-
 باهاشون تا ميکنی!  

نميتونم...خيلی سعی کردم باهاش کنار بيام، حتی تو همين مشهد به حسام قول -
 دادم ولی نشد. سخته بيتا! خيلی سخته!  

 دستش را روی صورت او قرار داد و دلداری دهنده گفت:  

 ميدونم.به خدا بهت حق ميدم ولی...وقتی چشمم بهشون ميفته که چطوری-
نگاهت ميکنن، پر از محبت و اميد ،دلم براشون می سوزه. گناه دارن. يه کم 

 بيشتر با دلشون راه بيا.  

 ايليا گوشه چشمی نگاهش کرد و نوک موهايش را کشيد:  

 حاال واسه من وکيل مدافع شدی جغله؟ نيومده رفتی تو تيم اونا؟  -

 الزم بشه تو تيم اونا هم هستم!   -

 و موهايش را محکم تر کشيد و صدای فريادش را بلند کرد.  ايليا حرصی شد 

@mahbookslibrary



سه روزی که در مشهد گذشت آنقدر خوب بود که دلش نمی آمد از آن شهر دل 
بکند، از حرم، از شلوغی جمعيت در پياده روها، از مغازه های رنگارنگ و 

 بوی زعفران.  

جنگل و ارتفاعات  ايليا در رامسر اقامتگاهی کلبه ای را رزرو کرده بود که در
 قرار داشت. مکانی بکر و سراسرزيبايی.  

حالش خوب بود. حالش در کنار ايليا خيلی خوب بود. عشق هميشه جايی، حوالی 
آنها پرسه ميزد. هرگز انتظارش نمی رفت اما انگار ايليا بلد بود مرد خانواده 

و مجهولی  باشد و با وجود تمام اين ها... باز هم آن احساس دلشوره ی غريب
که در قلبش دست و پا ميزد، به قوت خودش باقی بود. نمی فهميد منشاش 
کجاست، علت چيست، هر چه که بود اجازه نميداد از اين لحظات کمال استفاده 

 را ببرد. اذيتش ميکرد.  

اولين اتفاق شومی که بعد از ازدواجشان افتاد، يک روز مانده به پايان سفر بود 
  . 

 احل نشسته بودند و موبايل ايليا زنگ خورد.  وقتی کنار س

 الو؟ سالم حال شما؟   -

 نيم نگاهی سوی او انداخت و جواب مخاطبش را مردد داد:  

 بله چطور؟  -

وقتی از کنار او بلند شد و چند قدم فاصله گرفت و با چهره ای در هم کشيده 
 نظر گرفت.   مشغول صحبت شد، دلش بهم پيچيد و تمام حرکات ايليا را زير

گاهی دستش را به کمرش می گرفت و گاهی در موهايش چنگ ميزد. بعد از 
 چيزی حدود پنج دقيقه تماس را خاتمه داد و نزد او بازگشت.  

 کی بود؟  -

 در همين مدت کوتاه چشم هايش را خون گرفته بود.  

 هيچکس...کاری بود.  -
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دروغ می گفت و اين خيلی عجيب بود. ايليا و دروغ ميانه ای نداشتند. ايليا 
هميشه يک رو بود، بدون ناخالصی!  چيز بيشتری نپرسيد. نه اينکه باور کرده 
باشد، فقط می ترسيد. می ترسيد از شنيدن خبر ناگواری که در چنددقيقه اينطور 

 ايليا را در هم کوبيده بود!  

خودش را بازيافت و با برنامه های تفريحی که چيد سعی بر  ايليا خيلی سريع
اين داشت که ذهن او را از آن تماس منحرف کند و تا حدودی هم موفق شد و 

 همه چيز عادی بود تا شب آخر.  

 ايليا شام رو چيکار کنيم؟ ميريم بيرون يا سفارش ميدی بيارن؟  -

 حواسش نبود. اصال چيزی نشنيد!  

 ايليا؟  -

 پلکی زد و چشم های غمگين و شوکه اش را به چشم های او دوخت.  

 چی؟  -

 حالت خوبه؟  -

 آره چی گفتی؟  -

 مستاصل شد و زير لب زمزمه کرد:  

 ايليا چی شده؟  -

 سيبک گلويش تکان خورد:  

 چيزی نشده!  -

 بافت طوسی اش را روی تخت کوبيد و کنارش نشست:  

 رای کسی اتفاقی افتاده؟  ايليا بگو. دارم می ترسم. ب-

 تسليم شد و پلک هايش را بست:  

 بيتا...  -

 کمی نزديک تر شد و کفت:  
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 جانم؟ بگو.  -

با حزن و افسوس عميقی که ميان نی نی چشم هايش سوسو ميزد دست دور بدن 
 او انداخت و سرش را به سينه چسباند.  

 تو دختر مقاومی هستی بيتا نه؟   -

 رسيد دارد اين سوال را از خودش می پرسد تا او!   بيشتر به نظر می

 چرا اين رو ميگی؟  -

من هيچوقت آدم با دين و ايمانی نبودم. خيلی از خدا فاصله گرفتم؛ ولی اعتقاد -
 دارم پشت هر کاريش يه حکمتی هست. توام اعتقاد داری؟  

 دهانش از فرط ترس و اضطراب خشک شده بود:  

 سته! حرف بزن.  قلبم داره مياد وايمي-

 مصرانه پرسيد:  

 اعتقاد داری؟  -

چانه اش را منقبض کرد و سر تکان داد که دارم. ايليا با همان چشم های سرخ 
 و مردمک های سرگردان گفت:  

 اتفاق بدی افتاده.  -

 ** 

  

 حاضر نميشد نگاهش کند، حتی برای يک ثانيه! 

 جای کبود شده ی آنژيوکت را نوازش کرد و با ماليمت صدايش زد: 

 بيتا؟-

چشم هايش...ديگر ضربان چشم های بيتا نميزد. چشم هايش ُمرده بود! اين چشم 
 هايی که به سقف خيره مانده، طوری که انگار هزاران سال!... 

 جوابم رو نميدی؟ -
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يش جوشيد و آبستن رنجی ديد که گوشه ی پلکش پريد. دريای بی کران چشم ها
 عميق شد. قطره ی اشکش را پيش از سقوط با نوک انگشت گرفت و بوسيد. 

بدن خسته اش را کنار جسم بی حرکت بيتا جا داد و به پهلو و رو به او دراز 
 کشيد. از تماشای اين نيمرخ حتی عزادار و رنگ پريده سير نميشد. 

 بخاطر خودت نگفتم. نتونستم بگم. -

 ی ديگر هم چکيد و او اين بار موفق نشد ناجی اشک بيتا شود. قطره ا

لب های خشکش را باز کرد و با آن صدايی که نه انگار متعلق به بيتا است، 
 گفت: 

وقتی من داشتم شمال کنار تو خوش ميگذروندم و کيف ميکردم، مامانم اينجا -
. نتونستم واسه با مرگ دست و پنجه ميکرده. حتی نتونستم تشييع جنازه ش باشم

 آخرين بار ببينمش. 

 به زار زدن افتاد: 

 چرا نگفتی؟ -

 سرش را به سر بيتا چسباند و دست گرد شانه های ظريفش حلقه کرد: 

 اينجوری نکن بيتا. داری داغونم ميکنی! -

 ميان گريه هيستريک وار شروع به خنديدن کرد: 

ا و مريم پيشش نبودن. حاال هم حتما بايد خدا رو شکر کنم که اون شب مون-
 وگرنه اونا رو هم گاز ميگرفت. خيلی منصفانه ست! 

او از گريستن حتی در خلوت خودش هم اِبا داشت اما...وقتی بيتا داشت جلوی 
 چشم هايش اينطور می پژمرد و کاری از دستش بر نمی آمد... 

 ايليا؟ -

 ج نداد. پلک هايش را محکم بر هم چسباند و به هيچ اشکی اجازه ی خرو

 جون دلم؟ -
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توام بری چی؟ تو رو هم از من بگيرن؟ من ديگه هيچکس رو ندارم. آبجيام -
 همه رفتن پی زندگی خودشون. من خيلی تنهام. خيلی تنهام! 

 آرام با نوک انگشت شقيقه های عرق کرده ی بيتا را ماساژ داد: 

تو تنها نيستی. مگه من ُمردم که تنها باشی؟ خودم پدرت ميشم، مادرت ميشم، -
 خانواده ت ميشم. تو زندگی منی! 

 چرا تنها باشی؟ 

 بيتا ساعد دستش را فشار داد و بی حال و هذيان گونه ناليد: 

نه...نه من ميدونم يه چيزی ميشه. يه اتفاقی ميفته. خدا داره عمدا دور و بر -
لی ميکنه .ببين...ببين بابام رفت، مامانم رفت، آبجيام رفتن، توام من رو خا

 ميری. آره توام ميری. 

 و به حالتی نيمه هشيار در آمد و زمزمه هايش مبهم و گنگ شد. 

 آهی کشيد و نيمخيز شد و صدای خشدارش را بلند کرد: 

 مامان؟ -

 ساغر بی معطلی الی در را باز کرد و سرش را داخل کشيد: 

 انم؟ ج-

 حالش خوب نيست اصال. بيا يه آرام بخشی چيزی بهش بزن. -

 ساغر غمگين سر تکان داد: 

 باشه عزيزم. -

سرش را ميان دستهايش گرفت و نگاهش را به روتختی زرشکی داد. سه روز 
ميشد که نتوانسته بود بيشتر از چهار ساعت بخوابد. کاسه ی چشم هايش داشت 

  از درد و سوزش منفجر ميشد.

 ساغر: طفلک تو اين چند روز چقدر الغر شد. بميرم براش! 

 راست می گفت. پای چشم های گود رفته و گونه های بيرون زده تاييد ميکرد. 
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 صدای ويبره ی موبايل حواسش را از بيتا به خود معطوف کرد. ساره بود. 

 موبايل را برداشت و از اتاق خارج شد و به تراس پذيرايی رفت: 

 الو؟ -

 ساره يک راست سر اصل مطلب رفت: 

 سالم. ايليا عظيم زاده ميگه چک اين يارو مسعودی پاس نشده. -

پشت گردنش را ميان پنجه گرفت و صدای دو رگه اش را روانه ی خطوط 
 کرد: 

 مگه پروژه رو سر وقت تحويلش ندادين؟ -

 ساره بهت زده گفت: 

قرار بود اول چکش کنی  ايليا؟ حواست کجاست؟ همه ی فايل ها دست خودته-
 بعد با مسعودی هماهنگ کنی. 

کالفه ضربه ای به پيشانی اش زد. به کل از مسائل مربوط به شرکت غافل شده 
بود. آخر سال بود و تمام کارها روی هم تلنبار ميشد. نمی دانست اگر ساره 

 نبود چه اتفاقی می افتاد. 

 آخ. اصال يادم نبود. -

 به من. خودم درستش ميکنم. فقط يه چيزی...  حاال طوری نشده بسپرش-

 شکمش را به حفاظ چسباند و کمی خم شد. چقدر به يک نخ سيگار احتياج داشت. 

 چی؟-

بچه ها می خواستن برای تسليت بيان. چون واسه ختم و اينا خبر نداشتن گفتن -
 يه سری به بيتا بزنن. 

 گلويش را ماليد و گفت: 

فعال حال بيتا زياد رو به راه نيست. خودم خبرتون ميکنم. از طرف منم از -
 همه تشکر کن. 
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 خيلی خب. کاری چيزی بود بگو. -

 ممنون ساره. جبران ميکنم. -

 قاطع جواب داد: 

من دارم وظيفه م رو انجام ميدم و پولش رو هم ميگيرم. کار شاقی نکردم. در -
 فعال کاری نداری؟ هر صورت بابت شرکت خيالت تخت. 

خداحافظی زير لب گفت و دوباره سوی بيتا شتافت. نبايد حتی برای يک لحظه 
 تنهايش می گذاشت. 

 * 

زير درخت خشک شده ی توت نشستند. مجيد اولين دکمه ی پيراهن سياهش را 
 باز کرد و گفت: 

 بهتری؟ -

بيعت کنار بهتر؟ تعريفی از حال کنونی اش نداشت. مجبور بود که با قانون ط
بيايد. مجبور بود خود را به دست جريان حوادث تقدير بسپارد و اين ميان اگر 

 ايليا را نداشت...نه تصورش هم دشوار و ترسناک بود. 

 نميدونم. -

 خدا رحمتش کنه. زن خوبی بود. -

 حاال حتما کنار پدرش بود. با هم آن باال او و دخترها را تماشا ميکردند. 

 بيا يه سر به ننه هم بزن. بدجوری هوات رو کرده. همه ش پيش شوهرتی. -

 نوک کفشش را روی خاک کشيد و به شياری که به جا ميماند خيره شد: 

 اين روزها فقط ايليا حالم رو خوب ميکنه. -

لطف خداست که تو اين روزها همچين کسی رو داری. گاهی می شينم با خودم -
به ايرج معرفی کردم عقلم کجا بود؟ چجوری غيرتم  فکر ميکنم وقتی تو رو

اجازه ی همچين کاری داد؟ اون روزها هيچ کاری نه واسه خودم از دستم 
برميومد و نه واسه تو. می ديدم نميتونی هزينه ی داروهات رو جور کنی و 
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خودمم دستم خالی بود. تنها راهی که به ذهنم رسيد همين بود و بعد که کار از 
ت شروع کردم به سرزنش کردن خودم. نگرانی و عذاب وجدان داشت کار گذش

خفه م ميکرد و همه ش فکر ميکردم اگر يه وقت گير بيفتی تکليفت چيه. از 
خودم متنفر شدم و گفتم اگر برگردم به عقب هيچوقت همچين خبطی نميکنم؛ اما 

هرگز ايليا  حاال می بينم سبب خير شدم. اگر تو رو با ايرج آشنا نميکردم، شايد
 رو نمی ديدی. 

 تبسم محو و کوچکی بر لب آورد و گفت: 

 راست ميگی. من ايليا رو مديون توام. -

 هنوزم مثل اونوقتا شيطونه؟ ديگه خرابکاری نميکنه؟ -

 خنده اش عمق گرفت: 

 نه. به قول خودت ديگه فِسش خوابيده. َمرد شده. بزرگ شده. -

 ش کنم. خوبه...اگه کج رفت بگو بيام ادب-

 مشتی به شانه ی مجيد کوبيد: 

 تو خودت پُر خرده شيشه ای! ميخوای ايليا رو ادب کنی؟ -

من که زن ندارم. خرده شيشه هم داشته باشم به جايی برنميخوره دخترا که -
 خوششون هم مياد تازه! 

 هنوز آدم نشدی! اونجا کيس جديد پيدا نکردی؟ با اون خوشگله هم که بهم زدی. -

 نچ فعال همه تمرکزم رو گذاشتم واسه کار. دنبال کيس جديد نيستم. -

صحبت با مجيد در باغ عليمی کمی از بار سنگينی که روی قفسه ی سينه اش 
نشسته بود کاست. مجيد او را يک طور ديگری آرام ميکرد. يک طوری که 

 شايد حتی ايليا هم نمی توانست. 

دلش برای ايليا می سوخت که مجبور بود سال را با لباس سياه تحويل کردند. 
در روزهای آغازين زندگی و اولين عيد مشترکشان او را عزادار و غمگين 
تحمل کند. مژگان و مونا بهتر می توانستند احساساتشان را کنترل و مديريت 
کنند اما مريمی که تا کنون بارها زير سرم رفته بود، با آمدن محسن به ايران 
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شد، و او...حق با مجيد بود. حضور ايليا در اين روزها لطف کمی رو به راه 
خدا بود. وقت های بی قراری و دلتنگی درست مثل يک آرام بخش به رگ 

 هايش تزريق ميشد و تک به تک سلول های بدنش را به خود معتاد ميکرد. 

روز هشتم عيد و تولد ايليا بود و حدود سه هفته ای از فوت مادر می گذشت. 
را که حاضر نميشد برای حتی يک ساعت تنهايش بگذارد به زور به  ايليا

دورهمی مردانه ای که دوستانش برای تولد او ترتيب داده بودند و خودش خيال 
 ميکرد او يادش نمانده امروز چه روزيست، فرستاد. 

تصميم گرفت دوشی بگيرد و لباسی رنگی و باب ميل ايليا به تن کند. غذای 
را بپزد و کمی از جلد اين زن کسل کننده خارج شود. ايليا قول  مورد عالقه اش

 داده بود برای شام بازگردد. 

پيراهن نخی کرم رنگش را پوشيد و موهای خيس و شانه نخورده را به حال 
خود رها کرد، زيرا که بدعادت شده بودند و ديگر به دست هيچکس جز ايليا و 

ليا بود که می توانست گره از ميان حتی خودش شانه نمی شدند. گويی فقط اي
 اين تارهای سرکش و بدقلق باز کند. 

الزانيا ها را داخل آب جوش ريخت و مشغول خرد کردن قارچ و فلفل دلمه شد. 
ظاهر شدن تصوير مادر و آن ذوق و خوشی که از سر و سامان دادن دخترهايش 

برکت چشم هايش  داشت را برای مغزش ممنوع اعالم کرد و هر کجا که ابَر پر
می خواست ببارد، به خودش نهيب ميزد که فقط يک امشب، فقط يک امشب را 
 می خواهد به ايليا اختصاص بدهد و ياد رفتگان عزيزش را به فراموشی بسپارد. 

مواد کيک را درست کرد و داخل فر گذاشت و پس از آماده شدنش در يخچال 
 قرار داد. 

به سس الزانيا اضافه کرده و با قاشق پالستيکی فلفل دلمه و قارچ خرد شده را 
 مشغول مخلوط کردنشان شد. 

آنقدر سرش گرم کارها بود که آمدن ايليا را متوجه نشد تا زمانيکه ميان بازوهای 
 ورزيده اش فرو رفت. 

 چطوری نفس؟ -

 با لبخند به سمتش برگشت و روی پنجه ی پا ايستاد و گونه اش را بوسيد: 
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 تی؟ فکر کردم حاال حاالها دل از دوست هات نمی َکنی! چه زود برگش-

 ايليا غيرمنتظره از زمين بلندش کرده و روی ميز صبحانه خوری نشاند: 

 دلم برات تنگ شده بود. بده؟! -

 نه ما که استقبال هم ميکنيم. -

 دست هايش را دو طرف او قرار داد و با چشمک گفت: 

 ايليا ُکشون راه انداختی! -

 در موهای وز خورده زد:  و چنگی

 با اين موهای زشتت! توله خانوم! -

 موهای زشتم دستت رو می بوسه. -

 چشم هايش را درشت کرد: 

روت رو برم! مظلوم گير آوردی؟ يادم باشه خواستم دفعه بعدی زن بگيرم به -
 موهاش دقت کنم! 

 غلط کردی! هيچوقت يه شير رو عصبانی نکن برات گرون تموم ميشه! -

 ايليا که بعد از مدت ها از سرحال ديدن او لذت می برد به قهقهه خنديد: 

نه خوشم اومد! خيلی خب فعال که ما رو گير اوردی پاشو ببينم چيکار ميتونم -
 بکنم. 

 زير سس را خاموش کرد و با ايليا همراه شد. 

ايليا بعد از خالی کردن مشت مشت روغن و ِسرم روی موها و بلند کردن 
صدای جيغش نسبت به اين حرکات اصرافی برس کشيد و ناشيانه شروع به 

 بافتنش کرد. 

وقتی کارش تمام شد مقابل آينه ايستاد و به بافت های نامنظم و ريز و درشت 
نمی آيد اين بافت بی ريخت  نگاه کرد و به خنده افتاد. مطمئن بود که ديگر دلش

را از هم باز کند. مطمئن بود که دلش نمی آيد حافظه ی موهايش را از دست 
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ايليا پاک کند، حتی وقتی سالها بعد تا زير گوش کوتاهشان کرد تارها را الی 
 پارچه پيچيد و نگهشان داشت .

 بوی دست های ايليا را می دادند! 

 ايليا غافلگير خنديد و گفت: کيک را که مقابلش روی ميز گذاشت 

 يادت بود؟ -

 اين تنها تاريخيه که هيچوقت در هيچ شرايطی يادم نميره. -

 و هر دو همزمان تولد سال قبل را به خاطر آوردند. 

 راستی اون پليوری که برات بافتم رو هنوز داری؟ -

ايليا که از يادآوری حرکت ناپسندانه ی الله خجالت زده به نظر می آمد جواب 
 داد: 

 آره ولی جز يه بار دلم نيومد ديگه بپوشمش. نگهش داشتم. -

 لبخند زد و شمع بيست و چهار را روشن کرد و همان حين گفت: 

 فکر ميکنی کادوت چيه؟ -

 با چشم های ريز شده و متفکر گفت: 

 عطر؟ -

 نه. -

 لباس؟ -

 ابَرو باال انداخت: 

 نه. -

 کيف پول؟ کمربند؟ -

 نچ. -

 اينجور وقت ها ما پسرا حدسيات جالب تری هم داريم. -
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 بی ادب! -

 سرخوشانه خنديد: 

 هنوز که نگفتم! از کجا ميدونی بی ادبيه؟ -

 از شما پسرها! چيز بيشتری انتظار نميره. فعال شمع ها رو فوت کن. -

 و چهارسالگی اش خداحافظی کرد و او را بوسيد: ايليا با بيست 

 مرسی عزيزم. توقع نداشتم تو همچين شرايطی خودت رو به زحمت بندازی. -

 حسرت زده گفت: 

کاری نکردم که...واسه تولد امسالت کلی برنامه داشتم ولی خب...با اون اتفاقی -
 که واسه مامانم افتاد... 

 سری تکان داد و حرف را عوض کرد: 

 بذار برم هديه ت رو بيارم. -

جعبه ی شطرنج کاغذ پيچ شده را از اتاق برداشت و به پذيرايی بازگشت. ايليا 
مشتاقانه چشم به مسير او داشت همين که ابعاد جعبه را بررسی کرد به سرعت 

 گفت: 

 شطرنج! -

 بله! -

ی و ايليا هيجان زده کاغذ را پاره کرد و بعد از گشودن صفحه، مهره های فلز
زيبا را روی آن چيد. با عالقه ی واضحی که حسادت او را برمی انگيخت، 

 زير لب زمزمه کرد: 

 فوق العاده ست! خيلی وقته بازی نکردم.-

 مشغول بريدن کيک شد و گفت: 

 اگر به من ياد بدی باهات بازی ميکنم. -

 بلد نيستی؟ -
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 نه متاسفانه. -

 يادت ميدم. شطرنج خيلی جذابه. -

شيفته وار ايليا خنده اش می گرفت و به درستی انتخابش برای هديه  از لحن
 ايمان می آورد. 

جشن دو نفره ی آرام و بی هياهويی بود و با توجه به شناختی که از ذات هيجان 
 جوی ايليا داشت، نمی دانست به او خوش گذشته يا نه. 

حضور پر  چيزی که در آن روزها بسيار به بازيافتن روحيه اش کمک ميکرد
رنگ ساغرخانم بود. ماهرانه سعی داشت که جای خالی مادر را برايش پر کند 
و دلسوزانه از او مراقبت ميکرد. همسرش هم نسخه ی مردانه ی خودش بود 
و او گاهی پيش خودش افسوس ميخورد که با وجود چنين زن و مردی، ايليا در 

 کنار شيطانی مثل ايرج رشد کرده بود. 

زاری مراسم چهلم مريم و محسن و مونا به کانادا بازگشتند و رفته بعد از برگ
رفته همه چيز به شکل سابق بازگشت و روزمرگی بر زندگی ها غالب شد. 
انگار نه انگار که روزی مادرش زنده بوده و در همين شهر می زيسته .راست 

شان می گفتند خاک سرد است! چقدر راحت آدم ها فراموش می شدند و به نبودن
 عادت ميکرديم، حتی اگر جايی از قلبمان را برای هميشه داغشان می سوزاند! 

 *** 

 چک کن ببين تو محسابات اشتباهی نباشه. فرستادم به سيستمت.  -
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سری تکان داد و فايل را باز کرد ساره در اتاق چرخی زد و مقابل کتابخانه 
کرد. حتی از طرز ايستادنش هم ميشد اش ايستاد و دست ها را پشت کمرش قفل 

به روحيه ی رياست طلبش پی برد و او نمی دانست اين دختری که هم سوادش 
را داشت و هم پولش را و هم جنمش را...چطور حاضر ميشد زير دست کس 

 ديگری کار کند؟ 

 با سوال ساره حواسش از مانيتور پرت شد: 

 ريم؟ نظرت چيه واسه پروژه ی تابان يه جشنی بگي-

 اخم کرد: 

 جشن؟ -

آره. کم چيزی که نبود. هم سود کالنی برديم و هم کلی اعتبار کسب کرديم. -
 اسممون رو انداختيم سر زبونا. االن تو صنف خودمون حسابی شناخته شده ايم. 

 لبش را باال کشيد: 

 نميدونم بهش فکر نکرده بودم. بد ايده ای نيست. واسه روحيه بچه ها هم خوبه. -

 به نوروزی می سپرم کارهاش رو هماهنگ کنه. -

 خوبه. -
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 سوالش را بی مقدمه و غيرمنتظره حواله ی او کرد: 

 با بيتا چطوری؟ -

 نگاه خشک و جدی اش را بار ديگر معطوف مانيتور کرد: 

 چطور؟ -

 همينطوری. کنجکاوم! -

 پوزخند زد: 

کنکاش تو زندگی تو معموال کنجکاو نميشی ساره هيچوقت هم عالقه ای به -
 خصوصی بقيه نداشتی. 

خب برام جالب بود. يه دختر معمولی که هيچ سنخيتی با تو نداشت. اول به -
 عنوان آبدارچی وارد اين شرکت شد و بعد منشی و بعد هم... 

 با خنده ای زهرآلود ادامه داد: 

اعتراف ميکنم دست کم گرفته بوديمش. زرنگ تر از اون چيزی بود که نشون -
 ميداد. 

 فايل را بست و گفت: 
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 مشکلی نداره. محاسباتش هم درست بود. -

ساره نزديک ميز او آمد با هر قدم صدای پاشنه های کوتاهش در گوش های او 
 منعکس ميشد. 

 هنوز حوصله ت رو سر نبرده؟ -

 پيشانی اش را چين داد: 

 چی؟! -

 د: دست دراز کرد و خودنويس او را ميان انگشت هايش بازی دا

به نظرم توی مسائل زناشويی بايد بی دست و پا باشه. توام که با حرفه ای ها -
 می پريدی. حتما کارت سخته! 

ناباور پلک زد و از اول شنيده هايش را مرور کرد و هربار بيشتر در بهت 
فرو ميرفت و به هويت دختر روبرويش َشک ميکرد. اين ساره بود؟! که اينطور 

 رباره ی خصوصی های او و بيتا نظر ميداد؟ گستاخ و بی پروا د

صدای سايش دندان ها را شايد حتی خود ساره هم شنيد که نيشخندش غليظ تر 
 شد: 

 غيرتی شدی؟ -
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 برو بيرون. -

 چشم هايش را در کاسه چرخاند و گفت: 

باشه؛ ولی از واقعيات فرار نکن قبول کن که عجله کردی. من تو رو شيش -
تا شخصيت پيچيده ای نداره، معموليه، يکنواخته و تو از ساله می شناسم. بي

سکون و يکنواختی بدت مياد، تو ماجراجويی، حاضرم قسم بخورم چند ماه ديگه 
 همه ی جذابيتش رو برات از دست ميده! 

 تمام همتش را برای حفظ آرامش به کار بست و تکرار کرد: 

 برو بيرون. ذهنيتم رو بيشتر از اين درباره ی خودت زير سوال نبر! -

 خنده ی طعنه آميزی نثارش کرد: 

 ذهنيت؟ تو درباره ی من هيچی نميدونی مستر سعيدی! هيچی! -

و به گلدان روی ميز کنفرانس اشاره کرد و با لحنی بی انعطاف به دنباله ی 
 حرف هايش چسباند: 

فرقی با اون گلدون نداشتم. يا شايد حتی بی ارزش تر  من هرگز برای تو هيچ-
 هم بودم. 

 انگشت اشاره اش را رو به صورت او تکان داد و متهم کننده گفت: 
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تو من رو نشناختی. هميشه از کنار من طوری رد شدی که خيال نکنم برات -
 چيزی بيشتر از يه کارمند ساده ام! 

 تو يه احمقی ايليا سعيدی! يه احمق! 

بعد روی پاشنه ی پا چرخيد و از اتاق بيرون رفت و او را در شوک اين  و
 طغيان غير مترقبه باقی گذاشت. 

 * 

دست خواب رفته اش را از زير سر بيتا بيرون کشيد. طاقباز خوابيد و به 
نورهای آبی رنگ هالوژن سقف خيره شد. تمام طول شب، هربار که با بيتا 

اره در گوشش زنگ ميزد. گمان ميکرد با چشم در چشم ميشد، صدای تلخ س
يک پسربچه ی نادان طرف است؟ گمان ميکرد خودش اين چيزها را نمی فهمد؟ 
نمی فهمد بيتا ناشی و نابلد است؟ می فهميد! گاهی حتی اذيت ميشد؛ اما اين 
چيزی نبود که بتواند او را از دوست داشتن بيتا منصرف کند. او اين دختر را 

ربگی اش دوست داشت و اهميتی نميداد که چندين چشم به زندگی با تمام بی تج
 آنها دوخته شده و انتظار از هم پاشيدنش را می کشند! 
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روتختی را از بدنش کنار زد و ساعدش را روی چشم هايش گذاشت و اعتنايی به دون دون 
هدفی بود. حاال که شدن پوستش از خنکای مستقيم کولر نکرد. پشت تک تک جمالت ساره 

دست و پای ذهنش آزاد بود و بهتر فکر ميکرد می ديد ساره عامدانه بحث را به آنجا 
کشيد. َعامدانه دست روی ممنوعه ها گذاشت. می خواست او را نسبت بيتا سرد کند! داشت 
به قوه ی آدم شناسی اش شک ميکرد! او ساره را نشناخته بود؟ يعنی می توانست انقدر بد 

 د؟ باش

با حرکت ناگهانی بيتا دستش را برداشت و نگاهش کرد که با نفس سختی، باالتنه اش را از 
 روی تخت جدا کرد و نشست. 

 چی شد؟ -

 پنجه اش را روی قفسه ی سينه اش فشار داد و گفت: 

 تپش قلب دارم. -

 و با گيجی پيشانی اش خاراند: 

 قرص هام رو کجا گذاشتم؟ -

آنقدر با آن صورت پُف کرده و چشم های نيمه باز و موهای درهم پيچيده بانمک شده بود که 
ايليا را به خنده وا داشت. شقيقه ی او را با لب هايش مهر زد و سپس با فشار دست روی 

 تخت خواباندش: 

 تو آشپزخونه ست .من االن برات ميارم. -

ش را از بينی بيرون داد و گونه ی برجسته پلک های بيتا بار ديگر روی هم رفت. نفس داغ
ی بيتا را نوازش کرد .ساره چه گفته بود؟ معمولی؟ يکنواخت؟ چه اهميتی داشت؟ وقتی او 
بيتا را همينطور دوست داشت؟ اصال همينطور بيشتر دوست داشت. ساره و افکارش هم بروند 

 به درک! 

 *** 

شرکت تدارک ببينند ديگر سرکار نرود و دو  ايليا می گفت از بعد مهمانی که قرار بود برای
ماه باقی مانده تا کنکور را درس بخواند و عقب افتادگی ها را جبران کند. با کمی دودوتا 

 چهارتا به اين نتيجه رسيد که حق با ايلياست و با پيشنهادش موافقت کرد. 
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يش را از مژی و شوهرش هم برای ميهمانی دعوت گرفت. می خواست کمی حال و هوا
عوض کند مخصوصا که هنوز از طرف خانواده ی رامين تحت فشار بود و رفتن مريم و 

 مونا و فوت مادر در روحيه اش تاثيری منفی گذاشته بود. 

برای مهمانی همراه مژگان به آرايشگاه رفتند و اصرار مژی برای رنگ کردن موها بی افاقه 
 ان جواب ميداد "خاک بر سرت" بود و تاکيد ميکرد "ايليا خوشش نمياد" و مژگ

کت و شلوار شيری رنگی را که ساغرخانم سر عقد به او هديه داده بود، برای پوشيدن انتخاب 
 کرد. 

چيزی که او را نسبت به مهمانی به شدت دلسرد کرد برگزاری آن در خانه باغ پدری ساره 
 بود. ايليا به حالت آويزان و عاجز صورتش خنديد و گفت: 

 سخت نگير. يه شبه! -

لبش را جويد و سرتا پای ايليا را برانداز کرد که داشت مقابل آينه کراواتش را تنظيم ميکرد. 
خودش ميگفت از کراوات خيلی هم خوشش نمی آيد اما برای امشب و حفظ پرستيژ! مجبور 

د. نمی است. به هيچ وجه احساس خوبی نسبت به ساره نداشت و اين کم کم داشت عذابش ميدا
توانست در اين باره با ايليا صحبت کند چون می ترسيد او همه چيز را به يک حسادت زنانه 

 تعبير کند. 

به اين دليل که ايليا ميزبان بود يک ساعت قبل از شروع مهمانی حرکت کردند و به باغ 
 رسيدند. حياط کامال برای پذيرايی آماده بود. 

ی ساده اما شيک و فيت اندام متناسبش افتاد حسی ته چشمش که به ساره با آن پيراهن مشک
دلش را قلقلک داد و فکر کرد چرا تا قبل از اين نسبت به او حساس نبوده؟ چرا حاال که او و 

 ايليا ازدواج کرده اند؟ 

جواب خودش را داد "ساره هم قبال جوری رفتار نميکرد انگار من جای يکی ديگه رو کنار 
 ايليا اِشغال کردم" 

 حضور خانواده ی همه ی بچه ها به شلوغی محيط دامن ميزد. 

 مديريت مهمانی بيشتر به عهده ی نوروزی و ساره بود و الحق که خوب از پسش برآمدند. 

 وقتی ايليا شاهين را ميان جمع ديد با خشم گفت: 

 اين بشر دست بردار نيست. -
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فهمد. مژی که با دقت و کنجکاوی و با غيظ راه سوی ساره کج کرد تا علت بودن شاهين را ب
خاص خودش تمام مدعوين را زير ذره بين داشت، خيره به ايليا و ساره که داشتند حرف 

 ميزدند گفت: 

 اين دختره دقيقا چکاره ست؟ مجرده؟ -

 کمی از محتوای ليوانش را نوشيد و جواب داد: 

 آره.مهندس شرکته و...يه جورايی نماينده ايلياست. -

 ن عميق تر شد: نگاه مژگا

 خوشگله! و سر و زبون دار و زرنگ! -

 بی ميل تاييد کرد: 

 اوهوم. -

حواست به ايليا باشه. مردهای اين دور و زمونه رو که می شناسی. يه لحظه غفلت کنی -
 زندگيت از دست رفته. 

 دلش به هم پيچيد و مژگان ادامه داد: 

برو باشگاه، اين کک و مک ها رو ليزر  بيشتر به خودت برس. اين اواخر خيلی الغر شدی.-
 کن. چرا يه کرم پودری چيزی نميزنی؟ 

دستش را روی گونه اش گذاشت. مژگان داشت با بيخيالی تمام اعتماد به نفسش را نابود 
 ميکرد. 

 ايليا از کک و مک بدش نمياد. -

وست ندارد از و اضافه نکرد که حتی گفته بود از اين دانه های طاليی خوشش هم می ايد و د
 آن مواد شيميايی و مضر به پوستش بزند. 

 *** 

شاهين در حاليکه يک دستش در جيبش بود و دست ديگرش حصار جام نوشيدنی، نزديکش 
 شد: 

 چی ميگفت؟-

 لب های سرخش را روی هم ماليد و زمزمه کرد: 
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 به نظرت چی ميگفت؟ از تو شاکی بود. -

 شاهين پوزخند زد: 

 اون موقع که واسش خرحمالی ميکردم بد نبودم، االن اَخ شدم؟ -

 حق داره. تو که ديگه واسه شرکت کار نميکنی چه دليلی داره اينجا باشی؟ -

 با بيخيالی سری تکان داد: 

 اومدم واسه موفقيت دوستام خوشحالی کنم. -

 سر به سر ايليا نذار شاهين. -

 نمايش گذاشت و او از اين خنده برآشفت:  دندان های مرتبش را از ميان لبها به

من به ايليا مديونم. اگر امشب پا روی خواسته ی اون گذاشتم و قبول کردم بيای بخاطر -
 رفاقتمون بود همين. 

 شاهين صدايش را پايين کشيد و با چشم های براقش گفت: 

 حرف از ِدين نزن. ديگه من که ميدونم تو دلت چه خبره. -

 در حاليکه چشم هايش را ميان مهمان ها حرکت ميداد گفت: 

 خفه شو! -

تو ايليا رو به غرورت باختی! انقدر منتظر پيش قدم شدن اون موندی که از دستت رفت. -
 اونم با کی؟ يه نگاه به خودت بنداز و يه نگاه به بيتا، دردت نمياد؟ 

 سری به تاسف تکان داد: 

 ت حتی از سر رودربايستی هم اشتباه بود! حق با ايلياست. دعوت کردن-

 من دارم به نفع جفتمون حرف ميزنم. دارم ميترکم ساره. تا زهرم رو نريزم آروم نميشم. -

 تفس عميقی از هوای عطرآلود گرفت و با حرص غريد: 

متاسفم شاهين ولی ما وسط يه داستان تينيجری يا يه فيلم عاشقانه نيستيم. من هشدارم رو به -
ليا در مورد انتخاب اشتباهش دادم ولی هنوز اونقدر شانم پايين نيومده که بخوام نفر سوم يه اي

رابطه باشم! برای بدست آوردن ايليا هم احتياجی ندارم که مثل زن های اونکاره بشينم زير 
پاش چون اون زندگی خيلی زودتر از اين حرف ها تموم ميشه .بيتا عرضه ی حفظ کردن 

ا رو نداره. هر وقت تاريخ انقضای اون ازدواج مضحک سر اومد نوبت منه! کسی مثل ايلي
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همينجا خيالت رو راحت کنم که با اين حرف ها نميتونی احساسات من رو تحريک کنی. اجازه 
نميدم به ايليا آسيب بزنی. تو که حتی بيشتر از حق و حقوقت رو گرفتی برو دنبال زندگيت و 

 دار. دست از اين بازی بچگانه بر

 * 

ورق قرص را پشت و رو کرد و يک دانه اش را از جلد خارج کرده، داخل توالت فرنگی 
انداخت و سيفون را کشيد. می دانست اگر ايليا بفهمد چه قشقرقی به راه خواهد انداخت. اين 
تنها موضوعی بود که در موردش قاطعانه با او اتمام حجت کرده و گفته بود که حاال حاالها 

بچه برنامه ای ندارد؛ اما او با استدالل نه چندان عاقالنه اش تصور ميکرد که حضور برای 
يک کودک می تواند زندگی شان را استحکام ببخشد و مخفيانه با پيشگيری های ايليا می 
جنگيد. وقتی بزرگ تر و پخته تر شد ديد چقدر احمقانه می انديشيده و چطور پای يک بچه 

 ی بی سر و سامانش باز کرده. ی بی گناه را به زندگ

مژگان با همان ادبيات خاص و خاله زنک وار خودش ميگفت "شوهرت واسه خودش آسه! 
همچين مردی رو که هم سر و قيافه خوبی داره و هم شغل و جايگاه اجتماعی بايد دو دستی 

گيدن بچسبی. بعضی زن ها واسشون حتی مهم نيست که طرف متاهله و زن داره. اتفاقا از جن
خوششون مياد و از اينکه بتونن يارو رو از چنگ يکی ديگه درش بيارن احساس قدرت 

 ميکنن" 

با وجوديکه نظر مژگان برايش سطحی و محقر بود اما تحت تاثير قرار گرفت و از پيشنهادش 
 برای بچه دار شدن استقبال کرد. 

به سينه ی ايليا در آمد و وقتی از سرويس که در اتاق خوابشان قرار داشت خارج شد، سينه 
 وحشت زده هينی کشيد: 

 وای ايليا! مگه نرفته بودی؟ -

 نگاهش درست به ورق قرص ميان انگشت هايش بود: 

 يه فلش مشکی تو اون اتاق روی ميز تحرير بود نديديش؟ -

 و بعد از پرسيدن اين جمله، ورق را از دستش کشيد و جلدش را خواند. 

 قفسه ی سينه اش با شتاب باال پايين رفت و لبش را محکم گاز گرفت. 

 امم...چيز شد، تو کشوی پاتختيه. -

 چند وقته نمی خوری؟ -
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زبانش فلج شد و نتوانست حرف بزند. ايليا با چشم های باريک شده، با ورق قرص زير چانه 
 اش را خاراند: 

 هوم؟ -

 و به زور گفت: نگاهش را به يقه ی پيرهن سفيد او داد 

 يک ماه. -

 طوفانی خفته را در صدای آرامش احساس ميکرد: 

 چرا؟ -

 ای کاش می توانست بنشيند. کمرش را به ديوار تکيه داد: 

 تو اصال از من نظر نخواستی. يه طرفه تصميم گرفتی و تنهايی بريدی دوختی! -

 قرص را جايی روی ميز توالت پرت کرد و دستها را به کمر زد: 

من هميشه تصميمی رو ميگيرم که به نفع جفتمونه. به صالح هر دومون فکر ميکنم و يه -
 حرفی رو ميزنم که تو براش تره هم خرد نميکنی! 

موهای جلوی سرش را که دسته دسته از بند کليپس آزاد ميشدند و در صورتش می ريختند به 
 عقب راند: 

 ئن نيستی! تو يه جوری رفتار ميکنی انگار از آينده مطم-

اخم هايش را در هم کشيد و با اينکه متوجه معنای ناخوشايند حرفش شده بود دنبالش را نگرفت 
 و بدون نرمش غريد: 

منظورت رو نمی فهمم! با بچه فعال مخالفم چون هنوز خيلی زوده. ما تازه سه ماهه ازدواج -
له ميخواد. تو يک ماه ديگه کرديم. يه نگاه به سن و سالمون بنداز، بچه پختگی ميخواد، حوص

 قراره کنکور بدی، بری دانشگاه مگه فرصت بچه داری پيدا ميکنی؟ 

 نگاهش را از صورت برافروخته ی ايليا دزديد و سرش را پايين انداخت. 

ايليا چانه اش را ميان پنجه گرفت و به باال فشار داد. ناگزير ميان تله ی نگاه خشم آلودش 
 گرفتار شد: 

 اينم از پيشنهادات هوشمندانه ی مژگان خانم نيست؟ احيانا -

 چشم هايش از شدت غافلگيری گشاد شد و تنها زمزمه ی ضعيفی از ميان لبهايش بيرون پريد: 
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 نه! -

مچ دستش ميان انگشتان ايليا اسير شد. با هدايت او لبه ی تخت نشست و ايليا که باالی سرش 
 ان دو دست گرفت: ايستاده بود، کمی خم شد و صورتش را مي

 بيتا؟ تو يا به من اعتماد داری يا نداری. از اين دو حالت که خارج نيست؟ خب کدومش؟ -

 قبل از آنکه فرصت کند حرفی بزند ايليا متحکم گفت: 

 تعارف نميخوام. اون چيزی که تو دلته بگو. -

 نمی خواست کار به اينجا بکشد! 

 به تو دارم. به دور و بريات ندارم! -

عزيز دل من! اين رو قبال بهت گفتم بازم تکرار ميکنم؛ آدم خيانت نيستم، من زندگيمون رو -
دوست دارم، تو رو دوست دارم، همينجوری که هستی دوست دارم. با همين قيافه، با همين 
شخصيت و رفتار. از نظر من زندگی ای که بخواد صرفا با بچه حفظ بشه دوزار ارزش 

نه...ميگم به وقتش. وقتش هم االن نيست. به کسی اجازه نده وارد حريم  نداره! من نميگم بچه
خصوصی زندگيمون بشه حتی اگر خواهرت باشه. اين رو نميگم که فکر کنی خصومتی با 
شخص مژگان ندارم نه، ميگم چون اون يه خط فکری داره ما يه خط ديگه. درست و غلط 

 هامون با هم نمی خونه. قبولم داری؟ 

طوری با منطق قانعش ميکرد که ديگر حرفی باقی نمی ماند. آنقدری هم تيز و باهوش هميشه 
بود که با يک سرنخ کوچک به اصل مطلب برسد و همه چيز را به سادگی آب خوردن تحليل 

 کند. 

حق را به ايليا داد و از فکر و تصميم کودکانه اش پشيمان شد اما ديگر بی فايده بود زيرا که 
 نطفه ای ميان رحمش داشت شکل ميگرفت و کار از کار گذشته بود! همان روزها 

 * 

  

خسته از يک روز کاری شلوغ به سمت ماشينش می رفت و ايده ای نداشت که چطور قرار 
 است ساعاتی را با اين حجم از انرژی نداشته در سازمان بگذراند. 

د ساره در پارکينگ طنين سوئيچ را از جيبش خارج کرده و همين که قفل را زد، صدای بلن
 انداخت: 
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 ايليا؟ -

چرخيد و با چشم هايش به سرعت اطراف را بررسی کرد و از حضور هر موجود زنده ای 
 جز خودشان که مطمئن شد با اخم گفت: 

 من صدبار نگفتم اسم کوچيکم رو تو اين محيط صدا نزن؟ -

 ساره با بی حوصلگی دستی در هوا تکان داد: 

 ود که کسی نباشه. ميخواستم يه هشداری بهت بدم. خودم حواسم ب-

اخمش عميق تر شد و منتظر نگاهش کرد. ساره اين پا آن پا کرد و کيفش را به دست ديگرش 
 انتقال داد: 

 در مورد شاهين...حواست رو جمع کن. -

 شاهين...شاهين! سايه ی اسمش هم قرار نبود از سر زندگی او برداشته شود! 

 چی شده؟-

 وری کينه کرده. ميگه با نامردی اخراجش کردی و حقش ضايع شده. بدج-

 پوزخندی زد و تکيه اش را به ماشين داد و با کف دست چشم هايش را ماليد: 

 چقدر بی چشم و روئه اين آدم. ميدونی چقدر ازم پول گرفت؟ -

 ساره با آرامش پلک زد: 

های جالبی ازش نشنيدم. منتظر  ميدونم ولی می شناسيش ديگه. بد کينه ست! راستش حرف-
 يه فرصته که موش بدوونه. حاال يا کاری يا... 

 تعلل و چشم دزديدن ساره باعث شد ادامه ی حرف بگيرد: 

 يا چی؟ -

 رستنگاه موهايش را با انگشت اشاره خاراند و گفت: 

 يا خانوادگی! -

 رگ گردنش سوخت و تکيه ی کمرش را از بدنه ی ماشين گرفت: 

 منظورت بيتاست؟ االن -

 ساره متاسف سر تکان داد: 
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 حواستون بهش باشه. گفتم که به بيتا هم بسپری.  -

 سرعت جريان خون در بدنش بيشتر شد و حرارت را در سرش احساس کرد: 

 در اين باره مستقيم صحبت کرده؟ -

 مستقيم نه ولی من اينطور برداشت کردم. احتياط کنيد. -

 پشت گردن سوزناکش را ماليد و انگشت اشاره ی دست ديگرش را باال آورد: 

اگر بار ديگه از اين حرف ها ازش شنيدی بهش بگو بخواد به زندگی من لطمه بزنه می -
 کشمش! 

 و " زندگی" را طوری اَدا کرد که هيچ معنايی جز بيتا نميداد! 

خداحافظی که کردند پشت فرمان نشست ساره دقيق و انديشناک نگاهش کرد و سر تکان داد. 
 و از پارکينگ خارج شد. 

خون خونش را می خورد و چاره ی حل اين بالی آسمانی را نمی دانست. امکان نداشت او 
را بار ديگر به شرکت بازگرداند و از طرفی اهل باج دادن هم نبود. اگر به بيتا نزديک 

 و دردش هم بيشتر شد.  ميشد....با اين فکر انقباض عروق گردنی شديدتر

کارش در سازمان تا ديروقت به طول انجاميد و ساعت ده و نيم شب بود که چنان جنازه ای 
 به خانه رسيد! 

همانطور که حدس ميزد بيتا کتاب های تست را روی زمين پخش کرده و خودش هم تا کمر 
صحنه ای بود که  رويشان خم شده بود و با گيجی مداد را بين انگشت هايش می فشرد. اين

تقريبا هر گاه به خانه باز می گشت، با آن روبرو ميشد. هر چه به تاريخ کنکور نزديک تر 
می شدند استيصال بيتا نيز شدت می گرفت و حالش بدتر ميشد طوری که هر شب با تپش قلب 

 از خواب می پريد و او را از تشويقش به کنکور پشيمان ميکرد! 

 باالی جاکفشی آويزان کرد و پاهايش را در صندل فرو برد. کيفش را به چوب لباسی 

 عليک سالم! -

 بيتا که حضور او را متوجه نشده بود، گردن باال کشيد و نگاهش کرد: 

 اومدی؟ سالم. -

 چشمش سمت ساعت رفت و ناگهان به گونه اش کوبيد: 

 خاک بر سرم شام...وای اصال حواسم نبود شام درست کنم! -
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 و تا بخواهد به طرف آشپزخانه خيز بگيرد او بازويش را کشيد: از جا پريد 

 نميخواد االن يه چيزی سفارش ميدم. -

 با شرمندگی گفت: 

ببخشيد ايليا اصال اين درس و کنکور واسه من حواس نذاشته. گشنگی رو هم ديگه احساس -
 نميکنم! 

 چشم غره ای رفت و تلفن بی سيم را برداشت: 

 اگر ميخوای خودت رو بکشی يه راه بهتر انتخاب کن. چيکار داری ميکنی با خودت؟ -

 و دفترچه را ورق زد تا به شماره ی رستوران مورد عالقه اش رسيد. 

 دو تا پيتزا و مخلفات سفارش داد و گفت: 

 تا برسه من برم يه دوش بگيرم. -

 بيتا سر تکان داد و او پيشانی اش را بوسيد: 

 خودت رو اذيت نکن. سراسری نشد آزاد. سالمتيت مهم تره.  انقدر-

زير دوش که ايستاد و جريان گرم آب روی پوستش نشست پر از آرامش پلک بست و سرش 
را باال گرفت. فکرش مشغول بود. مشغول شرکت، سازمان، شاهين و بيتا. ذهنش او را به 

 چند هفته پيش کشاند که مچ بيتا را با آن ورق قرص گرفته بود. 

ی کف آلودش را چنگ زد. آخرين باری لپ هايش را از داخل زير دندان کشيد و محکم موها
که برای چکاپ رفته بودند پزشکش تاکيد داشت که بارداری بدون برنامه و اطالع پزشک 
برای بيتا می تواند خطرناک باشد و هر وقت قصد بچه دار شدن داشتند، بايد ابتدا شرايط 

ت و خشمش را جسمی او را می سنجيدند. وقتی متوجه کار بيتا شد به سختی سعی کرد وحش
کنترل کند. البته که خودش هم برای حداقل سه چهار سال آينده يک زندگی بدون بچه را برنامه 

 ريزی کرده بود اما قطعا سالمت بيتا برايش خيلی مهم تر از نقشه های خودش بود. 

 با ضربه ای که بيتا به در کوبيد به خودش آمد. 

 ايليا غذا رسيد بدو که يخ نکنه. -

 بست و جواب داد:  شير را

 اومدم. -
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هول زده لنگه ی ديگر جوراب را پا کرد و موهايش که وحشيانه از پشت کشيده شد دهان به 
اعتراضی دردآلود باز کرد و ايليا با استفاده از فرصت لقمه ی تپل پنير و سبزی را داخل 

ليا در آن شرايط خنده دار به دهانش چپاند. نيمی از لقمه بيرون مانده بود و لبخند فاتحانه ی اي
 نظر می رسيد. حق به جانب می گفت: 

وقتی با زبون خوش نمی خوری مجبورم از راه ديگه ای وارد بشم! سر جلسه ضعف کنی -
 گند ميزنی. 

با چشم هايی که شعله می کشيد نگاهش کرد و لقمه را با انگشت به داخل فشار داد و به مرز 
ق به بلعيدنش شد و همان حين ايليا مانتو و مقنعه اش را به خفگی رسيد. به زور چای موف

 تنش پوشاند. 

چيزی يادت نرفت؟ کارت؟ مداد پاک کن؟ شکالت هايی که برات خريدم رو حتما بردار -
قندت افتاد بخوری. اصال هم استرس نداشته باش تو کامال آماده ای ولی نشد هم جهنم فدای 

 سرت! 

 خودش را روی پنجه کشيد و ايليا را بوسيد. دلش ضعف رفت و بی اختيار 

 تا به پارکينگ برسند ايت الکرسی خواند و از خدا برای موفقيتش کمک خواست. 

همين که از کابين پياده شدند زنگ موبايل ايليا به صدا در آمد و او متعجب ماند که اين وقت 
 صبح چه کسی می تواند پشت خط باشد؟ 

 يعنی چی؟ چطور ممکنه؟ من االن چيکار کنم؟"  ايليا مدام تکرار ميکرد "

دلش از استرس پيچ می خورد و مدام وزنش را از اين پا روی آن پا می انداخت. ايليا تماس 
 را قطع کرد و با چهره ی درهمش گفت: 

 با ماشين من نميتونيم بريم. -

 چرا؟ پس با چی بريم؟ کی بود پشت خط؟ -

 د و کوتاه گفت: مچ دستش را به سمت درب خروج کشي

 ماشين می فرستن. -

 کيا ماشين ميفرستن؟ ايليا ميشه حرف بزنی؟-

 اما ايليا عجله داشت. شايد برای فرار از سوال او! 
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سوار پژوی خاکستری شدند که درست مقابل در آپارتمان منتظرشان بود و راننده ی جوانی 
  پشت فرمانش قرار داشت. تنها سالمی ميانشان رد و بدل شد.

 ايليا آدرس حوزه را داد و مرد جوان پا روی گاز گذاشت. 

 کنار گوش ايليا پچ پچ کرد: 

 نميگی قضيه چيه؟ -

 با کالفگی پيشانی اش را ماليد: 

 تو فعال به هيچی جز آزمونت فکر نکن. بعدا برات توضيح ميدم. -

خيابانی که دانشگاه در آن قرار داشت بسته بود و او مجبور شود همان سر پياده شود. ايليا 
 دستش را گرفت و فشار داد: 

به هيچی فکر نکن و تمرکزت رو بذار واسه سوال ها. هر کدوم رو شک داشتی ولش کن -
 برو بعدی. زمان رو مديريت کن اوکی؟ 

 ر لبی گفت. با نگرانی سر تکان داد و "باشه ای" زي

دلهره ی کنکور را از ياد برده و به اتفاقات مشکوکی که افتاده بود فکر ميکرد. البته فقط تا 
زمانی که آزمون شروع شد. هيچ دوست نداشت زحمات چند ماهه ی خودش و مهم تر، ايليا، 

 ضايع شود! 

 آورد. دروس عمومی تقريبا خوب پيش رفت البته اندازه ی دو سوال از زبان وقت کم 

به لطف ايليا توانست غول فيزيک و رياضی را پشت سر بگذارد و در مورد شيمی هم که 
چندان مشکلی نداشت. بعد از اتمام آزمون از دانشگاه خارج شد. همانطور که حدس ميزد به 

 شدت شلوغ بود و او گيج و خسته ميان جمعيت ايليا را جستجو ميکرد. 

 بيتا جان؟ -

 ليا، با پدرش روبرو شد. چرخيد و به جای اي

 سالم بابا. -

 مثل هميشه با موجی از انرژی مثبت از جانب او مواجه شد: 

 سالم عزيزم. چطور بود؟ -

 شانه به شانه اش راه افتاد. دستش را سپر چشمهايش مقابل تابش تيز و مستقيم آفتاب کرد. 

@mahbookslibrary



 ای خدا رو شکر بد نبود. -

 خوبه خدا رو شکر. -

 به زحمت افتادين. ايليا چرا نيومد؟ -

 چه زحمتی؟ مثل اينکه جايی گرفتار شده بود. -

 به ماشينش که در خيابانی فرعی قرار داشت رسيدند و پرسيد: 

 اتفاقی که نيفتاده؟ -

 حسام به مردمک های لرزان او نگاه کرد: 

 موضوع مهمی نيست. هللا واال منم بی خبرم ولی نگران نباش انشا-

داشت به آپارتمان خودشان ميرفت و دوشی ميگرفت و اندازه ی يک هفته می خوابيد! دوست 
 اما مسير، مسير خانه ی آقا حسام و ساغر خانم بود. 

 حسام: ساغر سپرد حتما واسه نهار ببرمت پيش خودمون. 

 لبخند زد و از دعوتشان تشکر کرد. 

نيامد و دلشوره ی او شديدتر شد. خاموش ساغر خانم برای نهار فسنجان تدارک ديده بود و ايليا 
 بودن موبايلش نيز مزيد بر علت بود. 

وقتی تا عصر خبری نشد تصميم گرفت با آژانس برگردد که ساغرخانم دل را به دريا زد و 
 گفت: 

 بيتا جان عزيزم، ايليا سپرد فعال اينجا بمونی. -

 هاج و واج نگاهشان کرد: 

 چرا؟ -

 حسام: ما هم چيز زيادی نمی دونيم. مثل اينکه مربوط به کارشه. 

 گوشه چشمی ترديد آميز سوی همسرش انداخت و ادامه داد: 

 ممکنه اونجا فعال امن نباشه. -

 از شدت بهت و شگفتی به خنده افتاد: 

 منظورتون خونه مونه؟ چرا امن نباشه؟ -
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 گفت: آقا حسام مستاصل دستی به موهای پُرش کشيد و 

دخترم تو در مورد حساسيت های کار ايليا يه چيزهايی ميدونی. هويت کسايی مثل اون مخفی -
بمونه بهتره چون جونشون به خطر ميفته. االن هم...مطمئن نيستم ولی مثل اينکه تا آپارتمان 

 شما هم نفوذ کردن و...اينطور که ايليا ميگفت احتماال ماشينش دستکاری شده! 

 ؟! دستکاری شده

نگاه عاجزش را بين آقا حسام و ساغر خانم که با نگرانی شقيقه هايش را ماساژ ميداد چرخاند. 
 نفس حبس شده اش را پله پله بيرون دميد و ناليد: 

 يعنی...يعنی ممکنه بکشنش؟ اگر امروز ما سوار ماشين شده بوديم... -

 ساغر خانم دست گرد شانه اش انداخت: 

 بخير گذشت آروم باش. عزيزدلم خدا رو شکر -

کف دستش را به دهانش چسباند و ناباورانه سر تکان داد. يعنی خطر انقدر نزديک بود؟ مثال 
 ممکن بود ايليا در يک روز کاری معمولی از خانه خارج شود و...برنگردد؟! 

 رعشه به بدنش افتاد!.. 

ا آخر شب می آيد و ايليا تنها يک بار تماس گرفت و فقط با پدرش صحبت کرد. گفت که ت
 توضيح بيشتری نداد. 

ساغر خانم نزديک هشت بود که آماده شد تا به بيمارستان برود. امشب شيفتش بود و افسوس 
 می خورد که نمی تواند مرخصی بگيرد و در کنار او باشد. 

تمام اتصاالت مغزی در هم گره می خوردند، تصاوير به هم می آميختند و او را به مرز جنون 
ی رساندند. درد به جمجمه اش می تازيد. مثل معتادی که خمار باشد به خودش می پيچيد و م

 ايليا را طلب ميکرد. وقتی تصور نبودنش او را به اين حال می اندازد وای به!... 

آقا حسام برای شام غذای ظهر را گرم کرد و با هم خوردند هرچند که او اشتهای چندانی 
 نداشت. 

اپه ی تخت شوی اتاق مهمان غلت زد خوابش نبرد. تازه می فهميد در اين هر چه روی کان
چند ماه چطور به حتی صدای نفس های ايليا کنار گوشش عادت کرده بود و ديگر بدون او 

 نمی توانست بخوابد. 

وقتی با کالفگی برخاست و لباس هايش را مرتب کرد به پذيرايی رفت متوجه شد که آقا حسام 
 ست و با کتابی ميان دستهايش مشغول بود. او را که ديد گفت: نيز بيدار ا
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 خوابت نبرد؟ -

 با خجالت روی مبل نشست: 

 نه فکر نکنم تا ايليا بياد بتونم بخوابم. -

 کتابش را بست: 

 بذار يه رازی رو بهت بگم. -

 چی؟ -

 منم شب هايی که ساغر شيفته نميتونم درست بخوابم. -

 پس چيکار ميکنيد؟ -

 يک ساعتی کتاب ميخونم و بعدش...بين خودمون بمونه ولی می شينم پای ايکس باکس! -

 ابَروهايش باال پريد و دهانش باز ماند و تکرار کرد: 

 ايکس باکس؟ -

آقا حسام با خنده و برق شيطنتی که در چشم هايش می درخشيد و او را به شدت ياد ايليا می 
 انداخت گفت: 

سن من بشينه پای بازی ولی خب...برای گذروندن زمان ايده ی بدی آره. عجيبه مردی به -
 نيست. حتی گاهی ساغر هم همراهيم ميکنه. 

 او هم به خنده افتاد. عجب زن و شوهر باحالی! 

 بايد جالب باشه! -

و لحظاتی بعد در کمال حيرت هر دو پای تلويزيون با آن دسته هايشان نشسته بودند و بازی 
 ميکردند! 

ه ی خوبی بود و انگار آقا حسام برای منحرف کردن ذهن مضطرب و مغشوشش اين تجرب
پيشنهاد را داد. فکر کرد چه عالی ميشود اگر هر دختری يک پدرشوهر جوان و پايه مثل او 

 داشته باشد! 

ساعت نزديک به دوی بامداد بود که ايليا آمد. شکالتی چشم هايش در حصار دريايی از خون 
 را با خستگی روی زمين می کشيد.  بود و پاهايش

 نگاهی به دسته ها و صفحه ی تلويزيون انداخت و گفت: 
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 جای من خالی بوده مثل اينکه! -

 * 

فسنجان های ساغر را دوست داشت؛ اما در اين شرايط لقمه ها در گلويش سنگ می شدند و 
 گير ميکردند. 

 د. کالفه بشقاب را پس زد و دستهايش را پشت گردن قفل کر

 حسام دست به سينه روبرويش نشسته بود و تمام حرکاتش را با دقت زير نظر داشت. 

 به بيتا از خطرات کارت نگفته بودی نه؟ -

 بيتا...بيتا و چشم های ترس زده و نگرانش! 

 نه. -

 فکر نمی کنی کارت خودخواهانه بوده؟ -

 فکش را سفت کرد و خيره به ميز غذاخوری چوبی گفت: 

 ستم از دستش بدم! نمی خوا-

 ميدونی چه حالی شده بود؟ از غروب مثل مرغ سرکنده بال بال زد! -

عضالت دردناک اطراف مهره های گردنش را زير سرپنجه ها فشار داد. لحن نکوهش گر 
 حسام به حال خرابش دامن ميزد. 

 فکر نميکردم کار بخواد به اينجا بکشه. -

 حاال اوضاع ساختمون چطوره؟ -

 اَمنه. تو ساختمون کسی مشکوک نيست. فعال -

 حسام با مکث نگاهی به بشقاب نيمه پرش انداخت و گفت: 

 غذات رو بخور. -

 اشتها ندارم. -

 خيلی خب. پاشو برو پيش زنت. -

 تشکر بی جانی نثار حسام کرد و برخاست بعد از عبور از راهرو، وارد اتاق شد. 

 بيتا روی تشک دو نفره دراز کشيده و با چشم های هشيارش سقف را جستجو ميکرد. 
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او را که ديد با دلتنگی دست هايش را از هم گشود. دلش تکانی خورد و بی تعلل از همه ی 
دنيای تهديدآميز بيرون ،به آغوش پاکش پناه برد. ميان موهايش عطر حيات را نفس کشيد و 

 بيشتر به خودش فشار داد و زمزمه کرد: بدن ظريفش را بيشتر و 

 عزيزم! -

 بيتا سرش را در گردن او پنهان کرد: 

 مگه بهم نگفته بودی فقط يه مهندس معمولی هستی؟ -

 دروغ نگفتم! من فقط يه مهندسم. -

 اما معمولی نيستی! -

 نفسش را با شدت بيرون داد و سکوت کرد. 

 نا رو می دونستم. من...من بايد می دونستم ايليا. بايد اي-

 پلک هايش را بست و با صدای زخمی اش گفت: 

 ترسيدم بگم. -

 بيتا سرش را عقب کشيد و چشم در چشمش پرسيد: 

 هيچوقت امنيت جانی نداری نه؟ هر لحظه ممکنه دستشون بهت برسه؟ -

 به پشت چرخيد و ساعدش را روی پيشانی اش قرار داد و صادقانه گفت: 

 درسته! -

 بيتا بلند شد و باالی سرش نشست: 

 استعفا بده! -

 بعدا در موردش حرف ميزنيم. -

االن حرف ميزنيم. از وقتی پدر مادرت برام گفتن قضيه چيه دارم فکر ميکنم. شوخی نيست. -
 پای جونمون در ميونه! اگر امروز سوار ماشين شده بوديم حاال هر دومون مرده بوديم! 

  نميتونم استعفا بدم. -

 چرا نميتونی؟ از جونت مهم تره اين شغل؟ -

 اين برای من فقط يه شغل نيست بيتا. تعهد و تعصبم نسبت به کشورمه. -
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 سياست خطرناکه! خودت رو از اين ماجرا بکش بيرون. -

 بدنش را با خستگی باال کشيد و اخم آلود گفت: 

سياست کدومه؟ کار من اصال ربطی به اين چيزها نداره. کار ما حفاظته نه سياست. ما وظيفه -
مون، فکر و هدفمون از سياست جداست. من از اولش هم می دونستم ممکنه با چيا روبرو 
شم. می دونستم ممکنه چه خطراتی تهديدم کنه. اين يه مسئوليته به گردنم. من ادمی نيستم که 

 کار کنم.يه مسيری رو برم دور نميزنم برگردم. تا اخرش ميرم. نصفه نيمه 

پس من چی؟ من که نمی دونستم با چيا روبرو ميشم. تو هيچی در موردش بهم نگفتی. فقط -
 يه توضيح کوتاه و مختصر دادی. اين خطراتی که ميگی من رو هم تهديد ميکنه. 

 کرد:  بی اختيار جمله ی خودش به حسام و نظر او را واگويه

 نمی خواستم از دستت بدم، بذارش به حساب خودخواهيم!  -

 اگه االن از دستم بدی چی؟ -

 با اين حرف تلنگری خورد اما باورش نشد. بيتا نمی توانست از او بگذرد! 

اين رو از من نخواه بيتا. نميتونم. تو شرايطی که يه لحظه غفلت کلی فرصت برای کساييه -
 بريزن، کنار کشيدن يکی مثل من، عين خيانته! که ميخوان زهرشون رو 

 مايوسانه پيشانی اش را چين داد و پرسيد: 

 پس بين من و کارت، اولويتت من نيستم درسته؟ -

 چشم دزديد و پشت به بيتا دراز کشيد. در حاليکه نگاهش به در سفيد کمد ديواری بود گفت: 

 سعی نکن من رو مجبور به انتخاب کنی. -

 ابت کارته؟ چون انتخ-

 پلک هايش را بر هم فشرد: 

 بسه بيتا. من خسته ام. بهتره بخوابيم. -

 اين حرف آخرته؟ -

 من چيزی نگفتم تو داری حرف تو دهن من ميذاری. -

سکوتش طوالنی شد. انديشيد که حق با بيتاست. اکنون فقط بحث جان خودش به ميان نبود، 
ش می آمد، آيا ديگر می توانست خودش را ببخشد؟ بيتا هم در خطر بود...و اگر باليی بر سر
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درمانده پشت پلک هايش را ماليد. چرا حاال داشت به اين چيزها فکر ميکرد؟ هرگز آن 
خطراتی را که در موردشان هشيارش کرده بودند، تا حدی جدی نگرفته بود که بخواهد احتمال 

کرد هميشه در حد يک هشدار اين همه نزديک شدنش به خانه و زندگی اش را بدهد! فکر مي
باقی می ماند اما حاال که تهديد را انقدر نزديک لمس کرده بود، نگران بود. نگران بيتا! اگر 
با علم به وقوع چنين اتفاقاتی به گذشته برميگشت، بيتا را وارد زندگی اش نميکرد؟ نکند حق 

يشد؟ اگر مجبور ميشد بين با حسام بود؟ خودخواهی کرده بود؟ اگر واقعا مجبور به انتخاب م
 وظيفه و بيتا يکی را انتخاب کند؟ يا بين خود بيتا و امنيتش؟ آنوقت چه؟! 

 * 

 بار آخری که با ايليا تماس گرفت، به ستوه آمد و شکوه آميز گفت: 

 بيتا جان، اجازه ميدی من به کارهام برسم؟ -

ترس و دلهره بند بند بدنش سرگيجه ی عجيبی از اول صبح به جانش افتاده بود. از شدت اس
 داشت از هم ميگسيخت! 

 مژگان کمی از موهيتو نوشيد و گفت: 

 چه مرگته تو بچه؟ -

چشم های سرگردانش مدام به چپ و راست می پريد. ايليا گفته بود برايش محافظ گذاشته اند 
 اما او شخص مشکوکی را نمی ديد. 

 چيزی نيست. -

 چرا نمی خوری؟ -

 خورده ی روی ميز نگاه کرد و با بی رغبتی گفت: به ساندويچ نيم 

 اصال ميل ندارم. حالم خوش نيست. -

 اتفاقی افتاده؟ با ايليا بحثت شده؟ -

بحث؟ نه بحثش نشده بود؛ اما اين اتفاق اخير و حرف هايی که در خانه ی پدرش زده بودند 
ايليا اوست اما در کمال ميانشان فاصله انداخت .فکر ميکرد در هر شرايطی اولين انتخاب 

ناباوری متوجه شد که نه؛ ظاهرا آن شغل کذايی برايش ارزشی واالتر از اين حرف ها دارد! 
حالش به قدری خراب بود که انگار ايليا پسش زده! هر روز منتظر حادثه و يا خبر ناگواری 

 اقت نداشت .بود. او از دست دادن را خوب می فهميد، دو بار تجربه اش کرده بود. ديگر ط
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نمی توانست عضو ديگری از خانواده اش را به دست خاک بسپارد. چرا ايليا اين را نمی 
فهميد؟ چرا نمی فهميد دلشوره دارد امان از او می برد؟ چرا نمی فهميد ترسش را؟ يا اگر می 
 فهميد چرا راه چاره ای نمی جست؟ خودش بايد دست به کار می شد؟ بايد ايليا را تحت فشار

 قرار ميداد؟ بايد مجبورش ميکرد؟ 

نگاه نامطمئنی به مژگان انداخت. بهتر بود با او مشورت کند. هرچند که مژگان هيچ گاه راه 
حل عاقالنه ای در چنته نداشت و بيشتر گمراهش ميکرد؛ اما اکنون احتياج داشت با کسی در 

 مورد اين اتفاقات و تصميمش حرف بزند. 

 مژی؟ -

 زمينی تنوری را به سس آغشته کرد و در دهان گذاشت: تکه ای از سيب

 هوم؟ -

 ميخوام يه چيزی بهت بگم. -

 سرش گرم غذا بود: 

 بگو. -

همه چيز را از اول گفت و با تصميمی که داشت به پايان رساند. مژگان با شنيدن تعاريف او 
 حيران و مبهوت نگاهش کرد. 

 عجب! بهش نميومد انقدر آدم خاصی باشه! حاال ميخوای چيکار کنی؟ -

واقعا هم نمی آمد! ايليا سراسر تضاد بود. ايليای دخترباز و شيطانی که زمانی پايه ثابت تمام 
مهمانی های مورد دار بود، حاال از تعهد و تعصب به وطنش دم ميزد! چند شخصيت داشت 

 اين آدم؟ 

د روز برم خونه بابا اينا. وانمود کنم قصدم جديه. شايد بترسه بخاطر می خوام جمع کنم چن-
 منم که شده کوتاه بياد. 

اگر نيومد چی؟ همچين کسی که بخاطر کارش قيد جونش رو هم ميزنه، ديگه عشق واسش -
 کيلو چنده؟ مغز اين آدم ها رو شستشو ميدن. حاضرن همه چيزشون رو فدای مملکتشون کنن! 

 گفت: اميدوارانه 

 من واسه ايليا مهمم. نمی تونه به همين راحتی از من بگذره. -

 مژگان متفکر به نظر می آمد: 
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چی بگم؟ امتحانشم ضرری نداره. برو ببين چيکار ميکنه؛ ولی اگه ضايع بشی و دست از پا -
 درازتر برگردی چی؟ 

 محزون سرش را پايين انداخت: 

 رو می کشه!  حداقل تالشم رو ميکنم. اين نگرانی من-

از مژگان که جدا شد و به خانه بازگشت همچنان در تصميمش راسخ بود. ايليا با حرف و 
دعوا قانع نميشد. مجبوربود از روش ديگری وارد شود. فقط ايليا برايش مانده بود، از تمام 

فدای دنيا همين مرد را داشت، اگر او را هم می گرفتند چه؟ اجازه نميداد ايليا زندگيشان را 
 آرمان هايش کند. 

چمدان کوچک زرشکی را از انتهای کمد بيرون کشيد و چند دست لباس و وسايل ضروری 
داخلش قرار داد. نمی دانست واکنش ايليا وقتی بازگردد و با اين صحنه مواجه شود چه خواهد 

 بود! 

اگر حرف مژگان  تا پنج عصر که کليد بيندازد و وارد شود از استرس خانه را باال پايين کرد.
 درست از آب در می آمد و جدا ايليا قيدش را ميزد چه؟ 

 مثل هر روز صندل هايش را جلوی در پا زد و سالم و خسته نباشيد او را جواب گفت. 

 بی قرار ميان هال ايستاد و نگاهش کرد. ايليا متعجب پرسيد: 

 چيه؟ -

 کف دستش را به پيشانی اش چسباند و بی مقدمه گفت: 

 دارم ميرم. -

 جوراب ها و پيراهنش را در ماشين لباس شويی انداخت: 

 کجا به سالمتی؟ -

 ميرم يه مدت خونه ی بابام اينا. -

 بطری آب را از يخچال بيرون کشيد و ليوانی پر کرد: 

 بری اونجا تنهايی چيکار کنی؟ -

 بغض به صدايش پاتک زد: 

 ام مجبورت کنم ايليا. گفتی من رو مجبور به انتخاب نکن؛ ولی ميخو-
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 تا آخرين قطره ی آب را نوشيد و با کالفگی سر تکان داد: 

 بيتا چند روزه ما داريم سر اين موضوع بحث ميکنيم. نمی خوای تمومش کنی؟ -

 در سکوتی آميخته به دلخوری چشم در چشمش دوخت و ايليا چانه اش را خاراند: 

يفته. امنيتمون کامال تامينه اين دفعه هم ديگه استثنا من به تو قول ميدم ديگه همچين اتفاقی نم-
 شد. 

نمی توانست به حرفش اعتماد کند. لب هايش را روی هم فشار داد و برای آخرين بار امتحان 
 کرد: 

 استعفا ميدی؟ -

 آرامشش را از دست داد و ليوان را روی کانتر کوبيد: 

 نه! صدبار گفتی گفتم نه. نميشه، نميتونم! -

 م پوزخند زد. تقريبا مطمئن بود همين جواب را می شنود. مغمو

 خيلی خب! -

به اتاق هجوم برد. با حرص و بغض لباس هايش را پوشيد. ارزشش برای ايليا تا همينجا بود؟ 
 همينقدر؟ 

 اين بچه بازی ها چيه؟ چيکار داری ميکنی؟ -

يپ چمدان را که داشت بی توجه موهايش را با کش جمع کرد و با شال مشکی پوشاندشان. ز
 می بست بازويش بی ماليمت به عقب کشيده شد: 

 با توام. چه غلطی ميکنی؟ -

 انگشت اشاره اش را باال آورد: 

 گفتم که يا من يا کارت! -

 لحظه ای پلک بست و بازدمش را در صورت او خالی کرد: 

 بيتا بس کن! -

 بازويش را از دست او رهاند: 

بخدا من شوخی نمی کنم قصد بازی دادن يا امتحان کردنم ندارم ايليا. کامال جدی ام! بين من -
 و اون مسئوليت وتعهدی که ازش حرف ميزنی يکی رو انتخاب کن! 
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 و مقابل چشم های شوکه اش دسته ی چمدان را کشيد و گذشت. 

کليد در قفل در آهنی حياط انداخت و وارد شد. بوته های هرز باغچه خيلی بلند شده بودند. 
آهی کشيد و خواست در را ببندد که چيزی از آن سمت مانع شد. به کفش مردانه ی اسپرتی 
که الی در بود نگاه کرد. وحشت زده قدمی به عقب رفت. نگاهش باال آمد و روی صورت 

 شاهين نشست! 

 لرزيد. "يا خدا" نفسش 

تا به خودش بجنبد داخل آمد و در را پشت سرش بست. ناخن هايش را در کف دستش فرو 
 برد: 

 اينجا چيکار ميکنی؟ -

 نگاه شاهين به چمدان بود. 

 دعواتون شده؟ -

 رفته رفته شوک جايش را به عصبانيت ميداد. عتاب آلود گفت: 

 . به تو ربطی نداره از خونه ی من برو بيرون-

 می دونستم. شما دو تا بچه رو چه به زندگی مشترک! -

شاهين بخدا زنگ ميزنم ايليا بياد حسابت رو بذاره کف دستت. تو کارهايی که بهت مربوط -
 نيست دخالت نکن. به تو چه که تو زندگی خصوصی ما چی ميگذره؟ 

ی رفتار من ازت خوشم ميومد. اگر اونجوری کولی بازی در نمياوردی، اگر يه جور-
 نميکردی که انگار هيوالم ،االن اوضاعت اين نبود! 

 اين ديوانه چه می گفت؟! 

 دستهايش را در جيب شلوار فرو برد و نگاهش را در حياط چرخاند: 

اين رو تا حاال به کسی نگفتم ولی هميشه به ايليا حسوديم ميشد. به جربزه ش، به هوشش، -
اشت، تفريحش رو ميکرد و تو کار و درسش هم موفق پشتکارش، اين که همه چيز رو با هم د

بود. وقتی قاپ تو رو هم دزديد و بعدشم اخراجم کرد ديوونه شدم. از اينکه اون باالتره، اون 
 رئيس و تصميم گيرنده ست حرصم گرفت. باعثش تو بودی! 

 کنم!  االنم انقدر از جفتتون کينه دارم که بتونم بدون عذاب وجدان همينجا تيکه پاره ت
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از نگاه دريده و پر نفرتش، موهای تنش راست ايستاد. نيت شومش را از چشم هايش خواند. 
همزمان با قدمی که شاهين جلو آمد مشتی به در کوبيده شد و صدای وحيد به پاهايش جان 

 دوباره بخشيد: 

 بيتا خانم؟ در رو باز ميکنی؟ -

 را باال برد: شاهين تعلل کرد. از فرصت استفاده کرده و صدايش 

 اومدم. -

از کنار شاهين رد شد و به سمت در رفت. وحيد با چشم های کنجکاوش حياط را کاوش کرد 
 و به شاهين که رسيد اخم هايش در هم فرو رفت. زمزمه وار خطاب به وحيد گفت: 

 اين رو از اينجا بنداز بيرون. -

 ياط گذاشت. وحيد لحظه ای کوتاه به چشم هايش خيره شد و قدمی داخل ح

 آقا کی هستن آبجی؟ -

 از آبجی گفتنش احساس خوبی داشت. 

 آب دهانش را پايين داد: 

 هيچکس. االن تشريفشون رو می برن! -

 شاهين نگاهش را ميان آنها چرخاند و پوزخند زد. به در نزديک شد و پشت به آنها گفت: 

 می بينم روزی رو که از زندگی ايليا پرت شدی بيرون! اون موقع بهت ميگم کی هستم! -

 رگ های گردن وحيد به بيرون جست و خيزی سمت شاهين برداشت که او بازويش را گرفت. 

وحيد: چی زر زر ميکنی بچه قرتی؟! گمشو بيرون تا نگفتم بريزن سرت بابات رو بيارن جلو 
 چشمت! 

نيشخندی که رنگ نمی باخت از آنجا بيرون رفت و او تازه لرزش خانمان  شاهين با همان
برافکن زانوهايش را احساس کرد. روی زمين آوار شد و فکر کرد که اگر وحيد نرسيده بود 

 چه اتفاقی می افتاد؟ 

 اين مرتيکه کی بود؟ -

 با دست ها صورتش را پوشاند و ناليد: 

 کنم. خدا تو رو رسوند!  وای وحيد! نميدونم چجوری ازت تشکر-
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 وحيد بی توجه به تشکر او اشاره ای به چمدانش کرد و پرسيد: 

 واسه چی با چمدون اومدی؟ شوهرت کو؟ -

 آرام جواب داد: 

 سفره. -

 تنهايی اومدی تو اين خونه چيکار کنی؟ چرا خونه خودتون نموندی؟ -

 هايش را به کمرش زد و گفت: گله مند نگاهش کرد که حاال وقت بازجويی نيست. وحيد دست 

شانس اوردی ديدم خودش رو به زور انداخت تو حياط. از چشم های هرزه ش بی شرفی -
 می باريد! شوهرت خبر داره اين نره خر دنبالته؟ 

 درد به کاسه ی چشم هايش زد. با هر ضرباِن شقيقه ها، سرش تير می کشيد. 

 وحيد...بسه حالم خوش نيست. -

 وحيد سری به تاسف تکان داد و زير بازويش را گرفت و تا داخل خانه هدايتش کرد. 

 رنگ و روت زرد شده. ميخوای بريم خونه ما ننه مراقبت باشه. -

 تکيه اش را به پشتی داد و بی حال گفت: 

 نه همينجا راحتم؛ فقط يه کم ترسيدم. -

 کرد و برگشت: وحيد به آشپزخانه رفت و ليوانی آب قند برايش درست 

 بيا فشارت افتاده البد. اين رو بخور بهتر ميشی. -

تشکر کرد و چند قلپ از آب قند خورد اما دلش بهم پيچيد و به سمت سرويس دويد. آنقدر عق 
 زده بود که تمام عضالت شکمش از انقباض به درد آمدند. 

ی وحيد و گوشه ی کشان کشان خودش را از سرويس بيرون انداخت و همانجا جلوی چشم ها
 ديوار از حال رفت. 

 *** 

کف دست هايش را به حفاظ تراس چسباند و پلک هايش را بست. داشت فکر ميکرد چقدر 
 خانه بدون بيتا دلگير است. چقدر سوت و کور و بی روح است. 
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هنوز باورش نشده بود که ساکش را بسته و رفته. فکر ميکرد دارد خواب می بيند اما واقعا 
 بود و حاال او داشت از دلتنگی ذره ذره هوای خانه را به دنبال عطرش جستجو ميکرد.  رفته

هرچند که به بيتا بخاطر ترس و نگرانی اش حق ميداد و فکر ميکرد هر زن ديگری هم بود 
شايد چنين واکنشی نشان ميداد، اما آنقدر رفتنش از خانه غرور او را خدشه دار کرد که نمی 

ا بگيرد و بخواهد که به خانه بازگردد...و البته فکر هم نميکرد تا زمانی توانست سراغش ر
 که از کارش دست بکشد بيتا کوتاه بيايد. کامال مصمم و قاطع به نظر می آمد. 

گير کرده بود. بين عشق و وظيفه گير کرده بود. اصال نمی دانست می تواند استعفا بدهد يا 
نه. اگر چنين قصدی هم داشت ايا باال دستی ها موافقت ميکردند؟ احتمال زياد نه! و در نهايت 

 او بيتا را از دست ميداد؟! 

چنين حوادثی پيش بيايد، بر خالف آنچه به بيتا وعده داده بود، ميدانست باز هم ممکن است 
تهديد شوند و جانشان به خطر بيفتد. اگر بار بعد همه چيز به خير نمی گذشت چه؟ کار درست 

 چه بود؟ چرا کسی را نداشت که با او مشورت کند؟ چقدر وقتی بيتا نبود تنها ميشد! 

 * 

 خجالت زده قطرات اشک را پاک کرد و ننه سرور گفت: 

ناراحتی خدا همچين هديه ی قشنگی بهت داده؟ بچه چشم و چراغ مادر جان چته آخه تو؟ -
 اجاقت کور بود خوب ميشد؟ هللا خونه ست. استغفر

 هق زد و مستاصل انديشيد که شرايط نا بسامانش را چطور برای ننه تشريح کند؟ 

 زود بود ننه. ما خودمون هنوز بچه ايم! -

نرمش اين لقمه را در کاسه اش گذاشت!  و در دل ناسزا بار مژگان کرد که با آن زبان چرب و
عقل خودش آن موقع کجا بود؟ نمی دانست. فقط می دانست می ترسيد. از، از دست دادن ايليا 

 می ترسيد و هنوز هم می ترسد! 

طوری نيست عزيزم. خيلی ها تو سن کم بچه دار ميشن و از پسش هم بر ميان. خدا بزرگه. -
 کمکتون ميکنه. 

ايلش را برای هزارمين بار چک کرد؛ نه زنگی و نه پيامی! چرا سراغش را آهی کشيد و موب
نمی گرفت؟ چرا نمی پرسيد ُمرده ای يا زنده؟ کاش تماس می گرفت و او برايش می گفت که 
شاهين چه نقشه هايی در سر دارد. می گفت جواب آزمايش بارداری اش مثبت شده. می گفت 

 ! چقدر از غرور لعنتی اش بدش می آيد
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شام دستپخت رويا، نامزد وحيد بود. ننه می گفت دو هفته ی پيش محضری عقد کرده اند. 
 دختر زيبايی بود و او خوشحال شد که وحيد هم سر و سامان گرفته. 

هر چه اصرار کرد که به خانه ی خودشان برود نه ننه و پسرش و نه رويا که دختر خونگرم 
داشت زياد جلوی چشم های وحيد باشد. معذب ميشد و مهربانی بود اجازه ندادند. دوست ن

مخصوصا که يادش می افتاد متصدی برای جواب مثبت آزمايش او را به جای شوهرش اشتباه 
 گرفت و تبريک گفت! 

به ناچار شام را همراه آنها صرف کرد و سپس بدون صبر، تشکر و خداحافظی کرد و به 
 خلوت کسالت آور خانه ی پدری پناه برد. 

نگار نبايد منتظر ايليا می ماند! چون بعد از بيست و چهار ساعت به اين نتيجه رسيد که او ا
برای بازگرداندنش پيش قدم نمی شود حداقل نه به اين زودی! تصميم گرفت صبح فردا به 
سراغش برود و درباره ی بارداری اش صحبت کند و با هم يک فکری برای اين وضعيت 

 بکنند. 

ديد و به خودش پيچيد. کابوس هايی که در واقع رويای صادقه بودند و نمايی  تمام شب کابوس
 ميدادند! از آينده را نشانش

صبح که چشم هايش به تصوير خودش در آينه افتاد وحشت کرد. رنگ و روی پريده و هاله 
 ی سياهی که دور چشمانش را گرفته بود، منظره ای رقت انگيز از او به نمايش می گذاشت. 

ا مختصر آرايشی که کرد قابل تحمل تر شد. لباس هايش را پوشيد و بعد از برداشتن جواب ب
 آزمايش و موبايل و کيف پول و کليدش از خانه خارج شد. 

همين که گوشه ی خيابان اصلی به انتظار تاکسی ايستاد پرشيای مشکی رنگی مقابل پايش 
ودند و به نظر نمی آمد قصد مزاحمت ترمز کرد. سر نشينانش دو مرد با چهره هايی جدی ب

 داشته باشند. اخم آلود نگاهشان کرد و مردی که روی صندلی شاگرد بود، خطاب به او گفت: 

 خانم صفاپور. بفرماييد بنشينيد. -

 خشکش زد و مات نگاهشان کرد. او را می شناختند! 

 شما؟ -

 مرد کارتی از جيب داخلی کتش بيرون کشيد و نشانش داد: 

 همکاران همسرتون هستيم. نگران نشيد.  از-

 و متحکم و آمرانه گفت: 
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 بنشينيد لطفا. بايد صحبت کنيم. -

دست و پايش يخ بسته بود و به هيچ عنوان احساس خوبی نداشت. بی حس و حال دستگيره ی 
 درعقب را کشيد و بدن کرختش را روی صندلی کشاند. 

که طی می شد نداشت و زبانش هم سنگين و  نمی فهميد به کجا می روند. درکی از مسيری
 صامت کف دهانش به گل نشسته بود! 

بعد از گذشتن از نگهبانی، ماشين در پارکينگ يک ساختمان بلند پارک شد و مردی که کارتش 
 ود گفت: ب را به او نشان داده

 پياده ميشيد؟ -

نفس نصفه نيمه ای کشيد و همراه مرد شد. با آسانسور به طبقه ی پنجم رسيدند. چيزی که او 
می ديد يک سری راهروهای بلند و اتاق هايی با درهای بسته بود. مهتابی های سقف فضا را 

 روشن ميکردند. با کمی فاصله از مرد جدی در حرکت بود. 

 چند ضربه به در اذن ورود گرفت.  مقابل يکی از اتاق ها متوقف شدند و مرد با

پشت ميزی که يک سری پرونده و کامپيوتر و پرچمی کوچک رويش قرار داشت، مردی 
نشسته بود حدودا چهل ساله، با ريش پر و موهايی کم پشت که يکی در ميان سفيد بودند. چهره 

 ای مهربان اما نگاهی جدی و نافذ داشت. 

 ا اجازه ای گفت و تنهايشان گذاشت. مردی که او را همراهی کرده بود ب

 ديگری به مبلمان جلوی ميز اشاره کرد: 

 بشين دخترم. -

حرکت دانه های عرق را روی پوستش احساس ميکرد و چندشش ميشد. سعی کرد نشان ندهد 
 چقدر ترسيده! 

با گام هايی به ظاهر محکم اما از درون متزلزل، پيش رفت و روی مبل تکی جا گرفت. مبل 
 حت بود اما او احساس ميکرد روی تکه سنگی نشسته. را

مرد از پشت ميزش برخاست و آمد و مقابل او نشست. از پارچ آب ليوان يک بار مصرف را 
 پر کرد و به سمتش گرفت. انگار فهميده بود چقدر به آن احتياج دارد. 

 سد: آب را تا نيمه سر کشيد. حاال مسير گلويش باز شده بود و می توانست بپر

 من نميدونم چرا اينجام! -
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 مرد دست به چانه کمی نگاهش کرد و سپس با صدای آرام به حرف آمد: 

ساله فرزند مرحوم سهراب صفاپور و البته برادرزاده ی بهرام يا همون  ٢٢خانم بيتا صفاپور -
 ايرج سعيدی که بايه پرونده ی ننگين اعدام شد! 

 کی را ميان انگشت هايش مچاله کرد. حال بدی بهش دست داد و ليوان پالستي

قفسه ی سينه اش سوخت و قلبش هشدار داد. خوب متوجه بود که مرد برای فهماندن ميزان 
 اطالعاتش از زندگی خصوصی او پای ايرج را به ميان جمالتش باز کرد! 

 مرد کمرش را به تکيه گاه مبل چسباند و دست به سينه شد: 

هايی هستن که تو طول زمان و به تدريج تغيير ميکنن. ماهيتشون ميدونی خانم صفاپور يه چيز-
عوض نميشه، مغِز عمل همونه که قبال بود ولی پوست ميندازه. لباس عوض ميکنه، رنگ و 

 لعاب ديگه به خودش ميگيره. در مورد جنگ هم همينطوره. 

 نمی فهمد...گيج بود و گيج تر شد! مرد را نگاه می کند اما نمی بيند! 

ما مردم فکر ميکنين جنگ تموم شده. فکر ميکنين جنگ فقط همون هشت سال بود ولی نه! ش-
مبارزه هنوز ادامه داره خانم صفاپور. چه بسا شديدتر و بی رحمانه تر از قبل. فقط پوسته ش 
عوض شده. اين روزها قدرت های بزرگ ديگه با تانک و توپ و تفنگ جلو نميان چون 

ينه ی مالی و جانی داره. اونا فقط روششون رو عوض کردن. جنگ براشون دردسر داره. هز
 همون جنگه، دشمن همون دشمن. 

 به کامپيوترش اشاره کرد: 

اسلحه ماسماسک روی ميز منه، سرباز هم ايلياست، يکی مثل ايلياست. شغل ايليا قداست  -
ه از امنيت داره چون حکمش حکم همون سربازيه که تو خط مقدم جبهه می جنگه. چون دار

 کشورش دفاع ميکنه. 

 کمی تعلل کرد. نفس عميقی کشيد و ادامه داد: 

کسايی مثل ايليا شغل و ارزش های شغلشون رو به هر چيزی ارجح می دونن. چون اونا -
توی متن ماجرا هستن .خوب می فهمن حفظ امنيت يه کشور چقدر سخته! چقدر از خود 

ن اين کشور و چه داخلش چيا داره می گذره. خانم گذشتگی می خواد! خوب ميدونن چه بيرو
صفاپور، تو مثل دخترمی چون ايليا مثل پسرمه! ايليا پيچيده ست، با توجه به شناختی که از 
روحياتش داشتيم فکرش رو نمی کرديم يه روزی به دختری انقدری دل بسته بشه که بين 

 خانواده و شغلش ترديد کنه! 
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 افکند. چشم های اشک بارش را فرو 

اين رو بدون دخترم ايليا اگر روزی هم بخواد استعفا بده که اين اتفاق نبايد بيفته و ممکنه شما -
 علتش رو درک نکنی، به هيچ وجه با درخواستش موافقت نميشه! 

 شوک بدی بود. در لحن مرد هيچ اثری از نرمش را احساس نميکرد. 

 شبيه به ناله از دهانش خارج شد. چشم هايش از حدقه بيرون زد و نفسش با صدايی 

مدتيه که به هيچ وجه تمرکز نداره و همين ديروز هم نزديک بود کار دست همه مون بده! و -
مسلمه که دليلش شمايی! اين اختالفات مابينتون داره واسه ايليا و شغلش خطرناک ميشه و 

 ديگه به اين شکل نميشه جلو رفت .

 متوجهی؟ 

 تا آخر ماجرا را فهميده بود. ضعيف و تحليل رفته گفت: 

 ولی...ولی من باردارم! -

 می دونم. -

عجب آدم های ترسناکی! وقتی خودش هنوز بيست و چهار ساعت نمی شد که متوجه بارداری 
 اش شده بود، اين ها از کجا فهميده بودند؟! 

خطره و نميشه انکارش کرد خودش  ادامه ی اين ماجرا ديگه به صالح نيست. شغل ايليا پر-
اين رو پذيرفته و پی همه چيز رو به تنش ماليده اما حاال که پای جون شما به ميون اومده 

 دچار تشويش و اضطراب شده. 

 با بغض دست های مشت شده اش را به ران هايش فشار داد: 

 تکليف بچه م چی ميشه؟ -

 به هيچ وجه نبايد متوجه بارداری شما بشه.  مطمئن باشيد ما حمايتتون می کنيم اما ايليا-

 نگاهش را دزديد و مقطع گفت: 

 اگر...اگر از زندگيش نرم بيرون چی؟ چی ميشه؟ -

ما نمی تونيم سرمايه ای مثل ايليا رو از دست بديم. واسه همين برای حفظش هر مانعی که  -
 سر راه باشه رو بر ميداريم.

 ين يک تهديد بود؟! وحشت زده به صورت مرد خيره شد. ا
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 انگار از نگاهش سوالش را فهميد که با لبخند محو و کوچکی گفت: 

نترسيد به هيچ عنوان نمی خوام خدايی نکرده تهديد جانی کنم؛ ما اگر بخوايم شما رو از ايليا -
دور نگه داريم احتماال کارمون خيلی راحت از اين حرف هاست! درسته؟ منتها می خوايم از 

 روش مصالحه مشکل رو حل کنيم. 

 آبرو ريزی بود؟! اگر همينجا و مقابل چشم های ذهن خوان اين مرد غش ميکرد خيلی 

 مرد دستی به موهايش کشيد و به جلو خم شد: 

ببين دخترم ما قصد اذيت کردنت رو نداريم. وقتی ميگم نمی تونيم ايليا رو از دست بديم فکر -
می کنی برای چيه؟ برای حفظ اين مملکت و حفظ ناموِس اين مملکت، برای امنيت همه کسايی 

 سته؟ و اهداف واال متاسفانه قربانی می خوان! مثل خود شما. اين هدف واالييه در

 اشکش چکيد.. 

 با َرد شدن از روی احساس آدم ها کشورتون رو محافظت می کنيد؟ -

اگر مجبور باشيم بله. آدم بايد در ازای يک مقصود ارزشمند يه چيزهايی رو از دست بده، -
ين شرايط وقتی ميخواست وارد يه چيزهايی رو ناديده بگيره. ايليا يه آدم عادی نيست تمام ا

اين کار بشه براش پيش بينی شده بود خودش اين رو پذيرفت و ميدونه که حق اعتراضی 
نداره. قبول کرد که قراره غيرعادی زندگی کنه. قبول کرد که مجبوره هميشه تحت نظر 

 محافظ باشه. قبول کرد که بنا به شرايط اگر مجبور شد قيد بعضی چيزها رو بزنه. 

 ادالنه بود؟! ع

تاکيد ميکنم که ما حمايتت می کنيم. يه زندگی خوب با رفاه نسبی برات فراهم ميکنيم تا بتونی -
 بدون دغدغه بچه ت رو بزرگ کنی. 

 روح از بدنش گريخته بود. بی احساس زمزمه کرد: 

 چی بايد به ايليا بگم؟-

دا بشی. اگر قبول کرد که نميتونی با وجود اين مخاطرات باهاش زندگی کنی و ميخوای ج-
 خب جدا ميشين و اگر قبول نکرد فکر ديگه ای می کنيم. 

 به چشم های متاسف و دلسوز مرد نگاه کرد. 

 و اين يعنی هيچ چاره ای ندارم جز اينکه از زندگی ايليا برم بيرون؟ -

 مرد ديگر حرفی نزد و بيتا فکر کرد که قربانی ها هم حکم همان سرباز خط مقدم را دارند؟ 
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آيدين روی زمين نشسته و با ماشين های مينياتوری کوچکش بازی می کند. هر از گاهی هم 
نگاهی به در باز بالکن می اندازد و زير چشمی ايليا را می پايد. دلش برای نگاه های 

 ک ضعف می رود. زيرزيرکی پسر

قلنج انگشت هايش را می شکند و فنجان چای را بر ميدارد و به بالکن پا می گذارد. سومين 
 نخ سيگاری ست که ايليا دارد دود می کند. 

 کنارش می ايستد و فنجان را به سويش می گيرد اما ايليا حتی نگاهش هم نمی کند. 

 خجالت زده دستش را پس می کشد. 

 اک گلدان خاموش می کند و خيره به کوچه می گويد: سيگارش را در خ

 چرا نموندی طالقت رو بگيری بعد بری؟ -

 سرش را به زير می اندازد. 

نمی تونستم. طاقت جنگيدن نداشتم. طاقت نگاه کردن تو چشم هات رو نداشتم. شايد بگی -
 ضعيفم، اما من فرار کردن رو ترجيح دادم! 

 رفين تکان می دهد: پوزخندی ميزند و سرش را به ط

 احمق! اونا فقط داشتن می ترسوندنت! واسه چی اونقدر زود کوتاه اومدی؟ -

 هوای نگاهش مه آلود می شود. تند تند پلک می زند: 

فقط بخاطر تهديد اونا نبود. بخاطر خودت هم بود. مونده بودی سر دوراهی من و کاِرت. -
 داشتی اذيت می شدی. 

 که بياد وسط، من دومی ام! نمی خواستم کار به اونجا برسه. می دونستم پای انتخاب 

خيلی خب اصال حق با توئه! فقط يه ايميل؟ ارزش من همينقدر بود؟ يه ايميل خداحافظی؟ -
 همين؟! 

 از لحن تلخ و گزنده اش بغضش می شکند. 

ی بهم چيکار ميکردم؟ ميومدم بهت می گفتم من دارم فرار ميکنم؟ ميدونی اين چهار سال چ-
گذشت؟ وقتی آيدين دنيا اومد از زندگی بريده بودم. خواستم برگردم تهران نذاشتن گفتن تازه 

 ايليا داره به اين شرايط عادت ميکنه حق نداری دوباره تو زندگيش اختالل ايجاد کنی. 
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 ايليا می چرخد. کمرش را به حفاظ تکيه می زند و به آيدين نگاه می کند: 

 ه ببخشمت، بخاطر پنهان کردن اين بچه نمی بخشم! چطوری دلت اومد؟ بخاطر فرارت هم ک-

لبش را محکم گاز می گيرد تا صدای گريه اش باال نگيرد و به گوش آيدين نرسد. تازه قسمت 
سخت تر ماجرا در راه بود. چطور به مردی که تازه يک ساعت می شد فهميده بود صاحب 

سرطان دارد؟ اگر فرصتی بود می گذاشت برای فرزندی است، بگويد که پسر سه ساله ات 
يک موقعيت بهتر و نه حااليی که ايليا به آتشفشان آماده افنجار می مانست! اما با شرايط آيدين 

 حتی دقيقه ها هم حکم طال داشتند. 

می خواستم...می خواستم خودم همين روزها بيام ببينمت. موضوع مهم و خيلی فوری درباره -
 ه بايد باهات در موردش صحبت ميکردم. ی آيدين بود ک

 سرد نگاهش می کند: 

 چی؟ -

 با ناخن چند ضربه به بدنه ی فنجان وارد می کند. 

 آيدين...آيدين...مريضه! -

نفس های ايليا تند می شود و او از چشم های سرخش می ترسد و پشتش را به ديوار سيمانی 
 می چسباند. 

 ايليا دست ها را روی صورتش می کشد و خشدار و خسته می پرسد: 

 چه مريضی ای؟ -

 قطره اشکی داخل فنجان می ريزد: 

 سرطان! -

چشم های شوکه اش گرد می شوند. می خندد...پر از غيظ، پر از بهت، پر از ناباوری...و 
 پره های بينی اش باز و بسته می شود و می غرد: 

 لعنت به روزی که باهات ازدواج کردم! لعنت! -

اين را می گويد و وارد پذيرايی ميشود. می خواهد از خانه خارج شود اما انگار نزديکی های 
آيدين که می رسد وزنه به پاهايش می آويزند. مکث می کند. آيدين گردن باال می کشد و 

 نگاهش می کند. 
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باز می شود. کمی اين پا آن پا می کند. می بيند که از همانجا می بيند که مشت های ايليا 
سيبک لرزان گلويش باال و پايين می رود...و در نهايت با چند قدم بلند خودش را به در می 

 رساند و از آنجا بيرون می زند. 

 *** 

لب جدول و کنار دکه ای می نشيند و درب بطری آب معدنی را باز می کند. تا نيمه ی آب را 
باال می دهد اما انگار تمام درياها و اقيانوس ها را هم سر می کشيد عطش و يک ضرب 

 حرارتش فرو نمی خوابيد. 

بغض مانع عبور آساِن آب می شود و به سرفه می افتد. کمی از آب، از دهانش بيرون می 
پاشد. می خواهد قطره ی اشک را به سرفه ها ربط بدهد اما قطرات بعدی راه را بر هر بهانه 

 ی می بندند. ا

موبايلش زنگ می خورد و نام ساره روی اسکرين می افتد. سايلنتش می کند و داخل جيب 
 می اندازد. 

گوشه ی پلک هايش را فشار می دهد. نگاه معصومانه ی کودک را انگار روی چشم هايش 
به  نقش زده اند که هرجا را می نگرد می بيندش! چرا؟ چرا بايد اينطور ميشد؟ انصاف نبود.

 خدا که انصاف نبود! 

بينی اش را باال می کشد و نگاهی به دور و اطراف می اندازد. گرمای سر ظهر اصفهان، 
 همه را سوی خانه هايشان فراری داده و جز دو سه نفر کسی شاهد فرو ريختن او نبود. 

هر آن  آهی می کشد و با باقی مانده ی آب صورتش را می شويد. آنقدر به قلبش فشار آمده که
 انتظار سکته کردنش می رود. 

دست های نم دارش را روی گردنش می کشد و بلند می شود. يک بسته سيگار از پسرک 
چهارده پانزده ساله ای که آن سمت دکه نشسته می خرد و از پياده رو مسير آشنا را دنبال می 

درد و درد، آخرش  کند. چهار سال تنهايی، فکر و خيال و جستجو، چهارسال انتظار و درد و
 رسيد به زنی که هيچ شباهتی به بيتای او نداشت...و پسرکی که.... 

 دستش را به ديوار می گيرد و می ايستد. زانوهايش دارند تا می خورند که... 

 اکبر. هللا -

نوای دلنشين اذان از بلندگوی مسجدی که همان حوالی قرار داشت بر می خيزد. سرش را باال 
ايش را می بندد و بی اختيار حس خوبی می گيرد. انگار که اين يک نشانه می گيرد. پلک ه

 بود...يا شايد او می خواست اينطور بيانديشد. 
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 "کمکم کن" 

 * 

 اصال اون ايليايی که من می شناختم نيست خيلی عصبی شده. االنم يهو گذاشت رفت. -

 مجيد دلگرم کننده می گويد: 

تازه تو رو پيدا کرده و فهميده يه پسر مريض داره. من که خب حق داره. بعد از چهار سال -
 بودم يه کتک سيری هم بهت ميزدم! 

 بی توجه به طنز جمله ی مجيد دلگير و آشفته می نالد: 

ازش ترسيدم جرات نکردم حرف بزنم. تقصير خودش شد. تو که خبر داری قبل از اينکه -
غيرمستقيم بهم گفته بود اولويتش من نيستم گفتم  بيام اصفهان با اينکه بارها و بارها مستقيم و

 بذار يه بار ديگه تالشم رو بکنم شايد شد .

بهش پيام دادم برای بار آخر پرسيدم بخاطر من حاضری اون کار و ول کنی؟ پرسيدم حتی 
اگر بخوام جدا بشم بازم از تصميمت برنميگردی؟ به همين وقت عزيز گفت نه! اون از من 

منم رفتم. جدای از اين می فهميدم گوشيم داره چک ميشه. هر جا ميرفتم  راحت گذشت که
سايه به سايه دنبالم بودن. ايليا دلش خوشه ميگه داشتن می ترسوندنت! ترسوندنی در کار نبود. 
طرف زل زد تو چشمم گفت از سر راه برت ميداريم! گفت داری تمرکز ايليا رو بهم ميزنی! 

ست تو رو ازش دور کنيم ولی خودت بکش کنار! خب ترسيده بودم بهم ميگه برای ما سخت ني
چيکار ميکردم؟ مگه چند سالم بود؟ وقتی ايليا محض دلخوشی من، حتی به دروغم که شده 
بود نگفت تو برام مهم تر از کارمی، وقتی گفتم طالق سکوت کرد، خب ديگه به چه اميدی 

ونم براش از هر چيزی مهم تر بود. خودمم می موندم؟ من ميدونم شغلش چقدر ارزشمنده، ميد
واسه کارش و احساس مسئوليتش احترام قائل بودم ولی...مجيد خب من يه زنم، اون موقع هم 
يه زن عاشق و احمق و ترسيده بودم. عقلم ديگه کار نميکرد اونا مثل يه عروسک من رو 

طلبکار باشه منم، منم اونجوری که خودشون خواستن هدايت کردن. اگر کسی قراره دلخور و 
که بخاطر کار اون تاوان دادم. ايليا خودش خواست برم، خودش بدون رودربايستی اين رو 
بهم فهموند، اون برای من نجنگيد که منم نجنگيدم! تنها اشتباه من اين بود که نموندم طالق 

 بگيرم. همين! 

 مجيد صبورانه به درد هايش گوش می سپارد و سپس می گويد: 

خب موضوع همينه ديگه بچه جان! چقدر فرق بود اگر تو ازش جدا ميشدی و ميرفتی پی -
زندگيت تا االنی که هنوز زنشی، اسمتون تو شناسنامه همه؟ اونجوری ديگه نسبتی بينتون نبود 
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به اون ربطی نداشت تو کجايی و چيکار ميکنی، اما االن چی؟ يه مرد چجوری ميتونه قبول 
 زنش بی خبر بمونه؟  کنه چهار سال از

 پوست گوشه ی ناخنش را با دندان می َکند و از سوزشش اشک به چشم هايش می نشيند: 

 نتونستم. دلش رو نداشتم. -

نتونستی چون نمی خواستی بيخيالت بشه نه؟ چون می دونستی اينجوری شايد بازم بگرده -
 دنبالت و پيگيرت باشه. 

 سرش را به ديوار تکيه می زند: 

 ه. خودخواهی کردم شايد ولی...اينم از روی دوست داشتنم بود. آر-

 مجيد نفس صداداری می کشد: 

بايد يه کم بهش مهلت بدی اول با اين وضعيت جديد کنار بياد و بعد هم سريع برين دنبال -
حال ايدين که خوب شد می هللا درمان آيدين که اين از قهر و دلخوريتون خيلی واجب تره. انشا

 فرصت يه فکری واسه زندگيتون می کنين.  شينين سر

 در موهای باالی پيشانی اش چنگ می زند: 

وای مجيد يعنی ميشه آيدين خوب بشه؟ ميشه من بزرگ شدن بچه م رو ببينم؟ مدرسه رفتنش -
 رو، دانشگاه رفتنش رو، ازدواج کردنش رو، آيدين من خيلی کوچيکه واسه درد کشيدن. 

جلوته. اين امتحان بزرگيه؛ ولی نظر من رو بخوای فکر ميکنم خير  ببين بيتا تو مسير سختی-
و صالحی توشه .شايد همين بيماری آيدين بند اتصال تو و ايليا رو دوباره جوش بده و بتونين 
کنار هم پسرتون رو نجات بدين. بچه ها مقابل سرطان مقاوم ترن. خدا بخواد آزمايش های 

د مغز استخون انجام بدن به احتمال قوی خوب ميشه. تو هنوز ايليا و آيدين بهم بخوره و پيون
 اول راهی بايد روحيه ت رو حفظ کنی که آيدين هم نااميد نشه. 

 تو نبودی تا حاال هزاربار ديوونه شده بودم. مژی کجاست؟ -

 خانوم تازه از خواب بيدار شدن شايد عشقشون کشيد يه کوفتی بذارن دهن ما! -

کرش را ميکرد؟ مژگان و مجيد؟! غيرقابل پيش بينی بود اما در و تخته می خندد. چه کسی ف
با هم مچ می شدند .يک سال و نيم پيش که کدورت خانواده ی رامين باالخره تاثيرش را روی 
زندگی آنها گذاشت و هر دو را نسبت به يکديگر سرد کرد و او هم نفهميد چه شد که عاقبت، 

ا فکر ميکرد زندگی ای که با صيغه و زن دوم بودن و سقط کار خواهرش به جدايی کشيد؛ ام
 جنين و قهر پدر و مادر شروع شود، سرانجام بهتر از اين نخواهد داشت! 
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بعد از طالقش از مژگان خواست که به اصفهان بيايد و با او زندگی کند اما مژگان گفت که 
در شهری غريب از اول شروع  آرايشگاهش تازه پا گرفته و اسم و رسمی بهم زده و نمی تواند

کند و در کمال ناباوری چهار ماه پيش تماس گرفت و گفت که قرار است به درخواست ازدواج 
 مجيد جواب مثبت بدهد! 

 با ورود آيدين به اتاق و سوال عجيبش از افکار در هم برهم بيرون کشيده می شود: 

 آگاهه ديگه نمياد؟ -

 ابرويش باال می پرد و می گويد: 

 چطور مگه؟ -

 آيدين کمی نگاهش می کند و شانه تکان می دهد: 

 نمی دونم. گشنمه. پيتزا درست کنيم به پويا هم بديم. -

 آهی می کشد و موهای خوشرنگ پسرک را بهم می ريزد: 

االن واسه پيتزا دير شده عشقم يه چيز حاضری برات درست ميکنم پيتزا بمونه واسه شب -
 باشه؟ 

 ان می دهد: سر کوچکش را تک

 باشه ولی زياد درست کن پويا هم دوست داره. خب؟ -

 گونه اش را می بوسد: 

 باشه مهربون من. واسه پويا هم درست ميکنم. -

 * 

دستش را جلو می برد و روی زنگ می فشارد. احتماال بيتا از ديدن تصوير او مردد می شود 
 که دير جواب می دهد: 

 سالم. -

 و در را باز می کند. اما او نگاهش را به امتداد کوچه ی خلوت می دوزد و می گويد: 

 سالم. آماده شو بيا پايين. بچه رو هم بيار. -

 بيتا مکثی می کند و سپس آرام و مطيعانه زمزمه می کند: 

@mahbookslibrary



 باشه. -

ش نمی خواست زير يک سقف و تنها باشند زيرا که در آن صورت تضمينی برای حفظ آرام
اعصابش نبود و هيچ خوشش نمی آمد برابر چشمان معصوم پسر کوچک جدل کنند. شايد در 

 محيط بيرون بهتر به نتيجه می رسيدند. 

فقط ده دقيقه طول کشيد. بيتا دست در دست آن موجود ريزه ميزه بيرون می آيد. خجالتی 
يده می شوند اما نمی است. با ديدن او به بيتا می چسبد و قدم هايش نامطمئن روی زمين کش

تواند دست از نگاه های کنجکاوش بردارد. بی اختيار به رويش لبخند می زند و فکر ميکند 
 که لمس پوست شفافش چه حسی دارد؟ 

 انگار اين لبخند جراتش می بخشد و سوالی که توی گلويش گير کرده بيرون می جهد: 

 تو می خوای مثل اون آگا با مامانم شوهر بشی؟ -

 ند روی لبش می ماسد و بيتا هينی می کشد و جيغ می زند:لبخ

 آيدين؟ خيلی بی ادبی! -

 سرش نبض می گيرد. کدام آقا؟! 

 آيدين کمی طلبکار می شود و با بدقلقی پا روی زمين می کوباند: 

 نمی خوام ازدباج کنی. -

تش از فرط لبش را محکم به دندان می گيرد و نگاه طوفانی اش را به بيتا می دوزد. صور
خجالت سرخ شده و حرارتی را که از گونه هايش ساطع می شود، از همين فاصله هم می 

 تواند احساس کند. 

 قفل ماشين را می زند و با صدای خفه ای می گويد: 

 سوار شين. -

بيتا آيدين را به بغل می گيرد و روی صندلی شاگرد می نشيند. گوشه چشمی حواسش هست 
ر گوش پسرک می گويد و او در جواب، ساعد بيتا را گاز می گيرد و که با خشم چيزی زي

 فرياد مادرش را بلند می کند: 

 آخ باز تو وحشی بازی هات رو شروع کردی؟ االن حقش هست بزنم تو دهنت؟ -

 و نگاه به رد دندان های شيری و کوچک روی دستش می کند: 

 باز هم پيتزا و پارک و پويا رو ميخوای! نيگا نيگا چيکار کرد. من و تو تنها ميشيم ديگه. -
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آيدين با بغض رو می گيرد. اگر آن آقايی را که آيدين ميگفت فراموش ميکرد می توانست 
ساعت ها به درگيری با نمک مادر و پسر بخندد اما... فکرش مغشوش می شود و دستهايش 

 را به دور فرمان محکم ميکند. 

 کجا برم؟ -

 بلدی؟ برو سمت سی و سه پل. -

 نه بگو بهم. -

 با راهنمايی های بيتا در مسير می افتند. آيدين قهر کرده و بيتا به منت کشی می افتد.

 قربون پسر خوشگلم برم. قهر کردی از من؟ -

 آيدين جواب نمی دهد. 

االن می برمت زمين بازی، برات بستنی هم ميخرم، شام هم بهت پيتزا ميدم ببينم بازم ميتونی -
 قهر باشی يا نه. 

 آيدين کمی به مادرش نگاه می کند و کمی به او... و سرش را پايين می اندازد. 

 حاشيه ی خيابان خيلی شلوغ است و به زحمت می تواند جای پارک پيدا کند. 

ا به زمين بازی می برد و او روی نيمکتی همان حوالی و جايی که به آيدين کامال بيتا آيدين ر
 ديد دارد می نشيند .

دلش می خواهد پسرک را به آغوش بگيرد و حقيقی بودنش را باور کند؛ اما از واکنش او 
 مطمئن نيست. 

د. در اين بيتا چيزهايی را به او سفارش ميکند و سپس به سويش می آيد. دقيق نگاهش ميکن
چند سال هم چهره و هم اندامش زنانه تر شده. خيلی تغيير کرده. موهايش...ديگر خبری از 
آن سرخی اغواگر نيست. موهای کوتاه و مشکی قلبش را فشرده می کند.هرچند که مجبور 

 بود اعتراف کند اين تارهای کراتينه شده و پرکالغی، جذابش کرده! 

 تاطانه می گويد: کنارش که می نشيند آرام و مح

ايليا...من ميدونم چقدر از دستم دلخور و عصبانی هستی. البته اين دلخوری دو طرفه ست و -
 به نظرم تو هم بخاطر اين چهار سال مقصری؛ ولی االن اولويت با سالمتی آيدينه. 

 کمی به پهلو می چرخد و خودش را سمت او متمايل ميکند. متضرعانه می نالد: 

 دعوا و ناراحتی داری رو بذار برای بعد از برگردوندن دوباره ی آيدين. خب؟  هرچی داد و-
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مردمک هايش از چشم ها و بينی و لبش می گذرد و روی چانه ی گرد و کوچکش می نشيند. 
همان چانه ای که بارها و بارها جايگاه بوسه های او قرار گرفته بود. فکش سفت می شود و 

 چشم هايش می سوزد. 

 فه ست؟ تو ديگه چرا دلخوری؟ مگه خودت نخواستی؟ دو طر-

 حق به جانب و بغص الود می غرد: 

توام خواستی. شايد تو يادت رفته باشه ولی من هنوز يادمه. با اينکه تهديدم کردن، با اينکه -
خودت چند بار آب پاکی رو دستم ريختی، بازم ازت پرسيدم، گفتم طالق، جوابم رو ندادی! 
اون شب خيلی دلم شکست ايليا. ديدم وقتی خودت اين رو می خوای من واسه چی بمونم و 

 به آب و آتيش بزنم؟  الکی خودم رو

آخه بيشعور اگه حتی طالقت هم ميدادم بخاطر جون خودت ترسيده بودم. اگه راضی می شدم -
هم بری واسه خودت بوده. اگه بهم می گفتی حامله ای شرايط زمين تا آسمون فرق ميکرد، 

 تو بچه ی من رو ازم پنهون کردی! 

 اونا نذاشتن بگم. ازشون می ترسيدم. -

 انی اش را فشار می دهد و خسته می گويد: محکم پيش

االن اصال کشش اين بحث رو ندارم. فکر ميکنم حق با توئه و سالمتی اون بچه واجب تره. -
 االن بايد چيکار کنيم؟ 

تشخيص دو سه تا از پزشک های معتبر اصفهان لوسمی بوده و قطعی شده ست. ميگن -
 درمانش پيوند مغز استخونه .

ی مطابقت نداشت و من نميتونم اهدا کننده باشم. االن تنها اميدمون تويی. بايد آزمايش دادم ول
 آزمايش بدی. 

به آيدين خيره می ماند. داشت از پله های سرسره باال می رفت. بغضش را می بلعد. دلش می 
 خواست بغلش کند .

 بايد می رفت بغلش ميکرد. 

 نفس عميقی می کشد و لرزش را از صدايش می گيرد: 

 ميريم تهران. اونجا درمانش رو شروع می کنيم. -

و بر ميخيزد و سمت سرسره می رود. آيدين از سرسره پايين می آيد و او جسم کوچکش را 
 بی معطلی ميان بازوهای خودش فرو می برد. 
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آيدين همچنان به شکل واضحی از ايليا خجالت می کشد اما همانقدر نيز نسبت به او کنجکاو 
 شده و سمتش کشش دارد. 

می فهميد که ايليا در درک احساساتش نسبت به ايدين دچار سردرگمی شده. حق داشت! شوخی 
 که نبود. 

محيط به شدت شلوغ  ميز سه نفره ای را در فضای باز فست فود برای نشستن پيدا می کنند.
است. ايليا موبايلش را روی ميز می گذارد و با کيف پولی که در دست گرفته برای سفارش 

 داخل می رود. 

 مامان ستی؟ -

 جانم؟ -

 می خوای باهاش ازدباج کنی؟ -

 با استيصال صورت گرد و سفيد ايدين را تماشا می کند. حاال چطور اين گند را جمع می کرد؟ 

 ميگم. بعدا برات -

 يعنی چی؟ -

 کودکی به سن او برای فهميدن حقيقت زيادی کوچک و خام است. 

 شام رو که خورديم برگشتيم خونه واست تعريف ميکنم خب؟ -

ايدين کمی پلک می زند و با صدای ويبره ی موبايل ايليا حواسش پرت می شود. حروف 
 و می کشند. را به رخ ا "sareh”التينی که در کنار هم قرار گرفته اند 

لبش را به دندان می گيرد و نگاهی در فضای داخل رستوران می چرخاند و ميان جمعيت 
موفق به ديدن ايليا نمی شود. تماس قطع می شود و بالفاصله اس ام اسی می رسد. نمی تواند 

 بر کنجکاوی اش غلبه کند. تا نيمه ی جمله اش روی نوتيفيکيشن مشخص است. 

 عزيزم؟ دارم نگران"... " چرا جواب نميدی 

 صدای نفس مايوسش در مسير گلو می شکند. "عزيزم" ؟! 
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ايليا با فيش باز می گردد و او نگاهش را می دزدد. موبايلش را که بلند می کند زير چشمی 
 واکنش هايش را ميبلعد. اخم ريزی روی پيشانی اش نشسته. 

های صندلی تاب می خورد اخطار می  لبش را با زبان تَر می کند و به ايدين که روی پايه
 دهد: 

 ايدين ميفتی درست بشين. -

ايليا خونسرد اسکرين موبايل را خاموش می کند و آن را کنار می گذارد. نگاه ايدين به دخترک 
چهار پنج ساله و زيبای ميز کناری دوخته شده. ايليا دنباله ی نگاهش را می گيرد و به خنده 

 می افتد: 

 وری زل زدی؟ به کجا اينج-

ايدين لبخند بامزه ای تحويلش می دهد و چشم های ايليا از چيزی، حسی، شايد عشقی، می 
 درخشد! 

می تواند جذب شدن ايدين را سوی پدرش احساس کند. چه می گويند؟ خون، خون را می 
 کشد؟ همين سيگنال هايی است که دارد ميان پدر و پسر رد و بدل می شود؟ 

سد ايدين با ولع مشغول می شود و ايليا در حاليکه دارد گوشه چشمی پسرک پيتزاها که می ر
 را نگاه می کند خطاب به او می گويد: 

 هرچيزی که الزم دارين و ضروريه رو جمع کن فردا راه ميفتيم ميريم تهران. -

 لقمه را گوشه ی لپش ُهل می دهد: 

 ولی...ولی کارم چی ميشه؟ -

 رت چيست اما او مستقيم در چشم هايش خيره می شود: منتظر است ايليا بپرسد کا

 با ستاری صحبت ميکنم ميگم يه مرخصی طوالنی مدت ميخوای. -

انگشت هايش را جمع می کند. ايليا ستاری ، رئيسش را می شناخت؟ آه احتماال از همين 
 طريق او را پيدا کرده. 

 شايد با ستاری همکاری دارد. 

 از کجا می شناسيش؟-

سر يه پروژه ای با هم کار ميکنيم. ساره به عنوان نماينده من اومده بود واسه قرارداد. تو -
 رو تو شرکتش ديده بود. 
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 پس ايليا اينگونه او را گير انداخت! 

 نامطمئن می پرسد: 

 اونوقت...برگشتن ما...دوباره مشکل درست نميکنه؟ -

 ايليا منظورش را به خوبی متوجه می شود و نيشخند می زند: 

 ما که ديگه با هم زندگی نمی کنيم! چه مشکلی؟ -

چشم در چشم ايدين می شود و صاف می نشيند. کامال حضوِر کنجکاو او را فراموش کرده 
 بودند. 

 چرا نميخوری مامان جان؟ -

 ميخوايم بريم تهران؟ -

 آره عزيزم. واسه گردش. -

ايدين اخم می کند و اساليس پيتزا را ميان مشت کوچکش می گيرد. پسرش باهوش بود. خوب 
متوجه تفاوت برخوردها و حرف های ضد و نقيض آنها با آنچه که او سعی در فهماندنش به 
خودش دارد، می شود. با اين حال سکوت می کند و ديگر چيزی نمی گويد. اين اخالقش قطعا 

  به ايليا رفته بود!

بعد از صرف شام ايليا آنها را به خانه می رساند. وقتی مقابل در آپارتمان پارک می کند او 
 من و من کنان می گويد: 

 اممم...هتل رزرو کردی؟ -

 ايليا نگاهش را به ايدين می دوزد و دستی نوازشگرانه روی موهايش می کشد: 

 نه. االن ميرم ببينم ميتونم جايی رو پيدا کنم. -

 لبش را داخل دهان می کشد و رها می کند: مردد 

 امشب...بيا..بيا پيش ما.-

 ايدين سرش را باال می کشد و بهت زده خيره اش می ماند. 

 هيچ از لبخند استهزا آميز ايليا خوشش نمی آيد و گره به ابَروهايش می اندازد. 

دا صبح زود قراره چيه؟ تعارف نمی کنم. درست نيست االن بری دنبال جا بگردی. ما که فر-
 حرکت کنيم. الکی زابراه ميشی. بمون همينجا. 
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با انگشت شست گوشه ی لبش را می خاراند. مکثش طوالنی می شود و سپس با سرانگشت 
 ضربه ای به فرمان می زند و کمی کشدار می گويد: 

 اوکی! -

 * 

رف تر، بيتا و در تاريکی اتاق به ديوار خيره می شود. حال عجيبی دارد. يک اتاق آن ط
 پسرک دوست داشتنی خواب بودند. 

امشب هر بار که با ايدين چشم در چشم شده بود، چيزی در قلبش تکان خورد و احساس غريبی 
 به تمام جانش چنگ انداخت. احساسی که تا کنون مشابه اش را تجربه نکرده بود. 

بايد پسر کوچک را نجات ميداد. بايد زنده می ماند و بزرگ ميشد. مهم نبود عاقبت او با بيتا 
 چه می شود، در حال حاضر تمام دغدغه اش ايدين بود و بيماری لعنتی! 

برای بار پنجم بود که ساره داشت تماس می گرفت. بی حوصله موبايل را به گوشش می 
 چسباند: 

 جانم؟ -

  معترض می گويد:

 ايليا واسه چی جواب نميدی؟ مردم از دلشوره! ديديش؟ -

 پلک هايش را می مالد و جواب می دهد: 

 ديدمشون!-

 يعنی چی؟ من دارم بيتا رو ميگم. -

 اتفاقا منم بيتا رو ميگم. بيتا و بچه مون! -

سکوتی که آن سمت خط برقرار می شود متوجهش می کند که ساره از به خطر افتادن موقعيت 
دش ترسيده! فکر ميکند اصال چه شد که ساره را به زندگی خصوصی اش راه داد؟ نمی خو

دانست. فقط می دانست که خيلی تنها بود، خيلی نااميد و شکست خورده. ساره خوب بلد بود 
 مرهم تنهايی های او بشود و حالش را خوب کند. 

 پس از لحظاتی تعلل با صدای ضعيفی می پرسد: 

 ت چيه؟ بچه تون؟ منظور-
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 وقتی رفته حامله بوده. منم تازه فهميدم. -

 داری جدی ميگی؟ -

 جواب نمی دهد و ساره بهت زده زمزمه می کند: 

 باورم نميشه. -

 قلبش فشرده می شود و غمگين می گويد: 

 بچه مريضه. لوسمی داره. می خوايم بياريمش تهران که تحت درمان قرار بگيره. -

 متاثر می گويد: 

 اسفم! اوه مت-

 -... 

 حاال...نگفت چرا گذاشته اين سه چهار سال بی خبر رفته؟ -

 پيشانی اش را روی ساعد دستی که به زانو تکيه داده بود، می گذارد و جواب می دهد: 

 گفت.-

 ساره از جواب کوتاهش فهميد که تمايلی به توضيح ندارد. 

 کی مياين؟ -

 فردا صبح راه ميفتيم. -

 خيلی خب. منتظرم. رسيدی خبر بده. -

 باشه فعال. -

 مراقب خودت باش.خداحافظ. -

در ذهنش برنامه هايش را می چيند. خيلی کار داشت. بايد می رفت سراغشان و علت را می 
فهميد. بايد می فهميد چرا اينطور خودخواهانه زندگی او را دست خوش تغيير قرار دادند. 

عدی می خواستند؟ کسی که مثل ماشين فقط و فقط به کار بيانديشد چون صرفا يک کارمند تک ب
و دغدغه ی شخصی جز آن نداشته باشد؟ چون آن روزهای آخر به استعفا بخاطر بيتا فکر 

 کرده بود؟ 
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سرش دارد از درد منفجر می شود. سالنه سالنه از اتاق بيرون می رود و به آشپزخانه پا می 
 ل گذشته سبد داروها را جايی در قفسه های کابينت جا داده باشد. گذارد. اميدوار بود بيتا مث

با اين تصور شروع می کند و يک به يک کابينت ها را به دنبال قرص مسکنی می گردد که 
 صدای گرفته ی بيتا را از پشت سر می شنود: 

 دنبال چی ميگردی؟ -

بلوز و شلوار نخی به تن می چرخد و نگاهش می کند که در درگاه آشپزخانه ايستاده است. 
دارد و موهای لخت و مشکی کوتاه، حالت کودکانه اما جذابی به صورتش داده. کک و مک 

 های طاليی او را وسوسه به بوسيدنشان می کنند. 

 عضالتش منقبض می شود و می گويد: 

 مسکن ميخوام. سرم درد ميکنه. -

رود و جعبه ای بيرون می کشد و پيشانی اش را می خاراند و به سمت کشوهای کابينت می 
 داخلش ورقه های قرص را زير و رو می کند. 

نمی تواند نگاه خيره اش را از حتی کوچک ترين حرکات او بگيرد. چهار سال دلتنگی و 
عطش که با يک نگاه و دو نگاه سيراب نميشد! چقدر از آن خواهر بی معرفتش خواسته بود 

ب داده بود که بيتا ميل ندارد تو را ببيند! می توانست با که يک نشانی به او بدهد و او جوا
شکايت کردن حال همه شان را بگيرد اما دوست نداشت کار به آنجاها بکشد. وقتی ديد خود 
بيتا اين فاصله را می خواهد، قدمی عقب نشست. نااميد شد. نخواست غرورش را بيشتر از 

 آن برای کسی که نمی خواهدش زير پا بگذارد. 

 بيتا ليوان آب را همراه قرص به دستش می دهد و او بی مقدمه می پرسد: 

 اون آقايی که آيدين ميگفت قضيه ش چيه؟ -

 بيتا گيج نگاهش می کند: 

 کدوم آقا؟ -

 با خشمی پنهان و تمسخر می گويد: 

 همونی که قصد خير داشته! -

 گونه هايش رنگ می گيرد و نگاه می دزدد: 

 بود. خب...همه اينجا فکر ميکردن من مجردم که از اشتباه درشون آوردم. هيچی يه سو تفاهم -
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 آب در گلويش گره می خورد و درد صورتش را جمع می کند. 

 بد شد که! دست و پای خودت رو الکی بستی! -

 بيتا چشمان اشک آلودش را دوباره در چشم های او می اندازد. 

ی نشستم يه گوشه شمع روشن می کردم و پيش خودت فکر کردی اگه جدا نمی شدی من م-
عزای نبودنت رو ميگرفتم؟ به خيالت تا قيامت پای زنی که نمی دونستم کجاست و چيکار 
ميکنه می موندم؟ متاسفم که روياهای صورتيت رو زير سوال می برم! ولی هيچ مردی به 

 زنی که چهار سال ازش بی خبره وفادار نمی مونه! 

ی گذارد. قدمی جلو می رود و لب هايش را جايی نزديک گوش بيتا ليوان را روی کانتر م
می برد. آنقدر نزديک که بتواند دون دون شدن پوست گردنش را با چشم هايش ببيند و آرام 

 و تاثير گذار نجوا می کند: 

 زدی به کاهدون عزيزم! -

 * 

 نگاهش هم به او.  يک نگاه فروغ به آيدين در آغوش ايلياست، يک نگاهش به خود ايليا، يک

ايدين هللا خيلی خوشحال شدم وقتی فهميدم شوهرت اومده. من دلم روشنه ستايش جان. انشا-
 هم حالش خوب ميشه .

 بعد صحبت های زيادی داريم. حتما من رو در جريان بذار. خب؟ 

 دستش را فشار می دهد: 

ممنونم فروغ. تو اين چند سال تو و آقا محمود جای خالی خيلی ها رو برام پر کردين. -
 اميدوارم فرصتی پيش بياد و بتونم براتون جبران کنم. 

 فروغ در آغوشش می کشد و می گويد: 

 وظيفه مون بوده عزيزم. اينطوری نگو. باهام در تماس باش حتما. -

ند و سمت ايليا و آيدين نيمه خواب می رود و سوار خداحافظی اش را با فروغ تمام می ک
 ماشين می شوند. از آينه می بيند که فروغ پشت سرشان آب می ريزد. 

آيدين يکی دو ساعتی می خوابد و وقتی بيدار می شود او برايش انيميشن مورد عالقه اش را 
 در موبايل پلی می کند تا حوصله اش سر نرود. 
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و نگاهش می کند و دوباره در خودش فرو می رود. حتی برای هر از گاهی هم می چرخد 
يک ثانيه هم به ايليا نگاه نمی اندازد. دلش بدجوری شکسته بود. از اينکه ايليا آنطور بی 
رحمانه به رويش آورده بود در رابطه ای است آتش گرفته بود. هر چند که توقع بی جايی بود 

 اما...دل که اين چيزها حالی اش نميشد!  اگر انتظار داشت ايليا هنوز تنها باشد

دست هايش را به سينه می زند و پيشانی به شيشه ی پنجره می چسباند. کاش حداقل موزيکی 
 می گذاشت تا سنگينی اين سکوت لعنتی از روی قلبش برداشته شود. 

 ايليا از آينه نگاه به آيدين و هندزفری گوشش می اندازد و می پرسد: 

 د سال رو تنهايی با اين بچه سر کردی؟ دوران...دوران بارداريت چی؟ چطور اين چن-

می پرسيد چطور؟ زبانش از وصف حال ماه های حاملگی قاصر بود. چگونه توضيح ميداد 
چقدر افسرده و غمگين بود؟ چقدر به ايليا احتياج داشت، چطور از آن لحظه ای که دردش 

 کنارش بود ميگفت؟  گرفته بود و دلش می خواست جای مژگان، او

 خيره به بيابان های در حال گذر جواب می دهد: 

 سخت، خيلی سخت. -

از گوشه ی چشم می بيند که انگشتانش را چطور دور فرمان سفت می کند و پوستش از گريز 
 خون، سفيد می شود. 

من می تونستم همه ی اين مدت باشم، موقع دنيا اومدنش، موقع دندون درآوردنش، راه -
افتادنش، ميتونستم ببينم ،االن بايد از کی شاکی باشم؟ از تويی که شجاعت نداشتی؟ از اونا که 
اينجوری سرنوشتم رو عوض کردن؟ من چرا بايد از تنهايی ها و فشار زندگی به کسی جز 

 چرا بايد با يکی ديگه باشم و تو رو تصور کنم؟ شماها با من چيکار کردين؟ تو پناه ببرم؟ 

لب هايش را داخل دهان می کشد تا صدايی از گلويش بيرون نيايد. ديگر از گريه خسته بود 
و دوست نداشت بيشتر از آن پيش چشم ايليا زنی به نظر بيايد که سالحی جز گريه ندارد. پس 

 می کند:  محکم برابر بغضش قد علم

منم اندازه ی تو شاکی ام. منم حالم بده. منم بخاطر شغل خاص تو خيلی چيزها رو از دست -
دادم با اين تفاوت که کسی رو نداشتم از تنهايی و فشار زندگی بهش پناه ببرم و تو رو تصور 

 کنم! پس فکر کنم فعال يک هيچ جلويی! 

کوت می کند و او از کيفش دستمالی گردنش سرخ می شود و رگ هايش بيرون می زند و س
 بيرون می کشد و نم نامحسوس زير چشم هايش را خشک ميکند. 
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 ايليا لحظاتی بعد از ميان دندان های بهم فشرده اش می گويد: 

 بعد از اينکه خيالمون از آيدين راحت شد تکليف خيلی چيزها رو روشن ميکنيم! -

 تی بايد از اين "روشن کردن تکليف" داشته باشد.حرفش دو پهلو است و او نمی داند چه برداش

 روشن کنيم. منم همين رو ميخوام. -

ايليا سرعت را باالتر می برد. برای نهار در يک مجتمع رفاهی توقف می کنند و به اصرارهای 
 آيدين برای دوباره خوردن پيتزا بی توجه می مانند و کوبيده سفارش می دهند. 

 کمی بدعنق شده.  آيدين خواب سير نکرده و

 من پيتزا ميخوااام! -

 بسه آيدين خسته نشدی از پيتزا؟ -

 بغض می کند و اشک در چشمش جمع می شود. 

 اصال چرا داريم ميريم تهران؟ من دلم واسه پويا تنگ ميشه، واسه مهد کودک. -

 برميگرديم عزيزم. پويا رو هم باز می بينی. دلت واسه خاله مژگان تنگ نشده؟ -

 اشکش می ريزد و با بينی جمع شده می نالد: 

 نه! نميخوام. برگرديم. -

 ايليا نچی می کند و ايدين را روی پای خودش می کشد: 

 ميدونی تهران يه شهربازی خيلی بزرگ داره؟ -

 فين فين می کند: 

 چقدر بزرگ؟ -

ببرمت. خيلی بزرگ. اگه پسر خوبی باشی، غذات رو بخوری و گريه نکنی قول ميدم شب -
 نظرت چيه؟ 

ايدين گريه را فراموش ميکند و مثل هر کودک سه ساله ی ديگری با وعده ی شهربازی 
 هيجان زده می شود: 

 ماشين بازی ام سوار ميشيم؟ -
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ايليا با انگشت نم پای چشم هايش را می گيرد و با لحن مهر آميزی که دل او را در هم می 
 پيچاند می گويد: 

 وار ميشيم. خوبه؟ هر چی تو بخوای س-

 ايدين لبخند می زند: 

 اره. -

ايليا سر کوچک او را جايی درست نزديک قلبش می چسباند، و انگار اين تمام چيزی باشد 
که در اين لحظه از زندگی می خواهد، با آرامش پلک می بندد و تا زمانی که غذاها نمی 

 رسد، باز نمی کند. 

 * 

 ما رو برسون خونه مژگان اينا. -

نگاهش ميکند. دوست داشت آنها را کنار خودش داشته باشد. دوست داشت همراه هم، مثل 
يک خانواده ی سه نفره به خانه شان می رفتند. می خواست روی تختش دراز بکشد و حتی 
برای يک لحظه بيتا و پسرک را از خودش جدا نکند؛ اما نمی شد. حداقل نه به اين زودی. نه 

 ش، منطقش و احساسش در جنگ بود. تا زمانی که با خود

 آدرس رو بگو. -

آيدين بعد از نهار خوابش برده و هنوز بيدار نشده است. می خواهد به قولی که به او داده عمل 
 کند. 

 شب ميام دنبالتون. بهش گفتم می برمش شهربازی. -

 بيتا چند لحظه به نيمرخش خيره می ماند و جواب می دهد: 

 باشه. -

 جواب آزمايشاتش رو آماده کن می بريمش بيمارستان. اوممم...دفترچه بيمه داره؟ فردا صبح -

 آره. -

 خوبه...مشخصات پدرش... -

 بيتا ميان حرفش می آيد:

 هويت ايدين سر جاشه، شناسنامه ش به اسم خودته. تو قانونی هم پدرشی. -
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 لبش را تر می کند و سر تکان می دهد. 

 وقتی به مقصد می رسند موبايلش را از روی داشبورد برميدارد و می گويد: 

 شماره تو بگو بزنم. -

 بيتا اعداد را با طمانينه می خواند و او سيوش ميکند: 

 شماره ی منم که همون شماره سابقه االن يه ميس ميندازم... -

 از دهانش انگار می پرد: 

 نمی خواد حفظم! -

نگاهش را از اسکرين باال می کشد و به صورتش چشم می دوزد. پوست شفافش قرمز شده 
 و دندان های باال را در لبش فرو برده. با شيطنت و تفريح لب می زند: 

 چه حافظه ی خوبی! بعد از چهار سال هنوز شماره ی من رو يادته؟ -

 من و من می کند: 

 . خب...چيز بود...رند بود از ذهنم نرفته-

 خنده اش را فرو می خورد. لبش را جلو می دهد و زمزمه می کند: 

 هوممم! چه جالب! -

 بيتا نمی داند از خودش يا که او حرصش گرفته و می غرد: 

 چيه؟ االن مثال ميخوای مچ من رو بگيری؟ اره من خيلی چيزها هنوز يادمه! -

 به شقيقه اش می کوبد: 

 خيلی چيزها اين تو ثبت شده!-

 قلبش هم: به 

خيلی چيزها هم از اينجا بيرون نرفته! خيلی چيزهايی که چند تا عدد بی ارزش ترينشونه! -
چيه؟ ماتت برد؟ بخند ديگه! ذوق کن! واسه تو اصال چه فرقی ميکنه؟ تو که تحت هيچ شرايطی 

 بهت بد نمی گذره! يکی نباشه صد نفر ديگه هستن پيش مرگت بشن! 

باال و پايين می رود و پره های بينی اش باز و بسته می شود و به قفسه ی سينه اش به شدت 
 شکل شگفت آوری جلوی ريزش اشک هايش را گرفته. 

@mahbookslibrary



اين انفجار فقط بخاطر شيطنت کوچک او بود؟ چه بر سر بيتای آرام آمده است؟ انگار کسی 
،او حساب پس  که از اين جدايی آسيب بيشتری ديده بود، بيتا است. قرار بود او طلبکار باشد

 بگيرد و او عصبانی باشد اما... 

می خواهد پياده شود که مچش را می گيرد. بيتا نگاهش نمی کند. به داشبورد خيره شده. ميل 
 به آغوش گرفتنش هر لحظه و تصاعدی شدت می گيرد. 

هی دهان می گشايد، هی واژه ها پشت لبش می آيند و زبانش نمی چرخد. نمی شد تمام 
را متوجه شخص خاصی دانست. انگار چهار سال پيش تمام کائنات دست به دست تقصيرات 

هم دادند تا آنها از هم جدا بيفتند! شرايط کاری اش، ضعف شخصيتی و روحی بيتا، بی توجهی 
او به ترس های بيتا، نداشتن يک راهنما و مشاور خوب، فقدان حضور خانواده ی بيتا و عدم 

 با پدر و مادرش و.... ارتباط عاطفی و نزديک او 

 انگار دست تقدير وقايع را به اينجا کشاند. 

نبض تند مچ بيتا زير انگشتش حالش را دگرگون می کرد. لب هايش را بهم می فشارد و آهش 
 را خفه می کند. 

حرف می زنيم. به موقعش در مورد همه چی حرف می زنيم و يه تصميم درست می گيريم؛ -
ش بين ما رو احساس کنه. توام که بی سواد نيستی و ميدونی تو مقابله با ولی اين بچه نبايد تن

بيماری شرايط روحی حرف اول رو می زنه، بايد بهش قوت قلب و آرامش بديم. ما هر 
دومون داد واسه زدن زياد داريم؛ اما فعال بايد تحمل کنيم. بايد صبور باشيم. هر وقت اومدن 

 ری تهديدش نمی کنه می رسيم به مسائل خودمون. گفتن ديگه حال آيدين خوبه و خط

 نفسی می گيرد و بی رمق در تاييد سری تکان می دهد: 

 باشه. باشه حق با توئه. برای منم فعال هيچی مهم تر از آيدين نيست. صبر می کنيم. -

 و آرام تر زمزمه می کند: 

 صبر می کنيم. -

آيدين را بغل می گيرد و در بردن وسيله ها به طبقه ی سوم و واحدی که مژگان در آن سکونت 
 دارد کمک می کند و می رود. 

به لحاظ روحی آنقدر خسته است که می تواند تا فردا همين موقع بخوابد. تنهايی می خواهد و 
 ا می رود. فکر کردن اما خدا با او سر لج افتاده. از ديدن ساره در خانه اش و

 اينجا چيکار ميکنی؟ تو نبايد االن شرکت باشی؟ -
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 ساره با چند گام نزديکش می آيد: 

 مظهر احساس و عاطفه! دلم برات تنگ شده بود اومدم اول ببينمت بعد برگردم سرکار. -

 از آغوش باز و دعوت کننده ی ساره فرار می کند و او ناباورانه بر جا خشک می شود. 

 د اين گريز از اولين نشانه های حضور دوباره ی بيتاست! پوزخند می زند. ساره می فهم

 ايليا پيراهنش را از تن بيرون می کشد و دست هايش را می شويد و به آشپزخانه می رود. 

 ساره سر خورده ميان هال می ايستد و در تالش برای حفظ ظاهر می پرسد: 

 ذاره؟ برگشتن بيتا قراره روی رابطه ی ما تاثير ب-

از چايی که ساره َدم کرده برای خودش فنجانی پر می کند و با  ابَروی باال رفته جواب می 
 دهد: 

 به نظرت ميشه نذاره؟ -

 با لحن تند و تيزی می گويد: 

 نگو بعد از چهار سالی که قالت گذاشت رفت هنوز دوستش داری! -

 د: با خونسردی حبه قندی در دهانش می اندازد و لبخند می زن

 من هميشه دوستش داشتم! -

 ساره اَخم می کند و آرواره هايش را به هم می فشارد. 

 پس من تو زندگی تو چيکار ميکنم؟ -

 طعم هل و دارچين اعصابش را آرام می کند: 

چيکار ميکنی؟ مثال تو خبر نداشتی من زن دارم؟ نمی دونستی ممکنه باالخره يه روزی -
 احساس من درگيرشه؟  پيداش بشه؟ نمی دونستی هنوز

 ساره استخوان باالی ابَرويش را ماساژ می دهد و متاسف پلک می بندد: 

 چرا من رو راه دادی تو زندگيت؟ -

خودت اين رو می خواستی ساره. خب انکار نمی کنم اين يه سال روزهای خوبی رو باهات -
گذروندم. از بابتش پشيمون و ناراضی هم نيستم؛ ولی بهتره حقايق رو از هم پنهون نکنيم. تو 

 سن و سالی هم نيستيم که با هم تعارف داشته باشيم هوم؟ 

@mahbookslibrary



اون دختر به دردت نمی خورده. می فهمی  مِن احمق فکر می کردم تو يه روزی می فهمی-
 بيتا قد و قواره ی تو نبود! حاال می بينم داشتم در موردت اشتباه می کردم. 

 بی حوصله چشم هايش را در کاسه می چرخاند: 

 باز همون بحث تکراری! بيخيال ساره! -

 چی رو بيخيال؟ االن تکليف چيه؟ قراره بهم برگردين يا طالقش می دی؟ -

 سرانگشتانش را لبه ی فنجان می کشد: 

 نمی دونم! -

 نمی دونم نشد حرف! تو آدمی نيستی که به اين روز از قبل فکر نکرده باشی. -

 کالفه دستی به گردنش می کشد:

من االن هيچی نميدونم ساره. فعال سالمتی بچه برای هم من و هم بيتا تو اولويته. بعد از -
 م می گيريم. بهبوديش واسه زندگيمون تصمي

 مغز ساره از شدت عصبانيت و حسادت از کار افتاده است: 

 اصال از کجا معلوم بچه ی تو باشه؟! -

برای لحظه ای کوتاه همه جا را سياه می بيند. پشت گردنش تير می کشد و از جا طوری می 
 پرد که صندلی واژگون می شود. 

 چه غلطی کردی؟ -

 ده ی او می ترسد و قدمی پس می رود. ساره از ديدن چشمان در خون غلتي

 فاصله را پر می کند. يقه ی مانتوی جلوباز و طوسی اش را می گيرد و باال می کشد. 

اين بار رو نشنيده می گيرم ساره! دفعه ديگه حتی مراعات زن بودنت رو هم نمی کنم! -
 فهميدی؟ 

و با دلخوری خانه اش  نفس های زن از بغض تند و مقطع است. دست های او را پس می زند
 را ترک می کند. 

 *** 

در خانه ی مژگان با سورپرايز عجيبی روبرو شد. بعد از حدود دو سال داشت مونا و مريم 
و برای اولين بار دختر دو ساله اش را می ديد و انگار مسير گلويش باز شد. با بودن آنها 
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ر بودن به او ساخته. موهايش را روحيه ی تازه ای گرفت .مريم جا افتاده تر شده اما ماد
نسکافه ای رنگ کرده. مونا هم خيلی تغيير کرده. موهايش حتی از موهای او نيز کوتاه تر 

 است. ابَروهايش نازک تر شده و پوستش برنزه؛ اما اخالقش همانی است که قبل تر بود! 

می کشد و او آنقدر  آيدين ميان خاله هايش گير می افتد و وقتی از دستشان کالفه می شود جيغ
 سرگرم نهال دختر شيرين مريم است که او را از ياد می برد. 

 ايدين کنجکاوانه سمت نهال می آيد و تماشايش می کند. 

 ايدين دختر خالته ها! دوستش داری؟ -

 ايدين انگشت اشاره اش را در لپ نهال فرو می برد و می خندد: 

 چه نرمه! -

 مجيد و محسن کجا ان؟ -

 ن: مجيد که سرکاره محسنم خونه مامانش اينا. ايليا رسوندت؟ مژگا

 مريم جا می خورد: 

 ايليا؟ -

 لبش را به دهان می گيرد و مريم باز می پرسد: 

 ايليا رو ديدی؟ -

 به ايدين و مونا در اشپزخانه نگاه می کند و می گويد: 

 آره. همه چيزم بهش گفتم. از دليل رفتنم تا بيماری آيدين. -

 اوه اوه! چيکار کرد؟ -

شوکه و عصبانی بود؛ خب شايد اگر بحث آيدين نبود پدرم رو در می اورد اما بخاطر اون -
 مالحظه کرد. 

 مريم با چشم های گشاد شده می نالد: 

 خدای من! چجوری پيدات کرد؟ -

 از طريق شرکتی که توش کار ميکردم. -

 که اينطور! حاال...می خواين چيکار کنين؟ -
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 ی می کشد و می گويد: آه

هر دومون می خوايم اول آيدين درمان بشه تا بعد يه فکری واسه خودمون بکنيم. -
 نميدونم...اونقدر دلخوری ها زياده که بعيده به اين سرعت برطرف بشه. 

 مريم کف دستش را به گونه ی او می چسباند: 

 ه ايرانيم. پيشت می مونيم. درست ميشه عزيزم. خدا بزرگه. من و مونا هم تا دو ماه ديگ-

از شنيدن اين خبر به شدت مشعوف می شود. خوب است که در اين روزهای سخت خانواده 
 اش را در کنار خودش داشته باشد. 

 ايليا همانطور که قول داده است شب می آيد تا آيدين را به شهربازی ببرد. 

 مژگان همان نصايح تکراری چهارسال پيش را در گوشش می خواند: 

يه کم ناز و عشوه بيا! مردها رو بايد تشنه ببری لب چشمه همونجور تشنه هم برگردونی. نه -
 خيلی آويزون باش و نه بی تفاوت...يه... 

 با خنده ای ناالن می پرد ميان حرفش: 

ض همينم مونده واسه ايليا عشوه بيام! که چی؟ مژی جان! شروع نکن! با يه پسر بچه ی مري-
 برگشتن ما به هم يه کم محال به نظر مياد! 

 مژگان نه می گذارد و نه بر ميدارد و می گويد: 

 خاک بر سرت! از اولش هم عرضه نداشتی! -

 آيدين از ذوق شهربازی، اصفهان و پويا را از خاطر برده و کبکش خروس می خواند. 

 ر چيز پيشانی ايدين را می بوسد: ايليا پيش از ه

 چطوری؟ -

 خوبم. کاش نهال رو هم می اورديم. -

 ايليا به او نگاه می کند: 

 نهال کيه؟ -

 آيدين زود جواب می دهد: 

 دخترخالمه. خيلی نرمه! همه ی دخترها نرمن! -
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 ايليا خنده اش را با تک سرفه ای می خورد و او با لب های جمع شده می گويد: 

 دختر مريم رو ميگه! -

 ايليا کمی سرخوش می شود و سر تکان می دهد و ماشين را به راه می اندازد. 

 "الحق که به بابات رفتی!" 

آيدين آنقدر وسيله های مختلف مناسب سن خودش را امتحان می کند که از نا می افتد و عجيب 
نمی آيد، بدون نشان دادن  آنکه ايليا، که او مطمئن بود از چنين فضای شلوغی زياد خوشش

 خستگی پا به پای آيدين جلو رفت و شيطنت کرد. 

چيزی که کمی اذيتش می کند کششی بسيار قوی تر از چهار سال گذشته است که او را سمت 
ايليا می کشد. کششی که شايد مربوط به افزايش جاذبه های مردانه ی ايليا است و با ديدن اندام 

ای برجسته ی ساعد و موهايی که گاهی بازيچه ی نسيم می شود، همچنان روی فرم و رگ ه
شدت می گيرد! و کمی که می گذرد با يادآوری حضور ساره در زندگی او سريع به حرص 

 و حسادت تغيير ماهيت می دهد! 

جدای از تمام خود درگيری های خودش بر سر ايليا، چقدر صحنه های شبی مثل امشب را 
 ه بهم بافته بود و حاال باورش نمی شد که به حقيقت پيوسته! در روياهايش دانه دان

باورش نمی شد که آيدين او هم حاال پدر دارد. که حاال از داشتن مردی کنارشان، ذوق زده 
 است و با او انس می گيرد. 

وقتی ايليا جسم کوچکش را به آغوش می گرفت و او از آن ارتفاع حسابی کيفور می شد و به 
يا چنگ می انداخت، دلش می خواست صورت شيرينش را هزاران بار ببوسد. شانه ی ايل

آنقدر از آن صحنه های ناب پدر و پسری عکس و فيلم می گيرد که اخطار حافظه ی موبايل 
 بلند می شود! 

هر چند که با خون دماغ شدن ايدين بعد از شام حالش گرفته شد اما ايليا در مواجهه با اين 
تمند و مسلط برخورد کرد که دل او هم گرم شد، از اين که حاال تنها نيست. موقعيت چنان قدر

از اينکه حاال شايد او هم تکيه گاهی دارد، که اين مصيبت را با ايليا شريک است، که اين 
 سنگينی را با مرد غريب و آشنايش نصف کرده! 

 ارند و خداحافظی می کنند. برای فردا و رفتن به بيمارستان با ايليا قرار و مدارشان را می گذ

 مونا خانه ی مژگان است اما مريم پيش مادر شوهرش رفته. 

 مجيد با مهربانی به او و آيدين نگاه می کند و می پرسد: 
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 خوش گذشت؟ -

 آيدين کمی از آن حالت ضعف و بی حالی خارج می شود و با شور می گويد: 

 نم بخواد باهاش ازدباج کنه اشکال نداره! آره. من آگاهه رو دوست دارم مهربونه. اگه ماما-

 دخترها غش غش می خندند و مجيد با لبخند شيطنت بارش لب می زند: 

 آقا از االن تعيين تکليف می کنه! فسقلی! -

 بعد از صرف ميوه و چای، به اتاقی که مژگان برای او و آيدين و مونا آماده کرده می روند. 

کوچکی که سرش صورت شرک بود و پسرش خيلی از آن کمک می کند تا آيدين با مسواک 
 خوشش می آمد، دندان های کوچکش را مسواک بزند. 

تصميم دارد امشب به آيدين بگويد که ايليا "آگا" نيست! پدرش است! فکر می کند پسرک االن 
 در سنی است که راحت تر اين حقيقت را می پذيرد. 

 يش را نوازش وار در موهای نرمش می کشد: وقتی کنار هم دراز می کشند آرام پنجه ها

 ايدين جونم؟ -

 خوابالود می نالد: 

 هوم؟ -

 يادته...يادته يه بار پرسيدی بابام کجاست؟ -

 هشيار می شود و چشم هايش را کامال باز می کند: 

 آره. -

 يادته بهت گفتم مسافرته بر ميگرده؟ -

 آره يادمه. -

 خب...االن برگشته. -

 هيجان زده در جايش وول می خورد: 

 واقعنی؟ -

 گونه اش را نوازش می کند: 

 بله عزيزم واقعنی. -
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 کجاست؟ -

 همين...آقايی که امشب باهاش رفتيم شهربازی. اون بابای توئه. -

 کمی شوکه می شود. 

 اون بابامه؟ -

 نگران پاسخ می دهد: 

 اره. برگشته که ديگه هميشه پيشت باشه . -

 و محمود که بابای پوياست؟ مثل عم-

مونا داخل اتاق می شود و او اشاره می دهد که صحبت نکند. مونا پلک می زند و او با لبخند 
 می گويد:

  آره دقيقا مثل عمو محمود که بابای پوياست. - 

 يعنی تو قبال باهاش ازدباج کردی؟ االن شوهرته؟ -

 آره فدات بشم. -

 ديگری به خودش می گيرد:  بر خالف تصورش، سوال آيدين مسير

 من چجوری دنيا اومدم؟ -

 قاعدتا بايد درباره ی ايليا کنجکاوی ميکرد. اينطور نبود؟ 

 اوممم...خب...مثل همه بچه های ديگه! -

 مثل پويا دنيا اومدم؟ پويا ميگفت عمو محمود بهش گفته گل زده تو دروازه پويا دنيا اومده! -

 سبد! ابَروهايش به سقف پيشانی می چ

 مونا آن پشت دارد ريسه می رود. عجب جواب هوشمندانه ای داده بود آقا محمود! 

 اممم...چيز..اره فکر کنم! -

 چرا بابای من زودتر نيومد؟ -

 نتونست بياد. -

 من بايد بهش بگم بابايی؟ -
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 آره. اگر بهش بگی بابا خيلی خوشحال ميشه. -

 من رو دوست داره؟ -

 معلومه که دوستت داره. همه ی باباها عاشق بچه هاشونن. -

 منم دوستش دارم؟ -

 داشت از او می پرسيد؟!

 آره. بچه ها هم باباهاشون رو دوست دارن. -

 خيلی مهربون بود. -

 مونا طاقت از دست می دهد و ديوانه وار ايدين را می بوسد و قربان صدقه اش می رود. 

ی های يک و نيم بامداد طول می کشد و او صبورانه جواب می سوال های ايدين تا نزديک
دهد. کمی در فکر فرو می رود و انگار در مرحله ی پذيرش است. اميدوار بود در اين قضيه 

 به مشکل برنخورند و کار بيخ پيدا نکند! 

 * 

  

 فقط می خوام بدونم شما هم خبر داشتين يا نه؟ -

 ی قاب می شود: لبخندش ميان آن ريش و سبيل خاکستر

 بله خبر داشتم. -

 چطوری تونستين؟ چجوری می تونين با زندگی آدم ها اينطوری بازی کنين؟ -

 صادق پور خودش را ميان بحث او و حاجی دخالت می دهد: 

وقتی قرار بود به طور رسمی اينجا استخدام بشی يادته اولين درسی که بهت دادن چی بود؟ -
که اولويت تو کارته ،که هيچکس، در هيچ شرايطی نبايد تو رو از وظايفت دور کنه، که نبايد 
اجازه بدی بحث خانواده وارد شغلت بشه ،نبايد تحت تاثير احساساتت قرار بگيری. من بهت 

قراره ازدواج کنی بهتره با کسی ازدواج کنی که قدرت و روحيه ی برخورد با گفتم اگر 
خطرات شغل تو رو داشته باشه. کسی که با اين موقعيت ها آشنا باشه و خودش از چنين 
خانواده ای بياد. ما که بدون دليل کار نمی کنيم. تو تحت نظر روانشناس بودی. اونقدری روت 

سرکار تو حال خودت نبودی، مدام سوتی می دادی! داشت تو رو تاثير گذاشته بود که اصال 
به استعفا مجبور ميکرد. همه ی فکر و تمرکزت مشغول اون بود... و مطمئن بودم هرگز اون 
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وضعيت خاتمه نخواهد داشت. نه اون خانم نظرش تغيير ميکرد نه تو می تونستی استعفا بدی 
ر مورد اون شرايط مقصر کسی جز خودت و جو متشنج خانواده ات عواقب بدی داشت! د

نبود ايليا و اولين اشتباهت تو انتخاب همسر بود، دوميش اينکه مسائل شغلت رو واضح و 
صادقانه برای خانومت نشکافتی. ما هم نمی خواستيم تو اينطوری بالتکليف بمونی قرار به 

 طالق بود اما زير بار نرفت و گفت اگر هم بره، بدون طالق ميره. 

 خنده اش می گيرد، از شدت غيظ و حرص خنده اش می گيرد! 

باورم نميشه انقدر خونسرد رفتار می کنين. من يه پسر سه ساله دارم که کمتر از يه هفته -
 ست اين رو فهميدم! يه پسر سرطانی! 

 پيش از آنکه صادق پور حرف بزند حاجی جلو آمد و دست روی شانه اش گذاشت: 

و بدونی ايليا. من می دونستم تصميم چيه ولی حق دخالت نداشتم. درسته می خوام يه چيزی ر-
ما يه جورهايی همکاريم ولی زمينه ی فعاليتمون اصال ربطی بهم نداره. برای همين من نقشی 
نداشتم. تو پسر منی، پسر عزيز ترين بچه ی منی، از خونمی و مطمئن باش درد تو درد منه! 

 درد بچه ی تو هم درد منه! 

هر وقت اين مرد نسبتشان را اينطور شفاف به زبان می آورد، احساس شرم غريب و 
 غيرمنطقی تمام وجودش را درگير ميکرد! 

 نفس بی حالی می کشد و با خستگی می گويد: 

بيتا و بچه فعال اينجان. جواب آزمايشاتمون برای پيوند مطابقت داشت. اومدم بگم لطفا دوباره -
ن! من مسائل خصوصيم رو خودم کنترل و مديريت می کنم. همه ی با تهديد فراريش ندي

زندگی من کارم نيست! با دخالت هاتون بيشتر از اين من رو عقب نندازين! تو شرايط ديگه 
مفصل حرف دارم اما االن نه حوصله اش هست نه وقتش! فقط منتظرم حال اون بچه خوب 

 بشه بعد خيلی کارها واسه انجام دادن دارم. 

 بيشتر از آن زمان و انرژی برای آن بحث فرسايشی نمی گذارد. و 

آيدين بستری شده و قرار است طی روزهای آتی تحت شيمی درمانی قرار بگيرد و مغز 
 استخوانش تخريب شود و سپس هر دو را برای عمل پيوند آماده کنند. 

روزهای سختی است. حضور پر رنگ خواهرهای بيتا و ساغر و حسام که هنوز از مواجهه 
 با بيتا و آيدين سه ساله ی بيمار شوکه هستند، کمی از دردشان کم می کند. 

درمان آيدين انقدر او و بيتا را مشغول کرده و ذهن و احساسشان را به تملک خود در آورده 
 کردن آن شکاف عميق ميانشان قدمی بردارند، فرصت که حتی فرصت نمی کنند برای پرُ 
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نمی کنند از خودشان، از اين چهار سال و از حرف هايی که در گلو گير کرده است گره باز 
 کنند. همه چيز را به بعد از بهبودی آيدين موکول کرده اند. 

ين يک سال اين روزها به سرسنگينی ساره توجه نمی کند.؛ نه که برايش مهم نباشد، بود! ا
برای او وابستگی هايی را به ارمغان آورد ولی اعتراف می کند که بيتا و آيدين صدها برابر 

 مهم تر هستند! 

 *** 

ساندويچ سردی از بوفه ی بيمارستان می خرد و پشت يکی از ميزها می نشيند و تا می آيد 
بيند که دارد با طمانينه  بعد از دوازده ساعت کمی معده ی بی قرارش را آرام کند، ساره را می

 نزديکش می شود. لقمه به گلويش می پرد و سرفه می کند. 

ساره با لبخند روبرويش جا می گيرد. نِی را در قوطی نوشابه می اندازد و به سمتش ُسر می 
 دهد: 

 چرا هول کردی؟ -

 به زور نوشيدنی لقمه ی سنگ شده را می بلعد و ريه هايش را از هوا پر می کند. 

به صورتش خيره می شود. مثل همان چهار سال پيش است شايد جا افتاده تر و تا حدودی هم 
 جذاب تر. 

 ساره: خوبی؟ چقدر عوض شدی! 

 سکوت می کند و به نگاه ممتدش پايان نمی بخشد. 

 بابت پسرت متاسفم اميدوارم هر چه زودتر سالمتيش رو بدست بياره. -

 در جوابش زمزمه می کند: 

 ولی مطمئنی واسه همين اومدی؟  ممنون؛-

 می خنديد و دندان هايش را نشان می دهد: 

 خب راستش نه! يه مسئله ی ديگه ای هم هست. -

 گازی به نان باگت و محتوياتش می زند و با آرامش می گويد:

 می تونم حدس بزنم درباره ی ايلياست! -

 درست حدس زدی! -
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 خوب می داند اين زن دنبال چيست. 

 تک و تا نمی افتد و می خندد:  پس از

 خب؟ -

ساره اما کامال جدی ست. ساعد هر دو دستش را روی ميز می گذارد و باالتنه اش را جلو 
 می کشد: 

 وقتی رفتی حال ايليا خيلی بد بود. -

 نفسش را از بينی خارج می کند. 

نجوری رفتن تو ميدونی ايليا بر خالف اون ظاهر سفت و سختی که داره آدم احساساتيه. او-
 هم به احساسش لطمه زد هم به غرور و شخصيتش. من بودم، ديدم! 

 اجازه نمی دادند يک لقمه را با اعصاب آرام کوفت کند! 

ميدونم االن فکر ميکنی من کلی وقت داشتم تا بتونم خودم رو تو زندگی ايليا جا بدم ولی چرا -
نداشتم برای مردی پيشقدم بشم که حتی اينکار رو نکردم چرا االن که اون متاهله؟ دوست 

حاضر نبود بهم به عنوان چيزی بيشتر از يه دوست معمولی و يه همکار نگاه کنه و راستش 
اصال هم فکرش رو نميکردم بخواد با اون عجله ازدواج کنه خيلی جا خوردم. خيلی خودم رو 

حرف نزدم بی اهميت سرزنش کردم که چرا تالشم رو نکردم؟ چرا حداقل از احساسم باهاش 
به واکنش اون. از خودم بدم اومد که همه چيزم رو مفت مفت بخاطر بزدلی و غرورم از 
دست دادم. از نظر من صرف يه اسم تو شناسنامه ايليا متاهل نيست. تو رهاش کردی و رفتی! 

 و من فقط شانسم رو امتحان کردم. 

ساندويچ را درون پوشش اش هل می دهد و روی ميز می اندازد و همانطور مسکوت نگاهش 
 می کند. 

 البته جا داره بگم اوايل مقاومت ميکرد. اميد داشت برگردی ولی... -

 بغض می کند اما اجازه ی گريز به لبخند از لبش نمی دهد. ايليا به برگشتن او اميدوار بود؟! 

روزهای زندگيش کنارش بودم و تو، تو سخت ترين روزهای زندگيش  بيتا من تو سخت ترين-
 ولش کردی رفتی .

 پس اينجا اونی که محقه منم! و سنگين تری اگه خودت کنار بکشی و جدا بشی! 

 ساره از لبخندش کفری شده و زخم می زند: 
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يرون! البته بد هم نشد برات! چون اگر خودت نمی رفتی ايليا از زندگيش می انداختت ب-
 اينجوری حداقل ميگی اونی که نخواست من بودم اينم واست يه امتيازه نه؟ 

 لبخندش عميق تر می شود و ساره می پرسد: 

 اين از همون خندهای غم انگيز تر از گريه ست؟ -

 نه! ديدن به تقال افتادن زن مغروری مثل تو واسم جالبه! -

 ساره تيز نگاهش می کند و گويی بدش نمی آيد خرخره اش را بجود! 

ايليا اگر می خواست من رو از زندگيش بندازه بيرون تو همين چهار سال اين کار رو ميکرد. -
هيچ با خودت فکر کردی چرا طالقم نداد در صورتی که به راحتی ميتونست اين کار رو 

 بکنه؟ 

 عضالت صورت زن منقبض می شود. 

 می تونست بره شکايت کنه، ميتونست طالق غيابی بده، چرا اينکار رو نکرد؟ -

 گويی در چشم های ساره آتش بر می افروزند!.. 

بذار من بهت بگم. اون هيچوقت نتونست من رو از زندگيش خط بزنه و تو صرفا براش يه -
 جايگزين بودی همين! 

 از پوزخندش خشم چکه ميکند: 

م حتی برای جايگزين تو شدن هم زيادی حيفم! چه شباهتی بين من و تو جايگزين؟ فکر ميکن-
 وجود داره که ايليا بخواد جايگزينم کنه؟ 

می داند اين نيش زدن ها آخرين دستاويز او برای حفظ غرورش است پس حتی خم به ابَرو 
 نمی آورد و می گويد: 

دست باال ميگيری بايد اين  شما که انقدر ادعای سطح و شعورت ميشه و اين همه خودت رو-
رو بفهمی من اصال تو شرايطی نيستم که بخوام سر شوهرم با تو گيس و گيس کشی راه 
بندازم! بايد انقدر درکت بکشه که بدونی وقتی بچه ام با اون وضع روی تخت بيمارستان افتاده 

ه ی اين منم آخرين دغدغه و نگرانيم رابطه ی بين و تو ايلياست! وقتی نمی فهمی يعنی هم
منم ها پوچه! تو خاليه! يعنی تو انقدر از برگشتن من احساس خطر کردی که پاشی بيای 
بيمارستان و از محق بودنت حرف بزنی! اگر انقدری که ميگی مطمئنی من از زندگی ايليا 
ميرم بيرون پس چه لزومی داشته تا اينجا بيای و برام خط و نشون بکشی؟ جز اينه که دستت 

  ؟ خاليه
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ماتش برده! شايد فکر نمی کرد اينی که دارد اين همه مسلط و مطمئن به نفس رفتار ميکند بيتا 
 باشد! اين چهار سال خيلی چيزها به او ياد داد، خيلی بزرگش کرد. 

و نکته ی آخر اين که من ديگه به خودم فکر نمی کنم. اين خاصيت مادر بودنه. برام ديگه -
نيست و اگر اين سعادت رو تو برگشتن به ايليا ببينم برميگردم چيزی جز سعادت پسرم مهم 

 و اگر نه قيدش رو ميزنم! روز خوش! 

در راهروی طبقه ی چهارم و مقابل در اتاق آيدين، ايليا را می بيند. سرش در موبايلش بود و 
 با دقت چيزی را تماشا ميکرد. 

. آه از نهادش برمی خيزد. به ساره می ايستد و از آن فاصله ی نه چندان دور نگاهش می کند
 دروغ نگفته است .

 حاال واقعا چيزی جز آيدينش مهم نيست! 

ايليا انگار حضورش را احساس می کند. گردن باال می کشد و می بيندش و با تعلل به سويش 
 می آيد و می پرسد: 

 چيزی خوردی؟ رنگ و روت خيلی پريده. -

 "ساره جان زهرمارم کرد" 

 يه چيزهايی خوردم. آيدين بيداره؟ -

 نه خوابيده. -

 درد که نداشت؟ -

 نه خدا رو شکر. -

 سر تکان می دهد: 

 خوبه. -

 ايليا حالش را می فهمد: 

 مطمئنی غذا خوردی؟ -

 و پشت دستش را به گونه ی او می چسباند: 

 يخ کردی! واسه چی دروغ ميگی؟ -

 و مچ دستش را می کشد و می گويد: 
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 يه چيزی بخرم برات بخوری االن از حال ميری!  بريم-

 * 

عمل پيوند تا به اينجا موفقيت آميز پيش رفته و عالمتی از پس زدن بافت وجود ندارد. خبر 
خوبی است اما اينکه ايدين بايد مدتی را در قرنطينه بماند و آنها از پشت شيشه تماشايش می 

وتاه و با شديدترين مراقبت های بهداشتی از کردند يا در بهترين حالت فقط برای لحظاتی ک
نزديک او را می ديدند آزار دهنده بود. هرچند که ديدنش حتی با وجود آن همه الغر و ضعيف 

 شدنش لذت بخش بود. 

هنوز درد در لگن و ضعف و خستگی را احساس می کند که به گفته ی پزشک طبيعی بود و 
 بايد تا مدتی اسيد فوليک مصرف ميکرد. 

حاال می فهمد صبر چه نعمت بزرگی ست و چقدر در زندگی به کار می آيد. حاال که چنين 
روزهای سخت و طاقت فرسايی را گذرانده و با درد کشيدن آيدين کوچک درد کشيده، می 

 فهمد که چقدر دريچه ی نگاهش به دنيا بسته بوده! 

چشمانش النه کرده چطور وقتی بيتا را می بيند که با وجود خستگی و غم عميقی که در 
سرسختانه سرپا ايستاده و خم به ابَرو نمی آورد، حکمت اين چهارسال را می فهمد. بيتا رشد 

 کرده، قوی و آبديده شده! 

در اين اوضاع خجالت می کشد حتی به ساره بيانديشد. از خودش خجالت می کشد، از بيتا، 
ه بهبود برود و تکليفش با بيتا روشن شود، از آيدين! و می گويد تا زمانی که حال آيدين رو ب

 ترجيح می دهد که رابطه شان را متوقف کنند. 

ساره عصبانی شده بود، داد کشيده بود، زخم زبان زده بود و در نهايت با قهر ترکش کرده 
 بود. 

شخصيت جديد بيتا را در کنار ساره قرار می دهد. شايد اگر چهار سال پيش بود ساره برنده 
اما اکنون در مقايسه به اين نتيجه می رسد که ساره فقط در شخصيت کاری اش جذاب ميشد 

است و پيشرفت کرده و در زندگی شخصی هنوز همان دختر غد و خودخواه و انحصار طلب 
 گذشته است و در مقابل بيتا...آه خدايا! 

ه اش می کند دلش برای لمس بی پروا و بدون محدوديت او پر می کشد. دل تنگش دارد ديوان
 و می داند که بخاطر جريان ساره بيتا چقدر نسبت به او مايوس و سرد شده. 

می داند شرط برگشتن بيتا و داشتن يک زندگی ارام کنار امدن بيتا با تمام شرايط شغلی او 
 هست وگرنه بار ديگر دخالت باالدستی ها را به دنبال دارد. 
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راه سخت و ناهمواری در پيش دارند اما مسئله ای  می داند با وجود دلخوری ها و کدورت ها
 خيلی مهم تر از خودشان مطرح است به نام ايدين. 

برای فراهم کردن آسايش و محيط مناسب برای رشد و ارتقای آيدين پدر و مادر و ثبات 
خانوادگی ضروری است .پسر او بايد بدون دغدغه و به دور از ناهنجاری های روحی که 

گذرانده بود بزرگ ميشد. بايد از پدر و مادرش به يک اندازه سهم می برد. بايد خودش از سر 
در فضايی آرام تربيت ميشد و روزهای دشوار بيماری را از ياد می برد و احتماال محقق شدن 

 تمام اين اهداف در گروی برگشت بيتاست. 

سيگار را در زيرسيگاری خاموش می کند و با خستگی حاصل از شب بيداری در بيمارستان 
 روی تخت دراز می کشد. 

اگر بحث آيدين به ميان نبود، از بيتا می گذشت؟ سوال سختی ست! يک چيزهايی ميان آن دو 
آن  خراب شده بود که بازسازی اش زمان می برد و قطعا آيدين انگيزه ی خيلی بزرگی برای

 بازسازی است. 

يک چيزی وادارش می کند موبايل را بردارد و با بيتا تماس بگيرد، يک چيزی مثل به ياد 
 آوردن حداقل شش هفت کيلو وزن کم کردنش در اين مدت، يا گودی پای چشمانش. نميداند. 

صدای ضعيفش را که از آن سوی خط می شنود دلش آرام می گيرد. ساره گفته بود که نکند 
مام اين يک سال او فقط داشته جای خالی بيتا را برايش پُر ميکرده. با آنکه قلبا جواب را می ت

 دانست انکار کرده بود و حاال می توانست صريح و قاطع بگويد که بله! 

 سالم. رفتی خونه؟ -

 سالم. آره اومدم دوش بگيرم يه چيزی بخورم برگردم. -

 خواهرت بيمارستانه؟ -

 آره. -

 پس يه کم بيشتر استراحت کن. داری از پا می افتی! -

 کمی مکث می کند و آرام می گويد: 

 آخه دلم طاقت نمياره. -

اول بايد خودت سرحال باشی که بتونی به ايدين هم رسيدگی کنی. تا پنج استراحت کن خودم -
 ميام دنبالت با هم بريم. 

 بی مخالفت می گويد: 
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 بهم خبر بده آماده شم. خيلی خب. قبل اينکه بيای -

 باشه. -

دو سه ساعتی می خوابد، دوشی می گيرد و با لپ تاپ به کارهای عقب افتاده رسيدگی می 
 کند. 

هوای پاييزی دارد کم کم رو به تاريکی پيش می رود که همانطور که بيتا خواسته به او اطالع 
ل از بيمارستان او را به يک می دهد و سپس آماده ميشود و به دنبالش می رود. قصد دارد قب

 جگرکی ببرد. خوب از رنگ پريده و ضعف و بی حالی دردش را می داند! 

وقتی به زحمت در حاشيه ی خيابان جای پارک پيدا و ماشين را پارک می کند بيتا متعجب 
 می پرسد: 

 چرا نگه داشتی؟-

 هوس جيگر کردم. -

 کمی نگاهش می کند و می گويد: 

 ينجا ميمونم. برو بخور من هم-

فقط برای خودم نميگم. خيلی ضعيف شدی اين مدت بايد به خودت برسی. ايدين به يه مادر -
 سر پا نياز داره. 

 موهايش را زير شال ُسر می دهد: 

 آخه اصال اشتها ندارم. -

 با خونسردی دستگيره را می کشد و می گويد: 

 اشتهات هم مياد سرجاش پياده شو. -

 می دهد و بيتا شگفت زده می گويد: بيست سيخ سفارش 

 اوه چه خبره؟ -

 تکانی به ابَروهايش می دهد: 

 اينجا از اين حرف ها نداريم، زياده و ميل ندارم و نمی خوام و... -

 من ديگه فوقش بتونم پنج شش تا بخورم. -
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اما اينطور نمی شود و او نيمی از سيخ ها را به زور هم شده، به خورد بيتا می دهد و سر 
 آخر صدای غرغرش بلند می شود: 

 ايليا به خدا دارم خفه می شم! -

 دست دراز می کند و خرده نانی را که روی شالش ريخته برميدارد. 

 بيتا کمی نوشابه می خورد و می گويد: 

 ی خوب بود. دستت درد نکنه خيل-

 چشمانش را در صورت آب رفته اش می چرخاند: 

 نوش جان. ديگه نمی خوری؟ -

 وای نه دارم می ترکم! -

 دنبال فرصتی برای صحبت کردن بود و نمی دانست چطور شروع کند. 

 يه پارکی اين نزديکی هاست بريم قدم بزنيم هضم بشه؟ -

 مردد لب می زند: 

 بيمارستان.. -

رف زدم گفتم يه کم ديرتر می ريم. مامانم هم اونجاست هواش رو داره نگران من با مريم ح-
 نباش. 

 زير چانه اش را می خاراند: 

 خيلی خب. -

 هوا سرد است اما نه آنقدر آزاردهنده و برای پياده روی تا حدودی مطلوب به نظر می رسد. 

 بيتا دست هايش را در جيب پالتوی نازک فرو می برد و شانه به شانه اش حرکت می کند. 

 فرصت نشد ازت بپرسم چطوری برای آيدين توضيح دادی باباش منم؟ -

 همانطور که سرش پايين است ضربه ای به سنگ ريزه می زند و می گويد: 

اش کنار مياد. منم خيلی ساده آيدين اونقدری کوچيکه که حقايق رو راحت می پذيره و باه-
بهش گفتم تو پدرشی و تا االن سفر بودی نتونستی بيای؛ فقط سوال پرسيد و واکنش بدی نشون 

 نداد. 
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 لبخند می زند: 

 اولين بار که گفت بابا... -

 بيتا با کمی شيطنت می خندد: 

 چقدر گريه کردی! -

 خب حاال به روم نيار. -

م که اگر يه روز من نباشم تکليف آيدين چيه، فکر ميکردم هميشه نگران بودم، می ترسيد-
 چقدر تنهام، بچه ام رو به کی بسپارم؟ حاال خيالم راحته ايليا. مطمئنم تو پدر خوبی ميشی. 

 شوهر خوبی نبودم؟ -

 با انگشت هايش بازی می کند و آرام زمزمه ميکند: 

 داشتيم در مورد بابا بودنت حرف می زديم. -

 من ميخوام در مورد شوهر بودنمم حرف بزنيم. خوب نبودم؟ -

 کنار نيمکت مکث می کند و رويش می نشيند و او نيز باالی سرش می ايستد. 

 خوب بودی؛ ولی... -

 ولی چی؟ -

 دست هايش را روی زانوانش می گذارد و خيره به سنگ فرش پارک می گويد: 

 ولی بی تفاوت! -

 چرخاند:  زبانش را در کام خشکش می

 من هيچوقت نسبت به تو بی تفاوت نبودم. -

بودی! به وحشت من اهميت نميدادی، شايدم بلد نبودی آرومم کنی. اون روزی که وسيله هام -
رو جمع کردم رفتم مثل سنگ نگاهم کردی، تالشی نشون ندادی، مدام حق رو به خودت 

 رفتم.  ميدادی، همين من رو نسبت زندگيمون نااميد کرد که راحت

 پلک می زند. نمی تواند صحبت کند. 

 بيتا ادامه می دهد: 
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مگه من چند سالم بود؟ کی رو داشتم؟ جفتمون کم سن و سال و بی تجربه بوديم، نابلد بوديم. -
از کسی هم کمک نگرفتيم، رئيس روئسات هم از اون شرايط و وضعيت بد روحی من 

بردن. وقتی از طرف تو حمايتی نديدم فهميدم  مخصوصا تو دوران بارداری نهايت استفاده رو
 مبارزه ارزشی نداره. ترجيح دادم برم. 

 لبش را زير دندان می فشارد. کنار بيتا روی نيمکت جا می گيرد. 

 وقتی هم ديدمت گفتم ای بابا! چهار سال با خيال کی آروم می گرفتم؟ جام چه راحت پر شده! -

 صدايش خشدار شده: 

 اونطوری که فکر ميکنی نيست. در مورد ساره -

 چطوريه؟ -

ساره چند ماه بعد از رفتن تو دور و برم می پلکيد. اگر من صرفا دنبال هوس هام بودم همون -
موقع باهاش می ريختم رو هم. سه سال منتظرت موندم. فکر ميکردم باالخره يه روز يه 

 ی که... زنگی، نشونه ای، اثری ازت می بينم اما تو يه جوری رفته بود

 بغض بيتا می شکند: 

 اگر ماجرا برعکس بود چی ميشد؟ -

 نفسش بند می رود: 

 بيتا...لطفا! -

 سرش را تکان می دهد و می گويد: 

 االن اين حرف ها ديگه چه فايده ای داره؟ -

 فايده داره. پای يه بچه در ميونه .اونم نه هر بچه ای، شرايط آيدين خاصه. -

 ونه اش پاک می کند: با سر انگشت اشک از گ

 پس اگر ايدين نبود چی؟ -

 نگاهش را به نقطه ای نامعلوم می دوزد: 

 نميدونم بيتا. نميدونم چی ميشد ولی مطمئنم االن اولويت تو هم ايدينه. -

ولی من پا توی زندگی ای نميذارم که بخاطر کس ديگه ای بخوانم حتی اگر اون کسی بچه -
 ام باشه! 
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 انگشت زير بينی اش می کشد و ضعيف می گويد: 

 فقط بخاطر بچه نيست! -

 صريحانه پاسخ می دهد: 

 اما حضور ساره تو زندگيت چيز ديگه ای ميگه! -

 من هيچوقت حسی بهش نداشتم، فقط يه وابستگی بود. -

زمان  اين برای من کافی نيست ايليا؛ نمی تونم بهت اعتماد کنم. حقيقتش رو بخوای حتی اون-
 هم از اين بابت نگران بودم. 

 بهش برميخورد و با نيشخند سر تکان می دهد: 

اين بی انصافيه! من انقدرا هم کثيف نيستم. تو خودت گذاشتی رفتی، چهارسال من رو تو بی -
 خبری گذاشتی، شايد ده سال ديگه هم پيدا نمی شدی. اونوقت تکليف من چی بود؟ 

 چرا طالقم ندادی؟ -

 نفس می کشد. خيره در چشمان پرسشگرش می گويد: سنگين 

 شايد به همون دليل که تو طالق نگرفتی! -

 * 

 مامانی موهام باز درمياد؟-

 بلوز را با احتياط از سرش رد می کند: 

 معلومه که درمياد عشقم! فقط يه کوچولو بايد صبر کنی. -

 بازم ميايم اينجا؟ من از بيمارستان خوشم نمياد. -

 مجبوريم بيايم تا شما خوِب خوب بشی. گاهی -

 کاپشن سورمه ای را تنش می کند و آيدين می پرسد: 

 بابايی کو؟ -

 به بابايی گفتنش لبخند می زند: 

 پايين منتظر ماست. -

 ما ديگه با اون زندگی می کنيم؟ -
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 دستش روی زيپ می ماند: 

 دوست داری باهاش زندگی کنيم؟ -

 ميکند:  با ذوق سرش را باال پايين

آره من دوستش دارم. اونم خيلی من رو دوست داره. اصال مگه همه ی زن و شوهرها با هم -
 زندگی نمی کنن؟ 

لب هايش را بهم می فشارد. اين سه ماه آيدين به شدت با ايليا انس گرفته و وابستگی و دلبستگی 
عجيب و البته قابل پيش بينی ای ميانشان به وجود آمده بود. نمی داند اين نگران کننده است يا 

 نه! 

 چرا... با هم زندگی می کنن. -

 بيتا جان؟ -

ند. آيدين واکنشی نشان نمی دهد و می داند که اينجا بر ميگردد و به ساغر خانم نگاه می ک
 همه او را بيتا صدا می زنند. 

 جانم؟ -

 لباساش رو پوشيد؟ -

 بله تمومه. -

 خب پس بريم. -

خوب بود که يک مدتی از فضای بيمارستان دور می شدند. بايد حسابی برای بازسازی روحيه 
 يا! ی ايدين تالش ميکرد. شايد يک سفر، شايد با ايل

ساغر خانم خيلی اصرار دارد که شب را کنار آنها باشند اما با معذرت خواهی از ايليا 
درخواست می کند تا او و ايدين را به خانه ی پدری برساند. دو ماِه مونا و مريم شده بود سه 
ماه و حسابی از کار و زندگی شان عقب افتادند و بليط برگشتشان برای هفته ی بعد بود. 

 می دهد اين يک هفته را با خواهرهايش باشد. ترجيح 

اين روزها همه به ساز دل ايدين می رقصند. هر کجا که او دوست دارد، هر غذايی را که او 
 می خورد، هر شبکه ای که او می بيند. 
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ايليا هر روز تماس می گيرد و با ايدين صحبت می کند و اگر هم بيکار باشد می آيد تا 
و بالتکليف به آينده فکر می کند. نمی داند چه تصميمی درست است. ايليا  ببيندش...و او گيج

 که موضعش را مشخص کرد و هرچند که بهانه اش آيدين بود اما خواسته اش را گفت. 

اين انکارنشدنی بود که هر دو تقصيراتی داشتند، هر دو کوتاهی کردند و اين که کفه ی ترازو 
 علوم است. به سمت کدام سنگينی می کند نام

تنها چيزی که او را نسبت به ايليا مردد می کند ساره است و در غير اين صورت حتی لحظه 
ای در برگشت تعلل نمی کرد. ديگر حاضر بود حتی با وجود يک پسر سه چهار ساله مصائب 
و خطرات شغلش را هم بپذيرد. اصال مگر عمر دست خدا نيست؟ چطور اين چهار سال اتفاقی 

 چرا آن موقع کمی صبوری نکرد؟  نيفتاد؟

مريم و مونا و نهال کوچک که می روند ساغر خانم او و آيدين را به خانه ی خودشان می 
 برد تا به يکباره خلوت شدن دورشان را کمتر احساس کنند. 

اينکه رفتار و خلق و خوی پدر و مادر ايليا بعد از اين چهار سال تغيير نکرده خيلی خوب 
هنوز می تواند با آن دو راحت باشد، هنوز هم می تواند جای خالی پدر و مادرش  است. اين که

 را با آنها پر کند. حضورشان در اين سه ماه نعمت بود. 

از پشت کانتر به ايليا و ايدين نگاه می کند که با ايکس باکس سرگرم هستند و آقا حسام هم با 
 جان و سر و صداهايشان لبخند می زند. روزنامه باالی سرشان نشسته و هر از گاهی به هي

 ساغرخانم همانطور که دارد تکه های مرغ را در روغن داغ می اندازد می پرسد: 

 حاال تصميمتون چيه؟ -

 آهی می کشد و مشغول ريز کردن کاهو می شود: 

نميدونم .می ترسم ساغر خانم. زندگی ای که يک بار از هم پاشيده بار بعدی راحت تر از -
 ی پاشه. هم م

اگر ترديدت بخاطر اون خانميه که تو زندگی ايليا بود...بذارش به حساب يه حماقت، يه -
خطايی که از هر مردی ممکنه سر بزنه، ايليا هم که پسر پيغمبر نيست! ضمن اينکه تو توی 
اين چهارسال هيچ کجای زندگيش نبودی. هر آدمی به زنی که نيست و وجود نداره و اونطوری 

فرصت دادن به طرفش ميره متعهد نمی مونه .ميدونم االن ميگی ميتونست  ولش ميکنه بدون
اول طالقم بده؛ ولی همين خودش يه نشونه ست. اين يعنی نتونسته حتی بعد از چند سال ازت 

 دل بکنه. چرا نيمه ی پُر ليوان رو نمی بينی؟ 
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د. اين منطق زخم اگر می خواست به حرف دلش گوش بسپارد که فقط نيمه پُر ليوان را می دي
 خورده اش بود که بازی در می آورد. 

بيتا نظر من اينه که يه دو سه روز بريد سفر. گفته بودی برای ايدين نذر کردی بريد مشهد -
اونجا گوسفند قربونی کنيد. خب اين فرصت خوبيه. هم روحيه ی ايدين و هم روحيه خودتون 

رو با هم وا ميکنيد و تصميم درست رو عوض ميشه. يه نفسی تازه می کنيد. سنگ هاتون 
 می گيريد. هوم؟ 

 تامل می کند و می گويد: 

 فکر کنم پيشنهاد خوبی باشه. -

که هر چی پيش بياد خير باشه عزيزم. هللا پس به ايليا ميگم واسه بليط و هتل اقدام کنه. انشا-
 نگران نباش! 

 * 

مقدمات سفر مشهد خيلی سريع چيده شد. آيدين که داشت بعد از روزها تحمل سختی و درد به 
 سفری همراه پدر و مادرش می رفت از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجيد. 

ايليا برای راحتی آنها بليط هواپيما خريده و در هتلی درجه يک اتاق سه تخته رزرو کرده 
 بود. 

ن زيارت می ارزيد. بعد از تحمل همه ی آن مصائب و باز پس گرفتن هوا سرد بود اما به اي
 آيدين از کام مرگ ،چه چيزی می توانست به اندازه ی اين سفر حالشان را خوب کند؟ 

مقابل ساک چمدان نشسته و نمی داند چطور لباسی بپوشد. بعد از چهار سال و خرده ای با 
 اب را سخت می کند. ايليا در يک اتاق تنها شده است و اين انتخ

 با کلی کلنجار ست اسپرت گرمکنی انتخاب می کند و در سرويس می پوشد. 

بيرون که می آيد می بيند ايدين روی شکم ايليای خوابالود نشسته و با موهايش ور می رود. 
تخت دو نفره به سويش دهان کجی ميکند. واقعا بعد از آن که روی اين تخت خوابيدند قرار 

 ره ی جدايی هم فکر کنند؟ آه چقدر مسخره! بود دربا

ايليا با چشم های خمار از خستگی سر تا پايش را برانداز می کند. معذب نمی شود اما احساس 
 غريبی دارد که به نظر طبيعی هم بود. 

 ايدين بلند بلند تعريف می کند: 
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ولی مهگل کاردستی ای که من درست کردم از همه کاردستی ها گشنگ(قشنگ) تر بود؛ -
حسوديش شد و خرابش کرد. منم باهاش گهر (قهر) کردم اومد بوسم کرد.بعد من ازش خوشم 

 اومد. می خوام باهاش ازدباج کنم ميشه؟ 

اما حواس ايليا به آيدين نيست و دارد خيره خيره نگاهش می کند که ايدين دست هايش را دو 
 طرف صورت او می گذارد و به سمت خودش می چرخاند: 

 بهم نيگا کن. باباِی بد! -

 ايليا با شور می بوسدش: 

 آخ قربون بابا گفتن تو برم من. توله خرس! -

با ابَروهايی باال رفته گردن می چرخاند. ياد توله شير گفتن های او می افتد و حرص خوردن 
 های خودش. 

 ايدين عصبانی جيغ می زند: 

 من خرس نيستم! -

 می زند:  ايليا با شيطنت رو به او چشمک

 اينم مثل تو حساسه! -

 لبخند که می زند لبخند ايليا جمع می شود و می گويد: 

 ولی ديگه توله شير نيستی، با اين موهای زشتت! -

 بی اختيار دست ميان موهايش می برد می پرسد: 

 واقعا زشته؟ -

 کمی در صورتش مکث می کند. لب هايش جمع می شود: 

 نم خيلی هم ِس... اومم نه االن که فکر می ک-

تک سرفه ای می کند و با ابَرو به ايدين اشاره می زند که ايليا نچی می گويد و جمله اش را 
 نصفه می گذارد. 

 لُپ آيدين را می کشد و می گويد: 

 يکی دو ساعت بخوابيم بعد بريم نهار و بعدم حرم. چطوره؟ -

 با شوق سر تکان می دهد: 
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 عاليه.-

 ايدين می پرسد: 

 حرم کجاست؟ -

 و ايليا برايش توضيح می دهد و ايدين ذره ذره پلک هايش گرم می شود و به خواب می رود. 

ايليا او را روی تخت تک نفره می خواباند و دورش بالش می چيند تا اگر احيانا غلت خورد 
 نيفتد هرچند که ايدين زياد بدخواب نبود. 

 يليا متوجه می شود: مردد کنار تخت اين پا آن پايی می کند و ا

 اگر سختته من روی زمين می خوابم. -

 سری طرفين تکان می دهد: 

 نه نه! مشکلی نيست. -

هر دو طاقباز دراز می کشند. ايليا کامال خونسرد است و انگار فقط قلب اوست که مثل نوجوان 
 های هفده هجده ساله مسحور اين نزديکی شده! 

 قدر ازش دلخور و عصبانی هستی" به خودش تشر می زند "يادت نره چ

 بيتا؟ -

 بله؟ -

 خوبی؟ -

 از سوالش تعجب می کند: 

 خوبم! چطور؟ -

 هومی می کشد و می پرسد: 

 چطوری چهار سال هم بچه داری کردی هم درس خوندی هم سرکار رفتی؟ -

 زبان روی لبش می کشد و می گويد: 

تا يکی دو سال اول که به لحاظ مالی اون آقای صادق پور تامينمون ميکرد، خونه زندگی -
همه چی؛ حتی اون کاری که تو شرکت ستاری هم دارم اون جور کرد. همسايه مون، همون 
فروغی که ديديش يه پسر همسن و سال ايدين داره. خيلی کمکم کرد وقتايی که کالس داشتم 
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کم هم که بزرگ تر شدن گذاشتيمشون مهد. خب...يه جورايی کار  ميذاشتمش پيش اون. يه
 خدا بود وگرنه خودمم بهش فکر ميکنم ميپرسم چطوری؟! 

 وقتی قبول شدی من رو تو دلت دعا ميکردی ثوابش بهم برسه! -

 دستش را روی چشم هايش می گذارد و می خندد: 

 اون لحظه واقعا جات خالی بود. -

 تم وقتی جواب قبوليت اومد برات يه اسب بخرم! جفت فريا رو. اون موقع ها می خواس-

 به نيمرخ ايليا خيره می شود: 

 واقعا؟ -

 اوهوم. -

 اگر اين رو می دونستم عمرا نمی رفتم! -

 عجب! -

 هر دو می خندند. 

 لب های ايليا بعد از مدتی بی حالت می شوند و جدی می پرسد: 

 با زندگيمون چيکار کنيم بيتا؟ -

 نفس عميقی می کشد. نمی داند چه بگويد، نمی داند کدام جواب درخور تر است! 

 تعليق شدم! -

 متحير نيمخيز می شود: 

 چی؟ -

 تعليقم کردن! -

 از کجا؟ -

 سازمان. -

 چرا؟ -

 يه کم گرد و خاک کردم. -
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 مبهوت نگاهش می کند: 

 شوخی؟! -

 من االن شوخی دارم؟ -

می چسباند. ايليا بلند می شود و کمرش را به تاج تخت تکيه  سر انگشت هايش را به لب هايش
 می دهد: 

من شغلم رو خيلی دوست دارم بيتا. خيلی برام ارزش داره. ديدی که جونم رو هم بيخيال -
 شدم! قبال بهت گفتم به چشمم فقط يه شغل نيست باورمه. 

 و کمی خم می شود و دست های او را می گيرد: 

ايدين اون باور رو زير پا گذاشتم، هرچند موقتی! اين يه قدم از طرف من حاال بخاطر تو و -
بود. حاال منتظر قدم توام. بابت ساره بله حق داری معذرت می خوام؛ ولی منم بابت چهار 

 سال فرار تو، بابت پنهون موندن بچه ام حق دارم، ندارم؟ بيا اين حق ها رو ببخشيم. 

 د. اشکش روی قفل دست هايشان می چک

 ايليا ادامه می دهد:

من نمی خوام تمام عمرم حسرت بخورم. تو و ايدين رو می خوام. دوست ندارم بچه ام مثل -
خودم تو يه خانواده ی نصفه نيمه بزرگ شه. من ميخوام يه خانواده ی منسجم داشته باشه، تو 

 ارامش بزرگ شه. توام همين رو می خوای نه؟ 

ن لحظات دوست دارد ايدين را بهانه نکنند. گوش هايش تشنه نه چيزی کم است! حداقل در اي
 ی شنيدن هستند. 

ايليا با لذت نگاه ناراضی اش را تماشا می کند. با يک حرکت غير منتظره دست دور کمرش 
 می اندازد و جلوترش می کشد. 

 چی ميخوای بشنوی؟ -

 چقدر زود او را می فهميد!.. 

 پيشانی هايشان که بهم می چسبد تعارف را کنار می گذارد و می پرسد: 

 ميخوام بدونم اگر آيدين نبود چی ميشد؟ -

 ايليا نفسش را در صورت او خالی می کند و می گويد: 
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 نميدونم اون موقع تصميمون چی بود ولی ميدونم من نمی تونم تو رو دوست نداشته باشم! -

 * 

از بازار برای ايدين دو سه تکه اسباب بازی می خرند. دل کوچک پسرش با همين چيزها 
 شاد ميشد. 

خريدها را در مقداری سوغاتی و يک سری مواد خوراکی خالصه می کنند و به هتل بر می 
 گردند. 

بعد از صرف نهار آماده می شوند و به حرم می روند. امروز نسبت به روزهای ديگر هوای 
دل و خوبی دارد در حدی که می توانند در صحن بنشينند و از فضا لذت ببرند. ايدين يکی متعا

از اسباب بازی هايش را که ماشين بنز کوچک و مشکی رنگی ست با خودش آورده و سخت 
مشغول است و ايليا دارد با پدر و مادرش حرف می زند و از اوضاع و احوالشان خبر می 

ح دستش را زير و رو می کند و به دنبال دعا و زيارتی ست که بتواند دهد و او نيز کتاب مفاتي
 اوج قدردانی اش را از برگشت نسبی سالمت پسرش به جا بياورد! 

در اين لحظه، در همين لحظه ای که ايليا سمت راستش نشسته و ايدين مقابلشان و هر چند 
!! ديگر جز حفظ همين خانواده لحظه يک بار تاکيد می کند تصميم گرفته با مهگل ازدواج کند

 ی سه نفره هيچ چيز از خدا نمی خواهد. 

 ايليا تماس را قطع می کند و بی مقدمه می گويد: 

 راستی بهت گفتم ساره رو اخراج کردم؟ -

ناباور تکانی به ابَرويش می دهد و نمی گذارد آن احساس عميق شادی به صورتش راه پيدا 
 کند: 

 جدی؟ -

 شرکت يکی از دوستام. آره، فرستادمش -

 ساره کارمند مفيديه. خيلی کمک دستت بود سختت نميشه؟ -

 هستن دو سه نفری که بتونن جای اون رو بگيرن. قابل اعتماد هم هستن. -

چشمهايش را ميان اجزای صورتش می چرخاند و احساساتی که چهار سال در خواب فرو 
 مهارشان کار او نبود!  رفته بودند، از دو روز گذشته شورش کرده و ديگر

 از کارت مطمئنی؟ اگر فقط بخاطر من... -

@mahbookslibrary



 جدای از اينکه بخاطر تو هم بود ولی اينجوری واسه هر سه تامون بهتره. -

 نمی داند چرا اما تشکر می کند: 

 ممنون! -

 ايليا لبخند می زند: 

 وظيفه بود! -

ت. خيلی تجربه ها کسب او در عمر بيست و شش ساله اش خيلی درس ها از زندگی آموخ
کرد. فهميده بود که يکی فقر و ديگری خانواده می توانند چه اثرات عميقی بر روی جامعه 

 بگذارند. 

چه مشکالتی که از اين دو موضوع برمی خيزد. چه حماقت ها، چه جنايت ها، چه مصيبت 
 ها!.. 

بتدايی ترين نيازهای اگر فقر نبود کار او هرگز به مواد فروشی نمی رسيد، برای تامين ا
شهروندی سر و کارش با وحشتناک ترين و ناانسان ترين انسان هايی که می شناخت نمی 
افتاد، برای احقاق پيش پا افتاده ترين حقوقش روح و جسمش لگدمال نميشد و شخصيتش آنقدر 
ضعيف و بی جسارت شکل نمی گرفت. آنقدر راحت ميدان را خالی نمی کرد و با بی تدبيری 
زندگی اش را از هم نمی پاشاند. آخ که فقر چه بر سر آدم ها می آورد و چطور به قهقرا می 
کشاندشان. آخ از وقت هايی که نفس پدرش به شماره می افتاد و داروهايش به دليل تحريم 
کمياب ميشد. وقت هايی که مجبور بود همان داروها را به سه برابر قيمت از بازار سياه تهيه 

دبار خودش را برای خانواده اش قربانی کرد شمارش از دستش در رفته بود! آخ از کند و چن
 فقر!.. 

آخ از بی خانوادگی! بيچاره ايليا! اگر فاجعه ی زندگی او فقر بود، فاجعه ی زندگی ايليا 
خانواده بود، که شايد اگر ايليا خانواده داشت، پدر و مادر با صالحيتی داشت، ياد می گرفت 

ران زندگی مشترکشان چکار کند. بلد بود آرامش را به روح ناآرام و وحشت زده ی موقع بح
او بازگرداند. بلد بود اوضاع را کنترل و مديريت کند و شايد او هرگز به قدری تحت فشار 

 قرار نمی گرفت که قيد همه چيز را بزند و برود. 

ی کند که خدا در سخت ترين با چشم هايش تمام حرکات ايدين را می بلعد. حضور او ثابت م
شرايط هم گوشه چشمی به او داشته که اگر ايدين نبود همان چهار سال پيش کارش تمام ميشد. 

 بيماری ايدين هم هشدار خدا بود که يعنی هميشه يک بدتری هم وجود دارد! 
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ايدين به او انگيزه داد. انگيزه ی زنده ماندن، جنگيدن، تالش کردن. ايدين بار ديگر طعم عشق 
و اين بار به شکلی متفاوت آن را به او چشاند. با امدن ايدين ثابت شد که زندگی در هر 
شرايطی ادامه دارد و راکد نمی ماند. او يک پيام است يا يک هديه. هديه ای زيبا از طرف 

 خدا. 

نظری به ايليا می اندازد. او هم مسخ ايدين است و شايد او هم دارد به همان چيزهايی می 
 انديشد که بيتا. 

 تالش برای رهايی بی فايده بود. ايليا برای ابَد جايی ميان قلب او حبس است! 

 ايليا: توله خرس؟ 

 ايدين ناله ی اعتراض آميزی سر می دهد: 

 عههه! -

 اذيتش نکن. -

 نزن شير بی يال و کوپال!  تو حرف-

 ايليا! -

 همين که من ميگم! -

ايدين با حالت قهر پشتش را به آنها می کند. دو سه تا کبوتر باالی سرشان پر می زنند. ايليا 
از پشت ايدين را بغل می زند و ميان بازوهای خودش می گيرد. ايدين می خواهد فرار کند 

حساس او می چسباند و فوت می کند. صدای قهقهه که ايليا لب هايش را به گردن کوچک و 
های ايدين بلند است. خيلی بلند، در فضای آنجا می پيچيد و نه يک بار، که صد باره می 

 فهماند معجزه هنوز هست. 

سر سوی آسمان آبی و صاف می گيرد. احساس می کند نگاه خدا روی آنهاست. لبخند می 
 زند. 

 "پس قطعا با سختی آسانيست" 

  ايان پ

  

  .نکته: تمام رخداد های اين رمان زاده ی تخيل نويسنده است
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