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 ه نام خداب

 »جهان آلودهی خواب است»رمان: 

 »بهاره غفرانی»نویسنده: 

 :مقدمه

 .شب از وحشت گرانبار است»

 :جهان آلودهی خواب است و من در وهم خود بیدار

 چه دیگر طرح میریزد فریب زیست

 »حیرت نقش دیوار است؟در این خلوت که 

 (سهراب سپهری)

*** 

ی کارتینگ گرفت و  ی مسابقه اش را به سمت برنده انگشت سبابه

 :ی لبهایش نگه داشته بود، گفت همانطورکه سیگار را گوشه

 .خور عوضی غمترین آدمای دنیاست مفت اونو نگاه. یکی از بی -

 ر جینچپ و با تمسخر نگاهش کردم. یک شلوا پوزخندی زده و چپ
داشت و موهای کدر و نامرتبش  رو رفته و تیشرتی ساده به تن رنگ

 .اش رها شده بود روی پیشانی هم 

 تو از کجا میدونی مفتخوره و غم و غصه نداره؟ -

 حین این که با چشمانی تیز شده به برنده زل زده بود، سیگار را بین

 .انگشتانش گرفت و دودش را به هوا فرستاد

 .االغ. اینجور آدما رو با یه نگاه میشه تشخیص داد معلومه دیگه -

 :چینی به بینی داده و سر به افسوس جنباندم

ی کوفتی سیگار نکش. دوست داری  هزار بار گفتم جلوی این کافه -

 رسولی ببینه و بیرونم کنه؟ خانم
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 .سیگار را زمین انداخت و زیر پایش له کرد

زدی بیرون، صاحبخونه  ول کن این حرفا رو. امروز دم صبح که -

 ات چیه؟ برام شاخ و شونه کشید. برنامه اومد

 :لنگه ابرویی باال انداختم و با کراهت نگاهش کردم

خونه رو تو باید اِخ میکردی  ی من چیه؟! این ماه کرایه برنامه -

 .من شازده؛ نه

 :اخمهایش در هم رفت و صدایش را باال برد

 ندیدی اون آشغال بیرونمد چرا حرف مفت میزنی؟ مگه   -

 ی اون سگدونی رو بدم آخه؟ انداخت؟ از کجام دربیارم اجاره

 :انگشتم را جلوی بینی گرفته و او را دعوت به سکوت کردم

بِبُر صداتو... چه خبرته؟ باشه گورتو گم کن خودم این ماه یه خاکی  -

 .سرم میریزم به

دنش فرو برد. دستش را باال و انگشتانش را بین موهای نزدیک گر

 :به من انداخت وخکج زد و نگاهی ش لبخندی

 .عاشق این ابهتتم. دختر باس مثل تو همه فن حریف باشه -

اش که روی یکی از آنها جای  های برجسته صورت استخوانی و گونه

ی ریز و درشت مانده بود را از نظر گذراندم و چرخیده و  بخیه چند

 :راه افتادم سمت کافه

 .نریز... باید برگردم سر کارمزبون  -

صدای قدمهای تندش را شنیدم و بعد سد راهم شد. سؤالی نگاهش کردم 

ی لب پر تبسمش کشید و سرش را جلو  انگشت شستش را به گوشه که

 :آورد

 یه پنجاه تومن داری پیشت؟ -

 :پوفی کشیده و دستانم روی سینه چلیپا شد
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 واسه چی میخوای؟ -

 :قب رفتگردنش را خاراند و ع

 مثقال باس تو جیبم باشه یا نه؟ راره با بروبچز بریم بیرون. یه ق -

 :چشم در کاسه چرخانده و از کنارش گذشتم

ات  مرگ بشم از دست این ولخرجیای تو و ننه الهی من جوون -

 .شم... برم از کیفم بردارم بیام راحت

 آن خوابچشم که باز کردم اما دنیای دیگری پیش رویم بود. چند باری 
معنی را دیده بودم. رویایی که هیچ شباهتی به زندگی  بیخود و بی

ی ذهن متوهم خودم بود. دستی به موهای  نداشت و فقط ساخته ام واقعی

 لختم کشیدم
و جلوی آینه رفتم. لباسهایی که تنم بود، عکس چیزی که در خواب 

یهان ای که همراه زندایی و ک دیدم،بهترین جنس را داشتند و خانه

که کیهان در « سگدونی»زندگی میکردیم، هیچ شباهی به آن  درونش

حرفش را میزد نداشت. موهایم را شانه زده و دم اسبی بستم و  رویایم

بیرون رفتم. از راهرو گذشتم و خودم را به سالن پذیرایی  از اتاقم

شیوا و دوستانش دور میز غذاخوری نشسته بودند و  رساندم. زندایی

میگرفتند. زیرلب سالم گفتم و سمت آشپزخانه پا تند  فال قهوهداشتند 

 کردم. بدون اینکه

 :جواب سالمم را دهد، غر زد

الزم نکرده اونجوری بدو بدو بری آشپزخونه. دیدم خانم خوابن، غذا  -

 .بیرون سفارش دادم از

گفتم و مشغول پذیرایی از آنها شدم. بعد از اینکه « ببخشیدی»زیرلب 

ی من  م شد، عاقبت زندایی دل از فنجانش کند و با اکراه خیرهتما کارم

 :شد
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ام از صبح  دست و صورتتو بشور برو پیش کیهان. طفلک بچه -

 .تا خودش بره به کاراش رسیدگی کنه منتظرته

 .چشم االن میرم -

همانطور که داشتم سمت اتاقم میرفتم، شنیدم که دوستش آرام به او 

 :گفت

 دختر بیچاره رو اذیت میکنی شیوا؟ مگه کلفتته؟چرا اینقدر این  -

 :زندایی ایشی گفت و پر غیظ پاسخ داد

 .حقشه. دختره خیلی وقیحه-

چرا وقیح بودم؟! من که قبل از تصادف و فوت پدر و مادرم، حتی یک 

هم آنها را ندیده بودم، از کجا میدانست وقیح هستم؟ حتی بعد از  بار

. چطور در حالت اغما میتوانستم وقیح هم سه سال در کما بودم تصادف

 !باشم؟

 !هیچ وقت این مقدار از خباثت زندایی را درک نکرده بودم

 وارد اتاقم شدم و لباسهایم را عوض کردم. کمی آرایش هم چاشنی کارم
شد و از خانه بیرون رفتم. تاکسی دربست گرفتم و بعد از گذشت یک 

را داشتم. کیهان با آن قد  شاپ کیهان رسیدم. ذوق دیدنش به کافی ربع

های روی گونهاش دل مرا میبرد. اصالً از  چشمان کشیده و بخیه بلند،

 وقتی که
 آن فراموشی کوتاه مدت یک ماهه را گرفتم و حتی نمیدانستم اسمم

های باالی آن به  چیست، دل به او دادم. در را که باز کردم، زنگوله

دن در، هوای کافه دوباره خوردند و سر و صدا کردند. با بسته ش هم

هایم  گرم ودلچسب شد و هوای زمستانی پشت سرم جا ماند. کف چکمه

پادری زیبای جلوی در مالیدم و بعد سمت پیشخوان رفتم.  را به

های پالتوی سرخابی رنگم را باز میکردم، گردن  دکمه همانطور که

د، محو کشیدم تا کیهان راببینم. مشغول تزیین قهوه بود و من با لبخن
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 تماشایش شدم. صدای
سالم گفتن شاگردش از پشت سرم آمد و باعث شد که کیهان سر بلند کند 

ام شود. جواب سالم حجت را دادم و به آن طرف پیشخوان و  خیره و

ی تزیین شده را توی سینی و روی  کیهان رفتم. فنجان قهوه نزد

کیهان  گذاشت و به حجت گفت که ببردش. با دور شدن حجت، پیشخوان

و بدون  مرا به دنبال خودش جایی دور از دید کشاند. آرام خندیدم

 مقاومت همراهش رفتم. 

 کجا بودی تا حاال؟ نمیگی اینجا دختر زیاد میاد و میره؟ -

قلبم داشت در دهانم میزد.. پشت چشمی نازک کرده و از کنارش گذشتم 

 :لبخندی کنج لبهایش نشست

 .گولو میبینه زیزیچشم من فقط تورو د میاد و میره امادختر زیا -

ی لبهایم خوش نشسته بود، جمع کردم. دستانم  تبسمی را که بر پیکره

 :را روی سینه به هم گره زده و گفتم

ی نفرتی رو که زندایی نسبت به من داره، جبران  اگر قول بدی همه -

 .صبح زود با خودت میام کنی

 :زمزمه کرد

 .اضافه بزنهزنداییت غلط میکنه زر  -

ها رسیدگی کردم. دست به سینه به  ازاو جدا شدم و به سفارش مشتری

 :یله داد و با نیشخند تماشایم کردتک دیوار

 این لوسبازیای عهد بوقی چیه درمیاری؟ -

 :خندیدم و دستگاه را روشن کردم

 .گفتم که من قبل از ازدواج دم به تله نمیدم -

داشت و مشغول ریختن اسموتی توی او هم خندید و تکیه از دیوار بر

 :شد لیوان
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 .ای ب تو خودت تلهصالم -

چپ نگاهش کردم و لبخندم را خوردم. کارمان که تمام شد اصرار  چپ

که بروم بنشینم تا شکمم را سیر کند. واقف بود که در خانه و با  کرد

ای کیک گردویی و  زندایی نمیتوانستم زیاد به خودم برسم. تکه حضور

 داغچای 

 .و معطر زعفرانی برایم آورد؛ میدانست عاشق این ترکیب هستم

رویم نشست و محو منی که داشتم دو لپی میخوردم شد. به یکباره  روبه

آن خواب مسخره افتاده و بعد از اینکه محتویات داخل دهانم را  یاد

 :دادم، گفتم قورت

 کیهان؟ -

 :دست زیر چانهاش بود و زل من

 کیهان؟ -

 نجووو-

 :رام خندیدم و گفتمآ

 میشه یه بار منو ببری کارتینگ؟ -

چند بار پلک زد و صاف در جایش نشست. خط اخمی میان دو ابرویش 

 :خوش کرد و پرسید جا

 کارتینگ چه خبره؟ -

 :ای دیگر از کیکم کندم و گفتم تکه

اش خواب کارتینگ میبینم. فکر کنم خیلی بهش عالقه دارم  آخه همه -

 .خوابشو میبینماش  همه که

 :تر نمود و خودش را جلو کشید و روی میز خم شد اخمش غلیظ

 خواب کارتینگ میبینی؟ مگه تا حاال رفتی که خوابشو میبینی؟ -

 :سر به چپ و راست تکان داده و شانه باال انداختم
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نه ولی خوابه دیگه. دست خودم که نیست. حاال یه کارتینگ بردن  -

 .ن داره؟ اصالً نخواستیم؛ خودم میرمسؤال و جواب کرد اینقدر

ای رفتم و چنگال را توی ظرف گذاشتم و خودم را عقب  غره چشم

 .کشیدم

لبخندی کج زد و از جایش برخاست. دستانم روی سینه چلیپا شد و رویم 

ی چشم دیدم که  خم  سمت دیگری که او نباشد چرخاندم. از گوشه را

 شد. دست دراز کرد و چنگالم را
 ک فرو برو برد و به دهانم نزدیک کرد. توی کی

 .د اون روی سگ منو باال نیار. کوفت کن اینو بینم  -

 ظاهراً روی سگش بیخبر از او باال آمده بود! در آن یک سالی که به
اش زیاد نصیبم شد، اما هیچ وقت آزاری به  هوش آمده بودم، زورگویی

ع کرده و از جایم نرسانده بود. به همین خاطر تمام جرأتم را جم من

 .برخاستم

 :محلی سمت در رفتم کیفم را روی دوشم انداخته و با بی

 .برو پی کارت بابا. خودم االن میرم... به تو هم هیچ احتیاجی نیست -

 با سرعت نور آمد و سد راهم شد. پر اخم چشمانم را نشانه گرفت و

 :حرصی توپید

 .. وایستا خودم میبرمتکناضافی ن غلط -

راه اخمهایش در هم بود و حرفی نمیزد. آخر سر به شهری تمام 

شهر خودمان رفت و وقتی که وارد محوطه پیست شدیم،  نزدیک

 :زیرلب غر زد

مثقال مساحت کارتینگ داره که خانم  یهانگار شهر خودمون با  -

 .گرفته ویارش

 بود را زیاد به کاریه مثقال  ی خاص که شامل  آن واژه
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 :فتممیبرد. خندیدم و گ

ادبی کیهان؟ من تا حاال ندیدم زندایی بد  خداوکیلی تو چرا اینقدر بی -

 کنه. با چیزهایی هم که مامانم تعریف کرده بود، فکر نمیکنم دایی دهنی
 خدابیامرز فحش محش یادت داده باشه. به کی رفتی تو؟

 :خندید

 معلومه به مامانم. اگر میبینی تا حاال جلوت خودشو رو نکرده چون -

 بیاد و کالس کارو حفظ کنه. اینجوریشو نبین... خیلی  خواسته افه

 .مارمولکه

 آمد. برای همین وقتی کیهان او را به رگبار ناسزا از زندایی بدم می
 میبست، واکنشی نشان نمیدادم. ته قلبم کمی هم خوشحال میشدم. چه

 اشکالی داشت؟ البد خودش مادرش را خوب میشناخت که درشت بارش

 .میکرد. لبهایم کمی به باال انحنا گرفت که سریع رفع رجوعش کردم

نگاهی به سر و ته پیست انداختم و هیچ چیزی برایم آشنا نیامد. حتی 

خوبی هم نگرفتم و خالف چیزی که فکر میکردم، حالم خراب شد.  حس

هایم  سرعت ماشینها سرم تیر کشید. دستانم را روی شقیقه با دیدن

هایی از  دم. به محض بسته شدن چشمانم، صحنهش گذاشتم و خم

 تصادف جلوی چشمانم

 :ای نشاند پدیدار شد. کیهان مرا گوشه

 .ششش. ریلکس باش االن خوب میشی -

 :بوی سیگار حالم را بدتر کرد. نالیدم

 .آره اگر سیگارتو بذاری کنار خوب میشم -

 .دیدم که بالفاصله سیگار زیر کفشش له شد

 ون خوابا دیدی، بگو که بازم هوتن رو خبر کنم. انگاراگر بازم از ا -

 .عوارض اون فراموشی مسخره هنوز دست از سرت برنداشته
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هوتن دوست روانشناس کیهان بود که در مواقع لزوم هیپنوتیزم 

 ...میکرد

م  آمد! با اینکه باعث شد حافظها و من هیچ از هیپنوتیزم خوشم نمی

 برگردد،
داشتم. حس میکردم اختیارم دست خودم  اما حس بدی نسبت به آن

 .نیست

سالنه، حین اینکه سرم را  سری تکان دادم و از جایم برخاستم. سالنه

 گرفته

 :بودم سمت راه خروج رفتم. سوار ماشین شدیم و کیهان غر زد

 دیدی؟ خیالت راحت شد؟ کرمت دیگه نمیلوله؟ -

دادم. دستش با لبخند نگاهش کرده و سرم را به چپ و راست تکان 

 ضبط رفت و یک آهنگ رپ پر سروصدا گذاشت؛ حتی آهنگ سمت

گوش میداد پر از فحش و حرف رکیک بود! مدام سرخ و  هایی هم که

 .اما کیهان با بیخیالی همراه رپر میخواند سفید میشدم و

 وقتی به شهر خودمان رسیدیم، شب شده بود. گرسنه و تشنه به خانه
ورودمان از آشپزخانه بیرون آمد و شروع  برگشتیم و زندایی به محض

 :غرولند کرد به

 باز تو پسرمو برداشتی بردی بیرون که جیباشو خالی کنی؟ بهت گفتم -

اذیتش شاپ که کیهان هم به کاراش برسه. نه اینکه بری  بری کافی

 .کنی

 احتماالً به کافه زنگ زده و متوجه نبود ما شده بود. دهان باز کردم تا
بلندی گفت و « اَه»کنم و صدایش را ببرم که کیهان عذرخواهی 

 صدایش را

 :روی سرش انداخت

 .کن شروع. وایستا برسیم بعد بس کن -
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 و بعد خودش را روی مبل انداخت. سرم را به زیر انداختم تا زندایی

 :ام را نبیند. سمت اتاقم راه افتادم که زندایی صدایم زد آمده لبهای کش

بکش بیار. من دیگه جونی تو تنم نمونده. تو هم که کجا؟ برو غذا رو  -

 ...اش میکنی و همهن کار

 :با نچی بلندی که کیهان کرد، صدای مادرش قطع شد. فوری گفتم

 .چشم برم لباسامو عوض کنم بیام -

غرهای به من رفت و با اکراه پشت میز غذاخوری  زندایی چشم

 .نشست

 یاورده بودم که دوباره صدایوارد اتاقم شده و هنوز مانتویم را در ن

 :غرولندش بلند شد

 زود باش دیگه. مگه داری عروس درمیای؟ -

 :ای کرده و زیرلب و پرغیظ گفتم قروچه دندان

 .انگار کلفت گیر آورده. دو دقیقه هم صبر نداره -

 :دوباره صدایش درآمد

 پس کجا موندی ندا؟ -

 اتاق خارج شوم،فوری لباسهایم را عوض کردم و قبل از این که از 

 :دوباره گفت

 .ندا خبر مرگت بیاد. مردیم از گشنگی -

 :لب روی هم فشردم و دستم سمت دستگیره رفت که کیهان داد زد

 .بس کنهد بیا دیگه. بیا بلکه این هم   -

 صدایش از جایی نزدیکتر به گوش رسید. از اتاقم خارج شدم و کیهان،
 ام را کامل سر آمد. هنوز روسریهمزمان با من از اتاق خودش بیرون 

 چشمانش برق زد . منکرده بود
 قلبم تند میزد. 
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 کم مانده بود زیر گریه بزنم که زندایی را پشت سر کیهان دیدم. صورتم

 :که در دیدرسش قرار گرفت، دست به کمر زد و پر غیظ گفت

 .آبرو ی چشم سفید بی آخرم پسرمو از راه به در کردی دختره -

 ی نجات شده بود؛ هرچند که کالمش مثل ن بار شبیه فرشتهبرای اولی

 .خاطرم کرد همیشه با توهین همراه بود و با حرفش آزرده

 کیهان بدون اینکه بدنش تکانی بخورد 
صورتش را سمت مادرش چرخاند و من نیمرخ خشمناکش را دیدم و 

اش را از حنجره  حال زندایی سوخت. کیهان صدای دو رگه دلم به

 :و عربده زد ریخت بیرون

 .... برونفضولی نکتو  -

 :زندایی پربغض سر کیهان فریاد کشید

 .این دختره چیز خوردت کرده. بندازش بیرون از این خونه -

 :کیهان با سرعت سمت او رفت

 تو باید بری نه ندا.وسایالتو جمع کن و برو-

ناباور دستم را جلوی دهانم گرفته و نام کیهان را زمزمه کردم. 

 :اش را سمت من چرخاند و توپید جمع شده و عصبی صورت

 .هیچی نمیگیا. اینقدر بهش رو دادی دو متر زبون درآورده -

اش را  شده اشک زندایی شیوا درآمده بود. موهای آمبره و اکستنشن

اش خودنمایی  ی برجسته اشکی که با ریمل روی گونهبرد و  عقب

 .پشت دست پاک کرد میکرد را با

 من میرم. من میدونم از چی میسوزی کهبیشعور ی  باشه. پسره -

با من... با مادرت اینجوری رفتار میکنی. ولی بدون اگر من نبودم، 

 همین
 یزنیش یقه پاره میکنی و به من این حرفا رو م خانمی که داری واسه
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 ...االن کنارت نبود. اگر من نبودم اون االن

 داشت چه میگفت؟ گمانم به سرش زده بود. او که چشم نداشت مرا کنار
پسرش ببیند، کاری کرده که کنار کیهان باشم؟! حرفهایش با کارهایی 

ای بین حرف مادرش رفت  انجام میداد در تضاد بود. کیهان با نعره که

 .ر او کوبیدمشتش را روی دیوار کنا و

 میشما عصبی. زیاد حرف بزنی کن بس -

 :زندایی پوزخندی زد و سمت اتاقش چرخید و زیر لب گفت

 تر هم مگه هست؟ عصبیاز تو  -

کیهان بازویش را گرفت و در حالیکه پراخم نگاه از او گرفته بود، 

 :مالیمتراز قبل اما همانطور خشن گفت

 .بیا بریم شام بخوریم -

رها کرد و همان حین که سمت آشپزخانه میرفت، دست زندایی را 

 :گفت

 .تکون بدین. از گرسنگی مردیم -

 :دلم برای زندایی سوخت. سمتش رفتم و دست روی بازویش گذاشتم

 .ناراحت نشین زندایی. یه کم عصبیه دیگه... چیکار میشه کرد -

 :صورت سرخش را سمتم چرخاند و دستم را پس زد

 ...ی ور تو بلند میشه دخترهی این آتیشا از گ همه -

 .تمام گذاشت صدای کیهان دوباره در آمد و حرف مادرش را نیمه

 ؟ بذار یه روز آرامش داشته باشیمباز شروع کردی  -

 .شیوا

 حقش بود. به وضوح پوزخندی زدم و از کنارش گذشتم. حیف دلم که
  ام مدت نگاه داشت برای او میسوخت. به آشپزخانه پا گذاشتم و تم

کیهان روی من بود. هر روزی که میگذشت، من بیشتر از  ی خیره
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داشتم. همانطور  میترسیدم. با اینکه دلم برایش میتپید، اما واهمه کیهان

 :میکشیدم، صدای زندایی در آمد که داشتم غذا

شرم شدی. الاقل جلوی من رعایت کن. بعد میگم  کیهان خیلی بی -

 .، ناراحت میشیچیزخورت کرده دختره

توجه به حرف مادرش، با لبخندی  چرخیدم و به کیهان نگاه کردم. بی

 میکرد. کمی در خودم جمع شده و گلویم را صاف نگاهمرا  جذاب

 .کردم

 .کیهان. بیا این بشقابا رو ببر -

بدون اینکه به حالت اجزای صورتش تغییری دهد، برخاست و سمت 

 :و به آرامی معترض شدمآمد. بشقابها را سمتش گرفتم  من

 وقتی اینجوری نگاهم میکنی بدم میاد کیهان. مخصوصاً توی خونه و -

 .جلوی مامانت

 :اخمی کرد و بشقابهای روی هم انباشه را از دستم بیرون کشید

ی چشمی بهشون  لیاقتی. همه دخترا آرزوشونه یه گوشه از بس بی -

 .حالیت نیست باشم. اما تو اینقدر نفهمی که این چیزا داشته

زندایی را دیدم که با لبخند پیروزی داشت مرا نگاه میکرد. اهمیتی 

و در سکوت شاممان را خوردیم. بالفاصله بعد از تمام شدن  ندادم

زندایی به اتاقش برگشت و کیهان هم روی مبل دراز کشید و  غذایمان،

اش شد. ظرف و ظروف کثیف روی میز را جمع کردم  گوشی سرگرم

شستنشان شدم. بعد از آن، به جان خانه افتادم تا وقتی فردا  مشغولو 

زندایی آمدند، غرغرش را نشنوم. بدبختی تمام وسایل خانه  مهمانهای

بود و هرچند که خیلی شیک بودند اما کثیفیشان زود  سفید و نقرهای

 معلوم میشد و توی
دلگیر بودم  ذوق میزد. ظاهراً کیهان با من قهر کرده بود. من هم از او
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بخیر به اتاقم رفتم و در  بعد از اینکه تمیزکاری تمام شد، بدون شب و

 .کردم را قفل

،  تر چند کوچه پایین کرایه اتوبوس را پرداخت کردم و پیاده شدم. 

ای ما بود و من سالنه سالنه و بی حوصله راه را طی  اجاره ی خانه

 کردم. وقتی به
 در، همراه با دوستش دیدم که داشتند مان رسیدم، کیهان را جلوی کوچه

میخندیدند. چشمش که به من افتاد، رفیقش را به عقب هل داد و سمتم 

 .آمد

ان فاصله داشتم که خودش را به من رساند. اخمی م چند در با خانه

 غلیظ

 :کرد و سد راهم شد

 !فرما شدن چه عجب خانم تشریف -

دوشم برداشتم و به دست ای رفتم و بند کیفم را از روی  زهره چشم

 .گرفتم

 .من مثل تو ولگرد نیستم؛ سرکار بودم -

 :اش کوبید جری شد و کف دستش را به پیشانی

 ببین منو جنی نکنا. تا حاال کدوم گوری بودی؟ ؟ -

 فکم منقبض شد و دلم هزار پاره. کیهان، با
نیشخند چشم به من دوخت و سیگاری روشن کرد. پکی زد و دودش را 

 ا فرستاد و جلوتر آمد. . دوست کیهان دوبارههو به

 :گفتمسوت کشید و من، با عصبانیت 

 .ها میبینن... برو کنار کیهان زشته تو کوچه. همسایه -

یکم با دلم راه خوشم میاد .نمیشه وقتی وحشی میشی و پاچه میگیری،  -

 ؟بیای
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 :به سینه شدم چپ نگاهش کرده و دست چپ

 باید اول محرم بشیم. عقدم میکنی؟ -

اش را به زمین انداخت و  نچی کرد و عقب کشید. سیگار نصفه و نیمه

 .کفشش را روی آن گذاشت و فشارش داد نوک

 تا میگم قربون چشای بادومیت برم، بادوم میخواد. ول کن این مسخره -

 بازیا رو. 

 .به وضوح داشت چرند میگفت. از او دلگیر شدم و از کنارش گذشتم

 ی خودش  بود و سرتاپای مرا آنالیز کرد. خاک دوستش هم لنگه
 ی جفتشان کردم و وارد حیاط نقلیمان شدم. دست و بر سری حواله

 مان شستم و لگدی صورتم را جلوی روشویی شکسته و وصله پینه زده

ی  ی دستشویی زدم تا گربه ی و زنگزده در فلزی رنگ رو رفته به

 .الغرمردنی چترباز از داخل کاسه توالتمان بیرون بیاید

 .خالی کن کار داریم نفله -

گربه با جیغی بیرون پرید و قبل از اینکه من داخل آنجا شوم، صدای 

 شیوا

 :را شنیدم که گفت

 دخترم باالخره اومدی؟ -

چپ نگاهش کردم. چادر پاره و  ویی ایستادم و چپجلوی در دستش

 کثیفی
دور کمرش بسته بود و لبخند کریهش، دندانهای یکی بود، یکی نبودش 

 را

 .به نمایش میگذاشت

 !پسرت آره اومدم. مبارک تو و گل -

 :ملتماسه گفت
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مرغ بخره بیاد؟ به خدا  ندا جان پول میدی این کیهان بره دو تا تخم -

 دارم

 .ی میمیرماز گرسنگ

 :در دستشویی را محکم بستم و صدایم را روی سرم انداختم

شو باید بریزم تو شکم تو و  آخه مگه من چقدر درمیارم که همه -

 پسرت؟

 .بگو بره پول دربیاره بخره کوفت کنید دیگه سرتبه اون 

 :ی مشرف به در ورودی خانه نشست و لب برچید پله جلوی تک

 کنن. میبینه دارم از گشنگی هالک میشم ولی پسرمخاک تو سر اون  -

 .انگار نه انگار

 :پوفی کشیده و گفتم

 .ماست از دیشب مونده. برو نون و ماست بخور سیر شی -

 :ای خطا کار زمزمه کرد سر به زیر انداخت و مثل بچه

 .اونو ظهر خوردم تموم شد -

 :هرچه پول داشتم را از کیفم درآوردم و کف حیاط انداختم

ای چنده؟ اصالً تو توو این مملکت زندگی  مرغ دونه میدونی تخم -

 میکنی
 یا توو آسمونایی؟! یه دونه میخری و همونو میخوری. به روح بابام من
دیگه پول ندارم. تا آخر برج هم کیهان باید منو با موتور ببره و بیاره 

 چون
 و گرفتپسرت امروز هرچی داشتم پول کرایه اتوبوس هم ندارم. شازده

 .رفت یللی تللی

 بیشتر شبیه کابوس بود تا یک خواب معمولی! فقر حتی در خواب هم
 عذاب آور است. وقتی که پدر و مادرم زنده بودند، زندگیمان دست کمی
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 از خوابی که دیده بودم، نداشت. هم من کار میکردم، هم اینکه پدر و هم
 دختر درسخوانیمادرم هر دو مشغول آشپزی در یک رستوران بودند. 

 هم نبودم؛ به همین خاطر وقتی دیپلم گرفتم درس را رها کرده و در
 فروشگاهی نزدیک منزلمان شروع به کار کردم. حاال خوابم مرا به آن

 آور پر از نداری! گاهی وقتها پدرم روزها برده بود... روزهای عذاب
 فیروزه را سرزنش میکرد و میگفت چرا ارثی که از پدر و مامان

 مادرش
رسیده بود را به دایی فیروز بخشید. مادرم همیشه از این سؤال 

 بابااردالن
 اش را بخشید، وضع مالیشان دلخور میشد. آن زمانی که مادرم ارثیه

 خوب بود؛ چه میدانست که به آن روز میافتند؟ چه میدانست پدرم
 ورشکست میشود؟

 وفا نکرد و او همفیروز هم  هرچند مادرم میگفت که مال دنیا به دایی
. نمی آمدفیروزه هیچ وقت از زندایی خوشش  ورشکست شد. مامان

 برای
 همین هیچگاه با هم رفت و آمد نداشتیم. مامان هرازگاهی با دایی تلفنی

 !صحبت میکرد و حالشان را جویا میشد و به نظرش همین کافی بود

آشتی کند سرانجام سه روز بعد از فوت دایی، تصمیم گرفت که با شیوا 

 و
راهی شهرشان شدیم. اما در نزدیکی یکی از روستاهای بین راه، وقتی 

 که
 پدرم از پشت فرمان با کیهان تماس گرفت تا آدرس منزلشان را بپرسد،
 تصادف کردیم. به هوش که آمدم، پدر و مادرم فوت شده بودند و کیهان

 بهداشتی کوچکدنبالم آمد. پول هنگفتی داده بود تا مرا در آن مرکز 
 نزدیک روستا نگهداری کنند. زندایی شیوا میگفت که بخش اعظمی از
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 مال و اموال کیهان صرف نگهداری من در حالت اغما شد. یک بار
 پرسیدم که چرا کیهان مرا به یکی از بیمارستانهای داخل شهر نبرد و

 کند و بالیی سرم بیاید؛ بهجا به جاشیوا گفت که کیهان میترسید مرا 

 همین
 خاطر بهترین دکتر را از شهر نزدم آورد تا از من مراقبت شود. کیهان
 میگفت با یک نگاه عاشقم شد. وقتی سر و صورت غرق خونم را دید،

 دلش لرزید و دیگر هیچ دختری به چشمش خوش نیامد. هرچند میدانستم
 چندان هم راست نمیگفت! وقتی مرا به منزلشان برد، فهمیدم که

در شرح وضعیت مالی آنها خیلی اغراق کرده بود.  وزه مامان فیر

 زندگی
کیهان و مادرش خوب بود و آنطور که مامان میگفت بیچاره نبودند. 

 الاقل
 وضع مالیشان خیلی بهتر از ما بود! وقتی اینها را به زندایی گفتم،

مامانت از اول هم با ازدواج »تلخندی زد و سر به افسوس تکان داد: 

 .«مخالف بود فیروز من و

 از اتاقم که بیرون آمدم، مستقیم به دستشویی رفتم و دست و صورتم را
شستم. کابوسی که دیدم جدید بود و غیرتکراری. اما نمیخواستم در 

 مورد
نمی آن با کیهان صحبت کنم؛ چرا که به هیچ وجه از هیپنوتیزم خوشم 

 .آمد

 ول نشسته براز سرویس بهداشتی که خارج شدم، زندایی را طبق معم
 پشت میز غذاخوری دیدم. با ذوق ورقها را میچید و زیرلب آوازی

 زمزمه میکرد. سالمی سرسری دادم و به آشپزخانه رفتم. شیوا با همان

 :هیجان گفت

 .اکعلیک. بدو صبحونه رو بیار، ناهار رو هم آماده کن و بزن به چ -
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 :با ابروهای باال رفته نگاهش کردم

 نمیشه منم باشم؟بزنم به چاک؟  -

 .چشم به من دوخت و با ورقهای توی دستش بازی کرد چپ چپ 

 نمیشه که تو همیشه باشی. بعدم تو سرنوشتت معلومه. فال چی چی -

 !میخوای؟ پسرمو چیزخور کردی تموم شده رفته دیگه

لب برچیدم و حالم گرفته شد. کارهایی که خواسته بود را انجام دادم و 

 آماده
هدف در خیابانها پرسه میزدم و در آخر خودم  ن رفتم. بیشده و بیرو

 را
شاپ کیهان پیدا کردم. از پشت شیشه دیدم که داشت با  جلوی کافی

 .صحبت میکرد دختری

 شدم و پشت میزی دور از دید کیهان نشستم. داشتم کافی شاپ وارد 

 :صدایشان را میشنیدم. دختر با خنده به کیهان گفت

 .تازه فال هم میتونم بگیرم پس چی فکر کردی! -

کیهان شل خندید و خودش را روی میز خم کرد و لحن صحبتش از 

 همیشه

 :آورتر شد چندش

 جدی؟ حاال فال چی میگیری؟ -

 .فنجانش را جلو برد

 خانم؟خوشگل قهوه بلدی  -

 :دختر فنجان را گرفت و من طاقت از کف داده و پوزخندی پرصدا زدم

 عالقه داشتی و رو نمیکردی؟یعنی اینقدر به فال  -

سر چرخاند و نگاهم کرد. کارش همین بود. من عادت کرده بودم، 

 هرچند آزاردهنده بود، اما به هر حال دلم
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 . شاید چون هنوز بهکاری کنمنمیخواست قبل از محرمیت، 
 ی کافی اعتمادی در کار نبود... مخصوصاً با این کارهایش که اندازه

 .و به محرم شدن مصرترم میکرد ورد می آبدجور لجم را در 

، نمی آمدپوزخندی روی لبش نشست و با لحنی که هیچ از آن خوشم 

 :داد پاسخ

فال و کالً هرچی مربوط به سروین باشه دوست دارم... دخترعمه.  -

هم بیکار نشین. پاشو برو سفارش مشتریها رو آماده کن. من اینجا  حاال

 .مفت به کسی نمیدم پول

ی درهمش باز شد  حاال فهمیده بودم نامش سروین است، چهرهدختر که 

 و

 :خندید

 .وای کیهان اذیت نکنش تو رو خدا -

 :سپس دستش را برای منی که نیشخندی بر لب داشتم تکان داد و گفت

 .سالم عزیزم. از آشناییت خوشوقتم -

چشمی نازک کرده و بدون این که جوابش را بدهم، از جایم  پشت

 برخاسته
شت پیشخوان رفتم. سنگینی نگاه دختر را روی خودم حس میکردم، و پ

 اما

 .توجهی نشان نمیدادم. مشغول کارم شدم و حجت هم سفارشها را میبرد

سرم شلوغ بود و سرانجام حوالی ظهر کیهان دل از سروین جانش کند 

 و

 .نزد من آمد

 همه چیز اوکیه؟ -

موذیانه خندید. لحنش  جوابش را ندادم و رویم را سمت دیگر چرخاندم.
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 کننده وسوسه

 !و جذاب بود

  هنوزم نمیخوای پا بدی؟ یعنی با این دختره که ناخن انگشت کوچیکه -

 تو هم نمیشه ادامه بدم؟
صورتم را سمت سروین چرخاندم و دیدم که با چشمانی ریزشده مرا 

 نگاه
 میکند؛ نه از سر حسادت... که از سر کنجکاوی؛ دست کم من آنطور

 .ام را خاراندم کردم. چشم از دختر گرفتم و روی بینی عمل شده حس

 .ادامه بده. اینجوری چند وقت از دست اذیت آزارات خالص میشم -

 :لحنش تند و تیز و عصبی شد

 !هایی ته امل واقعاً که ته -

 :نیشخندزنان گفتم

 .خوش به حال تو که آپدیتی -

 :برای اینکه لجم را دربیاورد، گفت

 .سروین یه چای نبات ببر... بجنببرای  -

چشم در کاسه چرخاندم و کاری که گفت را انجام دادم. با حرص 

 استکان
کمرباریک و ظرف نبات را روی میز کوبیدم و سینی به دست چرخیدم 

 که
بروم اما سروین مچ دستم را گرفت. سر چرخاندم و نگاهش کردم. 

 اخمی

 :کرد و گفت

 !ملورین خانم؟ -

 .د و ناخودآگاه خم شدم و آخم به هوا رفتسرم تیر کشی
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ی میز را گرفتم و سروین خاکبرسری به خودش گفت و کمکم  گوشه

 کرد

 :روی صندلی بنشینم. بعد هم با ناراحتی پرسید

 !چی شد خانم؟ من که چیزی نگفتم -

 :کیهان پیدایش شد و رو به او تشر زد

 چی بهش گفتی تو؟ چرا به همش ریختی؟ -

 .نگاه میکرد با تعجب به ما. سروین هم 

به خدا من حرفی نزدم. یه لحظه با یه نفر دیگه به اسم ملورین  -

 اشتباهش

 ...گرفتم انگار. چون خیلی شباهت دارن و من

 :کیهان داد زد

ای  گم شو بیرون. دیگه هم پاتو اینجا نذار. فهمیدی یا جور دیگه -

 حالیت
 کنم؟

 گذاشتم و نفهمیدم سروین ِ کی سرم داشت تیر میکشید. آن را روی میز

 :رفت. پرسیدم

ملورین! چرا با شنیدنش این حال شدم؟ چرا منو با یه نفر به اسم  -

 ملورین
 اشتباه گرفت؟

 :پس از اندکی مکث گفت

بهش فکر نکن. البد یه نفر به اسم ملورین شبیه تو هست که تو رو با  -

 اون
 رتت رو به هم ریختی واشتباه گرفته. ناسالمتی تو هم که ساختمون صو

 .یکی دیگه ساختی
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ام را عمل  وبیش عقابی راست میگفت. به لطف پولهای او، بینی کم

 کردم،

 .ی زیبایی به فکم بخشیدم به لبهایم کمی ژل ترزیق شد و زاویه

نگاه از او گرفتم و به فکر فرو رفتم. نام ملورین توی سرم اکو شد و 

 پس
نبات سروین را  کیهان که داشت چایاز چند دقیقه، هیجانزده سمت 

 نوش

 .جان میکرد، چرخیدم

 .فهمیدم کیهان -

 .چشمان گردش را به من دوخت و به سرفه افتاد

 دیوونه چرا یهو داد میزنی؟ چیو فهمیدی؟ -

هام بود. یه دختر َخرمایه بود که خیلی هم  ملورین... دوست بچگی -

 کالس
 یکی که باعث شد باباممیذاشت. دختر شریک بابام بود. همون شر

 .ورشکست بشه

 :استکان را دوباره نزدیک دهانش برد و قبل از نوشیدن گفت

 .دختره اشنا بشیم باخب پس واسه همین مخت قات زد و نذاشتی ما  -

 :ی رومیزی ور رفتم که پرسید پشت چشمی نازک کردم و با گوشه

 راستی امروز چرا زود اومدی سرکار؟ -

 .تحویلم داد و چشمک زدنما  لبخندی دندان

 دلت واسم تنگ شده بود؟ -

 .چینی به بینی دادم و با کراهت نگاهش کردم

 نخیر. مامان خانمتون میخواست واسه رفقاش فال بگیره، منو بیرون -

 .انداخت
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شیوا گفته بود که به کیهان از این جلسات حرفی نزنم. اما از لج این که 

 مرا
که فال میگیرد. کیهان شل خندید و بیرون انداخت، به پسرش گفتم 

 استکان

 .را روی میز گذاشت

 ما فالگیره؟ی  فال بگیره؟ مگه ننه -

 :آمیز گفتم پوزخندی زده و کنایه

 .بله دیگه. خانوادگی به فال عالقه دارین -

 :خندید 

 جـــونم، تو فقط تیکه بارم کن قربون 

 :میان حرفش رفتم 

 تو فالی که برام گرفت، گفت تو منوباز تو آمپر چسبوندی؟! مامانت  -

دوست داری ولی باهام ازدواج نمیکنی. پس اگر قرار نیست باهام 

 .کنی، بیخودی این حرفا رو به من نزن ازدواج

 برخاست و با یکباره چشمانش سرخ شدند و به سرعت از جایش

 :اش به زمین افتاد. با صدای بلندی پرسید صندلی

 !؟فال -

ی او شدم و سر به بله جنباندم که سمت در رفت  با ترس و تعجب خیره

 :فریاد کشید و

 .میکشمت شیوا -

 .چشمانم گرد شدند و با پاهایی لرزان دنبالش راه افتادم و صدایش زدم

 !کیهان چی شد؟... کیهان با توأم -

 بیتوجه به من، داخل دویست و هفتش نشست و من هم قبل از اینکه او
 ماشین را به حرکت درآورد، روی صندلی شاگرد جای گرفتم و در را
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بسته و نبسته راه افتاد. صورتش از شدت خشم سرخ و رگهای پر پیچ 

خم گردنش بیرون زده بود. فکش چنان منقبض شده بود که حد  و

 نداشت. با

 :ره، به آرامی پرسیدمتردید و دله

 !چی شده کیهان؟ -

 :نگاه تیز و نافذش را به چشمانم دوخت و عربده زد

 چرا تا حاال بهم نگفته بودی؟ -

 :زیر انداخته و زیرلب گفتم سربه

 .مگه چیز مهمیه؟ خودش گفته بود بهت راپورت ندم -

 :وار گفت خندهای کوتاه و عصبی کرد و زمزمه

دم بیرون میفهمه یه من ماست چقدر کره وقتی از خونه پرتش کر -

 .داره

 .با ابروهایی باال رفته و دهان باز نگاهش کردم

 ...بوده دیگه کیهان این حرفا چیه؟ یه فال  -

 :داد زد

 . ندا ساکت شو و هیچی نگو... فهمیدی؟؟! ها ها! فال  یه فال -

 میترسیدم حرفی بزنم ولبهایم را به هم دوختم و بر و بر نگاهش کردم. 
او بیشتر از آن داغ کند. به خانه که رسیدیم، لرزش دست و پایم بیشتر 

 .شد

 با عجله پا داخل ساختمان گذاشت واز ماشین پیاده شدیم و کیهان 

را داخل آسانسور انداخت. قبل از اینکه دستم به دستگیره کابین  خودش

ا را دو تا یکی پیمودم و ه آسانسور باال رفت و من به اجبار پله برسد،

واحدمان رسیدم. کیهان داشت با پرخاشگری دوستان  زنان به نفس

انداخت و آنها هم با ترس در حال فرار بودند. از  می زندایی را بیرون
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خانه شدم. کیهان میز را برگردانده بود و شیوا هم  بینشان گذشتم و وارد

ت، دستانش را حالی که داشت اشک میریخ ای کز کرده و در گوشه

وار تکان میخورد. کیهان داشت  گهواره روی گوشهایش گذاشته بود و

 :نعره میزد

 میخوای همونجوری که بابای بدبختمو به کشتن دادی منو هم بکشی -

 ؟! یادت رفته دوباره همه چیزو به باد بدی  آره؟ میخوای
 خونهاز این  و یادت رفته یا نه؟ پاشو برو همه چیز؟ بهم بگ

 :شیوا برخاست و با طلبکاری سمت پسرش رفت و گفت

برم تو هم به باد میریا کیهان. اگر برم رفتم... بعدش هم برام مهم  -

 .نیست

ای کرد و چشمش به من افتاد و سمتم پا تند کرد.  قروچه کیهان دندان

لیل به خدمت من د ریخت و تنم یخ زد. احتمال دادم که میخواهد بی قلبم

 .برسد. در خودم جمع شدم  هم

 میری وسایلشو میریزی تو یه چمدون و یه بلیت هواپیما میخری که -

 .پروازش واسه همین یکی دو ساعت دیگه باشه. هر گوری هم شد، شد

 فقط میخوام چند روز نبینمش... 
 را بهقبل از اینکه به اجبار کیهان وارد اتاق مادرش شوم، شیوا خودش 

 .من رساند و پسم زد

 .خودم جمع میکنم وسایلو... برو کنار ببینم -

کیهان اشاره کرد که چیزی نگویم و زندایی با حالتی برزخی مشغول 

ام اشاره  کردن وسایلش شد. کیهان با چشم و ابرویش به گوشی جمع

 !«بلیت»وار گفت:  زمزمه کرد و

یش پیدا کردم که سه ساعت در دنبال بلیت گشتم تا یک چارتر به ک دربه

ی موافقت  پرواز داشت. صفحه را نشان کیهان داد و او به نشانه بعد
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ی چمدان مادرش را کشید و  هم گذاشت. چند دقیقه بعد، دسته پلک روی

 .کشاند دنبال خودش

 حالت خوب شدچند روز میری کیش و بعد از این که یه کم  -

 .برمیگردی

اش را به  شیوا قبل از خروج، نگاه پرکینههر دو سمت در رفتند و 

 چشمانم

 :دوخت و حرصی گفت

 .ی خبرچین بدبخت دختره -

چیزی نگفتم و با تعجب به رفتنشان نگاه کردم. مگر فال ورق چه 

 اشکالی

 !داشت که کیهان تا آن حد عصبی شد؟

 از خانه خارج شده و راه کافه را پیش گرفتم. همراه حجت مشتریها را
هیچ حرفی مشغول  ختم و حوالی شب بود که کیهان آمد. بیراه اندا

 کارش
 شد و من هم جرأت سؤال پرسیدن نداشتم. بعد از تعطیل کردن کافه،
همانطور ساکت و آرام سوار ماشینش شدیم و به خانه برگشتیم. یک 

 کلمه
 هم حرف نمیزد و این مسئله مرا نگران کرده بود. شام سبکی گذاشته و

 :صدایش زدم میز را چیدم و

 .بیا شام بخوریم -

 .نگاهی بیحال به من انداخت و از جایش برخاست و پشت میز نشست

 رویش جای گرفتم و نگاهش کردم. از این که زیر یک سقف تنها روبه

 !بودیم، کمی ترسیدم؛ به کیهان هیچ اعتباری نبود

در همان سکوت زجرآور غذایمان را خوردیم و بعد از تمام شدنش، او 

پذیرایی برگشت و روی مبل دراز کشید و من مشغول شستن ظروف  هب
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 .شدم

 کارم که تمام شد، از آشپزخانه بیرون رفتم و راه اتاقم را پیش گرفتم که
یسروصدا به دنبالم آمد. قلب داشت تندتر از هر وقت  کیهان هم ب

 دیگری
میزد. به گامهایم سرعت بخشیدم و وارد اتاقم شدم و خواستم در را 

 ببندم
که مانع شد. کمرم از شدت ترس تیر کشید. نگاهم وصل چشمان 

 سرخش
 شد که لبخندی مالیم زد و جلو آمد. لبهای لرزانم را تکان دادم و عقب

 .رفتم

 :.کیهان... برو بیرون -

 .کوتاه بیا ندا -

 :نالیدم 

 ..کیهان برو بیرون -

 .بیخیالت میشم کوتاه بیا... که اگر نیای، -

 !فش مانده بودم و چشمانم گشاد شدنددر شوک حر

ال میزدم. ناگهان مغزم سوتی کشید ب موهای تنم سیخ شدند و داشتم بال

 ارام افتادم.و 

 .آرام بسته شدند با ترس عقب کشید و چشمان من آرام

 ندا... ندا؟ غلط کردم به خدا. چی شدی تو؟ -

 اش را نگاه نمیکردم، هر لحظه تصویر  مردی که چهره
 ام به تنی که بین خواب و بیداری معلق مانده بود، ر میشد. زمزمهشفافت

 !«دوستت دارم... بیشتر از همه»نهیب زد: 

به هوش که آمدم، روی تختم بودم. نگاهی به دور و برم انداختم و 
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 کیهان را
ندیدم. خودم را روی تشک باال کشیده و به تاج تخت تکیه زدم. سرم 

 روی
دوران افتاده بود. او که بود که من خوابش را تنم سنگینی میکرد و به 

 دیدم؟
چرا باید چنین خوابی میدیدم یک چیزی برایم گنگ بود... گنگ و کدر. 

 مثل یک
ای کثیف و دود گرفته که معلوم نیست در درونش چه  بطری شیشه

 !دارد

 ی  مرد رویایم بودم که در اتاقم باز شد و کیهان سینی هنوز در خلسه
آمد. نگاهش کردم و ابروهایم در هم پیچ خورد. لبخند زد  به دست داخل

 و

 .کنارم نشست و سینی را روی زانوهایم گذاشت

 میخواستم بیدارت کنم که خودت بیدار شدی. بهتری؟ -

 شدم خیره در چشمانش

 .چشمانش برق خاصی زد 

 چیه انقدر خاص نگام میکنی -

. یک عطر اشتعطرش فرق د . نه... او مرد در رویایم نبود. بوی

 خنک و تلخ داشت؛ مثل
ی عطرهای معمولی! هنوز حالی که در خواب داشتم، روی دلم  همه

 مانده بود. با این حال
 ش راسرم را تکان دادم  چشمان

 :ی ناامید من دوخت به چهره

 خوبی؟ دیشب چی شد یه دفعه عشقم؟ -

 سرم را به چپ و راست تکان دادم و به سینی صبحانه روی پایم زل
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 .زدم

 .چیزی نیست، سرم گیج رفت. دستت درد نکنه -

 .نگران نباش... زنگ زدم هوتن بیاد. خوشبختانه ایران بود -

 :تنم لرزید. دوباره هیپنوتیزم لعنتی! ملتمسانه نگاهش کردم

 .کیهان من نمیخوام هیپنوتیزم بشم. حالم خوبه -

 .اخمی کرد 

 پس چرا بعضی وقتا سرت تیر میکشه؟ -

 .و سعی کردم توجیهش کنم پلک زدم

 خب... خب اینا ربطی به اون فراموشی نداره که. احتماالً به خاطر -

 .ایه که به سرم خورده است ضربه

ای برایم پیچید و توی  بر و بر نگاهم کرد و پس از چند ثانیه، لقمه

 دهانم

 .گذاشت

 .نمیشه خوشگلم. هوتن باید بیاد. دیگه بحث هم نباشه... تمام -

ام را جویدم و به فکر فرو رفتم. باید به هر نحوی که بود،  دانه لقمهنومی

هوتن را از میدان به در میکردم.  سینی را کنار گذاشتم. روی تخت  این

 دراز کشیدم، پشتم را به او

 :کردم و پتو را رویم کشیدم و با لحن دلخوری گفتم

 .میخوام استراحت کنم -

 .صدایش این بار عصبی و خشدار شد

 یعنی نمیخوای از خر شیطون پیاده شی، نه؟ -

 :جوابی ندادم که محکمتر و بلندتر ادامه داد

بیخیالت  زی در بیاری ال بمن هنوز سر حرفم هستما. بخوای ام -

 میشم.
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در رویایم د ای از او چندشم شد و یاد مر محلش ندادم و برای لحظه

 .افتادم

 نجوا کردم از همه بیشتر برایش دلم او را میخواست... همو که
 دوستش دارم و عجیب که احساساتم در خواب و بیداری برای اولین بار

 .ادغام شده بود

 :ی چشم نیشخندش را دیدم و با غیظ گفتم از گوشه

 .برو هر غلطی میخوای بکن -

 کاش زودتر شیوا به خانه برمیگشت. کاش قبل از اینکه
 زبانها و کار همان زخمکیهان خود ابلیس شود، برمیگشت و با 

 ورد نجاتم میداد. من عاشق پسرش بودم و نمیتوانستمم کشیدنهای بی
 ی ممکن بود تسلیم خواستها زیاد مقاومت کنم. یک جایی، در یک لحظه

 .پا در میانی کرد و صدای زنگ خانه بلند شد ناگهان خداشوم . شا

 :کیهان  چنگی به موهایش زد

 .عد بیادکاش میگفتم دو سه ساعت ب -

ذهنم سمت هوتن کشیده شد. یعنی او بود؟! سمت در اتاق رفت و 

 :وری زد نگاهش را به من انداخت و لبخندی یک

 میام پیشتهوتن بره دوباره ب -

چشمکی زد و من لب روی هم فشردم و دستانم مشت شدند. همانطور 

 :سمت آیفون میرفت، گفت که

 .الپاشو خودتو مرتب کن االن هوتن میاد با -

 مد. هوتنا بدبختی من که یکی دوتا نبود. کیهان میرفت، هوتن می
ام را از روی صندلی میز آرایش  آمد. روسری میرفت، کیهان می

و روی سرم انداخت و مانتویی به تن کردم. کیهان جلوی در  برداشتم

 هوتن بود. از فرصت استفاده کردم و در را بستم و  منتظر ورود
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 حوصله گرفتم. بعد از چند بوق صدای کشدار و بی ی زندایی را شماره

 .اش توی گوشی پیچید

 چی میگی؟ -

 بغضم گرفته بود. یعنی هیچ کس نزدیکتر از شیوا نداشتم تا از او کمک
بخواهم؟! چقدر من تنها و بی َ کس بودم! بی سالم و علیک، یک راست 

 .سر اصل حرفم رفتم

 من زورم میگهحرف زور زندایی. من چیکار کنم؟ کیهان  -

 بهش نمیرسه. چیکار کنم زندایی؟

 :صدای جیغش بلند شد

 .هنتو ببندی تا توو اون خونه با کیهان تنها نمونیدمیتونستی  -

 .تقصیر خودته که رفتی گزارش داری من چیکار میکنم تو خونه

 :به گریه افتادم

 زندایی تو رو خدا. کیهان دیگه ازم اجازه نمیگیره... هرکاری دلش -

 میخواد میکنه. چیکار کنم؟ کجا برم؟

 :حوصله پاسخ داد ایشی کرد و بی

 خنگ احمق. بهش بگو االن وقتش ی خیلی خب گریه نکن... دختره -

 .ام را باال کشیدم ینیب نیست. آب

 اگر باور نکرد چی؟ -

 خنِگ خدا.  -

 .شک داشتم کیهان باور کند، اما از زندایی تشکر و تماس را قطع کردم

 ختم نشستم که در اتاق باز شد و کیهان داخل آمد و با لبی خندانروی ت

 :گفت

 ای؟ عشقم هوتن اومده... آماده -

پلک روی هم گذاشتم و نفسم را پرصدا به بیرون فرستادم که صدای 
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 :آمد هوتن

 به ندا جون. خوبی؟ به -

 .چشم باز کردم و او را دیدم که خودش را داخل اتاق انداخت

 دادم و هوتن جوابم را با خوشرویی داد. هول شده بودم وزیرلب سالم 
 نمیدانستم چه کار کنم. هوتن صندلی مخصوص میز آرایش را بیرون

رویم نشست و کیهان رفت که قهوه بیاورد. هوتن رو من  کشید و روبه

 :و پرسید کرد

 ای ندا جان؟ آماده -

 :آب دهانم را بلعیدم و سر به نه تکان دادم. آرام خندید

 خب پس حاال چی کار کنیم؟ -

 :ملتمسانه به چشمانش خیره شدم و با تردید و آرام پرسیدم

 هیچ راهی نداره که این کارو نکنی؟ -

 .هوتن کمی فکر کرد و نگاهش را به یک آن سمت در اتاق سوق داد

 :زمزمه کرد

 یعنی نمیخوای کیهان چیزی بفهمه؟ -

معصوم کردم. لبخندی زد و  سر به تأیید جنباندم و نگاهم را مظلوم و

 :گفت

اگر کاری که میخوام انجام بدی، منم به کیهان میگم هیپنوتیزمت  -

 .کردم

 :آب دهانم را قورت دادم و با دو دلی لب زدم

 چه کاری؟ -

 اش را از جیب شلوارش درآورد و دوباره نگاهی به در هوتن گوشی

 :انداخت و با سرعت گفت

 .االن نمیشه در موردش حرف زدت رو بگو. ا فعال شماره -
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 کیهان را دیدم که سینی به دست از آشپزخانه خارج شد. فوری شماره
موبایلم را به او گفتم و قبل از این که کیهان برسد، هوتن گوشی را 

جیبش سراند. کیهان وارد اتاق شد و سینی را روی میز آرایش  داخل

لم خوب نبود؛ دو مشغول خوش و بش شدند و من اما حا گذاشت. آن

وتن درخواست نامعقول یا زشتی از من میکرد، باید هنگران بودم. اگر

   میدادم؟ باید چه کار میکردم؟ بعد از این که هوتن چه جوابی به او

کیهان سینی را برداشت و از اتاق خارج شد و  اش را خورد، قهوه

 هوتن گفت که دارد کارش
 تا تمرکزش را به هم نزند. در را شروع میکند و او دیگر به اتاق نیاید

اتاق باز بود و من باید نقش بازی میکردم. سخت بود پلک نزدن و 

 چرت
 و پرت تحویل هوتن دادن. هرچند که او زیرلب کمک میرساند، اما باز

 .هم نمیتوانستم بعضی سؤالهایش را پاسخ بدهم. پرسشهایش عجیب بود

یکباره سراغم آمده  ی خوابها و افکاری که به در آخر گفت که همه

 بودند
را فراموش کنم. به فکر فرو رفتم. اصالً چرا باید این کار را میکردم؟! 

ام را برگردانده بود و حاال از من میخواست همه  هیپوتیزم حافظه با

 !ای فراموش کنم؟ چه کار احمقانه چیز را

 اش هوتن که عزم رفتن کرد، نفسی راحت کشیدم. کیهان داشت بدرقه
 میکرد که به آشپزخانه رفتم و رنگ خوراکی را برداشتم و به دستشویی

رفتم. کاری که شیوا گفته بود را انجام دادم و از دستشویی که خارج 

 شدم،
رویم یله داده بود. نیشخندی بر لب  کیهان دست به سینه به دیوار روبه

 .لنگه ابرویی باال انداخت زد و

 کارت تموم شد؟ -
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 پشتم پنهان کردم و آب دهانم را قورت دادم و منومنرنگ خوراکی را 

 :گفتم کنان

 .حتماً تموم شده که از دستشویی اومدم بیرون دیگه -

 :اخمهایش در هم رفت و کف دستش را سمتم دراز کرد

 .رد کن بیاد -

 گنگ و گیج نگاهش کردم که دستم را گرفت و کشید و ظرف رنگ

 :خوراکی را گرفت

 امانم پیام داد گفت چی ازش خواستی و چی بهتپیش هوتن بودی، م -

 حرفی بزنی؟گفته. الزم بود به اون 

 :سر به زیر انداختم و چیزی نگفتم که داد زد

 رنا کنی. یه کالم بهیاد از من الزم نیست توو بوق و کاگر خوشت نم -

 .خودم بگو

 :دوختم سرم را باال بردم و چشمان اشکیام را به چشمان سرخ او

 ...نه کیهان. من واقعاً تو رو دوست دارم. اما خب هنوز -

 :ظرف رنگ خوراکی را روی میز وسط پذیرایی کوبید و عربده زد

 دیگه نگاهتم نمیکنم... من  اما خب چی؟ املی؟ آره املی.  -

 هق افتادم. صدایش توی سرم اکو شد من به هق رفت و

 .ی خانه افتادم و چشمانم را بستم تیر کشید و گوشهسرم 

 .ی لبش برداشتم و زیر پایم انداختم سیگار را از گوشه

 .نفهم، بفهم. اینجا سیگار نکش یابو -

خندید و همراهم داخل کافه شد. خانم رسولی داشت حساب و کتاب 

 میکرد
 و مگس میپراند. پشت میزی نشستم و به یکی دو میزی که چند نفری

رویم جای گرفت و  دورشان نشسته بودند، چشم دوختم. کیهان روبه
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 .موهایش را خاراند روی

 .بریزه بیرون میخواد امشب وسایلمونو نامردحاال چی کار کنیم ندا؟  -

 :سرم را با دستانم پوشاندم و نالیدم

 .نمیدونم به خدا... نمیدونم -

دختری جوان  صدای قیژ قیژ در خبر از آمدن مشتری میداد. پسر و

 وارد
شدند و پشت میزی جای گرفتند. افتان و خیزان سمتشان  کافی شاپ 

 رفتم و

 :دفترچه یادداشت و خودکارم را از جیبم بیرون کشیدم

 چی میل دارین؟ -

 دختر در حالی که داشت خودش را باد میزد و شالش را دور شانه

 :انداخته بود گفت هایش

 .ب لیمویه موهیتوی خنک و پر از آ ِ  -

 سری تکان دادم و سفارشش را نوشتم. نگاه بیحال و کسلم را سمت پسر

 :سوق داده و پرسیدم

 شما چیزی میل ندارین؟ -

نگاه نافذش را به چشمانم دوخته بود و حرفی نمیزد. چند بار پلک زدم 

نگاه از او دزدیدم و زیرچشمی کیهان را که داشت با دقت ما را  و

ختر آرام خندید و با موبایلش، چند ضربه به بازوی آنالیزمیکرد، دیدم. د

 :زد پسر

 آقای دکتر! حواست کجاست؟ -

 :پسر پلکی زد و چشم از من گرفت و به دختر چشم دوخت

 .عذر میخوام... من هم... موهیتو... موهیتو میخورم -

سری تکان دادم و در برابر نگاه پر نفوذ پسر، از میزشان فاصله 
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 .گرفتم

ه از کنار کیهان رد میشدم، لب گزیدم و نگاه دزدیدم و همان طور ک

پیشخوان رفتم. سفارششان را آماده کردم و داشتم خارج میشدم که  پشت

 :رسولی صدایم زد خانم

 !ندا -

صورتم را سمتش چرخاندم که اشاره کرد نزدش بروم. کاری که گفت 

 :وار به زبان آورد انجام دادم و وقتی رسیدم، زمزمه را

دیدم پسره چه جوری نگاهت میکرد. تو رو خدا پسرداییت رو قانع  -

 .دعوا راه نندازه کن

 با خجالت سری تکان دادم و سفارش مشتریها را بردم. جنس نگاه پسر
 اذیتم نمیکرد. وقتی لیوان را جلویش گذاشتم، با لحنی موقر

 :گفت

 .تشکر خانم -

رویش نشستم و  هحرف روب سری تکان دادم و نزد کیهان برگشتم. بی

ام را دست گرفتم و خودم را  کرد. گوشی نگاهدست به سینه مرا  کیهان

آن نشان دادم که کیهان خودش را روی میز خم کرد و آرام  مشغول

 :گفت

 .که بوددار هم  نه... خوشم اومد. بچه مایه -

 سر بلند کردم و با چشمانی گشاد، به صورتش زل زدم. رد خشم و یا
ی چشمانش شدم که همان  اش نبود. پرسشگرانه خیره شوخی بر چهره

 :آرام گفت طور

 ... بعد که قرض واشنا شوه حلش همینه ندا. با پسره را -

 .هامونو دادیم، باهاش به هم بزن... به همین راحتی قوله

قلبم داشت ایست کامل میکرد. ابروهایم در هم گره خورد و لعنت 
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 :فرستادم

 !تو نامزدیمچی میگی کیهان؟ من و  -

 :آرام خندید و جلوتر آمد

که به هم زدین، دوباره  بعدغربتیت کنم. نامزد کجا بود؟  خاک بر سر -

 .گولو خودم زیزی پیشبیا 

 دستانم روی میز مشت شدند و لب روی هم فشردم. سخت بود شنیدن آن

 .ها از زبان کسی که دوستش داشتم حرف

 ه دختر پولدار رو بزن. چرا از من مایه میذاری؟خودت برو مخ ی -

 :خندید و عقب کشید

 آخه منو کی نگاه میکنه جز توی احمق؟  -

دست به سینه شدم و پربغض رویم را سمت دیگری چرخاندم. کیهان 

 :کرد و گفت نچی

 . نکنه یادت رفتهشو احمق نمیگم که برو عاشقش -

 قراره امشب وسایلمون وسط کوچه باشه؟
نه یادم نرفته بود. تمام بدبختی من هم از همانجا شروع شد. پوفی کشیده 

 وسرم را روی میز گذاشتم. اصالً از لج کیهان هم که شده بود،
 هداینجوری ندد به پسر چراغ سبز نشان میدادم تا دیگر پیشنهادهای بای

 . اما به هر حال آن جوان مرا با کیهان دیده بود. سر بلند کرده و فکرم

 .را به زبان آوردم

 اما اون تا االن منو با تو دیده. بعد هم خودش با یه دختر دیگه پا شده -

 اومده این جا. نمیشه که. تازه از کجا معلوم پولدار باشه؟
 مشتریان را سمت خود های ناگهان با صدای بلند خندید و دیدم که نگاه

 :کشاند. صدایش نیز، به بلندی خندهاش بود

 .نگران اونش نباش دخترعمه -
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سنگینی نگاه پسر را روی خودم حس کردم. کیهان هیچ وقت مرا 

 دخترعمه
 شک از این کارش هدفی داشت. میخواست به پسر ثابت صدا نمیزد. بی

 و میرغضب زلما فقط فامیلیست. لب روی هم فشرده  ارتباطکند که 
وار  چشمانش شدم که چشمکی زد و برخاست. سمت من آمد و زمزمه

 :گفت

 ، دختره خندید بهش. این یعنیمیدیداولندش وقتی پسره داشت تو رو  -

اینکه با هم نیستن. دوماً هم قبالً پسره رو دیده بودم. یه ماشین آخرین 

قل یه امشب داره و مطمئنم حسابی خرمایه است. ببینم میتونی حدا مدل

 ما رواز فالکت نجات بدی یا نه! فعالً 
دندانهایم از بس روی هم ساییده شده بودند، درد میکردند.. ایستاد و 

 سمتم چرخید و کنجکاوانه به چشمانم زل

 :زد. نیشخندی زده و گفتم

 .بمون... بمون ببین چی کار میکنم -

 .اخم ریزی کرد

 یکی دیگه رو میزنه؟ خنگ کدوم دختر اسکولی جلوی پسر فامیل، مخ -

 .نادون شک میکنه یارو. من باس برم

 تند سمت در گام برداشت و این بار قبل از این که خارج شود، صدایش

 :زدم

 .به زندایی سالم برسون -

 خودش جنگ را شروع کرده بود. وقتی او مرا نمیخواست، من چرا
 میزبیخودی هالکش میشدم؟ لبخندی کمرنگ و مصنوعی زد و رفت. 

 مشتریان قبلی خالی شد و من مشغول تمیز کردنشان شدم. نمیدانستم
چطور باید سمت پسر بروم. آخر پسر پولدار را چه به من؟ در همین 

 افکار
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بودم و داشتم میز را دستمال میکشیدم که صدای دختر و پسر را از 

 پشت

 :سرم شنیدم. پسر خطاب به دختر گفت

 .شما برو منم حساب میکنم میام -

 :دختر خندید

 شما چرا؟ من خودم حساب میکنم. ناسالمتی تازه برگشتی ایران و باید -

 .این بار رو مهمون من باشی

مدتی بحث و تعارف کردند و در آخر دختر رفت تا حساب کند. در 

 همان
 های چرم پسر بلند شد که هر آن نزدیک و نزدیکترفش حین جیرجیر ک

 با دلی پر تپش، سر شنیدم ومیشد. صدای نفسهایش را 
چرخاندم و نگاهش کردم. چشمانم از پشت سر پسر به کیهان که با 

 فاصله،
زل زده بود، افتاد. لبخندی حرصی زدم و پسر قدمی  کافی شاپ به 

جا به جلوترآمد و چشم توی چشمم دوخت. سیبک گلویش را دیدم که 

 .شدجا

 .ممنون خانم. موهیتوی خنک و دلچسبی بود -

 :به کیهان انداخته و لبخندم عمق گرفت و رو به پسر گفتم نگاهی نیم

 !نوش جانتون. میخواین یکی دیگه هم بیارم؟ مهمون من -

 :لبهایش به سمت باال انحنا گرفت و سر به نه تکان داد

 .ممنونم از محبتتون. اما دیگه میلی ندارم -

 م؟ خدایاباید یک کاری میکردم. چطور باید به قول کیهان به او نخ میداد
چه کار کنم؟ نگاهم به دندانهای زیبا، ردیف و درخشانش افتاد. 

لمینت را نداشت و معلوم بود طبیعی است. اما با این حال  برجستگی
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 :پرسیدم

 !وای دندونهاتون چقدر طبیعی لمینت شدن -

 .خندید و باز هم نزدیکتر آمد

 .البته که لمینت نیست. دندونهای خودمه -

 .پرید و دست به سینه شدم و یک پایم را جلوتر بردمابروهایم باال 

 !واقعاً؟! حتماً تا حاال هم خراب نشدن با این همه مراقبت -

 :با همان نگاه شاد و لبخندی که بر لب داشت، سر به نه تکان داد

 .به هیچ وجه -

 .تبسمی زده و کمی کرشمه هم چاشنی کارم کردم

 .پس میتونستید خلبان بشین -

 .کنان خودش را به ما رساند را از کنارمان شنیدم که خنده رصدای دخت

 .البته دندونپزشکی هم کم از خلبانی نداره -

پسر دندانپزشک بود  پسر خجل خندید و پشت سرش را خاراند. پس گل

ودختر بیخودی او را آقای دکتر خطاب نکرده بود. بیشتر از بیست و 

با آن سن کم دندانپزشک شش ساله به نظر نمیرسید. چطور میشد  پنج

باشد؟داشتم سرتاپایش را آنالیز میکردم و او هم در حال برانداز کردن 

 من بود

 :که دختر صدایمان زد

 .لیدیز اند جنتلمن، من رفتم -

 :پسر چند بار پلک زد و رویش را سمت او چرخاند

 .صبر کن من میرسونمت خانم دکتر -

 هم بزرگتر از پسر معلومپس دختر هم دکتر بود! دختری که از اول 

 :کنان نگاهی به من انداخت و چشمکی به دکتر زد و گفت میشد. خنده

 .آقای دکتر حواست نیستا. من خودم ماشین آوردم. شما راحت باشین -
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دوباره نگاهش بین من و پسر نوسان کرد و لبخندی موذی زد و رفت. 

لبخندی به روی من ایستاده بود و چیزی نمیگفت.  پسرهمانطور روبه

پاشیدم و یک دستم را بند میز کردم و سر به زیر شدم. صندلی  رویش

 را عقب
 کشید و پشت همان میز که تمیز کرده بودم، جای گرفت. نگاهم را به او

 :دوختم، که گفت

 !م شد. دو تا پاستای آلفردو میارین؟ با مخلفات راستش یه کم گرسنه -

 و تا پاستا؟! یعنی تا این حد گرسنهبا ابروهای باال رفته نگاهش کردم. د
بود؟ همراه با تبسمی سر تکان دادم و پشت پیشخوان رفتم. خانم رسولی 

 :تمام حواسش پیش من بود، ابرویی باال و پایین انداخت و گفت که

 !ظاهراً چشمش حسابی تو رو گرفته -

خجل سر به زیر انداختم و به نیره آشپز گفتم که دو ظرف پاستای 

 آلفردو

 :آماده کند. خانم رسولی ادامه داد

 دختر. چیه اون پسردایی یک ال قبای سیگاریت؟ خوبه .. همینآفرین. -

 :نما زمزمه کرد آستینم را کشید و با لبخندی دندان

بزنه، همراهیش کن. به فکر کافه هم نباش.  حرفاگر خواست باهات  -

 .و نیره هستیم من

 :لب گزیده و با شوخ طبعی گفتم

یترسید یه وقت با همین جور بشم و کارگری مثل منو از دست نم -

 بدین؟

 :موهای مشش را پشت گوشش برد و خندید

خوشبختی تو آرزوی منه دختر جون. از خدامه که با همین جور  -

 .بشی
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 حاال هم معطل نکن. بردار مخلفات و این چیزا رو ببر و شماره هم

 .خواست بهش بده

   برگشتم، ردی از کیهان هنوز پشتبه حرفش گوش دادم و وقتی 

کافه بود. با سری برافراشته مخلفات را روی میز چیدم. پسر  ی شیشه

 اش گذاشته بود. از خجالت خیس عرق شدم و چانه دست زیر
 دوباره به پشت پیشخوان رفتم. قلبم داشت در سینه باال و پایین میشد. او

 و با توجه به وجناتش با مثل کیهان نبود. دکتر بود... با شخصیت بود...
اش هم که نقاشی دست خدا! ابروهای پهن  اصل و نسب مینمود؛ چهره

 ریش سیاه صاف، بینی متناسب و ته و
! اصالً او را چه به من؟ موها و چشمانش، محصور شده بود.  همرنگ

 حیف جناب دکتر نبود که با من
بیرون  پیشخدمت معمولی دیده شود؟! با صدای نیره از فکر و خیال

و به سمتش رفتم. دو ظرف پاستا را گرفتم و نزد دکتر برگشتم.  آمدم

 :رویش پاشیدم و خواستم بچرخم و بروم که صدایم زد لبخندی به

 !خانم -

 ایستادم و نگاهش کردم که تبسمی زد و از جایش برخاست. صندلی

 :رویش را بیرون کشید و گفت روبه

 ی آلفردو دعوتتون کنم؟اجازه میدین به صرف ناهار و پاستا -

 .پس یکی از دو ظرف غذا برای من بود! تنم گر گرفت و هول شدم

 :چرخیدم و به خانم رسولی نگاه کردم و خجل گفتم

 .آخه من االن سر کارم هستم -

 :لبخندزنان نزدیکم آمد

 .تونو میگیرم شما بشینید، من اجازه -

برایم عقب کشیده ای که  زیر روی صندلی نقشه داشت میگرفت. سربه

بود،نشستم و او صندلی را جلو برد و سپس نزد خانم رسولی رفت. 
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نگاهی به من انداخت و  گفت که خانم رسولی لبخند زد و نیم نمیدانم چه

جنباند. باید تا امشب به هر نحوی که شده کمی پول از این  سر به بله

 .مان نکند دندانپزشک میگرفتم تا صاحبخانه آواره جناب

رویم جای گرفت. قاشق و چنگالش را به  تر نزدم برگشت و روبهدک

 دست

 :گرفت و قبل از اینکه شروع به غذا خوردن کند، به من اشاره کرد

 .منتظر چی هستین؟ شروع کنید دیگه -

 بال میزد نادیده لبهایم کمی کش آمدند و کیهان را که پشت شیشه بال
ا که قورت دادم، با گرفتم و مشغول شدم. محتویات داخل دهانم ر

 :زیر نجوا کردم خجالت وسربه

 .ممنون ازتون آقای دکتر -

ای آب نوشید و سرش را جلوتر  زیرچشمی نگاهش کردم که جرعه

 .آورد

 .اسمم سپهره... سپهر برازنده -

 :زمزمه کردم

 .خوشوقتم -

 :آرام و متین خندید

 شما نمیخواین خودتونو معرفی کنید؟ -

 زیادی با او باشم و ترجیح دادم که یک اسم دیگر برایقرار نبود مدت 
 ام افتادم که همیشه خود انتخاب کنم. به یکباره یاد دوست دوران کودکی

 :زیر گفتم خدا به نامش حسودی میکردم. همانطور سربه

 .ام منم ملورین -

 :خانوادگی دیگری به ذهنم نرسید، فامیلی خودم را گفتم و چون نام

 .یملورین شکوه -
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قاشق و چنگال توی دستانش خشک شدند. نگاه به چشمانش کردم که 

 :گفت

 !اما اون خانم گفتن اسمتون نداست -

 ای سر دادم و سعی کردم ای خانم رسولی از همه جا بیخبر. خنده

 :ام را کنترل کنم دستپاچگی

بله اسمم تو شناسنامه نداست. ولی دوست دارم بقیه ملورین صدام  -

 .کنن

 :های ردیف، سفید و براقش را به نمایش گذاشت د و دندانلبخند ز

 .ندا هم خیلی قشنگه. اما خب هرچی خودتون بخواین -

 ام را آزاد کردم و باقی شده ظاهراً مشکل رفع شد. به آرامی نفس حبس
هایمان که خالی شد، سپهر خودش را روی میز  غذایم را خوردم. ظرف

 :کرد و گفت خم

فرصت نمیکنم بیام کارتینگ. موافقین بیرون از این راستش من زیاد  -

 هم همدیگرو ببینیم؟ جا

 

 زمین تا آسمان با خودش توی خواب از خواب پریدم و کیهان را که

هایم  مانده بودم و نمیفهمیدم خواب هایم فرق میکرد، دیدم. گیج و مات

 واقعی هستند یا بیداری مزمن و پر ازسردردم.

 .نی افتاده که پشت سر کیهان ایستاده بودچشمم به دختری آنچنا 

شک این بیداری واقعی بود و زجردهنده. چشم از دختر گرفتم و  بی

 :وصل پوزخند کیهان شد نگاهم

چرا اینجا خوابیدی دخترعمه؟ پاشو برو تو اتاقت بذار من و پرنیان  -

 .راحت اختالطمونو بکنیم هم

ی کیهان  م. بروبر خیرهجایم برخاست دختر خندید. چشم تیز کردم و از
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 شدم و نیشخند او عمق گرفت و من با
گلویی که از حجم بغضی کشنده، سنگین شده بود، سمت اتاقم رفتم و در 

بستم. دخترعمه؟! برایش شده بودم دخترعمه! مثل خوابم. به نفعش  را

 که بود،
 اش میشدم. به سپهر فکر کردم و قلبم انگار به یکباره حجیم و دخترعمه

ل شد. چشم بستم و روی تختم دراز کشیدم. خوابم انگار واقعیت ثقی

 .داشت

 :زیر لب زمزمه کردم

 .سپهر برازنده -

هایشان  ی دختر و کیهان بلند شد. میتوانستم حرف ناگهان صدای خنده

را نشنیده بگیرم و خودم را به کری بزنم. اما نخواستم که بتوانم. 

ام را برداشتم و داخل  بانکیگوشی،شارژر، چند تکه لباس و کارت 

 چپاندم و از اتاقم بیرون زدم. سمت در رفتم. حالم بد شده ام پشتی کوله
ی به در خروجی، توی گلدان محبوب شیوا  بود. داخل راهروی منته

 .زدم و با حالی نزار از خانه خارج شدم عق

 :خودم را داخل آسانسور انداختم و هق زدم

نامردی، هم توی بیداری. چرا؟ مگه من  چرا کیهان؟ هم توی خوابم -

 محبت در حقت چی کار کردم؟ جز
 در آسانسور باز شد و قبل از این که من صورت خیس از اشکم را با

 آستین مانتو پاک کنم، کیهان را جلوی رویم دیدم.. با کراهت
ام را  ام به او انداختم.. بند کوله کرده ی چشم پف نگاهی از گوشه نیم

 :. لحنش ملتمسانه بودم و از آسانسور خارج شدمت فشرددرمش

 .خوردم ندا... نروشکر من  -

 :زل چشمانش شدم و پربغض به او توپیدم

 .توو یه خونه نمیمونم. برو پی کارت نامردولم کن. من با آدم  -
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 :میرغضب زل چشمانم شد و گفت

هیچ میدونی یه مرد وقتی با یه دختر که خیلی هم عاشقشه توو یه  -

 زندگی کنه یعنی چی؟ میدونی چقدر سختمه؟ خونه

 :سمت در پا تندکرده و همان حین گفتم

ب بیاری. االنم برو مصیبت رو تاپس من میرم تا مجبور نباشی این  -

 !پرنیان خانم  پیش 

 نگاه نکردم تا ببینم چه واکنشی نشان میدهد، اما صدای فریادش توی

 :راهرو پیچید

 ..ال خیال کردی خودت تا حافکر کردی چی؟  -

 های من تیز شدند. رویم را سمتش تمام گذاشت و گوش حرفش را نیمه
شده و دستانی که روی سینه چلیپا شده  چرخاندم و با چشمانی باریک

نگاهش کردم. نگاهش را از من گرفت و چنگی به موهایش زد.  بود،

م باقی صحبتهایش جان حرفش را تمام نکرد؟! داشتم برای شنید چرا

 .میدادم

 کردم؟ تا حاال دیدی حتی توو صورت کسی پشتچیه؟ نکنه منم بهت  -

 غیر از تو نگاه کنم؟
 چشمان نمدار و سرخش را به من دوخت و فکش منقبض شد. نیشخندی

 :های شلوارش سراند عصبی زد و دستانش را داخل جیب

ولی کجا رو داری  میخوای بری؟ خب برو... راه باز و جاده دراز. -

بری؟ ها؟ جایی رو داری که بمونی؟ اصالً کسی رو داری که بری  که

 رو سراون آوار بشی؟
بغضم گرفت. راست میگفت و من هیچکس را نداشتم! از تنهایی بیش 

ی توی گلویم حجیم شد. نگاه از او  ام غمم گرفت و غصه ازاندازه

 :گرفتم وزیر لب گفتم
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 ا حتماً یه کار و یه جای خواب واسه من پیدامیرم شهر باالیی. اونج -

 .میشه

 :رنگ از رخش پرید و سمتم پا تند کرد

 .شده چی؟! تو بیخود میکنی بری اون شهر خراب -

انداخت و خودش هم آمد و کنارم  مرا سمت آسانسور برد و داخل کابین

زد. عصبی شده بودم و جیغ  ای که ساکن بودیم را ی طبقه ایستاد. دکمه

 :نبود ادم دست خودمو د

 مثل تو ادمیبرای تو چه فرقی داره کجا برم؟ نمیخوام دیگه پیش  -

 .زندگی کنم. امروز بدجوری از چشمم افتادی

 استخوانهای فک و رگ گردنش خودنمایی کردند، اما نه نگاهی به من
ی او  ای جز ماندن در خانه انداخت و نه حرفی زد. در حقیقت چاره

 .نداشتم

نبود که بروم و چترم را باز کنم. درآمدم نیز از کار کردن در جایی 

او تأمین میشد. پس باید الل میشدم و به همان قیافه گرفتن بسنده  ی کافه

 .میکردم

 .در آسانسور که باز شد، و در واحدمان را باز کرد

 روی گرداندم. رو به واج به ما نگاه میکرد و من فوری هاج و  پرنیان

 :دختر تشر زد

 .برو بیرونخودتو جمع کن و  -

 :پرنیان معترض شد

 !وا کیهان چی شده؟ -

 :کیهان عربده زد

 د بجنب   -

 لب زیرینم را به دندان گرفتم به سرعت
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 ای از آنجا دور شده و به اتاقم پناه بردم و در را قفل کردم. پس از دقیقه
 ا به چارچوبش شنیدم و پر اخم خودم راصدای کوبیدن شدن در خانه ر

 .روی تختم انداختم

*** 

هوتن ساعت یازده شب پیام داده و خواسته بود که هر وقت تنها شدم، با 

اوتماس بگیرم. اصالً حال و حوصله نداشتم و میخواستم در تنهایی 

های شب گذشته بود و آسمان ابری و گرفته  بمیرم. از نیمه خودم

 مینمود. چشمانم
ی سپهر برازنده، همان جنتلمن  را بسته بودم اما خوابم نمیبرد. چهره

رویایم هر لحظه واضحتر از قبل میشد. حس عجیبی داشتم و  توی

هایی که میدیدم چه معنی  میکردم او را میشناسم. اصالً خواب احساس

ام  داشتند؟ چرا آنقدر واقعی و در عین حال، در تضاد با زندگی خاصی

بودم و نمیدانستم حقیقتم کدام است. ساعت یک بود و من  بودند؟ گیج

ساعت پیش داشت تلویزیون  کیهان تا نیم»ریپالی کردم:  پیام هوتن را

 «تازه خوابیده. بیداری زنگ بزنم؟ نگاه میکرد و

به دقیقه نکشید که خودش با من تماس گرفت. بعد از سالم و 

 :گفت احوالپرسی

 .فردا باید ببینمت ندا -

 :حوصله گفتم کشیده و بی پوفی

 نمیشه پشت گوشی بگی؟ میدونی که من از کافه، با خود کیهان -

 .برمیگردم خونه

 .خب بپیچونش. بگو بیرون کار داری -

زمزمه کردم. به زحمت خوابیدم و « ای باشه»نفسی گرفتم و زیر لب 

 صبح

 :دزود با سروصدای کیهان بیدار شدم. داشت با مشت به در اتاقم میکوبی
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 .ازل... پاشو بینمپاشو بریم پی بدبختیمون مادم -

ها مرا بیدار کند. مطمئن بودم از لجش بود. شالی  سابقه نداشت صبح

سرم انداخته و در را گشودم و چشمان نیمه بازم را به او دوختم.  روی

 :ام را صاف کرده و گفتم نیشخندی زد و من صدای گرفته با دیدنم

 ارباب. امر دیگه؟االن حاضر میشم  -

 :ابروهایش در هم گره خورد و سمت پذیرایی رفت

 .بجنب باید بریم صبحونه رو آماده کنیم. حجت هم نیست و کار زیاده -

 در اتاقم را به هم کوبیدم و آماده شدم. با هم به کافه رفتیم و تمایلی به
 وصحبت با یکدیگر نداشتیم. من صبحانه را آماده کردم و کیهان میزها 

صندلیها را مرتب کرد و زمین را تی کشید. خودمان چند لقمه خوردیم 

ومشتریها کمکم آمدند. قبل از ظهر بود که کیهان رفت تا مواد مورد 

خریداری کند. این کار دو سه ساعتی طول میکشید و من باید تا  نیاز را

ی کارهای کافه را انجام میدادم. آدم بود که از الی درز  همه آن موقع

در و دیواربه کافه نفوذ میکرد! منوی ناهار آن روز آماده نبود. یک سر 

داشتم وهزار سودا. از یک طرف به مشتریها میرسیدم و از طرفی 

دیگر،غذاهایی که حجت شب قبل آماده کرده بود را از یخچال بیرون 

آورده وگرم میکردم. از کیهان شاکی بودم. میدانستم این کارهایش از 

 .عمد است

ام میکرد.  م، حسابی مؤاخذهمی آورد ست تنهایم گذاشته بود و اگر کم د

ی  ام عرق نشسته و حسابی گرمم شده بود. کمی پنجره پیشانی روی

را باز گذاشتم تا هوا جریان داشته باشد و باد زمستانی مستفیضم  کافه

نگاهش کردم  چپ چپ از پا میافتادم که کیهان پیدایش شد.  کند. داشتم

 :که دست به کار شد، کنایه زد حین اینو او 

ازل؟ باالخره زندگی خرج داره دیگه. تا االن درست خسته شدی مادم -

وحسابی کار نکردی، اما درست و حسابی پول گرفتی. اما از این به 
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 بعد بایداین جا جون بکنی تا همون حقوق قبلی گیرت بیاد. ملتفتی؟

 .رفتم و پشت میزی نشستملب روی هم فشردم و از آشپزخانه بیرون 

تر شدم. پا کوبان از  اش را در آن شلوغی شنیدم و جری صدای خنده

ام تکیه دادم که صدای  بیرون رفتم و دست به سینه به دیوار کناری کافه

 به سمند مقابلم با آن شیشه چپ چپ ماشینی مرا به خود آورد.  بوق

تر را پشت فرمان نگاه کردم و آمدم چشم بچرخانم که آن دخ های دودی

 :چه بود خدایا؟! لبخندی زد و گفت دیدم. اسمش

 .سالم عزیزم، میشه بیای؟ کارت دارم -

 !یادم آمد... سروین

 .نگاهی به اطرافم انداختم و با شک و تردید سمت ماشینش گام برداشتم

 :سرم را سمت شیشه خم کرده و چشمانم را به او دوختم

 سالم. بله؟ -

 :خندید و پرسید

 شناختی؟ -

 :لنگه ابرویی باال انداختم

 .بله. قبالً توی کافه همدیگرو دیدیم -

 :نگاهی به سمت کافه انداخت و دوباره زل من شد

 میشه بشینی حرف بزنیم؟ -

 :مشکوکانه با چشمانم او را باال و پایین کردم

 در چه موردی؟ -

 :ابروهایش را باال انداخت و دوباره خندید

 .نمیدزدمت کهنترس عزیزم...  -

 ای باال انداختم و برای این که مورد تمسخر واقع نشوم، در را باز شانه
کردم و کنارش نشستم. از جلوی کافه دور شد و نگرانی به دلم چنگ 



 

53 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 .زد

 .نگاهی به سروین انداختم مانتوام را در مشتم فشردم و زیرچشمی نیم

 :صدای ضبط را پایین آورد و گفت

 ا حالت بد شد؟میگم... اون روز چر-

 :آهی کشیده و گفتم

 خودمم دقیق نمیدونم. سه سال پیش توی یه تصادف به سرم ضربه -

خورد و فراموشی گرفتم. رفتم کما. یه ساله که به هوش اومدم اما 

 .وقتا با شنیدن بعضی چیزا سرم تیر میکشه بعضی

 :ی خیابان نگه داشت و دست به سینه به من زل زد سروین گوشه

 !ه نمیشم. داری میگی سه سال توی کما بودی؟متوج -

 :سر به تأیید تکان دادم و او چشمانش را باریک کرد

 ت کامل برگشته؟ا االن حافظه -

 :نفسی عمیق کشیدم و زل چشمانش شدم

 م گنگه. مثالً سال دوم. بعضی وقتا یه چیزای کوچیکی واسانگار نه.. -

 .دبیرستانم یادم نمونده

 :دقیقتر نگاهم کرد

 دکتر چی میگه؟ -

 :شانه باال انداختم

کم  م برگرده. دکتر میگه کما راستش منو هیپنوتیزم کردن تا حافظه -

 .میشه درست

 :آهانی گفت و این بار من سؤال کردم

واسه چی اینا رو پرسیدی؟ اصالً چرا اون روز منو ملورین صدا  -

 کردی؟
 ه این اسم معرفیراستش من توی خوابم، دیدم که خودم رو به یه نفر ب
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 .کردم

 :سروین کمی در خودش جمع شد و منومن کرد

ی تو کامل برنگشته. من و تو با  خب راستش... به نظر من هم حافظه -

 هم
 دوست بودیم قبالً. یادت نمیاد... نه؟

 :چشمانم گشاد شدند و دهانم از فرط تعجب باز ماند

 !چی؟ ِ کی؟ -

 :دستانم را گرفت و گفت سروین گلویش را صاف کرد و لبخند زد.

 یه چیزی میگم ولی بین خودمون بمونه. من خودم ته توی قضیه رو -

 درمیارم ببینم چه خبر بوده... خب؟
 قلبم یکی در میان میزد. تند و تند سر به تأیید تکان دادم و حالت چهره

 ی

 :او به یک آن تغییر کرد

کما نبودی دختر. ببین ملورین... با ندا یا هرچی. تو سه سال توی  -

 بهت

 .دروغ گفتن. با هیپنوتیزم گولت زدن

همان چیزی که حتی از فکر کردن به آن میترسیدم را به زبان آورد. 

 :لرز گرفت و او ادامه داد تنم

 سه سال پیش، من دستیار دندونپزشک بودم و تو اومدی جایی که کار -

ملورین.  ودیمدوست بمیکردم تا دندونتو درست کنی. من و دکتر با هم 

 ...تو اما

 سرش به زیر افتاد و دستانش از من جدا شد. تمام تنم گوش شده بود و
منتظر باقی حرفهایش ماندم که نفسش را پرآه بیرون فرستاد و نجوا 

 :کرد



 

55 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

به من . دو سال نامزد کردی تو به من نارو زدی ملورین. با سپهر  -

 ارسال... پارسال توی یهکردین. اما... اما پنامردی 
تصادف، تو ولش کردی و گذاشتی همون جور بیهوش توی ماشین 

بمونه وخودت رفتی. من و سپهر امروز آشتی کردیم. راستش با اون 

دلم نیومد ولت کنم به حال خودت. کیهان چه نسبتی  حال دیدمت و

 باهات داره ملورین؟
 اون بهت گفته سه سال توی کما بودی؟

 ی ماشین را و حالم دست خودم نبود. تنم گر گرفت و دسته قلبم نمیزد
 چنگ زدم. سپهر... سپهر! حتی شخصیت او هم با خوابهایم در تضاد
بود. کیهان به من دروغ گفته بود که سه سال تمام در کما بودم. گیج 

 بودم و
 به دوستم و نامردی؟! نامردینمیدانستم چه کار کنم. من چه کرده بودم؟ 

 وای بر من! و حاال آن دوست، به دادم رسید. چقدر من آدم بدیکیهان؟! 
ی تصادف جلوی چشمانم جان گرفت. به  بودم! سرم تیر کشید و صحنه

 یاد
م چه آهنگی از ضبط پخش میشد، اما نوایش را دوست می آورد ن

 .داشتم

 همراه سپهر آهنگ را با صدای بلند میخواندیم و متوجه نمیشدم چه به
ی خیابان  یم. به یکباره ماشین نپیچید و چپ کردیم گوشهدمی آورزبان 

ی ماشین  وخودرو به درختی برخورد کرد. دستانم از روی دسته

 .شد و سرم به دوران افتاد سروین شل

 سپهر... کیهان... چی کار کردم؟ -

 .چشمانم سیاهی رفت و دنیا تیره و تار شد

 های کیهان  پرغیظ و از میان دندان

 :غرید اش کلیدشده
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 . منو چی فرضناز کنی شقرار نبود اون جوری واس -

 کردی؟
 بغضم گرفت و چشمانم پر شد، اما پوزخندی زدم و با صدای مرتعشم،

 :سرش هوار کشیدم

 خودت گفتی برم رو نِرو طرف. خب با اخم و تخم که نمیشه کاری از -

 االغی میومدم یا نه؟ حرکتپیش برد نابغه. باید چندتا 
 منقبض شد و رگ گردن برجسته. تند و حرصی از بینی نفسفکش 

 هایش باال و پایین میشد. جوابی نداشت و عقب ی سینه میکشید و قفسه
کشید. چرخید و چند گام به سمت دستشویی داخل حیاط برداشت، اما 

 بین
راه پشیمان شد و با سرعت سمتم آمد و انگشت سبابهاش را تهدیدوار 

 جلوی

 :صورتم تکان داد

 ولش میکنی. فهمیدی؟ -

 .با صدای مشتی که به در فلزی حیاط خورد، هر دو از جایمان پریدیم

 کیهان به سمت در رفت و آن را گشود و من توانستم صدای صاحبخانه
اش را میخواست، اما  ی خدا اجاره را از پشت در تشخیص دهم. بنده

 :پولی در بساط نداشتیم. کیهان به التماس افتاد ما

قا مصیب! جان عزیزت بیخیال شو. به روح آقام تا چند روز دیگه آ -

 .تو میدم جور میکنم اجاره پول

آهی کشیدم و به داخل منزل رفتم و گذاشتم کیهان با او سروکله بزند. 

زمینی آبپز میخورد و غرغر میکرد. صدای پیامک  داشت سیب شیوا

که روی طاقچه بود، مرا سمت خودش کشاند. پیام را باز  ام گوشی

 کردم و نام سپهر
اختیار لبخندی روی لب نشاندم  را دیدم که روی صفحه نقش بست. بی
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 «سالم پرنسس ملورین. خوبی خانم؟»وپیام را باز کردم: 

دلم ضعف رفت که آن قدر با احترام و ادب با من برخورد میکرد. 

 سریع

 «. ممنون شما خوبی؟سالم»تایپ کردم: 

خوب و عالی. نظرت چیه فردا همدیگرو ببینیم ملورین »فرستاد: 

 «بانو؟

انسان هر چقدر هم سفت و سخت، باز هم دلش بند مهربانی و ادب 

 .میشود

گفتنش. نگاهی به شیوا « ملورین بانو»دروغ چرا؟ قلبم ضعف رفت از 

 که
 ی پرسیدن ه نشانهداشت با چشمانش مرا میخورد، انداختم و سرم را ب

تکان دادم و او سریع رو از من گرفت و با دستپاچگی به « چیه؟»

 .دیگری نظر انداخت سمت

 .دلم باز هم دیدن نگاه نجیب و در عین حال نافذ و عاشقش را میخواست

 .«مشکلی نیست... موافقم»نوشتم: 

 پیام را فرستادم و با صدای فریاد کیهان کنار گوشم، همان حین که جیغ

 .کوتاهی کشیدم، گوشی از دستم روی زمین افتاد و دو متر به هوا پریدم

من داشتم به اون مرتیکه التماس میکردم دو روز بهمون وقت بده و  -

 !؟حرف میزنیاینجا داشتی با اون آق دکترتون  تو

نفسی عمیق کشیدم و دستم را روی قلبم گذاشتم. پر اخم زل چشمانش 

 :شده وگفتم

 !ر چرا داد میزنی؟ ترسیدماحمق بیشعو -

 ی صورتم بود که پاسخ با فکی منقبض و رگ گردنی برجسته، خیره

 :سؤالش را دادم
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 ...؟ خب منم میخوامازش پول بزنممگه نگفتی  -

 :را به مادرش دوخت و گفت نگاه خونینش

 .بپیچ برو اون اتاق بینم -

دیگر رفت و زمینی را توی ظرف کوبید و به اتاق  شیوا با اکراه سیب

اش مرا  بادادی که کیهان زد، در را بست. حاال چشمان پسر وحشی

 :اش پرغیظ گفت هم کلید شده بین دندانهای بهازگرفته بود.  نشانه

 پس کو پول؟ -

 :پاسخ دادم آرام

 .به این زودی که نمیشه. باید یه کم بگذره تا به من اعتماد کنه -

 :آرامتر از قبل گفت

 ومده؟ازش که خوشت نی -

 :دروغ بود اما سر به نه تکان دادم. لبخندی کج و یکوری زد

 .نیومده خوبه. پس رد کن بیاد تا اون روی سگم باال -

 :به فحش بستم

 آشغال. یه جوری تهدید میکنه انگار که این داره خفه شو بابا  -

کفن  هفت تات گدا اگر من نبودم که تو و مامان خرج منو میده. بدبخت

 .بودین از گشنگیپوسونده 

 :مدتی بروبر نگاهم کرد و بعد غرید

 برو دعا کن... برو دعا کن روزی نیاد که خرجتو من بدم... وگرنه -

 .پوستت کنده است

 :و بعد چرخید و در حالی که داشت از من دور میشد، غرولند کرد

 .واسه من ادا  درمیاره -

ام را  چشمی نازک کردم و روی زمین چمباتمه زدم. گوشی پشت

برداشتم وپیام جدید سپهر را باز کردم؛ آدرس قرار فردا را فرستاده 
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ام را  و بیمارستان، بینی ضدعفونی کننده چشم باز کردم و بوی !بود

اش دیدم و تیزی چیزی را  سرم مشغول گوشی زد. سروین را باالی

به سرم انداختم و گلویی صاف کردم که او  روی دستم حس کردم. نگاه

من شد. دستم را گرفت و لبخندزنان  را کنار گذاشت و زلگوشی 

 :پرسید

 !خوبی؟ دختر تو که منو نصفه عمر کردی -

اش جدی شد  دستش را کشیدم و او را وادار کردم کنارم بنشیند. چهره

 اش را به چشمانم داد. گلویم به کویر لوت میماند. لبهای ونگاه خیره

 :ام را تکان داده و گفتم بسته داغمه

بهم بگو چی شده؛ همه چیز رو تعریف کن سروین... حتی یه واو رو  -

 .جا ننداز هم

 :آهی کشید و سری تکان داد

 باشه. ولی یه وقت خدایی نکرده دوباره غش نکنی؟ -

سر به نه تکان دادم و منتظر شدم. چشمان آبی سروین به سرم دوخته 

 :شد وگفت

 بل باهاش آشنا شده بودی وتو اومده بودی مطب سپهر. انگار که از ق -

 .اون ازت خواسته بود بیای. بعد همون جا دوستی من و تو شروع شد

 خبر هم تو عالماز همه جا بی پزشک بودم اون جا. دستیار دندون من 
دوست هستم. اما تو نگفتی که سپهر دوستیمون بهت گفتم که با سپهر 

 د از تو سپهر رفت خارج وکردین... جفتتون. بع نامردی. بهم داره

 .من داشتم زندگی خودمو میکردم... داشتم سپهر رو فراموش میکردم

 دیدی که اون روز هم نزدیک بود با کیهان دوست بشم. اما وقتی فهمیدم

 .سپهر برگشته، دوباره رفتم به همون روزا

 :حاال چشمانش را به من دوخت و ادامه داد
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 ملورین؛ خیلی خیلی زیاد. نمیتونمراستش من هنوز دوستش دارم  -

 فراموشش کنم. امروز با هم آشتی کردیم و من دلم نمیخواد اون دیگه به
تو فکر کنه. توی این چند سال، فکر نارویی که بهش زدی بدجور خرد 

 و

 .خرابش کرده. میخوام فراموشت کنه... کمکم کن ملورین

 ا از او گرفتم واز خجالت آب شده و به زمین رفتم. نگاه شرمگینم ر

 :پربغض گفتم

ببخشید که اذیتت کردم. حتماً... حتماً چون پدر و مادرم رو تازه از  -

 .ام بازی درآوردم. من شرمنده داده بودم، اون جور دیوونه دست

 :دستم را در دستش فشرد و با مهربانی گفت

 میدونم. یادمه میگفتی تنهایی و هیچکیو نداری. برای همین میتونم -

کت کنم که از سر تنهایی این کارو کردی. ولی ملورین... اون در

فامیلته؟ کیه؟ اون روز یادمه بهت گفت دخترعمه. واقعاً ...کیهان

 !شی؟ دخترعمه

 سر به تأیید تکان دادم و با خجالت نگاه به صورت زیبا و معصومش

 :انداختم. آهی کشیدم که لبخندی زد و گفت

 ش انداخت بیرونا. فکر کنم از کافه و انگار دوستت داره که من ولی -

 ...همون هیپنوتیزمت کرده؛ نه؟ چون حتماً نمیخواسته به سپهر فکر کنی

 .شاید اونم تو رو دوست داشته و تو هم ولش کردی توو گذشته

 :خندید و من لب برچیدم و زمزمه کردم

 !یعنی من اینقدر آدم بدی بودم؟ -

 :از روی صورتم کنار زد و گفتخنده بر لبهایش ماسید. موهایم را 

 بیا بهش فکر نکنیم؛ خب؟ -

 :اشکم چکید و پچ زدم
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 حالم اصالً خوب نیست. بعضی وقتا یه خوابایی میبینم که نمیدونم -

جریانشون چیه. از یه طرف واقعی به نظر میان. اما با چیزایی که 

 .کیهان وتو میگین، کامالً در تضاد هستن. چه مرگمه خدا میدونه

 :معطلی گفت بی

فکر کنم اثر هیپنوتیزمه. من شنیدم با هیپنوتیزم میتونن یه سری  -

 خاطره

 .رو جایگزین خاطرات دیگه کنن

 :ناگهان چشمانش گشاد و وحشتزده شد و نجوا کرد

 نکنه با تو هم این کارو کردن؟ -

 به فکر فرو رفتم. خودم که سواد درست و حسابی نداشتم تا سر از این
 در بیاورم. اما با شنیدن حرفهای سروین تنم لرزید. رویطور مسائل 

 :تخت نشستم و گفتم

مو پاک کرده، هم خاطرات الکی به خوردم  یعنی کیهان هم حافظه -

 داده؟

 :دست زیر چانهاش انداخت و چشم باریک کرد

 دلیلی نداره خاطرات بیخودی به خوردت بده و بعد چیزی خالف اونا -

 .هایی کشیده ی که هیپنوتیزمت کرده یه نقشهبهت بگه که. شاید اون

حاللزاده بود! با شنیدن صدای سالمش، سر هر دومان به جانبش 

 .چرخید

نگاه متعجبش بین ما نوسان گرفت و جلو آمد و نزدیک تختم ایستاد. 

جواب سالمش را دادیم که چشمان نگرانش را وصل چشمانم  زیرلب

 :کرد وپرسید

 ندا جان؟بال دور باشه. چی شده  -

 :گلویی صاف کردم و ابروهایم در هم پیچ خورد
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 !هیچی... سرم گیج رفت انگاری. تو این جا چی کار میکنی هوتن؟ -

 :ای خجل گفت سروین با خنده

مت بیمارستان، ایشون با می آوردراستش همون موقع که داشتم  -

تماس گرفتن. منم فکر کردم بهتره یه نفر رو از وضعیتت  گوشیت

 .کنم باخبر

زل چشمان هوتن بودم. حس بدی نداشت؛ شاید هم بازیگر قابلی بود و 

نمیدانستم. هوتن چشمان تیزش را به سروین دوخت و موشکافانه  من

 :کرد نگاهش

 شما دوست ندا هستین؟ -

 .من و سروین نگاهی رد و بدل کردیم و ماندیم که چه جوابی بدهیم

 :معطلی پاسخ داد سروین بی تأملمان را که دید، چشمانش گرد شدند که

 .بله. تازه دوست شدیم با هم -

 :لبخند روی لب هوتن نقش بست و رو به من گفت

 ...خوشحالم که دوست جدید پیدا کردی. یه کمی هم از تنهایی در میای -

 .ت این خوبه واسه

لبخندی تصنعی تحویلش دادم و او نزدیکتر آمد. نگاهی به سرمم 

 انداخت

 :گفتو خطاب به من 

 .سرمت هم داره تموم میشه. میرم حساب کتاب کنم بریم -

سری تکان دادم و او رفت. سروین که با چشمانش هوتن را دنبال 

 :میکرد،آرام پرسید

 این کی بود ملورین؟ -

 همونی که هیپنوتیزمم کرد. به نظرت کار اینه؟ -

 :اش را خاراند چشم باریک کرد و چانه
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 پنوتیزمت کرده دیگه. تو مطمئنی اون خوابهاشاید. به هر حال این هی -

 واقعی نیست؟

 :نگاهم در نگاهش دو دو زد و سرم را به چپ و راست تکان دادم

 .نه. شاید هم واقعی باشه -

 :دستش را گرفته و پرسیدم

 بهم بگو سروین. من قبالً بدبخت بیچاره بودم؟ خونه زندگیم چه جوری -

 .بودم بود؟ تو خواب میبینم فقیر و ندار

 :زل چشمانم شد و اخم کرد

هیچ وقت راجع به وضعیت مالیت چیزی نفهمیدم. یعنی حرفی بهم  -

 .نزدی

 یعنی ممکنه خوابت واقعی بوده باشه؟

 :شانه باال انداختم

 .شاید... هیچ چیزی مشخص نیست -

 :دستم را محکم فشرد و خیره به عمق چشمانم زمزمه کرد

 میبینی فکر نکن، باشه؟ تو ذهنت درگیره وبیا دیگه به خوابهایی که  -

 .ممکنه هر خوابی ببینی. پس ولش کن. هر چی بخوای خودم بهت میگم

 .دیگه با اون پسره کیهان هم حرفی راجع به این مسائل نزن

اش را داد. هوتن گفت که مرا میرساند و  ام را گرفت و شماره شماره

ر ماشین هوتن که همین علت سروین خداحافظی کرد و رفت. سوا به

 :زیر گفتم سربه شدیم،

ممنون که اومدی. پول بیمارستان رو هرچقدر شد بگو کارت به  -

 .کنم کارت

 :خندید

 پولتو بذار جلوی آینه دوبرابر بشه... االن بهتری؟ دیگه سرت گیج -
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 نمیره؟
هوا حرف را عوض کردم. باید هر طوری  سر به نه تکان دادم و بی

 .میفهمیدم میشد، حقیقت را که

 یه چیزی بپرسم راستشو میگی؟ -

 :ام کرد و با مکث سر تکان داد نگاهی حواله نیم

 البته عزیزم. چی شده؟ -

 :توقع عزیزم گفتنش را نداشتم. کمی در خودم جمع شده و جدی پرسیدم

 های غیر واقعی کاشتی تو مغزم؟ تو... با هیپنوتیزم... خاطره -

 ی من شد. صدایش را روی اخم خیره وسط خیابان روی ترمز زد و پر

 :سرش انداخت و فریاد کشید

 ام که این کارو بکنم؟ حرف چی میگی تو؟ یعنی من این قدر عوضی -

 .دهنتو بفهم

 :اخمی کرده و یک دستی زدم

م رو پاک کردی؟ چرا سه سال از زندگی ا پس چرا خاطرات گذشته -

 از ذهنم خط زدی؟ منو
با توجه به داد و فریاد رانندگان ماشینهای اش آرام شد.  ناگهان چهره

ی خیابان برد و به  دیگرکه از کنارمان رد میشدند، ماشین را به گوشه

ی من چشم دوخت. چنگی به موهایش زد و  گیج و وحشتزده چشمان

 :شد. آرام پرسید صورتش سرخ

 کی این حرفو بهت زده؟ -

 :سرم را باال گرفته و به دروغ گفتم

 .خودم فهمیدم -

ای سکوت کرد. طاقتم داشت طاق میشد که  آهی کشید و چند دقیقه

 سرانجام
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 :به حرف آمد

ببین. من... من همچین چیزی نمیخواستم ندا. اما کیهان گفت که بهتره  -

توهمه چیز رو فراموش کنی. گفت خاطرات اون بازه از زندگیت فقط 

ردم که تو آزارت میشه. اما من به حرفش اعتماد نکردم. کاری ک باعث

وقتا یه چیزایی رو به یاد بیاری. ترسیدم دروغ بگه... ترسیدم  بعضی

بزنه. به هر حال من اون قدر عوضی نبودم که جوری  بخواد گولت

 .خاطراتت برنگرده هیپنوتیزمت کنم تا

 وا رفتم و مات و محو تماشای او شدم. اشک راهش را از میان پلکهایم

 :ام غلتید ی برجسته باز کرد و روی گونه

 ...پس راسته! پس... پس -

هق افتادم و با دستانم جلوی صورتم را پوشاندم. کیهان چه کار  به هق

 با من
ام را به پرتگاه برده و حاال  کرده بود؟ کیهان پست فطرت. زندگی

 داشت با
 پررویی هر چه تمامتر برایم تعیین تکلیف میکرد. حالم خراب بود. از

 ای از تم روانی میشدم. چرا همه چیز در هالهام داش گیجی و فراموشی
ابهام بود و مثل خورشید وسط تابستان برای من نمایان نمیشد؟ ضجه 

 :که تمام شد، هوتن تلخند زد زدنم

ت رو برمیگردونم. ا ندا... گریه نکن عزیزم. اگر بخوای من حافظه -

 ...اما

 .ناما خاطراتت خوب نیستن باور کن. ممکنه اذیت بشی ندا جا

 .سرم را تند و تند تکان دادم و اشکهایم را از روی صورتم پاک کردم

 .هیچ چیزی جز به یاد آوردن آن چه که بودم برایم اهمیت نداشت

 .مهم نیست. باید همه چیزو بفهمم هوتن -
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 :لبی تر کرد و پس از چند بار پلک زدن، چشم از من گرفت

 و تا خواسته ازتمشکلی نیست. خاطراتت برمیگردن ولی من هم د -

دارم. اولیش رو که از قبل قرار بود بهت بگم. دومیش هم اینه که کسی 

 ...ازاین که همه چیز رو میدونی چیزی نفهمه؛ مخصوصاً کیهان. چون

 ...چون

 :سیبک گلویش را دیدم که تکان محکمی خورد. ادامه داد

 این موضوعپول هنگفتی بهم داده. حداقل تا وقتی که ایرانم، نباید از  -

 .چیزی بفهمه تا وقتی که برم و دیگه دستش بهم نرسه

ام  سر تکان دادم و او ماشینش را روشن کرد و راه افتاد. من هم گوشی

 .جواب بمانند درپی کیهان بی روی سایلنت گذاشتم تا تماسهای پی را

 :گوشی را داخل کیفم انداختم و پرسیدم

 !ی اولت چیه نگفتی خواسته -

 :رویش بود گفت کرد و همانطور که خیره به روبه گلویی صاف

م رو مطرح کنم.  اول باید یه شرح حال از خودم بدم و بعد خواسته -

 ببین
 ندا جان... من یه مشکلی دارم و به خاطر اونه که دارم خارج از کشور

م در  . اما نمیتونم اینو با خانوادهخوشم نمیادخترا زندگی میکنم. من از د

مادرمم گیر دادن باید ازدواج کنی و خب من  میون بذارم. حاال پدر و

بدبخت کنم. از طرفی هم تا من یه نفر رو  نمیخوام یه نفر دیگه رو

م از ا نکنم، اونا راضی به رفتن دوباره بهشون به عنوان نامزدم معرفی

نمیخوام برگردم که دوباره توو این  ایران نمیشن. من هم برم دیگه

 ...دردسر بیفتم. به همین خاطر

  نگاهی به من انداخت و کمی مکث کرد. نفسی عمیق کشید و نیم

 :وارگفت زمزمه
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 میخوام تو رو به عنوان نامزدم معرفی کنم. وقتی هم که من از ایران -

 برم همه چیز تموم میشه. ها؟
 بروبر نگاهش کردم. یعنی از من میخواست چه کار کنم؟! متوجه

 :سنگینی نگاهم را که حس کرد، فوری گفتنمیشدم. 

 بازی کردن ساده ش یه نقش ای. همه ببین. نه عقدی هست و نه خطبه -

 .است. قرار نیست اتفاقی بیفته

 :دست به سینه شدم و چشم تیز کردم

ت گفتن عقد کنید، محرم بشین یا هرچی... اون موقع  اگر خانواده -

 چی؟

 :خندهای زد و گفت تک

فتم که... من واسه این که کسیو بدبخت نکنم دارم این ندا جان گ -

حرکتومیزنم. مطمئن باش همچین اتفاقی نمیافته. من و تو هیچ وقت زن 

 وشوهر نمیشیم. حله؟

 .ارزید ام برگردد، می مشکلی با این قضیه نداشتم. اگر قرار بود حافظه

این که  ی هوتن رسیدیم. بابت سری تکان دادم و چند دقیقه بعد، به خانه

آید خدا را شکر کرده و با خیال راحت وارد  اواز دخترها خوشش نمی

ای بود. روی مبلی  شدم. دکوراسیون خانه به رنگ کرم و قهوه منزلش

 :و همان حین که نگاهم به در و دیوار بود، پرسیدم جای گرفته

 ی خودته؟ خونه -

 :آرام خندید

آره. دیگه دارم کاراشو میکنم که بفروشمش و برم اونور. ولی  -

 .خیلی حیفم میاد راستش

 :حق داشت! سر به تأیید جنبانده و گفتم

 .آره خیلی قشنگ و خاصه -
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 هوتن به سرویس بهداشتی رفت و دست و رویش را شست. کیفش را با
رویم جای گرفت و بیتوجه به استرس من، کارش  خودش آورد و روبه

 .شروع کرد ار

*** 

هیچ پلک زدنی زل تلویزیون کرده  روی مبل نشسته و چشمانم را بی

 سمت او کشاند.  ، نگاهم راصدای خروپف هوتن  .بودم

یک و بیست  ام را از کیفم بیرون کشیدم و نگاهی به ساعتش که گوشی

نبود و  هیچ حواسم به ساعتی بامداد را نشان میداد، انداختم.  دقیقه

بودم  نمیدانستم چطور باید آن وقت شب به خانه برگردم. در همین افکار

 ی کیهان نفسی عمیق کشیده و که موبایلم زنگ خورد. با دیدن شماره
تماس را وصل کردم. دلم نمیخواست صدایش را بشنوم؛ چرا که او 

دروغ روی دروغ در این منجالب گرفتار کرده و با پررویی تمام،  مرا

کرده بودم، اما  نامردیادم بود. هرچند که من به او و به خوردم د آورده

 خودش
 خواست. خودش خواست و تمام کابوسهایم واقعیت داشت و جهان من

های من  هایم شده بود. حاال اما کیهان خان داشت با پول ی خواب آلوده

کرده بود! باید هر میگذراند و با کمال وقاحت مرا هم کارگر خود  خوش

 .طورشده او را سر جایش مینشاندم

 بله؟ -

 :ی گوشم را پاره کند هدصدای فریادش نزدیک بود پر

 کدوم گوری هستی تو این وقت شب؟ چرا اون ماسماسکتو جواب -

 نمیدادی؟

 !دندانهایم روی هم ساییده شد

 .میام. پیش دوستمم -
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 .ذره هم از بلندی صدایش کم نشده بودحتی یک 

 .کدوم دوستت؟ آدرس بده بیام -

 :ام را حفظ کرده و زمزمه کردم او نباید چیزی میفهمید. خونسردی

 .خودم میام. خداحافظ -

و فوری تماس را قطع کردم و هوتن را صدا کردم. تکانی به خودش 

 داد و

 :از خوابش را باز کرد و آنها به من دوخت پرالی چشمان 

 تو هنوز نرفتی؟ -

 از او هم دلگیر بودم. اصالً کسی بود که به من بد نکرده باشد؟ البته که

 !بود؛ سپهر و سروین بیچاره

 یه ماشین میگیری برم خونه؟ -

 .صاف نشست و نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت

 .خودم میبرمت. دیروقته -

 رده و برخاستم. بین راه هیچ حرفی رد و بدل نشد و من سرمخالفتی نک
 مان یا مان راه افتادم. خانه کوچه پیاده شدم و بیخداحافظی سمت خانه

 !ام؟ خانه

نیشخندی روی لبم نشست و کلید را در قفل چرخاندم و وارد ساختمان 

 .شدم

داخل واحدمان که رفتم، کیهان پشت در دست به کمر ایستاده بود. 

 ان خونینش را به نگاهچشم

 :های قفل همش گفت وحشی من دوخت و از میان دندان

ای بودی. وگرنه هر چی دیدی از  شده همین االن میگی کدوم خراب -

 .خودت دیدی چشم

 :ی لبم جا خوش کرد و ابروهایم باال پرید لبخندی حرصی گوشه
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 غیرتی شدی؟ -

 .بیرون ریخت فک منقبضش لرزید و نفسهای پر حرارتش را از بینی

 :چیزی نگفت و من ادامه دادم

 .اگر نمیخوای بهت دروغ بگم، نپرس -

 .داری با اعصابم بازی میکنی ندا -

 :سمت اتاقم رفتم و همان حین گفتم

رو  خوب دخترای  ننه بابام که مردن و رفتن. دیگه واسه کی ادای -

 دربیارم؟
های  ی قدماش سکته میکردم. صدا ی احتمالی داشتم از ترس حمله

 تندش را
 که شنیدم، جیغی کشیده و داخل اتاقم شدم و در را قفل کردم. مشت

 :روی در میکوبید و نعره میزد هایش را

 .د وا کن این صابمرده روبه خدا که میکشمت ندا.  -

ی در شدم. ترس من در برابر  دستانم را جلوی دهانم گرفته و خیره

ذره او را میکشتم و از  باید ذرهکه به او داشتم چیزی نبود.  ای کینه

 .میشدم دستش خالص

ای برزخی خودش  ناگهان در با صدای مهیبی باز شد و کیهان با چهره

 را

 .داخل انداخت و سمتم یورش آورد

آمدم، قافیه را باخته بودم. خود را  آمدم... که اگر می نباید کوتاه می

میدیدم که طوفان بیرحم کیهان تمام تنم را لرزانده بود، اما هنوز  بیدی

درخت استوار بودم و محکم. دستانم را از روی دهانم برداشتم و  چون

 چشمان
 ام را به او دوختم. پاهایم را سفت به زمین چسباندم تا ناآرام و وحشی
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 ایستاده بود. هر هویدا نشود و او حاال مقابلم ارتعاششان

 .گین و پرتالطم زل هم بودیم و رگ گردن او برجسته شده بوددو خشم

 :حال پرغیظ پرسید وار و در عین زمزمه

 مثل آدم جوابمو بده؛ امشب پیش کی بودی؟ -

 :پوزخندی زدم و روی تختم نشستم. نگاه از او گرفته و گفتم

 .به تو ربطی نداره -

 :یک قدم جلو آمد که چشم به چشمانش دادم

ی با من داری کیهان؟ به جز این که پسردایی منی، دیگه تو چه نسبت -

 نسبتی داری؟ چه
در جایش خشک شد و پر اخم چشم به من دوخت. مدتی مکث کرد و 

 :نجوا کرد سپس

 .نامزدتم -

 !تلخندم آن قدر پر صدا بود که چشمان او را گرد کرد

 نامزد؟! خاک بر سر غربتیت کنم! نامزد کجا بود؟ -

ای که در گذشته تحویلم داده بود را  گرفتم عین جملهیک آن تصمیم 

کنم. ظاهراً دستپاچه شد. چند بار پلک زد و این پا و آن پا شد،  بازگو

 اما خودش

 :را نباحت و ابروهایش را در هم پیچ داد

منظورت چیه؟ این که نامزدیم، غربتی بازیه؟ تو که تا دیروز از  -

 !بود اسمم روت باشه خدات

 :حویلم داد و جواب کوبنده گرفتپوزخندی ت

اون تا وقتی بود که جلوی چشم من با یه دختر دیگه اونم از لج من  -

میتونی با کسی باشی که بهت  چه کارمه؟ تو نامرد. من با آدم نبودی

 کرده؟ نامردی
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فکش لرزید و دل من هم. به او نارو زده بودم و حق داشت اگر 

 میخواست
 هایی که دیده بود. صدایش به وضوح نهتک صح انتقام بگیرد از تک

 .شده در گلویش را حس کرد ارتعاش داشت و میشد ذرات بغض پخش

 .ش میتونم اگر عاشقش باشم میتونم. اگر بمیرم واسه -

 :زیر و آرامتر اضافه کرد سربه

 .اگر تو باشی میتونم -

 چشمانم پر و خالی شد و نگاه از او دزدیدم. حین این که سعی میکردم،

 :لرزش صدایم را کنترل کنم، پرسیدم

 کنم، کینه به دل میگیری؟ باید تاوان پس بدم؟ نامردیاگر  -

 :جدی و مصمم بود. قاطعانه پاسخ داد

 .صددرصد -

 پس داشتم تاوان پس میدادم! چشم بستم و نفسی عمیق کشیدم. بغضم را

 :قورت داده و پرسیدم

 این تاوان پس دادن، چقدر طول میکشه؟ -

 :شد و نگاه مرا سمت خود کشاند کفری

 کردی بهم؟ نامردیاین سؤاال واسه چیه؟ مگه تو  -

بودیم... هر کدام به یک  نامردکرده بودم دیگر! من و سپهر جفتمان 

 !نحو

نکردم کیهان. اما فکر نکنم اگر بعد از این  نامردیمن دیشب بهت  -

 ...هللاخوام کات کنم. تو هم که الی ماشا. مینامردیاسمش بشه 

 دختر دور و برته. پرنیان، خرنیان، گاونیان! 
 چشمانش قرمزتر از پیش شد. جلوی پایم روی زانو نشست و برخالف

 :تصورم، به التماس افتاد
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 پرنیانه... اگر به خاطر خوردم... من غلط کردم شکرچرا ندا؟ من  -

 :بین حرفش رفتم

ام که بعد از اون کارت تغییر  مشکل منیمشکل دیگه پرنیان نیست.  -

 .کرد

 .دلم دیگه باهات راه نمیاد کیهان

 :به وضوح داشت از شدت خشم میلرزید. به یکباره عربده زد

کردم. ولی تو فکر کردی کی هستی؟ مادر  نامردیآره... آره من  -

 ...بدبخت تو خودتم به من ترزایی؟

قرار میگیرد، خاموش ناگهان چون شمعی که در معرض هجوم نسیمی 

 شد
 و سرد. داشت اعتراف میکرد و خدا میداند با یک اعتراف راضی به

بخشش او بودم. هر چند مهر سپهر دوباره در دلم ریشه دوانده بود، اما 

حق نزدیکی به نزدیکترین َ کسم را نداشتم. باید سپهر را از خودم  من

 !و ندا را از او میراندم

 نارو زدم؟ ها؟من چی؟ نکنه منم بهت  -

 :های بلند، سمت در رفت ای کرد و با گام قروچه دندان

 .ای بودی. کات... تموم شد اصالً به جهنم که کدوم خراب شده -

 زنان غرولند میکرد. سمت وارد پذیرایی شد و داشت برای خودش نعره
 ه دادم. پوفی کشیده و کلید را در قفلیتکدر رفتم و آرام بستمش و به آن 

ی چت  ام رفتم. آن را برداشتم و صفحه چرخانده و سمت گوشی

من همه چیز رو یادم اومد سروین جان. »باز کردم و نوشتم:  سروین را

بافی و نقشه کشیدن نیست. بیا دوست بمونیم و من هم  دروغ الزم به

 ام رو تمام سعی
 میکنم تا کاری کنم که سپهر من رو از ذهن و قلبش بیرون کنه. من
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 وام گذشته رو جبران کنم. میخوام اون نارویی که بهت زدم رومیخ

 .«جبران کنم. قول میدم

 ی سپهر هم بود. قول دادم چون قول دادم اما دلم تنگ دیدن دوباره
میخواستم او را ببینم. وگرنه که رسیدن سروین به سپهر چه دردی را 

 دلیل ازمن دوا میکرد جز آن که هر لحظه بیش از پیش از دوری تنها

 !ام میسوختم؟ زندگی

منتظر ماندم اما ظاهراً سروین خواب بود. دراز کشیدم و چشمانم را 

 افغان سپهر و افتادم. چه طور میتوانستم و یاد عطر بلک بستم
 رو شوم و عطر خاصی که فقط برای من میزد را دوباره با او روبه

نبود. جنگ فراموش کنم؟ اصالً چنین چیزی ممکن بود؟! به خدا که 

 .شک مغلوبش میشدم مینمود که بی نرمی

*** 

رو  ام حبس کردم و پلک روی هم گذاشتم. توانایی روبه نفس در سینه

با سپهر را نداشتم. دلم میخواست از همانجا برگردم و بروم به  شدن

کیهان و بیخیال مالقات با سروین و سپهر شوم. اصالً من با چه  ی کافه

ا ببینم؟ خجالت نداشت؟! بازدمم را به بیرون آمده بودم او ر رویی

رویم دیدم. دیگر برای رفتن  فرستادم وصورت خندان سروین را روبه

 و نماندن دیر
 شده بود. پنچر شدم و با پاهایی لرزان به سمتش گام برداشتم. نگاهی به
البی هتل انداختم و کم مانده بود زیر گریه بزنم. اینجا مخصوص من 

دار میکنی؟ چرا او را  خاطراتمان را با سروین خدشه بودسپهرم! چرا

 !جا آوردی؟ به این

 .ام کنده و به زمان حال پرت شدم با سالمی که سروین داد، از گذشته

 لبخندی بر لب نشاندم و جوابش را دادم. صورتم را بوسید و دستانم را

 :گرفت و با ذوق گفت
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 .پیداش میشهبیا بریم اونجا بشینیم. سپهر هم االنا  -

روی هم جا گرفتیم و او با لبخندی خجل زل صورتم شد و  روبه

 :شرمگین نجوا کرد همانطور

 ...ببخشید که کم و بیش بهت دروغ گفتم. خب حق بده که -

 :میان حرفش رفتم و به صدای کوبش قلبم پشت پا زدم

 .حق میدم -

متوجه منظورم گفتم که تمامش کند. یارای ادامه دادن را نداشتم، اما او 

 :زیر افزود و سربه نشد

 درسته که رسماً نامزد نبودم باهاش، اما... اما خب با هم قول و قرار -

 .ازدواج داشتیم

هیچ حسی چشم به او دوختم. باید میفهمیدم که چه کسی در مورد من  بی

 .وسپهر خبرچینی کرده بود

 چرخه؟تو به مامان و بابای سپهر گفته بودی پسرشون با من می -

 :کنان گفت نگاهش فرار شد و لب گزید و منومن

 ...آره... خب از من دلیل میخواستن -

 :صدایم کمی باالتر رفت

 !من و تو با هم دوست بودیم سروین -

 .سرش را که باال گرفت، چشمانش نمدار شده بود

 .ای نداشتم باور کن ببخشید. چاره -

افغان از پشت سر، به مشامم رسید.  نفسی عمیق کشیدم که عطر بلک

میخ سروینی که لبخندزنان از جایش برخاست شد و هجوم  نگاهم

ی سقف شدم و پلک بستم  را پشت پلکم حس کردم. خیره قطرات اشک

نطفه خفه کنم. قلبم نه که در دهانم بزنم، بلکه تمام تنم  تا اشکهایم را در

 نبض داشت و قلب
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ه غل و زنجیر کشیدم. با سالم بلند باالیی که شده بود. نفسم را در سینه ب

 .سروین داد، چشم باز کردم و زل افق شدم

معطلی در پیچ و خم گوشم پیچید و دلم را به  جواب سالم سپهر، بی

و ضجه وا داشت. لب گزیدم تا اشکم نچکد. بغضم را به سختی  التماس

خاندم و تمامتر فرو فرستادم و از همانجایی که نشستم، سر چر هر چه

ی  یکدیگر صاعقه زد. چشمانش تنگ شده بود تا چهره نگاهمان به

را به خاطر آورد. به یک آن بدون هیچ حرفی،  شده ن عملطبیعی م

 مرا شناخت. ابروهایش باال
 باز قدمی عقبتر رفت. لبهایش را دیدم که تکان پریدند و با دهانی نیمه

 :خفیفی خورد و نجوا کرد

 !ملورین؟ -

 خشکم زد. توقع داشتم دست کم از دیدنم خوشحال شود. او کهدر جایم 
 نمیدانست من به خاطر پول طرفش رفتم؛ چرا داشت دوری میکرد؟! اما

ام، بعید میدانستم  مسرور شدم که سریع شناخت. با این تغییرات چهره

همین راحتی مرا به یاد آورد. خودم را جمع و جور کردم و  به

برخاستم. خوب بود که هر دو بنای دوری و از جایم  پوزخندزنان

 .فاصله گرفته بودیم

 .اش دادم مزده اما او چرا؟! دست به سینه شده و دل به چشمان مات

 ...سالم -

سیبک گلویش را دیدم که تکان ناجوری خورد. چند بار پلک زد و 

اش را جلو آمد. ابرو در هم کشید و  را صاف کرد و قدم رفته گلویش

 سر به زیر
 انداخت. صدایش گویی از آن سمت دنیا، جایی میان آمریکای جنوبی و

 :شمالی شنیده میشد

 .سالم -
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 :سرتاپایم را با حالتی گنگ از نظر گذراند و باز هم جلوتر آمد

 ای ندیدی؟ حالت خوبه؟ صدمه -

 :نیشخندم غلیظتر شد

 یه کم دیر نیست واسه احوالپرسی؟ -

 ا او را از خود برانم. لبهایش را داخلهای خیالی بزنم ت آمده بودم نیش
دهانش جمع کرد و چشم بست. کالفه چنگی به موهایش زد و روی 

بین من و سروین نشست. نگاهش را از من دزدید و آرنج  صندلی

 :کنان گفت میز گذاشت. منومن دستانش را روی

 .به من گفتن تو... تو فلج شدی... هر چی گشتم نبودی ملورین -

ی  زده نگاهی به صورت بیروح و غم را باال کشیدم و نیم ام آب بینی

انداختم. هر دو سر جایمان نشستیم و من کالمم را همراه با  سروین

 بازدمی غلیظ

 :به زبان آوردم

کشی کردیم رفتیم شهر پایینی؛ دیگه توی این شهر زندگی  اثاث -

 .نمیکنیم

 کی بهت گفته بود من فلج ملج شدم؟
به رنگ ماتمش را به من داد. دیدم که پشت سر چرخاند و نگاه 

 !ی اشک شد خانه پلکهایش

 نمیدونم. از این ور اون ور شنیدم و اون قدر حالم خراب بود که یادم -

 .نمیاد کی بود اون شایعه رو پخش کرد

آهانی گفتم و سر به زیر انداختم. نمیخواستم چشمانم رسوایم کنند. من و 

 که اگر داشتیم، دست کم  اودیگر ربطی به هم نداشتیم،
 ابراز دلتنگی میکرد. نگاهش روی انگشتان دستم چرخید و با تعجب و

 :کمی خشم پرسید
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 !نامزد کردی؟ -

 ای که فقط به منظور فریب دادن سپهر خریده بودم را دور انگشتم حلقه

 .چرخاندم و بغضم را بلعیدم؛ سنگین بود و روی دلم آوار شد

 آره. تو چه طور؟ -

اش جدی شد و دستانش را  زده ی غم هایش در هم رفت. چهره اخم

 .چلیپا کرد. نیشخندش به وضوح توی ذوقم خورد روی سینه

 ...واقعاً؟! چه جالب! بعد از اون همه اتفاق -

 :حرفش را نیمه تمام گذاشت و نفسش را پر آه به بیرون فرستاد

 .من هم قصدشو دارم -

لبخند زد. سپس رو به من کرد و نگاهی به سروین انداخت و  نیم

 :ام بود، نجوا کنان گفت همانطورکه نگاهش روی حلقه

 .با سروین جان -

 دنیا به یکباره چه جای تاریک و سردی شد. کاش هیچ وقت تصمیم به
 خوب بودن نمیگرفتم! کاش هنوز هم همان ندای بدطینت بودم که

 در آن صورت میخواستم مال و منال سپهر را برای خود کنم! حداقل
 سپهر را در کنار خودم داشتم. شاید هم نه! در هر صورت او مرا ندیده
 گرفته بود و با سروین میچرخید. اصالً مگر همین را نمیخواستم؟ مگر

ی خودم را در ذهن و قلبش ویران کنم؟ خوب... حاال  نمیخواستم خانه

ویران شد، پس دردم چیست؟ لبخندی مضحک زدم و نگاهم سمت  که

 .چرخید سروین

 .تبریک میگم -

 :نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم

 .باالخره به دستش آوردی -

 :سروین چشم بست و سر به زیر انداخت. آرام تشکر کرد و من افزودم
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 هر چند شما دو تا از اول هم باید با هم ازدواج میکردین. به هر حال -

 .خواستگاری کرده بودنی سپهر هم تو بودی و از تو  انتخاب خانواده

دیگر توان ماندن در آن جا را نداشتم. کاش میتوانستم فرار کنم و به 

ام راه  ی خلوت و به دور از هیاهو پناه ببرم. زنگ گوشی گوشه یک

 .نجاتم شد

های دمغ سپهر و سروین نگاهی انداخته و تماس را وصل  به قیافه

 :کردم

 جانم هوتن؟ -

ر. غیر از این بود؟ اگر من قرار بود نقش میخواستیم نامزد کنیم دیگ

را برای او بازی کنم، هوتن هم باید همین کار را به خاطر من  نامزد

 .میکرد

ام را پایین بردم تا  هوتن اندکی مکث کرد و خندید. صدای گوشی

 .صدای او را بشنود نتوانند

 آفتاب از کدوم طرف در اومده که ندا خانم ما مهربون شده؟ -

 .رده و سر به زیر انداختم تا چشمانم مرا لو ندهندلب تر ک

 خوبم عزیزم. تو خوبی؟ -

 :هوتن متعجبانه پرسید

 خوبی ندا؟ نکنه داری واسه کسی فیلم میای؟ -

 :خندیدم

 .آره دقیقاً. االن راه میافتم میام. آدرس رو برام بفرست -

 :هوتن باز هم خندید

 ستم. کاری نداری؟اتفاقاً میخواستم ببینمت؛ آدرس رو میفر -

 :بند کیفم را چنگ زدم و بلند شدم

 .نه قربونت. خداحافظ -
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بعد از قطع تماس، سر بلند کرده و اولین چیزی که دیدم چشمان به 

ی سپهر بود. به روی خودم نیاوردم و تن بیجانم را حرکت  نشسته خون

 :داده ورو به هردویشان گفتم

 .دیدمتونها. خوشحال شدم  من باید برم بچه -

 :سروین با ذوق پرسید

 !نگفته بودی هوتن خان نامزدته -

 م. لبخندی حرصی زدم ومی آورد کاش جایش بود و من فکش را پایین 

 :پاسخ دادم

 .ای شد... خداحافظ یه دفعه -

 :چرخیدم بروم که صدای سپهر متوقفم کرد

آخر هفته مهمونی برگشتم از آمریکا رو گرفتم. تو و نامزدت هم  -

 .حتماً بیاین .دعوتین

برگشتم و نگاهش کردم. پوزخندی بر لب داشت و ظاهراً باور نمیکرد 

نامی نامزدم باشد. لبخند زدم و با قاطعیت سر به بله تکان  هوتن که

 :دادم

 .حتماً میایم. آدرس رو برام بفرستین -

از هتل دور شدم و دستم را برای اولین تاکسی تکان دادم. خودم را 

 داخلش
 انداختم و با خیال راحت هق زدم. چطور میتوانستم او را کنار سروین

 افغانش را برای ببینم و تاب بیاورم؟ خداوندا چطور میشد؟ عطر بلک

 .سروین زده بود! در هتلی که با من قرار میگذاشت، با او میچرخید

شک جان میدادم  میخواست با او نامزد شود... و من پایان این بازی بی

 .مومیمرد

اش با من چیست! او که همیشه با  کاش میدانستم دلیل دوری و سردی
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ام را نداشت، چطور آن قدر  مهربان بود و طاقت یک لحظه دوری من

با سروین فکر  ارتباطشجفاکارشد؟ من بد بودم، اما او که نمیدانست! به 

کردم وقلبم تیر کشید. نفسم کشدار شد و مشتم را روی سینه کوبیدم و 

 .دمضجه ز

 دم و بازدم هر لحظه سختتر میشد و من در ابتدای راه، خودم را باخته
بودم. بیشتر از قبل از کیهان کفری شدم. باعث و بانی این اتفاقات او 

 .بود

کیهان از من خواست به سپهر نزدیک شوم. اگر چنین حرفی نمیزد، 

 !هیچ وقت عاشق سپهر نمیشدم. خدا لعنتت کند کیهان من

در آن ساکن شده بودیم، برگشتم. راه طول و درازی نبود  به شهری که

ودر کل یک ساعت زمان برد. به آدرسی که هوتن فرستاده بود رفتم. 

ماشینش جلوی بزرگترین پاساژ شهر کوچکمان نشسته بود. با  داخل

پیاده شد و قفل را زد. بعد از سالم و علیک، با دست به داخل  دیدن من،

 :تکرد و گف پاساژ اشاره

وقتشه. فردا شب با مامان و بابا میریم یه رستوران تا من تو رو  -

 بهشون
 معرفی کنم. بریم چند دست لباس بخریم برای مهمونیای مختلف که

 .الزممون میشه

 :چشم در کاسه چرخانده و گفتم

 .من همین لباسهایی که دارم، خوبه -

با صدای بلند خندید. با چشمان گرد شده و دلخور نگاهش کردم که 

 :را جمع کرد لبخندش

معذرت میخوام خندیدم. ولی عزیزم... تو توی لباسهات چادر مشکلی  -

 چادر گلگلی داری؟ و



 

82 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 :از حرکت ایستادم و بروبر نگاهش کردم. ناباور لب زدم

 !دروغ میگی! یعنی باید جلوشون اون تیپی باشم؟ -

 :گلویش را صاف کرد همقدم شدیم و او با اخمهایی در هم گفت

آره. باید با چادر بگردی، نماز بخونی، کم آرایش کنی، اون ناخنی هم  -

 .کاشتی نیست و نابودش کنی که

 :نگاهش کردم و گفتم چپ چپ 

 ان، چرا توو رستوران قرار گذاشتی؟ ت این تیپی تو که خانواده -

ضمن من که خانواده ندارم. مامان و بابات  خواستگاری چی میشه؟ در

 این قضیه مشکلی ندارن؟ با
ومن  باز هم به جان یقه و گلویش افتاد و نگاه از من دزدید. کمی من

 :کرد وسپس گفت

 .بهشون گفتم... گفتم... تو... تو پرورشگاهی هستی -

ی آشفته و حیرانم را دید، در  ام کرد و چون چهره نگاهی حواله نیم

 :توجیه کارش برآمد صدد

خب ندا جان اگر بهشون میگفتم بعد از فوت پدر و مادرت با آدمای  -

 زندگی میکنی، میخواستن اونا رو هم ببینن. اون وقت باید چی کار دیگه
 میکردیم؟

ای که  حق داشت. پر آه بازدمم را بیرون دادم و جلوی ویترین مغازه

 .مردانه میفروخت ایستادم لباس

باید یه سری لباس آنچنانی بخری. چون من هم به سپهر گفتم تو هم  -

 .کردم و این که... نامزدم تویی نامزد

 :بلند پرسید پر حیرت و با صدایی نیمه

 !سپهر؟! مگه دیدیش؟ -

ای  راه نقره بدون این که نگاه از کت و شلوار طوسی رنگ با راه
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 بردارم،

 :گفتم

م کاری کنم که دیگه طرفم آره. چون توو گذشته گولش زدم، میخوا -

 نیاد

 ...و دوستم نداشته باشه. هر چند فکر میکنم که این اتفاق افتاده و

باقی حرفم را چون زهر هالهل قورت دادم و مسیر بحث را عوض 

 .کردم

 .اون کت و شلوار خیلی قشنگه. بریم بگیریمش -

هیچ حرفی همراه من داخل مغازه شد و کت و شلوار و پیراهن  بی

 !آمد و شبیه جنتلمنها شده بود راخرید. عجیب به او می ستش

من هم چند روسری بزرگ و چادر و پیراهن و مانتوی پوشیده خریدم 

 ریزی و دروغ ودر راه بازگشت با هوتن برای فردای آن روز برنامه

 .را یکی کردیم هایمان

کار های خریدم چه  ی کیهان پیاده شدم و نمیدانستم با بسته حوالی کافه

 .کنم

ام را  به هر حال خواه ناخواه کیهان آنها را میدید. پس نباید خونسردی

 .ازدست میدادم

های باالی در به صدا درآمدند. مستقیم به پشت  با ورودم زنگوله

رفتم و کیهان را مشغول کار دیدم. داشتم پالتویم را آویزان  پیشخوان

وی لبش شکل زهر نگاهی به من انداخت و نیشخندی ر تکه میکردم که

 :گرفت

ساعت کاریت از نه صبح تا هشت شبه. این دیر کردنات فقط باعث  -

 .شدن حقوقت میشه کم

ای که خودم پولش را از  تلخند زدم. حداقلش این بود که مرا از کافه



 

84 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 :سپهربه هزار ترفند گرفته بودم بیرون نمیکرد! پر کنایه گفتم

 .ببخشید ارباب -

 های خریدم افتاد و تم چرخید. نگاهش به بستهای رفت و سم زهره چشم

 :لبخندی یکوری و کج کنج لبش نشست

 ت خریده؟ واسه کی -

 ها را کشید و چادر سیاه بدون این که منتظر پاسخم بماند، یکی از بسته
دانشجویی را از داخلش در آورد. با چشمان وق زده نگاهش کرد و 

 :پخی زیر خنده زد ناگهان

 ش چادر مذهبیه. به همین زودی میخوای واسهاوه پس یارو  -

 مادر سر کنی؟! 

 :پر غیظ نگاهش کردم و چادر را از دستش قاپیدم

 به فرض که این جور باشه. میخوای چی کار کنی؟ ها؟ -

ترین حالت ممکن درآمد. صورتش  رگ گردنش را دیدم که به برجسته

رزید. سرم را های انار میماند و تنش از شدت خشم میل قرمزی دانه به

 :باالتراز حد معمول بردم و پوزخند زدم

 اخراجم میکنی؟ از اون خونه شوتم میکنی بیرون؟ خب بکن. ها؟ -

 صدای نفسهایی که از بینی بیرون میداد، به وضوح شنیده میشد. چرخید
و سینی را برداشت و بدون این که جوابم را بدهد، به سمت یکی از 

 میزها
 سرم را کاله گذاشته بود، نه اخراجم میکرد و از رفت. به خاطر این که

انداخت؛ خودم این را خیلی خوب میدانستم. عذاب  خانه بیرونم می

بیخ گلویش را چسبیده و خیال کوتاه آمدن نداشت. سرگرم کار  وجدان

وقت صرف ناهار، هر کدام به یک وری رفتیم. آن روز  شدم و به

خیال میکرد  میزد.  حرف دختری که به کافه میآمد کیهان با هر

چه خیال خامی! با وجود سپهر، چطور میتوانستم  ام میشود و حسودی
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دیگری فکر کنم؟! چنین چیزی امکان نداشت.  حتی یک لحظه به مرد

 بیکار که شدم، پشت میزی
را در اینستاگرام سرچ کردم. از بین « سپهر برازنده»نشستم و نام 

هایش شدم.  ش کردم و مات عکسی دیگر پیدای سپهر برازنده چندین

اش عکسی  در مدت اقامتش توی آمریکا از خانواده عجیب بود که

شان  ام ذخیره عکسهایش شات گرفتم و توی گوشی نگذاشته بود! از

 .کردم

 .روز آخری که با هم بودیم قول داد که مرا هم با خودش به آمریکا ببرد

 ، اوجیغ داد کردم من از شدت ذوق داخل ماشین 
آنچنان غرق تماشایم بود که حواسش پرت شد و آن تصادف لعنتی به 

 :پیوست. زیر لب گفتم وقوع

دنیا؟! چرا  اون ورمعرفت مگه قول ندادی منو هم با خودت ببری  بی -

 این جا
 بین این نامردا تنهام گذاشتی؟ من که فراموشی گرفتم، اما تو چرا توی

 ...بیمارستان نیومدی مالقاتم و

 .وری آن روز، به یک آن سکوت کردم و از جایم برخاستمبا یادآ

 بعد از تصادف بیهوش بودم و هوشیار که شدم خودم را در آن مرکز
بهداشتی کوچک حوالی روستا دیدم. چرا؟ من و سپهر که در شهر 

کردیم و بزرگترین بیمارستان هم نزدیک محل تصادف بود.  تصادف

محل وقوع تصادف ماشین پدرم  ای به که به مرکز بهداشتی چرا من در

 !به هوش آمدم؟ نزدیکتر بود

پوزخندزنان سر جایم نشستم. معلوم بود دیگر! کیهان میخواست 

من و سپهر را پاک کند. اما باز هم یک جای کار میلنگید و  خاطرات

 .بود برانگیز شک

خیره به عکس سپهر و غرق فکر و خیال بودم که کیهان با دو فنجان 



 

86 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 چای
 عفرانی و کیک گردویی مقابلم نشست. آوردن ترکیب خوراکیمعطر ز

ام یعنی این که میخواست دوباره دلم را به دست آورد.  مورد عالقه

ام را زدم تا  ی گوشی سمت راست لبهایم کش آمدند و قفل صفحه گوشه

ی سیاه موبایلم  او نتواندعکس سپهر را ببیند. تکه نگاهی به صفحه

 :شد. اخمهایش در هم رفت و پرسیدمیز خم  انداخت و روی

 ندا راست و حسینی بگو با کسی آشنا شدی؟ -

 چشم در کاسه چرخاندم و چنگال را توی کیک فرو بردم. بدون این که

 :نگاهش کنم، پاسخ دادم

 .کیهان بسه. من و تو با هم به هم زدیم -

 :وار به زبان آورد این بار از در مالیمت و مالطفت وارد شد و زمزمه

 .ت میرها تو به هم زدی ندا جان. من بیچاره مثل همیشه دلم واسه -

بغضم گرفت. دل من دربست برای سپهر بود و نمیتوانستم باز هم 

 را اذیت کنم و آزار دهم. هرچند که او داشت انتقام میگرفت، اما کیهان
 نمیخواستم از لحاظ احساسی وابستگی ایجاد شود. به هر حال پر واضح

 ارتباطمن او را دوست نداشتم و همین دلیل برای ادامه ندادن بود که م

با اوکافی بود. چنگال را روی همان کیک گردویی رها کردم و ظرف 

طرفش سر دادم. دست به سینه تکیه به صندلی زدم و زل او که با  را به

مهربانش مرا برانداز میکرد شدم. برای این که یک وقت خدایی  نگاه

 :ش شکوفا نشود و تعقیبم نکند گفتما کنجکاوی نکرده

 ...با کسی نیستم کیهان. اما به هر حال من و تو -

 :میان حرفم آمد و صحبتم را قیچی کرد

ای نباشی برای من  دیگه اما و اگر نداره که. همین که با کس دیگه -

 .میکنه کفایت
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لبخندزنان از جایش برخاست و به پشت پیشخوان برگشت. برق 

ی آخر عذابم داد. دلم میخواست به او بگویم که همه  لحظهدر  چشمانش

خاطر آوردم، اما میترسیدم باز کار دستم بدهد. فکر میکنم که  چیز را به

های خداست که از ما در برابر حوادث ناگوار  جمله نعمت ترس از

 .جلوگیری میکند

 سپهر شده بودم، ترس گریبانم را میگرفت عاشقکاش آن زمان هم که 

 !را از او میراند... کاشو م

 جواب گذاشتم و به محل فردای آن روز، باز هم تماسهای کیهان را بی
 قرارم با هوتن رفتم. چادر را به طور مضحکی بر سر انداخته بودم و

ام میشود.  احساس میکردم هر کس از کنارم گذر کند، متوجه نابلدی

ی توی ذوق ام کم ی مکش مرگ ما و مصنوعی چادرسیاه، با آن چهره

 ام را های باد کرده دار شده و لب بینی عملی، فک زاویه.میزد

پنهان کنم، اما به هر حال هوتن خودش این طور  نمیتوانستم گریم یا

نبود. به هوتن زنگ زدم و گفتم که جلوی  خواست و تقصیر من

 به هر جان کندنی بود، ناخنهای کاشته رستوران منتظرش هستم. دیشب

 باد فنا داده بودم و داشتم ام را به شده
 ی هوتن پیدا شد. با دیدن برای نبودشان در دل عزا میگرفتم که سروکله

من لبخند پت و پهنی زد و سعی در پنهان کردنش داشت که غرولندکنان 

 :گفتم

 .نخند دیگه... مسخره -

 .اش به هوا رفت و دست روی دلش گذاشت با این کارم شلیک خنده

 :هایش گفت خنده میان تهبریده از  بریده

 .وای خدا اینو ببین -

ها، وسط خیابان از خنده  خودم هم کمکم وا دادم و هر دو عین دیوانه

رفتیم و مردم هم با تعجب نگاهمان میکردند. سرانجام وقتی که  ریسه
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 آرام شدیم،
به داخل رستوران رفتیم. سعی کردم چادر را عادی نگه دارم. برایم 

 !ام خوب بود رسا، اما انگار بازیگریف بود و جان سخت

 ی نسبتاً دور هم تشخیص دهم؛ میتوانستم پدر و مادرش را از آن فاصله
 چرا که تنها زوج میانسال و مذهبی داخل رستوران آنها بودند. مادرش
 چادر را سفت و سخت نگه داشته بود و پدرش... پدرش عمامه به سر

ود و باورم نمیشد که هوتن داشت! دهانم از فرط تعجب باز مانده ب

فرزندآنها باشد! آب دهانم را قورت دادم و پر چادر در دستم مشت شد. 

سمت هوتن متمایل شد و اما قبل از این که من چیزی بپرسم،  سرم

 :گفت نجواکنان

 .آره... خودشونن -

 :نگاه چپی تحویلش دادم و زیر لب گفتم

 !ها ی ناخلف که میگن، تویی بچه -

بیشتر تا رسیدنمان به آنها نمانده بود. گلویی صاف کرد و کمی چند قدم 

من فاصله گرفت. جلوتر رفت و صندلی را برایم بیرون کشید. به  از

رسیدم، مادر و پدرش برخاستند و من از شدت شرم ناخودآگاه  آنها که

افتاد. سالمم را با دلی پر تپش زمزمه کردم و گرم پاسخ  سرم به زیر

 :فتگ گرفتم. هوتن

 معرفی میکنم... خانم شکوهی؛ همون ندا خانمی که راجع بهشون -

 .حنانه و باباحسین هستن باهاتون صحبت کردم. ایشون هم مامان

 زیر چشمی نگاهشان کرد و لبخند زدم. باید نقش دختران نجیب و آفتاب
مهتاب ندیده را بازی میکردم تا کمتر به ظاهر متناقضم شک کنند. 

 :حرف آمدسریع به  مادرش

 ماشاءا... چقدر هم دخترخانم موقری انتخاب کردی پسرم. بفرمایید -
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 .بشینید

 لحنش به قدری مهربان بود تا باطن پر تالطمم را آرام کند. روی
ای که هوتن برایم بیرون کشیده بود نشستم و او صندلی را  صندلی

 جلو برد. خودش هم منظم و مرتب کنارم جای گرفت و منو را همزمان

 :گرفت سمتم

 خانم شکوهی چی میل دارین؟ -

احتیاطی میکردم، همانجا از شدت خنده  اگر کمی... فقط کمی بی

 .میمردم

 :منو را با دست سمت مادر و پدرش هل داده و گفتم

 .اول حاج آقا و حاج خانم -

 :عبایش را صاف کردپدرش خندید و 

 کوبیده است؛ شمادخترم ما انتخابمون همیشه یه چیزه... اونم کباب  -

 .بفرمایید

آرام چشمی گفتم و من هم به همان کباب کوبیده بسنده کردم. هوتن 

حنانه و باباحسین او بود که  داد و من تمام حواسم پی مامان سفارش

 همان طور

 .بروبر و با لبخند مرا نگاه میکردند

 :پس از چند لحظه سکوت، حنانه خانم پرسید

 .ز خودت بگو... از آشناییت با میثمخب دخترم... تعریف کن. ا -

 دستی کرد و پس از میثم؟! او دیگر کیست؟ آمدم بپرسم که هوتن پیش

 :ای آرام گفت خنده

سادات، من که قبالً بهتون گفته بودم؛ من و خانم  ای بابا مامان -

 شکوهی

 .توی یه کتابفروشی با هم آشنا شدیم
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 دم را جمع کردم و طبقمیثم؟ هوتن؟ لعنتی کل وجودش جعلی بود! لبخن

 :خانم افزودم قرار قبلیمان رو به حنانه

بله. من رفته بودم دیوان حافظ بگیرم و آقای سرمد هم اومده بودن  -

 .تا دوستشون که صاحب کتابفروشی هستن رو ببینن اونجا

های آخرشان  هایشان تمامی نداشت انگار. پرسش سؤال و جواب

که از آنجا خارج شدم. گلویی  پرورشگاه بود و هنگامی ی درباره

 .ای مغموم به خودم گرفتم چهره صاف کرده و

راستش من پولی واسه درس خوندن نداشتم. به همین خاطر رفتم توی  -

 کافه رستورانی مشغول کار شدم. همونجا هم جای خواب داشتم و یه
 مطب ی سرمد آشنا شدم و ایشون برام تومیخوابیدم. تا این که با آقا

 ون کار جور کردن و من االن منشی دوست آقای سرمد هستم. یهدوستش

 .اتاق کوچیک هم اجاره کردم و اونجا زندگی میکنم

 پدر و مادرش انسانهای خوبی بودند؛ خوش به حال هوتن! مادرش با

 :دلسوزی نگاهم کرد و دستم را از روی میز گرفت

یدونستم ای هستی. م هزار ماشاءا... . پس دختر قوی و خودساخته -

 .انتخاب شریک زندگیش اشتباه نمیکنه تو میثمم

ن اضافه بر سازمان، سرانجام پس از صرف غذا و کمی گپ زد

هوتن رضایت داده و اجازه دادند پسرشان مرا برگرداند. بین  ی خانواده

نمیزد و من به فکر مهمانی سپهر بودم. اگر طاقت از کف  راه او حرفی

کنار آن مثالً رفیق، زیر گریه میزدم چه اتفاقی دیدن شاه دلم  میدادم و با

 !میافتاد؟

ام خواهم  شک آن لحظه رسوای نه عالم، بلکه وجدان تازه بیدار شده بی

 .شد

 ی کافه را نداشتم، به همین خاطر به خانه برگشتم و پر حال و حوصله
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حیرت به شیوا که در آشپزخانه مشغول آشپزی و آواز خواندن بود 

 .شدم خیره

 قدر صدای تلویزیون را باال برده بود که متوجه آمدنم نشد.. چادرآن
 را از سر درآوردم و داخل کیفم چپاندم. سپس لبخندم را جمع کردم و
سالمی بلند باال دادم که جیغی کشید و سمت من چرخید. دست روی 

 قلبش

 :گذاشت و به در یخچال یله داد

 .الهی ذلیل شی دختر که زهره ترکم کردی -

 :ای تلویزیون را کم کردم و روی مبل نشستمصد

 کی اومدی زندایی؟ -

 .ایشی غلیظ گفت و دوباره به کارش مشغول شد

صبح. کیهان دیشب زنگ زد گفت برگردم. میگفت دیگه با هم  -

 نیستین؛آره؟

 :چشمانش برق افتاده بودند. پوزخندی زدم و لنگه ابرویی باال دادم

 آره. خوشحال شدی، نه؟ -

 .وی قلبش گذاشت و زیر خنده زددست ر

 دار و با اصل و نسب پیدا خیلی. حاال خودم میگردم یه دختر خانواده -

 .میکنم براش

 از این که یتیم بودنم را به رخم کشید بغضم گرفت، اما به روی خودم

 :نیاوردم و برخاستم. به سمت اتاقم رفتم که با حالتی طلبکار گفت

 ظرفا رو بشور و میز رو بچین که حسابیحاال که اومدی، بیا این  -

 .ام... بجنب خسته

ام برگشته  م، به او باید میگفتم که حافظهآورد میبه روی هر کس ن

است تارویش کم شود و به من امر و نهی نکند. چرخیدم و سمتش 
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 یورش بردم و
 او را به سمت همان یخچال که چند لحظه پیش به آن تکیه زده بود، هل

اش را گرفتم و دست  اعتراض کند که با یک دست یقه دادم. خواست

را روی دهانش گذاشتم. چشم به چشمان پرسشگرش دادم و از  دیگرم

 :ام غریدم دندانهای به هم چسبیده میان

ی آخرت باشه که به من امر و نهی میکنی شیوا گشنه...  دفعه -

 فهمیدی؟
چشمانش از اش را به زبان آوردم، باعث شد که  این که لقب گذشته

 :بیرون بزند. نیشخندی تحویلش داده و گفتم حدقه

من همه چیزو یادم اومده. کافیه دهن وا کنم تا دودمان تو و پسرت به  -

بره. پس اگر این خونه و زندگی زیر زبونت مزه کرده، به نفعته که  باد

 .و رو نروم نباشی ساکت باشی

خارج شدم. قبل از این اش را با ضرب رها کردم و از آشپزخانه  یقه

 که

 :وارد اتاقم شوم، با صدایی بلند گفتم

م زده  وای به حالت اگر بفهمم به پسرت حرفی از برگشتن حافظه -

 .باشی

 .کاری میکنم همون نون و ماست هم واسه خوردن گیرت نیاد گشنه

هایم. ساعتی بعد  داخل اتاق رفتم و باز هم عکس سپهر شد همدم تنهایی

ز گرسنگی ضعف میرفت. صدایم را روی سرم انداخته و داشت ا دلم

 :گفتم

 .غذامو بیار اتاقم، شیوا گشنه -

ام بیشتر  ی او، خنده زیرزیرکی خندیدم و با یادآوری نگاه وحشتزده

 .شد
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ای به در خورد و شیوا در حالی که سینی غذا به  چند دقیقه بعد، تقه

 .داشت، داخل آمد دست

 و دوختم و شیوا سینی را روی پایم گذاشت وبا حالتی برزخی چشم به ا
ی تخت جای گرفت. سر به زیر انداخت و با صدایی که از  کنارم لبه

 :جهنم شنیده میشد، گفت قعر

 چی شد... چی شد که... یادت اومد؟ -

 قاشقی از غذا به دهان بردم و سؤالش را بیجواب گذاشتم. ناگهان سمتم

 :چرخید و با رنگ رویی پریده پرسید

 !نکنه سپهر رو دیدی؟ -

 :اش کوفت بروبر نگاهش کردم که کف دستش را به گونه

 ؟هستیجان بازم داری با اون پسره  آره؟ ندا -

 :قاشقم را توی ظرف کوبیدم و داد زدم

 !االن من باید به تو جواب پس بدم؟ -

 :دستانم را گرفت و با حالتی گنگ گفت

 .ازش دور بمونیبه نفعته طرف اون نری ندا. به نفعته  -

 سینی را بلند کردم و روی میز عسلی گذاشتم. بازویش را کشیدم و نعره

 :زدم

 چی داری زر زر میکنی؟ ها؟ اونی که باید ازش دور میموندم کیهان -

 .بود؛ نه سپهر

 :لحنش ملتمسانه شد

 ...ندا... تو یه چیزایی رو نمیدونی. سپهر و تو -

 :ل دادممیان حرفش رفتم و او را به عقب ه

 .چه چیزایی رو نمیدونم؟ بهم بگو. هر چیزی که نمیدونم رو بهم بگو -

از روی تخت برخاست. لب تر کرد و کمی پا به پا شد. نگاه از من 
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 :و همان طور که سمت در اتاق میرفت نجواکنان گفت گرفت

 .دل سوزوندن واسه تو اشتباه محضه -

 :عربده کشیدم

 !نشنیدم چی گفتی -

گرداند و با مظلومیت و چشمانی که دم به دم پر و خالی سمتم روی 

 میشد،

 :ضجه زد

 اون زمان توی اون بدبختی و فالکت بهت گفتم با کیهان نچرخ... اون -

 ت رو از دست دادی،ا شت بدهکار نبود. حافظهبدبختت میکنه، اما گو
 مباهات بد تا کردم که بهونه داشته باشی با کیهان ازدواج نکنی، اما باز

 سر ت میسوزه دختر جون. خودتو خاک توباهاش چرخیدی. دلم به حال
 نکن با این کیهان و اون سپهر. گشتن با این دو نفر تو رو به خاک سیاه

 . اما از من نخواهمیشونه. کیهان مرد زندگی نیست 

 .بخت میکنی دلیل دور موندنت از سپهر رو بگم. فقط بدون خودتو سیاه

 با اکراه نگاهش کردم. میدانستم از این که پولهایش چینی به بینی داده و
را از دست بدهد میترسید و دلیلی در چنته نداشت تا تحویلم دهد. شب 

کیهان به خانه برگشت، بیرون نرفتم و غذایم را در اتاقم خوردم.  که

 صدایش

 :را شنیدم که داشت به شیوا میگفت

 ی میاری؟ نکنه ازش میبر چی شده باهاش مهربون شدی و غذا واسه -

 این که باهام به هم زده خرکیفی؟
احترامی کیهان به شیوا چیست. او  حاال دیگر یادم آمده بود که دلیل بی

 بود که باعث شد دایی فیروز ورشکست شود کسی
 و به همین خاطر دل کیهان با او صاف نمیشد. زندایی جواب کیهان را

ه عکس سپهر خیره شدم. قلبم ام را برداشتم و ب نداد و من دوباره گوشی
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 هر بار دیدنش تندتر از پیش میزد و اگر روزی از کار میافتاد، جای با
ام  تعجب نداشت. آهی کشیدم و خواستم قفل صفحه را بزنم که گوشی

 شروع
 به زنگ خوردن کرد. شماره ناشناس بود و با فکر این که شاید از

 :را وصل کردمی هوتن باشند، صدایم را صاف و تماس  خانواده

 .الو بفرمایید -

 .سالم -

 با شنیدن صدای سپهر به یکباره قلبم دست از تپیدن کشید. خدایا یعنی به

 !مردم؟ همین راحتی 

ام کشیدم و چیزی شبیه سالم، از دهانم خارج  بسته زبان بر لب داغمه

 .شد

ها، عمیق و با ولع نفس کشیدم و با پرسش او  چشم بستم و مثل دیوانه

 .خودم آمدم به

 خوبی ملورین؟ -

 کاش به او نمیگفتم که دوست دارم ملورین صدایم زنند. چه دروغ

 !ای تحویلش داده بودم مسخره

 ...ی منو از کجا خوبم. شماره -

 :نگذاشت کالمم به اتمام برسد. فوری گفت

 از گوشی سروین. البته تو لطف کن و بهش نگو. باشه؟ -

 آنقدر جدی بود که نمیخواست سروین از ارتباطشانبغضم گرفت. یعنی 
 تماسش چیزی بفهمد؟ نگه داشتن زبانم آن لحظه، سختترین کار ممکن

 .بود

 !واقعاً داری باهاش نامزد میکنی؟ -

 .صدای پوزخندش زیادی واضح و شفاف بود
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 .الاقل من تا االن صبر کردم. تو که نذاشتی یه سال، بشه دو سال -

 :یی صاف کرده و پرسیدمهیچ یاد هوتن نبودم. گلو

 کاری داشتی زنگ زدی؟ -

 .آره -

منتظر ماندم تا حرفش را بگوید. قلبم داشت با وجودم تعارف میکرد و 

 دو

 :تا یکی میزد. سکوتش که طوالنی شد، پرسیدم

 سپهر؟ -

 :بیمعطلی گفت

 ن سپهر؟جا -

 لب گزیدم و چشم بستم. انگار هر دو یاد گذشته افتاده بودیم. این جانم
 من بعد، این کلمه را به ز سرم میپراند و خدا خدا میکردمگفتنش هوش ا

زبان نیاورد. شنیدم که گلویش را صاف کرد و با لحنی خشک ادامه 

 :داد

 میخواستم یه سؤالی ازت بپرسم که... که خب توی مهمونی جلوی -

 .نامزدت فرصت نمیشه

 :منتظر باقی حرفش ماندم که پرسید

تصادف کردیم، تو از ماشین پرت شدی بیرون؟ چون اون روز که  -

 .بیهوش شدم و چیزی نفهمیدم من

 .نه. توی ماشین بودم. منم مثل تو بیهوش شدم -

 :لحنش تغییر کرد و گنگتر از قبل شد

 دست و پات شکسته بود؟ -

 ...نه. فقط -

 :میان کالمم آمد و فریاد کشید
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ام یا زنده؟ میدونی  ردهپس چرا توی بیمارستان نیومدی ببینی من م -

چقدر آسیب دیده بودم و نمیتونستم تکون بخورم؟! میدونی چشمم به  من

 !خشک شده بود تا تو بیای و حالمو بپرسی؟ در

ام غلتید. نگفتم  ی چشمم باز کرد و روی گونه اشک راهش را از گوشه

در یک جای دیگر و به دور از او به هوش آمدم. نگفتم که فراموشی  که

بود. گذاشتم که نفرتش از من بیشتر شود. مطمئن بودم که سروین  تهگرف

االمکان در مورد من  ام حرفی به او نمیزند و حتی فراموشی هم از

 .دار نکند نمیگوید تا احساسات سپهر را جریحه چیزی

 :بغضم را فرو فرستادم و نجوا کردم

 .من و تو به درد همدیگه نمیخوردیم -

 :باز هم عربده زد

 !چرا؟ هزار بار گفتم مال و اموال برای من مالک نیست. نگفتم؟ -

اش بزنم که با همان حالت  دهان باز کردم تا حرف از مخالفت خانواده

 :افزود قبلش

من و تو محرم شده بودیم. تو یه جورایی زنم بودی ملورین. چجوری  -

 کردی توو اون بیمارستان و رفتی پی زندگیت؟ ولم
 ده بود اما باید در برابرش سختتر از سنگ جلوهاشک امانم را بری

 .میکردم

شدم و بعد هم تموم شد و رفت دیگه. عقد دائم  تمحرمفقط یه مدت  -

 .ات باشم نبودیم پی که

 :پوزخندی صدا دار زد و به طعنه گفت

 م روا از اول هم دردت عقد دائم بود. بهت گفتم صبر کن تا خونواده -

 .کردی ملورینراضی کنم، اما تو ولم 

 :سکوت کردم و او پس از چند لحظه، لحنش تغییر کرد و گفت



 

98 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

هر چند کار خوبی کردی. آره کار خوبی کردی که رفتی. به خاطر  -

هر روز خدا رو شکر میکنم. تو راست میگی؛ چند صباح با هم  همین

 .و خوش گذشت... خداحافظ بودیم

ر شده بود. اما چرا و تماس را قطع کرد. میدانستم که از حرفم دلگی

هق  خدا را شکر میکند؟! گوشی را روی تشک کوبیدم و به هق گفت

داشت از آن حجم عظیم غصه میترکید. شاه دلم به خاطر  افتادم. دلم

شکر میکرد و چه دردی از این بدتر بود؟! روی تخت  نبودم خدا را

اتاق هایم به بیرون از  را بغل گرفتم. صدای ضجه مچاله شدم و خودم

 کیهان با کیهان و شیوا نزدم بیایند.  رفت و باعث شد که

 :صدایی مالیم و آرام گفت

 چی شده ندا؟ -

 :هقم بیشتر شد که نچی کرد و گفت و هق

 .این کارا چیه آخه؟ خب بیا آشتی کنیم. من که قبالً هم گفتم عزیزم -

م واقعاً ابله بود که خیال میکرد به خاطر او اشک میریزم. در جای

 :و میخ چشمانش شدم نشستم

 .این قدر چرت و پرت تحویل من نده. برو گم شو بیرون از اتاق من -

مات و مبهوت من شد و دهانش از فرط تعجب باز ماند. ناگهان به 

آمد و لب روی هم فشرد. استخوانهای فکش بیرون زد و انگشت  خودش

 :را جلوی صورت من تکان داد اش سبابه

ی من. پس کاری نکن که  ترتو باز کردی توو خونهیادت باشه تو چ -

 یه تیکه آشغال بندازم بیرون. شیرفهم شد؟ مثل
شیوا دستانش را جلوی دهانش گذاشت و با ترس به من و پسرش نگاه 

 .کرد

 :از جایم بلند شدم و پشت دستم را محکم به صورتم کشیدم
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 .جرأتشو داری بندازم بیرون -

دست به کمر زد. گردن کج کرد و پر  ای تمسخرآمیز کرد و تکخنده

 :گفت کنایه

 !چرا نباید جرأتشو داشته باشم؟ -

ی لبش یخ بست. چمدانم را  لبخندم به قدری سرد بود که پوزخند گوشه

زیر تخت بیرون کشیدم و بازش کردم. فقط میخواستم یک درس  از

به کیهان بدهم. چند تکه لباس از کشو و کمد درآوردم و داخل  حسابی

 چپاندم و خواستم زیپش را ببندم که مانع شد.  پوزخندم چمدانم
 را پنهان کردم. با یک من اخم غلیظم مواجه

شد. سیبک گلویش را دیدم که تکان سختی خورد و با حالتی گنگ و 

 :کمی مضطرب نجوا کرد شاید

الزم نیست بری. بمون، همین جا بمون... من از اتاقت گم میشم  -

 .بیرون

 .رفت و در را بست. من ماندم با شیوابالفاصله 

 :با شک و تردید پرسید

 ت برگشته؟ا چرا نمیخوای بفهمه که حافظه -

روی تختم برگشتم و دراز کشیدم. دستانم را زیر سرم بردم و پر آه 

 :بیرون فرستادم نفسم را

کرده بودم. اون هم حقشه یه کم راحت نامردی واسه این که بهش   -

 .ر کافی از سمت من اذیت شدهکنه؛ به قد زندگی

حرف از اتاقم خارج شد. حسم به کیهان ترحم بود  سری تکان داد و بی

با عذاب وجدان غلیظی مخلوط شده و حالم را بد میکرد. همان لحظه  که

همه چیز را به خاطر آوردم، تکلیفش با دلم یکسره شد. من عاشق  که

وجودم بود. جز او مگر ی  ی انتهایی جمله سپهربودم؛ سپهری که نقطه
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مرد دیگری حتی فکر کرد؟! مگر میشد یک تکه نگاهش را  میشد به

و دلگیر، به خروار خروار عشق از جانب کیهان و هر  هر چند ابری

ام نیز  فروخت؟! به خدا که چنین چیزی حتی در مخیله شخص دیگری

ام و  ی من و چه بسا کل هستی من بود... همه ی نمیگنجید. او همه

ام که بلند شد، مرا از افکارم بیرون  گوشی  راتر از آن. صدای پیامکف

 کشید. قفل صفحه و پیام سروین
 جمعه، ساعت هشت تا یازده شب. حتماً با آقا هوتن بیا»را باز کردم: 

 ...«!عزیزم خوشحال میشیم. آدرس خیابان

ی پدری  پوزخند زدم و گوشی را کنار گذاشتم. برای من آدرس خانه

را فرستاده بود. انگار که خودم آن را از بر نبودم. انگار که وقتی  سپهر

ی  مدت کمی از آمریکا به ایران آمدند، به دیدنشان در آن خانه برای

نرفتم تا مرا قبول کنند! برایم آدرس فرستاد و بیچاره خبر  منحوس

وضعی من و سپهر را از آن عمارت بیرونمان  نداشت که با چه

 را دوباره انداختند. گوشی

 «ی سپهر هم هستن؟ خانواده»برداشتم و برای سروین نوشتم: 

 «نه، چطور؟»فرستاد: 

 .ها به خواب رفتم جوابی ندادم و با یادآوری گذشته

 .انگشتر و ساعت مارکدار و گرانقیمت را جلویش روی زمین گذاشتم

 :بلند شدم و با نیشخند گفتم

 .بسازه بده بهمبردار و به اون رفیقت بگو بدلشونو  -

اش  فوری آنها را از روی زمین چنگ زد و با چشمان برق افتاده

 :کرد نگاهشان

 قیمتشون چقدره؟ -

رویم را چرخاندم و اشکم چکید. سمت اتاق پا تند کردم و پر بغض 

 :گفتم
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 سفارش داده از آمریکا بفرستن. تو اینترنت نوشته بود اصلش صد و -

 .ین چند تومن میشهبیست هزار دالره. حساب کن بب

 .ناگهان چنان دادی زد که از جایم پریدم و جیغی کوتاه کشیدم

 !ت مایه گذاشته؟ا چی؟! جدی میگی؟! یعنی طرف اینقدر واسه -

 :دست روی قلبم گذاشتم و چپ چپ نگاهش کردم

ش کادو ا امروز ولنتاین بود و من خاک بر سر پول نداشتم واسه -

 .بگیرم

 :دبغضم به یکباره ترکی

 .آبروم پیشش رفتم -

 :توجه به من، چشم به ساعت و انگشتر سنگین و پر جواهر دوخت بی

 با این ساعت که راحت میشه یه خونه و ماشین خرید. این انگشتر هم -

 احتماالً اون قدر ارزش داره که بشه یه مغازه گرفت. تو این چند ماهه
 آفرینچقدر خوب مخشو زدی که این جوری سنگین خرجت کرده! 

 .گولو زیزی

 :پوزخندزنان گفتم

 شانس آوردیم تهران نیستیم. وگرنه خونه و ماشین که هیچی... تف هم -

کف دستمون نمینداختن با پول اینا. سریع بگو فیکشونو بسازن بندازم 

 .سپهر نفهمه دستم

 :بیمعطلی سر بلند کرد و ابروهایش را در هم پیچ داد

 !هم ببینیش؟سپهر نفهمه؟ مگه قراره باز  -

مات و مبهوت، خیره به دهانش شدم. منظورش چه بود؟ از جایش بلند 

 و سمتم آمد. آب دهانم را قورت دادم و قدمی عقب رفتم و منومن شد

 :کنان گفتم

 خب... خب آره دیگه. مگه چیه؟ -
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لنگه ابرویی باال انداخت و به یکباره خیز برداشت و از میان دندانهای 

 :قفل یکدیگرش گفت

 که کندی دیگه بسه. الزم نیست بکنی قرارمون این بود که ازش -

 .دوباره ببینیش

 عقب عقب رفتم. آب دهانم را قورت 

 :داده و سرم را باال گرفتم. هرچند که میترسیدم اما با قاطعیت گفتم

 .الزمه... باز هم میبینمش -

 :زدباز ماند و چند بار به آرامی پلک  در جایش خشک شد. دهانش نیمه

 ؟غلطی کنییعنی چی؟! میخوای چه  -

نگاه از او گرفتم و سر به زیر انداختم. به حسی تلخ و گزنده گرفتار 

 :ام میکرد، اما به زبان آوردم شدم وعذاب وجدان داشت خفه

 .عاشقش شدم -

 از زیر چشم دیدم که زانوهایش سست شد و به زمین افتاد. نگاهم را تا
خیس از اشکش دلگیرم کرد. لب زیرینش صورتش باال دادم و چشمان 

 :گاز گرفت و با صدایی لرزان گفت را

 .ندا، اصالً بیا ببر اون ساعت و انگشتر رو پس بده -

  خم شد و خودش را به من رساند.

 .گریه نکن کیهان. تقصیر تو بود... خودت خواستی -

 توجه به حرف من، و با صدایی بی

 :مرتعش گفت

کارای محضرو بکنیم و عقدت کنم. فردا خوبه  بیا همین فردا بریم -

 هان؟

 .میخوای همین االن بریم؟ آره پاشو همین االن بریم... پاشو عزیزم

 ایستادیم و او به سمت در راه افتاد و من رهایش
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 کردم. بغضم شکست و دلم به حالش سوخت. با چشم خودم فرو ریختن

 !قلبش را دیدم؛ اما دل خودم مهمتر بود

 اش را به چشمانم داد. لب تر سمتم چرخاند و نگاه درمانده صورتش را

 :کرده و با ناراحتی زمزمه کردم

 .من و تو از اول هم اشتباه بود ارتباطبسه کیهان... ول کن.  -

اش صدوهشتاد درجه تغییر کرد. فکش منقبض  به یکباره حالت چهره

 سمتم پا تند کرد. در شد و

 :و حرصی گفت را باز کرد و به بیرونم انداخت

 ولت کردم. حاال میتونی بری پیش عشقت. برو ببینم راهت میده -

 .اش یا نه خونه

اش را  ای که خودم اجاره دهانم از فرط تعجب باز ماند. مرا از خانه

 میدادم

 .بیرون انداخت؛ به همین راحتی

های من جاری شد. مشتم را پی در پی به در  در را بست و اشک

 کوبیدم و

 :ق گفتمه با هق

 .الاقل بذار وسایلمو بردارم کیهان... درو باز کن -

 :ام را از باالی در به داخل کوچه انداخت به دقیقه نکشید که کیف دستی

 بیا این کیفت. به آق سپهرتون هم بگو برات چند دست لباس درست -

 .ان شون وصله پینه درمون بخره. این لباسا که این جاست همه

ها جمع شده بودند و  لگدی به در پراندم. همسایه لب روی هم فشردم و

 پچ میکردند. نگاه چپی به آنها انداختم و با آستین مانتو درگوش هم پچ
 صورت خیسم را پاک کردم. کیفم را از روی زمین چنگ زدم و سمت
 شیوا که داشت دست خالی از خرید برمیگشت رفتم. بیخبر از همه جا
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 :گفتسمتم پا تند کرد و ملتمسانه 

 ...ندا جان میخواستم چای بخرم پولم نرسید. میشه تو یه مقدار -

 :میان حرفش رفتم و او را به عقب هل دادم

 از این بعد قراره مایه تیله دار بشین. آره قراره برای عالم و آدم کالس -

 .بذاری. امیدوارم کوفتتون بشه اون ساعت و انگشتر

ام را درآوردم  شلوار جینم، گوشیهاج و واج مانده بود و من از جیب 

ی سپهر را گرفتم. همانطور که از شیوا فاصله میگرفتم و به  وشماره

 :سرکوچه میرفتم، تماس وصل شد

 جانم مروارید دلم؟ -

 :ای لبهایم شد. با صدایی مرتعش به زبان آوردم لبخند مهمان چند لحظه

ی ندارم برم من... من با پسرداییم حرفم شد. اومدم بیرون... جای -

 .سپهر

 :حالش دگرگون شد و این از صدایش به وضوح پیدا بود

ی من چیه؟! بیا مطب کلیدو بگیر برو خونه.  جایی نداری؟ پس خونه -

 .هم میام خونه ببینم چی شده شب

هایش شدم. دل به پشتوانه بودن و  عاشق همین مردانگی و حمایت

 .دداشتنش باخته بودم و حضورش آرامشم بو شخصیت

اش  از خواب بیدار شدم، اما روحم همچنان در حوالی سپهر و خانه

میزد. حرفهایی که شب گذشته بینمان رد و بدل شد، مرا به فکر  پرسه

برد. چه شد که من جایی دور از او به هوش آمدم؟ اصالً کیهان به  فرو

نحوی توانست مرا به یک مکان دیگر برای درمان ببرد؟ کاش  چه

کاری را رها کنم و دلیل تمام اعمالش را بپرسم. اما  ن پنهانای میتوانستم

کرد؟ من به هوتن قول داده بودم که به کیهان حرفی نزنم و از  چه میشد

دیگر نمیخواستم گذشته را پیش چشمانمان بیاورم. هم من، هم  طرفی،
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  مادرش به حد کافی درد کشیده بودیم که نخواهیم حتی به کیهان و

 .هایمان فکر کنیم بازدم به بدبختی دم وی یک  اندازه

ی  ام را برداشتم و از بین چشمان نیمه بازم، نگاهی به صفحه گوشی

ی چتمان را باز  انداختنم؛ پیامی از هوتن داشتم. بالفاصله صفحه آن

دیشب کیهان بهم پیام داد. میخواد باهام تصفیه »نوشته بود:  کردم،

 .«کنه

 «واد منو هیپنوتیزم کنی... آره؟یعنی دیگه ازت نمیخ»نوشتم: 

یه چیزایی هنوز برام »منتظر جوابش نشدم و پیام بعدی را فرستادم: 

 «هوتن. تو همه خاطراتم رو بهم برگردوندی؟ گنگه

شک نکن. من کل خاطراتت رو بهت پس دادم. پس اگر »پاسخ داد: 

 .«مشکوکی هست، ربطی به من و خاطراتت نداره مورد

 دیوانه. نمیدانستم به چه چیزی شک دارم، اما فکر و کالفه شده بودم و
 ای رهایم میکرد؟! هوتن هم انگار از صحبتهایم دلگیر خیال مگر لحظه

 .محلی کنم، اما به هر حال به او احتیاج داشتم شده بود. میخواستم کم

 :اش را گرفتم و او پس از چند بوق پاسخ داد شماره

 بله؟ -

 :بود. پوفی کشیده و به گرمی گفتملحنش که بینهایت دلخور 

 به دل گرفتی؟ -

 :جوابی نداد و من افزودم

منظوری نداشتم باور کن. به خدا شرایطم نرمال نیست؛ خودت که  -

 !میبینی داری

 :نفس کشدارش را از پشت خط شنیدم و سپس گفت

 به خاطر شرایطت، باشه قبول. خب... حاال بگو ببینم چی شده؟ -

 گ زد بهم. میگفت چرا اونجا توی بیمارستان نرفتمدیشب سپهر زن -
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 .مالقاتش

 :خونسرد، طوری که انگار هیچ حرف خاصی زده نشده، گفت

 چیه این قضیه گفتی خودت هم آسیب دیدی. بعد هم... بهخب  -

 مشکوکی؟

 :کف دستم را به پیشانی کوفتم و غرولند کردم

کثیفه؟! من با اینش اش یه بازی  تو واقعاً مدرک دکترا داری یا همه -

ندارم. برام سؤال پیش اومده که کیهان چجوری منو از بیمارستان  کاری

 !برد توو اون خرابشده برداشت

 :کمی سکوت شد و سپس گفت

 ی همچین کاری رو میدادن؟ آره... راست میگی. مگه بهش اجازه -

آن که حرفی بزنیم، پشت خط ماندیم. پس از  چیزی نگفتم و مدتی بی

 :درنگ، هوتن گفت اندکی

بیا امروز همو ببینیم. باید ببینم میتونم از زیر زبون کیهان حرف  -

 .یا نه بکشم

ی  موافقت کردم و قرار شد که ساعت دو بعد از ظهر، حوالی کافه

 .دنبالم بیاید کیهان به

شال و کاله کردم و از اتاقم بیرون رفتم. شیوا توی آشپزخانه بود و 

. پوزخندی به او زدم و بدون این ای میخواند لب ترانه این که زیر حین

 که سالمی بدهم و
خداحافظی گویم، از خانه خارج شدم. دو ور پالتویم را سفت چسبیدم تا 

روی گذشت، مدام فکر کردم و فکر  نزنم و بین راهی که به پیاده یخ

 .کردم

! به کیهان تو چه کار کرده بودی که مغزم توانایی تحلیلش را نداشت؟

 رسیدم و او را مشغول گپ زدن با گروهی دختر دیدم. دیگر ذره کافه
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مهم نبود. قلب من از وقتی که سپهر را به خاطر آوردم، شش  ای برایم

آسمانم شد. دلم برای کیهان میسوخت که سعی داشت با آن  دانگ به نام

آنکه توجهش را جلب  مرا به سمت خودش بکشاند. بی کارها دوباره

پیشخوان رفتم و پالتویم را آویزان کردم. سفارش مشتریها  ه پشتکنم، ب

اش را باالتر برد. نیشخندی زده و  را که بردم،مرا دید و صدای خنده

 .جنباندم سری به تأسف

 .نزدیک ساعت دو، تکه کیکی داخل دهانم گذاشتم و از کافه بیرون رفتم

 بیخیالی دست در جیبهایبالفاصله کیهان به دنبالم آمد و همانطور که با 
کاپشن چرمش فرو برده بود، کنارم گام برداشت. ایستادم و او هم 

شد. با لبخند نگاهم کرد و جواب من تنها یک من اخم درشت  متوقف

ی لب پر تبسمش کشید و نگاه  بود. خندید وانگشت شستش را به گوشه

 :از من گرفت

 یکنی؟چیه؟ ارث باباتو خوردم اینجوری داری نگاهم م -

سرتاپایش را برانداز کردم و با اکراه نگاه از او گرفت. ارث نخورده 

 بود،اما هر چه داشت از من داشت. سعی کردم عادی و

 :دغدغه جلوه کنم. نفسی گرفتم و آرام به زبان آوردم بی

 کاری داری که دنبالم راه افتادی؟ -

پر چشمانش صاعقه زد و گامی به سمتم برداشت. گردن کج کرد و 

 :گفت کنایه

 بده شدم بادیگاردت؟ -

 .انداختم راه افتادم. نباید او را به شک میسر به چپ و راست جنباندم و

 .من بادیگارد نمیخوام. االن هم میخوام یه کم قدم بزنم -

 :سد راهم کرد

چرا تو سرما آخه خوشگلم؟ بیا بریم تو ماشین، خودم میبرمت دور  -
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 .دور

 :سمت کافه چرخیدمخود را عقب کشیدم و 

 .اصالً نخواستیم بابا -

تر از من راه افتاد و از کنارم مثل برق و باد رد شد. قبل از  حرصی

 :پایش را داخل کافه بگذارد، لندلند کنان گفت این که

 .برو هر گوری که میخواستی بری. جهنم که یخ میزنی از سرما -

زدگی  قط نگران یخی لبهایم باال رفت. ارواح خیکش ف ایستادم و گوشه

 ام را بود. سمت ایستگاه اتوبوس راه افتادم و منتظر ایستادم. گوشی من
 فعالً کیهان تو نخمه. من سوار»درآوردم و برای هوتن تایپ کردم: 

 اتوبوس میشم و بعد که این کیهان گورش رو گم کرد، بهت میگم بیای

 .«کجا

 ا یک جایی ماشینای گفت و من با آمدن اتوبوس، سوارش شدم. ت باشه
ام از تعقیب و گریز  آمد. حوصله کیهان دنبال اتوبوس قدم به قدم می

ام رفتم. پیج سپهر عکس جدیدی  ی مجازی سررفت و سراغ صفحه

 .داشت

 تل همیشگی مشغولی همان ه عکسی که نشان میداد، داخل کافه

قهوه است. عکس تنها از فنجان قهوه بود و ای کاش خودش هم  نوشیدن

 .ده میشددی

 ی مغزم چنگ انداخت. نام سروین را نیز فکری مثل خوره بر پیکره
اش مواجه شدم. او هم یک عکس  ی عمومی جستجو کردم و با صفحه

ازهمان هتل گذاشته بود؛ یک سلفی همراه با ادایی مسخره و لوس. 

دقیقاً دو دقیقه قبل پست شده بود؛ یعنی دقیقاً همزمان با پست  عکس

روی هم فشردم و نگاهی به پشت سر انداختم. کیهان دست  سپهر. لب

 کشیده بود و
دیگر تعقیبم نمیکرد. اتوبوس که نزدیک ایستگاه توقف کرد، پیاده شدم 
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ی هوتن را گرفتم. خون خونم را میخورد و دلم نمیخواست  وشماره

شده تنها بگذارم. تماس که وصل  را با سپهرم، در آن هتل نفرین سروین

تن خواستم خودش را به من برساند. از آن ایستگاه اتوبوس تا شد، ازهو

ام میکرد، یک ربع  هتل شهرباالیی راه زیادی نبود و اگر شانس یاری

 .میرسیدیم دیگر

  ی ماشینش شدم. قیافهرده دقیقه رسید و من نومیدانه سوازهوتن امابعدا
تا  ابهام مکث کرد و با ابروهایی ت ی مرا که دید، روی چهره وا رفته

 :پرسید

 چیزی شده؟ -

 :بازدمم را پر صدا به بیرون فوت کردم و پچ زدم

 .تو اینستا دیدم، سروین رو برده یه جایی که قبالً پاتوق خودمون بود -

 ...باورت میشه؟ تا ده دقیقه پیش اون جا بودن. میخواستم برم اونجا

 میخواستمی سروین بشه.  نذارم جایی که قبالً با عشقم میرفتم مصادره

 .برم، اما... نمیدونم االن هم هستن یا نه

ناگهان گاز داد و سرعت را بیشتر کرد. ماشین شتاب گرفت و دنده را 

و تند عوض کرد تا رسید به چهار. کمربند ایمنی را دو دستی  تند

 :چسبیدم وچشمانم را تا نیمه بستم. لبم را گاز گرفته و ترسان گفتم

 .تو رو خدا چه خبرته هوتن؟ آرومتر -

رویش  ام، همان طور که خیره به خیابان روبه توجه به خواسته بی

 :بود،پرسید

 آدرس؟ -

بروبر نگاهش کردم و اخمهایش را دیدم که در هم رفت. آرام و 

 :پرسیدم محتاطانه

 چرا عصبانی شدی؟ -
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 :فکش را دیدم که منقبض شد. گوشش به سرخی زد و پر غیظ گفت

اد. خودش باید بدونه تو ممکنه اینستاگرام و از نامردی خوشم نمی -

و ایناشو چک کنی. اگر هم داره غلط اضافی میکنه، نباید باعث  توئیتر

 .تو بشه. آدرس رو بده ندا ناراحتی

 از خدا خواسته، آدرس را دادم و دعا کردم که آنها هنور هم در هتل

 :ی هوتن به گوشم رسید باشند. بعد از چند دقیقه، زمزمه

 .بریم ببینیم این جناب دکتر یانکی چجوریاست -

پوش بود و به قدر  نگاهی به تیپش انداختم. تا حد قابل قبولی خوش

. خوب به خاطر داشتم که سپهر می آورد حرص سپهر را در  کافی

آمد.  که من از سر و شکل مردی تعریف کنم، بدش می چقدر از این

گذاری کردم و لبخندی  مدح و ستایش تیپ هوتن هدف کار آن روزم را

دیری نپایید که انحنای لبهایم به پایین کشیده شد و  روی لبم نشست. اما

 .تار و مار کرد بغض، سیبک گلویم را

یعنی باز هم باید دل نازکش را میشکستم؟ دل اویی که به من جا و 

منت  داده بود. دل اویی که سرپرست و غمخوارم شده بود و بی مکان

کرد. نمیتوانستم خوبیهای سپهر و بدیهای خودم را نادیده کار  برایم همه

 .بگیرم

 محبتش هیچ گاه فراموشم نمیشد. به هتل رسیدیم و بعد از این که هوتن
گیر  پارک کرد، پیاده شدیم. دست و پایم میلرزید و بغض هنوز دامن

بود. نگاهم به سردر هتل بود که حضور هوتن را کنارم حس  گلویم

اندم. چشم به من دوخته بود و متفکرانه براندازم چرخ کردم و سر

 :کشید و پرسید میکرد. ابرو در هم

 خوبی؟ -

 نفسی عمیق کشیدم و سر تکان دادم. 

قبل از رفتن، تکلیفت رو با دلت معلوم کن. میخوای دوباره باهاش  -
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 یا نه؟ باشی

 .کار دستم داد افتاد و اشکم چکید. آخر آن بغض  سرم به زیر

 .میخوام... ولی نمیتونم -

 :آرام گفت

 .میتونی. من کمکت میکنم -

پس انسانیت چه؟ مگر قرار بود دیگر بد نباشم؟ آیا رویش را داشتم که 

تر از  سپهر حقیقت را بگویم؟ نه... کاری که با او کردم، شرمگینانه به

 حرفها بود. اگر نمیگفتم و جلو میرفتم هم کیهان و سروین بیکار این
ندند. سروین که نامزدش شده بود و کیهان هم حقیقت را میدانست نمیما

مان را به  حتم داشتم این بار، از لج من هم شده، از الف تا یای قصه و

میگفت. اگر هم خودم زبان باز میکرد و میگفتم، آسمانم هرگز  سپهر

مرا نمیپذیرفت. او مرا نمیبخشید و در هر صورت وصل ممکن  دوباره

 .نبود

 .را پر آه بیرون فرستادم و زل هوتن شدمنفسم 

 .نه هوتن. نمیشه دیگه... نمیشه -

ی هتل برسیم هزار بار مردم  پایم شد. تا به کافه راه افتادم و او نیز هم

هم مردم. تنم گر گرفته بود و ناگهان با دیدن سپهر و سروین  و باز

دو  ی آنها شدم. هر پشت یکی ازمیزها، یخ کردم. ایستادم و خیره

هایشان برده بودند و روی میزشان دو  توی گوشی سرشان را تا گردن

ی  میشد. کیک گردویی! کیک مورد عالقه برش کیک گردویی دیده

خوشمزه عادت داده بودم و انگار هنوز هم  من. سپهر را به خوردن آن

ی چشم حواسم به هوتن هم بود.  گوشه این کار را ترک نکرده بود. از

 و با تعجب و به سرش را خم کرد

 :آرامی پرسید

 خودشونن؟ -
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چرخاندم. سر به بله  بزاق دهانم را بلعیدم و رویم را سمت هوتن

 جنباندم 
 لبخندی زد و سر تکان داد. راه افتادیم و با هر گامی که به سویشان
برمیداشتیم، قلبم بیشتر در دهانم میزد. به میزشان که رسیدیم، در 

هر دو متوجهمان شدند و رویشان را سمت  چشم به آنها دوختم. سکوت

چرخاندند. توانایی تکلم داشتم؟ نه. یارای جنبیدنم بود؟ باز هم نه. پس  ما

آن جا رفته بودم که چه ِ گلی به سر بگیرم؟ سروین آرام خندید و  من

را روی میز رها کرد. از جایش برخاست و رو به من و  اش گوشی

 .هوتن سالم داد

 :رسیدجواب که گرفت، پ

 شما هم اومدین این جا؟ -

صدای سالم آرام سپهر، رعشه بر اندامم انداخت. حالم به هم ریخته بود 

ونفهمیدم اصالً جواب سالمش را دادم یا نه. سپهر بلند شد و هوتن 

 :به سمت او دراز کرد و همان حین از من پرسید دستش را

 ندا جان معرفی نمیکنی؟ -

 را جمع و جور کردم. دهان باز کردم تالبخندی ساختگی زدم و خودم 
جواب هوتن را بدهم که سپهر، پر اخم چشم به او دوخت و با لحنی 

 سرد و

 :جدی گفت

 .سپهر برازنده هستم؛ نامزد سروین جان -

نفهمیدم که چطور بعد از شنیدن آن حرف، به تنفسم ادامه دادم. مگر 

پش نمیشست و بیصاحبم چقدر صبر و تحمل داشت؟ چرا دست از ت قلب

ی میز  آفرین تسلیم نمیکرد؟ چشمان نمناکم را به پایه به جان جان

 دوختم و لبخند

 .بر لب نشاندم تا یک وقت خدایی نکرده کشش لبهایم رو به پایین نباشد
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 .ی صورتم را نداشتم توانایی کنترل عضالت به هم ریخته و پراکنده

و خیال غرق میشدم شک آن جبر را مجبور بودم. داشتم توی رویا  بی

 که با صدای هوتن به خودم

 :آمدم. با لحن سرزنده و شوخی گفت

 اگر مزاحمیم بریم یه جا دیگه بشینیم؟ -

 از آمدن پشیمان شده بودم. دلم میخواست بروم و دور باشم. نه من و نه

 :سپهر حرفی نزدیم و سروین پاسخ هوتن را داد

 د بشینید. دل منم واسه ملوریناختیار دارین؛ شما مراحمین... بفرمایی -

 .جون تنگ شده بود

هوتن لبخندی زد و یکی از دو صندلی باقیمانده را عقب کشید و رو به 

 :گفت من

 .بشین عزیزم -

ل مگر در دنیا وجود خارجی داشت؟ دنادمتر و دلزده تر از من، 

رفت برای چشمانش. چشمانی که دو دو میزد روی دهانی که از  دیدگانم

بیرون آمد و منی که داشتم ذوب میشدم روی « عزیزم»ی  واژه آن

وقتی ایستاده بودم، در ذهنم ناپلئون و هیتلر در حال نبرد  صندلی. تا

تمرگیدنم به روی صندلی، ناگهان جهان خیالم، خالی از  بودند و انگار با

دیگر تمام شد؟ یعنی تمام شدم؟ سپهر مرا با هوتن دید و  سکنه شد. یعنی

 !ی تهی درآمدم؟ به واژه ر قلبش شبیهمن د

رویم جای گرفت و نگاهش را بین من و سپهر چرخاند.  هوتن روبه

نگاهی به  نظری به سروین انداخت و اخمهایش در هم رفت. نیم سپس

انداختم و دیدم که محو تماشای سپهر است. هوتن گلویی صاف  سروین

 کرد و رو

 :به من پرسید
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 ته خانمم؟ایشون همون نامزد سابق -

آن پرسش دیگر چه بود؟! صورتم با سرعت نور سمت سپهر چرخید و 

ی چشم دیدم که هوتن گارسون را فراخواند. چشمان آسمانم،  گوشه از

آهویی گریز پا از من فرار کرد و سمت هوتن چرخید. دوباره  همچون

 :ومن گفت خرجم کرد و رو به هوتن، با من تکه نگاهی

 اجع به من باهات صحبت کرده؟ملور... ندا خانم ر -

 از قصد ملورین را قیچی کرد و ندایم خواند. خوش خیال بود و فکر
 میکرد من نامم را دوست ندارم و ملورین را ترجیح میدهم. داشت برای

آمد. نمیدانست من حاضر  شکستن دلم قدم به قدم و با احتیاط جلو می

را ببینم. هوتن لبخندی سالها رفیق سروین بمانم تا فقط و فقط او  بودم

 :تکان داد زد و سر

 آره. من و ندا هیچ چیز پنهونی از هم نداریم. سروین آرام تلخند زد و -

 :ی غمگینش را به نمایش گذاشت چهره

بهتره دیگه راجع به گذشته و اتفاقاتش حرف نزنیم. دوران تلخی بود  -

 .شدمخدا رو شکر تموم شد. گفت دوران تلخ و من غرق گذشته  که

 ی سپهر را گرفتم و او مرا سمت یونیت برد و روی صندلی کلید خانه

 :نشاند. با خجالت جاگیر شدم و گفتم

 .وای سپهر خجالت میکشم به خدا. همه دندونام خرابه -

 :خندید و روی تابوره نشست و چراغ را روی دهانم تنظیم کرد

. یکیشون دفعه پیش که نذاشتی. اما امروز دو تاشو ترمیم میکنم -

 .اش هم بمونه برای بعد اِنِای داره. بقیه احتمال

 :و با نگرانی چشم به او دوختم

 سروین چی میشه؟ -

 :اخمهایش در هم رفت و بازدمش را پر صدا به بیرون فرستاد
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 باالخره باید بهش بگیم. بعد هم االن دارم دندونتو درست میکنم. کاری -

 .نمیکنیم که

 چشمکی زد  

 :گفتم

 .اه داره آخهگن -

 عصبی شد و آینه و سوند را روی تابلت انداخت. نگاهش مالیم، اما

 .کننده بود مؤاخذه

 ای در گناه نداره عزیزم. من از اول هم بهش گفته بودم عشق و عالقه -

 هامون میون نیست. بهش گفته بودم این آشنایی واسه اینه که خونواده
بودم و برام فرقی نمیکرد با اصرار دارن. اون موقع هم تو رو ندیده 

 .قراره ازدواج کنم کی

ی  تابوره را نزدیکم کرد و یک دستش وصل سایت دستیار شد. خیره

 :چشمانم شد

ای  اما االن داستان فرق کرده. دیگه نمیتونم جز تو به هیچ زن دیگه -

 کنم ملورین. دلم نمیخواد سروین بیخودی به پام بشینه. این جوری نگاه

 .اه میشهزندگیش تب

 .در برابر حرف حقش سکوت کردم. لبخندی زد و ماسکش را باال کشید

آینه و سوند را دوباره برداشت و مشغول کارش شد. با نهایت دقت، 

بیحسی را زد و به جان دندانم افتاد. تمام مدت چشمانم وصل  آمپول

ی بینظیر، با  عیب و ایرادش بود. چطور صاحب آن چهره صورت بی

ای  و شوکت و مکنت، عاشق دختر بیچاره و عادی االتآن همه کم

 چون من شد؟! یعنی خدا
ام تمام شده  هنوز هم مرا دوست داشت؟ یعنی دوران بدبختی و تنهایی

 بود؟
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 !نظر کرده شده بودم؟

 ی چشمانش که چین خورد، متوجه شدم پشت ماسکش، لبخند گوشه

 :همتایش پنهان شده است. ز پرسید بی

 میزنی؟داری دیدم  -

 .بخش دلم و جانم شد اش، چون آواز چکاوک روح صدای آرام خنده

 طلب دنیایی؟ ولی باید بگم دست از این میدونستی قشنگترین فرصت -

 .کارت برداری. چون ممکنه دندونات به فنا برن

ام  حسم سعی میکردم خنده اش شدت گرفت و من با آن دهان بی خنده

ای  شدت گرفت و همان لحظه، در نالههای آسمانم  راکنترل کنم. خنده

 .کرد وسپس صدای سروین توی اتاق طنین انداخت

اِ دکتر بیمار دارین؟ چرا زنگ نزدین زودتر بیام؟ حاال دو لقمه کمتر  -

 .میخوردم غذا

 :سپهر نفسی گرفت و دست از کارش کشید. به سردی گفت

-  ً  .نیازی نبود؛ همیشه زود برمیگردی... بجنب لطفا

 خاندم و سه رخ سروین را دیدم. در حال پوشیدن روپوش بود وسر چر

 :ای متوقف شد. لبخند زد و گفت چشمش که به من افتاد لحظه

 تویی ملورین؟ -

نگاه شرمگینم را به او دوختم و او تند و تند مشغول کارش شد و با 

 :شوخ افزود لحنی

 .گفتم... آخه سپهر با هر کسی بگو بخند راه نمیندازه -

مانم را بستم تا دیگر چیزی نبینم. سپهر و سروین مشغول شدند و چش

 :کار دندانهایم تمام شد، با دهانی کج و معوج رو به سروین گفتم وقتی

 یه ماشین میگیری برام؟ -

 اش را بیرون آورد. سپهر سروین با لبخند سری تکان داد و گوشی
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 :گفتهمانطور که سمت لباسهای آویزان از چوب لباسی میرفت، 

 .الزم نیست. بیا با ماشین من برو ملورین -

 چشمانم چهارتا شد. سروین بروبر سپهر را تماشا میکرد و نگاه من هم
بین آن دو به گردش درآمد. سپهر از جیب شلوارش چیزی بیرون کشید 

رویم ایستاد. سوئیچ ماشینش  وبیتوجه به سروین سمت من آمد و روبه

التماس در جهان بود را به چشمانم  راکف دستم گذاشت و من هر چه

 :ریختم،اما او بی اعتنا بود و حکم نابودی سروین را مهر کرد

 وقتی رسیدی، اول از همه مسکن بخور؛ توی یکی از کشوهای -

آشپرخونه پیدا میشه. بعد برو دوش بگیر و یه کم بخواب تا من بیام 

 .خونه

 باشه عزیزم؟
 رده بود. لب گزیدم و سر به زیرنفس جایی میان بینی و دهانم گیر ک

 ی سروین شدم. دیدم که اشکی بلورین و انداختم و زیر چشمی خیره
ی براق و زیبایش غلتید و کنار لبهایش آرام گرفت.  درشت، روی گونه

 :باصدایی مرتعش، از همان جایی که ایستاده بود، گفت

 سپهر؟! چی داری میگی تو؟ -

 .اره کرد که از اتاق خارج شومسپهر نفسی عمیق کشید و به من اش

ام را تکانی دادم و سمت در رفتم که سروین خودش  پاهای کرخت شده

اش خود جهنم بود و چشمانش  رابه من رساند و مانع خروجم شد. چهره

های آتش میماند که زبانه میکشید به صورت من. صدایش  شعله به

 :مرتعش،اما بلند بود

 !؟ با نامزد دوستت؟شدیدوست ملورین تو با نامزد من  -

آن روز... درست همان روز باید تکلیف کیهان و سروین یکسره 

 !میشد؟
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 .کم از دست میرفتم که سپهر آمد و مرا از سروین دور کرد داشتم کم

روی او ایستاد و ابروهایش را به هم پیوند زد. لحنش زیادی  روبه

 :قاطع بود خشک و

نبودیم و نیستیم؛ این یک. دو این سروین جان، من و شما با هم نامزد  -

ترجیح میدم با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم و تو رو بدبخت  که

 .نکنم

 .اینم بگم که من و ملورین، قبل از دوستیتون با هم ارتباط داشتیم

 :سروین ضجه زد

 ...من و تو با هم قول و قرار ازدواج گذاشته بودیم سپهر. تو میخوای -

 :سپهر گفت

هامون  قول و قرار عزیز من؟ کدوم قول و قرار؟ خونواده کدوم -

ای سر جالیز فقط وایستادیم سکدوختن و من و تو هم عین متر بریدن و

کردیم. حاال هم اتفاقی نیفتاده سروین جان. نه با هم ِ دیت  نگاهشون

خواستگاری اومدم و نامزد کردیم. همین جا همه چیز  داشتیم، نه من

 دومونه. تو این جوری فکر نمیکنی؟ رتموم بشه به نفع ه
سروین راست میگفت. گذشته و اتفاقاتش تلخ و گس بودند؛ اما تنها 

هایمان  او. نه من و سپهر که دلمان پر میکشید برای هم و قلب برای

آکنده ازخواستن و عشق دو طرفه بود. سکوت محض شده بود و سپهر، 

در هم بود. هوتن که داشت مرا تماشا میکرد و اخمهایش  محابا بی

ی  دست گرفته بود، از آن سوی میز، خم شد و صفحه اش را گوشی

گرفت. آن را طوری قرار داد که سپهر و سروین  موبایلش را سمتم

 :ای زد گفت باشند. سپس خنده نسبت به آن دید نداشته

 .ندا بیا اینو ببین چه باحاله -

بخند. با من »ه است: به صفحه نگاه کردم و دیدم که متنی برایم نوشت
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بخند و شاد باش. دلیلش رو بعداً بهت میگم. ولی بدون به نفع  بگو و

 .«خودته

 هوتن دوباره خندید و من هم از او پیروی کردم. نمیدانم چرا حس کردم
اش  در رفتارش صداقت دارد. عقب کشید و مرتب روی صندلی

مان ی چشم حواسم به سپهر بود که داشت با چش از گوشه.نشست

میکرد. گارسون که سفارشمان را آورد، هوتن یکی  جهنمش مرا نگاه

 :جلوی من گذاشت و پرسید از فنجانهای قهوه را

 ای نمیخوای سفارش بدم؟ عزیز دلم چیز دیگه -

 :سر به نه تکان دادم و سروین با خنده گفت

 .باید براش کیک گردویی میگرفتین. ملورین عاشقشه -

 :ا وصل من کرد که بالفاصله گفتمهوتن خندید و نگاهش ر

 .نه نمیخوام هوتن جان...ممنون -

سپهر به ناگهان برپا زد و با صدایی که دو رگه شده بود و خش داشت، 

 :به سروین گفت رو

 .باید بریم... کار دارم -

 :نگاهش را بین من و هوتن نوسان داد و آرام گفت

 .عذر میخوام کاری پیش اومد... خداحافظ -

 و سروین هم پس از یک خداحافظی سرسری با حالت دو، پشت و رفت

 .سر سپهر روان شد

حس گناه کردم. کاش تنگ اسم هوتن، جان نمیبستم. عذاب وجدان گرفتم 

وحالم دگرگون شد. سر چرخاندم و به رفتنشان خیره شدم که هوتن 

 :زد صدایم

 ندا جان؟ -

سرم را روی  عقم گرفت. آهی کشیدم و« جان»ی  اصالً از آن کلمه
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 :میزگذاشتم و بیحوصله گفتم

 چیه؟ -

 :هوتن خندید و گفت

مطمئن باش اون یه روزی میفهمه من و تو نامزد نیستیم. اگر هم  -

خودم به وقتش بهش میگم. اما اجازه بده تا اون موقع، به خودش  نفهمید

 .بیاد ندا

 اون تو رو دوست داره. از چشماش میخوندم که دوستت داره. منتهی
شاکیه ازت. شاکیه که ولش کردی و رفتی. بهش حق بده. چون نگفتی 

فراموشی گرفتی. چون نگفتی که توی یه جای دیگه به هوش  که

 اومدی... که
باید میگفتی. بذار یه کم حسادت کنه. بذار قلبش هوشیارش کنه. من 

 .می کنم ندا. من و تو باید به هم کمک کنیم کمکت

 ای آن چون ود. قلبم درد میکرد و رگهچشمانم خیس از اشک شده ب
 مارهایی زخمی دور خود میپیچیدند. سر بلند کردم و نگاه خیسم را به

 :هوتن دادم

 چی میگی هوتن؟ من اومدم کاری کنم اون از من فاصله بگیره. این -

 حرفا چیه؟

 :نیشخندی زد و دست به سینه نشست

 ات واسه چیه؟ پس این گریه -

 نگاه از او گرفتم. چه باید میگفتم وقتی تکلیفم با خودمبزاقم را بلعیدم و 
 معلوم نبود؟

 .واسه اینه که با این مسخره بازیای که راه انداختیم، دلشو شکستم -

 مگه نه این که هدفت دور کردن سپهر از خودته؟ -

سر به بله تکان دادم و او ابرو باال انداخت و دستانش را از هم باز 
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 :کرد

 بکشنه. مشکل چیه؟ پس بذار دلش -

 :جوابی نداشتم که به او بدهم. آرام خندید و روی میز خیمه زد

 وقتی همدیگرو دوست دارین، چرا از هم دوری میکنید آخه؟ مگه -

 ...عقلتون پاره سنگ برداشته؟ بیا بهش همه چیزو بگو و دوباره

 :بین حرفش رفتم و با دستپاچگی گفتم

 ون تصویری که ازم توی ذهنش دارهنه هوتن، نمیشه. من نمیخوام ا -

خراب بشه. اگر دوباره بهش برگردم، اون میفهمه قبالً چرا باهاش 

گرفتم. نمیخوام بفهمه... هیچ وقت. عالوه بر این، اون االن با  ارتباط

 .سروینه

 .اون بیچاره نباید دوباره آسیب ببینه

 :عقب رفت و با چشمانی باریک شده تماشایم کرد

 ی ای داره که خانواده به جز قشنگی چه خصوصیت دیگهاین دختره  -

 ی سپهر از این سپهر، گیر دادن بهش؟ تا اونجایی که میدونم خونواده
 اعیونان. دختره هم دستیار دندونپزشکه و مثل خودشون، از دماغ فیل

 نیفتاده. پس داستان چیه؟
هایم را  پر آه بازدمم را به بیرون فرستادم و با دستمالی کاغذی، اشک

 .کردم پاک

خانوادهی سپهر که از اول اعیون نبودن. سپهر و سروین که بچه  -

 جونی هم بودن. قرار میذارن وقتی بودن،پدر مادراشون دوستای جون
هاشون بزرگ شدن، با هم ازدواج کنن... یه قرار خیلی جدی.  بچه

خان، بابای سپهر رفت درس خوند، دکتر شد، پولدار شدن و  شهاب

 .آمریکا رفتن

 اما بابای سروین یه کارمند بازنشسته است. شهاب خان قرارشون یادش
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 بازی، سر خود میره نمیره. برمیگرده ایران و بعد از چند بار مهمونی
 خواستگاری سروین. سروین هم خب از خدا خواسته، بله رو میده. در

 حالی که سپهر هنوز از این جریان مطلع نبوده! سری دوم خواستگاری،
برون قضیه رو به سپهر میگن. سپهر هم بنا میکنه به  یعنی همون بله

برون کنسل میشه. بعد از چند وقت باالخره  قهرو دعوا و خالصه بله

میکنن و میبرنش بله برون. از اون جایی که عاشق دختری  راضیش

نشده بود وکسی توو زندگیش نبود، قبول میکنه باهاش یه مدت اونم توی 

ه. یعنی میگه سروین بشه دستیارم تا همدیگرو بشناسیم. مطبش آشنابش

نرفتن بیرون و حتی یه ناهار دو نفری هم نداشتن. از  هیچ وقت با هم

که عاشقش نیست. حتی گفته بود که اگر قبل از  اول بهش گفته بود

 ازدواج عشقشو پیدا کرد،
 دونمبرون منو دید. نمی قید همه چیزو میزنه. سپهر دو روز بعد از بله

 چرا جذبم شد هوتن! برام از اول سؤال بود. من یه دختر خیلی خیلی
 معمولی بودم. االن چون عمل کردم یه کم خوشگل شدم. ولی قبالً خیلی

 .معمولی بودم... خیلی

 .خندید و موضوع را عوض کرد

 .میگم حق داشتی عاشق این دکتر یانکی بشیا. خوشتیپ و قیافه است -

 چرخاندم و چیزی نگفتم. همان مانده بود که او رقیبچشم در کاسه 

 .ام شود. این بار من مبحث را عوض کردم عشقی

 راستی به نظرت کیهان چجوری تونست بیمارستان منو عوض کنه؟ -

 سر تکان داد و دوباره دست به سینه شد. خطی میان دو ابرویش افتاد و

 :گفت

 ید یه جوری از زیر زبونشاصالً واسه همین امروز قرار گذاشتیم! با -

 بکشم بیرون. ها؟

 :دلهره و نگرانی به دلم چنگ انداخت
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 .ها ممکنه شک کنه -

 سفارشمان را آوردند و دستان من دور فنجان حلقه شد. گرمایش به جانم
نشست و توانستم کمی فکر کنم. نفسی گرفته و رو به هوتن که او هم 

 :تفکر بود، گفتم غرق

 مه چیز یادم اومده. چطوره از اون بپرسم... ها؟شیوا میدونه من ه -

 ابروهایش به یکباره باال پرید و ناباورانه چشم به من دوخت.

 .زد و سر به چپ و راست جنباند ای خنده تک 

 شیوا میدونه؟ چطوری فهمیده؟ -

 :ای از کیکم کندم پوفی کشیده و تکه

 .نذارهسرم  زیادی رو مخم بود؛ مجبور شدم بگم که سربه -

کیک را داخل دهانم گذاشتم و زیرچشمی هوتن را نگاه کردم. پر اخم 

اش مینوشید. به او قول داده بودم که زیپ  تماشا میکرد و از قهوه مرا

ام ناامیدش کرده بودم. سر بلند  لقی بکشم و انگار که با دهان دهانم را

 کردم و کمی

 :سمت او متمایل شدم

 ...خوبی ندارن ارتباطناسمش. کال کیهان نمیگه؛ میششیوا به  -

 .میدونی عین کارد و پنیرن

نگاهم کرد و چیزی نگفت. من هم سکوت کردم و بعد از  چپ چپ 

قهوه و کیکمان راهی شدیم. داخل ماشین هم هیچ کدام حرفی  صرف

 نزدیم تا این
ی کیهان توقف کرد تا پیاده شوم. زیر لب خداحافظی  که حوالی کافه

 :ی در نشست که گفت وی دستگیرهدستم ر گفتم و

 ببین میتونی از زیر زبون شیوا حرف بکشی یا نه. اگر چیزی نگفت، -

 .باید بریم از بیمارستان سؤال کنیم
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 :ی او کمی بازتر شد. لبخندی زد و افزود سری تکان دادم و چهره

 ی بابام. مهمونی گرفتن و فردای مهمونی دکتر یانکی، باید بریم خونه -

 تو رو معرفی کنن. البته مامانم خودش بهت زنگ میزنه تا میخوان

 .دعوتت کنه

 ی مهمانی و این لوسبازیها را ای! حوصله عجب گرفتاری مسخره
نداشتم. از هوتن جدا شدم و به کافه رفتم. کیهان پشت میزی خواب 

 تشریف
 داشت و حجت بیچاره به تنهایی مشغول کار بود. سریع آماده شده و به

 تم. داشتم سفارش یکی از میزها را داخل سینی میگذاشتم کهکمکش رف

 :حجت گفت

 امروز یه خانمی همسن و سال خودتون اومده بود اینجا و سراغتونو -

 .میگرفت

دست از کار شستم و نگاهش کردم. چه کسی ممکن بود دنبال من 

 بگردد؟

 :پرسیدم

 کی بود؟ -

 :شانه باال انداخت و گفت

 .اسمش باالزاده استنمیدونم. ولی گفت  -

 :بلند پرسیدم چشمانم چهارتا شد و با صدایی نیمه

 !ملورین باالزاده؟ -

 :حجت کمی فکر کرد و پس از چند ثانیه، آرام سر تکان داد

 .بله فکر کنم همین بود -

 ملورین باالزاده، همان دوست دوران کودکی. همان که نامش را دزدیده

 .ورشکستگی پدرم شدبودم؛ همان که پدرش باعث 
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 نگفت چی کار داره؟ -

 :لبش را کج و معوج کرد و پاسخ داد

 .به من که حرفی نزد. ولی گفت دوباره میاد -

 .سینی را دست حجت دادم و خودم روی صندلی جلوی صندوق نشستم

سرم را بین دستانم گرفتم و به ملورین باالزاده فکر کردم. شاید فقط 

اما مگر چند نفر اسمشان ملورین باالزاده  تشابه اسمی ساده بود، یک

من کار داشته باشند؟ برای چه دنبالم میگشت؟ میخواست باز  بود که با

مکنتشان را به رخم بکشد؟ میخواست نشانم دهد پول پدرم  هم ثروت و

چقدرخوشبختشان کرده است؟ آهی کشیده و کارم را از سر گرفتم. نیم 

ای  شد و تکانی به خودش داد. عدهبعد، کیهان از خواب بیدار  ساعت

تولد رفیقشان را در کافه گرفته بودند و حسابی سرمان  جوان جشن

حرف زدن نداشتیم و تنها کار میکردیم. دم رفتن،  شلوغ شد. فرصت

 کیهان کرکره را پایین

 :کشید و همان حین به منی که پشت سرش ایستاده بودم، گفت

 یچوندی بگو برسوندت. تو ماشینبرو به همونی که به خاطرش منو پی -

 .من، واسه سرکار خانم جا نیست

 لب روی هم فشردم و حرصی نگاهش کردم. چرا از خباثتش دست بر
 نمیداشت؟ چرخیدم و بی هیچ حرفی راه افتادم. شالگردنم را تا روی

 های کالهم را پایینتر بردم. از شانس ی بینی باال کشیدم و گوشه تیغه
 دن گرفت و سرما جانسوز شد. ماشین هوتن که ازدرخشانم برف باری

اش نازک  کنارم گذشت، نیشخندی زدم و پشت چشمی به مسیر رفته

 .کردم

 .آشغال ماشین تو؟! آره ماشین تو.  -

 رویم اشکی که پشت پلکم در حال یخ بستن بود را خفه کردم و به روبه

 .متوقف شدعقب گرفت و کنارم  خیره شدم. طولی نکشید که کیهان دنده
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 شیشه را پایین کشید و به منی که ایستاده بودم و بروبر نگاهش میکردم،

 :پر اخم گفت

 .بپر باال -

 .بازدمم را بیرون فرستادم و به خاطر سرمای هوا ناگزیر سوار شدم

ی بخاری  ماشین او که نبود؛ بود؟ شیشه را باال کشید و راه افتاد. درجه

 را

 :بان آوردوار به ز زیاد کرد و زمزمه

 .بیا تمومش کن ندا -

سری به تأسف تکان دادم و نگاهم وصل خیابان شد. با لحنی آشفته 

 :افزود

 کنم. نمیخواستم بهم بی اعتماد بشی نامردیببین، من نمیخواستم بهت  -

 ندا. فقط میخواستم اذیتت کنم. اصالً اون موقع اتفاقی بین من و اون 

 .نیفتاد که

 :و با لنگه ابرویی باال رفته، نگاهش کردمنیشخندی پر صدا زدم 

 .دروغ تحویل من نده اگر یادت باشه من شما رو دیدم. پس-

 :پر آه نفسش را بیرون داد و صدایش بلندتر از قبل شد

به خدا من دوستت دارم ندا. حاضرم بمیرم ولی خار تو پای تو نره.  -

کار کنم با ای هستم. چی  کنم. فقط آدم عوضی نامردینمیخواستم  من

 خودم؟
وقتایی که اذیتت میکنم، دلم میخواد خودمو بندازم تو یه سلول تا تو 

نبینی. اختیار زبونم، اختیار دست و پام رو ندارم. احساس میکنم  آسیبی

 یکی داره

 .کنترلم میکنه

 غمگین شدم. چه دردی داشت که این طور فکر میکرد؟



 

127 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 چرا از اون رفیقت هوتن کمک نمیگیری؟ -

 :ند زدتلخ

 میگی برم پیش روانشناس؟ خودم مرضمو میدونم ندا. اون شیوای -

 !منو به این روز انداخته. میپرسیدی چرا بهش احترام نمیذارم احمق

 احترام به کی بذارم آخه؟

 :کف دستش را روی فرمان کوفت و نعره زد

 ی دار و ندارمونو به باد داد؟ به کسی که بابامو همه به کسی که  -

 ن چهار پنج ساله رویرفت ولگردی و مد؟ کسی که خودش مدق دا

 ...مون که راه به راه به من میذاشت پیش اون پسر عوضی همسایه

حرفش را قطع کرد و هق زد. دهانم از فرط تعجب باز ماند و با 

ی خیابان پارک کرد و  ی او شدم. ماشین را گوشهه گشاد خیر چشمانی

هق میکرد و قلب  هم داشت هقروی فرمان گذاشت. هنوز  سرش را

 من به وضوح
 ترک برمیداشت. کیهان آن همه درد در سینه پنهان کرده بود و من خبر

 :نداشتم! بغضم را فرو فرستادم

 .کیهان، من... متأسفم -

سرش را بلند کرد و چشمان خیسش مرا نشانه گرفت. غم پشت پلکش، 

 ش راهایش بیشتر شد.. نفس ذوب میکرد. ناگهان  گریه دل
از بند سینه رها کرد، چنگی به موهایش زد و آنها را عقب برد و 

 صاف
اش را باال  سر جایش نشست. سرش را به زیر انداخت و آب بینی

 :گلویش را صاف کرد و آرام گفت.کشید

 ازت نمیخوام باهام ازدواج کنی؛ نه االن نه هیچ وقت دیگه. خودم -

 این صحبتا نیستم. میدونم خودمو خوب میشناسم، میدونم اهل تعهد و
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ممکنه اون وسطا زیرآبی برم به خاطر همون مرضی که اول گفتم. اما 

 .هم ازدواج نکن ندا. بذار یه کم دلخوشی توو زندگیم داشته باشم تو

 :لبخندی یک وری تحویلش دادم و نگاه از او گرفتم

 .خیلی خودخواهی کیهان -

 :صدایش لرز گرفت

 هان بره به جهنم؟این یعنی نه؟ یعنی کی -

 :ی کنارم چرخاندم و نجوا کردم رویم را سمت شیشه

 .نرو به جهنم، اما خب منم نمیخوام به خاطر تو برم اون جا -

 پوزخندی صدادار زد و ماشین را روشن کرد

 :راه افتاد و پرسید

 حاال طرف، کی هست؟ -

 خندیدم و سر به تأسف جنباندم. نگاهش کردم و دلم به حالش سوخت،

 .هایم ایجاد شود باعث نشد لغزشی در گفته اما

نگفتم کسی مد نظرمه. فقط این که اگر موقعیتش پیش بیاد، به خاطر  -

 .نه نمیگم تو

نگاهی به  اش جدی و استخوان فکش نمایان شد. بدون این که نیم چهره

اندازد، تند و تند سر تکان داد و من انگشتانش را دیدم که دور  من

ست. من که کسی را نداشتم تا با او ازدواج کنم، اما ب فرمان دخیل

دوباره به پر و پایم بپیچد و یا امیدوار شود. در حال و  نمیخواستم کیهان

ام بلند شد.  ماشین غرق بودم که صدای پیامک گوشی هوای مزخرف

اخمهایش در هم بود انداختم و گوشی را از کیفم  نگاهی به کیهان که نیم

سپهر بود. قلبم رفت و با هیجان پیامش را باز  از طرفدر آوردم. پیام 

 اون»کردم. نوشته بود: 
 قدری خوشتیپ و قیافه بود که جایگزین من بکنیش و بیاریش پاتوق
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 ای به ذهنم همیشگیمون. شغلش چیه؟ مدل؟ بازیگر؟ خواننده؟ چیز دیگه

 .«نمیرسه

 ادت یا همانام گرفته بود. هوتن حق داشت و ظاهراً حس ناخودآگاه خنده
 غیرت سپهر را حسابی انگولک کرده بود. سنگینی نگاه کیهان را حس

 فکر میکنم»کردم، اما توجهی نشان ندادم و برای سپهر تایپ کردم: 
سروین هم اون قدر خوشگل و تو دل برو هست که جای منو بگیره و 

 پاتوقمون. اما هوتن هیچ کدوم اینایی که گفتی نیست. راستش اون بیاد

 .«روانشناسه

 جدی؟ محل کارش کجاست؟ شاید الزم بشه برم»بالفاصله جواب داد: 

 .«پیشش

 هدفش از این صحبتها چه بود؟ میخواست به چه چیزی برسد؟ شاید هم
تو ایران »فکر میکرد که من در مورد هوتن دروغ میگویم. نوشتم: 

 .«نمیکنه. خارج از کشوره کار

 «کدوم کشور؟»باز هم پرسش: 

کدام کشور زندگی میکرد؟ اصالً تا به آن روز، در موردش هوتن 

 صحبت
م! هی پاک کردم و از اول نوشتم و در می آوردکرده بودیم؟ به یاد ن

 آخر
یعنی نوشتن اسم یه کشور »قبل از این که جوابی ارسال کنم، فرستاد: 

 این

 .«قدر سخته که مدام میزنه در حال تایپی؟ شایدم داری دروغ میگی

میخواستم ازت »اشتم در دروغگویی رکورد میزدم. نوشتم: کمکم د

واسه چی داری سین جیمم میکنی، گفتم شاید ناراحت بشی. برای  بپرسم

 همین

 .«پاکش کردم
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 :همان حین از کیهان پرسیدم

 هه هوتن، کجا داره دکتراشو میگیره؟ راستی این پسر کج و کوله -

 .سنگینی نگاهش را حس کردم

 چطور؟ -

 که این طور. سین جیم نمیکردم. چند تا سؤال معمولی»ام داد: سپهر پی

 .«بود

 :خطاب به کیهان گفتم

 همین جوری. میخوام ببینم این همه میاد منو هیپنوتیزم میکنه، اصالً  -

 چیزی حالیش هست یا نه؟

 :ای زد و گفت کلمات را با انزجار ادا کردم تا شک نکند. تک خنده

 تورنتو درس میخونه... دانشگاه تورنتو. من که مخحالیشه بابا. توی  -

 .داغون تو رو دست نابلدش نمیسپرم

تورنتو. البته هنوز »ای الکی کردم و سریع نوشتم:  به شوخیاش خنده

 .«دکتراشو میگیره از اون جا داره

 .«آمریکا که اومدنی نشدی، حاال کانادا هم بد نیست»فرستاد: 

د. تمام مدتی که با او بودم، مدام خوب میدانست از کجا ضربه بزن

رفتن به آمریکا را میزدیم. آن قدر ذوق داشتم که حدی برایش  حرف

 نبود. سپهر
 خوب میدانست من عاشق رفتن به آمریکا هستم و چقدر از بعضی

ای  قروچه دلیل نفرت دارم. دندان کشورها مثل فرانسه و کانادا بی

کانادا فیلمبرداری شده بود،  ام که در یاد سلایر مورد عالقه کرده و

 افتادم. از لجم
 اتفاقاً خیلی قشنگه. مخصوصاً پاییزش و خیابونای پر از برگ»نوشتم: 

درخت افراش. اگر هوتن نبود، هیچ وقت نمیفهمیدم کانادا چقدر 
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 .«قشنگه

 ام به هم میخورد. اما مقصر خود سپهر حالم داشت از حرفهای بچگانه

 .من با حرص، گوشی را توی کیفم برگرداندم بود. دیگر جوابی نداد و

 :کیهان بالفاصله پرسید

 با کی داشتی چت میکردی یه ساعت؟ -

 :ای تصنعی سر داده و گفتم خنده

راستش این چند وقته چند تا دوست مجازی پیدا کردم. با اونا داشتم  -

 .میزدم حرف

 :نگاهی به من انداخت و مشکوکانه پرسید نیم

 پسر که نیستن؟ -

نمیخواستم بیش از آن ناراحتش کنم. به حد کافی در زندگی سختی 

بود و هر چند که بد کرد، اما خوبی هم زیاد داشت. لبخند زده و  کشیده

 :و راست تکان دادم سر به چپ

 .نه بابا دخترن. امروز هم با همونا قرار داشتم -

 :کنان گفت با لبخند سر تکان داد و خنده

 ار میکردی انگار با پسر مسر قرار داری؟پس چرا یه جوری رفت -

 .با تعجب نگاهش کردم. من چنین کاری نکردم و برداشت او اشتباه بود

به من چه؟ من فقط دلم نمیخواست تو دنبالم کنی و  مشکل دارهذهن تو  -

باباها، عبور و مرورمو چک کنی. ناسالمتی بیست و سه سالمه  عین

 .دیگه

 ...خنی من نگار یادت رفته که یه زماا

 کالمم را از همان جا قیچی کردم. میخواستم بگویم یک زمانی من

 .ام برگشته است خرجتان را میدادم، اما کیهان نباید میفهمید که حافظه

 تو چی؟ خر بودی؟ یه زمانی خر بودی؟ -
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 :و بعد قاه قاه زیر خنده زد. پشت چشمی نازک کرده و گفتم

 .میکردم تو کافه. حاال دیگه نوبت توئهنخیر. یه زمانی من خرحمالی  -

 .باید یه کم برای خودم بگردم و تفریح کنم

نه این که دوستش داشته باشم و به این خاطر دروغ پشت دروغ به 

ببندم؛ دلم به حالش میسوخت. مخصوصاً وقتی از اتفاق  ریشش

کودکی برایش افتاد، حرف زد، خیلی ناراحت و دل  وحشتناکی که در

ام بود. میتوانست بعد از تصادف،  حال پسردایی دم. به هرنگرانش ش

پس بزند، اما این کار را نکرد. اکثر انسانها  دیگر دنبالم نیاید و مرا

های یک نفر را  ها هستند. اگر ما بدی بدی ای از خوبیها و مجموعه

 نمیپسندیم، دلیل بر سیاه بودن آن
تیرگی یک نفر،  ای خاکستری، فرد نیست. حال شاید از بین جامعه

ن و تو ده خطا داشته باشیم و ده اش بیشتر باشد. شاید م سپیدی نسبت به

واب. او خود سیاهی ثفرد، بیست خطا داشته باشد و دو  آن واب، اماث

 است و ما حق
 دوری کردن داریم. کیهان هنوز به آن مرحله نرسیده بود. کیهان بیست

 .وابثخطا داشت و ده 

آمد، اما از  به خانه رسیدیم. صدا از دیوار در میآشتی کرده و نکرده 

 :شیوا نه. کیهان خطاب به من گفت اتاق

 در اتاقشو وا کن بینیم زنده است یا جون به عزرائیل داده رفته؟ -

 :شانه باال انداختم و داخل اتاقم شدم

 به من چه؟ -

در را بستم و قفل کردم. لباسهایم را عوض کردم و زیر پتوی گرم و 

 نرمم
ام بلند شد. خواستم آن را باز کنم، اما با  خزیدم که صدای پیام گوشی

نام کیهان در قسمت اعالنات گوشی، پشیمان شدم. از همانجا  دیدن
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 پیامش را
 آشتی باش»خواندم تا متوجه دیده شدن پیامش نشود. فرستاده بود: 

گولو. همیشه بگو و بخند که مثل امشب خیلی خوش میگذره.  زیزی

 .«به خیر بتش

 .پر آه نفسم را به بیرون فرستادم و گوشی را سر جای قبلش برگرداندم

 .نباید جوابش را میدادم، وگرنه جوگیر میشد

*** 

روز جشن سپهر بود. صبح زودتر از کیهان برخاستم و لوازم آرایشم 

 را
 جلوی میز توالت ریختم. خیلی وقت بود که یک دل سیر میکاپ نکرده

 در را برداشتم و پوستم را صاف و یکدست کردم. نوبت بهپو بودم. کرم

 :ای به در اتاق خورد و بعد صدای کیهان آمد کانتور بود که تقه

 دارم میرم کافه. میای یا خوابی؟ -

 خواستم جواب ندهم تا فکر کند که خوابم، اما به هر حال آن روز

 :تمنمیخواستم به کافه بروم. گلویی صاف کرده و با خونسردی گف

ام خسته  امروز نمیام. شب میخوام برم تولد دوستم، نمیخوام قیافه -

 .باشه

 پس از کمی مکث، انگار که داشت با خودش دو دوتا چهارتا میکرد،

 :پرسید

 کدوم دوستت؟ کجاست تولدش؟ -

 :چشم در کاسه چرخانده و جواب دادم

 همینیکی از همونایی که گفتم از طریق اینترنت باهاش آشنا شدم.  -

 .اطرافه، نگران نباش

 .آدرس بده کارت که تموم شد، بیام دنبالت -
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 :ای مصنوعی سر داده و گفتم خنده

 .نمیخواد، خودم میام با تاکسی -

 :پر تحکمتر گفت

 آدرس؟ -

 .نفسم را پر صدا به بیرون فرستادم و کمی فکر کردم

 .ات میفرستم راستش هنوز آدرسو نفرستاده. بهم داد واسه -

  ساعت یازده شب مهمانی بود و من باید یک ساعت زودتر از خانهتا 
 پدری سپهر خارج میشدم تا به محلی دیگر روم و آدرس را برای کیهان

ی سروکله زدن با او را نداشتم  بفرستم. حقیقت امر این بود که حوصله

 توجهی میکردم، دوباره ظنین میشد. آرایشی که اش بی واگر به خواسته
 تم روی پوستم بنشانم را امتحان کردم و سپس صورتم راشب میخواس

شستم. شیوا مثل چند روز قبل خودش را در اتاقش حبس کرده بود. 

 پشت

 :در اتاقش رفته و گفتم

-  ً  .چند روزه میخوام باهات حرف بزنم. بیا بیرون لطفا

 :اش را شنیدم که پرسید رفته صدای ضعیف و تحلیل

 کیهان رفته؟ -

 ی پایم روی زمین ضرب گرفته و دست به سینه پاسخ پنجهبیحوصله با 

 :مثبت دادم. گفت

 .بیا تو -

ها را کشیده بود و اتاقش  دستگیره را کشیدم و در را باز کردم. پرده

 تاریک
مینمود. کلید برق را زدم و لوستر آویزان از سقف روشن شد. قبل از 

در دهانم ماسید و  اش کالم که بابت تاریکی غر بزنم، با دیدن چهره این
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 .شدم شوکه

کشان نگاهش را از من دزدید و سرش را به زیر انداخت. با حالت  آه

ی تخت نشستم. صورتش را با دستانم  سمتش رفتم و کنارش لبه دو به

 باال آوردم
ی صورتش کبود  و خوب نگاهش کردم. یک جای سالم نمانده و همه

اد همان شیوای بدبخت بود. بغضم گرفت و دلم به حالش سوخت. ی شده

 :افتادم. حرصی پرسیدم گذشته

 کار کیهانه؟ -

 .سر به چپ و راست تکان داد و لبهایش را داخل دهانش جمع کرد

 :اش لرزید و ناگهان زیر گریه زد و با صدایی مرتعش گفت چانه

 .کار آدمای برازنده است -

 :برازنده؟! در جایم خشکم زد و چشمانم گرد شد

 نمیگی؟سپهر رو که  -

 :نگاهم کرد و اشکش چکید

 !اون نه، اما باباش... شهاب خان -

 :ناخودآگاه زیر خنده زدم

 چرا اون عوضی باید این بال رو سرت بیاره؟ اون که اصالً تو رو -

 .نمیشناسه

 :چند بار پلک زد و دوباره نگاه از من گرفت

 اون... یهمیشناسه. نمیدونه من و تو با هم نسبت داریم، اما... من و  -

 ...ربطی به هم داریم و اون

 :به یکباره سمتم چرخید و دستانم را گرفت

ندا اون آدم خطرناکیه. دور و بر پسرش نباش. اون دیوونه است ندا.  -

 جلو
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 چشم پسرش نباش. خب؟

 :دستانم را بیرون کشیدم و کنجکاوانه نگاهش کردم

 ربطتون به هم چیه؟ -

 :زمزمه کرد پر آه نفسش را بیرون فرستاد و

 نمیتونم بگم. نمیخوامم کیهان چیزی بفهمه؛ واسه همین از اتاقم بیرون -

 .نمیام

م. شیوا چه ربطی به شهاب خان داشت وردمی آاز حرفهایش سر در ن

 من بیخبر بودم؟ که

 الاقل بگو واسه چی زدنت؟ االن کجاست؟ -

 :چشمانش را لحظهای روی هم فشرد و بعد نجواکنان گفت

 .سفری که کیهان به زور منو فرستاده بود، همدیگرو اتفاقی دیدیمتوی  -

 :تلخندی زد و افزود

برای یه همایش رفته بود اون شهر و میخواست بعدش برگرده  -

 .آمریکا

گفت االن وقت ندارم حسابتو برسم، ولی نمیتونی از دستم فرار کنی. 

روز پیش مو سرت خالی میکنم. چند  هرجا باشی پیدات میکنم و کینه

تا مرد جوون، منو تو خیابون خلوت گیر آوردن و تا میخوردم  یکی دو

 .کتکم زدن

 .مطمئنم کار خودشه. مطمئنم شهاب اونا رو اجیر کرده

 .ی او بودم مات و گنگ خیره

 آخه چرا... چرا باید ازت کینه داشته باشه؟ -

 را چشمانش دوباره بسته شد. پلک روی هم گذاشتنش از درد بود و این

 .اش بفهمم میتوانستم از حاالت چهره

ندا گفتم که. یه چیزی مربوط به گذشته است. پیگیرش نشو. هر چی  -
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 .کمتربدونی برای خودت بهتره

 نکنه اذیتش کردی؟ چی کارش کردی؟ -

روی تختش دراز کشید و ساعد دستش را روی پیشانی خواباند و 

 :هق زد ناباورانه

 .میکنه. اما من فقط... حقمو خواستم آره... زنده بودنم اذیتش -

 پاک گیج شده بودم. شیوا داشت از چه حقی حرف میزد؟

 .میشه بری بیرون برام مسکن بخری؟ خودم دیگه جرأتشو ندارم -

سر تکان دادم و از اتاقش بیرون رفتم. هر چه بیشتر فکر میکردم، 

به هم کمتربه نتیجه میرسیدم. شیوا و شهاب خان برازنده، چه ربطی 

 داشتند؟
زنان تا داروخانه رفتم. مسکن خریدم و در راه  لباس پوشیدم و قدم

ی سپهر را گرفتم. باید از نبود شهاب خان در ایران  شماره بازگشت

 مطمئن میشدم
 اش میگذاشتم. نه این که هشدارهای شیوا را جدی و بعد، پا داخل خانه

 وغش مشخص نبود،بگیرم؛ به حرفهایش اطمینان نداشتم و راست و در
  ن کرد فراموشم نمیشد. به من گفت اما رفتاری که پدر سپهر با م

همه چیز و بعد سیلی محکمی نثار پسرش  ی بی آشغال، گفت گدا گشنه

و ما را از منزلش بیرون انداخت. با شنیدن صدای سپهر که از  کرد

 :به گوش میرسید، به خودم آمدم پشت خط

 الو ندا؟ الو؟ -

داشت با ندا گفتنش عذابم میداد. چرا هیچ وقت به او نگفته به خیالش 

 بودم
 که عاشق ندا ندا کردنش هستم؟ چرا راستش را به او نگفتم؟ چرا؟

 .سالم -

نفسم لرزید و صدایم نیز. او نیز چیزی شبیه کالم من نجوا کرد و 
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 ساکت

 :شد. لب گزیدم و کوبش شدید قلبم را نادیده گرفتم

 خوبی؟ -

 :و گزنده شدلحنش تلخ 

 !زنگ زدی همینو بپرسی؟ -

 :ی داروها در دستم مشت شد بزاق دهانم را بلعیدم و کیسه

 نه. راستش... میخواستم... میخواستم ببینم اگر شهاب خان... ایران -

 .هستن... یعنی... اگر هستن، من... نیام امشب

 :معطلی و تند گفت بی

 .نه نیست -

 :دادسکوت کردم و او آرامتر ادامه 

اون قدر احمق نیستم که در حضور اون تو رو هم دعوت کنم به  -

 .مهمونیم

 :نفسی راحت کشیده و گفتم

 .باشه، پس میبینمت -

 :خواستم قطع کنم که با لحنی گنگ و عجیب پچ زد

 امشب جوری که میدونی من دوست دارم نباش. نمیخوام... نمیخوام -

 .ات باشه اش پی اش... همه چشمام همه

یاختیار اشکم چکید و لبخند زدم. هنوز هم ته قلبش به من حس  ب

 !داشت

 ...پس تو هم -

با شنیدن صدای سروین از پشت خط، باقی حرفم در دهانم ماند و 

 بیرون

 .نیامد
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 سپهر جان، عزیزم کجا رفتی؟  -

ی گوشی را با فاصله نگه داشته، کالم  سپهر که مشخص بود، دهانه

 سروین

 :را قطع کرد

 گفتم دو دقیقه صبر کن؛ تحمل نداری؟ -

 :تر شد و بعد صدایش واضح

 من باید برم. کاری نداری؟ -

 :به هر جان کندنی بود، ارتعاش صدایم را کنترل کردم

 .نه، برو به کارت برس. خوش بگذره -

 .و بیخداحافظی تماس را قطع کردم

ن وسط کوچه چمباتمه زدم و بغضم را ول کردم تا به چشمانم شبیخو

 .بزند

 دلم دیگر دل نبود؛
کوبید و درد را در تمام غصه بود که می  نبزرگ از سرطایک غده 

پخش میکرد. سعدی راست میگفت که چو عضوی به درد آورد  تنم

 روزگار،
دگر عضوها را نماند قرار. قلبم درد میکرد و پاهایم دیگر نای راه 

 رفتن
 کردن کیسه داروها را در نداشت. قلبم درد میکرد و دستانم توانایی بلند

 خودش نمیدید. قلبم درد میکرد و چشمانم میسوخت. دلم میخواست
 سروین را خفه کنم و سپهر را زنده به گور. گفت آن شب طوری که او

 ی خشم و غم شد و از جایم دوست دارد نباشم. چشمانم پر از خونابه
 سپهر همبرخاستم. من هر جور دلم میخواست به مهمانی میرفتم و به 

 .هیچ ربطی نداشت

ی هوتن را گرفتم.  با گامهای بلند سمت خانه راه افتادم و بین راه شماره
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 پس

 :از چند بوق سرانجام با حالتی خواب آلوده پاسخ داد

 چیه اول صبحی؟ -

 :سالم نداد و سالم ندادم. تند و سریع گفتم

بهترین برو آرایشگاه موهاتو به بهترین شکل ممکن درست کن،  -

 عطری
 که داری رو بزن و با کت و شلوارت، یه کفش چرم بپوش. اگر نداری
بخر من پولشو میدم. ماشینت هم ببر کارواش و حسابی برقش بنداز. 

 اینم بهت میدم. خالصه سعی کن امشب بهترین و شیکترین ورژن پول

 .خودت باشی

 :گلویی صاف کرد و پس از چند ثانیه درنگ پرسید

 ؟چیزی شده -

 .نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم آرامتر باشم

 .دقش بدماالن با سپهر حرف زدم. میخوام  -

 :هوتن زیر خنده زد

 فازت چیه دختر؟ االن این جوری میگی، فرداش میزنی زیر حرف -

 .خودت

 قعا با سروین نامزد کرده.وانخند هوتن قضیه جدیه. اون  -

 .جدی شدی من  لحنش به خواسته

 خب مگه تو همینو نمیخواستی؟ -

چرا... چرا در ظاهر نیتم این بود، اما حتی خودم هم خبر از دلم 

 .نداشتم

 :جوابی ندادم که هوتن پرسید

 واقعی رو شروع نمیکنی؟ ارتباطخب اگر سپهر پریده، چرا یه  -
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 نچی کردم و چشم در کاسه چرخاندم. در ساختمان را باز کردم و وارد

 .شدم

 .ام مهم نیست نمیشه، نمیتونم. اما دیگه هیچی واسه -

 :ی آسانسور را زدم. صدایم لرز گرفت اشکم چکید و دکمه

 نمیخوام آدم خوبی بشم، اصالً میخوام همون ملورین بدذات باشم، اما -

 سپهر با کسی جز من در ارتباط نباشه. من از این دنیا فقط سپهر رو

 .یرممیخوام. باید از سروین پسش بگ

*** 

 وقتی بیرون زدم، شیوا خواب بود. به سرعت خودم را به ماشین هوتن
اش را کامل سمتم چرخاند و زل  ی باالیی تنه رساندم. وقتی نشستم، نیم

 :شد. چشمانش گرد شده بود و نگاهد نافذ. دهان باز کرد و گفت من

 یا خدا! ندا خودتی؟ -

 :کردم رویمان اشاره پشت چشمی نازک کرد و به روبه

 .راه بیفت دیگه -

 :همچنان دهانش از فرط تعجب باز بود

 .خیلی خوشگل شدیا. سپهر رو از دست رفته میبینم -

 :تلخند زدم و زیر لب نجوا کردم

 !؟پیش سروینهچه فایده که  -

 هان؟ -

 .هیچی...بریم -

مسیر طوالنی نبود و سریع به مقصد رسیدیم. قلبم با دیدن عمارت در 

 دهانم
خان با بیرحمی تمام به خیابان  خودم را دیدم که به دست شهابزد. 

شدم و زانویم در اثر برخورد به آسفالت خیابان خراش برداشت  پرتاب
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آمد. سپهر را پشت سرم بود و پدرش را به عقب راند و در  و خون

 :پهنای صورت اشک میریخت، عربده زد حالی که به

ه و زن منم میمونه؛ حتی حق نداری بهش صدمه بزنی. اون زن من -

 ام اهمیت نداری بابا. فهمیدی؟ ای واسه تو نخوای. دیگه ذره اگر
 ای که به گوش سپهر زد، آنقدر بلند بود که از روی زمین صدای کشیده

 :هق افتادم و ضجه زدم بلند شدم و خودم را سپر عشقم کردم. به هق

 .ری نداشته باشینبیاین هر چقدر میخواین منو بزنین، ولی با سپهر کا -

 اون پسرتونه... چطور دلتون میاد آخه؟

 :شهاب خان دست بلند کرد تا روی صورتم بکوبد و همان حین نعره زد

 ون تو دیگه چی میگی؟ی  آویز دختره -

 چشمانم را بستم تا دستش فرود آید، اما نیامد. چشم باز کردم و سپهر را
برجسته شده بود و  ای صورتش دیدم که مچ او را گرفته بود. رگه

 :منقبض فکش

 گفتم حق نداری بهش صدمه بزنی. نشنیدی نه؟ -

ی ما بود، رها کرد  با ضرب دست پدرش را که با حالتی برزخی خیره

 وراه افتاد. همان طور که پشتمان به

 :پدرش بود فریاد زد

 ی احدالناسی واسه کار شرعی و قانونی و عرفیمون، نیازی به اجازه -

 .ین، حتی اون آدم سنگدل و از خود متشکرنیست ملور

 :با صدای هوتن به خودم آمدم

 .کجایی ندا؟ پیاده شو بریم دیگه... دیر شد -

سری تکان دادم و از ماشین پیاده شدم. سمت عمارت گام برداشتیم و از 

 در
 بزرگی که باز بود، وارد شدیم. هوتن باغ و اطراف را برانداز کرد و
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 :گفت

 این تو هم جا بود برای پارک ماشین. برم بیارمش؟عجب قصریه!  -

اش را  سپهر را روی ایوان وسیع مشرف به باغ دیدم چشمان گرد شده

 :به من دوخت

 .نگو که عاشقم شدی -

 .نگاهش کردم چپ چپ لنگه ابرویی باال انداختم و 

-  ً  .سپهر تو ایوونه و داره ما رو میبینه. این قدر چرند نگو لطفا

 دوباره راه افتادیم. با هر گامی که به سمتش برمیداشتیم، کوبشخندید و 
 قلبم شدیدتر میشد. به او که رسیدیم، نفسم در سینه حبس شد. جلو آمد و

 نگاهش را به عمق چشمانم دوخت. مگر میشد نمرد برای آن چشمان
مهربانش؟! نیشخند زد و نگاهش را از من گرفت و به هوتن داد. دستش 

 :و صدای خشدارش از ته چاه به گوش رسیددراز کرد  را

 .اومدین سالم. خوش -

 هوتن با او دست داد و لبخندزنان پاسخ گفت. نگاه سپهر دوباره به من
 دوخته شد. لبخندی برای حفظ ظاهر زدم و آرام سالم دادم. چشم از من
برنداشت و ابروهایش در هم گره خورد. کم مانده بود همانجا زار زار 

 .که همان لحظه صدای هوتن درآمدگریه کنم 

 خانمت کجاست سپهر جان؟ مهمون دعوت میکنه، بعد غیبش میزنه؟ -

مالیم خندید و مرا همراه خود، داخل خانه کشاند. نگاه من و سپهر تا 

 وقتی
 که از در بگذریم، همچنان وصل هم بود. هوتن مرا به خود آورد و با

 :آمیز گفتای استهز خنده

 شده چرخید. با دقت براندازم کرد و با چشمانی باریکایستاد و سمتم 

 :پرسید
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 ...جدی چی کار کردی؟ زیادم فرق نکردی، اما -

 .بین حرفش رفتم و موهایم را پشت گوشم انداختم

 .پیرهن آبی، رژلب سرخابی. این ترکیب جادویی منه-

 :کمی دیگر نگاهم کرد و زیر خنده زد

 .ایول آره -

 :درآوردم و دست خدمتکار دادم. روی مبلی جا گرفتیمپالتو و شالم را 

به کشف حجابم که کردی. جای بابا و مامانم خالی با این  به -

 .عروسشون

خندید و من اما واکنشی نشان ندادم. آمده بودم بالیی که سپهر سرم آورد 

راتالفی کنم. کشف حجاب یا هر چه؛ من همان بودم که زمانه مجبورم 

همیشه حجاب داشته باشم تا خیاالت باطلش بیش از آن کردجلوی کیهان 

 .نشود

 :هوتن نگاهی به دور و اطراف انداخت و پرسید

 پس اون دختره سروین کجاست؟ -

ه داده بود و با گردن تکیو به سپهر که کنار در به دیوار سر چرخاندم 

 :را نگاه میکرد، چشم دوختم. لب زدم کج ما

 .ی چشمم نیستنمیدونم. همون بهتر که جلو -

 :آمیز گفت هوتن کنایه

 همدیگرو؟ کشینن -

 لیوانیی هوتن،  خدمتکار با سینی نوشیدنی آمد و من بیتوجه به طعنه

 :برداشتم. هوتن اما امتناع کرد و گفت

 .ممنون... اهلش نیستم -

 :مرا هم گرفت و داخل سینی گذاشت لیوان

 .خانمم هم همینطور -
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 :نگاهش کردم. خدمتکار که رفت، پرسیدم ابرو باال انداختم و بروبر

 االن این چه حرکتی بود؟ -

 :نگاه از من گرفت و گلویش را صاف کرد

  ی باباحسین. فردا قراره بریم مهمونی خونه -

 مصرف کنم، اما نیز آدمی نبودم که نوشیدنی هر چند من 

 :اعتراض کردم

 .تا فردا بوش از بین میره -

 :ام کرد و جدی گفت هایی عصبی حواله تکه نگاه

 .من اهلش نیستم. تو هم نباش -

 .لبم کج و معوج شد و با چشمانی تیز شده نگاهش کردم

 باورت شده نامزدمی؟ -

 :ای پر تمسخر سر داد و با چشمان برزخش مرا آنالیز کرد تکخنده

 میفهمی چی میگی؟ انگار حالت خوش نیست ندا. به خاطر خودت -

 و که چیزی نمیشه. ننه بابای من نه، اما کیهانمیگم، وگرنه به من که 

 .امشب میبینی

 با حالتی عصبی از جایش برخاست و سمت دیگری رفت. از میان خیل
 ی خشمگین شروع به صحبت جمعیت سروین را یافت و با همان چهره

 .کرد. پوزخندی زدم و سری به افسوس جنباندم

بانیتش پیدا کرد! ی مناسبی رو هم برای خالی کردن عص چه گزینه -

 .گرم دمش

خان به  ی شهاب  بلند شدم و بین مهمانان چرخی زدم. دکوراسیون خانه

ند، این تغییر به نمی آمدتغییر کرده بود. وقتی که سال تا سال ایران  کل

 !دردشان میخورد؟ چه

مردم هم پول اضافه میارن، نمیدونن باهاش چی کار کنن، یهو  -
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 .میدنتغییر دکوراسیون  بیخودی

 .صدای سپهر از پشت سر باعث شد که سمتش بچرخم

 تو چرا تغییر دکوراسیون دادی؟ -

 ام متری با خیرگی نگاهش کردم که جلوتر آمد و درست در چند سانتی
توقف کرد. نگاهش بین چشمانش به گردش درآمد و تمام جانم را به 

 آتش

 :کشاند. بعد به بینی و سپس به فکم نگاهی انداخت و گفت

اما هر جور باشی باز هم همونی. همونی که زندگیمو زیر و رو کرد.  -

نچرال بیوتی باشی، چه مصنوعی و زیر تیغ جراحی رفته، برای  چه

 .همونی من

 :تلخند زدم و گامی به عقب برداشتم

 .مهم باطنه که تغییر نکنه... ظاهر که اهمیت چندانی نداره -

کرد که پر آه بازدمم را  اخمهایش در هم رفت و کنجکاوانه نگاهم

 بیرون

 :فرستادم و نیشخندزنان افزودم

 سروین جان رو که معطل نکردی دنبالت میگش... -

 :میان حرفم آمد و با صدایی دو رگه توپید

 .نگو ملورین چرت این قدر -

ای پر تمسخر سر دادم. فکش منقبض  پشت چشمی نازک کردم و خنده

 :و استخوانهای صورتش برجسته. بود

با زن این قدر چرند به هم نباف و بهم بگو اون مرتیکه به چه جرأتی  -

 ؟ هان؟من میگرده

 :نگاه کنجکاوم دنبال هوتن گشت و همان حین پر بغض گفتم

 آخه هوتن با سروین چی کار داره؟ -
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 :میان دندانهایش نجوا کرد پر غیظ از 

 .کسی راجع به سروین حرف نزد -

 بدنم باال رفت و گر گرفتم. مرا میخواست؛دلم زیر و رو شد. حرارت 
 سپهر مرا میخواست. قرار نبود به او برسم، اما خودخواه بودم که قلبش

 را تنها برای خودم میخواستم. گامی به عقب

 :برداشتم. ابروهایم را در هم تنیدم و گفتم

 .مون خیلی وقته که تموم شده من زنت نیستم. مدت صیغه -

ی برای یک لحظه در چشمانش پدیدار گشت ا برق اشک چون صاعقه

وسپس غیب شد. غذا را آورده بودند و همه دور میز جمع شدند. مرا 

 همراه خودش به ایوان برد. 

 .ولم کن -

 رخ به رخم ایستاد. نگاهش بین دو چشمم به

 :گردش درآمد و با آرامشی مرموز پرسید

 ن... خواهشبعد از تصادف چی شد ملورین؟ مو به مو بهم تعریف ک -

 .میکنم

برای چه میپرسید؟ دیگر چه اهمیتی داشت وقتی همه چیز تمام شده 

 !بود؟

 :مانده بودم چه بگویم که سؤال دیگری پرسید

 اون پسر داییت... کیهان؛ االن کجاست؟ -

قلبم تند زد. نکند بو برده که با کیهان نقشه کشیده بودم؟ آخر هیچ وقت 

نبودش برای سپهر فرقی نداشت. بزاق او را نمیپرسید و بود و  حال

 دهانم را

 :بلعیدم و نگاه از او گرفتم

 واسه چی داری این سؤاال رو میپرسی؟ -
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 :ی چشم دیدم که چنگی به موهایش زد پوفی کشید و از گوشه

یه چیزایی هست که تو نمیدونی. یه چیزایی هم هست که من کمکم  -

 .میفهمم دارم

 ...فهمیده بود که من و کیهان پرسشگرانه نگاهش کردم. یعنی

 .صدای سروین خط بطالن کشید روی باقی افکارم

 !شما دو تا این جایین؟ -

و نگاه دلخورش را به من دوخت. چند بار پلک زدم و زیر لب سالم 

گفتم وبدون این که منتظر پاسخش بمانم، از کنارش عبور کردم و به 

 .داخل رفتم

 :بیتوجه به سروین گفت سپهر دنبالم دوید و همگامم شد و

 .بهم تعریف کن بعد از تصادف چی شد -

 :ی او شدم و پرسیدم چشم در کاسه چرخاندم و ایستادم. خیره

 اول تو بگو. چی فهمیدی؟ -

سرش را سمت دیگری چرخاند و بازدمش را پر صدا به بیرون فوت 

 .کرد

 :نجواکنان به زبان آورد

 .ه و حتی نمیخوام بهش فکر کنمچیزیه که بین من و تو جدایی انداخت -

 ...چون

 :زل چشمانم شد و ادامه داد

چون نمیخوام بیشتر از این ازت فاصله بگیرم. میدونم خودخواهیه،  -

 اما

 .من میخوام ببینمت... حتی شده از دور

 قلبم میایستاد و دوباره میزد. تمام تنم خیس عرق شده بود و دستپاچه

 :کردمبودم. مصرانه سؤالم را تکرار 
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 چی فهمیدی سپهر؟ -

 .زل چشمانم شد و ابروهایش در هم گره خورد

 به زبون آوردنش باعث میشه ازت دوری کنم. نمیگم ملورین... نخواه -

 که بگم. اما تو بگو؛ بعد از تصادف چی شد؟
 من که دیگر نمیخواستم خوب باشم. من که خودخواه بودم و دلم تمام دل

 باید به او میگفتم؟ به هر حال او انگار ازسپهر را میخواست. پس چرا ن

 .من و کیهان بو برده بود و نمیخواست به رویم بیاورد ار تباط

ام رو  راستش من توی یه بیمارستان دیگه به هوش اومدم... حافظه -

 .دست داده بودم و چیزی یادم نمیاومد هم از

ش دهانش از فرط تعجب باز ماند و چشمانش به یک آن پر شد. اشک

 :لرزانش تکان خورد چکید و لبهای

 ...تو... فرامو -

 ی حرف سپهر ناتمام ماند. چهره رسید هوتن 
 هوتن شبیه مردهای غیرتی شده بود و همین مسئله برایم عجیب بود. با

 از مراتعجب نگاهش کردم که سپهر را به عقب راند، 
 پشتمهمانی بیرون برد. تند میرفت و بلند گام برمیداشت و من هم 

های باغ بودیم که  بلند میدویدم. روی سنگفرش سرش با کفش پاشنه

 :غر زدم ایستادم 

 !هوتن آرومتر. چرا این جوری میکنی؟ -

ای تمسخرآمیز زد. دستانش را از هم باز کرد  سمتم چرخید و تک خنده

 :گفت و

 با سروین جدیه؟ مگه ارتباطشده به سرت ندا. مگه نگفتی تو واقعاً ز -

 میخوای فکر کنه با منی و دقش بدی؟نگفتی 

 :حق با او بود و سکوت کردم. هوتن افزود
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 چرا داشتین جلوی اون همه آدم، جلوی چشم سروین و من رمانتیک -

ی ابله که داشت مثل ابر بهار اشک  ین؟ اون دخترهمی آورددر بازی

 میریخت،
 نه؟ترین واکنشی که میتونستم نشون بدم این بود. غیر ای منم طبیعی

 :سر به زیر انداختم و لب بر چیده گفتم

 .الاقل میذاشتی شاممو بخورم -

 :پیش شد لحنش مالیمتر از زیر خنده زد و

 .ات میخرم بریم بیرون خودم واسه -

برگشتم و نگاهی به عمارت انداختم. سپهر درست همان جایی ایستاده 

 بود

 .که هنگام ورودمان دیدیم

 .اتومبیل را روشن کرد و راه افتادیمداخل ماشین هوتن شدیم و او 

 .بعد از غذا، منو یه جایی بذار که تابلو نباشه. کیهان قراره بیاد دنبالم -

 :گلویی صاف کرد و پرسید

 کیهان هنوز تو نخ توئه؟ -

 :پر آه نفسم را بیرون فرستادم و شانه باال انداختم

 .نمیدونم. اما انگاری هنوز دل نکنده -

 :و گفت دنده را عوض کرد

 ی من زندگی کن. برات کار جور میکنم، خودمم میرم پیش بیا خونه -

 .مامانم اینا میمونم

 :خندیدم و به نیمرخش چشم دوختم

 تو که کبریت بی خطری. چرا بری خونه بابات؟ -

 :لبخند زد و سر به تأیید تکان داد

 .آره. اما به خاطر راحتی خودت میگم -
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 :آهی کشیده و گفتم

 ...ولی فکر نکنم مرسی. -

 :میان حرفم آمد

 ام میخوان راجع بهت دیر یا زود باید این کارو بکنی. چون خانواده -

 تحقیق کنن. کار جور کردن توی مطب دوستم اوکیه. اما خونه... . بابام
 ی یه اتاق ی من بمونی و پولتو صرف اجاره گفت بهت بگم بیای خونه

 .پیش اونانکنی و منم موقتاً تا عروسیمون برم 

 :پخی زیر خنده زدم و گفتم

 .بیچاره بابات. خبر نداره عروسی در کار نیست -

 .پوفی کشید و چنگی به موهایش زد

 .باید کاری که گفتم رو بکنی ندا. اونا میخوان تحقیق کنن -

 :سر تکان دادم

 .یکی دو روز مهلت بده. باید سر از کار شیوا در بیارم -

 کیهان چجوری بیمارستانتو عوض کرد؟راستی ازش پرسیدی که  -

 .نه ولی امشب میپرسم -

 .داخل رستوران اخمهایش در هم بود و با غذایش بازی میکرد

 چیزی شده هوتن؟ -

 .بدون این که نگاهم کند، سر به چپ و راست تکان داد

 .نه چیزی نیست. فقط نگرانم -

 نگران چی؟ -

 .همه چیز و هیچ چیز -

 :که سر بلند کرد و لبخند زد پرسشگرانه نگاهش کردم

 .غذاتو بخور یخ کرد -

*** 



 

152 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

ی سردرد، زودتر از کافه بیرون زدم. نمیدانستم  آن روز به بهانه

ی رفتنم از خانه و استعفایم از کار در کافه را با  چطورباید قضیه

 کیهان مطرح
 کنم و همین مسئله استرس به جانم ریخته بود. هوتن چند خیابان جلوتر

رده و منتظر من بود. سوار ماشینش شدم و از او خواستم به پارک ک

کیهان برود تا با شیوا صحبت کنم. بین راه هم یک پرس غذا  منزل

از گرسنگی نمیرد. حوالی خانه که بودیم، هوتن چند  خریدم تا شیوا

 کیسه لباس دستم داد و
 گفتم وای  ی پدرش آنها را به تن کنم. باشه خواست برای رفتن به خانه

 وقتی به خانه رسیدم غذا را با لیوانی آب و قاشق و چنگال داخل سینی
 ی تخت نشستم و سینی را روی گذاشتم و به اتاق شیوا رفتم. کنارش لبه

 :زیر تشکر کرد. نیشخندی زده و گفتم پاهایش گذاشتم. لبخند زد و سربه

رو  الزم نیست خجالت بشی. باالخره زدن ترکوندنت و باید یه کم -

 .بیای

 .فقط یه سؤال ازت دارم که باید جوابمو بدی

 سرش را باال آورد و نگاه پرسشگرش به چشمانم دوخته شد. قاشقش را

 :دستش دادم

میخوام بدونم کیهان چجوری منو از اون بیمارستانی که بستری بودم،  -

ای برد؟ چطوری این اجازه رو  اون وضع برداشت و جای دیگه با

 دادن؟ بهش
یش را صاف کرد و قاشق را داخل سینی گذاشت. نگاه از من گرفت گلو

 :پس از اندکی مکث زمزمه کرد و

 .بستری شدی  نشدی. از اول توی اون خرابهجا به جاتو  -

 .ابروهایم به یک آن باال رفتند

چطور ممکنه؟ یعنی آمبوالنس سپهر رو برده اون بیمارستان و منو  -
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 ی نزدیک روستا؟ دم توی اون خرابشدهکرده تا کیهان بیاد و ببر ول
دیدم که چند بار پشت سر هم پلک زد. سکوت کرده بود و حرفی 

 .نمیزد

 :تکانش دادم و حرصی گفتم

 .چرا الل شدی؟ جواب منو بده شیوا -

 هایش را در دستم اشکش چکید و دستانش را جلوی دهانش گرفت. شانه

 :فشردم و شدیدتر تکانش دادم

 .شده. یاال حرف بزنبهم بگو چی  -

ای از دهانش خارج نمیشد و فقط زار میزد. کفرم باال آمده  حتی کلمه

 .بود

 :جیغ و داد کردم

 .د حرف بزن دیگه. هزار تا کار دارم من... باید برم زود باش  -

هق افتاد. برخاستم و با عصبانیت سینی  اش شدیدتر شد و به هق گریه

غذا و آب زمین شدند و لیوان را ازروی پایش به زمین انداختم. 

 :کشیدم شکست. فریاد

چرا هیچی نمیگی لعنتی؟ چه بالیی سر من آوردین شما دو تا  -

 عوضی؟

 :اش را به من دوخت و دهان باز کرد نگاه درمانده

 ...تقصیرم. فقط کیهان اون روز ببین ندا جان. به خدا من بی -

 .سرش را به زیر انداخت و دوباره زیر گریه زد

ام از طرف هوتن پیام آمد. پوفی کشیده  دمی نزدیکتر شدم که به گوشیق

 .«بجنب که االن ماشین کیهانو دیدم»پیامش را باز کردم:  و

ی لباسهایی که هوتن خریده بود  سریع از اتاق شیوا خارج شدم و کیسه

رو شوم و او مرا با چادر و  برداشتم. نمیخواستم با کیهان روبه را
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تا به حال مثل آنها را نپوشیده بودم، ببیند و از تعجب دو که  لباسهایی

ی قبل کنجکاوی  سرش سبز شود. البد اگر میدید، مثل دفعه شاخ روی

آمد. حدس زدم که کیهان  میکرد وپیگیر میشد. آسانسور داشت باال می

 داخلش باشد؛
 ها پایین رفتم و با سرعت برق و باد سوار ماشین به همین خاطر از پله

 :تن شدم. داشت بروبر نگاهم میکرد که توپیدمهو

 خب برو دیگه. دوست داری کیهان مچمونو بگیره؟ -

 :سرش را کج کرد و دو بار پلک زد

 .لباساتو عوض نکردی -

 :قیافه و لحنش خنده دار بود. تبسمی به روی لبهایم نشست و گفتم

 .تو برو من توو همین ماشین یه کاریش میکنم -

هوتن ضبط را روشن کرد و همراه راه افتاد.  رد وگلویش را صاف ک

 !  داد میزد خواننده
به منزل حاج آقا که رسیدیم، چادرم را روی سرم مرتب کردم و از 

 ماشین
ی ویالییشان  پیاده شدم. همان طور که سمت ساختمان یک طبقه

 :پرسیدم میرفتیم،

 ام چی بهشون گفتی؟ راجع به عمل بینی و لبها و چونه -

 :روی هم ایستادیم و او لبخندزنان گفت جلوی در روبه

 .ات هم غیرنرمال نیستن بینیت پلیپ داشت عمل کردی، لبها و چونه -

 .مشخص نیست چی کار کردی

 .ابروهایم باال رفتند

 واقعاً؟ -

 .سر به بله تکان داد
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 .آره خب... طبیعیه -

 :چشمانش باریک شد و با دقت براندازم کرد

 عیه. خداییش طبی -

 اش باال رفت. زنگ را اخمی کردم که صدای خنده

 :فشرد و سریع گفت

 .فقط عکس از قدیمت نشونشون نده که تابلو میشه -

 تلخندی زدم و سر تکان دادم. چه دل خوشی داشت! عکس کجا بود؟
 ای که روزی منزل من و پدر و شان ماندند در آن شهر دور افتاده همه

 ی از آن که ما بار سفرمان را به مقصد خانه مادرم بود و بعد گفتند پس
ی حقیرمان  شیوا بستیم، زلزله آمد و هر چه بود و نبود را از خانه

 .شست وبرد

ام، اشک در چشمانم حلقه بست و  هی از دست رفته به یاد خانواد

 .ی حاج آقا با صدای تیکی باز شد در خانه همزمان

 وارد خانه شدم. پدر و نفسم را در سینه حبس کردم و پشت سر هوتن
مادرش و چند تن دیگر جلوی در ورودی ساختمان منتظر ما بودند. 

 :طور که سمتمشان گام برمیداشتیم، هوتن زیر لب گفت همان

 پیش اینا میثمم. سوتی ندی یه وقت؟ -

ام را کمی جلوتر  لبخندم را جمع کردم و سر به زیر شدم. روسری

 کشیدم و
ی هوتن که رسیدیم، سرم را باال گرفته  انوادهبر خودم مسلط شدم. به خ

یک کردیم و هوتن به زن و مرد تک تک نگاهشان کردم. سالم و عل وبا

 :جوانی که کنار پدر و مادرش ایستاده بودند، اشاره کرد و گفت یباتقر

 .خواهرم مائده و آقا محراب دومادمون -

 حال با رویجنس نگاه خواهرش چیزی جز شک و تردید نبود؛ با این 
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گشاده خوشامد گفت و مرا به داخل دعوت کردند. به پذیرایی که رسیدیم 

 باجمعیت عظیمی از آدمهای رنگارنگ مواجه شدم. مائده خواهر بزرگ
هوتن بود و آنها سه خواهر کوچکتر از هوتن به نامهای مهدیه و محدثه 

 میدم نامشومریم داشتند. برادر بزرگتر از مائده و هوتن هم که بعداً فه
اش بودند. به  آمد، اما خانواده مهدی است، داشت از محل کارش می

ی فرزندان حنانه خانم و حسین آقا مجرد بودند و  جزمائده و مهدی، بقیه

 .آمدند های آنها به حساب می دوفرزند مهدی تنها نوه

 بعد از این که به یکدیگر معرفی شدیم، روی مبلی جای گرفتم و دور و
ای دیگر رفتند و من نگاه  ختران پر کردند. مردها به گوشهبرم را د

را هوتن دوختم. کوچکترین خواهر هوتن یعنی مریم، سرش را  نگرانم

 :آورد و گفت کنار گوشم

 مگه آوردیمت وسط جنگ که اون جوری مظلوم به میثم نگاه میکنی؟ -

 .نترس آبجی... نمیخوریمت

ب نگاهش کردم که هوتن او بعد هم زیر خنده زد و عقب رفت. با تعج

 :رامخاطب قرار داد و با صدایی بلندی که به گوش ما هم برسد، گفت

خدا با اخالق تو آشنا نیست  ها. بنده مریم جان، ندا خانمو اذیت نکنی -

 .میکنی شوخیونمیدونه 

 خندیدند و من اما حس و حال خنده نداشتم. ذهنم سمت شیوا و حرفهایش
 وز تصادف پرسه میزد. مائده جلویم چادر رنگیمیچرخید... و حوالی ر

 :ای گرفت و گفت تاشده

 .بفرما ندا جون. برو چادرتو عوض کن راحت باشی -

 لعنتی به کیهان فرستادم و از جایم برخاستم. مائده اتاقی نشانم داد تا
شنو کاری که گفت  لباسهایم را عوض کنم و من هم مثل یک بچه حرف

 .انجام دادم را

گرم و صمیمی بود و با آمدن مهدی، شادیشان بیشتر شد. به  جمعشان
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هوتن غبطه خوردم. پدر و مادر خوبی داشت و چند خواهر و  حال

برادربینظیر. مثل من یکه و تنها وسط این دنیای نامرد رها نشده بود. 

بودیم و من با هر قاشق غذایی که در دهانم میگذاشتم، بغضم  سر سفره

 :ای حاج آقا چشم از بشقابم گرفتم و به او خیره شدمبا صد .را میبلعیدم

 ندا خانم، دخترم! از اون جایی که شما تنهایی داری زندگی میکنی و -

 ی اتاق میدی و احتماالً این اجاره دادنها برات سنگینه، به نظرم کرایه
ی میثم جان بمونی و اون بیاد پیش ما.  بهتره تا زمان عقد بری خونه

 .ی اتاقم نمیدی کرایه طوری دیگه این

 نگاهم سمت هوتن چرخید. داشت با درماندگی مرا نگاه میکرد. بزاق

 :دهانم را فرو فرستادم و لبخندی به روی لب کاشتم

 .آخه این جوری آقا میثم اذیت میشن -

 :حنانه خانم خندید و گفت

 چه اذیتی دخترم؟ اصالً میشه تو بیای پیش ما بمونی و میثم توی  -

خودش. به هر حال قراره امروز فردا عقد کنید. آدرس بده  ی خونه

 .ات حساب کتاب کنه و بیا پیش خودمون صاحبخونه حاج آقا بره با

 قلبم به یک آن ایستاد. چه باید میگفتم؟ اصالً چرا قبول کردم نقش نامزد
 هوتن را بازی کنم؟

 :ومن کردم که هوتن گفت کمی من

شون  سادات. خودم با صاحبخونه نیازی به این کار نیست مامان -

 .ی من بمونن بهتره میزنم. ندا خانم هم خونه حرف

 :سر به زیر انداخت و اضافه کرد

 .به هر حال باید به اون جا عادت کنن -

 :همه ریز خندیدند و من نفسی راحت کشیدم. حنانه خانم گفت

 یزنیمپس همین فردا برو خونه میثم. من و دخترا هم تند تند بهت سر م -
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 .که تنها نمونی

ی آنها هم رویش آمد. حاال  کم مصیبت داشتم که دیدن دم به دقیقه

 :چطورباید کیهان را قانع میکردم؟ حنانه خانم اضافه کرد

دیگه تنهاییهات تموم شد دخترم. از این به بعد ما مثل یه خانواده  -

 .پشتتیم

اگر قبل از او ام نبود،  دلم از حرفهایش گرم شد. اگر سپهر در زندگی

باهوتن آشنا میشدم و اگر این مرد بینقص پیش رویم، مشکلی برای 

نداشت، دلم را به او میسپردم تا در آن خانواده خوشبخت شوم؛  ازدواج

 .دلم سپهر را داشتم و او دنیای من بود اما من در

  کاش شهاب خان هم مثل حاج آقا مهربان بود. هر چند شاید اگر خانواده
 خان با ازدواجمان از واقعیت من سر در بیاورند، مثل شهاب هوتن هم

 مخالفت کنند. بعد از صرف غذا، خواهرهای هوتن نگذاشتند که برای
کمک به آشپزخانه بروم و من داخل پذیرایی نشسته بودم که از جانب 

 سپهر

 .«بیا همدیگرو ببینیم... همین االن»برایم پیام آمد: 

جانم میخواست؟ هر بار که چشمم به  چه کارم داشت؟ دیگر چه از

 جمالش

 .اش روشن میشد، میمردم از دلتنگی و زنده میشدم به شوق دیدن دوباره

االن ». نوشتم: می آورد این مرگ و زندگی دمادم آخر از پا درم 

 .«فردا.نمیشه

 اگر همین االن نیای بیرون، میام تو و اون خونه»پیامش بالفاصله آمد: 

 .«هوتن خراب میکنمرو، رو سر تو و 

قلبم ریخت. با دستپاچگی هوتن را صدا زدم و او را به حیاط بردم. او 

 :غرزد
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 ...چی کار میکنی؟ ما محرم نشدیم که تو جلوی اونا -

 :پوفی کشیدم و بین حرفش رفتم

 .سپهر این جاست -

 و پیامش را نشان او دادم. هوتن چنگی به موهایش زد و چند قدمی جابه

 :ی کشید و گفتشد. پوف جا

 .بیا خداحافظی کنیم و بعد بریم. زود باش تا اون یانکی کاری نکرده -

اش گفت که من سردرد  با هوتن به داخل برگشتیم و او به خانواده

گرفتم و باید مرا به منزلم برساند. سریع خداحافظی کردم و  میگرنی

ه کنند. از هوتن ازترسش، اجازه نداد که آنها ما را تا دم در حیاط بدرق

بیرون آمدیم، دور و اطراف را از نظر گذراندیم و همان حین  آن جا که

نگفتم با اون بیای. به هر حال... بیا سوار »از سپهر آمد:  پیامی جدید

 .«لکسوس مشکی. شاسی بلند .ماشینم شو

 :رویم را سمت هوتن که داشت با من پیام را میخواند چرخاندم و گفتم

 .برس. منم میرم ببینم سپهر چی کارم دارهتو برو به کارت  -

 ی چشمانم شد و سپس نگاهش را به لکسوس مشکی سپهر اندکی خیره

 :انداخت. پوفی کشید و سر تکان داد

 .باشه. مواظب خودت باش -

 .همان طور که او سوار ماشینش میشد، من هم سمت اتومبیل سپهر رفتم

قندی بزرگ داشت در  کلهخوشحال بودم که او به دنبالم آمده و راستش 

 !آب میشد. اما از کجا پیدایم کرده بود؟ دلم

 به ماشینش رسیدم و سپهر از داخل آن، در را برایم باز کرد. به محض

 :نشستنم، راه افتاد و من سریع در را بستم

 .وای خب صبر کن درو ببندم -

 .رویش خیره بود و حرفی نمیزد با اخمی غلیظ به روبه
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 هوتن که هنوز راه نیفتاده بود گذشت و با سرعت وارد از کنار ماشین

 .خیابان اصلی شد. نگاه پرسشگرم وجب به وجب صورتش را کاوید

 تو این جا چی کار میکنی سپهر؟ چی کارم داشتی؟ -

 :لب روی هم فشرد و ناگهان عربده زد

 چه غلطی میکردین؟ ی اون  دو ساعت توی خونه -

فکار نامربوط باعث شده بود، کراهتش مرا نگاه نمیکرد. انگار که ا

نگاهی به من اندازد. آمدم حرفی بزنم که با همان لحن و  نیم بیاید

 :اضافه کرد عصبانیت قبل

گفتم باشه بذار خالی ببنده نامزد کرده، گفتم بذار وانمود کنه دوستم  -

نداره،گفتم بذار جلوی من فیلم بازی کنه، اما ندا... کمکم داری غیر 

 .میشی. دیگه نمیتونم تحمل کنم ببخششقابل 

 .آمدم از خودم دفاع کنم

 .اون جا خونه ی بابای هوتن بود -

 .ات با کیهانو هم نادیده گرفتم حتی نقشه -

 صورت هر دومان سمت یکدیگر چرخید. اخمی کرد و دوباره به
رویش خیره شد، من اما در یک دنیای دیگر بودم. گویی قلبم  روبه

 .نمیتپید

 !نم یخ بسته و دهانم خشک شده بود. انگار او همه چیز را میدانستدستا

گاهم شد؟ چرا  پس چرا تا به حال به رویم نیاورده بود؟ چرا پناه و تکیه

 :گفتماندم وام را جنب بسته خاطر من با پدرش درافتاد؟ لبهای داغمه به

 !تو... تو میدونستی؟ -

 :چنگی به موهایش زد و نجوا کرد

تو مدرسه جهشی خوندن، تیزهوش بودن، شاگرد اول چند سال  -

شدن و جزو نوابغ کشور بودن، یعنی این که من خنگ نیستم.  دانشگاه
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 .من همه چیزو از اول میدونستم یعنی این که

مات و مبهوت صورت که زیر نور ماه میدرخشید بودم. داشتم از 

سرم را به آب میشدم و به زیر زمین میرفتم. رو از او گرفتم و  خجالت

انداختم. اشکهایی که سالها به خاطر عذاب وجدان روی دلم تلنبار  زیر

بودند، سر باز کردند و از کاسه چشمانم بیرون ریختند. سپهر  شده

 :ماشین را کمتر کرد و افزود سرعت

 اما دوستت داشتم. احساسم هم اون قدر قوی بود که تو رو به خودم -

 .مند کنم عالقه

 :زیر پرسیدم کردم و همان طور سربهگلویم را صاف 

 ی؟می آورد پس چرا تا االن سکوت کرده بودی؟ چرا به روم ن -

 :پوزخندی پر صدا زد و نفسش را همراه کالمش به بیرون فرستاد

 یه بار گفتم؛ واسه این که دوستت داشتم. اگر بهت میگفتم میذاشتی -

 روزی که اومدی میرفتی دوباره پیش کیهان. من اینو نمیخواستم. اون
 ی اون زدی بیرون، خیلی مطبم و گفتی با کیهان بحثت شده و از خونه

خوشحال شدم. حدس زدن این که سر من با اون جدل کردی، زیاد 

نبود. این یعنی داشتی به من حس پیدا میکردی. چرا باید بیخیالت  سخت

 وقتی زندگیم تو وجود تو خالصه میشد؟ میشدم

 :ام غلتید. هق زدم گونه چشم بستم و اشکم روی

 ...ببخشید که این قدر بهت بد کردم. ببخشید که زندگیتو خراب کردم -

 ...ببخشید که

 :میان حرفم آمد و پرسید

 ی بابای هوتن چی کار داشتین؟ خونه -

او هنوز هم بخشنده بود و همین رفتارش مرا بیشتر شرمنده میکرد. 

نفس گرفتم. با صدایی پر ی کنارم چرخاندم و  را سمت شیشه رویم
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 :آوردم بغض به زبان

 .داستانش مفصله -

 :با خونسردی گفت

تعریف کن برام. هر چی هست بگو ملورین. بیا دیگه چیزی رو از  -

 مخفی نکن. خب؟ من

 :همان طور که رویم سمت شیشه بود، سر تکان دادم و گفتم

ده بود. ی اون هیپنوتیزمم کر هوتن روانشناسه و کیهان به وسیله -

تو رو از ذهنم دور کرده بودن. اما من خوابتو دیدم و شک  خاطرات

هوتن خواستم دیگه هیپنوتیزمم نکنه و اون برام شرط  کردم. پس از

داشتن با هم ی کیهان دیدم.  سروینو اتفاقی توی کافه گذاشت. یه روز هم

سروین اومد و برام یه چیزایی تعریف کرد و  میزدن اما بعدش حرف

به تو برسه و کاری کنم منو فراموش کنی.  خواست بهش کمک کنم ازم

گرفتم و قبول کردم. هوتن تو رو برگردوند  منم تحت تأثیر حرفاش قرار

گذاشت نقش نامزدشو بازی کنم. منم چون به  ام و برام شرط به حافظه

وارد زندگیت شده بودم، قبول کردم و به  تو بد کرده بودم، چون با نقشه

داشتم، خواستم به حرف سروین گوش  عذاب وجدانی که بابت توخاطر 

فراموش کنی... به هوتن گفتم که  بدم و کاری کنم ازم بدت بیاد و منو

 اونم جلوی تو باید نقش نامزدمو بازی

 ...کنه. بعد هم که

 :میان حرفم آمد و با لحنی پر تمسخر گفت

 .. نه؟و اون بهت گفته که از دخترا خوشش نمیاد و اینا. -

 با تعحب نگاهش کردم که سری به تأسف تکان داد و با دلسوزی نگاهم

 :کرد

 ای ای؟... ببین من میدونستم هوتن چه نقشه آخه تو چرا این قدر ساده -
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داره. فقط بهم بگو توی اون خونه چی کار داشتین؟ رفته بودین که تو 

 به عنوان نامزدش معرفی کنه؟ رو

 :پرسیدمسر به تأیید تکان دادم و 

 از کجا میدونستی؟ -

 :پوفی کشیده و گفت

 .نم نم بهت میگم -

 :لب بر چیدم و گفتم

 تو واسه چی با سروین نامزد کردی؟ نگو که دوستش داری؟ -

 :خندید و نجوا کرد

 .اش برنامه دارم نامزد کجا بود؟ واسه -

 ای؟ چه برنامه -

 :ی کیهان نگه داشت و گفت جلوی خانه

 فهمیدم، اما االن نمیتونم بهت حرفی بزنم. چون ممکنهمن یه چیزایی  -

 کاری کنی که جونت به خطر بیفته. پس بذار وقتی همه چیزو درست

 .کردم، باهات در میون بذارم

ام بود. چطور ممکن بود او  سپهر... مورد اعتمادترین فرد زندگی

 من نه بگویم؟ در ماشین را باز کردم که افزود بخواهد و

 کوچه پایینتر منتظرتم. برو وسایلتو جمع کن و بیا بریم. فعالً  من دو تا -

 .نمیخوام کیهان از وجودم مطلع بشه، پس یه جوری بپیچونش و بیا

 :با چشمانی گشاد نگاهش کردم

 وسایلمو جمع کنم و بیام؟ کجا؟ -

 :لبخند زد

میبرمت یه جایی که دست هیچ کس بهت نرسه... یه جای امن. تو  -

کیهان و مادرش، امنیت نداری. سریع برو بیا توی راه  هوتن و کنار
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 .توضیح میدم بهت

 :یاد شیوا افتادم و پرسیدم

 راستی! بابای تو و شیوا چه ربطی به هم دارن؟ -

 :اخمی کرد و چشمانش باریک شد

اتفاقا داشتم آدمای بابامو تعقیب میکردم که به این جا رسیدم. اولش  -

دیدم دارن شیوا رو دنبال میکنن. خودش کردم دنبال توأن، اما  فکر

 نگفته؟ چیزی بهت

 :شانه باال انداختم و گفتم

 .فقط این که از تو و کیهان و بابات دوری کنم -

 :اخمش پر رنگتر شد و به فکر فرو رفت

 .که این طور. برو سریع بیا ملورین -

 :ای گفتم و قبل از این که در را ببندم، سر به زیر زمزمه کردم باشه

 .در مورد اسم ملورین... بهت دروغ گفته بودم. منو فقط ندا صدا بزن -

 بدون این که نگاهش کنم، سمت خانه راه افتادم. او مرا بخشیده بود. در
می تمام مدتی که با او بودم و نبودم، از خطایم گذر کرده و به رویم ن

 .که من به خاطر پولش به او نزدیک شده بودم آورد 

 آرام، در آپارتمان را گشودم و داخل شدم. کیهان روی مبلبا احتیاط و 
های ماهواره را  راحتی جلوی تلویزیون دراز کشیده بود و داشت شبکه

 :آمیز گفت و پایین میکرد. با دیدن لبخندی کج زد و کنایه باال

 !چه عجب خانم تشریف فرما شدن -

دم که مخاطب نگاه از او گرفتم و سمت اتاقم پا تند کردم. بین راه بو

 :داد قرارم

 ایه؟ از روضه برمیگردی مگه؟  این چه تیپ و قیافه -

 چشم در کاسه چرخاندم و داخل اتاقم رفتم. هیچ یادم نبود که لباسهایم را
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 .عوض کنم

 به هر ترتیبی بود، لباسهایم را عوض و وسایلم را داخل کوله پشتیام را
دیدنم، چشمانش را گشاد جمع کردم. از اتاقم بیرون رفتم و کیهان با 

 .سیخ سر جایش نشست کرد و

 نیومده کجا؟ -

 :بزاق دهانم را بلعیدم و لبخند زدم

 .ی یکی از دوستام که صبح با هم بریم کوه دارم میرم خونه -

 .لنگه ابرویی باال انداخت و خم شد

 اون وقت االن از کجا اومدی که چادر چاقچور کرده بودی؟ -

 :کردم و گفتمام را حفظ  خونسردی

با همین دوستام رفته بودیم امامزاده. منم چندشم میاد از چادرای اون  -

 استفاده کنم. دیگه کالً با چادر خودم رفتم و اومدم. چطور مگه؟ جا

 :دوباره خودش را روی مبل رها کرد و دستانش را زیر سرش سراند

ن که هاتم کمکم تمومش ک برو ولی باهام در تماس باش. رفیقبازی -

 .از مرخصی خبری نیست دیگه

ای گفتم و سریع از خانه خارج شدم. سوار آسانسور که شدم،  باشه

روی قلبم گذاشتم و نفسی راحت کشیدم. از خوشی بودن دوباره با  دست

ن تنها و یعنی این بار واقعاً میخواست مم. می آورد داشتم بال در سپهر

اش تا باز هم  ببرد به خانهبیکس وکار را عقد دائم کند؟ میخواست مرا 

 پناهم شود؟
 ای که گفت راه افتادم. صدای قدم از ساختمان خارج شدم و سمت کوچه

ام را باال بیاورم و از توی  کسی از پشت سرم باعث شد که گوشی های

اش به پشت سرم نگاه اندازم. باید میفهمیدم که  دی سی ال ی شیشه

و تعقیبم میکند. سرعتم را زیاد  هام رضا نمید احمقانه کیهان به دالیل
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ها را دور زدم تا کیهان گمم کند و این کار  کوچه کردم و کوچه پس

انجامید. سوار ماشین سپهر که شدم، داشتم نفس  حدود یک ربع به طول

 :سمتم چرخاند و دست به سینه نگاهم کرد نفس میزدم. رویش را

 !کجا مونده بودی؟ خیلی طولش دادی -

 :به او انداخته و گفتمنظری  چپ چپ 

 .راه بیفت برو تا کیهان پیداش نشده. داشت تعقیبم میکرد -

سریع ماشین را روشن کرد و از آن محل دور شد. خیره به نیمرخش 

و قلبم عنان از کف داد. یک دم نمیزد و دمی بعد، با سرعت هر  شدم

 .تمامتر میرفت تا نابودم کند چه

 هم گره خورد و همان طور که زل طولی نکشید که تاج ابروهایش به

 :رویش بود گفت روبه

از امروز حواستو جمع کن. به کیهان، به سروین، به هوتن و شیوا و  -

ای نمیگی که داری کجا زندگی میکنی. مثل سابق  کس دیگه هیچ

رفتار میکنی و به روی خودت نمیاری که منو دیدی و با هم  باهاشون

ت کنن میپیچونیشون. فردا هم کردیم. اگر خواستن تعقیب صحبت

طبق معمول کارتو میکنی و به کیهان هم میگی که  برمیگردی کافه و

 .پیش یکی از آشنا ماشناهات زندگی کنی چند وقت میخوای

 :سر به زیر انداختم و زمزمه کردم

 .خودت که میدونی من کسیو ندارم برم پیشش -

 :دبازدمش را به بیرون فوت کرد و چنگی به موهایش ز

 آره؛ خب... دوستی هم نداری؟ -

نه، ولی تازگیا به خاطر رفت و آمدم با هوتن بهش به دروغ گفتم چند  -

 .تادوست پیدا کردم

همین. بگو پیش یکی از دوستات میمونی. بگو میخوای درس بخونی  -
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 .وکنکور شرکت کنی و دوستت داره بهت تو درسها کمک میکنه

 جع به هوتن زد فکر کردم و به زبانسری تکان دادم و به حرفی که را

 :آوردم

 تو... فکر میکنی هوتن به من دروغ گفته که اون مشکلو داره؟ -

 :این بار دل از خیابان پیش رویش کند و با نیشخند تماشایم کرد

 عزیز دل من، خب معلومه که دروغ گفته. یعنی تا حاال نفهمیده بودی؟ -

 گرفت. با صدایی مرتعش نجواسر به چپ و راست تکان دادم و بغضم 

 :کردم

 آخه چرا هر کی از راه میرسه اذیتم میکنه؟ چرا بهم دروغ گفت؟ من -

 .که کاری باهاش نداشتم

 :پوزخندش پر صدا و حرصی بود

 .واسه این که با یه تیر دو نشون بزنه -

 :نگاه پرسشگرم را به صورتش دوختم و با بیتابی گفتم

 .کنی ببینم چی شده؟ واقعاً دارم دیوونه میشم میشه الاقل تو زبونتو وا -

ی یک خانه  ی باریک، که انتهای آن در زنگ زده جلوی یک کوچه

پارک کرد و اشاره کرد پیاده شوم. همراهش از ماشین خارج شدم  بود

ی باریک پا  اش کنم. به داخل کوچه نگاهش خواست تا همراهی و او با

گاهی به اطراف انداختم و من هم پشت سرش راهی شدم. ن گذاشت و

 :پرسیدم

 این جا دیگه کجاست؟ -

 :بدون این که بچرخد و نگاهم کند، پاسخ داد

 .همون جای امنی که بهت گفتم -

 های کناری فقط و فقط همان یک در، از داخل آن کوچه باز میشد. خانه
درشان رو به آن کوچه گشوده نمیشد. کلید را که در قفل چرخاند، 
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 :پرسیدم

 !یخوای بگی همچین جایی زندگی میکنی؟م -

 دستش که داشت در را باز میکرد، از حرکت ایستاد. نگاهش وصل
چشمانم شد و لب تر کرد. نفسش را پر آه بیرون فرستاد و در را کامل 

 :کرد باز

 تو قراره این جا تنها بمونی عزیزم. خونهی من، همون قبلیه که با هم -

 .توش زندگی میکردیم

 .بیخ گلویم مثل کنه چسبیده بود، بزرگتر و بزرگتر شدبغضی که 

 :گفتم

 یعنی تو... یعنی ما... قرار نیست پیش هم باشیم؟ -

 :نگاه غمگینش را از من گرفت و با سر اشاره کرد که به داخل بروم

 .بریم تو بهت توضیح میدم -

 ای بود که با حالی نزار پا داخل حیاط خانه گذاشتم. شبیه همان ویرانه

 .از فوت پدر و مادرم با کیهان و شیوا داخلش روزگار میگذراندم بعد

 خاطرات نحس به مغزم هجوم آورد. تلخندی روی لبم نقش بست و

 :ناخودآگاه به زبان آوردم

شده بیرون انداخت. اما تو  به خاطر تو، کیهان منو از اون خراب -

 .منو به همچین جایی آوردی دوباره

 .نو نمیدونستم... یعنی یه چیز دیگه بهم گفته بودیبیرون انداخت؟! ای -

 :سر تکان دادم و او در اصلی را باز کرد و افزود

سعی کردم داخل خونه رو باب میل تو دکور کنم. میدونم ظاهرش  -

 .اندازه. اما باطنش همونیه که تو میخوای و غلط قدیمی

ندیدم و با با دیدن وسایل فانتزی و زیبای داخل خانه به وجد آمدم. خ

 :نگاهش کردم ذوق
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 .ی خدا خوبی مرسی که همیشه -

 .لبخندزنان نزدیکم آمد و نگاهش بین اجزای صورتم چرخ خورد

ی خدا خوب نیستم. فقط سعی میکنم برای تو بهترین ورژن  همیشه -

 .باشم خودم

ی  ها جا گرفتیم و من داشتم با چشمانم همه جای آن خانه روی مبل

 .میکردمآنالیز  وسیع را

 سپهر؟ -

 جون سپهر؟ -

 قلبی که مدتها یخ بسته بود، ناگهان گرم شد. آنقدر گرم و پر حرارت که

 :ی سینهام را ذوب میکرد. نگاهم را به او دادم و پرسیدم داشت قفسه

چرا منو آوردی این جا؟ من فکر کردم قراره باز هم با هم زندگی  -

 .کنیم

 کش و قوسی به تن خستهاش داد و لبخند زد و به پشتی مبل تکیه کرد.

 :خمیازه کشان گفت

 .فعالً نباید بفهمن با هم ارتباط داریم -

 :با کالفگی پرسیدم

خب آخه چرا؟ اصالً مگه قرار نبود منو ببری آمریکا با هم زندگی  -

 کنیم؟
 ر ازپ مبل دراز کشید. چشمان قرمز و اش را تمام کرد و روی خمیازه

 :گفت خوابش را به من دوخت و

 میریم عشقم. االن اگر بفهمن من تو رو پیدا کردم و میبینمت همه چیز -

به هم میریزه. وقتی از همه چیز مطمئن شدم بهت میگم. فعالً نمیخوام 

 .کسی تهمت بزنم یا بیخودی یه نفر رو متهم کنم به

 سپهر اهل تهمت زدن و غیبت کردن نبود و من این را خیلی خوب
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 :نظورش شدم و پرسیدممیدانستم. متوجه م

پس الاقل هوتن رو بگو. یعنی چی که خواسته با یه تیر دو نشون  -

 .بزنه

 :افتاد. بیحال پچ زد چشمانش داشت روی هم می

 .یعنی هم خواسته حال سروینو بگیره، هم با تو باشه -

 :ی بعدی را کشید و بعد نگاه ملتمسش را به چشمانم دوخت خمیازه

 از اون اتاق بیاری؟ خانمم میشه یه پتو -

و با چشم و ابرویش به یکی از اتاقها اشاره کرد. لبخندی زدم و در 

 :که دلم هم داشت میخندید، از جایم برخاستم حالی

 .چشم آقامون -

 خندید و من سمت اتاق رفتم. در را گشودم نگاهی به تخت بزرگ وسط

 :اتاق انداختم

 بیاد رو تخت بخوابه؟یعنی این قدر خسته است که حال نداره  -

 شاید هم تخت را برای من کنار گذاشته بود! از داخل کمد دیواری پتو و
 بالشی برداشتم و نزد سپهر برگشتم. داشت چرت میزد که سرش را بلند

و بالش را زیر آن گذاشتم و بعد پتو را رویش کشیدم. اندکی  کرد

داخل خانه کردم و دلم که داغ شد، چشم از او گرفته و کمی  نگاهش

 .چرخیدم

آشپرخانه مجهز بود و یخچال هم پر! در اتاق دیگر تختی نبود؛ پس 

 به همین خاطر روی مبل خوابید. دوباره کنارش رفتم و روبه سپهر

 رویش روی

 :زمین نشستم. نجوا کردم

 .کسمخوب بخوابی همه َ  -

 پلکهایش تکانی خورد و بدون آن که چشم باز کند با زبانی که نای
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 :دن نداشت، گفتچرخی

 .برو بخواب خانمی. صبح زود باید بریم دنبال کارای محضر و عقد -

 یک سطل آب یخ، ده بیست کیلو قند و مشعل مشعل آتش به یکباره و
 ام را ی گونه همزمان در دلم غوغا به پا کردند. اشکی که مدتها بهانه

ریزان  میگرفت، سرانجام به مراد دلش رسید. لبخندزنان و اشک

و با حالت دو به اتاق رفتم. زیر پتو خزیدم و از ته دلم خدا را  برخاستم

 .شکر کردم

 !دار شوم؟ یعنی قرار بود من هم خانواده

*** 

صدای آالرم موبایلم مرا از خواب بیدار کرد. با ذوق و شوق از روی 

ام زنگ خورد. با نگاهی به  پایین رفتم که همان حین گوشی تخت

هوتن، پوفی کشیدم و تماس را وصل کردم. از او نام  صفحه و دیدن

ن احمق هم باور کرده بودم که واقعاً داده بود و م ام دلخور بودم. بازی

 .لوحی زبانزد خاص و عام بودم ساده دار است! در مشکل

 :سالمش را سرد و سنگین پاسخ گفتم. پرسید

 چیزی شده؟ -

 :رش کردمچشم در کاسه چرخاندم و در دلم چند فحش آبدار با

 نه. چطور؟ -

 .آخه... یه جوری حرف میزنی -

 .نه فقط تازه بیدار شدم؛ صدام گرفته -

آهان. ببخشید از خواب بیدارت کردم. راستش نگرانت بودم. سپهر  -

 میگفت؟ چی کارت داشت؟ چی
 لب روی هم فشردم و سعی کردم اعصابم را کنترل کنم و صدایم را باال

 .نبرم
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 .مد قلدری کرد و رفتهیچی. یه ذره او -

 :ای زد و گفت تکخنده

 غیرتی شده بود پس. بهش میگفتی به فکر سروین باشه و این قدر -

 .پیگیرت نباشه

 :نیشخندزنان پاسخ دادم

آره... بهش گوشزد کردم. ولی تو که میخواستی من به سپهر برسم  -

 شد پشیمون شدی؟ چی

 :اندکی مکث کرد و سپس گفت

 به کدوم ساز تو باید برقصم؟ االن باالخره میخوایآخرش من نفهمیدم  -

 پیشش باشی یا نه؟
از اتاق بیرون رفتم تا از سپهر برای جواب دادن به هوتن کمک بگیرم، 

 .اش روبهرو شدم با جای خالی اما

 .هوتن من االن کار دارم. بعداً با هم حرف میزنیم -

سپهر زیر و سرسری خداحافظی به او گفتم و کل خانه را در جستجو 

کردم؛ نبود که نبود! مگر به من نگفت که صبح به دنبال کارهای  رو

برویم؟ پس کجا غیبش زد؟! روی نزدیکترین مبل وا رفتم و  محضر

 .بغضم ترکید

 خوشی، لباس گشاد و بدقوارهای برای چهارستون دلم بود. چرا نباید یه
د. حرصی روز خوش میدیدم؟ به او زنگ زدم، اما جوابم رد تماس بو

 .ام نگاه کردم بعد آن را روی مبل انداخته و برخاستم گوشی به

شال و کاله کردم و خواستم به محل کارم بروم که گوشی در دستم 

 .لرزید

بهم خبر دادن بابام صبح »م پیام سپهر را باز کردم. نوشته بود: شبا خ

سروینم ایران و داره دنبال من میگرده. االنم پیش اون و خونواده  اومده
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نمیتونم باهات صحبت کنم عشقم. وقتی برگشتم همه چیزو توضیح  و

 .میدم

 .شک کرده. بپیچونش تا من بیام پیشتمون فقط این که هوتن به

 مواظب خودت باش. کلید هم روی دره. شبها موقع خواب درو چند بار
 قفل کن. چراغ پذیرایی و یکی از اتاقها رو هم روشن بذار تا کسی فکر

 .خونه خالیه و فکر دزدی به سرش بزنه. کارت بانکیم روی اوپنهنکنه 

 رمزش هم همون قبلیه. هر چی خواستی بخری، بخر عزیزم. مواظب

 .«خودت باش

خشمگین گوشی را داخل کیفم انداختم و همان حین که غر میزدم، از 

 .خارج شدم خانه

 .ارای عقداصالً به روی مبارکش هم نیاورد که قرار بود بریم دنبال ک -

 .خوبه خودش پیشنهادشو داد. وگرنه ده برابر االن حرص میخوردم

ی کیهان راهی نبود.  شهر بزرگی زندگی نمیکردم و از آن جا تا کافه

روی رسیدم و اولین نفری که دیدم، خود کیهان  از ده دقیقه پیاده پس

ی علی چپ زدم و مشغول سرویس دادن به  را به کوچه بود. خودم

 .شدم مشتریان

 رویم پشت پیشخوان که رفتم، دنبالم آمد و حجت را مرخص کرد. روبه

 :دست به سینه ایستاد و لنگه ابرویی باال انداخت

 .ازلض شد مادمسالم عر -

نگاهش کرده و با حالت  چپ چپ دست پیش را گرفتم که پس نیفتم. 

 :گفتم قهر

 تعقیبم چه سالمی چه علیکی؟! کیهان اصالً خوشم نیومد که دیشب -

 کردی... اصالً 

 :پوزخند زد و جلوتر آمد. اخمی کرد و پرسید
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 ام که سرم شیره میمالی؟ دیشب کجا رفتی؟ فکر کردی من چی -

چند بار پلک زدم و نگاه از او دزدیدم. خودم را با فنجانها سرگرم کرده 

 :گفتم و

 .ی چی؟ رفتم خونه دوستم دیگه شیره -

 زدپوزخندی پر صدا 

ها. تو دیشب به من گفتی صبح  حافظه میشه، اینه غگو کممیگن درو -

 ی من کجا؟ دوستت میخوای بری کوه. کوه کجا و کافه با
 انگار که خودش خیلی راستگو بود که مرا به سخره میگرفت. کمی

 :دستپاچه شدم، اما خودم را خونسرد جلوه داده و لبخند بر لب گفتم

 بطی به دروغگویی داره؟این که قرار کوه رفتنمون کنسل شد، ر -

 :خشمگین غرید

 میگی دیشب کجا مونده بودی یا بزنم اون فیستو به هم بریزم؟ -

 کیهان هر چه که بود، هیچ وقت دست روی کسی بلند نمیکرد. خالف
ظاهر خشنش، دلش نازک بود و حتی وقتی که آن روز مرا با سپهر در 

تهدیدش را  وضعیت دید، جز اشک ریختن و فرار، کاری نکرد. آن

گرفتم و با نیشخند او را به عقب راندم. سعی کردم باز هم  نشنیده

 :چند نصفه و نیمه، جلب کنم. به همین خاطر گفتم اعتمادش را هر

 خب ببخشید دروغ گفتم که میخوایم صبح بریم کوه. آخه اگر راستشو -

 .ام میکنی بگم تو مسخره

ای  ب برچیده و چهرهابرو در هم کشید و موشکافانه نگاهم کرد. ل

 خودم گرفتم که لبخندی یک وری تحویلم داد  مظلوم به

 که من نباس بدونم؟ غلطی میخوای کنیآخه توی نخود مغز داری چه  -

کنار رفتم و مانع حرکتش شدم. سمت صندوق راه افتادم و چیزی که 

 :از من خواست بگویم را به زبان آوردم سپهر
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اسه همین رفتم پیش دوستم تا تو درسا میخوام ادامه تحصیل بدم. و -

 .کنه کمکم

 .با صدای بلند خندید و من نفسی راحت کشیدم

آخه تو رو چه به درس و دانشگاه ندا؟ اگر تو دانشگاه بری، دانشگاه  -

 بره؟ کجا

 :تیز نگاهش کرده و خودم را ناراحت نشان دادم

 دیدی مسخرهام کردی؟ -

برسد. پشت صندوق نشسته بودم  کنان رفت تا به کارش همانطور خنده

 :زن جوانی مرا مخاطب قرار داد که

 ببخشید خانم؟ -

 :نگاهش کردم و منتظر حرفش ماندم. شیکپوش و زیبا بود. پرسید

 من با ندا شکوهی کار دارم. هستن امروز؟ -

 :پرسشگرانه چشم به او دوختم و لب تر کردم

 خودمم. امرتون؟ -

دستانش را جلو آورد و در آغوشم دهانش باز شد و چشمانش گرد. 

 :کشید وبا ذوق گفت

 !وای ندا خودتی؟! چقدر عوض شدی آخه -

 ...او که بود؟ نکند که

 ملورینم ندا؛ ملورین باالزاده... یادت میاد؟ -

 تلخندی زدم و او را از خودم جدا کردم. پر غیظ نگاهش کردم و با

 :نیشخندی بر لب گفتم

ارم. نشونی ننه بابام هم قبرستونه. اگر من دیگه پولی تو بساط ند -

 .میرسه برید ازشون بکنید زورتون

 :تاج ابروهایش باال رفت و دوباره روی میز خم شد و دستم را گرفت
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تو رو خدا بیا یه دقیقه با هم حرف بزنیم... من اومدم همه چیزو  -

 .کنم ندا جان جبران

 :باال انداختتا  ی کیهان پیدا شد و ابروهایش را تابه سروکله

 چه خبره این جا؟ -

 کمی فکر کردم و به یک آن مرد رند ماجرا شدم. همان طور که دست
ملورین در دستم بود، او را سمت خودم کشیدم و لبخندزنان رو به 

 :گفتم کیهان

 .دوستمه. همون دوستم که راجع بهش بهت گفته بودم -

 :ملورین خندید

 .یعنی هنوز باهام آشتی هستی پس راجع به من هم حرف میزدی! این -

 آره؟

 :ای تصنعی سر دادم چشکمی حوالهام کرد و من خنده

 .آره بابا. اتفاقی نبود که بخوام سرش قهر کنم -

 کیهان گلویی صاف کرد و نگاه ما را سمت خودش کشاند. پر اخم زل

 :ملورین شد و کنجکاوانه پرسید

 م... اسم شریفتون؟خیلی عذر میخوام خان -

 ...ومل -

 :میان کالمش رفتم و تند گفتم

 .ملودی... اسمش ملودیه. قشنگ نیست؟ من عاشق اسمشم -

 کیهان میدانست که من در گذشته دوستی به نام ملورین داشتم و اگر
ی من است، به هر نحوی  میفهمید دختر پیش رویش مربوط به گذشته

م. ملورین با ای به یاد آور بود او را از من میراند تا مبادا خاطره که

 تعجب

 :چشم به من دوخته بود که کیهان پرسید
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 بله... ملودی خانم شما چه اصراری دارین ندا رو از کار و زندگیش -

 بندازین؟ میدونید چقدر من و کافه رو به خاطر شما و دوستای دیگهتون
پیچونده؟ مثالً همین دیشب... واجب بود اون موقع شب از خونه 

 هم قرار کوه رفتنتونو کنسل کنید؟ بیرون و آخر بکشینش
ملورین دهانش را باز و بسته میکرد، اما نمیتوانست حرفی بزند. 

فهمیده بود که نمیخواستم به کیهان حقیقت را بگویم، به همین  خودش

کالمی روی زبانش جاری نمیشد. آرام خندیدم و دست ملورین را  خاطر

 :در خروجی کشیدم سمت

 کار این بنده خدا داری؟ ملودی جان بیا بریم وای کیهان چی کار به -

 .بیرون صحبت کنیم

 .بی حرف دنبالم آمد و من او را به پشت کافه و جایی دور از دید بردم

 :سپس دستش را با ضرب رها کرده و خشمگین خیره به او شدم

 چی میخوای این جا؟ -

نگاهش رنگ محبت گرفت و به رویم نیاورد که همین چند لحظه پیش 

 .ازاو برای پیشبرد دروغهایم سوءاستفاده کردم

 ندا جان! من میخوام جبران کنم. حاال که میتونم... حاال که دیگه بابام -

نیست، باید جبران کنم. ازت هم نمیخوام ازش بگذری... نه. این 

جبران،حق توئه و من لطفی نمیکنم بهت. تنها خواهشم اینه که من و 

دنمون. نه این که نخوایم زودتر پیدات ببخشی برای دیر کر مامانمو

 کنیما... نه. فقط

 ...اختیاری نداشتیم. االن که بابا فوت شده، من

 حاال با ملورین کودکیرین بغضش ترکید و سرش به زیر افتاد. ملو

زمین تا آسمان فرق کرده بود. بازدمم را به بیرون فوت کرده و  هایم

 :پرسیدم سمتش برداشتم. مالیمتر از قبل گامی به
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 چجوری میخوای جبران کنی؟ -

 :نزدیکم شد و دستم را گرفت

 هر جوری که تو بخوای. هر چی که تو بگی. فقط منو از این عذاب -

 .وجدان چندین و چند ساله خالص کن

نیشخندی زدم و محالترین چیزی که میتوانست برایم مهیا کند را به 

 :آوردم زبان

 یتونی؟تولیدی بابامو برگردون بهم. م -

ابروهایش باال رفتند. پوزخندم عمق گرفت و خواستم بچرخم و دستانم 

 :از میان چفت انگشتانش بیرون بکشم که آنها را محکمتر نگه داشت را

 میتونم. چرا نتونم؟ -

با چشمانی که تا آخرین حد خود گشاد شده بود، زل او شدم.! به ناگهان 

 :در آغوشم کشید و زیر گوشم زمزمه کرد

تو من و مامانمو ببخش... من حقت رو بهت برمیگردونم. وظیفهمه  -

 .برگردونم که

بغض نداشتم، اما پلک زدم و اشک، بیصدا و نرم از چشمانم سرازیر 

 .شد

 :او را بغل گرفتم و سر روی شانهاش گذاشتم

 !میتونی؟ -

 :بیمعطلی گفت

 .آره... باید بتونم -

*** 

 رف به نشستن کرد و خودش پالتو ووارد آپارتمانش شدیم و او مرا تعا

 :شالش را از جارختی نزدیک در آویخت و به آشپزخانه رفت

 چای بیارم یا دمنوش؟ نمیگم قهوه چون احتماالً توی اون کافه زیاد -
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 .میخوریش

 .خندید و من هم لبخند زدم

 .دمنوش؛ منتهی با نبات -

 .چشم رییس جان -

باز گذاشتی رفتی؟ مگه »بود:  گوشی در دستم لرزید. کیهان پیام داده

 .«که دستم بهت نرسه این

 :گوشی را کنار گذاشتم و پرسیدم

 !تو این جا... توی این شهر کوچیک و دور افتاده چیکار میکنی؟ -

 چجوری منو پیدا کردی؟

 :همان طور که مشغول بود، خندید و گفت

 ن پرسهای سابقمو راستش بعد از فوت بابام، مامانم از در و همسایه -

تونو عوض کردین. اون جا هم رفت و خالصه  کرد و فهمید خونه وجو

 .اومدین این شهر باالیی، اما عمو و زنعمو فوت کردن متأسفانه گفتن که

هنوز هم مادر و پدرم را عمو و زنعمو خطاب میکرد. این همه سال 

 :مانده بود تا من آن قدر حس تنهایی و بدبختی نکنم؟ ادامه داد کجا

 ی پیدا یگه مامانم یه مقدار سرش تو شرکت شلوغ بود و من وظیفهد -

 کردنت رو تنهایی به دوش کشیدم. اولش توی هتل میموندم تا این که
 ی هتل دیدم که یه دختره داشت با یه نفر همین چند وقت پیش توی کافه

 پشت خط در مورد تو صحبت میکرد. میزم نزدیکش بود و صداشو
 ی... ببخشیداون ندا شکوه رف میگفت که تو بایدمیشنیدم. داشت به ط

رو، از سپهر دور کنی تا من یه تصمیم درست بگیرم.  نکبتولی 

میخوام ندا توی اون کافه بادوم لعنتی تا آخر عمرش گارسونی  میگفت

بپوسه و سپهر هم بدبخت و دیوونه بشه. اسم کافه بادوم رو که  کنه و

اینترنت کافه رو پیدا کردم و اومدم  معطلی بلند شدم. به لطف شنیدم،بی
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ات. بعدهم دیروز این جا رو مبله اجاره کردم و یه مقدار خرت و  پی

 .گفتم یه مدت پیش هم باشیم خیلی خوب میشه .پرت خریدم

 صدای خاموش شدن کتری برقی را که شنید، رویش را از من گرفت و

 .سراغ آن رفت

 رش چیه؟اون دختره کیه ندا؟ دلیل این همه تنف -

شک سپهر در مورد سروین چیزهایی  به فکر فرو رفته بودم. بی

که آن طور در موردش با من صحبت کرد... و آن شخص  میدانست

سروین، چه کسی میتوانست باشد؟ یا کیهان بود، یا  پشت خط گوشی

ی دیگری روی میزم نداشتم. صدای  نفر گزینه هوتن! غیر از این دو

 .لند شدام باز هم ب پیام گوشی

خوبی؟ تو کافه که مشکلی با کیهان به وجود »این بار سپهر بود: 

 «نیومد؟

پیغامش لبخند بر لبم آورد. عادتش بود و هر وقت محبتش فوران 

 میکرد،
تو میدونی که »اول پیامهایش میپرسید خوبی. برایش تایپ کردم: 

 «واسه جفتمون نقشه داره. نه؟ سروین

 «فهمیدی؟تو از کجا »فرستاد: 

 «بهت میگم بعداً. شب نمیای خونه؟» -

 عشقم من و تو دیگه زن و شوهر نیستیم. یه کم»شکلک گریه فرستاد: 

 .« در حقم تا من کارا رو ردیف کنم. خانمی کن 

 لبهایم رو به باال کش آمدند و گوشی را کنار گذاشتم. ملورین سینی به

 .دست آمد و آن را روی میز جلومبلی گذاشت

طور خالصه اتفاقاتی که برایم افتاد را تعریف کردم. غمش گرفت و به 

 :سربه زیر انداخت
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 اش تقصیر بابای منه. اگر اون جوری به عمو نارو نمیزد، تو اینا همه -

 .هم هیچ وقت به خاطر پول اون کارو نمیکردی

 :لبخند زدم و دستش را گرفتم

 یمونم؟فکر میکنی من از این که به سپهر نزدیک شدم پش -

 .نگاهش را که باال آورد، سر به چپ و راست تکان دادم

نه ملورین. من هیچ وقت از آشنایی با سپهر پشیمون نبودم و نیستم.  -

 .ی زندگی منه همه اون

 :اش باز شد و خودش را جلوتر کشید. با ذوق گفت چهره

 خان بفهمه تو یه تولیدی داری، چی کار میکنه؟ به نظرت وقتی شهاب -

 .شرط میبندم این بار اصرار میکنه که سپهر با تو اردواج کنه

 :تلخندی زده و گفتم

فکر نکنم. مشکل اون اینه که سپهر با سروین ازدواج نمیکنه. اون  -

 .به این که سروین باید عروسش بشه فکر میکنه فقط

 :به پشتی مبل یله داد و با چشمانی باریک شده گفت

 .ابام میندازه. اتفاقاً اسم اونم شهاب بوداین یارو منو یاد رفیق ب -

 :نیشخند زده و دست به سینه شدم

 .شهاب خان یه دونه است محض نمونه است -

کمی با هم گپ زدیم و او گفت که تولیدی پدرم از رونق افتاده و به 

ی کارها را به پسرش سپرده اداره میشود.  اش که آن هم همه عمه دست

تولیدی را پس میگیرد و کمکم میکند تا  هر نحوی که باشد، گفت به

دوباره آن راسرپا کنم. شب را همانجا ماندم و صبح زود با صدای 

خواب برخاستم. الی یک چشمم را باز و تماس را  ام از زنگ گوشی

 :وصل کردم

 هوم؟ -
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 :نگرانی در لحن و صدایش موج میزد

 تو کجایی ندا؟ چرا خونه نیستی؟ -

 :لبخند زدم و پلک بستم

 .ی دوستمم. نذاشت شب بیام و اصرار کرد بمونم خونه -

 :صدای نفسی که آزاد شد را از پشت خط شنیدم

 !کدوم دوست؟ تو که دوستی نداری -

 :ملورین که با سروصدای من بیدار شده بود، گفت

 .ی سروین هم تعریف کنیم بهش بگو بیاد این جا قضیه -

دم. آدرس را فرستادم و سری تکان داده و حرف ملورین را تکرار کر

 او

 .گفت که تا نیم ساعت دیگر خودش را میرساند

*** 

داشتیم صبحانه میخوردیم که زنگ آیفون به صدا درآمد. خواست بلند 

 :که پیشدستی کردم و برخاستم شود

 .تو بشین من درو باز میکنم -

ی آیفون را زدم. هر دو جلوی در ورودی  تشکری کرد و من دکمه

ه استقبال عشقم رفتیم. سپهر داخل آمد و نگاهش تنها روی من ب آپارتمان

 :زد و گفت بود. لبخند

 .خوبی؟ سالم -

اش داشت به زبان آورد. خوب  باز هم آن پرسش را که نشان از عالقه

و با دیدنش هزار برابر بهتر شدم. جوابش را دادم که ملورین با  بودم

 :پرسید لحنی گنگ

 !شمایید؟ -

ملورین چرخید و چشمانش تا آخرین حد خود گشاد  نگاه سپهر سمت
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 .شد

 :کنان گفت ملورین منومن

 !عموشهاب؟پسر  -

 عموشهاب؟! از کی تا حاال این قدر با پدر سپهر صمیمی شده بود؟

 :سپهر چشمانش را باریک کرد و دقیقتر به ملورین خیره شد

 این... درسته؟ خانم باالزاده -

 :م و گفتمکالفه خودم را بینشان انداخت

 میشه به منم بگین این جا چه خبره؟ -

 سپهر چند بار پلک زد و نگاه از ملورین گرفت. با ناخن انگشت شست،

 :کنار ابرویش را خاراند و گفت

راستش ما... حدود ده سال پیش، رفت و آمد خانوادگی داشتیم. در  -

 .اولین دوست بابای من توی آمریکا عموبیژن بود واقع

 ی که ملورین میگفت، همان پدر سپهر بود! نشستیم و همانپس آن شهاب

 :حین ملورین با خنده گفت

 ...البته من عموشهاب رو قبالً توی ایران دیده بودم. همون زمانی که -

 :ناگهان از جایش برخاست و چشم به من دوخت

 گفتی زنداییت یه ربطی به شهاب خان داره... آره؟ -

 :بار زل سپهر شدسر تکان دادم و ملورین این 

بابام با عمواردالن  ارتباطشما درست قبل از شکراب شدن  پدر -

 شد. اگر زده زندایی ندا رو آش و الش کرده، پس شاید خانواده پیداش

 .هم میشناخته ندا رو

 :سپهر با بیقراری تکانی خورد و پرسید

 ماصالً شما دو تا چجوری با هم آشنا شدین؟ لطفاً یه توضیح جامع به -

 .بدین
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ی گذشته را برای او تعریف کردیم. در آخر فکش منقبض شد و  همه

شد. جا به جازد. دستی به صورتش کشید و با بیتابی چند قدمی  برپا

من روی زانو نشست و به سختی لبهایش را رو به باال کش  سپس جلوی

 :داد

نگران نباشیا. خودم همه چیزو حل میکنم. تنها کاری که تو باید  -

 .اینه که بری با شیوا حرف بزنی و ربطش با بابامو بفهمی ی،بکن

 :سر تکان داده و گفتم

 .پس باید یه وقتی برم که کیهان خونه نباشه -

 :ابروهایش در هم پیچ و تاب خورد و لحنش تند و تیز شد

 نمیری اون خونه. باهاش بیرون قرار میذاری؛ باشه؟ -

 :ملورین اعتراض کرد

 ندا رو داییبیرون قرار بذاره. آدمای عموشهاب، زنبابا نمیشه که  -

تعقیب میکنن و ممکنه عکسی چیزی از ندا بگیرن و نشون باباتون 

 .اون وقت خر بیار و باقالی بار کن .بدن

سپهر نومیدانه سر تکان داد. واضح بود که دلش نمیخواست با کیهان 

ز اتاقش دریک خانه باشم؛ مخصوصاً از وقتی که فهمیده بود شیوا ا

 :آید. نگاه بیقرارش را به چشمانش دوخت که لبخندزنان گفتم نمی بیرون

وقتی کیهان خونه نباشه، مشکلی پیش نمیاد. این قدر نترس. من  -

 .زندگی کردم و قلقشون دستمه باهاشون

با طمأنینه سر تکان داد و بازدمش را به آهستگی بیرون فرستاد. 

ر سوار ماشینش شدیم. بین راه در در خانه ماند و من و سپه ملورین

چیزهایی که ملورین در مورد سروین گفته بود حرف زدم و او  مورد

 :چنگی به موهایش زد کالفه

پس تو هم فهمیدی! بیا با هم این ماجرا رو هندل کنیم. نه هوتن بویی  -
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 .ی کثافت آگاهی ما ببره و نه اون دختره از

 یرسم، تو از یه ساعت قبلش اونتو از کجا میدونستی سپهر؟ هر جا م -

 .جا بودی

 :تلخندی زد و زمزمه کرد

 دعا میکردم این چیزا رو هیچ وقت نفهمی. میترسم ندا... میترسم -

 .ات بیفته اتفاقی واسه

 :خندیدم

 چه اتفاقی مثالً؟ میترسی یه وقت بابات یا اون سروین نقشه قتل منو -

 بکشن؟
  یک آن پر و خالی شد. قلبم ام شدت گرفت، اما چشمان او به خنده

 .تهی از هر چه تپیدن شد و دستانم یخ بست ای لحظه

لبهای داغمه بستهام را تکانی دادم و صدایم از نهایت دنیا به گوش 

 :رسید

 !چرا جواب نمیدی؟ یعنی میخوان منو بکشن؟ آره؟ -

 :پاسخ داد ردیدلب گزید و با حالتی مضطرب چند بار پلک زد. با ت

 ...نه، اماسروین  -

نگاهی به من انداخت و  سیبک گلویش را دیدم که تکانی خورد. نیم

هقش  خیابان پارک کرد. سرش را روی فرمان گذاشت و هق ی گوشه

 :کرد. دلم را آشوب

 ...سپهر؟ بابات میخواد... میخواد -

 های سپهر با حرف من زدن ام را تمام کنم. هق جرأت نداشتم که جمله

 .بلند کرد و سمت من خم شدشدیدتر شد. سر 

 میخوای ولم کنی؟ حاال که فهمیدی ولم میکنی؟ -

 :اشکم چکید. تلخندی زدم و سر کج کردم
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 واسه همین همه چیزو مخفی میکردی؟ نه دیوونه. من جز تو آخه کیو -

 .دارم؟ پناهم تویی، امنیتم تویی، عشقم تویی

رشت اشک، ی د لبهایش را داخل دهانش جمع کرد و پلک زد. قطره

اش آرام گرفت. لبهایش  مژگانش به رقص درآمد و روی گونه میان

 :ظریفی گرفت و نجواکنان به زبان آورد انحنای

 واسه همین چیزاته که میخوامت. به جون تو که عزیزترینمی قسم -

 میخورم نذارم یه تار مو از سرت کم بشه و اگر فقط یه لحظه... فقط یه
 اق میافته خودم پیش مرگت میشم... خودملحظه احتمال بدم این اتف

 .میمیرم برات. تو زندگی کن به جام

 :ضجه زدم

 بس کن. دلمو خون نکن سپهر. من و تو جفتمون زنده میمونیم و با هم -

 زندگی میکنیم. هیچ کی نمیتونه جلومونو بگیره... هیچ کی؛ حتی

 .خان شهاب

اد. چندین دقیقه بعد، اش را باال کشید و تند و تند سر تکان د آب بینی

ی کیهان توقف کرد و دو دستگاه کوچک و سیاه به دستم  خانه حوالی

 .داد

 :پرسشگرانه نگاهم را بین دستگاهها و سپهر نوسان دادم که گفت

یکیشو بچسبون زیر تخت اون یارو کیهان. اگر هم شیوا زبونش باز  -

 .نشد،اون یکی رو یه جایی دور از دید توی اتاقش بذار

 :ابروهایم باال رفتند و پرسیدم

 !اینا چیان؟ -

یه مدل دستگاه شنود... رمز و راز سروین و حرفاش با هوتن رو هم  -

 .این جور چیزا فهمیدم با

 .هر لحظه بیشتر از قبل متعجب میشدم



 

187 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 یعنی چه جوری دقیقاً؟ -

 :نگاه از من گرفت و لب تر کرد

ش کار گذاشتم. بهش نزدیک شدم و یه همچین چیزی توی گوشی -

 .عاشق چشم و ابروش که نیستم برم پیشش وگرنه

 :سری به تأسف تکان دادم و دوباره نگاهی به دستگاهها انداختم

 با کیهان چی کار داری؟ اون که کالً شوته، دستگاه شنود واسه چیه؟ -

 :پوفی کشید و لبخند زد

... من همین تو بذار. کاری به این کارا نداشته باش. زود هم بیا پایین -

 .منتظرم جا

سری تکان دادم و رفتم؛ هر چند که از حرفش دلخور شدم، اما راستش 

نمیخواست که پی به حقیقت تلخ دیگری ببرم. سؤال و جواب را به  دلم

دیگری موکول کرده و وارد آپارتمان شدم. شیوا طبق معمول  وقت

 :آشپزخانه مشغول غذا پختن بود. لبخندی زده و گفتم داخل

 . احوال شما خانم؟خانومبه شیوا  به -

 :چرخید و با تعجب به من خیره شد

 کی اومدی؟ چرا این قدر بی سروصدا میای و میری دختر؟ -

 :جلو رفتم و دستم را بند کابینت هوایی نزدیکم کردم

 .اومدم ببینم داستانت با شهاب خان چیه -

اجاق گاز ی روی  سری به افسوس تکان داد و دوباره سر قابلمه

 .برگشت

 :سرگرم هم زدن محتویاتش شد و گفت

 .از خیرش بگذر ندا -

 کف دستم را محکم به کابینت کوبیدم و او در جایش پرید و دست روی

 :قلبش گذاشت. صدایم را روی سرم انداختم و فریاد زدم



 

188 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 .بهت گفتم مقر بیا. وقتم کمه شیوا زود باش باید برم -

بلمه ول کرد. دست به کمر سمت من نچی کرد و مالقه را توی قا

 :برگشت وچشم در کاسه چرخاند

ندا ول کن دیگه. گفتم این مسئله مربوط به من و خودش میشه. باور  -

 .تو هر چقدر کمتر بدونی برای خودت بهتره کن

لب روی هم فشردم و به سمتش یورش بودم. رنگ از رخش پرید و من 

به آن اصابت کرد، انگشت  را به سمت یخچال هل دادم. کمرش که او

 :را تهدیدوار جلوی صورتش تکان داده و گفتم ام سبابه

 به جون خودم اگر نگی، پلیسو میارم سر تو و پسر کالهبرادرت. پس -

 .زود باش حرف بزن و راحتم کن

 لبهایش را به هم دوخته بود و حرفی نمیزد. حرصی از آشپزخانه خارج

 :را از پشت سر گرفتشدم که دنبالم دوید و مچ دستم 

 .باشه میگم... میگم. فقط کیهانو قاتی این ماجرا نکن -

برگشتم و زل او شدم. نگاهش بین چشمانم دو دو زد و در آخر سر به 

 :انداخت و زمزمه کرد زیر

 ...من و شهاب... من و شهاب -

 ...بعید نبود که عاشق و معشوق بوده باشند.

 .هم گسست ی افکارم از با حرفی که زد، رشته

 .خواهر و برادریم -

 مات و مبهوت و با دهان باز نگاهش کردم. چه داشت میگفت؟! او و
 شهاب چه نسبتی داشتند؟! خواهر و برادر؟! چه مزخرفاتی! پخی زیر

خنده زدم و نیشخندزنان به او نزدیک شدم. نگاه خشمگینم را به 

 :دوختم و پر غیظ گفتم چشمانش

فکر کردی من خرم؟ پشت گوشام مخملیه برو خودتو مسخره کن.  -
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 احیاناً؟
پوفی کشید و روی صندلی نشست. سرش را بین دستانش گرفت و 

 زمزمه

 :کرد

 !بشین برات بگم؛ از الف تا یاشو. بشین -

رویش جای گرفتم. اگر  حرف روبه اش را که دیدم، بی حالت جدی

تفاوت خانوادگیشان با یکدیگر  خواهرشهاب برازنده بود، چرا نام

مشکلشان با هم چه بود؟ مغزم داشت منفجر میشد که  داشت؟ اصالً 

 :ی چشمانم شد حرف آمد. آهی کشید و خیره سرانجام شیوا به

من و شهاب خواهر و برادریم. مادرم بعد از فوت بابای شهاب، با  -

پدرمن ازدواج میکنه و من هم یه سال بعد به دنیا میام. در واقع ما از 

مون خوب بود... زندگیمون خوب ارتباطهم نسبت داریم.  مادر با طرف

خیلی بدبخت بیچاره بودیم، نه پولدار. یه زندگی متوسط رو به  بود. نه

صمیمی بودیم و روزای خوبی داشتیم. تا این که توی کالس  پایین. با هم

 .دیدم؛ فیروزه رو خیاطی مادرتو

 :ادامه دادبه این جای حرفش که رسید، توی چشمانم خیره شد و 

 آخ که چقدر شبیهشی. به گمونم شهاب واسه همین شباهت باهات کنار -

نیومده. به گمونم چون شبیه فیروزه بودی، نخواسته به زندگی پسرش 

 .واردبشی. درد داره و حقشه که داشته باشه

*** 

 مادرم در حالی که داشت لباسها را داخل ماشین لباسشویی میریخت، با

 :به من گفتصدای بلند خطاب 

 .شیوا ذلیل نمیری. برو اون درو باز من دیگه -

 :ای کردم و از پشت چرخ خیاطی جوابش را دادم خنده
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 .چشم االن میرم -

 :از جایم برخاستم و تا نزدیکی در رفتم که شهاب از داخل حیاط داد زد

 .من باز میکنم بابا -

چشم دوختم. ی باال ایستادم و به شهاب  های ایوان طبقه پشت نرده

 :موتورسیکلت و سطل آب را رها کرد و در را گشود

 بله کیه؟ -

فیروزه را آن طرف در دیدم. هیچ یادم نبود؛ قرار بود الگوهایم را 

 .بیاورد

 .ها پایین رفتم و شهاب را که الگوها را گرفته بود، پس زدم از پله

 !به فیروزه جون به -

 ی ندی خجالتی زد و گرهفیروزه که لپهایش گل انداخته بود، لبخ

 .روسریاش را محکمتر کرد

 سالم شیوا جون. خوبی؟ -

 بفرما تو. چرا دم در وایستادی؟ -

 :نگاهی به پشت سرم که شهاب ایستاده بود انداخت و رو به من گفت نیم

 .مرسی. اومدم الگوهاتو بدم و برم. دیگه مزاحم نمیشم -

 :دستش را گرفتم و او را داخل خانه کشیدم

 .این حرفا چیه بابا؟ بیا تو یه چایی بخور الاقل -

 :دم گوشم پچ زد

 .داداشت خونه است آخه... زشته -

 :داخل حیاط بردمش و در را بستم و خطاب به برادرم گفتم

 .ها. دوستم خجالت میکشه باال نیایی -

ی چشم دیدم که فیروزه لب گزید و سرخ و سفید شد. خندیدم و  از گوشه

 :کنان گفت ومن همراه کردم. همان حین شهاب من اورا با خودم
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 .نه بابا. چرا بیام؟ راحت باشین خواهرم -

 تازه از جبهه برگشته بود و هنوز اثرات آن را در کالمش با خود یدک
ی باال که  میکشید. فیروزه سری تکان داد و چیزی نگفت. به طبقه

 رسیدیم،

 :فیروزه با بیقراری نشست

یادم نبود؛ داداشم سر کوچه منتظر منه. بذار  وای شیوا جون هیچ -

 ...برم

 .اگر بفهمه داداشت خونه است، منو میکشه که اومدم تو

 :نگاهش کردم چپ چپ چینی به بینی داده و 

 چه داداشی داری! شهاب بدبخت که با من و تو کاری نداره؛ اون پایین -

 .رگرده جبههداره موتورشو تمیز میکنه و یه چند وقت بعد هم میخواد ب

 .اصالً تو فکر این چیزا نیست که

خواستم بروم تا چای بیاورم که مادرم پیدایش شد. فیروزه با دیدن او 

 :برپازد و موقرانه سالم داد. مادرم جوابش را داد و بعد رو به من گفت

 .تو بشین پیش دوستت تنها نباشه، من پذیرایی میکنم -

زه نشستم. فیروزه معذب شد و روی فیرو تشکر کردم و روی مبل روبه

 :باصدایی که به سختی به گوش میرسید گفت

 .زحمت نکشید تو رو خدا -

 کمی با مادرم تعارف تکه پاره کردند و مامان رفت و با سینی تنقالت
 برگشت. آن را روی میز گذاشت و با لبخندی به من و فیروزه ترکمان

 زمان نشدیم. نمیدانم چقدرکرد. صحبتمان گل انداخته بود و متوجه گذر 
گذشته بود که زنگ خانه به صدا درآمد. ناگهان فیروزه از جایش پرید 

 :اش کوفت و باکف دست محکم روی گونه

 .خاک به سرم... پاک فیروز رو یادم رفته بود -
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 :ام را روی سرم انداختم خندیدم و روسری

 .نگران نباش. ما باهاش حرف میزنیم -

ا پایین رفتیم و مادرم نیز پشت سرمان راهی شد. ه همراه هم از پله

جلوی در ایستاده بود و برادر فیروزه آن طرف در داشت با  شهاب

 .با او صحبت میکرد لحنی تند و تیز

 خواهر من این جاست؟ -

 :شهاب لبخندی زد و با مالیمت گفت

 اگر منظورت فیروزه خانمه، بله این جا تشریف دارن. پیش خواهرم -

 .هستن

 :فیروزه بازویم را در چنگش فشرد و من آخم به هوا رفت

 !آی آی پوستم کنده شد -

 شهاب سمتمان چرخید و برادر فیروزه هم سرش را داخل آورد و ما را

 :نگاه کرد. فیروزه لب گزید و دستش را انداخت

 .ای وای ببخشید تو رو خدا -

 :و زیر لب افزود

 .هول کردم به قرآن -

رویم را سمت برادرش چرخاندم. همان طور محو لبخندی زدم و 

من بود. پلک زدم و سرم را به زیر انداختم که صدای مادرم از  تماشای

 :سرمان آمد پشت

 .جونی پسرم؟ بیا داخل... بفرما قدمت سر چشم برادر فیروزه -

زیرچشمی نگاهش کردم. چند بار پلک زد و چشم از من گرفت و به 

اگهان تغییر کرد و مثل مخمل نرم و لطیف زل زد. لحنش به ن مادرم

 :شد

 سالم حاج خانم. خوبین؟ -
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ی او شدم. به جز من بقیه هم تعجب کرده بودند،  با چشمان گرد خیره

ند. مادرم از کنار من و فیروزه رد شد و نزد می آورد رویشان ن اما به

 :رفت فیروز

 .سالم. خوش اومدی... بفرما -

 :خندید فیروز سر به زیر شد و خجل

 .مزاحمتون نمیشم. اومده بودم دنبال خواهرم -

 :نگاهی به فیروزه انداخت و اخم کمرنگی کرد نیم

 .نیم ساعته سر کوچه منتظرشم -

 :مادر گفت

داشتن با شیوا اون باال صحبت میکردن. البد حرفشون گل انداخته بود  -

 .وفیروزه جون یادش رفته بود. به دل نگیر پسرم

 .زد و سر تکان داد فیروز لبخندی

 .به چشم حاج خانم... ما دیگه از حضورتون مرخص میشیم -

نگاهی به  و با سر به فیروزه اشاره کرد که بیرون برود. بعد دوباره نیم

ی خداحافظی کمی پایین برد. دستش را  انداخت و سرش را به نشانه من

 :شهاب دراز کرد و گفت سمت

 .خداحافظ برادر -

ویی جوابش را داد و فیروز بعد از وداع با مادرم، برادرم با خوشر

مان دور شد. شهاب در را بست و با هیجان  خواهرش از خانه همراه

مادر آمد. هر سه داشتیم داخل میرفتیم که دستش را دور  سمت من و

 :و با ذوق گفت گردن ما انداخت

 .آقا من تصمیمم عوض شد -

ریشش  خندی ملیح زد و تهمن و مادر خیره به نیمرخ او شدیم که لب

 :هایش رفت. مادر پرسید چال گونه داخل
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 کدوم تصمیمت؟ -

 :رو بود، با همان لبخند زیبایش گفت همان طور که خیره به روبه

 .دیگه نمیخوام برم جبهه -

*** 

 وسایلمان را جمع کردیم و از کالس بیرون رفتیم. کالم تا پشت لبهایم
برمیگشت. پا داخل خیابان گذاشتیم و سرانجام آمد و دوباره به دلم  می

 :را به دریا زدم دل

 ...فیروزه میخواستم -

 ...شیوا یه چیزی هست که -

 صحبتمان با هم تالقی کرد و هر دو به خنده افتادیم. بندهای ساک

 :م را در مشتم فشردم و گفتمای پارچه

 .همزمان بگیم -

 :سر تکان داد و من شمردم

 .اداشم ازت خوشش اومدهسه، دو، یک. د -

 .فیروز میخوادت -

 .حاال با چشمان گرد شده داشتیم به یکدیگر نگاه میکردیم

پس از چند ثانیه، دیده از هم پوشاندیم و دوباره مشغول قدم زدن شدیم. 

برادرش فیروز فکر کردم. پسر خوش قد و باالیی بود و چشمان  به

لبخندم را جمع کردم که دلفریبی داشت. دلم کمی غنج رفت و  کشیده و

 :فیروزه گفت همان لحظه

داداشم میخواد اگر اشکالی نداره ببیندت. یه کم با هم صحبت کنید تا  -

 .تو هم ازش خوشت اومد، کمکم قرار خواستگاری بذاریم اگر

آور میتپید. دست و پایم را گم کرده بودم و  قلبم داشت با سرعتی سرسام

 :را عوض کرده و به زبان آوردمتوی دلم نبود. مسیر بحث  دل
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شهاب هم میخواد تو رو ببینه و قصدش ازدواجه. راستش دیگه قید  -

 .رفتنو هم زده. میگه میخوام ازدواج کنم جبهه

 های گلگونش نگاه لب گزید و شرمگین سر به زیر شد. داشتم به گونه

 :میکردم که همان طور سر در گریبان پرسید

 ارتباطبا هم مشکلی ندارن؟ منظورم اینه که آقا شهاب و حاج آقا که  -

خوبی دارن با هم؟ راستش این چیزا... کالً خانواده برای بابای من 

 .مهمه... همین طور برای خود من خیلی

 :خندیدم و خیالش را راحت کردم

ی خودش بزرگ کرده. خدا  آره عزیزم. بابای من، شهابو مثل بچه -

 .مون خیلی خوبهارتباطو ی مستحکمی داریم  روشکر خانواده

 :لبهایش کش آمد و زمزمه کرد

 .خدا رو شکر -

 :کنان پرسیدم من هم کمی به خودم جرأت دادم و منومن

 راستی! شغل آقا فیروز چیه؟ -

 .ای داره. با دوستش شریکه یه شرکت خدمات بیمه -

 :سری تکان دادم و گفتم

کار مشخصی نداشت. شهاب هم که تا قبل از این یه پاش جبهه بود و  -

 .ی بابا کار کنه قراره تو مغازه اما

 ی ما بود. به آنجا که ای که مسیرمان از هم جدا میشد، سر کوچه نقطه
رسیدیم، شهاب را دیدیم. نزدیکمان شد و فیروزه با صورتی سرخ و 

نگاهی به من  سفید،لبخند زد و سر به زیر شد. شهاب با دستپاچگی نیم

 :وزه کردرو به فیر انداخت و

 سالم خواهر. خوبین؟ -

پخی زیر خنده زدم. فیروزه خجل جواب « خواهر»ی  با شنیدن کلمه
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 :را داد شهاب

برادر جان، دیگه ایشون رو خواهر صدا نکن. زشته بابا... آدم  -

 .میشه چندشش

 :فیروزه با همان تبسم، لب گزید و با عجله گفت

 .ببخشید من باید برم... خداحافظ -

 .مهای تندی که برمیداشت، از ما دور شدو با قد

باران شده بود، او را بدرقه کرد و بعد  شهاب با چشمانی که ستاره

 .روی قلبش گذاشت دست

 !تا حاال این قدر تند نتپیده بود خدا وکیلی -

 خندیدم 

 یعنی این قدر خاطرشو میخوای که بیخیال جبهه شدی؟ -

 :کردبازدمش را پر آه بیرون فرستاد و نجوا 

جبهه که چیزی نیست. به خاطر رسیدن بهش حاضرم هر کاری  -

 .هر کاری...بکنم

 :نگاهش کردم و به سمت خانه قدم برداشتیم چپ چپ 

 یعنی حاضری به خاطرش حتی آدم بکشی؟ -

 :حالتش جدی بود

 .وقتی میگم هر کاری، یعنی آره -

 :تنم لرزید. پر اخم نگاهش کردم

 یزا حتی گفتنش هم خوب نیست. جمع کنآتیشت تنده شهاب. این چ -

 .خودتو

 :نگاهم کرد و لبخند زد

حاال تو یکی الزم نیست بترسی. از چشماش میخونم که دوستم داره.  -

 .کار به اون جاها نمیکشه پس
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مان رفتم. شب که پدرم  شانه باال انداختم و با لبی برچیده به داخل خانه

بود. سر سفره با غذایش آمد،حال و احوال روحیاش چندان مساعد ن

 :میکرد که مامان پرسید بازی

 چیزی شده طاهر؟ -

 :پدرم پوفی کشید و همان طور که خیره به بشقابش بود، گفت

چیزی نیست. امروز با یکی از کاسبا بحثم شده بود. بعد دعوامون شد  -

 .کاری کشید وکار به کتک

 :شهاب پرسید

 ...رو که یارو ارش کنم چیزیت که نشده بابا؟ برم بزنم لت و پ -

 :پدرم میان حرف او رفت و اخم غلیطی کرد

 تو دلیل دعوا رو نمیدونی، اون وقت میخوای بری لت و پارش کنی؟ -

 .آروم باش پسر

شهاب همیشه هیجانی برخورد میکرد و بار اولش نبود. سری تکان داد 

 :وپدرم افزود

و نکنه، ولی میگه فروشی میکنه. چندبار بهش گفتم این کار یارو کم -

تو ربطی نداره و فالن. دیگه این بار بحثم شد باهاش و یه دعوای  به

 .راه افتاد حسابی

 :مادرم نگاه چپی به او انداخت و حرصی گفت

 مرد! تو چی کار به این کارا داری؟ بذار اونایی که مسئولشن بهش -

 .رسیدگی کنن

 :تادبابا سر تکان داد و نفسش را پر آه به بیرون فرس

 تو این اوضاع و جنگ، خدا رو خوش میاد آخه خانم؟ مردم نون شب -

 .ندارن، اون وقت یه سری آدم این جوری خون ملتو تو شیشه میکنن

 .میل به غذا خوردنمان ادامه دادیم همه سکوت کردیم و بی
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فضای خانه غمبار بود. ورقهایم را روی زمین چیدم تا سر خودم را 

داشت با رادیو ور میرفت، نگاه خشمناکی به من کنم. شهاب که  گرم

 انداخت و

 :غر زد

 باز شروع کردی؟ -

 :پدرم هم که دراز کشیده بود به حرف آمد

 داره مردمو ش کنار. تو شهرای دیگه صدام بابا جان بذار -

 بارون میکنه، اون وقت تو میخوای ورق بازی کنی؟ موشک

 :لب برچیدم و ورقها را جمع کردم

 صلهام سر رفته. چی کار کنم؟خب حو -

پدرم سری به تأسف جنباند و من هم سالنه سالنه به اتاقم رفتم. فردای 

 :روز، قبل از شروع کالس خیاطی فیروزه دم گوشم گفت آن

 .امروز فیروز بعد از کالس میخواد بیاد ببیندت -

 :ام کوفتم با کف دست روی گونه

 .ره بیادخاک به سرم. شهاب هم واسه خاطر تو قرا -

هر دو ترسیده و لرزیده به یکدیگر خیره شدیم. بزاق دهانم را بلعیدم و 

فکر فرو رفتم. باید دقیقاً چه خاکی بر سرمان میریختیم؟ کالس که  به

شد، دل توی دلمان نبود. با پاهایی که سست شده بودند، قدم به  تمام

بودیم و با گذاشتیم. همان طور جلوی در آموزشگاه ایستاده  خیابان

 :یکدیگر نگاه میکردیم. فیروزه با صدایی مرتعش گفت درماندگی به

 .داداشت داره میاد -

 :نگاهی انداختم و زمزمه کردم من هم به پشت سر او نیم

 .داداش تو هم -

 شهاب و فیروز به ما رسیدند. هر دو هول کرده بودند و نمیدانستند چه
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 :د از سالم و علیک گفتای تصنعی کرد و بع بگویند. شهاب خنده

 .اومده بودم دنبال خواهرم. قراره بریم مهمونی -

 :رویش را سمت من چرخاند و دستم را کشید

 .بیا بریم دیگه -

 :انداخت و دمغ گفت نگاهی به من فیروز هم نیم

 .منم داشتم از این جا رد میشدم، گفتم بیام دنبال همشیره -

مان یکی بود، کنار هم راه ی ما مسیر از آن جایی که تا سر کوچه

 .افتادیم

 :فیروز خطاب به شهاب گفت

 .راستی برادر ریشاتو صفا دادی! فکر میکردم مسجدی باشی -

 :شهاب خندید و گفت

مسجدی که نه، ولی جبهه زیاد میرفتم و میومدم. راستش دیگه  -

برگردم جبهه. از سال شصت و دو دارم میرم... دیگه بسه سه  نمیخوام

 .سال

 :فیروز گفت

 من فقط واسه سربازیم رفتم. بعدش دیگه مادرم گفت اگر بری عاقت -

 .میکنم

 :خندیدیم و فیروز پرسید

 حاال چی شد پشیمون شدی؟ -

 :مدلش کشید و پاسخ داد شهاب چنگی به موهای خوشرنگ و خوش

 جبهه دیگه جای من نیست. میخوام کار کنم، مستقل بشم. باالخره منم -

 .کنم دیگهباید زندگی 

 .ی ما رسیدیم و مسیرمان از یکدیگر جدا شد سرانجام به سر کوچه

هایمان را پیش گرفتیم.  سرسری از هم خداحافظی کردیم و راه خانه
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 :مشتش را به کف دست دیگرش کوفت و پر غیظ گفت شهاب

شانس ما رو. داداشش باید عدل امروز گذرش میفتاد به آموزشگاه  -

 !شما؟یعنی عدل امروز؟

  لبخندم را جمع کردم و چیزی نگفتم. شب، قبل از شام، فیروزه با خانه

 :تماس گرفت. بعد از کمی گپ زدن، آهسته گفت

فیروز میگه یه جایی دور از آموزشگاه قرار بذارین که یه وقت  -

 .سر نرسه داداشت

 :هر دو خندیدیم و او ادامه داد

ن مشدی میگه فردا ساعت یک پشت کوچه شکری، کبابی حس -

 .منتظرته

 .آخه شهابو چی کار کنم؟ باید یه جوری دست به سرش کنم -

 :کمی فکر کرده و با ذوق به زبان آوردم

 ببین تو هم فردا با شهاب قرار بذار. اونا رو زودتر راهی میکنیم و -

 .خودمون هم بعد از اونا فلنگو میبندیم

گوشی را سر از او خواستم منتظر باشد تا با شهاب هماهنگ کنم. 

 گذاشتم و به سمت شهاب رفتم. رادیو را از دستس قاپیدم و روبه جایش

نشستم. نگاهی به اطراف انداختم تا مطمئن شوم پدر و مادرم  رویش

 :ی او شده و به زبان آوردم خیره نیستند. سپس

 چیزه... میخوای فردا فیروزه رو ببینی؟ -

 :دز شادی لنگه ابرویی باال انداخت و لبخندی 

 .از خدام هم هست -

 :ای بیتفاوت گفتم در دلم شادی کردم و با چهره

 .خب یه جایی رو مشخص کن فردا فیروزه رو ناهار مهمون کنی -

 :اولین پیشنهادش کبابی حسن مشدی بود! گلویم را صاف کرده و گفتم
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 .نه نه، فیروزه از اون جا اصالً خوشش نمیاد -

*** 

 خاندم. آشنایانمان کالهشان هم آن طرفهانگاهم را دورتادور کبابی چر
 میافتاد، نمیرفتند که برش دارند. قیمتهای کبابی باال بود و هر کسی در

 پولی راهش به آنجا کشیده نمیشد. فیروز با دیدنم آن اوضاع جنگ و بی
برپا زد و برایم دست تکان داد. لبخندم را جمع کردم و سمتش گام 

 .برداشتم

 ای سیاه به تن کرده بود. تیپ مردانه شلوار پارچهبلوزی آبی رنگ و 
داشت و بسیار جذاب مینمود. با رسیدن من، لبخندزنان سالم داد و 

رویش جای گرفتم.  به نشستنم کرد. جوابش را دادم و روبه تعارف

 شاخه گلی به

 :سمتم گرفت و با دستپاچگی گفت

 .ی شماست این... این واسه -

 :خه گل را از دستش گرفتملب گزیده و سر به زیر شا

 .ممنون -

قلبم داشت تند میزد و کف دستانم عرق کرده بود. گل را روی پایم 

 .و زیر چشمی زل او شدم گذاشتم

 دار شده بود. شهاب به کل تغییر کرده و آدم هایمان ادامه قرار گذاشتن
دیگری شده بود. کلماتی مثل جبهه، جنگ، دشمن و دفاع از ناموس 

ی هم و غمش فیروزه بود. زمان زیادی را  نه شده و همهبیگا برایش

ایستاد و موهایش را مرتب میکرد. عطرهای گرانقیمت  می جلوی آینه

میخرید ولباسهای آنچنانی میپوشید. حتی مدل حرف زدنش هم تغییر 

 .کرده بود

 دیگر با سر به زیری در خیابانها گام برنمیداشت و اکثر اوقات نوک
ان بود! ریشهایش را زده و سبیلهای خوش مدلی دماغش رو به آسم
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هایی  ی ترانه خود گذاشته بود. همیشه زیر لب در حال زمزمه برای

قبلترها من به آنها گوش میدادم، دعوایم میکرد. رفقایش  بود که اگر

سنگری و اهل جبهه نبودند. با روشنفکرها دوست شده  های دیگر بچه

 بامیکرد و کتابهای ممنوعه میخواند. میگفت میخواهد  بود... سیگار دود

 :فیروزه  از ایران فرار کند! گفتم

 مگه نگهت داشتن که میخوای فرار کنی؟ -

 :پوزخندی زد و پاسخ داد

نمیخوام دیگه گوشت قربونی بشم و برم جلوی توپ و تانک. به  -

 .هم گفتم؛ مقصد آمریکاست فیروزه

 :رویش نشستم و پرسیدم روبه

 اون چی میگه؟ -

اون خودش منو با این دنیای قشنگ آشنا کرد. خودش چشمامو باز  -

 .کرد

 .راضیه که بریم

 پس روشنفکری شهاب کار فیروزه بود. فیروز هم این تیپی بود اما مثل
 شهاب جوگیر نمیشد و شور برش نمیداشت. مثالً فیروز هنوز روی

ز دست داده بود. خواهرش حساس بود، اما شهاب به کل تعصبش را ا

این مسئله برای من بد نبود و به همین خاطر زیاد سر به سرش  البته

 .نمیگذاشتم

 حتی مینشستیم و با هم ورق بازی میکردیم. به من گفت در این بازی
 شوم. این حرف را کامالً جدی گفت؛ آن قهارم و میتوانم  به نام

دست داده بود. چهار قدر جدی که پشتم لرزید. گویا اعتقاداتش را هم از 

از قرارهایمان میگذشت که شهاب پایش را در یک کفش کرد و  ماه

میخواهد هر چه زودتر با فیروزه ازدواج کند. روز قبل از  گفت که
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 :توی آموزشگاه به فیروزه گفتم خواستگاری

 فکر نمیکردم شهابو تا این اندازه تغییر بدی فیروزه. بعضی وقتا -

 ً  .میترسم ازش واقعا

 :فیروزه آهی کشید و گفت

ای افراط  من نمیخواستم این قدر تغییر کنه. شهاب تو هر مسئله -

این اخالقش واقعاً اذیتم میکنه. حاال هم گیر داده بعد از ازدواج  .میکنه

آمریکا. بهش میگم آخه تو چه تخصصی داری که پاشیم بریم یه  بریم

 دیگه. اما مگه گوشش بدهکاره؟ کشور
و چیزی نگفتم. حق با فیروزه بود؛ شهاب همیشه گند کار پوفی کشیدم 

 .می آورد در  را

 مجلس خواستگاری به خوبی پیش رفت و آنها با هم نامزد کردند. مدتی
بعد، فیروز هم به خواستگاری من آمد و نامزد شدیم. همه چیز داشت 

پیش میرفت و قرار عقد و عروسی مشترکمان را گذاشته بودیم  خوب

ز پدرم سراسیمه به خانه آمد. حالش به قدری منقلب بود که رو که یک

رو شد. رنگ به رخسار نداشت و روی لباس و دستانش  دلمان زیر و

 .های خون بود لکه

با چندین و چند بار سکندری خوردن، خودش را داخل حمام انداخت و 

 :را سه قفله کرد. شهاب پشت در رفت و چند بار صدایش زد در

ً  بابا؟ حالت -  .خوبه بابا؟ درو باز کن لطفا

 :پدرم با صدایی مرتعش گفت

 .برام لباس تمیز بیارین... بجنبید -

 :کنان گفت مادرم در حالی که توی سر خود میزد جلو رفت و زاری

 .مرد چی شده؟ چرا سرتاپات خونیه؟ درو باز کن تو رو خدا -

زمین زدن پدرم از پشت در شنیده شد. مادرم بیحال روی  صدای هق
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و من سمتش رفتم و او را گرفتم. شهاب چنگی به موهایش زد و  افتاد

 :مادرم روی زانو نشست جلوی

 .مامان جان بیخودی شلوغش نکن. اول بذار ببینیم چی شده -

 :صورتش را رو به در حمام چرخاند و بلندتر گفت

بابا تو رو به هرکی میپرستی بیا بیرون ببینیم چه خاکی به سرمون  -

 .مامان این جا حالش بده... بیا بابا .شده

پدرم هنوز داشت با صدای بلند گریه میکرد. دستانم دیگر توان نگه 

مادرم را نداشت و سست شده بود. قلبم دو خط در میان میتپید و  داشتن

 .بود حالم بد

*** 

 صدای پیامک گوشیام بلند شد. شیوا سکوت کرد و من نگاهی به صفحه
 همین جا حرف زدنتون رو کات کن و برو»ته بود: انداختم. سپهر نوش

 .«شنود رو بذار اتاق کیهان. همین االن دیدمش

 ها فعال بود و سپهر داشت صدایمان را میشنید! سریع انگار دستگاه

 :برخاستم و سمت اتاق کیهان راه افتادم. شیوا پرسید

 کجا؟ -

 .میام االن -

شده و به زیر تخت  یکی از دستگاهها را از کیفم درآوردم و خم

 .چسباندم

 انگار که محکم نچسبید. نگاهی به زیر تخت انداختم و جایش را محکم

 :کردم که ناگهان صدای کیهان در اتاق پیچید

 !ازلبه ندا خانم مادم به -

چرخیدم و به پشت سرم نگاه کردم. با دیدن کیهان در میان چارچوب 

بلعیدم. لبخندی کج زد و صاف سر جایم ایستادم و بزاق دهانم را  در،
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ام  پشت سرش بست. دست به سینه جلو آمد و در چند سانتی در را

 .ایستاد

 تو اتاق من کاری داری؟ -

 :لبخندی ساختگی زدم و آمدم حاشا کنم که افزود

 گولو. خبریه؟  حوالی تخت من داری پرسه میزنی زیزی -

 :لب گزیدم

 ژرم این جاست یا نه. هر چیاین قدر چرند نگو. اومده بودم ببینم شار -

 .گشتم نبود؛ گفتم شاید تو برداشتیش

 لب پایینش را تر کرد و دوباره جلو آمد. 

 پس اومده بودی دنبال شارژرت!  -

 چشمکی زد و همان حین زنگ خانه پشت سر هم صدا داد. کیهان نچی

 :کرد و با صدای بلند خطاب به مادرش گفت

 .اره خودکشی میکنهشیوا آیفونو بردار ببین کیه د -

 برو کنار دیگه  -

 :لبش محو نمیشد نیشخند از روی

 .کجا؟ حاال که با پای خودت اومدی باش حاال -

 . قصدش تنها اذیت و آزار بود و بس. بامپوفی کشید

 :صدای بلند خندید و سد راهم شد. شیوا گفت

 پیتزا سفارش داده بودی؟ -

 :کیهان ابرو در هم کشید

 .نه -

 گفت پیتزای آقای آفاق رو آورده. حواست پرت کجاست پسر؟مرده  -

 :کیهان لنگه ابرویی باال انداخت و رو به من پرسید

 تو سفارش دادی؟ -
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 جواب گذاشتم و از کنارش عبور کردم. با حالت دو آمد و سؤالش را بی

 :محکم به در چسبید. این بار لحنش ملتمسانه بود

  جون من بگو دردت چیه؟ -

دن انگار اصالً توی باغ نبود. صدای زنگ ورودی آپارتمان احمق کو

شد و چند ثانیه بعد، جیغ شیوا به هوا رفت و مشتی محکم بر در  بلند

 :ی سپهر در کل خانه پیچید کیهان خورد. عربده اتاق

 .درو باز کن ببینم کثافت  -

ی کیهان در هم رفت و به آنی چرخید و در را گشود. با باز شدن  چهره

ی کیهان را گرفت و او را برد و به دیوار اتاق کوبید.  سپهر یقه آن،

 :کیهان از حدقه بیرون زد گفت چشمان

 !تو؟ -

سپهر نیشخند زد و دستش را پیش برد و گردن کیهان را گرفت. پر 

 :میان دندانهای قفل یکدیگرش غرید غیظ از

 دی سهچیه؟ فکر کردی به همین راحتی میتونی منو بکشی؟ خیال کر -

 سوته راهی اون دنیام میکنی و خالص؟
چرا سپهر همیشه چیزی در چنته برای پنهان کردن از من داشت؟ به 

دلیل تمام واقعیت را برایم بازگو نمیکرد؟ کیهان قبالً سعی کرده بود  چه

شیوا هم برای خودش داشت داد و بیداد میکرد  !را از بین ببرد؟ که او

ردم. همان طور که سمت شیوا گام نیز ساکت میک و باید او را

 :سپهر گفتم برمیداشتم خطاب به

 .آروم باش تو رو خدا. میکشیش خونش میفته گردنمون -

 :شیوا را آرام روی تخت نشاندم و تشر زدم

 .ات چیزیش نشده نگران نباش آروم باش دیگه. تحفه -

 :ی سپهر شد و با دهانی باز گفت شیوا خیره
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 !شی چقدر شبیه -

 چرخاندم و به سپهر و کیهان نگاه کردم. سپهر با فکی منقبضسر 
چشمانش را بین کیهان و شیوا نوسان میداد و کیهان با نگاهی مات و 

 .زل سپهر بود کدر

 :بازدمم را پر صدا به بیرون فوت کردم و با کالفگی گفتم

 تون! خسته شدم از بیخبری... از این ساده همه چیزو بهم بگین؛ همه -

محض. بابا منم آدمم. حق دارم بدونم چه اتفاقاتی دور و برم لوحی 

 .هر چقدر هم که بد باشه، باز هم باید بدونم .افتاده

 :توجه به من نگاه ملتمسش را به سپهر دوخت کیهان بی

 .تقصیر من نبود به خدا؛ بابات خواست -

 :سپهر پر غیظ نگاهش کرد و نیشخند زد

 . تو چرا قبول کردی؟ تو چرا اون کاروبابای من روانیه؛ دیوانه است -

 کردی؟ به خاطر پول؟! هر چقدر میخواستی بهت میدادم... هر چقدر

 ...که

 کیهان میان حرفش رفت و نگاهش وصل من شد

 .به خاطر ندا بود -

 :ای عصبی سر داد سپهر اندکی نگاهش کرد و بعد خنده

 میخواستی منو بکشیام میگیره. به خاطر ندا،  نگو تو رو قرآن خنده -

 چرتش، خودش هم میخواستی بکشی؟ کم قبول. خودشو چی؟ به خاطر

 .بگو پسر

 اشکهای کیهان روان شده بود. پشت دستش را به بینی کشید و با صدایی

 :که میلرزید، گفت

 اون روز که ندا ولم کرد، تعقیبش کردم. اول اومد مطبت، بعد رفت -

ی توئه و  ن شدم که اونجا خونهات. چند وقت بعد، وقتی مطمئ خونه
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جزشما دو تا کسی داخلش نیست، یه جوری اومدم توی خونه تا با ندا 

بزنم. بهش گفتم برگرده. با هم دعوامون شد... بحثمون باال  حرف

دیگه نمیخواد منو ببینه و محرم تو شده. میدونستم اون  گرفت. گفت

ر برگشتی خونه. مطبی، اما از شانس گندم اون روز زودت وقت روز تو

منو رد کرد که برم... یعنی وقتی تو حواست نبود قفل  ندا یه جوری

پشت مبل قایم شده بودم باز کرد. قرار بود من برم...  درو برای منی که

 ...خونه... موندم و اما نرفتم. موندم تو

 :نگاهش را از ما گرفت و سر به زیر انداخت

ام.  . ندا نمیدونست هنوز توی خونهدیدمتون... با هم... با هم دیدمتون -

فهمید. منو بیرون انداخت و فرداش من توی  دستشوییکه رفتی  تو

ندا رفت سی  گرفتم. اون جا دیگه بدجور دعوامون شد. خیابون جلوشو

 خودش، منم راه خودمو

 .ی شهاب خان پیدا شد پیش گرفت که همون لحظه سروکله

 :زل من شد و ادامه داد

 .اش بالیی سر ندا بیارم. دوستش داشتم... میمردم واسهنمیخواستم  -

 :ی سپهر شد و افزود دوباره خیره

بابات بهم گفت که تو قراره یه ماشین بخری واسه ندا. ازم خواست  -

روزی که تو قرار بود به یه سفر کاری بری، ماشین ندا رو  اون

یه پول و  تا هم انتقام خودمو ازش بگیرم و هم این که به دستکاری کنم

 ای برسم. گفتم پله
 باشه... پولو هم گرفتم. اما به جای ماشین ندا، ماشین تو رو دستکاری

کردم... تا بابات بفهمه یه من ماست چقدر کره داره. تا تو یه بالیی 

بیاد و حالش گرفته بشه. لعنتی... تو داشتی میرفتی سفر ولی بین  سرت

ت بیاد. رفتی دنبالش و... پشیمون شدی و خواستی ندا هم باها راه

 .افتادم و ندا رو نجات دادم عقبتون راه
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 مات و بدون کوچکترین حرکتی در جایم نشسته بودم. دیگر هیچ چیز
 نباید متعجبم میکرد؛ اما من حیرت کرده بودم از آن همه حادثه که در
 بیخبری محضم اتفاق افتاده بود. چهار دست و پا به سمتم آمد و جلویم

 :نو نشستروی زا

با سپهر نباش. باباش دوباره قصد کشتنتو میکنه. باهاش نباش ندا...  -

 .یه بالیی سرت میاره اشغال اون

 :ی کیهان را گرفت و او را کنار کشید و رو به شیوا گفت سپهر یقه

 بابای من به احتمال خیلی زیاد نمیدونه ندا کیه. نمیدونه باهات نسبت -

 .داره و دختر فیروزه خانمه

 :شیوا پوزخندی زد و سر به افسوس تکان داد

ایم. تا زهرشو به ندا  مون بیچاره پس بهتره که نفهمه. وگرنه همه -

 .کوتاه نمیاد نریزه

 مگه مامانم چی کار کرده که این قدر ازش کینه داره؟ -

 ی نامعلومی ماند. محرز بود که غرق شیوا آهی کشید و خیره به نقطه

 .گذشته شده

رست نباشه که بخوام جلوی سپهر و کیهان بحث گذشته رو شاید د -

 .بکشم، اما بهتره بگم و خودمو خالص کنم پیش

در دلم پوزخندی نثارش کردم. بیچاره خبر نداشت که سپهر همه چیز 

 !ها داشت؟ شنیده بود. اما کیهان چه ربطی به گذشته را

 هلش میده وفروشی میکرد، دعواش میشه و  بابام با اون کاسبی که کم -

 اون هم سرش میخوره به یه گوشه و در جا میمیره. همون شب بابام از
شدت عذاب وجدان خودشو معرفی میکنه و هر چند که قتل واقعاً غیر 

 .بود، اما اعدام میشه عمد

  اشک شیوا چکه کرد و سپهر سه کنج دیوار چندک زد و منتظر ادامه
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 :صحبتهای شیوا ماند. کیهان غر زد

 ...ند که واسه بابات خیلی ناراحت شدم، اما این االن چه ربطیهر چ -

 ی کور بگیرد، شیوا بین حرفش رفت و بدون این که چشم از آن نقطه

 .جوابش را داد

 ...داشتم به ندا تعریف میکردم که -

 :ای از آنچه به من گفته بود را بازگو کرد و افزود خالصه

فیروز نامزدی فیروزه با شهاب رو به ی  بعد از اعدام بابام، خانواده -

زدن. خود فیروزه هم مشکلی با این مسئله نداشت. به شهاب گفته  هم

ی شماست. شما بدنام شدین و فالن. از  جا حرف از خونواده بود همه

که شهاب دیوونه شد. خون برای همیشه جلوی چشماشو  اون به بعد بود

فشارمون گذاشته بودن که ی فیروز، تحت  هم خانواده گرفت. هم اون و

هم بزنیم. اما من و فیروز زیر بار نرفتیم. اون جا  ما هم نامزدیمونو به

اولین بار گرفت به باد کتک. میگفت چطور  بود که شهاب منو واسه

بشی وقتی به داداشت پشت کرده؟ فیروزه  میتونی بری فامیل فیروزه

خبر میرسه که شهاب حق داشت. یه روز  بدجور دلشو سوزونده بود و

فیروزه رفته و اون هم جواب مثبت داده.  یه خواستگار پولدار برای

رفیق صمیمی شهاب؛ اردالن شکوهی...  خواستگار هم کسی نبوده جز

میشه و دق دلیشو سر من و فیروز  پدرت. شهاب حالش خیلی خراب

میزنه که حد نداره. مامانم گفت اگر با  خالی میکنه. اون قدر هر دومو

نمیکنم. اما من و فیروز واقعاً همو  وز ازدواج کنی شیرمو حاللتفیر

اردالن، من و فیروز هم فرار  دوست داشتیم. شب عروسی فیروزه و

میکنیم و خبر میرسه که مامانم  میکنیم و میریم یه شهر دیگه. ازدواج

 ...بعد از فرار من و فیروز

 :ن افزودکنا هق به این جای حرفش که رسید، زیر گریه زد و هق

مامانم بعد از فرار من از خونه سکته کرد و فوت شد. شهاب...  -
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بیچاره از همه جا نارو خورده بود. از فیروزه، از اردالن رفیق  شهاب

از من که خواهرش بودم. بعد هم که مامان مرد، منو مقصر  صمیمیش

دونست و میخواست سرمو گوش تا گوش ببره. کیهان خیلی  مرگش

فیروز از کار بیکار شد. گاهی حتی نون خشک نداشتیم  که کوچک بود

االرثمو بگیرم اما اون  سیر کنم. پیش شهاب رفتم تا سهم مو تا شکم بچه

بیرون. گفت زدی مامانمونو کشتی و به روح بابامون  منو شوت کرد

 احترامی کردی، بی

 .بازی و بخوای؟ مجبور شدم برم سراغ گفت چجوری روت میشه سهمت

در دنبال کار بود. کیهانو میذاشتم  یچاره هم که اون روزا دربهفیروز ب

. خرجمون در میومد ریز ریز تا این بازیبرای همسایه و میرفتم  پیش

فیروز ارث رسید و فیروزه هم سهمشو بخشید. اون موقع  که به

اعتیاد پیدا کرده بودم. چند  بازیشد اما من دیگه به  وضعمون خوب

اردالن هم ورشکست شده. فیروز پیگیر شد و  وقت بعد خبر رسید که

 .رفت دیدن خواهرش

 فیروزه بهش گفته بود که چند وقت قبلش شهاب پیداش میکنه و میگه
ی اون پدری  حاضره به خاطر فیروزه زنشو طالق بده و برای بچه

کنه،ازش خواسته بود که از اردالن جدا بشه. فیروزه ردش میکنه و 

ک اردالن زهرشو میریزه و باعث شهاب ازطریق دوست و شری

 ورشکستگی
 اردالن، فیروزه کوتاه ستگیامیدوار بوده بعد از ورشک شهاردالن می

 .بیاد، اما فیروزه همچنان پیش شوهرش میمونه

 :آمیز کرد و سر به چپ و راست جنباند ای تأسف سپهر تکخنده

 .حاال همه اتفاقا با هم جور در میان؛ مثل یه پازل -

کیهان اما هیچ نمیگفت. شیوا نگاهش را بین ما چرخاند و بازدمش را 

 .بیرون فوت کرد به
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ایم. شهاب حداقل یه بار  ما هر چی که هستیم، خوب یا بد یه خانواده -

 .هرکدوم ما رو گوشتمالی داده. بیاین حواسمون به هم باشه

 :چشم به من دوخت و اضافه کرد

اومد  ببری. ازت بدم نمیاد و نمی بهت سخت میگرفتم که از کیهان -

 .ندا؛اینو باور کن

 .ی ما را سمت او کشاند صدای پوزخند کیهان، نگاه همه

 از من ببره؟! اون وقت اسم خودتو هم میذاری مادر؟ چقدر میخوای به -

 من شوک بدی آخه؟
ای به شیوا رفت و برخاست. شیوا به دنبالش رفت و هر دو  زهره چشم

 :عمق زد شدند. سپهر لبخندی کمازاتاق خارج 

 .شنودو بردار؛ دیگه همه چیزو فهمیدیم -

خم شدم و دستگاه را از زیر تخت کندم و توی کیفم انداختم. صدای 

ای اهمیت  پسرش بلند شده بود، اما برای ما ، ذره جروبحث شیوا و

 :نداشت. ابروهایش در هم رفت و زمزمه کرد

 یکردی، کیهان اذیتت میکرد؟ تمام مدتی که باهاشون زندگی م -

 :زمزمه کرد

 .ببخشید... اما از سؤالم پشیمون شدم؛ نمیخواستم جوابی بشنوم -

 :لبهایم هاللی شکل شدند و نگاه دزدیدم که پرسید

 ای بریم کارای محضرو سامون بدیم؟ پایه -

 شادیبا ذوق نگاهش کردم. مگر میشد شور و شعفم را پنهان کنم؟! با 
 برخاست. و مرا دنبال خودش کشاند. از میانلبخند زد و 

کیهان و شیوا که در حال بگو مگو بودند عبور کردیم. سپهر در را 

 :و شیوا همان حین گفت گشود

 .برای ناهار برگردین -
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 ی چرخیدیم و نگاهش کردیم. کیهان با دهان باز و چشمانی سرخ خیره
او را بیش از آن عذاب دهم. سپهر لب  نمی آمدمادرش شده بود. دلم 

 :اش را بدهد که پیشدستی کردم تا جواب عمه گشود

 .مرسی زندایی. ما خودمون خونه زندگی داریم -

 اش را جلوی سپهر به سمت کیهان رفت. انگشت اشاره

 :صورت او تکان داد و ثقیل اما به آرامی گفت

 م... ندا هم از این به بعدفهمیدی که با هم فامیلیم؟ بیا مثل داداش باشی -

زنداداشته. با هم خوب باشیم. به بابام هم چیزی نگو... وگرنه من 

 .نمیشینم این بار ساکت

 کیهان دستانش را داخل جیبهای شلوارش برد و با پوزخندی چشم از

 :سپهر گرفت

داداش که نه... ولی دیگه به ندا امیدی نیست. تابلو شد که حتی برای  -

 .دوستم نداشته و نداره. زورکی که نیست... برین به سالمت ثانیه هم یه

*** 

پالتویش را درآورد و روی میزغذاخوری گذاشت. خودش را روی مبل 

من که همچنان ایستاده بودم و داشتم او را  اش را به انداخت. نگاه خسته

 .خندید تماشا میکردم، دوخت و آرام

 وایستادی اون جا که چی؟ -

 :شوخ و شنگ بود نگاهش همی  حتی لهجه 

 معذبی پس؟مگه ما محرم نشدیم؟ چرا  -

 ، چرا این شکلی شدی؟ت برمخوبی؟ من به قربون

 :زمزمه کردم

 .حسودیم شد یادد سروین افتادم -

 :خندید
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کی تا حاال حسودی میکنی تو؟ مگه جز ندای قشنگم کسی به چشمم   -

 اصالً؟ میاد

 :داده بودمدلم داشت غنج میرفت، اما هنوز وا ن

 پس چرا عطرتو واسه اونم زده بودی؟ -

واسه اون نبود. اما چون بوشو دوست داشتی، همه جا میزدمش. از  -

 .فکرای بیخود نکن این

 ...راستی جریان سروین و هوتن -

 :نجواکنان گفت

 .االن نه. حال خوبمونو خراب نکن -

 .تنگ بودش دلم برای

بیخ و بن قطع کرده بود، در دل  خان از نهالی که مادرم در قلب شهاب

 .ی عشق را با اخالص تمام تقدیم من کند پسرشهاب جوانه زد تا میوه

 :بیرون فوت کرد گفت پر آه نفسش را به

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود. برای همین کنار هم بودنمون -

 :لبخند بر لبم نشست و به آنی محو شد

 خان. من خجالت میکشم هابسپهر... به نظرم مامانم مقصره بابت ش -

 ...از

 :میام حرفم دوید و گفت

 نه... من فکر میکنم مامانت کار بابای شیوا رو بهونه کرد تا با بابام -

هاشون، بابامو شناخته بود.  ازدواج نکنه. به نظرم توی اون معاشرت

هرچند دلشو بدجوری شکست، اما خب به نظر من کار درستی کرد که 

 .دازدواج نکر باهاش

 ها که آدم خیلی بدی نبود... ها؟ خان چجوریه؟ اون موقع مگه شهاب -

بابام از اول عمرش تا االن یه اخالقی داره که هیچ وقت تغییر  -
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اونم افراطه. تو هر چیزی گندشو در میاره. مثالً اگر آتئیست  نمیکنه؛

های دنیا رو میزد. میخوام بگم در این حد  ی تئیست همه  میشد، کله

هزار بار موقع غر زدناش گفته که اگر از همون اول  جوگیره. مامانم

همچین اخالقی داره، عمراً اگر باهاش ازدواج میکرد.  میدونست بابام

 نمیخواد با این جور آدما باشه. متوجهی؟ هیچ کس دلش
 خان میسوخت. نفسی سر به تأیید تکان دادم اما هنوز دلم برای شهاب

 :گرفته و گفتم

 .فقط باید میرفت پیش روانپزشک یا روانشناس شاید -

 :لحن سپهر شوخ و شنگ شد

 !آره... پیش یکی مثل هوتن -

 .ی هوتن و سروینو بهم بگو قضیه -

 :پر آه نفسش را به بیرون فوت کرد و خیره به چشمانم شد

 چیز زیادی نمیدونم. فقط این که همدستن و هوتن به دروغ به تو گفته -

ر بیشتر به هم پیام میدن، واسه همین دستگاه شنود مشکل داره. انگا

 .گوشی سروین زیاد به کارم نمیاد روی

هایم افتاد. گوشی سپهر که روی عسلی کنار تخت  پنچر شدم و شانه

 !«بابا»شروع به زنگ خوردن کرد؛  بود،

 هر دو سیخ در جایمان نشستیم و سپهر تماس را وصل کرد. میتوانستم

 .را هم بشنوم شهاب خان صدای 

 .سالم بابا -

 سالم سپهر جان. کجایی بابا؟ -

 :انگیز به من انداخت نگاهی هراس سپهر گلویش را صاف کرد و نیم

 .ی یکی از دوستامم خونه -

 کدوم دوستت؟ -
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 .شما نمیشناسیدش -

 !بردار نبود انگار دست شهاب خان 

 اسمش چیه؟ -

 :سخ دادسپهر با حالتی عصبی پلک روی هم گذاشت و پا

 .هوتن... سالم هم میرسونه -

 :این همه اسم! چرا هوتن؟! شهاب خان گفت

خبرای خوبی برات دارم. آدرس بده بیام... االن از خونه اومدم  -

 .بیرون

اش را به من دوخت. با دست اشاره کرد که هر  سپهر چشمان گرد شده

در دهانم از نشانی هوتن میدانم بگویم.. دستپاچه شده بودم و زبان  چه

 :عمیق کشید تا بر خودش مسلط شود و گفت نمیچرخید. سپهر نفسی

 .آدرسو بهتون میفرستم بابا -

 .باشه پسرم. پس زود باش من دارم راه میافتم -

 :اش را روی تخت انداخت گفت تماس را که قطع کردند، سپهر گوشی

 هوتنآدرس هوتنو بفرست به بابام. بعد هم که من رفتم، زنگ بزن به  -

 .اش و هر جا هست سریع خودشو برسونه بگو من دارم میرم خونه

 .ابروهایم باال پرید و با چشمانی گشاد نگاهش کردم

 سپهر داری چی کار میکنی؟ -

 :دستم داد گوشیاش را برداشت و به 

 .ام مهم نیست دارم از تو محافظت میکنم و جز تو دیگه هیچی واسه -

د هم به هوتن زنگ بزن. الزم شد حقیقتو آدرسو بنویس واسه بابام. بع

بهش بگو... تهدیدش کن اگر همکاری نکنه ال میکنیم و بل میکنیم.  هم

 .بجنب ندا فقط

 توی شوک بودم. سریع آدرس را نوشتم و به پدرش فرستادم. گوشی را
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 .دست سپهر دادم و او هم نگاهی به نشانی انداخت و سمت در رفت

 .ز خوب پیش بره عشقممن میرم. دعا کن همه چی -

 :قبل از این که در را ببندد، نگاهم کرد و با لبخند افزود

 ی دیگه قراره برای همیشه رسماً و قانوناً زن و شوهر بشیم. پس هفته -

 .نگران نباش و فقط به چیزای خوبی مثل همین فکر کن

 .چشمکی زد و رفت. قلب من هم با او پر کشید

برداشتم و چند نفس عمیق کشیدم. با هوتن موبایلم را از داخل کیفم 

 :گرفتم و او بعد از چند بوق پاسخ داد تماس

 !به! چه عجب ندا خانم یاد فقیر فقرا کردن به -

 :وقت کافی نداشتم. سریع گفتم

 .سپهر داره میاد اون جا -

 :کمی مکث کرد و سپس با تعجب پرسید

 !چی؟ -

ش توئه و اون هم آدرس سپهر داره میاد پیشت. به باباش گفته پی -

ات. به باباش گفته تو دوستشی.  و خالصه داره میاد خونه خواست

 .سوتی ندی مواظب باش

 ...مگه تو با سپهر در ارتباطی؟ ندا مگه -

 :میان حرفش رفتم و توپیدم

ای همون جا بمون و اگر نیستی  وقت نداریم هوتن. لطفاً اگر خونه -

 .ات برگرد خونه زود

 :انه پرسیدهوتن طلبکار

 چرا باید این کارو بکنم؟ -

 :لب روی هم فشردم و گفتم

 ات میگم بهم کلک زدی که مشکل چون اگر نکنی میرم به خونواده -
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 .داری. میگم که بهشون دروغ گفتی

 :راست دیوار حاشا را گرفت و باال رفت

 !این چرندیات چیه ردیف میکنی؟ من که بهت دروغ نگفتم -

 :آمیز نجوا کردم کنایهنیشخندی زدم و 

اش  بابای سپهر داره میاد اون جا. میخوای بفهمه که با عروس آینده -

 کشیدی تا سپهرو دیوونه کنید و انتقام اون تحفه رو ازش بگیرین؟ نقشه
 سکوت حکمفرما شد. صدای نفس کشدارش را پس از چند ثانیه شنیدم و

 :بعد زمزمه کرد

 .ام خونه -

کنان به گوشی نگاه کردم و ناباورانه لب  دهتماس قطع شد و من خن

 :زدم

 !آدما چقدر عوضی شدن -

سعی کردم کمتر فکر و خیال کنم، به همین خاطر دوشی مختصر گرفتم 

وقتی که موهایم را خوب خشک کردم، از خانه بیرون رفتم. با کارتی  و

سپهر برایم کنار گذاشته بود، دل را به دریا زدم و حسابی خرید  که

فود خوردم. کنار جدول خیابان به  غذایم را هم در یک فست م وکرد

 .ی موبایلم انداختم تاکسی ایستادم و نگاهی به صفحه امید آمدن یک

 شب شد! یعنی چی شده که سپهر تا االن زنگ نزده؟ -

 بازدمم را غلیظ به بیرون فوت کردم و آمدم گوشی را کنار بگذارم که

 .ملورین پشت خط بودشروع به زنگ خوردن کرد؛ 

 .الو سالم -

 سالم ندا جان. خوبی؟ -

 گفتن از مشکالت چه دردی را از من دوا میکرد؟

 شکر. تو خوبی؟ -
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ام حرف زدم. بهشون گفتم  ام و عمه قربونت برم. ندا من با پسرعمه -

بابام چی کار کرده و حاال قراره با یه قیمت منصفانه تولیدی رو به  که

یرم. اما ظاهراً یه شریک هم دارن. شریکشون میگه تا ازشون بگ نام تو

 .اولی تولیدی رو نبینه، اونو واگذار نمیکنه صاحب

 :لب گزیده و خجالتزده گفتم

 ...ملورین... ببین این جوری که تو به خاطر من بخوای پول بدی و -

 :میان حرفم آمد

ه چیزی ندا جان قرار شد جبران کنم و این تنها راهه. بعدشم وظیفهم -

بابام ازتون گرفت بهت برگردونم. پس این حرفا رو بذار کنار و بهم  که

 مو ببینی؟ بگو کی میای بریم شریک عمه

 :پوفی کشیدم و بیحوصله گفتم

 آخه واسه چی میخواد منو ببینه؟ -

ام گفت اولش که با شریکش حرف زد و گفت صاحب اولی  عمه -

شه بعد که بهش گفتن عمو و سراغ تولیدی، شریکش گفتش نمیفرو اومده

فوت شدن و دخترشون میخواد تولیدی رو بگیره، به این شرط  مامانت

 .بفروشه که ببیندت قبول کرده

 که چی؟ -

 .ام میگفت طرف خیلی آدم حسابی و خوشتیپه نمیدونم ولی پسرعمه -

 :چاشنی کالمش شد و افزود شادی

 .خدا رو چه دیدی؟ شاید بخت یه کدوممون باز شد -

 :شرمگین زمزمه کردم

 .من که بختم باز شده -

 :متعجبانه پرسید

 !چطور؟ -
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 :لبخندم را پنهان کردم و گفتم

 .زنش شدم -

 :لحنش پر از حیرت بود

 !وا! ِ کی؟ چه بیخبر -

 .ی دیگه عقد رسمیه. فعالً عقد موقت کردیم هفته -

 :پوفی کشید و پر غیظ گفت

 ی پیش؟ ن دفعهدوباره ندا؟ برات درس عبرت نشد همو -

 :تلخندی زدم و پاسخ دادم

در دنبال یه خونه و خونواده باشی، این چیزا اهمیت  وقتی دربه -

خودشو ازدست میده. مگه من چند سالمه ملورین؟! هنوز بیست و پنج 

اما حس یه پیرزن هفتاد ساله رو دارم. هیچ کی دور و  سالم هم نشده

تنها بمونم. برای پر کردن ملورین... هیچکی! نمیخوام  برم نیست

عشقم بهترین گزینه است؛ حتی اگر این ننگ و داغ  تنهاییم، بودن با

 .به پیشونیم ای بودن بچسبه صیغه

 :اندکی به سکوت گذشت و ملورین نجوا کرد

 .ات آدرستو بفرست. میخوام بیام خونه -

 ی آدرس را فرستادم و خودم هم با تاکسی راهی شدم. نگاهم به صفحه
بایلم برای دیدن نام سپهر خشک شد، اما او خبری از خودش مو

 .نمیرساند

 .آخر طاقت نیاوردم و با او تماس گرفتم. رد تماس داد و من کفری شدم

 ام بیدلیل است اما چه باید میکردم وقتی نگرانش بودم؟ میدانستم دلگیری
 ی هوتن را گرفتم و منتظر شدم. تماس که وصل شد، این بار شماره

 :یش با فاصله از آن طرف خط آمدصدا

 .من برم چای بریزم برگردم خدمتتون -
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ظاهراً پدر سپهر هنوز گورش را گم نکرده بود. پوفی کشیدم و چند 

 :بعد، هوتن نجواکنان گفت ثانیه

 بله؟ -

 چی داره میگه به سپهر که این قدر طول کشیده؟ شهاب خان  -

 :اش قلبم را سوراخ کرد لحن گزنده

 زعم خودش خبر خوبی آورده. اما شنیدنش واسه تو مثل کابوسبه  -

 میمونه. هنوز میخوای بهت بگم؟
 مروت بود و من خبر قلبم داشت یکی در میان میزد. هوتن چقدر بی

 :نداشتم. با عصبانیت تشر زدم

 .حرف بزن ببینم چه خاکی به سرم شده -

 :صدایش آرامتر شد

 .هم بزنه و به باباش گفت نامزدیش با سروین -

 :ابروهایم باال پرید و لبخندی پهن زدم

 .جدی؟! این که خبر خوبیه -

 .صدای پوزخندش خط انداخت بر روانم

 ...آره تا این جاش که واسه منم خوب بود. اما -

ام تحمل آن همه  با اما و اگری که آورد، مردم و زنده شدم. دل بیچاره

 :را نداشت. نالیدم عذاب

 .ن. از استرس مردمد بگو دیگه هوت  -

 :نفسی کشید و نجوا کرد

 .یکی دیگه رو براش لقمه گرفته -

قلبم به یکباره ایستاد. مرگ را با چشمان خودم دیدم. باز هم قرار بود 

ازآسمان و زمین بال برایم نازل شود. حاال چطور باید برای دست به 

سرکردن کاندیدای جدید هم نقشه میکشیدیم؟! خدا چرا مرگ مرا 
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 میرساند؟ن
 گوشی از دستم سر خورد و به زمین افتاد. بغضم باال آمد و سد چشمانم

 .شکست. دلم دیگر تاب و توان نداشت

*** 

 قند بیارم؟ میخوای یه لیوان دیگه آب -

سر به چپ و راست تکان دادم. موبایلم را از گوشش دور کرد و 

 :گفت لندلندکنان

 پس چرا گوشیشو جواب نمیده؟ -

 :در گلو خفه کرده بودم، دوباره جان گرفت و ضجه زدم هقی که هق

آخه چرا این طور شد؟ مگه من چه گناهی کردم که باید این همه  -

 بکشم؟ بدبختی

 :گرانه نگاهم کرد و گفت مالمت

آروم باش ندا. چیزی نشده که. سپهر این یکیو هم مثل سروین  -

 .میپیچونه

 :اش کردم و گفتم نگاه چپی حواله

رت االن سروینو پیچونده؟ ملورین من دیگه طاقت یه نفر دیگه به نظ -

 .ندارم. به خدا دیگه ندارم رو

ام زنگ خورد. به امید  ام را باال کشیدم و همان لحظه گوشی آب بینی

 :سپهر باشد، در جایم نیمخیز شدم اما ملورین با لبی برچیده گفت این که

 .هوتنه -

 :دستم را در هوا تکان دادم

 .کن بدخبرو قطعش -

 :اما بالفاصله از حرفم پشیمان شدم

 .نه نه. گوشیو بده من -
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سری تکان داد و گوشی را سمتم گرفت. تماس را وصل کردم و با 

 صدایی

 :که مرتعش و دورگه بود، بدون سالم و علیک پرسیدم

 سپهر کجاست؟ چرا گوشیشو برنمیداره؟ -

 . همونجا باش دارمگوشی سپهر دست منه، خودشم با باباش رفت سفر -

 .میام پیشت

آمد؟! مگر میدانست که  و بعد تماس را قطع کرد. داشت پیش من می

 :پنهان شده بودم؟ سرم را دو دستی چسبیدم و زار زدم کجا

 ام. چرا این جهنم تموم نمیشه؟ لی خالیسر در نمیارم ملورین. خا-

 :ملورین کنارم نشست و بازدمش را به بیرون فرستاد

 .شلوغش میکنی. چیزی نشده کهداری  -

 :اش نهادم سر روی شانه

 چطور میگی چیزی نشده؟ هوتن داره میاد این جا و گوشی سپهر پیش -

اونه. آدرس منو از کجا آورده آخه؟ سپهر هم با باباش پاشده رفته 

 .ای خدا مرگ منو برسون.مسافرت

زدم ای به جانش غر  نچی کرد و دست روی موهایم کشید. چند دقیقه

ی هوتن هم پیدا شد. اشکهایم را پاک کردم و زل او که  سروکله که

من و ملورین روی مبل نشسته بود، شدم. لبخندی زد و  روی روبه

 .روی میز جلومبلی گذاشت گوشی سپهر را

 .اینم گوشی آقا سپهر -

 :پر غیظ چشم به او دوخته بودم که خندید

 که بهت بگم یه سری چیزامیفهمم عصبانی هستی. اما سپهر بهم گفت  -

 .رو در مورد من اشتباه حدس زده بوده

 :ابروهایم به آنی باال پرید و او افزود
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ی  آدرس این جا رو خودش بهم داد و ازم خواست ببرمت خونه -

 .ملورین دوستت

 :ی من شد نگاهش سمت ملورین چرخید و دوباره خیره

ست، اونم اینه که ای هم ه اما خب خودشون هستن. فقط یه چیز دیگه -

هدفم تو نبودی ندا. من نه االن، نه دیروز، نه فردا... همیشه عاشق  من

هستم و بودم و خواهم بود. من و سروین تو مقطع کارشناسی  سروین

 ...بودیم. من دوستش داشتم اما اون دانشگاهی هم

 :بازدمش را غلیظ به بیرون فوت کرد و ادامه داد

 ت قراره باهاش ازدواج کنه و از این حرفا؛دلش پیش سپهر بود. میگف -

 منو نمیدید. میگفت براش کمم. قرار و مدارش که با سپهر به هم خورد،
عزممو جزم کردم و رفتم تورنتو درسمو ادامه دادم. شدم اون جوری 

سروین میخواست. وقتی برگشتم اون بازم گفت منو نمیخواد. تا این  که

وقتی تو بیهوش بودی دیدمش. خب من اون روز توی بیمارستان،  که

 میخواستم ازت درخواست کنم که باهام ازدواج کنی. به هر حال قبلش

 .میخواستم زندگی تشکیل بدم و بین همه با تو بیشتر از بقیه راحت بودم

 ی کیهان هم که بعد هم پیش خودم خیال میکردم تو واسه فرار از خونه
 روز توی بیمارستان، تصمیمم یه شده، پیشنهادمو قبول میکنی. اما اون

مقدار تغییر کرد. سروین گفت دیگه عاشق سپهر نیست و ازش کینه 

 .داره

 .گفت اگر کمکش کنم که حال سپهر رو بگیره، باهام ازدواج میکنه

اش این بود که کاری کنیم سپهر از تو دل بکنه و عاشق اون بشه،  نقشه

ش همه کوچیکش کنه. سروین درست روز عقد جواب نه بده و پی اما

باشه، اما خب... منم از خود سروین کینه به دل داشتم. اولش گفتم  گفتم

کاری کنم که تو به سپهر نزدیک بشی تا من هم حال سروین رو  باید یه

بعدش نتونستم ندا. دلم دوباره هوایی شده بود. سروینو  بگیرم. اما
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لی کردم و این ی اونو عم میخواستم ومیخوام. به همین خاطر خواسته

 ...وسط فقط

 :سرش را به زیر انداخت و آرامتر از قبل گفت

 فقط تو اذیت شدی. معذرت میخوام که ازت استفاده کردم تا به سروین -

 .برسم

هایش  از این که حسی به من نداشت خوشحال شدم. اما از سوءاستفاده

 .نه

 :نیشخندی زده و گفتم

 حاال بهش رسیدی؟ -

 م به چشمان من دوخت. تبسمی کمرنگ روی لبهایشسر بلند کرد و چش

 :جا خوش کرد و گفت

شاید باورت نشه، ولی اون روز توی مهمونی سپهر، به تو حسودیش  -

 .بود. میگفت زیاد دور و برت نباشم شده

 :لبخندش عمق بیشتری گرفت و ادامه داد

 .شدحاال هم که بابای سپهر نامزدیشونو به هم زد، دیگه نور علی نور  -

 :ابروهایم را در هم پیچ داده و پرسیدم

 راستی شهاب خان چی میگفت؟ -

 :هوتن پوفی کشید و چنگی به موهایش زد

وقتی به سپهر واقعیتو گفتم، باباش سر رسید. بهش گفت سروینو  -

ات یه دختر خیلی بهتر پیدا کردم. سپهر هر چی  شو که واسه بیخیال

باید برن یه شهر دیگه تا اون باباش نم پس نداد. گفت  اصرار کرد

خان به وجود تو هم شک کرده بود. به همین خاطر  دخترو ببینه. شهاب

ماشین منتظرش بود، گوشیشو داد به من تا باهات  سپهر وقتی باباش تو

 .تماسی نداشته باشه
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 میترسید باباش بفهمه و یه بالیی سرت بیاره. گفت ریسک میکنه و بهم
بهت ماجرا رو بگم. بعدم ازم خواست ببرمت یه اعتماد میکنه تا بیام 

ی دوستت ملورین خانم. ازم خواست بهت بگم  امن، ترجیحاً خونه جای

کنی تا برگرده. وقتی داشت میرفت خیلی عصبی بود. میگفت  صبر

 .این دختر جدیده رو چجوری دک کنه نمیدونه

 :تلخندی زدم و اشکم چکید

 !هام در ارتباط نباشهپس... گوشیشو گذاشت و رفت. تا با -

 :ملورین دلداریام داد

 .به خاطر خودت کرده ندا جان. یه کم هم اون بنده خدا رو درک کن -

 نفس برخاستم و به سمت اتاقم رفتم و در حالی که از شدت خشم نفس

 :میزدم گفتم

اش من باید سپهرو درک کنم؟ به  پس کی منو درک کنه؟ چرا همه -

اش.  نیست. گور بابای شهاب و دار و دستهکه باباش راضی  جهنم

میتونست منو برداره ببره آمریکا و با هم زندگی کنیم. اما این  سپهر

 .من دیگه بریدم ملورین .کارو نکرد

 :ملورین دنبالم راه افتاد و گفت

 ی زندگی اون، تویی. هر ببین داری چجوری قضاوتش میکنی؟ همه -

ت تو رو در نظر میگیره. کاری میخواد بکنه اول صالح و مصلح

 .غیرمنطقی حرف میزنی داری

 :حین این که داشتم لباسهایم را جمع میکردم گفتم

 هیچ هم غیرمنطقی حرف نمیزنم. عوض این که بزنه کیهانو به خاطر -

این همه فاصله انداختن بینمون ناکار کنه، بهش میگه بیا مثل داداش 

 .ه پاشده رفته مسافرتبا اون بابای از قاتل بدترش هم ک .باشیم

 :صدای هوتن از پذیرایی بلند شد



 

227 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 راستی سپهر اینم گفت که وقتی باباشو انداخت زندان، کیهان هم جون -

 سالم به در نمیبره، چون همدستش بوده. گفت دور و بر کیهان هم آفتابی
نشی. منظورش چی بود دقیقاً؟ کیهان و بابای سپهر مگه چی کار 

 کردن؟

 :را جمع کرد و من دست به کمر به پذیرایی برگشتم ملورین لبخندش

خیلی خب خبرتو رسوندی، حاال میتونی بری دیگه. به سالمت. به  -

تحفه هم بگو دیگه دور و بر سپهر آفتابی نشه. بگو وای به حالشه  اون

کلمه به شهاب خان حرفی بزنه. این بار دیگه من ساکت نمیشینم  اگر یه

 .تماشا کنمکاری بقیه رو  تا گند

*** 

اش  موبایل سپهر را دستم گرفتم و به همه جایش سرک کشیدم. گالری

بود از عکسهای دونفرهمان. وارد دفترچه تلفنش شدم و دیدم که  پر

ذخیره کرده بود و « مروارید دلم»مرا باز هم مثل گذشته  ی شماره

ریز خندیدم و نگاهی به ضبط صوت موبایلش « آویزوون. »سروین را

ام را وصل کردم و با  شده! هندزفری بود از صدای ذخیره اختم؛ پراند

 :سپردم اشتیاق گوش

 امروز اولین روزیه که برگشتم آمریکا. ملورین نیست و من خیلی»

 ناامیدم. عشق تو یه نگاه بدترین اتفاقیه که ممکنه واسه یه نفر بیفته. من
 م. نه به خاطرملورینو تو یه نگاه پسندیدم. نتونستم ازش چشم بردار
ای داشته باشن،  زیباییش؛ آدم ممکنه خیلیها رو ببینه که زیبایی افسانه

 ی خاکی هست که گره میخوری بهش... که فقط یه نفر توی این کره اما
جفتتونو از یه ِ گل سرشته باشن. من و ملورین... ندا، هر چی که 

هست، منو اون هم ِ گلمون یکیه. میدونم به خاطر پول سمتم اومد، اما 

اول عشق و عالقه رو توی چشماش دیدم. استاد  من از همون

که برازنده تو آدم شناس خوبی هستی و کمتر  مرفولوژیم همیشه میگفت
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میگفت؛ چون من ملورینو خوب شناختم. به  ی. راستپیش میاد اشتباه کن

دل بکنم؛ اما اون ظاهراً دل کند. خیلی  همین دلیل هم نتونستم ازش

 «!راحت

فینم بلند شد. ترسیدم  با آستین، اشکهایم را پاک کردم و صدای فین

را بیدار کنم، به همین خاطر از اتاق بیرون رفتم و روی مبلی  ملورین

ی بعدی را انتخاب  صورت رندوم صدای ضبط شدهو به  دراز کشیدم

 :کردم

تو ماشینم و منتظرم تا بیاد. یه چیز جالب؛ هیچ وقت خدا اسمش »

 !«نبوده. گفت بهش بگم ندا ملورین

 :لبخند زدم و صدای آخر

ام، یا هر کی که از این به بعد  کیهان، عمه استرس دارم. میترسم »

ابام بگه. میترسم بابت ندا. میترسم به ب قراره بیاد تو این ماجرا، چیزی

بابام قصد کشتن منو نداشته و  از دستش بدم. راستی! فهمیدم که

خوشحال میشدم که بابام  میخواسته از دست ندا خالص بشه. باید

به کارش داشته که  نمیخواسته منو بکشه؛ اما نشدم. آخه ندا چی کار

 میخواسته جونشو بگیره؟ جون کسی که از خودم خیلی

 .«بیشتر دوستش دارم. به گمونم واسه همین خوشحال نشدم... ندا

در به دنبال آرامش و راحتی من بود  اشک امانم را بریده بود. او دربه

این ندای دیوانه مدام غرولند میکرد و از کارهای او ایراد  و اما

 .میگرفت

صبح روز بعد، با ملورین راهی شهر خودمان شدم. دل توی دلم نبود و 

ها در ذهنم زنده میشد. سعی کردم فکرم را به چیز دیگری  گذشته یاد

 مشغول

 :کنم

 ات چی کار میکنه؟ میگم... تولیدی دست عمه -



 

229 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

ام داشت، دیگه به جاش تولیدی رو داد  بابام یه خرده حسابی با عمه -

 .بهش

 !پوزخند زدم؛ تولیدی را به جای خرده حساب داده بود. تولیدی پدر مرا

 ؟! وا عجبا! آهنمی آمدقدر ثروتمند بودند که آنجا به چشمشان  یعنی آن
 رها کردم و چشم بستم. خواب برایم بهتر از حرص غلیظم را 

و جوش خوردن بود. نمیدانم چند ساعت گذشته بود که تکانی به بدنم 

 .شد وارد

 .پاشو بریم یه چیزی بخوریم بلکه نمیریم از گشنگی ...ندا جان -

 :چشمانم را بسته نگه داشتم مقاومت کردم و

 .من گرسنه نیستم. تو برو بخور -

 :غرولندش شروع شد

 .نمیشه که تنهایی. بیا دیگه... پاشو زود باش -

 بیحال و حوصله بلند شدم و چقدر خودم را لعنت فرستادم که قید خواب
ومنی کرد و  عزیزم را زدم. مشغول غذا خوردن بودیم که ملورین من

 :پر واضح بود برای حفظ ظاهر است، گفتای که  باخنده

 .ندا جان. یه چیزی هست که باید بهت بگم -

 :پرسشگرانه نگاهش کردم و او شرمگینانه افزود

 مه، ما با هم نامزدیم یه من و... من و کیارش... منظورم پسرعمه -

جورایی. یعنی خب هنوز کسی نمیدونه به هم عالقه داریم. یه وقت 

 .شا ع به شریکشون چی گفتما. شوخی بود همهرو نکنی راج جلوش

 .ام نوشیدم ای از نوشابه خندیدم و جرعه

 ها همون حرفت که گفتی خوشتیپه و شاید بخت یکیمون باز بشه؟ -

 .نما تحویلم داد و سر به بله جنباند لبخندی دندان

 .ات بگو خیالت تخت. چیزی نمیگم. بعدشم یه کم از این پسرعمه -
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 چجوریاست؟

 :انش درخشید و با آب و تاب گفتچشم

 خیلی جیگره ندا. اصالً یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. حتی از -

 .کیهان شما هم خفنتره

 :ام را قورت دادم پخی زیر خنده زدم و لقمه

 !ماشاءا... خوب همه رو رصد میکنیا -

 :لبهایش کش آمد

 همای و میخوای دوش بگیری و بعدش  میدونم وقتی برسیم خسته -

بخوابی. اما میشه محض خاطر من اول بریم تولیدی بعدش بریم خونه؟ 

 .کیارش قول دادم که اول برم اونو ببینم به

 :شانه باال انداختم و خبیثانه زمزمه کردم

 ام؟ دیگه قول دادی رفته. من این وسط چی کاره -

 سر گذاشتن با او برداشتم و اش را که دیدم، دست از سربه ب برچیدهل
 ول بگو و بخند شدیم. خوش به حالش که قرار بود عشقش را ببیند؛مشغ

ی سهیل و هر صد سال یک بار رؤیت میشد!  سپهر که شده بود ستاره

 گرفت اما به روی خودم نیاوردم. داخل ماشین شدیم و من بین راه دلم
ام را به گوشی سپهر وصل کردم و به آهنگهایش گوش  هندزفری

 :سپردم

 تو که معروفی»

 ام به دیوونگی مثل خودم که دیوونه
 همه میشناسن

 تو رو با من و با من و با من ای جونم
 من

 متوی چش
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 تو عزیزدلم به زیبایی معروفی
 تو که معروفی
 تو که معروفی

 به اون خندهی دلبرانت بخند آروم
 تو که با حرفات

 ت یه حس نامعلومآدمو میدی دس
 بیا بی تعارف

 ...«میلته خانومببر این دلو هر جا که 

 حس خوبی بود شنیدنش. میدانستم به هوای من آن آهنگها را گوش
لیستش را برایم با آن صدای افتضاحش  میداد. مثل گذشته که پلی

 .و من غش میکردم برایش میخواند

*** 

 کشان به او که داشت جلوی در ورودی تولیدی پارک کرد و من خمیازه
 ختم. سه مرد از در تولیدی خارجی کیارش را میگرفت چشم دو شماره

 :حاصلش را قطع کرد و با ذوق گفت س بیشدند وبه یکباره ملورین تما

 .اِ! کیارش اون جاست -

 :با انگشت نشانش داد

 میبینیش؟ -

نگاهم بین سه مردی که داشتند به هم دست میدادند، نوسان گرفت. 

به آن سه گفت که کیارش از کیهان بهتر است، اما من هر چه  ملورین

 !ی مورد نظر را نیافتم کردم، گزینه نفر نگاه

 کدومشونه؟ -

ملورین بدون این که جواب مرا بدهد، از ماشین پیاده شد تا رخ نمایاند 

ی هر سه معمولی  ومن دوباره به آن سه مرد جوان خیره شدم. چهره

بود وهیچ کدام بر دیگری برتری نداشت. دو مرد جدا شدند و سوار بر 
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منگاهی به ملورین  گرانقیمتی از تولیدی فاصله گرفتند. نی ماشین

برای آن یک نفر باقیمانده دست تکان میدهد. کیارش  انداختم و دیدم که

شده کدام یک از آنهاست، لبخندی زد و سمت ما پا تند  که حاال مشخص

ملورین شکفت و لبخندش زالل شد. کیارش به ملورین  کرد. گل از گل

پرسی کرد. صدایشان را میشنیدم که چطور قربان  حوالرسید و با او ا

 .ی هم میرفتند صدقه

از ماشین پیاده شدم و صدای باز و بسته شدن در، توجه کیارش را 

 :کرد. با تعجب نگاهش را به من داد که ملورین گفت جلب

 وای پاک یادم رفت بهت بگم. ایشون دوستم ندا هستن. همون صاحب -

 .اولی تولیدی

 :ی کیارش باال رفت و لبخند زدابروها

 .سالم عرض شد خانم -

 سالم جناب خوبین؟ -

 قربان شما. اگر میدونستم امروز با ملورین جان تا این جا میاین، آقای -

 .اشرفی رو نگه میداشتم که با هم صحبت کنید

 :ملورین پرسید

 همونا که االن باهاشون خداحافظی کردی؟ -

 :کیارش سر تکان داد

 حاال یه روز که ندا خانم هم آمادگی داشتن، باهاشون قرار میذارمآره.  -

 .همو ببینن

حدس این که آنها شریک مادر کیارش در تولیدی بودند، زیاد سخت 

 .نبود

 کیارش پیشنهاد رفتن به یک کافه را داد و من با وجود خستگی فراوان
و من موافقت کردم. به هر حال ملورین و او دلشان برای هم تنگ بود 



 

233 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 .آمدم دار میشدم، بهتر بود با دلشان راه می که داشتم تولیدی هم

روی صندلی عقب نشستم و ملورین پشت فرمان و کیارش در کنارش 

گرفت. سمت کافه راه افتاد و نمیدانم قسمت بود یا چه که حوالی  جای

ای که همراه پدر و مادرم، روزهای  اولمان رسیدیم. همان خانه منزل

 .پری کردم، پدرم ورشکست نشده بود و غمی نداشتیمس خوشی را

 . پول که داشته باشیم،می آورد دروغ میگویند که پول خوشبختی ن
 خوشبختی خودش جذبمان میشود. راستش را که بخواهی، مشکالت

 بزرگ انسانهای ثروتمند، خرده مصائب فقراست. ثروتمند که نه، ولی
ان فهمیده بود از کجا وضعمان خیلی خوب بود. به گمانم شهاب خ

بزند تا نیست و نابودمان کند. حیف سپهر که پسر او بود. حیف  ضربه

 .قربانی عشق نافرجام شهاب خان شدم من که

 ملورین، میشه همین جاها نگه داری؟ -

 :ی جلو نگاهم کرد از داخل آینه

 چرا؟ -

 :حرف چشم از او گرفتم و خودش دستم را خواند بی

 سر جاشه ندا. ولی اگر ببینیش حالت بد نمیشه؟تون هنوز  خونه -

 :نگاه معذبم را سمت کیارش چرخاندم و زمزمه کردم

 .اگر میشه نگه دار... مرسی -

 :سری تکان داد و گفت

 آدرس خونهمون رو بهت میفرستم. زود برگرد، باشه؟ -

 :نجوا کردم

 .باشه -

 :ای متوقف کرد و من زمزمه کردم ماشین را گوشه

 .خداحافظفعالً  -
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 ی سابقمان پا تند کردم. هر چه منتظر جوابشان نشدم و سمت خانه
 هایم بلندتر و تندتر میشد. قلبم با سرعت نزدیکتر میشدم گام

آوری میتپید و داشت مرا به تباهی میکشاند. دست سرنوشت  سرسام

به آنجا کشانده بود. جایی که خبری از غم و غصه درونش پیدا  مرا

ه پدرم بود، مادرم بود، من بودم و یک دنیا شادی. نشانی جایی ک .نمیشد

هایش نبود. مال و منالی داشتیم و آشیانی، کیهان را  و دسیسه از شهاب

کسی قصد کشتن مرا نداشت. دنیای رنگی بود... دنیای بی  نمیشناختم و

 .فاصله داشتم با آن رنگین کمان غم بود. حاال اما

مانده بود. جلویش ایستادم و محو ساختمان همانطور مثل گذشته 

شدم. خودم را دیدم و پدر و مادرم را... که شاد و خرم از در  تماشایش

آمدیم و سوار ماشین پدرم شدیم. تلخندی روی لبم نشست.  آنجا بیرون

 .ام خودنمایی کرد و به لبهایم که رسید، جان داد گونه اشک روی

 بودم که دیگر پدر و مادرچه کرده بودم که سزایم این بود؟ چه کرده 
 ام آن طور از هم پاشید و تنها شدم؟ نداشتم؟ گناهم چه بود که زندگی

 هقم زانوی غم بغل گرفتم. هقروی ساختمان،روی جدول نشستم و روبه
 در گلو خفه شد و بی صدا اشک ریختم. دلم مادرم میخواست که در

پدرم را طلب قرارم  آغوشم بگیرم، که برایم الالیی بخواند. قلب بی

کسم  که پشت و پناهم باشد، که محبتش را بی دلیل نثار دل بی میکرد،

 !چقدر غریب و تنها بودم کند. آخ که

 .پچ میکردند مردم رد میشدند، مردم با تعجب نگاهم میکردند، مردم پچ

 اما مگر مهم بود؟ نمیدانم چقدر گذشت که سرانجام از دیدن ساختمان
ام را از کیفم  خاستم و راه افتادم. گوشیدست کشیدم. از جایم بر

آدرسی که ملورین قرار بود برایم بفرستد را بخوانم. پیامش  درآوردم تا

ندا فعالً نیا. سپهر و باباش اومدن »چشمانم چهارتا شد:  را باز کردم و

 .«مون خونه
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و سپهر آنجا چه کار  شهاب خان به یکباره در جایم خشک شدم. 

 !داشتند؟

 .افتادم شهاب خان های هوتن از  میخواستند؟ ناگهان به یاد نقل قولچه 

دختر بهتری برای سپهر پیدا کرده بود... عشقم را برداشت و با خود به 

بهتر از سروین،  رهد؟ آن دختشهر آورد تا ملورین را نشانش د این

 ملورین

 !دوست من بود؟

 !«ی مورد نظر بابای سپهر تویی پس گزینه»نوشتم: 

یامم را دید ولی جواب نداد. سرم به دوران افتاد و دستم را بند دیوار پ

کردم. توانایی تایپ کردن نداشتم، اما به هر زحمتی بود، نوشتم:  کنارم

 .«مونو ببخشه. بگو دیگه نمیخوامش بگو مدت صیغه به سپهر»

آمد تا مرهمی  دروغ محض بود، اما جز آن چه کاری از دستم برمی

بهش میگم، اما این قدر »ام؟ ملورین فرستاد:  ر سوختهبر جگ بگذارم

 .«تصمیم نگیر احساسی

 .بهش بگو میخوام با یکی دیگه ازدواج کنم. بگو ازش بدم میاد»نوشتم: 

 «.ازش متنفرم

ه دادم. روی زمین تکیتوی کیفم برگرداندم و به دیوار گوشی را 

 چمباتمه زدم
ام  روزهای نحس زندگیهقم کل کوچه را برداشته بود. چرا  و هق

 نداشتند؟ چرا آن قدر سگ جان بودم و نمیمردم؟ تمامی
 نفسی عمیق کشیدم و با آستینم صورت خیس از اشکم را پاک کردم. از

جایم برخاستم و افتان و خیزان راه افتادم. کاش جرأتش را داشتم و 

 را جلوی یک ماشین میانداختم و از این سرنوشت شوم نجات پیدا خودم

 .کردم. اما حتی مرگ هم با من غریبگی میکردمی

ام زنگ خورد. ایستادم و  ام را باال کشیدم و همان حین گوشی آب بینی
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اش انداختم؛ ملورین بود.  از کیفم درآوردم و نگاهی به صفحه آن را

 .و تماس را وصل کردم تلخندی زدم

 ...سالم عروس خانم! سالم هوو جون. هوو هوو دارم هوو -

 :خزعبل میگفتم كه صدای سپهر توی گوشی پیچیدداشتم 

 .نکن ندا، نگو. این حرفا رو نزن -

ام شروع شد و همزمان اشکهایی که هر کدام به  های عصبی خنده

 .ای مروارید بود از چشمانم جاری شد دانه درشتی

گوشیتو دادی به هوتن که با من حرف نزنی. چی شد آقا سپهر؟ چی  -

 !خواستگاریت فتادی؟ اونم درست وسط مجلسمارزشت ا یاد زن ک شد

 سکوت کرده بود و حرفی نمیزد. نفسهای کشدارش را شنیدم و بعد

 :صدای مرتعشش با فاصله به گوش رسید

 ملورین خانم میشه چند لحظه خصوصی با ندا صحبت کنم؟ -

 نفهمیدم ملورین چه گفت، اما حدود ده ثانیه بعد، آوای دورگه و خشدار

 :م رسیدسپهر به گوش

 ...تو با این دید به خودت نگاه میکنی؟ ندا تو عشق منی -

 ...ی تو همه

 .میان حرفش رفتم و برایم مهم نبود که به پهنای صورت اشک میریختم

های  تم؟ آره دیگه. یه چیزی توی مایه منظورت اینه که معشوقه -

ی شاه بود. منم مثل اونم برات؛ نه؟ البد  غفاری که معشوقه پروین

 !اسفندیاری چشم زمردی قصه است ملورین هم ثریا

 :ای تمسخرآمیز سر داد خنده

ه خودم این جا نیستم اآفرین تاریخت خوبه! اما من به خواست و دلخو -

 .این قدر تیکه بارونم میکنی که

 :کنان گفتم جیغ از خود بیخود شده و عنان از کف دادم. جیغ
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 موقع منو برمیداشتی و با هماتفاقاً به خواست خودته. اگر همون  -

 میرفتیم آمریکا و ازدواج میکردیم، دیگه این اتفاقات نمیافتاد سپهر. به

 .خواست توئه که ما االن توی این وضعیت گیر افتادیم

ندا جان، عزیز دلم زندگی اصلی بابای من توی آمریکاست.  -

ببرمت تو لونه زنبور؟ بعدشم... من فکر کردم رضایت  میخواستی

 .مهمه. نمیدونستم بابام یه همچین آدمیه. به خدا نمیدونستم انواده خیلیخ

دیگر طاقت نداشتم. نمیتوانستم تحمل کنم و دم نزنم. از طرفی دلم برای 

         با من شده بود.  ارتباطتر از خودم میسوخت که درگیر بیش او

 :باال کشیدم و گفتم ام را آب بینی

 دردسر ببخش. میخوام یکیو پیدا کنم و بی ی صیغه رو مدت باقیمونده -

 .برم سر خونه زندگیم

 :صدای پوزخندش گوشم را پر کرد

 یعنی این قدر عجله داری  -

 .عجله دارم چون دلم خانواده میخواد. میخوام یه خانواده داشته باشم -

 بچه داشته باشم. زندگی داشته باشم. تو چه میفهمی از این چیزا؟

 :لحنش ملتمسانه شد

 یه کم دیگه صبر کن. قول میدم میبرمت یه جایی که دست هیچ کی -

 ...بهمون نرسه. دو جین بچه میاریم و

 :حرفش را بریدم و جلوی خودم را گرفتم تا هق نزنم

 .مدت صیغه رو ببخش -

 :شک داشت اشک میریخت به وضوح صدایش لرزید و بی

 !واقعاً اینو میخوای؟ -

 .آره -

 نین چیزی نمیخواستم. اما چه کار میکردم که او ماهنه... به هیچ وجه چ
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 بود و من پلنگ؟ چه میکردم وقتی هیچ وقت نمیتوانستم تمام و کمال
 داشته باشمش؟ چه میکردم وقتی دلم داشت به حال هردویمان میسوخت؟

 :بازدمش را توی گوشی فوت کرد

 .بخشیدم... بخشیدم عشقم. حاال آزادی -

 :صدایم را کنترل کردم بغضم ترکید اما ارتعاش

 .ام تموم شد باهاش ازدواج کنم خوبه. یکیو پیدا میکنم تا وقتی عده -

 :ناگهان داد زد

 میدونی وقتی این حرفا رو میزنی من چه حالی میشم؟ میدونی -

 میده؟ میدونی داری عجوالنه و از روی نامردیحرفات داره بوی 
 قلب من چیکار میکنیعصبانیت تصمیم میگی؟ هیچ میدونی داری با 

 ندا؟

 :تلخندی زده و گفتم

ام؟ خبر داری پا  تو چی؟ خبر داری االن که اون جایی من چه حالی -

؟ تو خبر نامردیرفتی خواستگاری یه نفر به جز من و این یعنی  شدی

 من االن از همه آدمای دنیا تنهاترم؟ داری که

 :هقش توی گوشی پیچید هق

 ؟ به خدا اگر روحمم از این مجلس خبرمن اومدم خواستگاری؟ من -

داشت! اصالً هنوز بابام حرف خواستگاری رو پیش نکشیده؛ تو 

ام؟ ندا من  به این نتیجه رسیدی که االن وسط خواستگاری چطوری

نمیخوام دوباره از دستت بدم. حرفاتو پس بگیر ندا،  ست دارم. ندادو

 .پس بگیر

 مان به نفعش بود. تا کیپلک بستم و تماس را قطع کردم. جدا شدن
 میخواست به پای من بسوزد؟ دندانپزشک نخبه و تیزهوش را چه به

 !القبای بدبختی مثل من؟ دختر یک
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*** 

 من فقط برو

 زنپرس از حال و رو»

 نمون نشو پاسوز من فقط برو
 من نباش

 ربرس به زندگیت به فک
 ازم که پرسیدن بگو دوسم نداشت

 دلمیکی دوتا نیست آخه درد این 
 چیزی نمیگه خیلی مرده این دلم
 زیادی عاشقت شدم دلت رو زد

 .«..بذار تموم شه قصه مون چه خوب چه بد

 :به یکباره هندزفری کشیده شد و صدای ملورین به گوشم رسید

 در دنبالتم؟ تو این جایی چهار ساعته دربه -

چشمان تار و پُرم نمیتوانست او را واضح ببیند. رو از او گرفتم و 

ی قدیممان دوختم. کنارم روی زانو نشست و دستم را  را به خانه نگاهم

 :گرفت

 ندا جان، این کارا چیه میکنی؟ -

 .دستم را بیرون کشیدم و سر روی زانوهایم گذاشتم

 به سپهر چی گفتی که رو پا بند نبود؟ -

هایم سنگینی کرد. سر بلند کردم و دیدم که  جسم گرمی روی شانه

ورده و روی من انداخته است. دستمالی جلو آورد و را درآ پالتویش

 :پاک کرد اشکهایم را

 !پاشو بریم خونه... داره برف میاد، یخ کردی -

 :بغضم ترکید و هق زدم
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 تو که زنش نمیشی؛ نه؟ -

 :خندید و در آغوشم کشید

 دیوونه من که کیارشو بهت نشون دادم و گفتم چقدر دوستش دارم. این -

 !میگی؟ بعدشم سپهر اصالً منو نگاه میکنه؟چرت و پرتا چیه 

 .هقم شدت گرفت و او آغوشش را محکمتر کرد هق

 .ام. میترسم... دیگه نمیتونم شجاعانه رفتار کنم ملورین خیلی خسته -

 :از آغوشم جدا شد و صورتم را میان دستانش گرفت

اصالً  تم... دوستتم.ا منو ببین ندا. از این به بعد من خواهرتم. خونواده -

هرچی که تو بخوای هستم. مواظبتم و نمیذارم کسی اذیتت کنه. دیگه 

 وقت این جوری غمبرک نزن و به من تکیه کن، باشه؟ هیچ

 .قلبم حرارت گرفت و داغ کرد. چقدر به شنیدن آن حرفها احتیاج داشتم

 .بازویم را کشید و بلندم کردم

 کرده. انگشتهات همبریم خونه که مامان یه الزانیای خوشمزه درست  -

 .باهاش میخوری

 ام بسته ماشینش شدم. بدن قندیلبه لبهایم دادم و با کمک اوسوارانحنایی 
ام را  داشت در گرمای ماشین ذوب میشد. دستمالی برداشتم و آب بینی

در اثر حرارت روان شده بود، پاک کردم. ملورین کنارم نشست و  که

 :را روشن کرد ماشین

 .و سپهر نزن شهاب خان ندا فقط یه چیزی. جلوی کیارش حرفی از  -

 .نمیخوام بیخودی حساسش کنم

 .ی کنارم به خیابان سپیدپوش خیره شدم سر تکان دادم و از شیشه

ی بعد که تو هم آماده بشی و  به کیارش گفتم قرار رو بذاره واسه هفته -

 ات در بیای. خوبه؟ کم از این حالت افسرده یه

 :ن طور که به خیابان زل زده بودم، نجوا کردمهما
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 .نمیخوام زیاد مزاحم تو و مامانت بشم -

 :ام زد خندید و با مالیمت روی شانه

ی خودته عزیزم. در ضمن مامان  ای به خدا. اون جا خونه دیوونه -

 .منتظره تا ببیندت خیلی

و خاله نسیم همیشه با من مهربون بوده. خوبه که داریش... قدرش -

 .بدون

چیزی نگفت و من هم یاد گذشته افتادم. بازدمم را که پر آه بیرون 

 فرستادم،

 :ام کرد و با ذوق به حرف آمد نگاهی حواله نیم

راستی هنوزم خونهمون پر از مجسمه و سردیس و تندیسه. مامانم  -

 .که تو دوست داشتی رو برات کنار گذاشته تا با خودت ببری اونایی

 سازی بودم! چند سالی میشد که پاک فراموشم شده مجسمهچقدر عاشق 

 .بود

 :نگاه مشتاقم را سمت ملورین چرخاندم و پرسیدم

 !نسیم هنوز هم مجسمه میسازه؟ خاله -

 .آره بابا. توی دانشگاه هم تدریس میکنه -

 یعنی وسایلشو داره؟ -

 :سر به بله جنباند و چشمان من برق زد

 رض میده تا منم مجسمه بسازم؟مثل گذشته وسایلشو بهم ق -

 :لبخندش به وسعت قلب مهربانش بود

 .ات یه ست جدید خریده قرض بده؟ رفته واسه -

 .ام جا خوش کرد بسته اشکم چکید و تبسمی روی لبهای داغمه

 ملورین! ببخشید که پشت گوشی حرفای نامربوطی بهت زدم. باور کن -

 .دست خودم نبود
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 :نگاهم کرد و دستم را گرفت

درکت میکنم عزیزم. اشکالی نداره. ولی مردم و زنده شدم تا به  -

حرفی از اومدن و پیدا شدن تو  شهاب خان حالی کنم جلوی  مامانم

ر آخرش متوجه شد. واست بگه، من حرف مینداختم. آخمیخ نزنه. هی

جوون مرگ میشدم. بعدم که سپهر رو کشیدم کنار تا بهش  به خدا داشتم

 .شهاب خان ، نصف جونم مونده بود پیش مامانم و بگم در مورد تو

 چی میگفتن؟ چه خبر بود؟ -

 :با آب و تاب تعریف کرد

 .یعنی نگم بهت. یه دعوای حسابی راه افتاد بین سپهر و باباش -

 :ابروهایم باال پرید و چشمانم گرد شد

 چرا؟ چطوری؟ -

 م و شهاببعد از این که سپهر با تو صحبت کرد، برگشتیم پیش مامان -

خان. داشت به مامانم میگفت که یه دختره هست دور و بر سپهر 

 .میپلکه

یه مدت از دستش راحت بودیم حاال انگار دوباره پیداش شده. سپهر هم 

حسابی عصبانی بود، شروع کرد داد و بیداد که چرا الکی حرف  که

 .فالن میزنی و

 :دهانم از فرط تعجب باز شد. ملورین افزود

 که با دعوا از خونهمون رفتن. سپهر دم رفتن بهم گفت بیامخالصه  -

 .دنبالت بگردم و ببرمت خونه. بنده خدا خیلی نگرانت بود

باید از حرفهایی که به او زده بودم پشیمان میشدم؟ نه من از همان 

که بر زبانم جاریشان کردم، پشیمان بودم. از همان دم احساس  لحظه

پاره را میبریدم  نما و پاره این ریسمان نخمیکردم، اما باید  شرمساری

شود و آن قدر اضطراب و عذاب را به خاطر من تحمل  تا سپهرم آزاد
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 .نکند

شباهت به  به منزلشان رسیدیم و من محو تماشای نمای ساختمان که بی

 :نبود، شدم. ماشین را داخل حیاط وسیعشان پارک کرد و گفت کاخ

 .هم میاد به بوی الزانیا تا این جا به -

 :ام گرفت خنده

 این قدر الزانیا دوست داری یعنی؟ -

 :چشمکی زد و در ماشین را باز کرد

 .میمیرم براش -

 :لبخندی زدم و پیاده شدیم. دستش را دور گردنم انداخت

 گلکه درست میکنی، صورت من باشه. ای دلم میخواد اولین مجسمه -

 .مجسمه رو هم آماده کردم که یه وقت نپیچونی

لپش را کشیدم و به نیمرخش چشم دوختم. میدانستم آن کارهایش برای 

ام  بود که غم و غصهام را فراموش کنم. این که میخواست خانواده این

ای که گفته شد نبود. به حرفش عمل کرد و  ی ساده فقط جمله باشد،

شد. داخل خانه شدیم و خدمتکارشان برایمان نوشیدنی و  شریک ماتمم

 .دتنقالت آور

 !سعی کردم به در و دیوار خانه نگاه نکنم تا نگویند چقدر غربتی است

ملورین یک بادام هندی از ظرف آجیل پیش رویش برداشت و خطاب 

 :یکی از خدمه گفت به

 .سمیرا جان مامانمو صدا میکنی؟ بگو ملورین و ندا اومدن -

و من  ها باال رفت سمیرا چشمی گفت و با لبخند از ما دور شد. از پله

 .صدای ملورین، نگاه از سمیرا گرفتم با

 یه چیزی بخور جون بگیری. شرط میبندم از ظهر تا حاال هیچی -

 .نخوردی
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 .ای از ظرفم برداشتم لبخندی زدم و پسته

میگم... مامانت با این همه خدم و حشم چرا خودش الزانیا درست  -

 کرده؟

 :خندید و شانه باال انداخت

نه. منتهی گوشش بدهکار نیست که؛ البته ناگفته واال حرف منم همی -

 .که دستپختش معرکه است نماند

آمد، همه عاشق غذاهای او بودند؛  راست میگفت. تا جایی که یادم می

 !مادرم که خودش استاد بود حتی

 :آهی کشیدم و زمزمه کردم

 ...چی میشد مثل اون وقتها همه دور هم بودیم و با هم -

ام را کامل کنم. ملورین برخاست و به  نتوانستم جملهبغضم گرفت و 

 :من آمد. در آغوشم کشیدکنار

الهی قربونت برم که این قدر غصه میخوری. از این به بعد من و  -

 هستیم و با همدیگه حسابی خوش میگذرونیم. باشه؟ مامانم

 .ی شکستن ندادم سر جنباندم و به بغض سنگینم اجازه

 :ن به گوشم آشنا بودصدای خاله نسیم همچنا

 !ندا جان! واقعاً خودتی خاله؟ -

چرخیدم و نگاهش کردم. کمی، فقط کمی شکسته شده بود. اما همچنان 

 .و جذاب مینمود؛ درست مثل دخترش زیبا

 :کنان گفت خواستم جوابش را بدهم که ملورین خنده

 .آره مامان جان. خود خودشه... اصل جنسه -

 سویم پا تند کرد. قدمی سمتش برداشتم و سالم از جایم برخاستم و او به

 :دادم که محکم در آغوشم کشید

 سالم فدات شم. سالم عزیزم. کجا بودی آخه تو؟ کجا بودی؟ -
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اشکش چکید و بغض معلق بین دهان و گلوی من هم باالخره ترکید و 

 .گریه افتادم به

*** 

رویم چشم ی پیش  ی نصفه و نیمه مغار را کنار گذاشتم و به مجسمه

 .دوختم

 :نسیم چرخاندم و گفتم لب برچیده رویم را سمت خاله

 .زیاد شبیه ملورین نشده -

 :خندید و لپم را کشید

 عزیزم! اشکالی نداره تازه اول راهی. دستت کم کم راه میافته. باید -

 .صبر کنی... صبر و تالش

 :صورتش را سمت مجسمه چرخاند و با لبخند نگاهش کرد

 ها! خیلی ساله کار نکردی اما هنوزم مسلطی؛ آفرین شده ولی قشنگ -

 .دخترم

گفتنش غنج رفت. کنارم ایستاده بود و من نشسته « دخترم»دلم برای 

 .بودم

 :در همان حالتی که قرار داشتیم، در آغوشش گرفتم و گفتم

 .خدا رو شکر که شما رو دارم -

 :روی موهایم را نوازش کرد و گرم در برم گرفت

 ش... به خاطر بیژن نمیتونستم دنبالت بگردم. قبل از فوتش هم ازببخ -

مال و اموالش چیزی نصیب من و ملورین نشده بود تا بتونیم تولیدی 

 .رو پس بدیم بابات

 .میفهمم خاله. ولی همین که االن هستین برام کفایت میکنه -

برآشفته نسیم باز شد و ملورین با صورتی  به یکباره در کارگاه خاله

 :گفت
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 !سپهر و باباش اومدن -

نسیم دستم را به گرمی  قلبم به ایست کامل نزدیک شده بود که خاله

 :فشرد

 .ای بردار سپهر رو بیار این جا االن میام. تو هم به یه بهونه -

به او همه چیز را گفته بودیم. همراه هم از کارگاه خارج شدند و من 

تمامم ماندم. پر آه بازدمم را به ی نیمه  طور خیره به مجسمه همان

 :کرده و نجواکنان گفتم بیرون فوت

 ش میای و میری؟ا این جا چی کار داری شهاب خان؟ چرا همه -

 دلم داشت برای آن سوی در و دیدن سپهر پر میکشید. دلتنگش بودم و
هم به ش خواب و خوراک نداشتم. او را میخواستم و حاال حتی زن

 اشکی را که با من لجاجت کرده م. قطرهنمی آمدحساب 
 بود و داشت میچکید، پشت پلکهایم پنهان کردم و دوباره مغار را

 .برداشتم. خط لبخند را کندم و انگشت شستم را زیر پلک مجسمه کشیدم

عطر بلک افغانش به مشامم رسید و من چشم بستم و عمیق بو کشیدم. 

م را چون زخمی که روی لبم نشست، در کارگاه باز شد. تبسم لبخند

باز کرده بود، سریع پوشاندم و به جایش ابروهایم را در  کاری که سر

 :به در بود و نمیدیدمش. ملورین گفت هم پیچ دادم. پشتم

 .شما برو داخل، من این جا مواظبم یه وقت کسی نیاد... راحت باشین -

 :سپهر زمزمه کرد

 .ممنون از لطفتون -

 و در بسته شد. 

 !خانمم این قدر هنرمندهنمیدونستم  -

 چیزی نگفتم، اما این که در نظرش هنرمند جلوه میکردم، مرا به وجد
آورد. جلوتر آمد و دست به سینه کنارم ایستاد. نگاهش وصل مجسمه 
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 :گردن کج کرد شد و

 سازی بخونی؟ به نظرم خیلی موافقی وقتی رفتی آمریکا، مجسمه -

 !مستعدی

 .لیظم را از بند سینه رهانیدمسرم را پایین انداختم و آه غ

 میشه دیگه از این حرفا نزنی؟ -

 :از گوشه چشم دیدم که سر چرخاند و نگاهم کرد

 کدوم حرفا؟ -

 :نفسی عمیق کشیدم و آمدم جوابش را بدهم که پیشدستی کرد

 ام چقدر استرس ی عمه راستی! میدونستی اون روز که اومدم خونه -

منو اون اطراف ببینن و بهش گزارش داشتم که یه وقت آدمای بابام 

 بدن؟
 اما خدا رو شکر اون روز اونجا نبودن. یعنی شانس آوردیم. وگرنه

 .میفهمید تو دختر فیروزه خانمی

 .سر چرخاندم و نگاهش کردم

 .سپهر! بهتره که دیگه همدیگرو نبینیم -

 :ام شد لبخندزنان سر خم کرد و خیره

 نمیکنی؟ منو شبیه آرش کمانگیر ی منو درست بگو ببینم چرا مجسمه -

درست کن. مثل این هم فقط کله نباشه؛ قشنگ یه تندیس خوشگل از 

 !میخوام؛ گفته باشم خودم

 :اخمی کردم و نگاه از او گرفتم. جان دادم وقتی که گفتم

ی شأن خانوادگیت باشی. من کمم  بهتره با یه دختر هم قد و قواره -

 .یچ جوره با هم جور نیستیمتو... برو سپهر. برو که ه واسه

 :ام روی زانو نشست. نجوا کرد جلوی صندلی

ی دستات  مو تو حافظه تندیس نمیخوام؛ سردیسمو درست کن. چهره -
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 .دار ندا... خودمو توی قلبت نگه

 ی خدا در گلویم بود، ترکید و بغض که به مانند عضوی از بدنم همیشه
 گلیاش نیز مرا به خنده ِ هایم غلت خوردند. صورت اشکهایم روی گونه

وا داشت. اشک و خنده، کنار هم؛ مثل فلق، که تاریکی و روشنایی با 

 هم

 !آمیزند... و مثل من و سپهر درمی

 :زمزمه کرد

 تو کم نیستی... از سرمم زیادی ندا. من هر چی هم که هستم، بدون تو -

هیچی ام. مثل یه بدن سالم و قوی که بدون قلب  هیچم... پوچم... خالی

 نیست. تو قلبی و من اون بدن. نباشی نیستم ندا. اینو باور
داشته باش... واسه یه بار هم که شده، به من اعتماد کن. دیگه نمیذارم 

تار مو از سر تو و عشقمون کم بشه. تاج سر منی... ولی نه نیار تو  یه

 .کارم

 هتقصیر منه که حس بدی نسبت به خودت داری... میدونم... یعنی تاز
 فهمیدم. نباید عقد موقت میکردیم. قول شرف میدم که از این به بعد هیچ

چیزی در مورد من و تو موقتی نباشه. فقط دستمو بگیر و پا به پام 

 ی قشنگم؟ باشه دردونه ...بیا

فاصله گرفت و نگاهش بند چشمانم شد. منتظر پاسخم مانده بود و من 

 نثارم میکرد، بگویم؟دریغ  میتوانستم در برابر عشقی که بی چه

 :لبهایم به باال کش آمد و سر به بله جنباندم. تبسمش پهن و وسیع شد

بهت زنگ نمیزنم که یه وقت بابام شک نکنه. نگران هیچی نباش،  -

دارم کیهانو راضی میکنم بیاد شهادت بده. بعدش هم بابام رو  چون

 .زندان و راحت زندگیمونو میکنیم میندازم

 :چشمانم گرد شد



 

249 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 !کیهان شهادت بده؟! اون که پای خودشم گیره -

 آره ولی قول دادم رضایت میدیم و بعد از این که از زندان آزاد شد، -

 .میفرستمش هر جای دنیا که دلش بخواد

 :کنان گفت کنار چشمانش چین خورد و خنده

 .حدس بزن دلش میخواد کجا بره -

 :نیشخندزنان گفتم

 .اتایاتابلوئه دیگه. تایلند... پ -

ی اتاق رفت. شیر آب را  پخی زیر خنده زد و به سمت روشویی گوشه

 :کرد و مشغول شستن دستهایش شد باز

منم همین فکرو میکردم. ولی میخواد بره یه جایی که بتونه درس  -

 .و یه کافه بزرگ رو اداره کنه بخونه

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .ماپس البد اونم میخواد پاشه بیاد آمریکا با  -

 سپهر حین این که به صورتش مشت مشت آب میزد تا گلهایش را پاک

 :کند پاسخ داد

یه درصد فکر کن بذارم دیگه اون دوروبرت بپلکه. بهش گفتم آمریکا  -

 .قلم بگیره هر جای دنیا بخواد میفرستمش رو

 :و در آخر زمزمه کرد

دیوونه وقتی به این که توی این مدت پیش اون بودی فکر میکنم،  -

 .میشم

افتادم عقم میگرفت.  حق داشت و من هم هر زمان یاد آن دوران می

اش را همراه  سپهر چطور با او در ارتباط بود وقتی که گوشی راستی

 !نداشت؟

 تو که موبایل پیشت نداری، چجوری با کیهان ارتباط برقرار کردی؟ -
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د برگ شیر آب را بست و نزد من آمد. از جادستمالی روی میزم، چن

 .مشغول خشک کردن دست و صورتش شد کند و

 .مونه خیلی راحت... از طریق گوشی خود بابام. هوتن هم واسطه -

 .صددرصد بابام به هوتن که هیچ کاره است، شکی نمیبره

 :ابروهایم را باال انداختم و با تعجب نگاهش کردم. لبخند زد و گفت

 چیه چرا تعجب کردید خود نمک میشی. چشماتو که گرد میکنی، خو -

 عشقم؟

 .سرخ و سفید شدم و اما تمرکزم را از دست ندادم

میگم چجوری تونستی به هوتن اعتماد کنی؟ بعد از اون همه دروغی  -

 .گفت و کارایی که کرد، اعتماد و باور بهش تقریباً محال ممکنه که

 :پوزخند زد و لنگه ابرویی باال انداخت

 دالل خودم؟بهت نگفت چی شد که کردمش  -

 :سر به تکان دادم

 .نه، فقط گفت که تو گفتی ریسک میکنی که بهش اعتماد میکنی -

 :ای تمسخرآمیز زد تکخنده

ی همون بابائم و  آره اینو گفتم محض خر کردنش. اما خب منم بچه -

بلدم چجوری از نقطه ضعف بقیه استفاده کنم. بهش گفتم اگر  خوب

کاری نکنه، دست اون و سروینو پیش خطا کنه و باهام هم دست از پا

 .همه رو میکنم

 .مشکوکانه نگاهش کردم؛ این تهدید برای ترساندن هوتن کفایت نمیکرد

 !ی حرفی که بهش زدی همین بود؟ همه -

 :سپهر گلویی صاف کرد و نگاه از من دزدید

گفتم اگر همکاری نکنه در اسرع وقت سروینو میکشونم پای سفره  -

 .چی مهم نیستو برامم هی عقد
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 :فوری نگاه فرارش را به من دوخت و تند افزود

ش در حد تهدید بودا. خودت که میدونی من عمراً این  ولی ندا همه -

های دیگه هم براش اومدم  کارونمیکنم. البته یه سری حرفا و اولتیماتوم

 ...که

 :ولوم صدایش را پایین برد و نجوا کرد

 .دروغ و دغل بود تا بترسونمشش  نگم بهتره. فقط این که همه -

 :دلخور نگاه از او گرفتم و تشر زدم

 .ی همون پدری الحق که بچه -

 :رویم ایستاد و دست به سینه سر خم کرد روبه

 .البته اگر پای تو و جونت وسط باشه، از بابام هم بدتر میشم -

 :پر آه نفسش را بیرون فرستاد و تکیه به میز زد

 برداشته منو آورده این جا! نمیگه مریضام نوبتنمیدونم واسه چی  -

 های خودشه. فقط شانس گرفتن و پول دادن. فقط به فکر پیشبرد خواسته
آوردیم ملورین مثل سروین نیست و رفیقته. اون ردم کنه بابام دیگه 

 .میکشه دست

 :سر به چپ و راست تکان دادم

 خوب بلده مشکل اینه که هنوز خواستگاری نکرده. وگرنه ملورین -

 .جوابشو بده

ناگهان در کارگاه باز شد و ملورین داخل آمد. در را پشت سرش بست 

 :نگرانی گفت و با

 .بدبخت شدیم رفت -

 :پرسشگرانه نگاهش کردیم و سپهر بالفاصله پرسید

 چطور؟ بابام فهمید ندا این جاست؟ -

رفت و ملورین سر به نه تکان داد و دستم را گرفت. تاج ابروهایش باال 
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 :دلواپسی خیرهام شد با

 .هات یه عکس از تو میخواد... از بچگی -

 ی آن تصادف در ذهنم جان از جایم برخاستم و مضطرب شدم. خاطره

 .گرفت و دهانم خشک شد

 هایم شهاب خان چه از جان من می خواست که حتی چنگ به کودکی
 به اینانداخته بود؟ عکس مرا میخواست چه کار؟ اگر می فهمید، اگر 

 شک سر به نیستم واقعیت پی میبرد که من دختر فیروزه هستم، بی

 .میکرد

 شده سمت در رفت که ملورین سپهر عنان از کف داد و با دستان مشت

 :صدایش زد

 .کجا؟ اگر االن و با این حال برین، شک میکنه -

 :شد و چنگی به موهایش زدجا به جاسپهر با بیقراری چند قدم 

 ...نم؟ اگر نسیم خانم عکسی بدهپس چی کار ک -

 :ملورین میان کالمش رفت

 .نه نمیده. مامانم کامل در جریانه -

 چند لحظه در سکوت ایستادیم و فکر کردیم. سپهر حین این که چشم تیز

 :ی نامعلومی خیره بود، گفت کرده و به نقطه

 عکس بچگی ندا به چه دردش میخوره؟ مگه میتونه از روی عکس -

 همه این ندا همون دختر فیروزه خانمه؟بچگی، بف

 :دست به سینه شدم و گفتم

 چرا عکسمو از شیوا نخواسته؟ -

 :ملورین گفت

 .اینا با اونا در ارتباط نبودن خب چون میدونه مامانت -

 :سر به تأیید تکان دادم و با تلخندی بر لب گفتم
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گرفته بابامو شاید میخواد از طریق من مامانمو پیدا کنه. البد تصمیم  -

 .نیست کنه تا باالخره به عشقش برسه سربه هم

 :ملورین سر به چپ و راست جنباند

 .حرفی از مامان و بابات نزد -

 :پوفی کشیدم و چشم در کاسه چرخاندم

 .میخوای عکسو بهش بده. به هر حال من با بچگیهام خیلی فرق کردم -

 .م منو نشناختی ملوریناصالً شبیه اون وقتا نیستم. اگر یادت باشه تو ه

 :ی لب پایینش را با انگشت شستش خاراند و گفت سپهر گوشه

 .اش چیه نه. به هیچ وجه عکس ندین. معلوم نیست نقشه -

 :ملورین گفت

 ...منم فکر میکنم اگر -

 ای که به در خورد، کالم در دهانش ماسید. صدای به زعم من با تقه

 :شد انگیز شهاب خان از پشت آن شنیده رعب

 ها... میشه بیام؟ بچه -

 مان به هول و وال افتادیم. سپهر مرا پشت دو سه همه

 :تندیس پنهان کرد و همان حین گفت

 بیا تو بابا. چرا پشت در موندی؟ -

ها  قلبم داشت با سرعت نور میزد و دستانم میلرزید. از بین مجسمه

اشت و داخل آمد. لبخند بر لب د شهاب خان که در باز شد و  دیدم

 :و سپهر شد نزدیک ملورین

باباجان کجا موندی پس؟ نمیگی شاید من با ملورین جان کار داشته  -

 که این قدر وقتشو میگیری؟ باشم

 :ملورین خندید

 عموجون این حرفا چیه؟ اتفاقاً من وقتشونو گرفتم. داشتم ازشون -
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 درخواست میکردم که یه روز رو اختصاصی فقط رو دندونای من کار

 .ننک

 :ی ملورین شد و با لحنی شوخ گفت شهاب خان خیره

 امان از جوونای امروز. البد تو هم میخوای لمینت کنی آره؟ -

هیچ وقت شهاب خان را آن طور شاد و شنگول ندیده بودم. به دوستم 

 .خوردم که توانسته بود نظر پدر سپهر را به خود جلب کند غبطه

شد تا شهاب خان هم همراه او جاجا به ملورین باز هم خندید و کمی 

 .و پشتش به من باشد بچرخد

 .آره عمو. دندونام یه کم بدرنگه باید لمینت کنم -

 خوبه دخترم به خودت سخت نگیر... ملورین عمو، اومدم ببینم تو یه -

 اردالن دوست بابات داری؟ خترعکس از د

 :اش جدی شد ملورین ابرو در هم کشید و چهره

 صالً از هم خوشمون نمیومد که بخوام عکسشو هم نگهواال راستش ا -

 .دارم

 :سپهر پرسید

 عکس اون بچه رو واسه چی میخوای بابا؟ -

 :صورتش را سمت سپهر چرخاند و لبخند زد شهاب خان 

 .دنبالش میگردم باباجان. یه خرده حسابایی با هم داریم -

 بود و پاهایمقلبم به ایست کامل رسید. نفس کشیدن سخت و دشوار شده 
یارای ایستادن نداشتند. چه خرده حسابی با من داشت؟ یعنی جان ناقابلم 

 رامیخواست؟

 :سپهر به وضوح پوزخند زد

 !خرده حساب؟ با یه بچه؟ -

 .تکانی خورد و من دیگر به او دید نداشتم شهاب خان 
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االن دیگه بزرگ شده پسرم. تو هم بهتره بگردی با من. به نفع خودته  -

 .اون دختر هر چی زودتر پیدا بشه که

 دیگر داشتم دیوانه میشدم. منظورش از آن حرفها چه بود؟

 :سپهر گلویی صاف کرد و با گردنی کج زل پدرش شد

 !به نفع من چرا؟ -

 :سعی کرد حرف را عوض کند شهاب خان 

 بهت میگم سپهرجان... دخترم ما دیگه میریم. ولی میتونی بگی اسم -

 د؟اون دختر چی بو

 :ملورین چشمانش را باال رو به سقف گرفت و سرش را خاراند

 .اسمش؟ فکر کنم آوا... یا یه همچین چیزی. میدونید دقیق یادم نمیاد -

 .باهاش صمیمی نبودم اصالً 

 .پر قدرت نفسش را به بیرون فوت کرد شهاب خان شنیدم که 

 .باشه عمو جان. در هر صورت ممنون... بریم سپهر -

 ها بیرون آمدم. خودم را روی صندلی من هم از پشت مجسمهرفتند و 
انداختم و عضالت مقبض شدهام باز شد. ملورین کنارم نشست و در 

 :گرفت آغوشم

 !وای تو که یخ کردی! یعنی این قدر آدم ترسناکیه؟ -

 :بزاق دهانم را بلعیدم و سعی کردم بر خودم مسلط باشم

 .دیوونه است بیشتر -

 :آغوشش محکمتر شد 

الهی که من بمیرم واسهت این قدر هول کردی. بشین برم یه چایی  -

 .بیارم بریزم

از جایش برخاست و راه خروج را پیش گرفت که همان لحظه در باز 

و سپهر داخل آمد. من و ملورین با تعجب نگاهش کردیم که او از  شد
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ملورین نگاه کرد.  ملورین رد شد و نزد من آمد. سر چرخاند و به کنار

لبخندش را جمع کرد و فوری از کارگاه بیرون  ملورین با دستپاچگی

 رفت. 

 :گفت 

 اسم تو رو باید میذاشتن زندگی. خودت خبر نداری چقدر بوی خوب -

 .امید و عشق میدی... اما من از ده فرسخی عطرتو میفهمم

 :قبل از این که در را ببندد، صدایش زدم

 سپهر؟ -

 :به من خیره شد. لبخند زدم و گفتم ایستاد و

 .خیلی دوستت دارم -

*** 

 :دست ملورین را کشیدم و زیر گوشش پر غیظ پچ زدم

 دوستش رو واسه چی دنبال خودش ریسه کرده آورده؟ -

 :ملورین ریز خندید و آرام گفت

 .اکثراً وقتی من دوستمو میارم اون هم رفیقشو میاره -

 !یه وقت نخواد جوشمون بده؟ -

نما تحویلم داد که میرغضب لب روی هم فشردم و  لبخندی دندان

 :نگاهش کردم. لبخندش را جمع کرد و مظلومانه گفت خشمگین

 .خب کیارش بیچاره نمیدونه که تو با سپهری -

 :این بار صدایم کمی باالتر رفت

 خب نمیتونستی بهش بگی؟ -

 :لب برچیده نجوا کرد

 .باور کن یادم رفت -

های جلوی  م که کیارش و دوستش پدرام از روی صندلیپوفی کشید
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سمت ما چرخیدند. کیارش که مشغول رانندگی بود، دوباره  ماشین،

 :پرسید صاف نشست و

 چیزی شده ملورین؟ -

 :ملورین بازویش را از میان انگشتانم بیرون کشید و گفت

 .نه... چیزی نیست -

 :کیارش با خنده گفت

 دعوا میکردین! آره ندا خانم؟ آخه انگار داشتین با هم -

 :ای تصنعی سر دادم و دستم را دور بازویم ملورین حلقه کردم خنده

 نه بابا. من و ملورین دعوا کنیم؟ مگه میشه مگه داریم؟ -

 . پدرام همچنان داشت مرا نگاه میکرد که لنگهندکیارش و پدرام خندید

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 .خیابون اون سمتیه -

 :او هم متقابالً یک تای ابرویش را باال داد و لبخندی یک وری زد

 .بله میدونم -

 ی کنارم چقدر پررو! پشت چشمی نازک کردم و رویم را سمت شیشه

 :چرخاندم. پدرام خطاب به ملورین گفت

 !تا حاال این دوستتونو ندیده بودم ملورین خانم -

 د! ملورین آرام خندید وانگار که بقیه دوستان او را خوب رصد کرده بو

 :گفت

 .ندا جان دوست قدیمی منه که تازه پیداش کردم -

 .دوست داشتم فرصت این که اعالم کنم نامزد دارم، زودتر دست دهد

ی قدیممان آنجا بود شدیم که پدرام  دوباره نزدیک خیابانی که خانه

 :گفت

 .بپیچ این جا. یه رستوران خفن سراغ دارم تو همین خیابون -
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 :نگاهی به من انداخت که سریع رو به پدرام اعتراض کردم ملورین نیم

 نه. مگه جا قحطیه؟ -

 :پدرام دوباره چرخید و با لبخند نگاهم کرد

 االن چرا دارین اعتراض میکنید؟ رفتین تا حاال؟ -

 :نگاه از او گرفتم و به خیابان زل زدم

 مگه رستوران سلطان رو نمیگین؟ -

 :کیارش زد و گفتی  پدرام روی شانه

پسر تو که گفتی ایشون از یه شهر دیگه میان؟! این جا هم که  -

 !نیست بشناسن توریستی

 :پر آه نفسم را بیرون داده و گفتم

ی همین جا هستم، همین جا دنیا اومدم و بزرگ شدم. ولی  من بچه -

 .مجبور شدم چند سالی رو یه شهر دیگه زندگی کنم بعدش

ی عکس شما از یه شهر دیگه  مین طورم. منتهچه جالب! من هم ه -

 .این جا اومدم

 :کیارش لندلند کرد

 باالخره برم اون رستوران یا نه؟ -

 :ی من شد پدرام دوباره خیره

 تون از این جا بده که نمیخواین برین؟ یعنی این قدر خاطره -

 ای که ی بد؟ آن هم از پدر و مادرم و محله به فکر فرو رفتم. خاطره
عاشقش بودم؟! ناخودآگاه لبخند بر لبم نشست و سر به چپ و راست 

 :دادم که پدرام با خوشحالی گفت تکان

 .پس حله دیگه... بریم داداش -

 مقاومتی نکردم. من از آنجا خاطرات خوب داشتم. نباید به خودم حس

های دور من هیچ عیب و ایراد و  بد و منفی تلقین میکردم. گذشته های
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ی نزدیکم  آور مینمود، گذشته نداشتند. آن چه که عذابلکی  خش و

مان گذشتیم و نبش چند کوچه پایینتر، جلوی رستوران ه از کنار خان.بود

پارک کردیم. از این رو به آن رو شده و حسابی به  سلطان

ی  ی یک شیر به نشانه بود. سر درش هم کله دکوراسیونش رسیده

 سلطان، گذاشته بودند. قبل از
 ه پدرم ورشکست شود، آخرین جشن تولدم را در آن رستوراناین ک

 رضا اردالن بود و به او عموجون برگزار کرد. صاحبش دوست بابا

 .میگفتم

با یادآوری آن دوران لبخندی روی لبم نشست و همراه بقیه از ماشین 

شدم. وارد رستوران شدیم و من محو تماشای دکوراسیون، زمزمه  پیاده

 :کردم

 !تغییر کردهچقدر  -

 :پدرام وز وز کرد

فکر کنم اون دو تا کالً ما رو یادشون رفته. ببینید دو تایی رفتن پشت  -

 !میز نشستن اون

 :راست میگفت. لبخندی زدم و سر به چپ و راست تکان دادم

 .عشقه دیگه -

 :سمتشان رفتم و پدرام هم دنبالم راه افتاد و گفت

 .خدا قسمت همه جوونا کنه -

 :کاسه چرخاندم و کنار ملورین نشستم و به طعنه گفتم چشم در

 خوش میگذره دو نفری؟ -

 :ملورین لبخندی زد و لب گزید

 .وای ببخشید تو رو خدا. کیارش که واسه آدم حواس نمیذاره -

 :نما تحویلم داد و گفت کیارش لبخندی دندان



 

260 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 .هوش و حواسشو بردم حسابی -

را گرفت. وقتی که منتطر آوردن خندیدیم و گارسون آمد و سفارشمان 

رضا  بودیم، هوس کردم سرکی به اتاق مدیریت بکشم و عموجون غدا

 .را ببینم

 .از جایم برخاستم و خداخدا کردم که در قید حیات باشد

 :ملورین پرسید

 کجا؟ -

 :لبخندی به رویش زدم و گفتم

 .میام االن -

زدم و با بفرماییدی  ای به در راه افتادم و سمت اتاق مدیریت رفتم. تقه

شنیدم، آن را باز کرده و داخل شدم. عموجون رضا پیر شده بود. به  که

فکر کردم که اگر عمر پدرم به دنیا بود، چند بار دیگر مرا به این  این

؟ اصالً وسعش میرسید من و مادرم را به چنین جایی می آورد  جا

 بیاورد؟

 .سالم عموجون-

ی من شد؛ نشناخت و خب حق  خیره سر نیمه تاسش را بلند کرد و

 .داشت

مان تا به پدرم  آخرین بار وقتی هفده سالم بود دیدمش. آمده بود خانه

 اش را پرداخت کرده بود؟ قرض دهد. راستی! بابا بدهی پول

 :وار به زبان آورد. خندیدم سالمش را زمزمه

 .منم عمو؛ ندا... دختر اردالن شکوهی -

 :ند و ابروهایش را باال انداختدهانش از فرط تعجب باز ما

 !ندا جان تویی؟ -

 با او صحبت میکردم و پدرم را متصور میشدم. حرف زدن با او حال و
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 .هوایم را عوض کرد

 رضا، بابام به کسی قرض و قوله نداشته؟ نمیخوام میگم عموجون -

 .روحش معذب باشه. اگر داشته بگین

 :چایم کرد لبخندی پر مهر تحویلم داد و تعارف به صرف

هاشو پرداخت کرده  ی بدهی نه دخترم. تا جایی که من میدونم، همه -

 .بود

 :ای از چایم نوشیدم. پرسیدم در دل خدا را شکر کردم و جرعه

 راستی! شما آدرسی از مزار فک و فامیل بابام دارین؟ -

 :تا باال انداخت و پرسشگرانه نگاهم کرد ابروهایش را تابه

 مزار؟ -

 :ه تکان دادمسر به بل

 شو از دست داده. اما هیچ بله. بابام میگفت توی یه حادثه همه خانواده -

 وقت منو نبرد سر قبرشون. این که همهشون با هم مرده باشن، یه کم

 .عجیبه. احساس میکنم بابام الکی گفته

 :لبخندی زد و سر تکان داد

 اردالنراستش اونا خارج از کشور زندگی میکنن. بعد از این که  -

ش خیلی بهش گفتن بیا پیش ما تا ساپورتت  ورشکست شد، خانواده

اردالن گوشش بدهکار نبود. میگفت میمونم دوباره میسازم. اما  کنیم، اما

 ...خب

 :آه غلیظش را از بند سینه رهانید و زمزمه کرد

 .عمرش به دنیا نبود که بتونه کارشو تموم کنه -

 با خوشحالی از جایم برخاستم و بافنجانم را روی میز برگرداندم و 

 :اش شدم چشمانی که کم مانده بود صاعقه بزند، خیره

 یعنی من میتونم فامیل پدریمو ببینم؟! اونا هنوز هستن؟ -
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 آره. اتفاقاً شنیدم دنبالت هم میگشتن چند وقت پیش. احتماالً فهمیدن -

 .اردالن و مادرت فوت شدن و خواستن تو رو ببرن پیش خودشون

 .کم مانده بود از شدت خوشحالی غش کردم

 چجوری باید پیداشون کنم؟ -

 های پدربزرگ و من این که دارن دنبالت میگردن رو از همسایه -

 .مادربزرگ مرحومت شنیدم

 .پس من میرم اونجا. مرسی عموجون. خیلی کمک بزرگی کردین -

 ه پشتاز رستوران که بیرون رفتیم، پدرام پکر بود. کیارش حین این ک

 :فرمان جای گرفت، رو به پدرام که داشت در را میبست گفت

 چیه پدرام؟ چرا تو لکی؟ -

 :پدرام پوزخندی زد و جواب داد

خب شما دو تا مرغ عشق که با هم بودین، ندا خانم هم که معلوم  -

چرا یهو هوس دیدن دوست باباشونو کردن، من تنها مونده بودم  نیست

 .بینتون

ی کنارم به خیابان زل زدم؛ البد  خاندم و از شیشهچشم در کاسه چر

داشت کنارش بنشینم و محو تماشای غذا خوردنش شوم! ماشین راه  توقع

کمی جلوتر درست نزدیک منزل سابقمان ترافیک بود. با  افتاد و

ساختمان شدم و آمدم نگاه بگیرم که چشمم به سپهر و  ی حسرت خیره

رو  کنار ماشین ما، در نزدیکی پیادهاتومبیلشان درست  که شهاب خان 

 .پارک شده بود افتاد

 کنان به چشمانم چهارتا شد و ناخودآگاه دست ملورین را گرفتم. زمزمه

 :زبان آوردم

 !سپهر -

 .دست روی دستم گذاشت و همان حین سپهر سر چرخاند و مرا دید
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 چشمانش گرد شد و نگاه نگرانش بین من و پدرش که رویش سمت
بود و به من دید نداشت، نوسان گرفت. با ایما و اشاره گفت ساختمان 

پنهان شوم و سپس نگاهش سمت کیارش و پدرام چرخ خورد. رویم  که

و سپهر چرخاندم و با شالم کمی از  شهاب خان سمت مخالف  را

 .پیدا بود را پوشاندم. تمام تنم داشت از شدت ترس میلرزید صورتم که

 :پدرام رو به کیارش گفت

 .اِ کیارش! گوشیمو جا گذاشتم. دور بزن همین جا برم برش دارم -

 :ملورین هم که مثل من خودش را پنهان کرده بود، به حرف آمد

 .آره کیارش لطفاً هر چی زودتر برگرد -

 :با صدایی مرتعش گفتم

 .از این فرعی برین. تو رو خدا زود باشین -

 :کیارش دستپاچه شد

 افتادین؟چی شده که به این حال  -

 :ملورین به تندی پاسخ داد

 !بهت میگم. فقط بپیچ تو فرعی... سریع -

، شهاب خان کاری که خواستیم را انجام داد. با دور شدن از ماشین 

 :تن لرزانم را محکم در آغوش گرفت و گفت ملورین

کیارش بخاری ماشینو زیاد کن. یکیتون هم کاپشنشو دربیاره بده. ندا  -

 .میلرزه داره

 :کیارش با کالفگی پرسید

 چی شده؟ میشه به منم بگی؟ -

ملورین پالتوی خود را در آورد و روی من انداخت. پدرام هم کاپشنش 

 :به سمتم گرفت که همان حین گفتم را

 ...بابای نامزدمو دیدم -
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 ای توقف کرد و دست پدرام در هوا خشک شد. ملورین کیارش گوشه

 :کاپشنش را گرفت و من افزودم

 .نیستم کنه میخواد سربه -

 :کیارش پرسید

 !نیستتون کنه؟ شما نامزد دارین؟ باباش میخواد سربه -

 :سر به تأیید جنباندم. نگاه پرسشگر کیارش سمت ملورین چرخید

 یعنی چی؟ -

 .پدرام صاف نشست و پشتش را به من و ملورین کرد

 من بمیرم هم دوستم نداره. یه بار هم قبالً اقدام کرده. نزدیک بود هم -

 .بیا نیست پسرش. ولی کوتاه

 :پدرام دوباره رو به ما شد

 االن هم با همین؟ -

 خود دست داده بود؛ پدرام فهمید که نامزد فرصتی که میخواستم، خودبه

 :دارم! سر به بله تکان دادم و ابروهای او باال پرید

 به پلیس اطالع نمیدین؟ -

 .هچرا چند وقت دیگه سپهر اقدام میکن -

*** 

جلوی رستوران هم ترافیک شده بود و کیارش دو سه کوچه پایینتر 

اش را بردارد. ترسیدم که  کرد. پدرام پیاده شد تا برود و گوشی پارک

ی محل در مورد من سؤال بپرسد. به  از کسبه شهاب خان  یک وقت

هم پشت سر پدرام داخل رستوران رفتم. سریع خودم  همین خاطر من

رساندم و از او خواستم به کسی راجع به من  رضان عموجورا به 

جواب گذاشتم تا نگرانش نکنم  ناتمامش را بی اطالعات ندهد. سؤاالت

خارج شدم. به محض خروج، چشمم به  و همراه پدرام از رستوران
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و با دیدن من، سمتم پا تند کرد.  ای ایستاده بود سپهر افتاد که گوشه

 م. مات وخشکم زده بود و حرکتی نمیکرد
محو تماشایش بودم و پدرام هم کنار من ایستاده بود و با نگرانی 

 :میپرسید

 ندا خانم؟ ندا خانم حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ بابای نامزدتونو دیدین؟ -

 رد نگاهم را گرفت و سپهر را دید. دیگر چیزی نگفت و قدمی عقبتر
زل زد. با رفت. سپهر خودش را به ما رساند و پر اخم به چشمان من 

 :به پدرام اشاره کرد و پرسید سر

 میشناسیش؟ -

 :کنان گفتم ومن بزاق دهانم را بلعیدم و من

 .برگرد پیش بابات. یه وقت ما رو با هم میبینه بد میشه -

 :سپهر فریاد کشید

 پرسیدم میشناسیش؟ -

 ی سپهر گذاشت. سپس با مالیمت پدرام جلو آمد و دستش را روی شانه

 :گفت

 ...باش پسر. من آروم -

 :سپهر با ضرب دست او را پس زد و همان حین پدرام تشر زد

 ...ته؟ من یکی از دوستان دوست ندا خانمم. با هم رفته بودیم بیرونچ -

 .همین

سپهر رویش را سمت من چرخاند و پر غیظ نگاهم کرد. دوباره 

 :را روی سرش انداخت و فریاد زد صدایش

 وم نیست کیه میاد بیرون؟ ها؟چرا زن من با یکی که معل -

بغضم گرفت و اشکم چکه کرد. پدرام پوفی کشید و من در چند 

 :سپهر رفتم سانتیمتری
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بازیت باعث میشه ما رو با هم  . شلوغشهاب خان برگرد برو پیش  -

 !سپهر؛ بفهم ببینه

 :چشمان قرمزش را از من گرفت و پوزخندزنان سر به بله تکان داد

 .باشه من میرم -

 :دوباره زل من شد و ادامه داد

ای شده، ندا میام  ای شده، به هر بهونه ولی شب به هر بهونه -

 .دعا کن تا اون موقع آروم شده باشم سراغت. برو

 :پدرام قدمی پیش گذاشت

 ...داداش داری اشتباه میکنی. من که -

 اش را تهدیدوار جلوی او تکان سپهر میان حرفش رفت و انگشت سبابه

 :داد

 .بعد از ندا نوبت توئه. حواستو جمع کن... مواظب خودت باش -

 .سر به چپ و راست تکان دادم و او با حالت دو از ما دور شد

با ناراحتی به ماشین کیارش برگشتیم، اما به خاطر سپهر، یارای 

نبود. از ماشین فاصله گرفتم و سمت شیشه خم شدم. ملورین  نشستنم

 :شه را پایین کشید. لبخند زده و گفتمنگاهم کرد و شی پرسشگرانه

 .شما برین من باید برم جایی -

 :اش حالتی برادرانه گرفته بود، گفت پدرام که دیگر جنس نگرانی

 .این یه وقت نرین سراغ سپهر! باباش ببینه بیچاره -

 .تلخندی زده و سر به چپ و راست تکان دادم

جاها دارم. در  ی پدربزرگم. یه کاری اون نه. میرم طرف خونه -

 ضمن؛

 .معذرت میخوام ازتون آقا پدرام... به خاطر رفتار سپهر

 :لبهایش کش آمد و گفت
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 .خواهش میکنم. خب حق داشتن تا حدودی -

 :ملورین پرسید

 سپهر رو دیدین؟! چی شده؟ -

فوری خداحافظی کردم و اجازه دادم که پدرام ماجرا را برای آنها 

ام راه افتادم و چقدر  فیروزهمامان  رپدر و ماد کند. سمت خانه تعریف

حضورشان پر کشید؛ اما صد حیف که دیگر در این دنیا  دلم برای

شان نزدیکتر میشدم، عطر جانماز مادربزرگ،  محله نبودند. هر چه به

 .میپیچید ام بیشتر در بینی

ام زنده شد؛ روزهایی که  یاد دوران رنگی در خاطر خاکستری

شان میبرد و  تم را میگرفت مرا به پارک نزدیک خانهدس پدربزرگم

سر روی زانوی مادربزرگم میگذاشتم و او موهایم را شانه  شبهایی که

برایم قصه میگفت. لبخند روی لبم نشست و اشک از چشمانم  میکرد و

به خودم که آمدم، جلوی در خانه پدربزرگم ایستاده بودم.  .شره کرد

گزده.  زنگ و زن ی، با در فلزی کرمبود؛ کلنگ هنوز همان شکلی

انداختم؛ آنجا هم هنوز قدیمی و کلنگی بود.  نگاهی به خانه کناری

مادربزرگم هنوز زنده باشد. راه افتادم و  احتمال دادم که شاید دوست

 .اش را فشردم زنگ بلبلی خانه

شهربانو میگفتیم پیش  ای در باز و پیرزنی که به او خاله پس از دقیقه

ظاهر شد. با دیدنش لبخندی بر روی لبهایم نشست و او را در  رویم

 .کشیدم آغوش

 اش را داد، بی شک شهاب خان بود. اما عموجون کسی که خاله نشانی

اند. کاش  گفته بود که خانواده پدرم زنده هستند و مهاجرت کرده رضا

 میتوانستم
میکردم و  ها را متر ها و خیابان پیدایشان کنم. نومید و دل خسته کوچه

پیش سپهر بود. آنطور ناراحت و غمگین از یکدیگر جدا شدیم و او  دلم
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ای در سر داشت. عالوه بر آن، پدرام را  مورد من فکرهای بیهوده در

مورد تهدید کرده بود و همین باعث میشد که من نزد ملورین و  بی هم

 .زده شوم خجالت کیارش

سیم رسیدم. وارد نشیمن که ن ی خاله تقریباً شب شده بود که به خانه

سمیه و بقیه خدمه، یک طور عجیبی نگاهم میکردند. ترسیدم یک  شدم،

 ز سمیه قضیه را بپرسم که سروکلهآمده باشد. رفتم ا شهاب خان  وقت

 :پیدا شد. دستم را کشید و با هول و وال گفت ملورین

 .بیا برو قایم شو تا ندیدتت -

 !کی؟ -

 خانه پیچید. از سالن پذیرایی بیرون آمد و بهناگهان صدای سپهر در 

 :ملورین تشر زد

 .چرا دارین قایمش میکنید؟ من ازش سؤال دارم -

 :ملورین نچی گفت و دستم را رها کرد

 .بابا آقا سپهر من که بهتون گفتم تقصیر ندا نیست -

 .ها پایین آمد و کنار سپهر ایستاد نسیم از پله خاله

 چی شده؟ -

 سپهر ابرو باال و پایین انداخت تا یک وقت ارتباطش با ملورین برای
کیارش را لو ندهد. سپهر پوفی کشید و چنگی به موهایش زد. سمتم آمد 

 :و همان حین گفت

 .عذر میخوام نسیم خانم. باید با ندا صحبت کنم -

 :ی آخر که رسیدیم، پرسید ها باال برد و به پله مرا از پله

 اتاقت کدومه؟ -

 .و اخم او کمکم از هم باز شد یدم. چشم در چشم هم شدیمسمتش چرخ

 !از تو بعیده این کارا -
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شاره کرد. کنارش جای اروی پله زیر پایش نشست و به بغل دستش 

 :و گفتم گرفتم

کارت زشت بود سپهر. اون بنده خدای از همه جا بیخبر رو نباید  -

 .میکردی تهدید

 :کردپر آه نفسش را بیرون فرستاد و زمزمه 

ی ترسه. میترسم به خاطر شرایط پیش اومده، یه  تهدید کردن نشونه -

 .بیخبر ازم ببُری دفعه

 :با تعجب نگاهش کردم و سر به افسوس جنباندم

واقعاً فکر کردی این قدر خرم که تو رو ول کنم؟ دیوانه جان! من  -

وقتی هیپنوتیزم شده بودم تا تو رو فراموش کنم، باز خوابتو  حتی

 .وصلیم به هم... به گمونم تا ابد .یدممید

 :با حیرت براندازم کرد

 جدی خوابم منو میدیدی؟ -

 :پرسیدوخی نما تحویلش دادم که با ش لبخندی دندان

 حاال چی میدیدی؟ -

 :گلویم را صاف کردم نگاه از او دزدیدم و

 .در دنبالت میگرده بیا برو دیگه. فکر کنم بابات دربه -

 اش بلند شد که صدای خندهاز جایم برخاستم 

*** 

ان هم خوشگل.  ولی ملورین عجب تیپ خفنی زدما! لباسام هم ساده -

 .واقعاً درد نکنه که زحمتشو کشیدی دستت

مال. به نظر منم خیلی بهت میاد و کول  به این استایل میگن مینی -

 .شدی

 :لبخندی به رویش زدم که با خنده گفت
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 .ام میخواد ببیندت ن یارو شریک عمهخوب شد به سپهر نگفتی که ای -

 .وگرنه خون به پا میکرد

همراهش خندیدم و به ساعت توی دستم نگاهی انداختم. به نظرم کمی 

 :شده بود. استرس به جانم افتاد و گفتم دیر

 به نظرت این یارو واسه چی میخواد منو ببینه؟ -

 .نظر دارهچه بدونم؟ البد از بچگی میشناسدت و از همون موقع بهت  -

 .اش بلند شد مشتی آرام به بازویش زدم که صدای خنده

 .من که از اون دو نفری که دیدیم اون روز، هیچ کدوم رو نشناختم -

 خب میدونی چند سال گذشته؟ -

 .نما تحویلم داد نگاهش کردم که لبخندی دندان چپ چپ 

جور  نسیم شدم. به هر حال اگر امروز ملورین من شرمنده تو و خاله -

تولیدی رو پس بگیریم، دیگه نیازی نیست خودتو به آب و آتیش  نشد

 .زده شما هستم همین جوریش هم خجالت بزنی. من

 :ام کرد پشت چشمی نازک و خاک بر سری حواله

هزار بار گفتم این تولیدی حقته. این قدر هم هر روز این حرفا رو  -

 .ام کردی نکن که حسابی خسته تکرار

 :و با عشق نگاهش کرد. پرسیدچیزی نگفتم 

 و لو بده؟شهاب خان راستی! کیهان کی قراره بره  -

 :شانه باال انداخته و گفتم

 اشه نمیدونم. سپهر دیشب گفت که نصف پولو بهش داده و نصف دیگ -

 .اش میرسونه رو هم بعد از این که رفت باباشو لو داد به کیهان یا عمه

 یده. دیگه خبر ندارم االن تو چهگفت امروز صبح کیهان میره لوش م

 .ای هستن مرحله

 .و گرفته باشن و تو و سپهر راحت شینشهاب خان ای کاش تا حاال  -
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الهی آمینی گفتم و نفسم را از بند سینه آزاد کردم. پس از ربع ساعت، 

تولیدی رسیدیم و ملورین ماشینش را کمی جلوتر از در ورودی  به

و قلبم در دهانم میزد. بزاق دهانم را  کردم. دل توی دلم نبود پارک

که پیاده شدیم، دست دور بازوی ملورین انداختم. آرام  بلعیدم و وقتی

 :آغوشم گرفتدر خندید و 

 واسه چی نگرانی عشقم؟ همه چی اوکیه، باشه؟ -

زنگی به  لبخندی ساختگی زدم و همراه هم داخل رفتیم. ملورین تک

 .دزد و او به استقبالمان آم کیارش

 !چقدر دیر کردین -

 :ملورین گفت

 رفتم بنزین زدم واسه همین یه کم دیر شد... اومدن؟ -

 :کیارش سر به بله تکان داد

 .اش آره. هم خودش هم بچه -

 :ملورین ابرو باال انداخت

 شو واسه چی برداشته آورده تولیدی؟ مگه مهد کودکه؟ اش؟ بچه بچه -

 :کیارش بروبر نگاهش کرد

 ها چیه میبافی به هم؟ من هم بزرگتره عزیزم. این فرضیه اش از بچه -

 :شده زل کیارش شدیم. پرسیدم هر دو با چشمان گشاد

 اما اون دو تا آقایی که اون روز با شما دیدیم، همسن و سال خودتون -

 !بودن که

 :کنان گفت ابرویی باال انداخت و خنده

 .آهان. اونا وکالش بودن؛ خودش امروز اومده -

 :یدیم و پرسیدمخند

 شما میدونید چرا میخوان منو ببینن؟ -



 

272 
 

 Romanbook_ir@ جهان آلوده ی خواب است

 :سر به چپ و راست تکان داد

 .نه. چیزی نگفتن -

ها باال رفتیم و جلوی در اتاق مدیریت متوقف شدیم. پالتویم را  از پله

کردم و سعی کردم به خودم قوت قلب دهم. دلم حسابی آشوب و  صاف

الباب کرد و  یحس! کیارش دققطب شده بودند؛ یخ و سرد و ب دستانم دو

گشود. نگاهش وصل ما شد و تعارفمان کرد که داخل شویم.  بعد در را

رفت، اما بعد از دو قدم در جایش متوقف شد. من هم پشت  اول ملورین

و سپهر چشمانم از کاسه  شهاب خان اتاق شدم و با دیدن  سرش وارد

 .بیرون زد

و سپهر هم با دیدن من از جایشان برخاستند. کیارش از  شهاب خان 

 :بیخبر گفت همه جا

 ایشون هم خانم ندا شکوهی که خواسته بودین ببینیدشون... دختر آقای -

 .اردالن شکوهی

 دهانم از فرط تعجب باز مانده بود و تمام تنم داشت میلرزید. شهاب خان

 :یاد کشیدقدمی سمتم برداشت و ملورین سپرم شد. سپهر فر

 .ندا فرار کن -

 حالم دست خودم نبود. کیارش را کنار زدم و به سمت
 ی دوم نقش زمین شدم و صدای پای چند نفر ها دویدم. اما روی پله پله

 :داشت نزدیک و نزدیکتر میشد. سپهر با حالی نزار گفت

 .بابا کاریش نداشته باش -

 :عربده زد شهاب خان 

 .برو کنار ببینم -

 را گرفتم و آمدم بلند شوم که شهاب خان سد راهم شد. نفس در ها نرده
ام به شماره افتاد و چشمانم را بستم. اشک از میان مژگان چکید و  سینه
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وار و ناباور به  انگاشتم. زمزمه شده می دیگر کار خود را تمام من

 :زبان آورد

 !ای؟ تو... دختر فیروزه -

 افغان بود و نیازی به این کهناگهان کسی در برم گرفت. عطرش، بلک 

 .سپهر هستم، نبود م باز کنم و بفهمم در حصار چش

 ...آره خودشه. اما این بار من نمیذارم بهش آسیبی بزنی. نمیذارم -

 میفهمی؟
 . چشم باز کردم و دیدمافتادمهق  به هق

 :با دیدگان گشاد خیره سپهر شده است شهاب خان که 

 مدت میدونستی ندا دختر فیروزه است وچی میگی سپهر؟ تو همه این  -

 در دنبالش میگشتم تا همه گذشته رو براش جبران کنم؟ من دربه
 میدونستی بابا؟

 .صدای سپهر خشدار شده بود

 !جبران؟ -

 :پوزخندی زد و افزود

 دار نزن واقعاً؟! کسی که قاتله چه میفهمه جبران چیه؟ حرفای خنده -

 .بابا... نگو اینا رو

 ن و پسرش نوسان گرفت. در آخر خان بین چشمان م نگاه شهاب

 :ترسیده شد و پرسید

 قاتل؟ -

 :رویش را سمت سپهر چرخاند و سؤالش را دوباره تکرار کرد

 !قاتل؟! از چی حرف میزنی؟ -

 :اخمهای سپهر در هم رفت و به تندی گفت

 مگه به کیهان پول ندادی که ماشین ندا رو دستکاری کنه تا از دستش -
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 ص بشی؟ ها؟ تو اقدام به قتل کردی و مطمئن باش همین امروزخال

 .دستگیر میشی

 .به سمتمان نیمخیز شد شهاب خان 

 میفهمی چی میگی پسر؟ کیهان کدوم خریه اصالً؟ ماشین ندا چیه -

 جریانش؟
بگذریم، اما او دوباره  . کمکم کرد از کنار پدرشسپهر پوفی کشید 

 .جلوی راهمان سبز شد

 این حرفا چیه؟سپهر  -

 .ها پایین آمد و سمت دیگر من ایستاد ملورین از پله

 مگه شما باعث ورشکستگی عمواردالن نشدین؟ -

 :چشم از من دزدید و سر به بله تکان داد شهاب خان 

 .آره... اما باعث مرگشون که نشدم -

 :ملورین پرسید

از سپهر یعنی میگین کیهانو نمیشناسید؟ بهش پول ندادین که ندا رو  -

 کنه... که اونو بکشه؟ جدا

 :خندهای تمسخرآمیز زد و گفت تک شهاب خان 

داشت؟ اگر اونه که باید بگم  ارتباطهمون پسریه که قبالً با ندا کیهان  -

من هیچ وقت از اون نخواستم ماشین دستکاری کنه یا کسی رو  ...نه

هر بگه تا فقط خواستم بیاد چند تا دروغ راجع به ندا به سپ بکشه. من

 بیخیال ندا بشه... همین. کی به شما همچین چرندیاتی گفته؟ این پسره
باعث و بانی آن تصا ف نشده  شهاب خان م. یعنی می آوردسر در ن

 !بود؟

اش را به گردن بگیرد.  مطمئن بودم آن قدر غرور دارد که گناه کرده

 :دروغی در کار نبود. ملورین رو به سپهر کرد و پرسید پس
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 کیهان االن کجاست؟ -

 :سپهر با تمجمج گفت

 .گفتش تو راه کالنتریه -

 :ملورین رو به من کرد

 .شو بگیر االن... سریع باش ندا شماره -

 من هم که مثل سپهر گیج میزدم، بروبر نگاهش کردم. خودش دست در
ی کیهان را پیدا کرد و با او  ام را برداشت. شماره کیفم کرد و گوشی

 :وی اسپیکر گذاشتگرفت و ر تماس

 .دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد -

لب گزید و این بار شماره شیوا را گرفت و همان جلمه تکرار شد. 

 :کنار بدنش آویزان شد و پر آه نفسش را به بیرون فوت کرد دستش

 .به گمونم مادر و پسر سرتون کاله گذاشتن -

 :با کالفگی نالید شهاب خان 

 میگید این جا چه خبره یا نه؟یکیتون به من  -

نیم ساعت بعد، داخل اتاق مدیریت مشغول صحبت در مورد وقایع 

 .بودیم

 :گفت شهاب خان شان شدیم.  وقایعی که انگار عکس و چپکی متوجه

بعد از این که فیروزه ولم کرد، ازش کینه به دل گرفتم. ناپدری من  -

 .این خاطر ازم جدا شدبود یکیو غیرعمد کشته بود و فیروزه به  زده

 نمیدونستم این قضیه به ازدواج ما چه ربطی داره. منم بعدش زن گرفتم

 ...اما

 :زده افزود نگاهی حواله سپهر کرد و خجالت نیم

 دلم پیش زنم نبود. جوون بودم... سرم باد داشت. دوباره رفتم سراغ -

م. شو کن فیروزه. ازش خواستم جدا بشه تا خودم نوکری اون و بچه
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نکرد و البته حق داشت. اما من که اون موقع این چیزا حالیم نبود.  قبول

همین خیلی از دستش شاکی شدم. بیژنو پیدا کردم و باعث  به خاطر

 .اش همیشه نگران بودم ورشکست بشه. بابت بچه شدیم اردالن

 :نگاهش را به من دوخت

کارم اشتباه نمیخواستم تولیدی رو به پدر مادرت برگردونم. میدونم  -

اما دلم باهاشون و مخصوصاً با اردالن که یه زمانی صمیمیترین  بود

 ود، صاف نمیشد. اما وقتی شنیدم اونا به رحمت خدا رفتن و تنهاب رفیقم
دخترشون مونده، خواستم تمام دنیا رو پاش بریزم. خواستم هر چیزی 

خبری ازش محروم کردمو بهش برگردونم. دنبالت گشتم اما هیچ  که

م ا نبود. چه میدونستم ندایی که خودم با دستای خودم از در خونه ازت

همونیه که من دنبالش میگردم تا براش پدری کنم؟! چه میدونستم  روندم،

 جان؟ بابا

 :بغضم گرفت و سرم را به زیر انداختم. ملورین پرسید

 تون با شیوا و پسرش چیه؟ارتباط  -

 پسرش؟ -

 .بله... کیهان -

 :انه زمزمه کردناباور

 !کیهان پسر شیوائه؟ -

 :ملورین جواب مثبت داد و او نیشخند زد

منه.  یکی از مادر رشیوا خواه پس بیخود نیست که این قدر ناتوئه -

 عوضی ارث و میراث منو باال کشید و تو یه چشم به هم زدن، همه اون

باخت. حتی شوهرشو هم بدبخت کرد. یه همچین آدمی  بازی شو توی

 .همین هر جا ببینمش دخلشو میارم بود. واسه

سپهر نگاهی به گوشی پدرش که دستش بود، انداخت و پوفی کشید. 
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 :به موهایش زد و گفت چنگی

هوتن میگه ظاهراً کیهان و مادرش از کشور فرار کردن. باورم  -

 !اون قوزمیت سرم کاله گذاشته نمیشه

 :با دلخوری به سپهر خیره شد و گفت شهاب خان 

 میدونم شوهر خوبی واسه مادرت نبودم و نیستم. اما نگو اون قدر پدر -

 بدی بودم که بهم شک کردی! چطور تونستی حتی فکرشو بکنی که من

 !ممکنه یه نفرو بکشم؟

*** 

سپهر پس کجایی؟ از مهدکودک زنگ زدن گفتن هنوز نرفتی  -

 .دنبالشون

 :خندید و گفت

 .ره دنبالشوننگران نباش. مامانمو فرستادم ب -

 :کفری شدم و نالیدم

 !مامانت؟! با اون حالش؟ -

 :دوباره خندید

خب چی کار کنم خانمم؟ تو مطب کلی کار ریخته سرم. نمیتونم ول  -

 .برم دنبال پت و مت که کنم

 ام به گوشم چسباندم. مغار دست لب روی هم فشرده و گوشی را با شانه

 :گرفتم و مشغول تراشیدن مجسمه شدم

اوالً پت و مت نه و دلناز و دانیال. بعدش هم امروز نوبت تو بود.  -

نمیدونی چقدر تو کارگاه کار دارم؟ بهت که گفتم چند تا سفارش  مگه

 !گرفتم؛ نگفتم؟ آنچنانی

ای بابا ول کن این حرفا رو. یه امشب پت و مت پیش مامان بابا  -

با هم خلوت کنیم.  که آسمون به زمین نمیاد. ما هم میتونیم یه کم بمونن
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 .حرف بگیم... حرف بشنویم دو کلوم

 :تکخندهای تمسخرآمیز سر داده و گفتم

 .ام اینا از سوئد بیان عمراً. امشب قراره عمه -

 :نچی کرد و گفت

از پارسال که فامیالتو پیدا کردی دیگه منو یادت رفته. داشتیم ندا  -

 خانمی؟

 :خندیدم و چیزی نگفتم که ادامه داد

اش هنوز راضی به  ستی هوتن زنگ زده بود. گفت خونوادهرا -

نشدن و قراره بدون حضور اونا عقد کنن. سروین بهش گفته  وصلتشون

 .ازدواج بیان آمریکا. داشت شرایط این جا رو میپرسید بعد از

 :دیگر خونم به جوش آمده بود

 ...سروین غلط کرده با تو. به خدا سپهر اگر بفهمم دارن میان این جا -

 :کنان میان حرفم آمد سپهر خنده

ندا ندا. صبر کن عزیزم. من بهش گفتم آمریکا اصالً جای خوبی  -

 .نیست

 .بهتره برن همون کانادا بمونن... جوش نیار واسه پوستت خوب نیست

 :خیالم که از بابت نیامدنشان راحت شد گفتم

من اصالً هر جایی که دلشون میخواد برن. آمریکا که ارث پدر  -

 .نیست

صحبتم که با سپهر تمام شد، گوشی را کنار گذاشتم اما به دقیقه نکشید 

 که
 دوباره زنگ خورد. با دیدن شماره شیوا پوفی کشیدم و تماس را وصل

 :کردم

 چیه باز؟ -
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 :هقش گوشم را پر کرد هق

 ندا جان. تورو به هر کی که میپرستی بیا رضایت بده. به خدا من -

 ات بیا رو ندارم. تو رو خدا ندا. جون اون دو تا بچهتنهام... هیچ کسی 

 .رضایت بده کیهان آزاد بشه

 :پوفی کشیدم و گفتم

شیوا گشنه! یه بار بهت گفتم این قدر بهم زنگ نزن. چرا حالیت  -

 نمیشه؟
 میدونی از ایران به آمریکا چقدر پول تلفنت میاد؟

 :ضجه زد و گفت

ندارم ندا. تو رو خدا بیا رضایت ای  پای جون پسرم در میونه. چاره -

 .جون عزیزت بیا .بده

 :چشم در کاسه چرخاندم

 یه بار بهت گفتم باشه. دیگه این قدر زنگ زدنت واسه چیه؟ -

 .کی؟ االن دو ساله که کیهان اون توئهآخه پس ِ -

 :کفری شدم و توپیدم

تا وقتی که دل من و سپهر خنک بشه. یه بار هم بهت گفتم؛ عاشق  -

نیستیم که رضایت بدیم. یک این که من  بچه اتابروی تو و اون  چشم

ه. اگر شهاب خانکردم، دومین دلیل هم به خاطر  نامردیبهش  یه بار

  اش نگران نبود و من به کیهان بدی ی تحفه خواهر زاده بابت یه دونه

گل دار نمیدیدمش راضی روح مامانم قسم تا پسرتو َ  نکرده بودم، به

 .دو سه ماه فعالً زنگ نزن تا ببینم چی میشه هم تا نمیشدم. حاال

 :سکوت کرد. خواستم قطع کنم که نجوا کرد

 ...آخه... آخه -

 :ام را آزاد کردم نفس حبس شده
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 .آخه چی؟ بنال دیگه -

 :کنان افزود ومن من

 دختره با یه بچه از فرانسه پاشده اومده ایران. میگه بچه واسه کیهان -

 .مرده است ذلیل

 :ی دختر سوخت پخی زیر خنده زدم و دلم به حال بچه

 بذار با سپهر صحبت کنم ببینم چی میشه. به شرط این که تند تند زنگ -

 نزنی. باشه؟

 .ام تمام شده بود سرانجام دل کند و من تماس را قطع کردم. پیکرتراشی

 .ی شاعر بزرگمان سهراب سپهری شدم عقب رفتم و خیره به مجسمه

 اهی که سفارش این مجسمه را برای دانشکده ادبیاتشان دادهرییس دانشگ
بود، خود عاشق سهراب بود. نوبت این بود که بروم و پای مجسمه 

 :کوچکی از شعرش را حکاکی کنم. مغار را دست گرفتم نوشتم قسمت

 .شب از وحشت گرانبار است»

 :ی خواب است و من در وهم خود بیدار جهان آلوده

 زد فریب زیستچه دیگر طرح میری

 «در این خلوت که حیرت نقش دیوار است؟

 * پایان*
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 ن!سپاس و درود به شما عزیزا

برای دانلود بھترین رمان ھای ایرانی و خارجی در گوگل با سرچ 

 :کردن

 عاشقانه دانلود رمان

 یا

 نهعاشقارمان  

 وارد(https://romanbook.ir/novel) وبا کلیک روی آدرس رمان

 سایت شوید
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