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خالصه :
این رمان به ادامه جلد اول رمان "راز رازک" مربوط میشه.
در جلد قبل خوندیم که رازک توی شرایط سختی بود و سامیار میخواست با یه نقشه اون رو از این منجالب بیرون
بیاره.
افسانه خسرو رو در حال انجام عملیات سری دید و همونجا توسط خسرو تهدید به مرگ شد.
در این جلد اتفاقات غیرمنتظرهای رخ میده ،اتفاقاتی مثل شروعِ پایان زندگی و یا حتی تولدی دوباره.
آیا سامیار میتونه بدونِ این که نظر یا احساسی در موردش تغییر کنه ،هم خودش و هم رازک رو از این مخمصه
بیرون بکشه؟
یا امکانش هست که سمیر شکست دوبارهای رو تجربه نکنه و خسروی لبریز از حس انتقام و خشم رو شکست بده؟
همهی این اتفاقات و پایان ماجرای تمامی شخصیتهای داستان رو در همین جلد بخونید.
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مقدمه:
اولین صدای قیچی مصادف با ریختن قسمتی از موهای بلندش روی زمین است.
دارد توی آینه خودش را نگاه میکند و به جای جیغ زدن خیره میشود توی چشمهای خودش.
نگاهش به دنبال موهاییست که آرام آرام حرکت میکنند و به زمین میرسند.
دختری که دلش نمیلرزد و فقط به همین شکل ادامه میدهد ،ممکن است پای هرکسی را نیز از زندگیش
کوتاه کند.
دختری که موهایش را کوتاه کرده ،ترسناک است .
ممکن است روزی عشقت را از دلش ریشه کن کند .
ممکن است روزی به سفری برود و هرگز بازنگردد.
دختری که موهایش را کوتاه کرده است ،میتواند از هرچیزی دل بکند.
"بهنام شوشتری"
***
رازک:
روی تخت قدیمیم نشسته بودم .مسلماً دیوار رو به روم اونقدری که من بهش زل زده بودم جالب نبود.
حرفهای سامیار سردرگمم کرده بود ،منظورش از انجام هرکاری برای رهایی از منجالب چی بود؟ اون
لحظه هل شده و مثل احمقها بهش "آره" گفته بودم .تا حدودی خیالم راحت شده و دستهام از لرزش
ایستاده بودن .باید با بابا در مورد سامیار حرف میزدم ،این رو یجورایی به عمو حمید قول داده بودم.
از جام بلند شدم و بعد از چرخوندن کلید توی در بازش کردم .هنوز مانتو و شلوار بیرونیم تنم بودن .از
کنار آشپزخونه ای که مامان توش مشغول قاچ کردن هندوانه بود ،گذشتم و به بابا که روی تراس نشسته
بود رسیدم .از توی حیاط آسمون باالی سرمون مشخص بود ،شب شده بود و ابرهای سیاه ماه رو
پوشونده بودن .ماه مرده بود .بابا مشغول حساب و کتاب بود؛ راننده آژانس بود و سال پیش به زحمت از
بانک بهش وام داده بودن .توی این اوضاع و بهره زیاد ،بابا چهطور میتونست به همه قسطها برسه؟
پوفی کشیدم و کنارش نشستم .روی تراسمون همیشه یه فرش داشتیم؛ اما بازم زمینش سفت بود .پاهام
رو آویزون کردم و به دفتر حسابش خیره شدم ،دفتر و ماشین حساب و کارت بانکیش کنارش بودن.
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دست از نوشتن برداشت و گفت:
تو که به حساب عالقه نداشتی.چیزی نگفتم ،هیچ انرژی برای حرف زدن توی تنم نبود .بابا گفت:
چی شده بابا ؟با بیحوصلگی گفتم:
باید مقدمه بچینم؟لبخند زد:
برای چی؟توی سه ماهی که دانشگاه بودم...مکث کردم ،تا به حال حتی تصور چنین روزی رو نداشتم که با بابا در مورد یه پسر حرف بزنم .آب دهنم
رو قورت دادم .گفتنش سخت نبود؛ اما انجام هر کاری برای بار اول یکم آدم رو مضطرب میکنه ،با حالت
بشاشش منتظر ادامه حرفم بود .گفتم:
با پسری..صدای زنگ آیفون رشته کالم رو ازم دزدید .مامان از آشپزخونه بیرون اومد و گفت:
اومد.ضربان قلبم باال رفت ،سجاد بود .دست بابا رو روی پام حس کردم و بعدش صداش رو شنیدم که گفت:
بعداً حتما در موردش صحبت میکنیم.از جاش بلند شد و بعد از پوشیدن دمپایی و پایینرفتن از پنج پله به سمت در رفت و بازش کرد .به خودم
اومدم و دیدم که چیزی سرم نیست ،حتی مانتوم رو در نیاورده بودم ،میترسیدم .بلند شدم و قبل از این
که سجاد وارد خونه بشه و من رو ببینه به طرف اتاقم رفتم .مامان کنار در ورودی خونه ایستاده بود .از
کنارش رد شدم و شنیدم که گفت:
این همه مدت کجا بودی؟تو اتاقم رفتم و درش رو بستم .چی باید میپوشیدم؟ زیپ کولهام رو باز کردم .صدای خنده سجاد از این
جا هم به گوش میرسید .مورمورم شده بود .لباسام رو بیرون کشیدم ،فقط دو دست لباس خونگی آورده
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بودم .لباس رو به گوشهای پرت کردم و گفتم:
لعنتی!به سرعت سمت کمد رفتم که از بچگی داشتمش ،بازش کردم و دیدم که هیچ لباسی توش نیست ،فقط
چند تا دوش خالی ازش آویزون بودن .با خودم گفتم:
به درک .من که نمیخوام زیبا به نظر برسم.جلوی آینه ایستادم ،فکر تازهای به سرم زده بود؛ موهای چتریم رو صاف کردم و به موهای بلندم نگاه
کردم .خیلی بلند شده بود؛ اما دوست نداشتم کوتاهش کنم .با کلیپس کوچیکم بستمش و شالم رو سر
کردم .همین مانتویی که تنم بود کافی بود .توی کمدم یه کشوی کوچیک داشتم که قبالً توش دوتا رژ بود.
بعد از فوت رایکا همه وسایالم رو غیر از اون دوتا ریخته بودم .فراموششون کرده بودم .برشون داشتم و
قرمزه رو به گونههام مالیدم؛ مثل گونههای یه عروسک .یک دایره قرمز رنگ سمت چپ و یکی دیگه
سمت راست .با رژ صورتی پشت چشمم رو رنگ کردم .اونقدر محکم فشارش دادم که چشمهام درد
گرفتن .رژهام تموم شدن ،توی سطل آشغال انداختمشون .دوباره توی آینه خودم رو نگاه کردم؛ به یه
دلقک زشت و عصبی تبدیل شده بودم .دلقکی که دماغش قرمز نیست؛ اما گونههاش رو بدجوری قرمز
کرده .صدای تعارف و چاپلوسیهای سجاد ،برای همین شکلی از اتاق بیرون رفتن مصممترم میکرد ،حتی
صداش سوهان روحم بود .شالم رو جلو کشیدم و موهام رو باال دادم .این قیافه برام ناآشنا بود ،توی تمام
زندگیم موهام پیشونیم رو پوشونده بودن و حاال به خاطر حرص از سجاد ،مخالف جهت رویش هدایت
میشدن .شال رو دور گردنم محکم کردم تا موهای جلوم محکم زیرش بمونه .گردی صورتم با قرمزی
روی گونههام بدجوری توی ذوق میزد .خندیدم؛ من همین زشتی رو میخواستم .مامان و بابا صدام
میزدن .آره ،نباید بیشتر از این مهمون عزیزمون رو منتظر میذاشتم .لبخندی زدم و از اتاقم خارج
شدم .همه چیز رو جز ظلمی که سجاد در حقم کرده بود فراموش کردم .مامان از شنیدن صدای باز شدن
در اتاقم متوجه حضورم شد و بدون این که نگاهم کنه ،گفت:
رازک بیا ببین کی بعد مدتها به عموش سر زده.بهشون نزدیک شدم ،هنوز نزدیک در خونه ایستاده بودن و صحبت میکردن .از پشت مامان و بابا به
جمعشون نزدیک شدم .فقط سجاد که رو به روشون ایستاده بود ،میتونست من رو ببینه که هنوز ندیده
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بود .بابا گفت:
بیا تو سجاد.مامان با شوق اضافه کرد:
ای وای ،بیا تو .بشینین براتون چایی بیارم.ایستادم .مامان و بابا از ذات کثیفش خبر نداشتن .سجاد هنوز من رو ندیده بود .از حرف مامان خندید.
قدش اندازه بابا بود؛ متوسط و رو به باال .دندونهای ریز و کوچیک و مرتب .فقط دندون نیشش بود که با
دندونهای دیگهاش تو یه ردیف نبود و وقتی میخندید توی ذوق میزد .یه شلوار جین به رنگ آبی چرک
با کاپشن چرم خزدار تنش بود .موهاش هم شخصیت نانجیبش رو نجیب نشون میدادن .گفت:
اختیار داری زنعمو .من همینجا هم بشینم برام کافیه ،فقط اومدم با دیدن تو و عمو دل تنگم رو آروم...صداش قطع شد .من خودم رو از پشت دیوار کنار کشیده و رو به روش ایستاده بودم .دیدن چهرهی من
باعث هنگ کردنش شده بود .مامان اوایی گفت و مسیر نگاه خشک شده سجاد رو دنبال کرد .به من که
پشتش ایستاده بودم رسید و با چشمهای گرد شده گفت:
رازک؟!بابا هم برگشت و اولش با تعجب و بعد با اخم نگاهم کرد .وقت تظاهر بود ،خندیدم و گفتم:
چیه؟ مگه نگفتین همبازی بچگیم اومده؟بابا گفت:
برو صورتت رو بشور.با لجبازی ایستادم و با همون لحن بچگونه و خوشحالم ادامه دادم:
ما توی بچگی یه شرط بسته بودیم و تهش به همینجا رسید .سجاد با خبره ،مگه نه سجاد.گره ابروهای قهوهایش از هم باز شدن ،مصنوعی خندید و گفت:
هنوز یادته؟ چهقدر بزرگ شدی رازک .شنیده بودم که رفتی دانشگاه ،فکر میکردم دانشگاهی .اگهمیدونستم هستی که یه چیزی برات میگرفتم.
همزمان دستش رو هم به طرفم دراز کرد .اینارو میگفت تا مامان و بابا بفهمن که ما باهم هیچ ارتباطی
نداشتیم .مامان و بابا تا حدودی راضی شده بودن و نگاهمون میکردن .دستم رو با نهایت بیمیلی جلو
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بردم و توی دستش گذاشتم .فشار کمی داد و توی چشمهام نگاه کرد ،قبل از این که حالم رو به هم بزنه
دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم:
مگه سفر بودی که میخواستی یه چیزی بگیری؟این سوال رو با لحنی پرسیده بودم که انگار برای شنیدن جوابش مشتاق نیستم .بیتوجه بهش که
میخواست جوابم رو بده ،گفتم:
بیا تو .چرا ایستادی؟با پررویی گفت:
هنوز تو شوکم.سجاد ایستاد و با اصرار خواست که مامان و بابا اول برن .حتی با دیدن جورابهای سیاهش هم چندشم
میشد .پشت سر مامان و بابا راه افتادیم .از فرصت استفاده کرد و زیر گوشم گفت:
دارم برات.دوباره وجودم پر از استرس شد .چهطور میتونستم امشب مانع حرفهاش از ازدواج بشم؟ میتونستم
خودم رو به مریضی بزنم تا بریم بیمارستان یا شایدم اصالً سجاد این قصد رو نداشت و فقط میخواست
آزارم بده .روی مبلهای قدیمی قهوهای جا گرفتیم .صدای سوت کتری فضا رو پر میکرد .سجاد روی مبل
تک نفره لم داده بود و به میز وسط پذیرایی نگاه میکرد .روی اون میز یک عکس از رایکا بود که گوشه
سمت چپش رو روبان سیاه کشیده بودن .زمانی که این عکس رو گرفته بود هنوز سالم بود و مثل همه
پسرهای جوون دیگه شیطنت میکرد و میخندید .بابا صاف نشست و گفت:
خب سجاد ،بابا خوبه؟آره خوبه .نمیدونه که من اومدم اینجا.مامان با کنجکاوی گفت:
پس شب یلدا رو تنهاست؟سجاد لبخند تلخی زد که حتی من هم نتونستم بفهمم معنیش چیه .از روی تظاهر بود یا واقعا از این
مسئله ناراحت بود؟
گفت:
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بابا توی کارهای تاالر خودش رو غرق کرده.کاش زنعمو نمیمرد .اون زن خوبی بود و مطمئناً اگه نمیمرد و تربیت سجاد به عمو فاتح واگذار نمیشد،
همچین انگلی ازش در نمیاومد .عمو فاتح با ارثی که از بابابزرگ گرفته و از بابا دزدیده بود ،وارد کار
تاالرداری شد .اونطور که از فک و فامیل شنیده بودیم یه تاالر بزرگ و باشکوه داشت که باهاش پول
خوبی در می آورد .مامان با نچ نچ و انداختن نگاه پر مهری به سجاد ابراز تاسف کرد .بعدشم رفت توی
آشپزخونه تا چایی بیاره .بابا پرسید:
فاتح به تو میرسه؟ کم و کسر که نداری؟پوزخند بیصدایی زدم ،خوشبختانه کسی حواسش به من نبود .بابا نگران سجاد بود که نکنه توی بیپولی
مونده باشه .خب پدر من حتی اگه دستش تنگ باشه تو میتونی بهش کمک کنی؟ این انگل مظلوم نما
سیصد میلیون از من طلب کار بود و پدرم ازش در مورد تامین بودن میپرسید ،سجاد با غم گول زنندهای
گفت:
میرسه ،تو نگران نباش عمو.از راحت حرف زدنش خوشم نمیاومد .با همون لحن غم انگیز ادامه داد:
من واقعاً شرمندهام.ابروهام باال پریدن .صاف نشستم و منتظر ادامه حرفش شدم .بابا که روی مبل کنارش نشسته بود دست
روی شونهاش گذاشت و گفت:
چرا سجاد جان؟سرش رو پایین انداخت و گفت:
حس میکنم هر چی از بابا بهم میرسه ،حالل نیست .احساس بدی دارم وقتی به این فکر میکنم که...بابا خندید و با دستش شونه سجاد رو فشار داد .منظور سجاد به اون ارثی بود که عمو از بابا دزدید و
پولش رو باال کشید .بابا گفت:
اصالً به این فکر نکن .تو غریبه نیستی ،حالله پسر .خیالت تخت.حرصم گرفته بود .مردم چهطوری میتونستن اینقدر دورو و مکار باشن؟ چه راحت تظاهر به داشتن
شرافت و تواضع میکرد! مامان با سینی چای و ظرف کوچیک شیرینی زبون و خرما به جمعمون اضافه شد
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و اونا رو روی میز گذاشت .با حس قشنگ مادرانه قاب عکس رو برداشت و جوری روی عکس بـ ــوسه
زد که هممون متوجه دلتنگیش شدیم .قاب عکس رو کنار گذاشت و خطاب به سجاد گفت:
تعارف کنم؟سجاد خندید:
نه زنعمو ،زحمت نکش.خم شد و یکی از چایهارو توی نعلبکی گذاشت و به بابا داد .یکی دیگه رو بهم به مامان داد و با لبخند
گرمش مواجه شد .قبل از این که برای من برداره ،گفتم:
برای من خرما بذار.با صدای مسخرهاش گفت:
ای به چشم.توی نعلبکیم خرما گذاشت .اخم کردم ،این رو بهش گفته بودم تا مثل بچگی لج کنه تا دیگه بهش دستور
ندم؛ اما انگار تغییر کرده بود .گفت:
شیرینی هم بذارم؟محکم گفتم:
نه.مامان گفت:
رازک؟ زشته مادر.صدام رو باال بردم و با لحن کنایه گفتم:
وا مامان کجاش زشته؟ سجاد مگه غریبه است؟سجاد خنده آشنایی کرد .این خنده من رو به هراس وا میداشت ،گفت:
باعث سعادت منه که من رو از خودتون میدونی.چشم غرهای دادم که از دیدرس بابا دور نموند .سرمو رو چرخوندم و خودم رو به دیدن عکسهای رایکا
که روی دیوار بودن ،مشغول کردم .دلم گرفته بود .عصبی بودم و اضطراب به جونم افتاده بود .گیج بودم؛
معنی حرفهای سامیار رو نفهمیده بودم و حاال عامل بدبختیم کنارم میخندید .بدتر از همه این بود که هر
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لحظه از اعتماد مامان و بابا بهش بیشتر میشد و اون خودش رو بیشتر تو دلشون جا میکرد .حوصله
شنیدن حرفاشون رو نداشتم .بابا بازم از عمو فاتح و کارش میپرسید و مامان با شوق و کنجکاوی دخالت
میکرد .این عادت مامان رو دوست نداشتم ،انجام خیلی از کارهای ساده رو بد میدونست و دخالت به
نظرش زشت نمیاومد .صدای خنده آرومشون من رو از دنیای افکارم بیرون کشید .بابا با لبخندی که
براش باقی مونده بود ،گفت:
سجاد راست میگه رازک ،نمیخوای صورتت رو بشوری؟با قاطعیت گفتم:
نه من مشکلی ندارم.دروغ گفته بودم ،انگار موادی که به صورتم مالیده بودم روش سنگینی میکردن .سجاد گفت:
عیبی نداره ،من که همه جوره...به طرز عجیبی ساکت شد .با خشم نگاهش کردم .چی میخواست بگه؟ سرش رو پایین انداخت و دوباره
بعد از باال گرفتن سرش به بابا خیره شد .گفت:
عمو ،میشه تنها حرف بزنیم؟قلبم یک لحظه ایستاد .برای چی تنها؟ من نمیتونستم اینجوری جلوش رو بگیرم .پاهام بیاراده شروع
کردن به تکون خوردن .بابا گفت:
باشه.و از جاش بلند شد .مامان هم مثل بابا تعجب کرده بود .به سجاد نگاه کردم .غرورم بهم اجازه حتی با
التماس بهش نگاه کردن رو نمیداد ،فقط توی دلم از سامیار میخواستم که یه کاری کنه ،اگرچه که
میدونستم کاری از دستش بر نمیاد .معدهام میپیچید ،انگار حالت تهوع داشتم .این حس رو فقط یک بار
و اونم موقع اولین عمل رایکا داشتم .دلیلش استرس زیادی بود .گفتم:
حتماً باید تنها صحبت کنین؟ من نمیشه باشم؟مامان لبش رو گاز گرفت و با اشاره فرمان داد که سر جام بایستم .بابا و سجاد با هم از پذیرایی خارج و
وارد حیاط شدن .همزمان با دری که پشتشون بسته شد ،من با بیحالی روی مبل افتادم .گرمم شده بود.
گفتم:
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مامان ،یعنی دارن چی میگن؟تو چرا اینقدر نگرانی رازک؟ انتظار چی رو داری مگه؟نگاهم رو ازش گرفتم .همونطور که به طرف آشپزخونه میرفت ،گفت:
کم کم سفره رو پهن کنیم .دل من از اولش به خندیدن تو شب یلدا رضا نبود ،ناسالمتی ما داغداریمهنوز .باباتم دل و دماغش رو نداشت؛ اما سجاد باعث شد...
عالقهای به شنیدن ادامه حرفهای مامان نداشتم .کاش گوشم پیچی داشت تا هر وقت که نمیخوام
بشنوم ازش استفاده کنم و گوشم رو ببندم .لرزش پاهام و پیچش شکمم بهم اجازه کمک به مامان رو
نمیدادن .میترسیدم؛ سجاد نباید امشب زیر قرارمون میزد و همه چیز رو نابود میکرد .
کاش میشد این شب لعنتی زودتر تموم میشد و من کمی احساس آرامش میکردم .صدای پچ پچی از
حرفهای بابا و سجاد به گوش میرسید .فکری به سرم زد .
به سختی از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم .پنجره توی اتاقم رو به حیاط باز میشد .درو پشت سرم
بستم و به طرف پنجره دویدم ،به آرومی و بیصدا بازش کردم .
بابا ساکت بود و سجاد با صدای آروم و یکنواختی مدام حرف میزد ،متوجه حرفهاش نمیشدم .صدای
نفسهام که به خاطر اضطراب بلند شده بودن مانع از شنیدن صدای دیگهای میشدن .این ماجرا درست
مثل زمانی بود که با سرعت از دست معین فرار میکردم و یه گوشه قایم میشدم و اون از صدای
نفسهام پیدام میکرد .
دستم رو روی قلبم گذاشتم ،کم کم آروم شد و بهم اجازه شنیدن داد .اگر چه که هنوز هم از استرس و
ترس میلرزیدم ،گوشهام رو تیز کردم .
صدای مسخره سجاد به گوشم رسید که میگفت:
- ...خدا شاهده که ترس من از همین چیزهاست عمو .این حرفی که میخوام بهت بزنم مدتهاست که
توی دلم نگه داشتمش.
خب بگو سجاد جان.راستش من...من...سجاد مکث کرد .چشمهام داشتن از حدقه بیرون میزدن ،میترسیدم.
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سامیار:
پلهها رو یکی دوتا کردم .هنوز به هال خونه نرسیده بودم که با صدای بلندی گفتم:
همین امشب.صورت همه به طرفم برگشت .بابا و مامان روی یه مبل نشسته بودن و کامیار کنار آسانسور ایستاده بود،
بابا گفت:
همین امشب چی؟با عجله گفتم:
مگه اون راه حل تنها راه نیست؟مامان سرش رو تکون داد:
آره پسرم.پس همین امشب عملی بشه.کامیار با تعجب و دهن باز نگاهم کرد .تو چشم عصبی بابا زل زدم و منتظر جوابش شدم .گفت:
خب ،دستور بفرمایید قربان.کنایهاش تکراری بود ،گفتم:
بریم خواستگاری.مامان دستش رو به گونهاش زد و گفت:
وای سامیار! اینها چیه میگی؟محکم ایستادم و گفتم:
من دوستش دارم.بابا گفت:
هنوزم سر قرارتی؟هستم.مامان با همون دلهره گفت:
چه قراری عارف؟Page 13
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بابا با سردی و همونطور که به من نگاه میکرد ،گفت:
این آخرین قدمیِ که برای پسرت برمیدارم.مامان دستش رو روی دهنش گذاشت .کامیار با لودگی گفت:
پس بریم حاضر شیم.مامان گفت:
یعنی چی؟ خواستگاری هم مگه یهویی میشه؟ باید زنگ بزنی ،اجازه بگیری ،یه تشریفاتی داره.بابا از روی مبل بلند شد:
رسم و تشریف رو باید بذاریم در کوزه آبش رو بخوریم مهتاج ،بلند شین.آخه شب یلدا ،بیخبر بریم تق تق خونه مردم در بزنیم بگیم اومدیم واسه امر خیر؟کامیار اومد جلو و همزمان که کاله لبه دارش رو صاف میکرد ،گفت:
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.مامان هنوزم موافق نبود .گفتم:
مامان ،ممکنه امشب از دستش بدم.بابا با عصبانیت گفت:
معلوم نیست دختره رو میخوایم نجات بدیم یا این رو.بیتوجه به حرف بابا سمت مامان رفتم و دستش رو گرفتم .کمک کردم از جاش بلند شه و زیر گوشش
گفتم:
مادر و پدرش از این ماجرا هیچی نمیدونن ،به بابا این رو بگو مامان.باشهای گفت و بهم تکیه کرد .با کمک کامیار به طبقه دوم بردیمش .اعظم خانم رو صدا کردم تا بهش
توی پوشیدن لباس کمک کنه .بابا هم که حاضر بود به اتاق کارش رفت .کمی اضطراب داشتم .به سرم
زده بود که به رازک زنگ بزنم و بگم که میخوام بیا خواستگاریش؛ اما این کار درستی نبود .نگرانی بیش
از حدش همه چی رو لو
میداد.
نمیخوای یه لباس دیگه بپوشی؟Page 14
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صدای کامیار از دنیای نگرانی بیرون کشیدتم .بهش نگاه کردم ،تنها شده بودیم .یه کاله لبه دار قرمز
رنگ پارچهای سرش بود که با حروف درشت و طالیی رنگی ،روش نوشته بودن "طهران" .یه پیراهن
چهارخونه قرمز و سیاه و یه تی شرت سفید ساده تنش بود .گفت:
نروسی؟کمی فکر کردم تا منظورش از واژه "نروس" رو بفهمم .منظورش عصبی بودن بود .سرم به خاطر این همه
فشار درد می کرد،گفتم:
آره.واقعاً میخوای اینکار رو بکنی؟جوابی برای دادن نداشتم ،واقعاً از کارهام معلوم نبود؟ گفتم:
معلوم نیست؟با حالت متفکری سر تکون داد و گفت:
معلومه.نمیدونم ذهنش درگیر چی بود که اینطور ساکت و آروم به نظر میرسید .وقتی هم برای فکر کردن بهش
نداشتم،سریعاً گفتم:
میرم لباسم رو عوض کنم.ادای ادکلن زدن در آورد و گفت:
خوشبو کن.لبخندی زدم و به طرف پلهها رفتم .وقتی برای تیپ زدن داشتم؟ وقتی برای انتخاب لباس مناسب چی؟
نه ،این مراسم خواستگاری از معشوق ،جوری بود که هیچ وقت تصورش رو نمیکردم .وارد اتاقم شدم.
چمدونم رو توی اتاقم گذاشته بودن .درش رو باز کردم و پیراهن مشکیم رو بیرون کشیدم .با یه کت
سرمهای و شلواری که پام بود ،خوب به نظر میرسید.
***
بعد از یک ربع همه توی ماشین من نشسته بودیم .بابا کنارم و کامیار و مامان روی صندلی عقب جا گرفته
بودن .مامان گفت:
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آدرس خونهاشون رو بلدی؟کف دستم رو به پیشونیم زدم ،یادم رفته بود از نفیسه این رو بپرسم .میتونستم از معین هم بپرسم؛ اما
وقت توضیح دادن براش رو نداشتم .از پارکینگ بیرون اومدم و وقتی وارد کوچه شدیم کنار جدول نگه
داشتم .گوشیم رو در آوردم و شماره نفیسه رو گرفتم .مدتی طول کشید تا جواب بده ،بالخره برداشت و
گفت:
سالم آقا سامیار.بیمقدمه گفتم:
سالم نفیسه خانم ،لطفاً فوری آدرس خونه رازک رو بدین.مدتی ساکت شد و بعدش سریعاً آدرس رو بهم داد .کامیار آدرسش رو توی موبایلش یادداشت کرد .بعد
تشکری کوچیک ،مکالمه رو قطع کردم .بابا گفت:
انتظار شنیدن اسم یه محله فقیرنشین رو داشتم ،خوبه که برآورده نشد.مامان آهی کشید و به این وسیله به بابا نشون داد که خسته شده .خونشون نزدیک خونه معین بود .توی
جاده افتادیم و من سرعت ماشین رو زیاد کردم .گفتم:
بابا ،این دختر برای من مهمه .ما قرار گذاشتیم این آخرین کاری باشه که برام انجام میدین ،پس اینآخرین کار رو برام به سرانجام برسونین.
نترس ،برنامههات رو خراب نمیکنم.گل و شیرینی نمیگیری؟این صدای کامیار بود .گفتم:
درستش همینه.بابا گفت:
ده متر جلوتر یه گلفروشی هست ،دعا کن باز باشه.لبخند زدم .این حرف بابا به این معنی بود که میخواد کمکم کنه ،خیالم راحت شد .مامان با صدای آرومی
گفت:
خدایا خودت همه چیز رو درست کن.Page 16
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کامیار خندید:
ولی خدا وکیلی تا به حال دیدین یکی اینجوری بره خواستگاری؟خودش تنها خندید .جلوی گلفروشی نگه داشتم و با دیدن چراغ روشن مغازه ،نفس راحتی کشیدم.
***
خسرو:
نفس نفس میزد .حال من از اون بدتر بود؛ اما ترسم رو بروز نمیدادم .توی تاریکی متوجه مدل لباسش
شدم .این لباس رو تن همون دختری دیده بودم که از اتاق رامبد خارج شده بود .پس اون کسی که کلید
اتاقش رو داشت و میخواستم دنبالش بگردم ،حاال کنارم ایستاده بود .باید به این که کلید اتاق رامبد رو
بهم بده مجبورش میکردم .همونطور که موهاش رو توی یک دستم و دست دیگهام رو روی دهنش
گذاشته بودم ،گفتم:
میخوای بمیری؟ آره؟تند تند سرش رو به چپ و راست تکون داد .صدام رو پایینتر آوردم و گفتم:
حاال فهمیدی دارم چیکار میکنم ،دارم به کسی که تو براش بال بال میزنی خــ ـیانـت میکنم ،کسیکه زندگیم رو ازم گرفت.
دستهاش رو روی دستم که روی دهنش بود ،گذاشت و با نگاه پر از التماسش خواست که بذارم نفس
بکشه .موهاش رو ول کردم و چاقویی که توی جیب شلوارم بود رو در آوردم .جلوی چشمش چاقو رو باز
کردم و برقش رو نشونش دادم .گفتم:
فقط جیغ بزن تا باهاش چشهات رو در بیارم.سرش رو تکون داد .دستم رو از روی دهنش برداشتم؛ اما ولش نکردم ،موهاش رو با همون دستم نگه
داشتم تا فکر فرار به سرش نزنه .چند نفس عمیق کشید و گفت:
با خــ ـیانـت به رامبد زندگی من رو ازم میگیری.پوزخند زدم ،شاید میتونستم با حرف زدن قانعش کنم .البته اون یه اسب سرکش بود و رام کردنش
آسون به نظر نمیرسید ،من هم که وقت کافی نداشتم .گفتم:
تو فکر میکنی برای اون هــ ـو*س باز مهمی؟Page 17
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چرا نیستم؟ چرا نباشم؟دستی که باهاش چاقوم رو نگه داشته بودم رو کمی پایین آوردم .گفتم:
توی گول زدن خودت آدم موفقی هستی؛ ولی پس اونایی که االن دارن باهاش میرقصن چی میشن؟فقط نگاهم کرد .از چشمهاش ترس رو میخوندم ،برعکس من اون حتی تالشی برای پنهون کردن
احساسش نمیکرد .گفت:
آخرش رامبد به من میرسه ،اون مال من میشه.نتونستم جلوی خندهاام رو بگیرم .گفتم:
به احمق فرض کردن خودت ادامه بده ،کودن!یاد صدایی افتادم که چند هفته پیش ضبطش کرده بودم .همیشه مکالماتم با رامبد رو به خاطر داشتن
مدرک ضبط میکردم و اون دفعه اون موضوع به نظرم جالب اومده بود .این میتونست به افسانه ثابت
کنه که رامبد هیچ وقت نمیتونه برای اون باشه .گوشیم رو روشن کردم و به سرعت فایل رو پیدا کردم و
دکمه پخش رو زدم .افسانه تکونی خورد و گفت:
چیکار میکنی؟موهاش رو کشیدم تا رام شه ،گفتم:
خفه شو و گوش کن.کمی صداش رو زیاد کردم .اون روز رامبد مثل همیشه سرحال بود .افسانه با شنیدن صدای خنده رامبد
موبایلم رو برداشت و به گوشش نزدیک کرد .صدای ضبط شده رامبد رو شنید که گفته بود:
برای پسری که یه هفته باهاش بوده و مسئول گول زدنش بود؛ گریه میکنه .من تو خلقت این جنسموندم!
مثل افسانه؟ نه؟افسانهام یه دختریه مثل همه دخترای دیگه ،البته با جذابیت بیشتر.چشمهای افسانه تنگ شدن ،موبایل رو به گوشش فشار داد.
ولی اون دوستت داره.این صدای من بود .دوباره صدای رامبد پخش شد:
Page 18
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آره میدونم؛ ولی قرار نیست هر کی رو که دوستت داره ،دوستش داشته باشی .من فقط از زنها یه چیزمیخوام.
کار خوبی میکنی .من دیگه برم ،میتونم؟البته دوست من ،شیطان نگهدارت.فایل تموم شد و افسانه بیحرکت مونده بود .صدای موزیک راک و مسخرهاشون هنوز قطع نشده بود .با
پشت دستم عرق پیشونیم رو پاک کردم و گفتم:
حاال چی؟ هنوزم میگی با خــ ـیانـت به اون زندگیت رو ازت میگیرم؟موبایل رو از کنار گوشش برداشت و همونطور که به زمین خیره بود ،گفت:
ولم کن.عصبی شدم؛ نمیذاشتم رشتههام رو پنبه کنه .چاقو رو باال آوردم و زیر گلوش گذاشتم .گفتم:
یکبار دیگه تکرارش کن تا...انگار وارد حالتی شبیه خلسه شده بود .برق اشک رو توی چشمهاش دیدم .حاال دیگه اثری از ترس توی
چهرهاش نبود .زمزمه کرد:
از من چی میخوای؟لبخند زدم ،حاال به خواستهام میرسیدم.
تو وارد اتاق رامبد شده بودی ،کلیدش رو میخوام.همونطور که به زمین خیره بود ،گفت:
با رامبد چیکار میکنی؟به سزای کاراش میرسونمش.مدتی ساکت شد .وقتی برای نشستن و خیره شدن بهش نداشتم ،دستم رو یه دور دیگه دور موهاش
پیچوندم و خواستم موهاش رو بکشم که بیهیچ عکس العملی گفت:
چرا اینارو به من میگی؟گفتم:
چون در غیر این صورت مجبورم بکشمت.Page 19
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سرش رو به طرفم چرخوند و نگاهم کرد .چشمهاش غمزده بودن .گفت:
مگه مردن من برات مهمه؟اخم کردم .انگار ازم میخواست که حرفش رو تایید کنم .نگاهش رو از گرفت:
مردن من برای هیچ کس مهم نیست .دستم رو ول کن تا کلید رو بهت بدم.بدون اینکه جنبه احتمال خطر رو در نظر بگیرم یه دستش رو آزاد کردم .از زیر لباس کوتاه و براقش یه
کلید نقرهای رنگ فلزی در آورد؛ اندازهاش قدر دوبند انگشت بود .کلید رو نشونم داد و با صدای بیجونی
گفت:
ولم کن تا بهت بدمش.میدونستم که دیگه خودش رو باخته ،پس ولش کردم .برگشت و رو به روم ایستاد .موهاش به هم ریخته
بودن .گفت:
منم باهات میام.کلید رو از دستش کشیدم و با تمسخر گفتم:
تو میری روی همون صندلیت میشینی تا سرورت نگرانت نشه.سرش رو پایین انداخت .چی باعث کوتاه شدن زبون این دختر شده بود؟ دستی به موهاش کشید و
مرتبشون کرد .گفتم:
میخوای کمک کنی؟نگاهم کرد:
تو میخوای کمک کنم؟پوفی کشیدم ،حتی یه ذره هم نمیشد بهش رو داد .گفتم:
وقتی رفتی بیرون مراقب باش تا زمانی که من توی اتاق رامبدم کسی وارد اتاق نشه.سرش رو تکون داد .انگار کشتیهاش رو غرق کرده بودن .کی غرقشون کرده بود؟ من یا رامبد؟ گفتم:
اگه نقشهام لو بره ،اگه گیر بیفتم و سقوط کنم ،تو روهم با خودم پایین میکشم ،پس حواست رو جمعکن.
فقط به کسی که بهم خــ ـیانـت کنه ،خــ ـیانـت میکنم.Page 20
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در رو باز کردم و نیم نگاهی به سالن انداختم ،مثل توی اتاق تاریک و خلوت بود .صدام رو پایین آوردم:
ده دقیقه بعد از من از اتاق خارج شو.***
رازک:
مکثش اونقدرا هم طوالنی نشد؛ چون بالفاصله خواست ادامه بده که زنگ خونه به صدا در اومد .نفس
راحتی کشیدم ،یعنی کی میتونست باشه؟ هر کی که بود باید بعداً ازش ده بار تشکر میکردم ،دستم رو
روی قلبم گذاشتم ،آروم شده بود .بابا گفت:
برم ببینم کیه.بابا به طرف در قدیمی حیاط رفت .روی پنجه پام بلند شدم تا قدم بلندتر بشه و بتونم کسی که پشت دره
رو ببینم .صدای چرخیدن چرخهای یه ماشین روی آسفالت کهنه و پر از سنگ ریزه کوچه فکرم رو به
جاهای دوری برد ،شاید عمو فاتح اومده بود دنبال پسر ال اوبالیش.
خوشحالی؟به پایین نگاه کردم .سجاد زیر پنجره اتاقم ایستاده بود و این رو میگفت .چهطوری من رو دیده بود؟ به
مسخره گفتم:
زیاد ،خیلی زیاد...لبخند ترسناکی زد و گفت:
لذّت ببر؛ چون هر اتفاقی که بیفته من تو رو از عمو میگیرم و دیگه نمیتونی بخندی .تو برده من میشی.عصبی شدم ،چیزی که از بچگی روش حساسیت داشتم همین نگاه کردن به یه زن به عنوان برده بود.
نمیتونستم زور شنیدن به خاطر جنسیت رو تحمل کنم .فکم رو روی هم فشار دادم و گفتم:
وقتی اون سیصد میلیون لعنتیت رو بهت دادم دیگه نمیتونی واق واق کنی.چشمهاش برقی زدن:
اینارو از کجا یاد گرفتی عروسک؟با تنفر بهش زل زدم و زمزمه کردم:
بمیر.Page 21
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صدای بابا با صدای یه خانم و یه آقا قاطی شده بود .با کی و سر چی حرف میزدن؟ مامان از توی هال
صدام زد .فوراً برگشتم و از اتاقم بیرون اومدم .مامان چادر گل دارش رو سر کرده و کنار در چوبی باال
ایستاده بود .گفتم:
بله مامان؟خواست چیزی بگه؛ اما با دیدن قیافهام منصرف شد .گفت:
برو صورتت رو بشور دیگه رازک .خوف کردم از دیدنت.راست میگفت؛ اما هنوز حرصم از سجاد خالی نشده بود .پرسیدم:
اینا کیان؟نمیدونم ،منم میخواستم همین رو از تو بپرسم.صدای بلند بابا باعث شد سر هردومون به طرفش بچرخه .در چوبی ورودی خونه رو باز کرد و گفت:
مهمون داریم.مامان سراسیمه گفت:
مهمون؟ سرزده؟اعتراض کردم:
همینطوری اومدن؟ یعنی چی؟ کی هستن اینها؟ ردشون کن برن بابا.لبخندی زد و گفت:
بچهایها .مگه میشه مهمون رو بیرون کرد .رازک تو صورتت رو بشور .دارن میان باال.از کالفگی پوفی کشیدم و با سرعت به سمت دستشویی رفتم .شنیدم که مامان از بابا پرسید:
برای چی اومدن؟اما نتونستم برای شنیدن جوابش بایستم .رفتم توی دستشویی و درش رو بستم .همیشه از مهمون
سرزده بدم میاومد .حالم رو بد میکرد .توی آینه به خودم نگاه کردم .
صورتم عرق کرده بود و رژ قرمز روی گونهام براق شده بود .شیر آب گرم رو باز کردم و صورتم رو با آب
و صابون شستم .چشمم از کف صابون میسوخت .زیر لب گفتم:
لعنت به هر کی که نمیدونه کی باید مزاحم بشه.Page 22
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دوباره به خودم نگاه کردم ،همش پاک شده بود .صورتم رو خشک کردم و از دستشویی بیرون اومدم.
دستشویی خونهی ما توی یه پستو قرار داشت .
کنار دیوار ایستادم و به صداشون گوش کردم .صدای آشنایی به گوشم خورد .صدایی که همین اواخر
شنیده بودم؛ اما انگار دلم براش تنگ شده بود .خودمم تعجب کرده بودم .توی هال و روی مبلها نشسته
بودن .بابا داشت با یه آقای دیگه که صداش رو نمیشناختم حرف میزد .ما که توی فامیل همچین صدایی
نداشتیم ،کمی سرم رو از گوشه دیوار بیرون آوردم و نگاهشون کردم .چشمهام گرد شدن .سامیار روی
یه مبل تک نفره بین یه پسر دیگه و یه خانم مسن نشسته بود .با تعجب نگاهش کردم .چرا اومده بود
اینجا؟ برای چی؟ به دیوار تکیه دادم .صدایی از سجاد در نمیاومد .مامان همچنان به شیرین کردن دهن،
تعارفشون میکرد .صدای ناآشنای خانمی که حدس میزدم همونی بود که کنار سامیار نشسته بود ،بلند
شد :
تو رو خدا ما رو به خاطر این وقت نشناسی ببخشین .پسرم خیلی عجله داشت.اخم کردم .برای چی عجله داشت؟ نمیفهمیدم ،من از سامیار کمک خواسته بودم ،چرا اومده بود اینجا؟ با
آستینم صورت خیسم رو خشک کردم .قطرات آب توی سرمای آخرین شب پاییز به تنم لرز میانداختن.
دستم رو روی جیب شلوارم گذاشتم؛ اما گوشیم اونجا نبود .توی اتاقم جا گذاشته بودمش .باید دلیل این
کار سامیار رو میفهمیدم .بابا و مامان به رسم میزبانی همینطور تعارف میکردن و خوش آمد میگفتن.
صدای اون آقایی که از اولش با بابا گرم صحبت شده بود رو شنیدم که گفت:
من به آقای بکتاش هم گفته بودم که چرا این موقع شب و درست شب یلدا مزاحم شدیم...بابا حرفش رو قطع کرد:
این چه حرفیه قربان.آقائه که حاال میدونستم پدر سامیارِ ادامه داد:
شما بزرگوارین ،اومدیم اینجا تا توی این شب بلند و عزیز دخترتون رو برای پسرمون خواستگاریکنیم.
جمع گرمشون با این جمله توی چاه سکوت مطلق سقوط کرد .ترسیدم .این واقعی بود یا فقط داشتن
نقش بازی میکردن؟ چرا حاال که قلبم باید بوم بوم میزد آروم مونده بود؟ به خودم جرئت دادم و دوباره
Page 23
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سرم رو بیرون آوردم .به جمعشون نگاه کردم و مردمک چشمم روی سامیار ایستاد؛ چون اونم داشت به
من نگاه میکرد .چشمم درشتتر شد؛ چون هیچ اثری از چشمک یا عالمت چهره که خبر از الکی بودن
این ماجرا بده توی صورتش نمیدیدم .با حالت غمگین؛ اما مصممی نگاهم میکرد .ترسم بیشتر شد.
اینجا چه خبر بود؟ سجاد سکوت رو شکست:
شوخی میکنین دیگه نه؟بابا با اخم بهش نگاه کرد .مامان که با چادر گلدارش روی مبل و کنار بابا نشسته بود ،گفت:
انتظار این رو نداشتیم.خانم مسن که چهره مهربونی داشت با لحن بامزهای گفت:
برای دخترا بعد هجده سال ،خواستگار معمولیه؛ ولی من که دو تا پسر دارم و بیتجربهام این رو میگم،شما باور نکنین.
مامان لبخند کوتاهی زد و همونطور نگاهش کرد .ماتش برده بود .همه منتظر بودن یکی شروع به صحبت
کنه .بابا گفت:
این گفتگو به خاطر رازکه .باید خودش حضور داشته باشه.پدر سامیار چند بار به آرومی سرش رو به نشونه تایید تکون داد .بابا رو به مامان کرد و ادامه داد:
خانم ،رازک کجاست؟مامان از جاش بلند شد و گفت:
االن صداش میکنم.به طرف اتاق من که کنار در ورودی خونه بود قدم برداشت .نگاه اون خانم مسن که انگار مادر سامیار بود
کنجکاوانه به سمت مامان چرخید .میخواست چهرهی من رو ببینه؟ سجاد با بیقراری مدام روی مبل
پارچهای تکون میخورد .مامان در اتاق رو باز کرد و وقتی دید نیستم دوباره بستش .خواست چیزی بگه
که بیاراده از پشت دیوار کنار اومدم و گفتم:
-سالم .
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سرها به طرفم چرخید .منم مثل مامان با دیدنشون ماتم برده بود؛ مثل این که تازه به واقعی بودن ماجرا
پی برده بودم .سامیار از جاش بلند شد و با صدای بمی گفت:
سالم.پسر الغر و جوونی که کنارش بود هم بلند شد .پدر سامیار که یه دست کت و شلوار طوسی پوشیده بود با
لحن سردی گفت:
سالم.چشمم از قیافههاشون گذشت و به خانم مسن و زیبا رسید.
در حالی که با مهربونی میخندید ،گفت:
ماشاهلل.به خودم اومدم و گفتم:
خوش اومدین.سامیار دستش رو روی سینهاش گذاشت و نشست .بابا صدام زد و به صندلی چوبی کنارش اشاره کرد:
دخترم بیا اینجا بشین.باورم نمیشد .این اولین باری بود که یه خواستگار میدیدم .قبل از این هم توی هیچ مجلس خواستگاری
شرکت نکرده بودم .طبیعتاً باید االن با عصبانیت به سامیار نگاه میکردم؛ اما اونقدری آرامش داشتم که
کارهام عجیب شده بودن .توی حال خودم نبودم ،انگار همه این رو فهمیده بودن .پسر جوونی که صورت
ناپختهای داشت همونطور بهم زل زده بود .سامیار با نگرانی نگاهم میکرد؛ اما نگاهی کوتاه .مثل یه
قسمت از سریالی که دوست نداری تموم بشه؛ اما انگار باید تموم بشه .همونطور که اخم از ابروی آقای
اردالن جدا نمیشد ،لبخند از چهره مادر سامیار نمیرفت .اخمش به خاطر جدیتش بود یا عصبی بود؟
سامیار چهطوری اینقدر سریع اینجا آورده بودتشون؟ سجاد با تندی گفت:
میخواین همینطور ساکت بشینین؟Page 25
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اون پسر جوون با عصبانیت جوابش رو داد:
نه چاییام میخوریم.سجاد صاف نشست و نگاهش کرد .اون پسر هم صاف نشست و تو صورت سجاد زل زد .سامیار دستش
رو روی سینه اون پسری که حدس میزدم برادرش بود ،گذاشت و زیر لب گفت:
کافیه.بعد دوباره همه چیز معمولی شد .مادر سامیار گفت:
میگفتیم ،پسر ما مثل اینکه توی دانشگاه از دختر شما خوشش اومده .برای همین تو اولین شبی کهدخترتون به خونه برگشت گفتیم بیایم خواستگاری تا فرصت رو از دست ندیم .امشبم که شب خوشی و
خرمی یلداست و امیدواریم به خوشی و خرمی هم تموم بشه.
بابا دستاش رو روی زانوهاش گذاشت و زیر لب گفت:
چی بگم؟رو به من کرد و گفت:
آره بابا؟زیر چشمی به سامیار نگاه کردم ،سرش رو تکون داد .گفتم:
آره.آقای اردالن با سیاست و لحن محکمش گفت:
ما بیدلیل ناگهانی روی سرتون آوار نشدیم...بابا به آرومی گفت:
اختیار دارین جناب.پسر من خیلی خاطر دخترتون رو میخواد ،پس تا بله رو نگیریم از این خونه بیرون نمیریم.سجاد که دیگه خیلی ناآروم و بیحوصله شده بود خونش به جوش اومد .از جاش بلند شد و گفت:
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یعنی چی؟ ما که اصالً شما رو نمیشناسیم .از کجا یهو پیداتون...بابا داد کشید:
بشین سجاد.سامیار با ابروهای باال رفته و لحن مچ بگیری گفت:
شما چه نسبتی با خانواده بکتاش دارین؟سجاد با غضب گفت:
به تو چه؟مامان گفت:
سجاد ...زشته.چشم همه غیر از من و سامیار گرد شده بود .سامیار گفت:
تا اون جایی که میدونم رازک خانم یک برادر داشتن که فوت کردن .خدا بیامرزتشون.به منزله احترام رو به مامان و بابا کمی خم شد و خطاب به سجادادامه داد:
اما در مورد نسبت شما کنجکاوم.سجاد من و منی کرد و روش رو از سامیار گرفت .به بابا گفت:
عمو ،نمیخوای بیرونشون کنی؟ معلوم نیست از کجا اومدن و...بابا از جاش بلند شد و گوشه کاپشن سجاد رو گرفت .از چهرهاش متوجه شدم که توی دوراهی سختی
گیر کرده .مامان به کمک بابا اومد:
آقا هاتف فکر کنم سجاد به یکم هوای آزاد نیاز داره.بابا سرش رو تکون داد .گوشه پارچهای که توی دستش بود رو محکم گرفت و با قاطعیت گفت:
برو بیرون عمو جان.کمی به سمت بیرون هلش داد و ولش کرد .سجاد عقب عقب رفت و سر جاش ایستاد .حاال تقریباً جلوی
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سامیار و برادرش ایستاده بود .با چشمهاش برام خط و نشون کشید .از حضور سامیار جرئت گرفته بودم.
بدون استفاده از حنجره ام لب زدم:
گمشو.به همه نگاهی از روی تنفر انداخت و از خونه بیرون رفت .دلم خنک شد ،حقش بود .سامیار با اومدنش
نجاتم داده بود .اگه یکم دیرتر میرسید ممکن بود سجاد به بابا در مورد ازدواج با من بگه؛ اما با این
نقشهاش من رو توی یه منجالب دیگه انداخته بود .تنم داغ شده بود .هیچ وقت دوست نداشتم مجلس
خواستگاریم این شکلی باشه .
در واقع اصالً در مورد چنین شبی فکر نکرده بودم؛ اما صد درصد هیچ وقت چنین چیزی نمیخواستم .من
سامیار رو دوست داشتم؛ اما نمیخواستم ازدواج کنم .آقای اردالن بیتوجه به فضای خشکی که به خونه
حاکم شده بود با انرژی خوبی گفت:
بالخره به ما دختر میدین یا نه؟ از قدیم گفتن شب یلدا طوالنیترین شب ساله ،ما حاضریم تمام شبرو بشینیمها!
مامان گفت:
باالی سرمون جا دارین.مادرش خندید:
البته اگه پسرمون رو صالح بدونین.نفس عمیقی کشیدم .مشکل اینجا بود که سامیار خیلی صالح بود و من نمیتونستم دلیلی برای رد کردنش
بیارم؛ اما هر طور که شده باید ردش میکردم .مامان گفت:
چه زود این حرف رو میزنین .ما که پسرتون رو نمیشناسیم.مادر سامیار با همون لبخند جواب داد:
خب هر چی میخواین بپرسین خانم بکتاش .چند تا سوال که چیزی نیست.Page 28
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بابا گفت:
اسم پسرتون...سامیار تکیهاش رو به مبل گرفت و مودبانه گفت:
وقتی وارد خونهاتون شدیم معرفی کردم خودم رو خدمتتون ،سامیار اردالن هستم.بابا همونطور نگاهش کرد .سامیار معذب شده بود؛ اما صدای رسا و سیمای تاثیرگذارش برای همه
کارخودش رو میکرد .مامان گفت:
توی دانشگاه ترم باالتر هستین؟نه .من همراه خانم رازک وارد دانشگاه شدم .به خاطر مسائل کاری توی شرکت بابا دیر توی دانشگاهثبت نام کردم.
چی میخونین؟هم رشتهای دخترتون هستم.بابا استکان چاییش رو روی میز گذاشت:
حقوق رشته خوبیه .میخوای توی همین رشته شاغل بشی؟سامیار به من نگاه کرد ،از نگاهش یادم افتاد که سامیار از دانشگاه اخراج شده .گفت:
خیر ،فقط به خاطر خانم رازک به دانشگاه رفتم .توی شرکت بابا به کارم ادامه میدم.بابا سرش رو به نشونه تایید تکون داد و رو به آقای اردالن گفت:
شما چه شرکتی دارین قربان؟آقای اردالن پیش دستی پر از پوست میوهاش رو کنار گذاشت و گفت:
شرکت ما پاالیش و موارد مربوط به نفت رو به عهده داره .البته قابل شمارو هم نداره.کفم بریده بود ،نفت؟ نمیدونستم سامیار اینقدر پولداره .توی نگاه آقای اردالن چیزی رو دیدم که با
حرفهاش سنخیت نداشت .بابا دستش رو روی سینهاش گذاشت و سرش رو پایین آورد:
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شرمنده میکنین.مامان مثل مامورهای مخصوص سنجش کیفیت پرسید:
سربازی چی؟جوابی از سامیار نشنیدیم .آقای اردالن کمی فکر کرد و بعدش جواب داد:
توی این مملکت کاری نیست که با آشنابازی درست نشه خانم بکتاش.مامان لبخند غمگینی زد و گفت:
شاید اگه ماهم توی بیمارستان آشنا داشتیم پسرمون زنده بود.مادر سامیار گفت:
ای وای ،تو رو خدا ببخشین خانم بکتاش که یادتون انداختیم .خدا پسرتون رو بیامرزه.مامان سرش رو پایین انداخت و به گلهای قالی خیره شد .دل منم گرفته بود و هوای گریه داشتم .بی این
که بخوام ،داشتن برام میبریدن و میدوختن .بابا دست مامان رو گرفت و گفت:
 پس سربازی رو خریدین .ماشین و خونه چی؟ چیزی دارین که بشه یه آینده رو باهاش تضمین کرد؟سامیار بعد از تسلیت گفتن و ابراز همدردی با مامان و بابا جواب داد:
یه ماشین و یه خونه اجارهای توی بابلسر دارم..مادرش اضافه کرد:
پسرم قراره کار کنه و پدرش هم کمکش میکنه.بابا و مامان سردرگم و بیجواب به همدیگه نگاه کردن .مامان بهم خیره شد و وقتی دید نمیتونه از راز
دلم سر در بیاره گفت:
از خودتون پذیرایی کنین لطفاً .چرا میوه بر نمیدارین؟از جاش بلند شد و نامحسوس به منم اشاره کرد که دنبالش برم ،وقتی مامان توی آشپزخونه رفت ،منم
بلند شدم و دنبالش به طرف آشپزخونه رفتم .بابا با آقای اردالن بحث تازهای رو شروع کرده بودن.
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سامیار و مادرش هم گرم صحبت شدن .مامان من رو پشت دیوار کشید و زیر گوشم گفت:
اینا راست میگن؟حواسم پیشش نبود .افکارم باهم قاطی شده بودن .فقط گفتم:
آره.گفت:
این پسر همونیه که جلوی ساختمون خونه خالهات اینها...سرم رو تکون دادم .مامان بیشتر از من هل شده بود .گفتم:
میتونم برم؟کجا بری دختر؟ بیا چایی ببر براشون.اصالً از این کار خوشم نمیاومد .نمیخواستم حس کنم کوزتم .صدام رو پایین آوردم و اعتراض کردم:
چند بار چایی بخورن؟ من چایی نمیبرم.به پچ پچمون پایان دادم و از کنار اوپن آشپزخونه گذشتم .روی اوپن چند شاخه تزئین شده غنچههای
رزسفید بود .حتماً سامیار آورده بودتشون .یاد اون گلدون گل اللهای افتادم که توی ساختمون حنا جا
گذاشته بودمش .به جمعشون وارد شدم و صدای تعریف زیر لبی مادر سامیار از خودم رو شنیدم .مامان با
یه دیس خرمای تزئین شده با پودرنارگیل اومد و به همه تعارفش کرد .آقای اردالن فرمان فرستادن
فاتحه داد .خرما رو توی دستم فشار دادم .بس که توی عزاداری برای رایکا خورده بودمش حالم ازش به
هم میخورد .این خوراک من رو یاد غم و بدبختی میانداخت .بهشون نگاه کردم .خانواده گرمی بودن،
تقریباً همشون غیر از آقای اردالن رو شناخته بودم .آدمهای خوبی بودن؛ مثل خود سامیار .آقای اردالن
گفت:
اجازه هست حاال رازک شما و سامیار ما به رسم قدیم االیام با هم چند کالم حرف بزنن؟بابا به من نگاه کرد .میخواست نظرم رو بدونه .با بستن پلکم موافقتم رو اعالم کردم .بابا دستش رو باال
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گرفت و به اتاقم اشاره کرد:
رازک ،راه اتاقت رو به آقا سامیار نشون بده.از جام بلند شدم و سمت اتاقم رفتم .صدای خنده نخودی برادر کوچکتر سامیار رو شنیدم .بعدش هم
صدای گرومپ گرومپ پاهای سامیار روی زمین خونه قدیمیمون به گوشم رسید .نگاه همه رو روی خودم
حس میکردم .مخصوصاً نگاه خاص سامیار رو .دستم رو روی دستیگره گذاشتم و به سامیار نگاه کردم.
لب زد:
برو تو ماه من.چهقدر واژه ماه رو وقتی سامیار تلفظش میکرد دوست داشتم .در رو باز کردم و وارد اتاقم شدم .پشت
سرم اونم داخل شد و در رو بست .به دیوار کنار در تکیه داد .چشم ازم برنداشت .پاهام کمی میلرزیدن.
رفتم و روی تخت فنریم نشستم .توی چشم هاش زل زدم؛ اما انگار ذهنم از هر فکری برای صحبت در
موردش خالی بود .نگاه سامیار عمیق و ژرف بود؛ مثل یه نقاش متفکر که به تابلوی محبوبش نگاه میکنه.
لبخندی زد و گفت:
کسی حرف مرا باور نخواهد کرد اگر روزی بگویم شیرم و در چنگ آهویی گرفتارم.چشمهام رو بستم ،دوباره همون حس خوب سراغم اومده و تمام ترسها و نگرانیهارو کنار زده بود.
منتظر بودم ادامه بده .با صدای گرم و لحن شاعرانهاش ادامه داد:
سرِ موی کسی هرگز پریشانم نکرد؛ اماببین حاال چه آسان با سرِ مویی گرفتارم
منم شاهی که ماتش کردهاند و خوب میدانم
قدم بردارم از این خانه هر سویی ،گرفتارم!
چشمهام رو باز کردم؛ خون توی رگهام به جریان افتاده بود .چشمهاش برق میزدن .توی چشمهاش
غم و حس غریبی بود .گفت:
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این سجاد که اذیتت نکرد؟به موقع رسیدی.نگاهش رو برای یه لحظه ازم گرفت و به سقف خیره شد:
خداروشکر.دوباره بهم نگاه کرد .گفتم:
نمیدونم چه طوری باید ازت تشکر کنم .تو به خاطر نجات من از دست سجاد؛ حتی خانوادت رو وارداین بازی کردی.
نفس عمیقی کشید و با غمی که دلیلش رو نمیدونستم گفت:
در مورد پول به بابا گفتم.انگار صداش رو توی مخلوط کن با سرما و ناراحتی میکس کرده بودن .نگرانیم بیشتر شد .گفتم:
خب؟رازک ،تو بین من و سجاد کی رو انتخاب میکنی؟شوکه شدم .دستم رو بیاراده روی دهنم گذاشتم و بدون پلک زدن نگاهش کردم ،منظورش چی بود؟
***
سامیار:
گفتم:
قول دادی.ترسیده بود .مقصر این همه فشار روانی که روش بود من بودم .زمزمه کرد:
قول؟قول دادی که هر چیزی رو برای رهایی از این منجالب بپذیری.اخمش باز شده بود ،مردمک چشمهاش مدام بین چشمهام رفت و آمد میکردن ،انگار میخواست از توی
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چشمهام حرفم رو بخونه .گفت:
منظورت از انتخاب چیه؟صاف ایستادم .سر چهجوری ادا کردن این کلمات کذایی با خودم کلنجار میرفتم و با گذشتن هر ثانیه
ترس رازک بیشتر میشد .گفتم:
برای این که این پول رو به سجاد بدن یه شرط هست...چه شرطی؟از جاش بلند شد .دستش رو روی دهنش گذاشته بود .چهقدر فرم صورت لطیفش رو زیر شال دوست
داشتم .من هیچ وقت نمیتونستم ازش بگذرم .این انگار تنها راه رسیدن به عشق چندین سالهام بود،
چرا نباید یکم خودخواه میبودم؟ به سختی گفتم:
باید با من ازدواج کنی.چشمهاش بزرگ شدن و ابروهاش توی هم رفتن .برای چند لحظه تنها صدایی که سکوت حاکم به اتاق
رو میشکست صدای حرفهای بابا با پدر رازک بود .رازک بیهیچ حرکتی جلوم ایستاده بود و نگاهم
میکرد .نوع نگاهش جوری بود که انگار باورش نمیشد .من تغییر نکرده بودم ،شرایط تغییر کرده بود.
برای یک لحظه به خاطر این که این حرف رو زدم پشیمون شدم .گفتم:
رازکم تو مجبور نیستی ،مجبور نیستی من رو تحمل کنی.نگاهش پر از حس نفرت شد .ترسیدم .پوزخندی زد و گفت:
همیشه بدترین ضربهها از بهترین آدمها بهت میخورن.نگاهش کردم ،با چشمهای پر از خواهشم ازش خواستم که اینکار رو با من نکنه .اعصابم از دست خودم
و مسبب این اتفاقات خورد بود .تحمل از دست دادن رازکم رو نداشتم .با حرص گفتم:
از دست من دلخوری؟ ماهکم ،من رو چنین آدمی شناختی؟ من کیام؟ یه دیوونه که برای رسیدن بهمعشوقش ازش سواستفاده میکنه؟
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بازم پوزخند زد ،پوزخندی که قلبم رو به درد میآورد .شونههاش رو باال انداخت .بهم پشت کرد و گفت:
آدمها تو شرایط مختلف عوض میشن.دستهام رو مشت کردم:
شرایط عوض میشه؛ اما من نه؛ اما عشق من به تو نه ...من تو رو دوست دارم ،چرا باید چنین پیشنهادیبدم تا تو رو در نهایت اندوه و نفرت برای خودم داشته باشم؟
شونههاش رو باال انداخت .سرد شده بود .خدایا ،نه راه پسی برام گذاشتی و نه راه پیش .رازک تصمیم
خودش رو گرفته بود و من بیجهت دست و پا میزدم .با خشکی گفت:
اگه امشب قبول کنم تا فردا پول سجادو بهش میدی و خفهاش میکنی مگه نه؟از این لحن حرف زدنش خوشم نمیاومد .دست مشت شدهام رو به دیوار کوبیدم و با خشم گفتم:
هنوزم از چشم من میبینی؟ من که میدونم تو زیر بار زور نمیری ،پس چرا باید اینکار رو بکنم؟ رازکمیکم فکر کن .من سامیارم ،یه حیوون پست جلوت نایستاده.
به خاطر سریع ادا کردن کلمات نفس کم آورده بودم .شرایط سختی بود ،قلبم ضربان تندی داشت .عکس
العملی نشون نمیداد و این عصبی و نگرانترم میکرد ،فقط گفت:
اگه امشب قبول کنم فردا سجاد عوضی رو با پول خفه میکنی؟یک بار دیگه استخونهای مشتم به دیوار اثابت کردن .دندونام رو به هم فشار دادم:
آره.به طرفم برگشت ،لبخند سردی زد و وقتی داشت از کنارم رد میشد ،گفت:
امیدوارم اون کسی که این شرط رو گذاشته روی قولش بمونه.در رو باز کرد و از اتاق بیرون رفت .چشمهام رو بستم و سرم رو روی دیوار گذاشتم .پلکهام رو به هم
فشار دادم و زمزمه کردم:
بانوی رویاهای من ،خورشید دنیاهای منPage 35
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امید فرداهای من ،تا کی تمنایت کنم؟
***
صدای خنده بابا و حرفهای مامان با خانم بکتاش توی پذیرایی خونهاشون پیچیده بود .آقای بکتاش و بابا
در مورد درآمد من و مخارج یه جشن کوچیک حرف میزدن .رازک اولش با پدرش صحبت کرد و بعدش با
نهایت خوشرویی گفت که ما همدیگه رو دوست داریم و قبول کرد .االن باید خوشحال میبودم؟ من که
یکی از خواستههام محرم شدن مرهم زخمهای قلبم بهم بود .پس چرا حاال که به برآورده شدنش نزدیک
بودم شادی نمیکردم؟ رازک کنار مامان و مادرش نشسته بود .مامان براشون از هر چیزی حرفمیزد و
رازک میخندید .میخندید؛ اما فقط من معنی خندههاش رو میدونستم .اون فقط تظاهر به شادی میکرد.
فکر میکردم اینطوری همه چی درست میشه؛ اما نشده بود .عشقی که مدتها برای اثباتش تالش کردم
حاال تبدیل به نفرت شده بود.
دیگه داری به چی فکر میکنی داداشم؟ همه چیز که راست و ریست شده!به کامیار نگاه کردم .دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و گفتم:
نشده.پوفی کشید:
تو این دنیا هیچی راست و ریست نمیشه .میری ابرو رو درست کنی میبینی چشم رو کور کردی.مسخره است.
دستم رو روی سرم گذاشتم .درد میکرد .باید مسکن میخوردم وگرنه همچنان دردش بیشتر میشد.
قرصام رو توی خونه بابلسر جا گذاشته بودم .بابا بلند شد و گفت:
خب دیگه ما کم کم رفع زحمت کنیم.آقای بکتاش هم بلند شد و دست بابا رو فشرد:
زحمت چیه قربان؟ رحمتین.Page 36
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بابا کمی خم شد و بعد از خداحافظی از کنارش رد شد .به مامان کمک کردم بلند شه .هنوزم مشغول
تعریف کردن ادامه حرفهاش برای خانم بکتاش بود .داشت در مورد بچه دخترداییش که سه بار طالق
گرفته بود حرف میزد .این قضیه رو بارها برای همه گفته بود .دست مامان رو توی دست کامیار گذاشتم و
خودم برگشتم تا از آقای بکتاش خداحافظی کنم .بهش رسیدم و دستش رو محکم گرفتم .فقط نگاهم
کرد .میخواست از توی چشمهام بفهمه که آدم خوبی هستم؟ گفتم:
من دخترتون رو دوست دارم.امیدوارم.از فشار دستش کم کرد .منم دستم رو از دستش بیرون کشیدم و به طرف خانم بکتاش که کنار رازک
ایستاده بود رفتم .سرم رو خم کردم و همراه گذاشتن دست راستم روی سینهام گفتم:
خداحافظتون.برای رازک سرم رو تکون دادم و با گرفتن نگاهش ازم رو به رو شدم .توی این شرایط فقط بودنش
کنارم میتونست سر پا نگهم داره .حاال چهطور میتونستم دووم بیارم؟ بابا و مامان و کامیار یک بار دیگه
همونطور که توی حیاط ایستاده بودن با صدای بلند و لبخند خداحافظی کردن .از خونه خارج شدیم و
توی ماشین نشستیم.
***
آسمون شب ابری بود و خیابونهای پایتخت مثل همیشه شلوغ بودن .ساعت دور و بر یازده بود.
طوالنیترین شب سال با چه سرعتی برای من میگذشت .ماشین چند خانواده رو که انگار با هم نسبت
داشتن توی الین کنارم دیدم .بوق میزدن و میخندیدن .زیر لب خدا رو به خاطر شادیشون شکر کردم.
حوصله آرزو کردن این شادی رو برای خودمون نداشتم .یلدای امسال هم مثل سالهای پیش سرد و
غمگین گذشت .سالهای پیش به خاطر کمبود و گم کردن یه عشق خاموش ،اندوهبار بود و امسال به
خاطر ناراحت کردنش .
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خدایا ،کی فکرش رو میکرد که شب یلدای امسال رو کنار معشوقم بگذرونم؛ اما ناراحت باشم؟ صدای
دینگ دینگ تلگرام کامیار اتاقک ماشین رو پر کرده بود .دیگه االنها بود که از کوره در برم و به کامیار
بگم که ساکتش کنه .بابا سکوت رو شکست و گفت:
خانواده خوبی هستن.مامان که انگار منتظر حرفی از بابا بود ،بالفاصله گفت:
دختره هم خیلی دختر خوبیه.بیاراده گفتم:
حیف که دیگه خوب نیست.بابا حرفم رو از روی هوا قاپید و بیوقفه گفت:
یعنی چی؟لبخند تلخی زدم؛ چون بابا فکر دیگهای کرده بود .گفتم:
منظورم حالشه.مامان که روی صندلی پشت من نشسته بود ،گفت:
توی این دوره زمونه به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد .برای دادن سیصد میلیون پول به کسی بایدبشناسیش.
بابا ادامه داد:
چه بهتر که اون شخص همسرت باشه.کامیار خنده کوتاهی کرد ،دلیل این خندهاش رو میدونستم .مامان گفت:
واال ،ببین همین اینها چهقدر در مورد تو سوال پرسیدن .ما میخوایم پول بدیم؛ اما اونها میخواندختر بدن .ببین چهقدر سوال جواب کردن تا واسه جواب مثبت دادن اعتماد کنن.
کامیار به حرف اومد:
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البته رازک که داداش رو میشناسهپوزخند زدم:
اما نه مثل قبالً.بابا نچی گفت و به خیابون تاریک خیره شد .از این که این همه به یه دختر اهمیت میدادم خوشش
نمیاومد .کامیار آهی کشید و مامان برای دلداری گفت:
غصه نخور مادر ،غیر این راه دیگه ای نبود .اون ازت کمک خواست ،تو هم برای کمک کردن یه شرطگذاشتی .حاال قبول کردن یا نکردنش با خودش بود .جبری در کار نبود .حاال هم که قبول کرد به پولش
میرسه.
دل من با این چیزها آروم نمیشد .باید رازکم رو آروم میدیدم .باید خندهاش رو میدیدم تا آروم شم.
بهش گفته بودم که تا وقتی کنارشم نمیذارم گریه کنه؛ اما خودم بستر گریه رو براش فراهم کرده بودم.
رازک عروس من میشد؛ اما نه اونطوری که میخواستم .سرم خیلی درد میکرد .آخرش این درد من رو از
پا در میآورد .دنده رو عوض کردم و پام رو روی پدال گاز فشار دادم .امشب نمیتونستم بخوابم .باید
حتی شده برای یک ثانیه رازکم رو میدیدم ،حتی سایهاش رو .این برای رام کردن افکار سرکشم کافی
بود.
***
خسرو :
از اتاق کار بیرون اومدم و درش رو پشت سرم بستم .به اطرافم نگاه کردم،کسی اونجا نبود .از اینجا به
بعد کار آسونتر میشد .به طرف راه پله روی به رویی قدم برداشتم و از پلهها باال رفتم .راهروی طبقه باال
هم توی تاریکی دست کمی از سالنهای پایینی نداشت .فقط کناره نردهها به خاطر نور لوستر روی سقف
کمی روشن بودن .چراغ همه اتاقها غیر از آخرین اتاق روشن بود .راهروی خالی از آدم ،بهم جرئت
میداد .سرعتم رو زیاد کردم و به اتاق رامبد رسیدم .درش رو با کلیدی که از افسانه گرفته بودم ،باز کردم
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و وارد اتاق شدم .به درش تکیه دادم .نفس نفس میزدم .صدای تنفس ناشی از هیجانم فضا رو پر کرده
بود .لباس پر از عرقم حالم رو به هم میزد .با خودم گفتم:
لعنت بهت رامبد.پشت سرم در اتاق رو قفل کردم تا دیگه مورد توی اتاق کار ،تکرار نشه .اینجا کمی نور بود .این نور از
چراغ تیربرقِ دورتر از کلیسا و از پنجره بزرگ اتاق رامبد وارد میشد .
به اطرافم نگاه کردم ،این اتاق دوربین مداربسته نداشت .توی اتاقی که میز و کشو نداشت ،اسناد و
مدارک مهم رو توی کمد میذاشتن ،پس سمت کمد رفتم .بازش کردم .بوی عطری که ازش متنفر بودم
به مشامم خورد .در کناریش رو باز کردم و یه گاوصندوق قدیمی و تقریباً مربعی گوشه آخرین طبقه دیدم.
لبخند زدم .دستهام رو به هم مالیدم و روی زمین نشستم .کلید سیاهی که از کشوی اتاق کار گیر آورده
بودم رو از توی جیبم درآوردم .من ماهها منتظر این روز بودم .کلید رو توی جای مخصوصش گذاشتم و
چرخوندمش .تقی صدا داد و باز شد .درش رو کنار زدم و یه کتاب قهوهای رنگ قدیمی رو از توش در
آوردم .این کتاب همونی بود که همه بزرگان کلیسا ازش حرف میزدن ،کتاب تاریخ شیطان پرستی.
پوزخندی زدم و دستم رو توی صندوق گذاشتم .دستم جلد چندتا پرونده رو لمس کرد ،بیرون
کشیدمشون .بازشون کردم تا بدونم در مورد چی هستن؛ اما توی اون تاریکی نمیتونستم چیزی ببینم.
باید چراغ قوه رو روشن میکردم؛ اما این برای فیلم گرفتن هم کافی نبود .این چراغ باید روشن میشد.
موبایلم کمی توی جیبم لرزید .اس ام اس بود .از عصبانیت به خودم لرزیدم .االن چه وقت پیام بود؟
خواستم بیخیالش بشم؛ اما شاید افسانه بود که پیام میداد .درش آوردم .آره خودش بود .نوشته بود:
ممکنه رامبد بیاد تو اتاقش .من میخوام بیام تو اتاق ،در رو باز کن.خواستم مخالفت کنم؛ اما وقتش رو نداشتم .راه دیگهای هم نبود .از جام بلند شدم و هم زمان که بهش
لعنت میفرستادم ،در رو باز کردم .به دقیقه نکشید که افسانه با عجله وارد اتاق شد و در رو پشت سرش
بست .نفس نفس میزد .به کتاب و پروندههایی که روی زمین ریخته بودن اشاره کرد و گفت:
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با چراغ خاموش حقایق به چه دردی میخورن؟گفتم:
پیشنهادی داری؟دستش رو روی دیوار کشید و کلید برق رو زد .اتاق روشن شد .دستم رو جلوی چشمهام گذاشتم و به
تندی گفتم:
چیکار کردی؟با خونسردی گفت:
رامبد رو دیدم که میخواست با یه دختر بیاد اینجا .بهترین فکری که به سرم زد این بود که منم بیاماینجا که اگه رامبد اومد بهش بگم که من وتو فقط این اتاق رو خالی پیدا کردیم.
خندیدم ،فکر خوبی بود .گفتم:
خوبه.افسانه هم لبخند تلخی زد و گفت:
پس اگه چراغ روشن باشه هم عیبی نداره.گوشیم رو بهش دادم و خودم با سرعت به طرف پروندهها و کتابی که روی زمین افتاده بودن رفتم .دوباره
روی زمین نشستم و اولین پرونده رو باز کردم .افسانه کنارم روی زانوهاش نشست و انگشتش رو روی
جلد برزنتی سیاه رنگ پرونده کشید .گفت:
اینا چیان؟آب دهنم رو قورت دادم ،اینها پروندههای قتل افرادی بودن که به گروه خــ ـیانـت میکردن .تو
صفحهی اول عکس فرد خیانتکار و مشخصاتش نوشته بود .ورق زدم ،توی صفحهی دوم نام قاتل و
چهگونگی انجام قتل و شیوههای شکنجه رو توضیح داده بودن .نوشتههاش هم به زبون فارسی و هم
التین بود .همونطور که مراحل شکنجه رو از زیر نظر میگذروندم و میخوندم ،گفتم:
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هر رئیسی باید یکی از این کلکسیونها برای نشون دادن محکم بودن حکومت و قدرتش داشته باشه.افسانه عکس العملی نشون نداد .سرم و به طرفش چرخوندم و نگاهش کردم ،به صفحهی سوم نگاه
میکرد .نگاهش رو دنبال کردم ،توی صفحهی سوم عکسهای از بدن تکه تکه شده و جسد خونی اون
فرد بود .به خودم اومدم و فوراً پرونده رو بستم.
میدونستم آدم میکشه؛ اما نمیدونستم اینجوری.پوزخند زدم:
پس اون آدمایی که توی اون مزرعه سر بریدن و آتیش زدن چی؟ اون که همین چند وقت پیش بود.گفت:
اونها گناهکار بودن.به ناآگاهیش خندیدم ،هنوزم تحت تاثیر حرفهای رامبد بود .مدارک فوق العادهای به دست آورده بودم.
گفتم:
گوشیم رو بده.ترسیده بود ،با دستهایی که میلرزیدن گوشیم رو بهم داد .پروندهها رو باز کردم و از تک تک
صفحاتشون عکس گرفتم .فقط از قدیمیهاشون تصویر گرفتم .با عکس گرفتن از پروندههای جدید مثل
قتل سهیل عزیزی ،رستم رو هم گیر میانداختم .من نمیخواستم اون گیر بیفته ،افسانه با این که هر
لحظه ترسش بیشتر میشد ،عقب نمیرفت و از نگاه کردن به پروندهها دست بر نمیداشت .کتاب تاریخ
رو جلو کشیدم ،حاال وقت فیلم گرفتن از بزرگترین مدرک بود .رو به افسانه کردم و انگشتم رو به نشونه
سکوت روی بینیم گذاشتم .دکمه شروع فیلمبرداری رو زدم و شروع به ورق زدن اون کتاب تاریخ بزرگ
کردم .از صفحات اول که مال خیلی قدیم بودن ،سرسرکی رد شدم و به تاریخ مربوط به رامبد رسیدم.
روی تیتر هر صفحه زوم کردم و اونقدر ادامه دادم تا به صفحه سربریدن و آتش زدن اون چند نفر
رسیدم .عکسی که از سرهای بریده و بعدش سوزوندن جسدها توی مزرعه گذاشته بودن به ضرر
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خودشون تموم شده بود .روی عکسها هم زوم کردم ،حاال کارم تموم شده بود .کتاب رو بستم و یک بار
دیگه از اسمش فیلم گرفتم .ترسم با دیدن این همه جنایت و کشتن خــ ـیانـت کارها بیشتر شده بود؛
اما من دست بر نمیداشتم .فیلم رو قطع و ذخیرهاش کردم .افسانه به گوشه تخت تکیه داده بود و به
دیوار خیره بود ،دستم رو روی شونهاش گذاشتم و گفتم:
کمک کن اینهارو بذاریم سرجاش.به خودش لرزید و با چشمهای ترسیده نگاهم کرد .ترسونده بودمش .خواست چیزی بگه که صدای تق
تق خوردن دستی به در هردومونو ترسوند .به افسانه نگاه کردم .چشمهاش خیس شده بودن .نفسی
کشیدم و گفتم:
بله؟خسرو؟ تو تو اتاق من چیکار میکنی؟صدای رامبد بود ،آب دهنم خشک شد و نفس کم آورده بودم ،افسانه باالخره به خودش مسلط شد و
گفت:
ما با همیم.رامبد با لحنی عصبی گفت:
اتاق من مگه کاروانسراس؟ برین بیرون ،من میخوام بیام تو.***
رازک:
توی این سرمای هوا ،روی تراس نشسته بودم و به زمین نگاه میکردم ،حالی که داشتم بیش از حد برای
خودم عجیب بود .االن باید عصبی میبودم؛ اما عصبانیت فقط برای چند لحظه بود ،شدّت ناراحتی اونقدر
زیاد بود که دیگه مجالی به عصبی شدن نمیداد .مامان به شدّت از خانواده اردالن خوشش اومده بود و
بابا با اخمی که خبر از توی فکر بودنش میداد به یه گوشه خیره میشد .دلیلی برای رد کردن سامیار
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نداشتم ،مخصوصاً این که به خاطر حفظ آبروم و گرفتار نشدن به دست یه بیمار روانی به این کار مجبور
شده بودم .تنها چیزی که فکر مامان رو به خودش مشغول کرد ،فوت رایکا بود .فقط چند ماه از فوتش
میگذشت و من به اولین خواستگارم جواب مثبت داده بودم ،بدیش این بود که خیلی هم عجله داشتیم.
البته ما خواستار عجله نبودیم ،اون طرف قرارداد میخواست زودتر بعد از دادن پول کاالش رو تحویل
بگیره ،خندیدم .احساس یه وسیله رو داشتم که گذاشتنش توی بقچه و در ازای پول رد و بدلش میکنن.
چشمهام خیس شدن ،داشتم دیوونه میشدم .شاید اگه هر کسی به جای من بود االن جای موزاییکها به
آسمون سیاه نگاه میکرد ،توی آخرین شب پاییز باد نامالیمی میزد؛ اما من سردم نبود .تو درونم عطشی
داشتم که با خوردن هزار لیوان آب سرد هم برطرف نمیشد .تنها چیزی که اذیتم میکرد موهام بودن.
همون موهایی که از چندین سال پیش بهش دست نزده بودم و گذاشته بودم بلند شن .این موها به چه
کارم میاومدن؟ جز دردسر چی داشتن؟ جز بازی با باد وحشی و رفتنشون توی چشم من کار دیگهای
انجام نمیدادن .شایدم همین موها باعث عالقه سامیار به من شده بود .از این عالقه بیزار بودم .حالم از
عشق به هم خورده بود .شاید باید تمام عاشقهای تاریخ و سجاد و سامیار رو به فحش میبستم؛ اما
هیچی جز یه عالمت سوال توی ذهنم نبود ،چرا این اتفاق برای من افتاد؟ آهی کشیدم .دستهام رو توی
جیبم گذاشتم و اجازه دادم اشکهام بریزن .امشب در کنار ناراحتی ،آرامش عجیبی داشتم .به خاطر این
که با مهارت نقش بازی کرده و خودم رو برای ازدواج با سامیار مشتاق نشون داده بودم ،به خودم افتخار
میکردم .همه باور کرده بودن .به خاطر رفتن سجاد و عصبانی کردنش هم کمی حس رضایت داشتم.
هوا سرده ،بیا تو.صدا از پشت سرم میاومد ،صدای بابا بود .بی این که نگاهش کنم ،گفتم:
اینجا خوبه.جلو اومد و کنارم نشست .هردومون پاهامون رو از تراس آویزون کرده بودیم ،مثل عروسکهای پا درازی
که به عنوان تزئینی روی هود میذارنش .با این تفاوت که اونها خندون بودن و ما چهرهای متفکر داشتیم.
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بابا صاف نشست .خیلی الغر بود؛ اما شونه و دستهای بزرگی داشت .گفت:
امروز قبل از اومدن سجاد داشتی یه چیزی تعریف میکردی.نفسم رو با صدا بیرون دادم ،پلک زدم تا اشک چشمم از بین بره .گفتم:
در مورد همین سامیار بود.آها.هر دو ساکت شدیم .بابا دوباره گفت:
دوستش داری؟انتظار این سوال رو داشتم .دوباره وقت تظاهر بود .تو چشمهای بابا نگاه کردم؛ اما نتونستم اون چیزی که
مد نظرمه رو بگم:
اون دوستم داره ،ازش بدم نمیاد.این جواب من نیست.آهی کشیدم .دوباره سرم رو به طرف موزاییکها چرخوندم .با گفتن واقعیت من یه بازنده میشدم .برای
برنده شدن حتماً باید دروغ گفت .گفتم:
دوستش دارم.دست بزرگ و پرقدرتش رو روی شونهام گذاشت و من رو به خودش نزدیک کرد و سرم رو روی
شونهاش گذاشتم .گفت:
کِی اینقدر بزرگ شدی که تصمیمی به این بزرگی گرفتی؟چشمهام رو بستم .تو دلم بهش گفتم" :تصمیم بزرگه مال خیلی وقت پیش بود ،همون موقعی که پیش
پسر دشمنت رفتم و ازش پول خواستم .این اولین تصمیم بزرگ من بود ".چرا جرئت گفتن این جمالت رو
بهش نداشتم؟ اگه همه چیز رو پیشش اعتراف میکردم ،همه چی درست میشد .سجاد رو از زندگیم
بیرون میکردم .سامیار رو...
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نمیدونستم از سامیار چی میخوام .دوریش؟ هرگز ندیدنش؟ باید اعتراف میکردم تا به خاطر نرفتنِ
آبرو ،صفحه ازدواج شناسنامهام پر نشه .نمیخواستم هیچ وقت اینجوری با کسی که دوستش دارم
ازدواج کنم .اینجوری حتی عالقهام به اون محو میشد .گفتم:
بابا میخوام یه چیزی رو بهت بگم.دستش رو دورم محکمتر کرد:
بگو بابا جان.آب دهنم رو قورت دادم .نمیتونستم از همون اول واقعیت رو بهش بگم ،باید مقدمه میچیدم .چه بهتر که
اولش از قراردادی بودن این ازدواج میگفتم .آره ،اول باید از سامیار شروع میشد .گفتم:
اگه بهت یه واقعیت در مورد سامیار بگم..انگشتش رو روی بینیم گذاشت .گفت:
از نگاهت معلومه که دوستش داری ،تو غمگینی .من و مادرت دوست نداریم هیچ وقت تو رو به اینشکل ببینیم .ذات انسان جوریه که کنار کسی که دوستش داره شاده .پس هر چی که باشه تو اجازه
ازدواج با اون رو داری.
چشمم گرد شد ،مثل همیشه که فکر میکرد هنوز بچهام ،نمیذاشت حرف بزنم و برام تصمیم میگرفت.
اعتراض کردم:
یعنی چی؟ همین جوری ندیده و نشناخته من رو میدین برم؟ مگه ازم خسته شدین؟خندید ،یه خنده خیلی آروم .ازم جدا شد و گفت:
عجول و لجباز ،همونطور که همیشه بودی .دخترم ،من این خانواده رو کم و بیش شناختم .فردا میرم درموردشون تحقیق میکنم .به نظر که آدمهای حسابی و خوبی میان .قراره یه تصمیم برای باقی عمرت
بگیری ،پس نمیشه که بیحساب و کتاب باشه.
قانع شده بودم ،این آرامش بابا تا زمانی برقرار بود که من خرابکاریهام رو پیشش اعتراف نکنم .بابا که
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صورت آرومم رو دید از کنارم بلند شد .گفت:
اگه حتی برای یه لحظه فکر کردی که اون پسر کسی نیست که نشون میداده یا احتمالش هست کهخوشبختت نکنه ،قبل از هر کاری بیا به من بگو .حاال هم بیا تو که میخوایم شام بخوریم.
لبخندی زد و رفت .صدای باز و بسته شدن در رو پشت سرش شنیدم .لبخند بابا واقعی بود یا داشت به
خاطر آرامش من تضاهر میکرد؟ انگار فقط یک راه برام مونده بود .بقیه راهها خود به خود توسط
اطرافیانم بسته میشدن.
***
افسانه:
منم مثل خسرو ترسیده بودم ،کلی پرونده هنوز روی زمین ریخته بودن و اگه گیر میافتادیم میمردیم .من
نمیخواستم بدنم تکه تکه شه .نمیخواستم زنده زنده بسوزم .دستهام میلرزیدن .صدای خنده دختری
رو از پشت در شنیدم .خسرو بهم اشاره کرد که فوراً وسایلو جمع کنم .به رامبد که پشت در ایستاده بود و
یه لحظه از در زدن دست بر نمیداشت ،گفت:
باشه ،صبر کن.با عجله پروندهها رو توی گاو صندوق گذاشتم .خسرو کتاب سنگین رو به زحمت بلند کرد و اون تو جا
دادش .درشو رو بستم .رامبد انگار که تعادل نداشت؛ چون با ضرباتی بیریتم خودش رو به در میکوبید.
صدا زد:
دارم میام تو.خسرو دوید و در رو قفل کرد .فکری به سرم زد .همونطور که داشتم در کمد رو میبستم ،گفتم:
رامبد یه لحظه صبر کن ،باید لباس...باز کن.داد کشیده بود .به خسرو نگاه کردم ،اون خیلی کمتر از من ترسیده بود .تنها حسی که میتونستم توی
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چهرهاش پیدا کنم نگرانی بود .اونم به من نگاه میکرد ،حتما رنگ صورتم حتی از زیر اون همه آرایش هم
پریده بود .باید تخت رو به هم میریختم تا رامبد به چیزی شک نکنه .به طرفش دویدم و با دستهام
ملحفه رو چروک دادم .یک بارِ دیگه نعره کشید:
باز کن این در کوفتی رو.به خسرو اشاره کردم که در رو باز کنه .صدای تق تق دستهای رامبد پشت در ،روی اعصابم راه میرفت.
خسرو نفس عمیقی کشید و کلید رو چرخوند .رامبد رو پشت در دیدم .خندید و بیاین که نگاهم کنه وارد
اتاق شد .دختری که کنارش بود کمکش میکرد راه بره ،مست بود .وسط اتاق ایستاد و خندهاش محو
شد .گفت:
هیچ کس حق نداره بیاجازه وارد جایی توی کلیسای من بشه...دست چپش روی شونه اون دختر الغر مردنی بود و دست راستش رو باال گرفته بود .همونطور که
انگشت اشارهاش رو باال و باالتر میبرد با اخم و چشمهایی که به زحمت باز نگهشون داشته بود ،گفت:
این اتاق مخصوصه ،هیچ کس به جز من حق ورود نداره .فهمیدین؟به خسرو نزدیکتر شدم و خودم رو پشتش قایم کردم .با دیدن اون دختری که کنارش بود احساس بدی
بهم دست میداد ،نمیتونستم منکر این بشم که چشمهام رو روی واقعیت بسته بودم .رامبد داد کشید:
پس ...بیرون.با چشمهای بسته و حالی که دست خودش نبود به سمت در اشاره کرد .از خودم و رامبد متنفر شدم.
بیاینکه به خسرو توجهی کنم از اتاق بیرون رفتم .باید از خسرو بابت این که چشمهام رو باز کرد تشکر
میکردم .عالقهام به رامبد چه احمقانه بود و من با چه خفتی بابت نزدیک شدن بهش اصرار میکردم .این
روزها حس حقارت بدجوری من رو توی زندون خودش اسیر کرده بود .توی راهروی تاریک و خلوت
میدویدم .صدای موزیک هنوزم گوشها رو کر میکرد و باند به بوم بوم کردنش ادامه میداد .خسته بودم
و به یه خواب ابدی نیاز داشتم .از پلهها سرازیر شدم .کفش پاشنه دارم بدجوری مچ پام رو اذیت میکرد.
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هنوز نصف راه رو هم نرفته بودم که پام پیچ خورد و روی پله افتادم .دستهام و پای چپم خیلی درد
گرفتن .از این ناتوانی و این همه فشار چشمم پر از اشک شد .میخواستم پاشم؛ اما نیاز به کمک داشتم.
نمیتونستم بلند شم .جیغ کشیدم تا یکی کمکم کنه؛ اما کسی انگار حواسش به من نبود .توی اون
تاریکی من حتی دیده نمیشدم و ممکن بود یه عوضی مست مثل رامبد روم لگد کنه .اشکهام صورتم رو
خیس کرده بودن .به خاطر حال خرابم و تصمیم اشتباهی که توی تمام این مدت مشغول انجامش بودم،
گریه میکردم .به خاطر این که تمام این مدّت رو به خودم دروغ میگفتم ،احساس گـ ـناه میکردم .پای
چپم بدجوری درد میکرد،جیغ کشیدم:
کفش عوضی .کفش عوضی.افتادی؟سرم رو باال گرفتم .دست از هق هق برداشتم و لوسیفر رو دیدم .با تعجب و گربهی بیتفاوتِ توی
دستش بهم نگاه میکرد .نتونستم جلوی اشکهام رو بگیرم .گفت:
االن یکی رو صدا میکنم.خواست بره؛ اما دوباره سرجاش ایستاد .صدای پایی قوی رو شنیدم که داشت از پلهها پایین میاومد.
لوسیفر گفت:
خوب موقعی رسیدی خسرو ،افسانه از پلهها افتاد ،کمکش کن.نفس راحتی کشیدم ،تنها کسی که اینجا بهش اعتماد داشتم سر رسیده بود .هق هقم بهم اجازه حرف
زدن نمیداد .من اینقدر ضعیف و دست و پا چلفتی نبودم .نباید اینطور میشد .باید بر میگشتم و به
رامبد به خاطر بازی با احساستم سیلی میزدم؛ اما جراتش رو نداشتم .من این نبودم .خودم رو گم کرده
بودم .دستی زیر بغلم رو گرفت و با قدرت بلندم کرد .از درد چشمهام رو محکم بستم .خسرو گفت:
کدوم پاته؟بینیم رو باال کشیدم:
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چپ.دست راستم رو دور گردنش گذاشت و با لحن دستوری گفت:
وزنت رو از پای چپت بردار و روی من بنداز.انگار میدونست که اگه بهم محبت نشون بده بهش وابسته میشم .برای همین اینکار رو نمیکرد .همون
کاری که گفت رو انجام دادم .از پلهها پایین رفت و به لوسیفر گفت:
لباسهاش رو بیار.لوسیفر خدمتکاری که داشت از کنارمون رد میشد رو صدا زد .پام اونقدر درد میکرد که نفس کم آورده
بودم .خسرو دست راستم رو که موقع افتادن محافظ سرم کرده بودم رو دور گردنش گذاشته بود و
میکشید .دردم میاومد؛ اما نمیتونستم چیزی بگم .گریه بهم اجازهی این رو نمیداد .سرم رو از روی
شونهاش برداشتم و متوجه شدم که داره من رو از کلیسا خارج میکنه .گفت:
اینجا دکتر نداریم ،میبرمت بیمارستان.چرا مثل همیشه از کوره در نمیرفت و فرار نمیکرد؟ اون که هیچ وقت اعصاب من رو نداشت .مهربون
شده بود یا حس انسان دوستیش گل کرده بود؟ به در کلیسا رسید و قبل این که بازش کنه یه خدمتکار
پالتوی خزدار و نرمم رو بهمون رسوند .با اشاره خسرو اون رو روی شونههام گذاشت و در رو باز کرد.
خسرو من رو محکمتر گرفت و از پلهها پایین برد .درد پام کم کم داشت برام عادی میشد .به دیوار
روشن کلیسا تکیهام داد و گفت:
ماشین رو میارم اینجا.به نشونه تایید پلک زدم .خوابم میاومد .بدون هیچ عجلهای به طرف ماشین سیاه رنگش میرفت،
سوارش شد و بعد روشن کردنش دور زد و جلوی پام ایستاد .پیاده شد و کمک کرد روی صندلی کنارش
بشینم .احساس عذاب وجدان میکردم .من به رامبد در مورد عالقهاش به نفیسه گفته بودم .ممکن بود از
همین سواستفاده کنه .برای کمک بهش کاری از دستم بر نمیاومد .نفیسه هیچ وقت اون رو دوست
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نداشت .توی ماشین هنوز گرم نشده بود .درد دستم بهم توانایی مرتب کردن پالتوم روی خودم رو
نمیداد .بیخیالش شدم و چشمهام رو بستم .گفتم:
موفق شدی؟چند لحظه مکث کرد .بعدش گفت:
آره.حال پرسیدن در مورد ادامه کار رو نداشتم ،حتما این مدارک رو به یکی میداد و به هدفش میرسید .من
چهجوری میتونستم با سقوط رامبد خوشحال باشم؟
***
دکتر دور پام رو یه باند مخصوص بست و گفت که چیزی نیست .گفته بود که میتونم با کمک راه برم.
خسرو دست به سینه کنارم ایستاده بود و به رو به رو نگاه میکرد .روی تخت بیمارستان احساس راحتی
میکردم .نمیخواستم برگردم کلیسا؛ اما دکتر مرخصم کرده بود .تا زمانی هم که رازک و نفیسه از تهران
برنگشته بودن ،نمیتونستم وارد آپارتمان حنا بشم.
بلند شو.آهی کشیدم .خسرو هم خسته شده بود .با تکیه به میله تخت از جام بلند شدم و روی پای راستم
ایستادم .دست راستم رو گرفت و کمک کرد راه برم .از بیمارستان خارج شدیم و توی پارکینگ رفتیم.
سوار ماشینش شدم .همین که ماشین رو روشن کرد ،گفتم:
یه نخ سیگار مهمونم میکنی؟پوزخند زد:
نیازی به این کار نمیبینم.منم لبخند زدم ،این لبخند از ته دلم بود .انگار تازه دوستام رو پیدا کرده بودم .گفتم:
من و تو با هم خیلی حسابها داریم که باید پاک بشن.Page 51
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پوفی کشید و سرش رو تکون داد.
***
فقط ده دقیقه مونده بود تا به کلیسا برسیم ،میدونستم یادش نمیره و روی حرفش هست .منم دیگه
دردی به غیر از شکستگی قلبم نداشتم .جاده تاریک و بدون هیچ چراغ تیر برقی بود .توی شب این جاده
خلوتتر از همیشه میشد .کسی غیر از ماها آدرس این کلیسای دور افتاده رو بلد نبود .خسرو روی
صندلیش لم داده بود و با بیتفاوتی رانندگی میکرد .فرمون رو چرخوند و توی جاده خاکی نگه داشت .با
بیحوصلگی المپ روی سقف رو روشن کرد و از توی جیب مخفی کتش یه بسته سیگار بیرون آورد.
تکونش داد و وقتی از پر بودنش مطمئن شد یه نخ در آورد و بهم داد .به سیگار سفید و دراز نگاه کردم،
وینستون بود .گفتم:
من کاپیتان بلک میخواستم.شیشه طرف خودش رو پایین کشید و دستش رو از پنجره بیرون گذاشت .شونههام رو باال انداختم.
نمیدونم چرا؛ ولی میخواستم تظاهر کنم که اتفاقی نیفتاده ،شاید با اینکار میخواستم غرور شکستهام رو
ترمیم کنم .گفتم:
فندک.همونطور که از پنجره به بیرون نگاه میکرد ،دست راستش رو باال آورد .توی دستش فندکی به رنگ طال
بود .روشنش کرد .انگار پشت سرشم چشم داشت؛ چون وقتی سیگارم رو آتیش زدم فندک رو خاموش
کرد .گفتم:
نمیکشی؟به گفتن "نچ" بسنده کرد .توی دهنم گذاشتم و کشیدمش .مثل همیشه تند و گزنده بود .سیگارها از این
نظر با هم هیچ فرقی نداشتن .تنها فرق مارکهاشون کالسشون بود .رامبد معتقد بود که آدمهارو میشد از
روی مارک سیگارشون شناخت .هه ،رامبد! اون برای من مرده بود.
Page 52

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

خب ،میخواستی حساب و کتاب کنی.شیشه رو پایین کشیدم .باد سرد به صورتم خورد .دهنم رو باز کردم و دودش رو بیرون دادم .گفتم:
اول بهم بگو با این مدارک چیکار میکنی.مردمک چشمهاش رو یه دور با کالفگی چرخوند .با اینکارش نشون داد که دیگه شورش رو در آورده
بودم .گفتم:
تو کل این دنیا ،توی بیحوصلگی تو مقام اول رو میگیری.دستش رو به ته ریشش کشید و گفت:
تا اینجاشم زیاد میدونی .همین که اهدافمون مشترکه و من دارم براش تالش میکنم برای تو کافیه.عصبانی شدم:
یعنی چی؟ من شریکتم و میخوام ادامهاش رو بدونم.برگشت و داد کشید:
نمیخوام اگه رامبد بهت شک کرد و شکنجهات کرد همه چیز رو بگی.ترسیدم ،چشمهام بیاراده گرد شده بودن .بدون این که پلک بزنم گفتم:
اگه بهم شک کنه در هر صورت میمیرم.لبخند کجی زد:
اگه قراره بمیری پس دیگه نیازی به دونستن اینها و گند زدن به کار من نیست.سیگار رو از پنجره بیرون انداختم و با اخم گفتم:
من نمیخوام تنها بمیرم.داد زد:
تنها هستی ،تنها میمونی و تنها میمیری.جیغ کشیدم:
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من تنها نیستم.چشمهام رو باز کردم .با تعجب نگاهم میکرد .کم کم لبش به خنده کج شد .مسخرهام میکرد .گفتم:
من نفیسه رو دارم .رازک رو دارم.دستش رو روی شکمش گذاشت و خندید .با صدای بلند میخندید .با شنیدن صدای قهقهههاش بغضی
که توی گلوم بود سنگین و سنگینتر میشد .بالخره به خودش مسلط شد و گفت:
بهشون گفتی که داری ازشون استفاده میکنی؟ به رازک گفتی که برای جدا کردنش از سامیار نقشهکشیدی و میکشی و خواهی کشید؟
چشمهام پر از اشک شدن .هنوزم میخندید .اضافه کرد:
نفیسه چی؟ بارها شد که خواستم به خاطر انتخاب دوستی مثل تو سرزنشش کنم؛ اما بازم تو بودی کهازش استفاده کردی و اون رو با من معامله کردی.
تک خندهای کرد و نگاهش رو ازم گرفت .بعد انگار که داشت با خودش حرف میزد ،گفت:
ببین کی داره از دوست حرف میزنه! هه ..رازک ،نفیسه! احمقتر از این دوتا نبود برای دوستی نامببری؟
برگشت و با همون لبخند مسخرهاش نگاهم کرد .اشکهام رو پاک کردم .وقتی متوجه گریهام شد سکوت
کرد .دیگه نخندید .از توی جعبه روی داشبورد یه دستمال کاغذی بهم داد .دوباره بسته سیگارش رو در
آورد و این بار دو نخ بیرون کشید .روشنش کرد و بهم داد .آهی کشیدم و سیگار رو گوشه لبم گذاشتم .
گفتم:
با هم معامله کرده بودیم.نگاهش کردم ،بهم نگاه نمیکرد .از پنجره به بیرون زل زده بود و دود سیگارش رو فوت میکرد .ادامه
دادم:
در ازای لو دادن جای نفیسه ،قرار بود علیه سامیار مدرک جور کنی و برای رازک بفرستی.Page 54
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به صدای پوزخندش اهمیت ندادم .فکر میکرد که هنوزم میخواستم معامله برقرار باشه .گفتم:
لغوش کن.عکس المعلی نشون نداد .نفسم رو پر سر و صدا بیرون دادم .سیگارم رو گوشه لبم گذاشتم .دودش رو
بیرون دادم و خاکسترش رو تکوندم .فضای توی ماشین سرد و سنگین بود .دلیلش رو نمیدونستم .ما که
دیگه باهم دوست بودیم .البته من اینطور فکر میکردم .کسی که تنها میشه دوست داره همه رو دوست
خودش بدونه .گفتم:
من رو برگردون کلیسا.سیگارش رو انداخت و ماشین رو روشن کرد .همچنان همراه پوفی که از روی کالفگی میکشید دود از
دهنش خارج میشد .فرمون رو چرخوند و وارد جاده شد .دوست نداشتم به اون کلیسا برگردم.
نمیخواستم با دیدن رامبد که با اون دختر از اتاق کذاییش بیرون میاد ،دوباره اون حس حقارت رو تجربه
کنم.
***
سامیار:
رو به روی خونهاشون ،کنار دیوار بلوکی قدیمی ماشین رو پارک کردم .اگه رازکم رو میدیدم سردردم خود
به خود فراموش میشد .اون درمان همه دردهام بود .دستم رو به سرم کشیدم و زمزمه کردم:
ای تویی جان منو جانان منای تویی هم درد و هم درمان من
با هزاران درد درمانم شدی
عشق من ،بیا بگیر این جان من
از ماشین پیاده شدم و به ساختمون یک طبقه خونهاشون نگاهی انداختم .پنجره اتاق رازک رو فقط در
صورتی میتونستم ببینم که برم باالی بلندی .چارهای نبود .باید این کار رو میکردم .کوچه خلوت بود.
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فقط گهگاهی صدای خنده از خونه کناری میاومد .شب یلدا بود و مردم دور هم جمع بودن .تصمیم رو
گرفتم .دستم رو روی کاپوت گذاشتم و ازش باال رفتم .ترسی نداشت .برای دیدن یک لحظه ماهکم باید
از کوه باال میرفتم ،این که چیزی نبود .بالخره روی سقف ماشین نشستم .دید خوبی به پنجره اتاقش
داشتم؛ ولی اثری ازش نبود .نمیتونستم صبر کنم .سرم گیج میرفت و اگه میاتادم دیگه نمیتونستم
ببینمش .پس بهش پیام دادم:
میدونی من کجام؟یک ربع گذشت؛ اما جوابی نگرفتم .قلبم درد گرفته بود .نوشتم:
رازکم اگه از من ناراحتی بیا باهام حرف بزن.خواستم بفرستم؛ اما منصرف شدم .پاکش کردم و جملهای که توی ذهنم حک شده بود رو نوشتم:
بوی ماه میدهی ،در آسمانم بمان.گوشیم رو توی دستم گرفتم و به چارچوب پنجره اتاقش توی اون دیوار آجری زل زدم .هوا سرد بود و
امکانش خیلی کم بود که پنجره رو باز کنه تا من باز با دیدن باد الی موهاش دیوانه بشم ،مثل یه معتاد
بودم .میدونستم معتادترم میکنه؛ اما بازم میخواستمش .من نمیتونستم از دستش بدم .پس شاید این
قراری که با بابا گذاشتم کار درستی بود .با دستهام صورتم رو پوشوندم .حالم خوب نبود .این جایی که
نشسته بودم امن نبود ،شاید باید سقف خراب میشد و من سقوط میکردم .اینجوری همه اهالی محل
جمع میشدن تا کمکم کنن .اگه شانس میاوردم میتونستم فرشتهام رو بین اون همه آدم پیدا کنم.
دستم رو به پیشونیم کوبیدم .دیوونه شده بودم .دیگه نمیتونستم تحمل کنم .من دیدن اون رو
میخواستم .موبایلم رو توی دستم گرفتم و نوشتم:
اگه یکم دیگه بگذره طاقت نمیارم و زنگ خونهاتون رو فشار میدم.بیوقفه پیامش دستم رسید .نفس عمیقی کشیدم و به آسمون نگاه کردم .خدا هنوزم هوام رو داشت.
پیامش رو خوندم:
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تهدیدم میکنی؟چشمهام رو بستم .باید بهش زنگ میزدم ،ماهم از دستم ناراحت بود .باید از دلش در میآوردم؛ اما
میدونستم به این راحتیها نمیشه .شمارهاش رو گرفتم .جواب داد:
بله.این واژه رو با خشم ادا کرده بود .نفسی تازه کردم و به آرومی گفتم:
من االن توی کوچهاتونم ،دارم یه معتاد روانی رو میبینم که باالی ماشینش نشسته و به پنجره اتاق توزل زده .بکشمش؟
چی داری میگی سامیار؟موبایل رو به گوشم نزدیکتر کردم تا صداش گوشم رو نوازش کنه .از کجا معلوم؟ شاید این آخرین باری
بود که صداش رد می شنیدم! گفتم:
دارم از تو برای کشتن این دیوونه معتاد که به پنجره اتاق عشق من خیره شده اجازه میگیرم .بکشم؟خندید؛ این خنده از روی وحشت بود .با جدیت گفت:
یعنی چی؟لبخند زدم:
اگه تو بگی "آره" خونش حالله ،کشتنش ثواب داره ،بکشم ماه من؟حرفی نزد .از اون پنجره قدیمی چشم بر نمیداشتم .انگار قلب و سرم با هم قول و قرار کرده بودن که سر
یه ساعات مشخصی درد بگیرن و من رو از پا در بیارن .پنجره باز شد .فکر کردم که خیاالتی شدم؛ اما با
دیدن رازکم زبونم بند اومد .شالش رو سر کرده بود؛ اما بازم موهای بلندش از زیر شال دیده میشد .
چهطوری میشد از این موهای بلند و صاف که با باد میرقصیدن و بوی خوششون مثل بوی گل بود ،دست
کشید؟ من چهطور میخواستم ازش دل بکنم؟ چهطور به یکی دیگه میدادمش؟ با چند ساعت ندیدنش
دیوونه میشدم ،من یه معتاد بودم .گفت:
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چرا اون جا نشستی؟ دیوونهای؟گفتم:
میدونی چرا اینجام؟جوابی نداد .گفتم:
چون نتونستم بیاینکه از خوب بودنت مطمئن شم برگردم خونه .من بدون تو نمیتونم رازک .من معتادشدم .نگاه کن ،اومدم اینجا تا فقط موهای بلندت رو ببینم .اومدم و دیدم بینمون یه دیوار بلند کشیدن.
من رو ببین ...ببین اینجا نشستم تا فقط یک لحظه نگاهات کنم .این دیوونگی نیست؟ تو من رو به این
مرز کشوندی ،چرا مسئولیتش رو قبول نمیکنی؟
حرفی نزد .سرگیجهام بیشتر و بیشتر میشد .من به اون نیاز داشتم .بیاختیار زمزمه کردم:
گیسو میان واژه برایم رها نکنمن از تبار واژه سرخ سیاوشم
بانو ،به قول حضرت استاد شهریار
عاشق نبودهای که بفهمی چه میکشم!
صدای نفس کشیدنش رو شنیدم .چرا بیهیچ حالتی فقط نگاهم میکرد؟ من ضعیف شده بودم .صورت
سفیدش زیر نور ماه و توی اون شب سیاه برای من مثل خورشید بود .آره ،خورشید بود؛ اما خورشیدی که
گرمم نمیکرد .به سردی گفت:
درسته ،من هیچ وقت عاشق نبودم که حالت رو بفهمم .پس خونت حالل ،بکش.قلبم فشرده شد ،انگار یکی دستهاش رو دور قلبم گذاشته بود و فشارش میداد .احساس میکردم که
دارم جون میدم .برای آخرین بار نگاهش کردم .پنجره رو بست و رفت .تمام سرم شروع به تیر کشیدن
کرد ،انگار دیوار بلوکی روی سرم آوار شده بود .تعادلم رو از دست دادم و و از روی سقف افتادم .همه چیز
رو از دست داده بودم .دنیام من رو
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نمیخواست .دلم میخواست داد بزنم ،فریاد بزنم و بگم که ماهِ من برای منه .زمزمه کردم:
بوی ماه میدهی ،در آسمانم بمان ،بمان..مشتم رو به کاپوت ماشین کوبیدم و داد کشیدم:
بمان.کوچه توی سکوت مطلق فرو رفت .من ازش دست نمیکشیدم .نفسم تنگ شده بود .احساس تشنگی
شدیدی میکردم .بیجهت توی کوچه تاریک راه افتادم ،اختیارم دست خودم نبود .هوای گریه داشتم؛ اما
نمیتونستم اشک بریزم .دستم رو روی دیوار گذاشته بودم و با تکیه به اون توی کوچهها دور میزدم .باد
من رو هدایت میکرد .
به کجا؟ نمیدونستم .سرگیجه دیگه بهم اجازه حرکت نمیداد ،روی زمین افتادم و به دیوار تکیه دادم.
هنوز به خواب نرفته بودم که صدایی شنیدم .یک نفر داشت صدام میزد .صدای پاهاش نزدیک و
نزدیکتر میشد .دستی به شونهام خورد.
سامی؟ پسر تو حالت خوبه؟چشمهام رو باز کردم ،توان حرف زدن نداشتم.
من رو نشناختی؟ معینم .کجایی؟ تو هپروتی؟دستهاش رو ،رو به روی صورتم باال و پایین برد .با عجز گفتم:
از دستم رفت.دستهاش رو زیر بغلم گذاشت و بلندم کرد .گفت:
بیا بریم خونه من ،باید بهت برسم.***
به سقف اتاقش خیره شدم .هیچی جز ترسِ از دست دادن رازک توی ذهنم نبود .در اتاقش رو به آرومی
بست و با یه سینی نقرهای توی دستش بهم نزدیک شد .برعکس من اون انرژی اضافه زیادی داشت.
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پدر و مادرش خواب بودن و من رو یواشکی به اتاقش آورده بود .کنارم روی تخت نشست و گفت:
این رد بخور و بهم بگو توی این سه ماه چه به روز خودت و رازک آوردی.یه چیز کوچیک توی دستم گذاشت .بیاین که بدونم چیه خوردمش و لیوان آب رو سر کشیدم .گفتم:
چهطوری پیدام کردی؟خمیازهای کشید و جواب داد:
توی خواب ناز بودم که رازک خانم بهم زنگ زد و گفت تو داری توی کوچه خونهاشون جون میدی.با خنده ادامه داد:
البته همین رو نگفت.چشمهام رو بستم .گفت:
درد داری؟یه درد بیدرمون.درمونت فقط یه کوچه باهات فاصله داره ،پس کفر نگو.سرم رو محکم به بالشت کوبیدم تا حداقل از این راه بهتر شه .اثری نداشت .ساعدم رو روی سرم
گذاشتم:
وقتی درمان اجازه مرگت رو صادر کرد ،باید با درد بیدرمونت بمیری.معین نفسش رو با صدا بیرون داد .گفت:
برات آرامبخش بیارم؟توان جواب دادن نداشتم .آهی کشید و چراغ رو خاموش کرد .چند دقیقه گذشت .معین مدام توی رخت
خوابی که برای خودش روی زمین پهن کرده بود تکون میخورد .هر دومون خوابمون نمیبرد .بالخره به
تنگ اومد و گفت:
فکر میکنی رازک تنهات گذاشته؟Page 60
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گفتم:
از دستش دادم رفت.دوباره سکوت حاکم شد .ساعت نزدیکای سه صبح بود .گفت:
دلم میخواد کله هر چی عاشقه رو به دیوار بکوبم تا عقلش سرجاش بیاد .آخه مرد مومن ،اگه تو رو ازقلبش بیرون کرده باشه پس چرا باید به منِ بدبخت زنگ بزنه و بگه برو آقام رو از کف خیابون جمع کن.
از جا پریدم .رازک دقیقاً همین رو به معین گفته بود؟ از این بلند شدن ناگهانی درد سرم دوباره شروع
شد .معین خندید:
شوخی کردم بابا بشین .االن دخترا به باباشونم آقا نمیگن .چه برسه به مردی که شوهرشون نشده.دستم رو روی پیشونیم گذاشتم .چهطور ممکن بود رازک این حرف رو بزنه؟ چه ساده باور کرده بودم و چه
باور شیرینی بود! گفتم:
توی تمام این مدّت تمام تالشم رو برای نزدیک شدن بهش کردم .از هر چیزی مایه گذاشتم .اینآخرین تیرم برای رسیدن بهش بود که توش گند زدم .میدونستم زیر بار زور نمیره؛ اما خودم رو بهش
تحمیل کردم ،من خراب کردم.
صدایی از معین شنیده نشد .یاد سمیر افتادم ،اون میخواست مثل من باشه ،میخواست هیچ وقت برای
رسیدن به هدفش کم نیاره و ناامید نشه .خوب شد که اینجا نبود تا ناامیدی من رو ببینه .زیر لب خوندم:
امشب اندوه تو بیش از همه شب شد یارموای از این حال پریشان که من امشب دارم
***
خسرو:
ماشین رو توی پارکینگ آپارتمانم پارک کردم ،هوا روشن شده بود .خسته بودم؛ اما اضطرابی که به خاطر
مدارک و اسناد داشتم بهم اجازه خوابیدن نمیداد .پاهام رو روی پله ها میکوبیدم و به زحمت ازشون باال
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میرفتم .بالخره به طبقه خودم رسیدم .همون خونهای که هنوز کارتونهای باز نشده اثاثیه کنارههای
دیوارش روی هم تلنبار شده بودن .کلیدم رو در آوردم و خواستم در رو باز کنم که دیدم بازه .تعجبی
نکردم ،حتما کار رستم بود .وارد خونه شدم و در رو پشت سرم بستم .صدای در تو خونهی خالی به
صورت اکو تکرار شد.
باالخره اومدی؟ موفق شدی؟لبخند زدم و گفتم:
اول صدات میاد بعد تصویرت.با دو خودش رو بهم رسوند .یه پیراهن رنگ و رو رفته آبی روشن با یه شلوار پارچهای پوشیده بود،
زیرشم رکابی داشت .لیوان چایش هنوز توی دستش بود .به چای اعتیاد داشت .گفت:
چی شد؟موبایلم رو روی میز کنار در گذاشتم:
بدتش به داوودی و بگو وقت اضافه برای تو صف موندن نداریم.با صدای بلند خندید .موبایلم رو برداشت و عکسها و فیلم رو بعد باز کردن به گوشی خودش فرستاد .با
ذوق گفت:
دمت گرم پسر .تو دیگه کی هستی؟ دیگه کار ما تموم شده .بقیهاش رو واگذار میکنیم به داوودیِ کلهگنده.
همونطور که لباسهام رو در میآوردم و توی سبد حموم میانداختم ،گفتم:
امکان نداره ،رامبد به کمک آشناهایی که اون باال باالها داره راحت جیم میزنه ،فقط کسی میتونهپیداش کنه که میشناستش.
رستم لبخند عریضی زد:
پس چه بهتر که تا آخرش رفیق شفیقش باشی و لحظه آخر از پشت خنجر بزنی.Page 62
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خندیدم .به خاطر خوشحالی بیش از حدش عربده کشید:
باید به افتخار این پیروزی یه چیزی بخوریم .آره ،باید بخوریم.همونطور که به طرف آشپزخونه میرفت ،گفت:
کجا میذاری وسایل عیش و نوشت رو؟سوییچ و کیفم رو روی میز چوبی وسط پذیرایی انداختم .پشت میزم نشستم و سرم رو روش گذاشتم.
حرفها و حال بد افسانه از ذهنم پاک نمیشد .رستم یکی از صندلیها رو ،روی سرامیک کف خونه کشید و
با سر و صدا اون رو کنار میز رسوند .روش نشست و قوطی نوشیدنیش رو نشونم داد .گفت:
موقع گرفتن این اطالعات به مشکل که برنخوردی؟دستم رو توی موهام کشیدم و گفتم:
یکی کمکم کرد.دست از نوشیدن برداشت و با تعجب بهم خیره شد .ادامه دادم:
دختری که واالترین مقام بین دخترا رو داشت.دهنش رو باز کرد و زد زیر خنده ،نوشیدنی زرد رنگی که توی دهنش بود روی لباسش ریخت .روم رو
ازش گرفتم:
لعنتیحالم رو به هم زد .گفت:
افسانه؟ اوه خدای بزرگ ،ببین کی با شریک من هم دست شده .جاسوس بین الملل باید بیاد پیشتلنگ بندازه .چهطوری به طرف خودت کشوندیش؟ بگو ماهم یاد بگیریم رفتار با خانوما رو.
از جام بلند شدم و گفتم:
همین امروز اینهارو به داوودی برسون ،دیگه نمیخوام انتظار به خاک نشستن رامبد رو بکشم.همونطور که میخندید احترام نظامی گذاشت:
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بله قربان.کت چرمم رو پوشیدم ،سوییچ موتورم رو برداشتم و از خونه بیرون رفتم .موبایلم توی جیبم بود .سوار
موتورم شدم و به طرف مقصدی نامعلوم خونه رو ترک کردم.
از جلوی یکی از پارکهای شهر گذشتم .یادم افتاد که دیروز با مرتضوی قرار داشتم .نتونسته بودم
ببینمش .یه گوشه پارک کردم و موبایلم رو در آوردم .شمارهاش رو پیدا کردم .مطمئن بودم که امیر
داشت توی کارام دخالت میکرد .اون روزی که با هم قرار داشتیم ،بهش زنگ زده بودم .گفته بود که با
یکی قرار داره .میتونستم یکی رو بفرستم سراغش تا بکشتش؛ اما این رو نمیخواستم .میخواستم توی
یکی از قرارهامون ببینمش و ازش دلیلش رو بپرسم .نمیتونستم به همین راحتی بکشمش .هنوز
اونقدرها هم سنگدل نشده بودم .این رو دیشب فهمیدم .دیشب افسانه گریه میکرد .هنوز اون تصویر
توی ذهنم بود .نمیخواستم این فکر که هنوزم دل رحمم ضعیفم کنه؛ اما کاری از دستم بر نمیاومد .براش
نوشتم:
دیروز ساعت دوازده کنار پارک الله قرار داشتیم ،بیدل و جرئت بودنت رو میبخشم .خودت یه وقتیمشخص کن تا هم رو بشناسیم.
رازک:
ساعت پنج صبح بود .روی زمین نشسته بودم و به تختم تکیه داده بودم .تا االن نتونسته بودم بخوابم.
دلهره و اضطراب تنهام گذاشته و خشم و اندوه باهام پیوند دوستی بسته بودن .زانوهام رو توی بغلم جمع
کرده و فکر می کردم .به حرفی که دیشب به سامیار زده بودم و حرفی که توی مجلس خواستگاری بهم
زده بود .به نظر خودم کامالً تالفی کرده بودم؛ چون اون توی همین اتاق زندگی من رو با پول معامله کرده
بود .پس منم حق داشتم که به راحتی بگم بره بمیره .
موهایی که دورم پخش شده بودن برام نقش ملحفه رو بازی میکردن .تنها کار مثبتی که انجام میدادن
همین بود .از همه چی خسته شده بودم و دلم میخواست هر رشتهای که من رو به سامیار وصل میکرد،
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قطع کنم .کمی مکث کردم ،اولین رشته همین موها بود .باید اینکار رو میکردم .از جام بلند شدم و یه
دست لباس برداشتم .قیچی رو از توی کشوی میزم برداشتم به آرومی از اتاقم خارج شدم .هنوز همه جا
تاریک بود .مامان و بابا خواب بودن .به طرف حموم دویدم .باید به خاطر نبودن رایکا شکر میکردم ،اگه
بود نمیذاشت اینکار رو بکنم ،حتی نمیذاشت از روی اجبار ازدواج کنم .خودش همه چی رو به بابا
میگفت و من رو پشت خودش قایم میکرد .
چه طور به این راحتی فراموش کرده بودم که مقصر مرگ برادرم هستم؟ همه اینا به خاطر سامیار بود .وارد
حموم شدم و در رو پشت سرم بستم .دستم رو مشت کردم و قیچی رو به کف دستم فشار دادم .قسمت
تیزش پوست دستم رو اذیت میکرد؛ اما نمیبرید .این قیچی هم باهام لج کرده بود .اشکام بیاختیار از
صورتم میریختن .توی آینه به خودم نگاه کردم؛ چشمهام پف کرده و بینیم قرمز شده بود .میخواستم
همه راههای ارتباط رو قطع کنم و باید اولش از این شروع می کردم .باید خودم رو مجازات میکردم.
قیچی رو باال آوردم .با دیدن چند قطره خونی که توی کف دستم جمع شده بود ترسیدم و همین باعث
شد با صدای بلند گریه کنم .بهش اهمیتی ندادم .یه برش سطحی بود؛ اما مس سوخت .با همون دستم
جلوی دهنم رو گرفتم .نباید بیدارشون میکردم .ممکن بود مانعم بشن .نباید من رو توی اینحال
میدیدن ،باید خوشحال و راضی میبودم .زهرخندی زدم .با همون دستی که ازش خون میچکید اولین
تکه از موهام رو کوتاه کردم .روی پام سقوط کرد .نرم و طوالنی بود .نه ،هنوز بلند بود.
کوتاهتر ،کوتاهتر ،باید از بیخ قطع میشد .باید این احساس رو از بیخ قطعش میکردم .دندونهام رو روی
هم فشار دادم تا دیگه گریه نکنم .نمیشد .همونطور که تکه تکه موهام رو قیچی میکردم ،با حرص
زمزمه کردم:
وقتی بارونداره صورتت رو نوازش میکنه
و وقتی همه دنیا
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موضوع حرفهاشون تویی
من میتونم تقدیم کنم بهت
یه آغوش گرم
تا عشقم رو بهت ثابت کنم
خندهام گرفت .چهقدر ساده بودم! قیچی رو پرت کردم و با دست خونیم توی پیشونیم کوبیدم .زمزمه
کردم:
من یه احمقم .حق من همینه.دستم رو از روی سرم برداشتم .پیشونیم قرمز شده بود؛ مثل یه سرخپوست! نگاهم به سمت قیچی
کشیده شد .به کاشی دیوار خورده بود .با پاهای لرزون به سمتش رفتم .برش داشتم و به ادامه کارم
مشغول شدم .توی تمام مدت ،اون شعر کذایی مدام توی سرم تکرار میشد.
***
رازک؟چشمهام رو باز کردم .نور خورشید اذیتم کرد .پتو رو روی سرم کشیدم و رو به دیوار غلتیدم .مامان یکبار
دیگه صدام زد و گفت:
هنوز خوابیدی؟ رفتم حموم دیدم همه جا خیسه .دیشب تو رفتی حموم دمپایی رو آویزون نکردی؟خندهام گرفت .فکر کردم موهام رو که از روی سوراخ جمع نکرده بودم رو دیده .چارهای نداشتم .پتو رو
کنار زدم و گفتم:
آره.با صدای جیغش از جا پریدم .دستش رو روی دهنش گذاشته بود و با چشمهای گرد شده نگاهم میکرد.
گفت:
این چه قیافهایه؟Page 66
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همونطور که نچ نچ میکرد و به طرفم میاومد گفت:
تو چیکار کردی رازک؟خواستم داد بکشم و بگم که از اتاقم بره بیرون؛ اما به زحمت خندیدم .روی تختم نشست و دستش رو
توی موهام که حاال پنج سانت بودن گذاشت .پلک نمیزد .گفتم:
خواستم تغییر ایجاد کنم.به همون تکه پنج سانتیِ توی دستش خیره بود .صداش زدم:
مامان؟دستش رو از الی موهام کشید و با خشم گفت:
چرا؟رنگ صورتش قرمز شده بود .گفتم:
اون رو دوست نداشتم.روش رو ازم گرفت ،انگار داشت با خودش کنار میاومد تا خودش رو کنترل کنه .با خنده گفتم:
موهای خودمه ،از اون خوشم نمی اومد .موی تو بلنده برای من بسه.و به موهایی که تا روی شونههاش بود و با کلیپس بسته بودتش اشاره کردم .گفت:
اگه خواستگارت منصرف بشه چی؟دستم رو با ناامیدی روی صورتم گذاشتم ،احساس بدبختی میکردم؛ چرا مامان اینجوری بود؟ انگار
خودشم متوجه شد که حرف خوبی نزد؛ چون با صدای کنترل شدهای گفت:
تو که آرایشگر نیستی .ببین چیکار کردی؟ صبر میکردی میرفتم واست نوبت آرایشگاه میگرفتم .خالهسودابه واست مصری کوتاه میکرد.
هیچ وقت از مدل موی مصری خوشم نمیاومد؛ اما مامان همیشه عاشق این مدل بود .گفتم:
دیگه نمیتونستم تحمل کنم.Page 67
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پوست لبش رو گاز گرفت و با صدای تو دماغی گفت:
نمیدونم واال ،توی این سه ماه که خونه خالهات بودی عوض شدی .باید با خالهات حرف بزنم.اخم کردم .نگاهم کرد و گفت:
اخم نکن که منم بلدم اخم کنم.خندیدم:
من که میدونم همین االن داری با خودت فکر میکنی که باهام قهر کنی.پیشونیش رو چین داد و از اتاقم بیرون رفت .نفس عمیقی کشیدم و خودم رو روی بالشت انداختم.
اعصابم خورد بود .توی این حال و اوضاع مجبور بودم تظاهر به شادی کنم .دیشب به معین گفته بودم که
مراقب سامیار باشه .قبول کرده بود؛ اما بعدش دیگه پیامی نداد .برگشتم و با مشت روی بالشت کوبیدم.
لعنت به من که هنوزم نگرانش بودم .دستم رو توی موهام فرو کردم .دیشب چشمهام از اشک تار
میدید و نتونسته بودم خودم رو توی آینه ببینم .خواستم از جام بلند شم که صدای موبایل زیر بالشتم در
اومد .برش داشتم ،نفیسه داشت زنگ میزد و عکس چهره مهربونش روی صفحه باال و پایین میرفت.
جواب دادم:
هوم؟سالم آبجی ،خوبی؟صداش نگران بود .گفتم:
خوبم .چی شده نفس؟خداروشکر که خوبی .هیچی ،فقط دیشب سامیار زنگ زد و ازم آدرس خونهاتون رو گرفت .کار درستیکردم دادم؟
لبخند غمگینی زدم .اگه هر کی جای نفس بود االن میپرسید که چرا سامیار آدرس رو ازش میخواست.
نفیسه خیلی ساده بود .گفتم:
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نمیدونم کار درستی کردی یا نه .باید صبر کنیم و ببینیم آخر این ماجرا به نفع کی تموم میشه.دیروز گفتی امروز میای خونمون .ساعت هشت صبحه ،چرا نیومدی؟نباید دوستهام رو به خاطر غم خودم ناراحت میکردم .پس به صدام انرژی اضافه کردم و گفتم:
یه جوری میگی انگار ده صبحه ،من خودم االن بیدار شدم .تو اگه میخوای بیا اینجا.باشه ،ببینم مامانم چی میگه.خداحافظی کرد .قطع کردم و گوشیم رو توی جیب شلوارکم گذاشتم .مامان و بابای نفیسه روش
سختگیری زیادی داشتن .فکر کنم همین باعث شده بود که اینقدر خجالتی و ساده باشه .آهی کشیدم و
از جام بلند شدم ،باید خودم رو توی آینه میدیدم .سرم سبک شده بود .جلوی میز دراور ایستادم و
دختری رو دیدم که هیچ حسی توی چشمهاش نبود .موهایی که تا همین دیروز تا کمرش میرسید رو
خودش با قیچی کاغذ کوتاه کرده و حاال به نتیجهاش نگاه میکرد .تکه تکههای کوتاه و بلند و نامرتب .
این موها مثل پنجرههای خونه ای که باز شده باشن صورتش رو دلباز کردن؛ اما توی دلش خبری از این
دلبازی نبود .تنها چیزی که توی قلبش حس میکرد یه مشت احساس تاریک و خفه شده بود .هر دوتا
دستم رو از دو طرف توی موهام گذاشتم .من با خودم چیکار کرده بودم؟ موهام رو کشیدم ،دیوونه شده
بودم.
بیا بریم.سرم رو به طرف در چرخوندم .مامان کنار در ایستاده بود .گفتم:
کجا؟زنگ زدم به سودابه خانم .از وقتش زد و بهت نوبت داد.این حرفها رو با سردی میزد ،باهام قهر کرده بود .نمیتونستم بگم نه و تمام روز رو توی اتاقم بشینم.
االن باید خوشحال میبودم .گفتم:
باشه.Page 69
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رفت که حاضر شه .شلوار کتان مشکیم رو پوشیدم و مانتوی سیاه سادهام رو از روی آویز برداشتم .سویی
شرتم رو هم توی دستم گرفتم .شالم رو سرم کردم و از اتاق خارج شدم .مامان رو با مانتوی آبی
قدیمیش دیدم ،توی آشپزخونه ایستاده بود .گفت:
صورتت رو بشور.راست میگفت .صورتمو نشسته بودم .توی سینک ظرفشویی به صورتم آب پاشیدم .یه تیکه نون بهم داد
و اشاره کرد بخورم .اشتهایی نداشتم و در واقع چیزی از گلوم پایین نمیرفت؛ اما خوردمش .با هم از پنج
تا پله پایین رفتیم و کفشهامون رو پوشیدیم .منتظر بودم که زنگ به صدا در بیاد و نفس پشت در باشه.
به بهونه این که نفس مهمونمه میتونستم تو خونه بمونم .توی حیاط ایستادم .هوا سرد بود .سویی شرتم
رو پوشیدم و منتظر شنیدن زنگ در شدم .مامان به طرف در رفت و با یه اخم کوچیک بهم اشاره کرد که
دنبالش بیام .دستام رو توی جیبم گذاشتم و خواستم حرکت کنم که صدای زنگ در مانعم شد .مامان
بالفاصله درو باز کرد و با دیدن نفس گل از گلش شکفت .بعد کلی سالم و احوالپرسی نفس گفت:
خاله لیال ،جایی قراره برین؟آره ،میخوام برم خرابکاری دخترم رو درست کنم.خندیدم .نفس بعد از چند لحظه گفت:
منم اومده بودم رازک رو ببینم.ما داریم میریم خونه خاله سودابه ،اگه میخوای توهم بیا.نفس که هل شده بود ،گفت:
آره ،میام .بیا آبجی.ابروهام خود به خود باال رفتن .همونجا ،کنار در ایستادم و گفتم:
مامان من و نفس میخواستیم یکم با هم حرف بزنیم .باشه یه وقت دیگه.مامان چشمهاش رو ریز کرد و با خشم گفت:
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االن.نفس گفت:
آره خاله ،من و رازک با هم میایم.با حرص بهش نگاه کردم .دستم رو گرفت و من رو از خونه بیرون کشید .مامان جلوتر از ما راه افتاد.
خواستم پشت سرش برم که یهو نفس دستم رو کشید و به دیوار رو به روی خونه اشاره کرد .با دیدن
ماشین سامیار دوباره یاد اتفاقات دیشب افتادم .نفس با تعجب منتظر توضیحی از من بود .گفتم:
خیلی چیزها واسه گفتن هست ،بعداً واست میگم.سری تکون داد و راه افتاد .دستم رو محکم گرفته بود .پرسید:
چرا میریم پیش خاله سودابه؟ واسه دیدن معین؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم .به اینجاش فکر نکرده بودم که با رفتن به اونجا میتونستم معین
رو ببینم و ازش بپرسم که دیشب با سامیار چیکار کرد .گفتم:
میریم که به قول مامان گند من رو درست کنیم.یعنی چی؟آهی کشیدم:
االن میبینی.جلوی خونهاشون ایستادیم .مامان در زد و خاله سودابه با خوشرویی از پشت آیفون ما رو به داخل دعوت
کرد .در باز شد و اول مامان و نفس داخل رفتن .وقتی وارد حیاط بزرگشون شدم ماتم برد .چهطوری این
سگ دوست داشتنی رو از یاد برده بودم؟ یه سگ قهوهای نسبتاً بزرگ از نژاد ژرمن شپرد که تقریباً
همبازی بچگیمون بود .گوشه حیاط ایستاده بود و بهم نگاه میکرد .حالت چشمهاش مثل همیشه غمگین
بود؛ اما طبق معمول شیطنت خودش و داشت .همه چی رو فراموش کردم و به طرفش دویدم .جلو اومد و
تنم رو بویید .با دستهام پوزهاش رو گرفتم و گفتم:
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من رو یادت میاد هویج؟زبون بزرگش رو بیرون آورد و دستم رو لیسید .این همون سگی بود که پسرخاله معین رو گاز میگرفت.
همون پسری که چشمش دنبال من بود و من ازش متنفر بودم .
چهقدر با رایکا بهش میخندیدیم .نفسم رو با صدا بیرون دادم و دستم رو به تن گرمش کشیدم .مامان از
پلهها باال رفته بود و فقط من و نفس توی حیاط مونده بودیم .
خونه معین اینا دو طبقه بود؛ طبقه پایین رو به عنوان انباری و آرایشگاه استفاده میکردن و باال برای
زندگیشون بود .صدای پارس هویج من رو به خودم آورد .چی باعث این هیجان یهویی شده بود؟ گفتم:
من رو تازه شناختی هویج؟ من کیام؟تو همونی هستی که خیلی وقته از ما سراغی نمیگیری.صدای هویج قطع شد .به طرف صدا چرخیدم و قبل از من نفیسه با اشتیاق گفت:
معین.معین که پشت پنجره اتاقش ایستاده بود و از طبقه باال نگاهمون میکرد دستش رو روی سینهاش
گذاشت و کمی خم شد:
مخلص نفیسه خانم ،مادر بازیهای بچگی.نفس خندید؛ اما من خندهام نگرفت .این جملهاش من رو به گذشته برد .توی بازیهامون ،حتی توی
وسطی و دست رشته نفیسه نقش مادر رو بازی می کرد و رایکا نقش پدر رو .برادرم همیشه جای پدرم رو
پر میکرد .هم پشتیبانم بود و هم غمخوارم .معین به من نگاه کرد و گفت:
بیا تو اتاقم.گفتم:
چرا؟پنجره رو بست و پرده رو کشید .نفس دستش رو پشتم گذاشت و گفت:
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بریم باال ،االنه که خاله سودابه و خاله لیال صدامون کنن.با هویج خداحافظی کردم و داشتم کفشهام رو در میآوردم که صدای پای دونفر رو شنیدم .مامان و خاله
سودابه بودن .خاله با روی خوش و لبخند زنون از پلهها پایین اومد .دستهاش رو باز کرد و من رو تو
آغوشش گرفت .از دیدنش حس خاصی نداشتم .ابروهای نازک رنگ کردهاش رو باال داد و بعد از بغل
کردن نفیسه گفت:
جای شکر داره که رازک رو سرحال میبینم.جلوی خودم رو گرفتم تا پوزخند نزنم .خندیدم و گفتم:
معین و آقا مرتضی چهطورن؟خاله سودابه دست پر از النگوش رو روی قلبش گذاشت:
خداروشکر اوناهم خوبن .بیا بریم تو آرایشگاه ببینم تعریف مامانت از گند چیه.لبخندی زدم و همراهشون به طرف اتاق بزرگ کنار پلهها رفتم .فکرم پیش معین بود .چهجوری باید مامان
و خاله رو میپیچوندم تا برم طبقه باال؟ در سفید و پشت سرم بستم و دمپایی پالستیکی توی اتاق رو
پوشیدم .خاله چراغ رو روشن کرد و آرایشگاه تاریک رنگ صورتی گرفت .مامان و نفیسه روی صندلیهای
پالستیکی کنار دیوار نشستن و خاله برام صندلی مخصوص رو جلوی آینه گذاشت .نفیسه گفت:
آبجی میخوای چیکار کنی؟سویی شرتم رو روی صندلی گذاشتم و شالم رو در آوردم .نفیسه هینی کشید و با چشمهای گشاد شده
نگاهم کرد .لبخند زدم:
خاله میتونی برام درستش کنی؟اول بگو چرا خریت کردی و دست به اون موهای خوشگل زدی؟جواب ندادم ،در واقع نمیخواستم جواب بدم .گفت:
تو که خودت از همون بچگی که میاومدی اینجا نمیذاشتی موهات رو کوتاه کنیم.Page 73
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مامان که با اخم بهمون نگاه میکرد ،دهن باز کرد:
خانم از اون مدل قبلیه خسته شده و همین که خواستگار براش اومده زده فرت فرت موها رو بریده.خاله سودابه و نفس تعجبشون بیشتر شد .چپ چپ نگاهش کردم .دوست نداشتم همسایهها چه دور و
چه نزدیک از کارام خبر داشته باشن و مامان عاشق تعریف کردن مسائل زندگیش بود .نفس گفت:
آره آبجی؟بعداً میگم برات نفس.خاله لبخندی زد و گفت:
خب برگردیم سر موهای تو.همه ساکت شدن .روی صندلی چهارپایه نشستم و به خاله اشاره کردم که کارش رو شروع کنه .گفتم:
اون موقع رایکا نمیذاشت کوتاه کنم ،االن دیگه رایکایی نیست.خاله از سر تاسف نچی گفت و به خیس کردن موهام مشغول شد .مامان از توی کیفش دستمال کاغذی
در آورد و جلوی صورتش گرفت .چشمهام رو بستم و توی دلم رایکارو صدا زدم .داداش اگه بودی
میگفتی چیکار کنم؟
اینجاهارو زیادی کوتاه کردی و پشتش رو بلند گذاشتی .میتونم یه طرفش رو واست خلوت کنم و فرقکج بگیری و موهات رو بریزی یه ور؛ اما اینجوری موهای چتریت رو از دست میدی؛ ولی به نظر من چون
گردنت الغر و بلنده بهت میاد.
شونههام رو باال دادم:
ریش و قیچی دست خودت خاله.***
پارچه ای که روی تنم گذاشته بود رو جمع کرد و صدام زد .چشمهام رو باز کردم و خودم رو توی آینه
دیدم .همون مدلی که گفته بود رو انجام داد .فرق کج گرفته بود و بیشتر موهام رو یه طرف ریخته بود.
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یه طرف دیگه که خلوت شده بود رو کوتاه ِکوتاه کرده بود .حاال دیگه اثری از موهای چتری روی پیشونیم
نبود .یک تکه از موهای چند سانتیم فقط طرف چپ پیشونیم رو پر میکردن .سختم بود .به این همه
آسون دیدن عادت نداشتم .قبالً هم یه بار اینکار رو کرده بودم .همون روزی که توی دانشگاه بودیم و
سامیار مریض بود.
این مدل االن مده ،اکثرا دخترا همین رو میزنن.نفس گفت:
دستت درد نکنه خاله ،خیلی بهتر از قبلشه.مامان از جاش بلند شد و بدون حرفی دستمزد خاله رو حساب کرد ،حتی بهش اجازه تعارف کردنم نداد.
نفس گوشه مانتوم رو کشید و وقتی نگاهش کردم یواشکی به باال اشاره کرد .متوجه منظورش شدم.
گفتم:
قبل از این که بریم من میتونم برم دستشویی؟مامان گفت:
نمیتونی صبر کنی؟نه ضروریه.خاله گفت:
آره عزیزم برو طبقه باال.نفس گفت:
معین هست؟ اگه هست که شال سر کنه.نمیدونم معین هست یا نه .از دیشب تا حاال از اتاقش بیرون نیومده.شالم رو سرم کردم و در حالی که داشتم از اتاق بیرون میرفتم گفتم:
کار از محکم کاری عیب نمیکنه.Page 75
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دویدم و از پلهها باال رفتم .قبالً بارها به خاطر عید و عیادت یا مهمونی خونه معین اینا اومده بودم .خاله
سودابه دوست خوبی برای مامان بود .خونهاشون رو جدیداً بازسازی کرده بودن و چیدمانش تغییر کرده
بود .همین که پلهها تموم میشدن میتونستی هالِ بزرگشون رو ،رو به روت و آشپزخونه نقلی و رنگارن
خاله سودابه رو کنارش نظاره کنی .یه فرش سورمهای کف هال پهن کرده و با یه دست مبل سفید پرش
کرده بودن .مستقیم به طرف اتاق معین که کنار راه پله بود رفتم .فقط به اندازه چند دقیقه وقت داشتم .در
زدم و بالفاصله صدای صاف معین بلند شد:
کیه؟فوراً گفتم:
منم.صدای سرفه ای رو از داخل اتاق شنیدم .معین مریض شده بود؟ در باز شد و معین صحیح و سالم جلوی
در ایستاد؛ اما هنوز صدای سرفه قطع نشده بود .گفتم:
صدای سرفه از کجاست؟همه جا ساکت شد .معین از جلوی در کنار رفت و من سامیار رو که گوشه اتاق ایستاده بود دیدم .زیر
چشمهاش گود افتاده و لبش خشک شده بود .دهنم رو باز کردم؛ اما از تعجب نتونستم چیزی بگم .سامیار
گفت:
میخواستم بمیرم؛ اما..معین با عصبانیت حرفش رو قطع کرد:
بسه .اه ..از دیشب تا حاال در مورد همین چیزا حرف میزنه .تو داری چیکار میکنی رازک؟ نه اشتباهگفتم ،شما دارین باهم چیکار میکنین؟ این چه وضعیه؟
میخواستم روم رو ازش بگیرم و فقط به چشمهای سامیار نگاه کنم؛ اما غرورم اجازه نمیداد .طاقت
تحمل این یکی رو نداشتم .منم با خشم گفتم:
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همش همین بود؟معین یکه خورد .اخمی کردم و از همون راهی که اومده بودم برگشتم .قرار نبود سامیار رو پیش خودش
نگه داره .قرارمون فقط این بود که بهش کمک کنه .میتونست ببرتش خونهاش .اه ،از پلهها که پایین
اومدم همه توی حیاط ایستاده بودن .مامان گفت:
چرا دستهات خیس نیست؟خندیدم:
چون خشکش کردم.خاله هم مثل من خندید و دستش رد پشت مامان گذاشت:
این مامان توهم اگه باهات لج کنه بد لج میکنه.نفس گفت:
آبجیام همین رو از مامانش به ارث برده.دیگه از اون حیاط تاریک و خفه خسته شده بودم .با خاله و هویج خداحافظی کردم و از خونهاشون بیرون
رفتم .مچ دست نفیسه رو گرفتم و گفتم:
مامان من و نفیسه میریم پیاده روی.سرش رو تکون داد و گفت:
کی بر میگردی؟تا ده خونهام.مامان راه خونه رو پیش گرفت و ما دقیقاً از همون راه؛ اما خالف جهت حرکتش به راه افتادیم .نفس دستم
رو گرفت و گفت:
 آبجی باید همه چی رو بهم بگی ،معین چیکارت داشت؟ چرا موهات رو کوتاه کردی؟ قضیه خواستگاریچیه؟ با سجاد چیکار کردین؟
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زیپ سویی شرتم رو بستم تا بیشتر از این سرما اذیتم نکنه .همونطور که از کنار دیوارهای کوتاه و
بلوکی راه میرفتیم ،شروع کردم به تعریف کردن:
دیشب همین که متوجه شدم سجاد داره میاد خونمون تا من رو از مامان و بابا خواستگاری کنه به سامیارزنگ زدم .اونم همراه پدر و مادرش اومد خونه ما و خوشبختانه زودتر از سجاد خواستگاری کرد.
واقعاً خواستگاری کرد؟چند تا ماشین از کنارمون رد شدن .این کوچهها همیشه شلوغ بودن .پوزخند زدم و ادامه دادم:
مثل اینکه خانوادهاش براش شرط گذاشتن که اگه من واقعاً اون سیصد میلیون رو میخوام ،باید باسامیار ازدواج کنم.
نفیسه از حرکت ایستاد .ماتش برده بود .گفتم:
من قبول کردم.نفس با تشویش و ترس گفت:
اما آبجی شما نمیتونین به خاطر پول با هم ازدواج کنین .شما هم رو دوست دارین ،چرا قبول کردیآبجی؟
نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم:
چون نه میتونم سجاد رو تحمل کنم و نه طاقت ناراحت کردن بابا رو دارم.ولی میتونی سامیار رو ناراحت کنی؟سرم رو به طرفش گردوندم.
از کجا میدونی اون رو ناراحت میکنم؟نفس با دلخوری گفت:
چون میدونم از کسی که چیزی رو بهت اجبار کنه متنفر میشی .آبجی تو نباید اینکار رو باهاش بکنی.اون این قرار رو فقط به خاطر تو قبول کرده.
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به تلخی خندیدم:
چرا نمیفهمی؟ اون هیچی رو از دست نمیده ،تنها کسی که این وسط ضرر میکنه منم .منم که آیندهامرو از دست میدم .فکر میکنی اگه اون ازدواج کنه از آزادیش کم میشه؟ فقط یکم باید پول خرج کنه .این
منم که بدون اجازه اون حق آب خوردن ندارم ،اگه بعدش طالق بگیریم چی میشه؟ اون از هفت دولت آزاد
میشه و مثل یه آدم معمولی میره دنبال کارش؛ اما اون منم که به پیشونیم حکم مطلقه میخوره و مردم
روم حساب دیگهای باز میکنن.
دستم رو روی قلبم گذاشتم و به خودم اشاره کردم .صدام کم کم داشت باال میرفت و توجه عابرها بهم
جلب شده بود .ادامه دادم:
مگه من با بقیه دخترها فرق دارم؟ منم دوست داشتم از روی عشق ازدواج کنم .دوستش داشتم؛ اما ازوقتی از نیازم به پول سو استفاده کرد و من رو مثل یه برده خرید ازش متنفرم.
چشمهای نفس خیس شدن ،دلیل این گریه رو نمیدونستم .به خاطر دلسوزی برای آینده تباه شده من
بود یا احساسات سامیار؟ با صدای لرزون گفت:
اینقدر خودخواه نباش آبجی.خواستم چیزی بگم؛ اما نگفتم .نفس چشمهاش رو که زیر نور مریض آفتاب برق میزدن پاک کرد .گفت:
هنوزم یه راه هست ،شاید خسرو سیصد میلیون داشته باشه.برگشت و خواست بره که از پشت ،کاله مانتوی بافتش رو کشیدم و گفتم:
نه.نفس به طرفم برگشت و گفت:
پرسیدن که ضرری نداره.پای اون رو نکش وسط.تو چی میخوای آبجی؟ خودت میدونی چی میخوای؟Page 79
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شوکه شدم ،انتظار این رو نداشتم .نفس سرم داد کشیده بود .دستش رو روی گونهام گذاشت .حاال
بینیش هم قرمز شده بود .گفت:
آبجی تو رو خدا به دل نگیر .منظوری نداشتم.برای آرامشش لبخند زدم ،از همون لبخندها که هیچ کس نمیتونست واقعی یا ظاهری بودنش رو
تشخیص بده .گفتم:
برگردیم؟سرش رو تکون داد .از همون راهی که پیش گرفته بودیم برگشتیم .دستهام رو توی جیب سویی شرتم
گذاشته بودم و فکر میکردم.
چیکار کنم از این حال در بیای آبجی؟همونطور که سرم پایین بود و راه میرفتم به مسخره گفتم:
با سجاد ازدواج کن و بکشش .اون وقت دیگه غمی ندارم.نفس با نهایت ساده دلی خندید:
یعنی سامیار غمت نیست؟ایستادم و اخم کردم .گفتم:
اون برای من دیگه هیچی نیست.بعد گفتن واژه آخر حس بدی بهم دست داد .پاهام شل شدن و مجبور شدم به دیوار تکیه بدم .نفس
دستش رو دور کمرم گذاشت و چندبار صدام زد .دستم رو روی قلبم گذاشتم .چرا اینقدر تند میزد؟ با
ناتوانی گفتم:
نفس؟ میای بریم آرامگاه؟نفس عمیقی کشیدم و به خودم مسلط شدم .این حمله یک دقیقهای ناشی از اعصاب بود؟ نفس با نگرانی
دستش رو به پشتم کشید و کمک کرد راه بیفتم .حرفی نزد ،انگار دودل بود .کمی دیگه راه رفتیم .هر
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کدوم از ماشینهایی که از کنارمون رد میشدن طور خاصی بودن .رانندههای عجول و عصبانی تند
رانندگی میکردن و توجهی به عابرهای کوچه نداشتن .رانندههای صبور و با حوصله هم میفهمیدن که
کوچه تنگه و اگه سرعت بگیرن ممکنه با جون دیگران بازی کنن .سامیار جزو دسته دوم بود .خودش رو
به زحمت میانداخت تا کسایی که دوستشون داشت آسیبی نبینن؛ اما گاهی این کار اطرافیانش رو آزار
میداد .من اگه راننده میشدم چیکار میکردم؟ از همه چی خسته شده بودم .پس اول خودم رو
میکشتم .نفس گوشه آستین سویی شرتم رو کشید و به ماشینی که داشت از دور میاومد اشاره کرد.
دقیق که نگاه کردم متوجه شدم تویوتای سامیاره .اخمی کردم و روم رو برگردوندم .نفس ناله کرد:
گـ ـناه داره ،ببخشش آبجی.ابروهام رو به هم نزدیکتر کردم .حق با نفیسه بود .من خودمم نمیدونستم چی میخوام .سامیار بهمون
رسید و کنار دیوار طوری پارک کرد که نتونیم رد شیم .از ماشین پیاده شد و سالم کرد .نفس جوابش رو
داد .نگاهش نمیکردم .گفت:
باید باهم حرف بزنیم.از جواب دادن بهش میترسیدم .نفس بازم آستینم رو کشید و زیر گوشم گفت:
خواهش میکنم آبجی ،به خاطر من.میخوام باهات حرف بزنم رازک ،لطفاً.نگاهش کردم ،چهرهاش از نیم ساعت پیش که دیده بودمش بهتر شده بود .گفتم:
ما دیشب حرفهامون رو زدیم.نفس گفت:
آقا سامیار ،آبجی میخواد بره آرامگاه ،سرخاک رایکا .شما میبریدش؟سامیار لبخند زد:
روی چشمهام میبرمش.Page 81
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نفس خندید و من رو که هل شده بودم به طرف ماشین هدایت کرد .در رو باز کرد و گفت:
سوار شو آبجی ،شاید باهم آشتی کردین.نتونستم به نگاه معصومانهاش "نه" بگم .از حرص پوفی کشیدم و سوار شدم .نفس در رو بست و از
پشت شیشه برام دست تکون داد .سامیار سوار شد و راه افتاد .آهنگی که توی ماشینش پخش میشد
بیش از حد غمگین بود .چرا اینجا نشسته بودم؟ چهطور این اتفاق افتاده بود؟ دست بزرگش رو دیدم که
جلو اومد و صدای آهنگ رو قطع کرد .از گوشه خیابون و با سرعت کمی رانندگی میکرد .هوای توی
ماشین گرم و مطبوع بود .دلم میخواست تا ابد همینطور رانندگی کنه و من کنارش به خواب همیشگی
برم .چرا دلم این رو میخواست؟ مگه ازش ناراحت نبودم؟ هرچی که بود میخواستم بخوابم .یه خواب
ابدی تا از دست همه چی راحت شم.
قبالً یه بار بهت گفتم که اگه بری ،من با خوشبختیت با یکی دیگه راضیام .گفتم میتونم عشق یه طرفهرو به خاطر زندگیِ تو قبول کنم؛ اما...
اون روز رو یادم اومد .همون روزی که من رو از بابلسر به تهران آورده بود تا رایکا رو ببینم .همون روز بود
که بهم گفت دوستم داره .نفسی کشید و با همون لحنی گرم و آروم ادامه داد:
اما االن میگم نمیتونم.چرا؟بیوقفه جواب داد:
چون االن اوضاع فرق کرده.چه فرقی؟خودمم از این سوال بیاختیار متعجب شدم ،اصالً قرار نبود باهاش حرف بزنم .جوابم رو نداد .نگاهش
کردم .با دلهره رانندگی میکرد و به خیابون خیره بود .سیبک گلوش باال و پایین میرفت .بالخره گفت:
تو خیلی بهتر از من میدونی که دیگه هیچی مثل قبل نیست ،به غیر از عالقه من به تو.Page 82
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پوزخند زدم و به بیرون از پنجره خیره شدم .مردم با سرعت رانندگی میکردن و پیادههاشون با عجله راه
میرفتن .مشکل این مردم سیر کردن شکم خانوادهاشون بود .فقط من بودم که فقط به خاطر خودم غصه
میخوردم ،حتی دیگه به خاطر عالقه سامیار بهم از خودم متنفر نمیشدم .این بار از همه جز خودم متنفر
بودم .با تمسخر گفتم:
وای چه حدس سختی بود .خودت تنهایی به این نتیجه رسیدی که حس من به تو دیگه مثل سابقنیست؟
خندیدم و سرم رو به صندلی تکیه دادم ،چرا جوابم رو نمیداد؟ اینکارش اذیتم میکرد .کاش اونم بهم
کنایه میزد تا سرش داد بکشم و عصبیتر بشم .گفت:
عالقهام به تو خیلی بیشتر از پنج سالِ پیشه ،نمیتونم به کس دیگهای بدمت.خندیدم:
نمیدونستم عشق زیادی خودخواهی میاره.زمزمه کرد:
میاره ،اونقدر که از غم یارت مجبور به آزار خودت میشی.دستهام رو به نشونه نه باال آوردم و مثل بچهها گفتم:
اوه اوه نه ،من هنوز بردهات نشدم که من رو یارت به حساب میاری.با خنده دستهام رو پایین آوردم .دستش رو روی پیشونیش گذاشت و نفس عمیقی کشید .این کار
آرومش میکرد؟ گفت:
آدم هیچ وقت بردهاش رو روی چشمهاش نمیذاره .این رو بدون که غیر از این ،راه دیگهای برای جورکردن پول نبود.
از گوشه چشم نگاهش کردم و با انزجار گفتم:
حتما باید مثل یه برده من رو میخریدی؟Page 83
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مکث کردم ،خواست چیزی بگه که با خنده گفتم:
خوبیش اینه که قیمتم بیشتر از صد میلیونه و پولم به خودم میرسه ،نه به اربابم.دستش رو به فرمون کوبید و با صدای تقریباً بلندی گفت:
میتونی از یه نظر دیگه بهش نگاه کنی .از این نظر که میتونست شرط سختتری بذاره.بیاراده جیغ کشیدم:
کی این شرط رو گذاشت؟ساکت شد .خنده بلندی سر دادم:
آره نگو ،بابا جونت دعوات میکنه.فریاد کشید:
بسه.ترسیدم ،با تعجب بهش زل زده بودم .امروز اونایی که ازشون انتظار نداشتم سرم داد کشیده بودن.
نفس ،معین و حاال هم ..صدای زنگ گوشیم رشته افکارم رو پاره کرد .سامیار با ناراحتی ماشین رو یه
گوشه پارک کرد و دستش رو روی پیشونیش گذاشت .به آرومی چشمم رو ازش گرفتم و بعد از چند ثانیه
صبر گوشیم رو در آوردم .ضربان قلبم رو حس میکردم .مامان پشت خط بود .بهش گفته بودم ده بر
میگردم و حاال بیست دقیقه از ده گذشته بود .جواب دادم:
جانم مامان؟با سردی گفت:
کجایی رازک؟ عجب ساعت ده خونه بودی.به لحن سرشار از تظاهرم حس شرمندگی اضافه کردم:
ببخشید مامان ،یهو دلم هوای رایکا رو کرد.چیزی نگفت ،هنوزم به خاطر کوتاه کردن موهام ازم دلخور بود .گفتم:
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زود میام خونه.باشه ،به پسرم بگو که دلم براش تنگ شده .مراقب خودت باش.خداحافظ مامان.خداحافظ ،زود برگرد.قطع کردم .از سامیار به خاطر اون دادی که کشیده بود ناراحت بودم .به خشکی گفتم:
میخوام برگردم خونه.بیهیچ حرفی ،سر بریدگی چرخید و دور زد .احساس گـ ـناه میکردم و از همین بیزار بودم .سرم رو به
سر صندلی تکیه دادم و چشمهام رو بستم .همون آهنگ غمگین با صدای پایینی پخش شد .بهش گوش
کردم:
یه وقتایی همه چی هست
ولی اونی که باید نیست
دوبار ترکم کن
مردن به این آسونیهاهم نیست
تو نیستی سرد و یخبندون تموم فصال پاییزه
گذشتن از تو واسه من گذشتن از همه چیزه
موهات رو کوتاه کردی که عاشقت نباشم؟چشمهام رو باز کردم .سرم رو چرخوندم و به بیرون نگاه کردم .نمیخواستم بشنوم .گفت:
درست مثل وقتهایی که چشمهات رو میبندی تا از دستم راحت شی و من به تازه به زیبایی ابروهاتپی میبرم.
پلکهام رو اونقدر محکم بستم و فشار دادم که چشمم درد گرفت .نمیخواستم از لحنش گریهام بگیره.
نمیدیدمش؛ اما میدونستم که با یه لبخند پر از اندوه این حرف رو زده.
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***
سامیار:
توی اوج غم و سختی ،عشق اون آرومم میکرد .لبخندم ماندگار نبود .هنوز وارد کوچهاشون نشده بودم که
بهم گفت نگه دارم .بدون حرفی خواست پیاده شه که گفتم:
امروز پول رو به سجاد میدم.حرفی نزد .گفتم:
سفته رو برات میارم.در رو باز کرد و وقتی داشت پیاده میشد ،گفت:
نگهشدار .میتونی به عنوان سند مالکیتت روی من نگاهش کنی.در رو بست و رفت .دستهام رو به پیشونیم زدم و داد کشیدم:
خدایا چرا نجاتم نمیدی؟احساسم رو دوباره اعتراف کرده بودم؛ اما اثری نداشت .ماهکم انگار از سنگ بود ،سر دردم تشدید شده
بود .فکرم مشغول پیام مرد مجهول و احساس رازک بود .باید یه کاری میکردم؛ اما برای رازک انگار
کاری به غیر از صبر از دستم بر نمیاومد .تنها دلخوشی امروزم تسویه حساب با اون سجاد عوضی بود.
موبایلم رو از روی داشبورد برداشتم و شمارهاش رو گرفتم .دلیل تمام این اتفاقات خود عوضیش بود.
جواب داد:
چی میخوای؟بیحوصله و بدعنق بود ،منم برای حرف زدن با اون دست کمی ازش نداشتم .گفتم:
آدرس جایی که االن توشی و با کثافت وجودت به گند کشیدیش.میخوای بیای اینجا و من رو زیر باد کتک بگیری؟ نه داشی...آدرس رو بده و وای به حالت اگه سفته رو نیاورده باشی.Page 86
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فقط چون میخوام ببینم تویِ جوجه فکلی چیکارم داری.آدرس رو به خاطرم سپردم و گفتم:
تا زمانی که برسم فرصت داری از اوقاتت لذت ببری.خندید و قطع کرد .زمزمه کردم:
عوضی.صفحه پیام رو باز کردم و برای مرد مجهول نوشتم:
این روزا سرم شلوغه ،به همین زودی همدیگه رو خواهیم دید.***
جلوی تاالری که آدرسش رو بهم داده بود ایستادم .گفته بود تو طبقه اول ببینمش .به نگهبان اشاره کردم
تا در آهنی سیاه رنگ رو باز کنه .پام رو روی پدال گاز فشار دادم و صدای الستیکهای ماشینم روی سنگ
ریزههای باغ تاالر بلند شدن .عصبی بودم و باید این فشار رو روی کسی که مستحقش بود خالی
میکردم .جلوی ساختمون چند طبقه و بزرگ تاالر نگه داشتم .گوشیم رو برداشتم و بعد از قفل کردن
ماشین وارد ساختمون شدم .منشی بابا ،خانم زرگری امروز صبح سیصد میلیون رو به حسابم واریز کرده
بود .توی ساختمون یه فرش قهوهای پهن بود و دیوارها و زمین سرامیکی همه به رنگ سفید بودن .کجا
باید اون عوضی رو پیدا میکردم؟ خواستم بهش زنگ بزنم که یه خانم مسن با لباس فرم رو دیدم.
صداش زدم .مانتو و شلوار زرشکی داشت و مقنعه مشکی سرش بود .گفتم:
بکتاش کجاست؟آقای بکتاش االن در حال سرکشی به آشپزخونه هستن.سرم رو تکون دادم و با سرعت به طرف آشپزخونه رفتم .توی همین طبقه اول بود و باید برای رسیدن
بهش کمی راه می رفتم .تنفسم میزان نبود .عصبی بودم و هر لحظه حرصم از کسی که باعث تنفر زندگیم
ازم شده بود بیشتر میشد .بالخره پشت دری ایستادم که از توش صدای تق تق ظرفهای چینی و
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تشتهای پالستیکی میاومد .صدای زشت اون روهم که مشغول دستور و داد و بیداد کردن بود میشنیدم.
دندونهام رو روی هم فشار دادم و دستم رو روی دستگیره گذاشتم و چرخوندمش .آشپزخونه سراسر
سفید بود و یه عده با روپوشهای سفید مشغول نظافت و پخت و پز بودن .وسط یکی از راهروها سجاد رو
دیدم که رو به بقیه ایستاده بود و دستور تهیه یه غذا رو میداد .موهاش از قرمزی زیاد به رنگ قهوهای
میزد .به طرفش قدم برداشتم .پشتش به من بود و من رو نمیدید .وسط حرفش پریدم و حضور خودم
رو اعالم کردم:
من اینجام .حاال برگرد و ببین میخوام چیکارت کنم.آشپزخونه توی سکوت محض فرو رفت .سجاد با یه لبخند به طرفم برگشت و گفت:
نمردیم و سوپرمن ایرانی هم دیدیم.حوصلهی حرفهاش رو نداشتم .از قیافهاش میفهمیدم که یه ترسوئه و فقط بلدِ حرف بزنه .این رو
میدونستم که تمام آدمایی که ادعا داشتن باهوشن سادهتر از همه بودن .با دیدنش عصبیتر میشدم و
دلم میخواست مشتم رو توی صورتش بکوبم .داد کشیدم:
پولت رو آوردم .وقتشه سفته رو پس بدی.آستین کاپشنش رو باال زد و گفت:
به همین آسونی؟ فکر کردم میخوای صحنه رو اکشن کنی .آخه من تا به حال سوپرمن رو توی فیلمرمانتیک ندیده بودم.
دستهاش رو به مسخره به هم گره کرد و کنار صورتش گذاشت .زمزمه کردم:
خفه شو.دستش رو زیر گوشش گذاشت و داد زد:
چی؟کنترلم دست خودم نبود .فریاد کشیدم:
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خفه شو.خندید:
آها ،این همونیه که میخواستم.اخم کردم .میخواست جلوی کارکنانش بزنمش تا من رو با داشتن شاهد به دادگاه بکشونه .گفتم:
اگه میخوای بهش برسی باید همه اینها رو بیرون کنی.چند لحظه خندهاش رو قورت داد و بعدش با فریاد همه رو بیرون کرد .مردهای آشپز و کارگر با تعجب و
شوق از کنارم رد شدن و از در بیرون رفتن .انگار تازه یه سرگرمی جالب پیدا کرده بودن .دستم رو مشت
کردم .حاال وقتش بود که تمام حرصم رو سرش خالی کنم .سجاد گفت:
حتی اگه خودت رو به درو دیوارم بکوبی رازک رو به تو نمیدن .من عضو خانوادشون بودم و هستم .تو روهمین دیشب و به عنوان یه مهمون وقت نشناس شناختن .من برندهام .تو چی داری بگی؟
در حالی که داشتم بهش نزدیک و نزدیکتر میشدم گفتم:
به خاطرش با همه چی جنگیدم .تو که عددی نیستی.پایان این جمله با خوردن مشتی تو صورتش مصادف بود .استخونهای دستم درد گرفتن .انگار بدجوری
بینیش رد خورد کرده بودم .بینیش رو با دست راستش گرفته بود و با ترس و خشم نگاهم میکرد .حاال
نوبت خنده من بود .گفتم:
خوشحال نشو .هنوز مونده.اخمی کرد و دستش رو باال برد؛ اما با دست چپم مانعش شدم و با دست راستم بهش سیلی زدم:
این برای این که تهدیدش کردی.تمام تالشش رو برای آزاد کردن مچش از بین انگشتهام میکرد؛ اما نمیتونست .بهخاطر این عصبانیت
نیروی زیادی رو توی بدنم حس میکردم .سیلی دیگهای زدم و گفتم:
این برای این که خواستی ازش سواستفاده کنی.Page 89
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چند سرفه کرد .دیگه برای آزاد شدن تقال نمیکرد .پوزخند زدم .زود کم آورده بود .سیلی آخر رو زدم و
گفتم:
و این واسه این که آرامشم رو ازم گرفتی.دستش رو ول کردم و با زانوی پام توی شکمش کوبیدم .نالهای کرد و با چند سرفه ،عقب عقب رفت .از
پشت به یکی از میزها خورد و ظرفهای فلزی روش با صدای بدی روی زمین سرامیکی ریختن.
همونطوری که توی خودش جمع شده بود روی زمین نشست و با التماس گفت:
برو ،از اینجا برومیدونستم نمیتونه با ترسش مقابله کنه .به طرفش رفتم و یقه لباسش رو گرفتم .میخواست فرار کنه؛
اما بهش این اجازه رو ندادم .یقهاش رد باال کشیدم و بلندش کردم:
خربزه خوردی کثافت ،پای لرزش که سهله ،پای مرگش مینشونمت.به ستون وسط سالن تکیهاش دادم و شروع کردم به مشت زدن تو شکمش .دستهاش رو جلوی
شکمش گرفته بود و اصالً حمله نمیکرد .این عوضی یه ترسوی به تمام معنا بود که تمام مدت رازکم رو
تهدید میکرد .به سختی دهن باز کرد:
کـ...یقه شو ول کردم و با دستم فکش رو محکم گرفتم .نذاشتم فحش بده .خون جلو چشمهام رو گرفته بود.
فشار دستم رو روی آرواره فکش اونقدر زیاد کردم که انگشتهام درد گرفتن .
با هر دو تا دستهاش تالش میکرد دستم رو از خودش جدا کنه؛ اما نمیتونست .گفتم:
حرف بزن تا دندونهات رد بشکونم.سرش از ترس میلرزید.
سفته رو آوردی؟جوابی نداد .از ناتوانی دیگه تقال نمیکرد .دستم رو از روی صورتش برداشتم و زیر گلوش گذاشتم .داد
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کشیدم:
آره؟صدام توی آشپزخونه بزرگ پیچید و تکرار شد .سجاد با ترس سرش رو چندبار تکون داد .روی زمین
انداختمش و باالی سرش ایستادم:
شماره حسابت.دستش رو روی گردنش گذاشته بود و خودش رو ماساژ میداد .با نوک کفش تیزم توی شکمش کوبیدم و
گفتم:
لعنتی شماره حسابت.دستش رو روی شکمش گذاشت و بهم فحش داد .دیگه چیزی برام مهم نبود .کنارش نشستم و موهاش
رو چنگ زدم:
بازم میخوای عوضی؟ترسید و چشمهاش حالت التماس گرفتن .کنار گوشش داد کشیدم:
شماره حساب.و موهاش رو ول کردم .دستش رو روی گوشهاش گذاشت و گفت:
برو ،پولی نمیخوام ،فقط برو.خندیدم:
پول نمیخوای؟ ولی من سفته رو میخوام.توی خودش جمع شد تا دوباره نزنمش .داد کشیدم:
پس عوضی شماره حسابت رو بده.اونم داد کشید:
سفته رو بهت میدم ،فقط برو.Page 91
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شوکه شدم .از جام بلند شدم و بیهیچ حرکتی فقط نگاهش کردم .چشمهاش از اشک خیس بودن .کمی
دیگه روی زمین خزید و ازم دور شد .با صدای بیجون و مرتعشش گفت:
تو رو خدا نزن ،سفته تو جیب کاپشنمه.با تردید بهش نزدیک شدم .ترسید و عقبتر رفت .با یه حرکت خودم رو بهش رسوندم و از توی جیبش
یه کاغذ در آوردم .بازش کردم و خوندمش .مبلغ بدون هیچ اثری جعل شده بود ،انگار واقعی بود .امضا و
اسم رازک و سجاد هم پای برگه بودن .سجاد گفت:
برو ،چرا ایستادی؟برگه رو توی جیبم گذاشتم و با نفرت نگاهش کردم .گفتم:
باید بازم میزدمت.برگشتم و خواستم برم که گفت:
نذار کارگرام من رو اینجوری ببینن.پوزخند زدم .به فکر غرورش بود ،در صورتی که من دیروز غرورم رو کنار گذاشته و از پدرم بابت این پول
خواهش کرده بودم .غرورم جلوی خانوادم و رازکم شکسته بود.
تو مرد خوبی هستی.پوفی کشیدم و به طرفش برگشتم:
ساکت شو.کمکش کردم بتونه روی پای خودش وایسه .به یکی از میزها تکیه ش دادم و بهش دستمال کاغذی دادم
تا خون زیر بینیش رو پاک کنه .روی گونهاش قرمز شده بود و بهخاطر ضرباتی که به شکمش وارد کرده
بودم نمیتونست درست وایسه .میدونستم که شکایت نمیکنه؛ چون اینجوری آبروی خودش میرفت،
به پول دیه هم نیازی نداشت .وقتی داشتم میرفتم گفت:
میتونستی بالیی بدتر از این سرم بیاری...Page 92
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با بیحوصلگی حرفش رد قطع کردم:
پس به پاسش از خانمم فاصله بگیر.این رو گفتم و از آشپزخونه خارج شدم .احساس سبکی میکردم ،حالم بهتر از دیشب و امروز صبح بود.
از ساختمون تاالر بیرون اومدم و توی ماشینم نشستم .سفته رو از توی جیبم در آوردم و نگاهش کردم.
این سفته زندگیم رو به هم ریخته بود .اگه هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد شاید میتونستم دوباره از
رازک درباره احساسش بهم بپرسم .شاید میرفتم خواستگاریش و به خاطر احساسی که بهم داشت ازش
بله میگرفتم .االن ماهکم از من متنفر بود .با این کار سجاد تمام زحماتم برای گرفتن پول از بابا و
شروطمون دود شده و به هوا رفته بود .میتونستم پول رو به بابا پس بدم و به رازکم بگم که مجبور نیست
با من ازدواج کنه؛ اما در هرحال اون از من متنفر بود و ممکن بود دیگه هرگز من رو قبول نکنه .آهی
کشیدم و بعد روشن کردن ماشین راه افتادم .باید به خونه میرفتم.
***
افسانه:
پنجره ته سالن طبقه دوم خیلی بزرگ بود .هوای امروز ابری بود و آسمون رنگی نداشت .درختهای توی
باغ کنار کلیسا بدون برگ و خشک شده بودن .تا به حال بهشون دقت نکرده بودم .بس که توی این
کلیسای لعنتی حوصلهام سر رفته بود ،روی ویلچرم مینشستم و به هر چیزی مدتها زل میزدم .نزدیک
ظهر بود و خدمتکارها همه چیز رو مرتب کرده بودن .تمام اثرات مهمونی دیشب پاک شده بود و فقط پای
باند پیچی من باقی مونده بود ،حتی اثری از کار مخفیانه من و خسرو هم نبود .انگار اگه به فراموشی
میسپردمش ،غیر از اون فیلم و تصاویر چیزی نبود که اون رو به یادم بیاره .تمام اتاقهای طبقه دوم تمیز
و مرتب شده بودن .این کلیسا میتونست برای یه آدم باحوصله و خوشحال ،عالی باشه؛ اما برای آدمهای
افسرده ،مثل ماشین کشتار عمل کنه .دیوارهایی با رنگ تیره و پردههایی به رنگ قرمز میتونستن نقش
تابوت رو برای یه مرده متحرک بازی کنن .کاش حداقل دیشب زمین نمیخوردم تا پام اینجوری نشه.
اگه خودم میتونستم راه برم همه چی خیلی بهتر میشد .دستم رو روی سرم گذاشتم و بیشتر از همیشه
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احساس تنهایی کردم .دیگه نه نفیسه رو دوست خودم میدیدم و نه رامبد رو به عنوان خانواده .از رامبد
میترسیدم .چشمهام رو بستم تا تصاویری که از عکسهای دیشب توی ذهنم ثبت شده بود رو فراموش
کنم .ترجیح دادم به دوستهام فکر کنم .رازک به موجودی تبدیل شده بود که باید ازش خجالت
میکشیدم .االن داشت چیکار میکرد؟ االن باید با نفیسه با هم میبودن .بهشون حسودیم میشد.گوشیم
رو توی دستم گرفتم و بهش زنگ زدم .هنوز چند تا بوق بیشتر نخورده بود که قطع شد .یه ابروم رو باال
دادم .گوشی رو روم قطع کرده بود ،دوباره بهش زنگ زدم .اینبار هم قطع کرد .بالفاصله شماره نفیسه رو
گرفتم .جواب داد:
الو سالم افسانه ،چهطوری؟نفس عمیقی کشیدم .حاال که به واقعیت رسیده بودم حالم خوب بود .گفتم:
سالم ،حالم خوبه .تو چهطوری؟صداش غمگین بود .گفت:
خداروشکر که خوبی ،منم خوبم.رازک چهطوره؟مکث کرد .بعد چند لحظه گفت:
آبجی خوب نیست.چی شده؟بعداً که دیدیش ازش بپرس.آهی کشیدم:
خیلی تنهام ،شما کی بر میگردین؟فکر کنم آبجی اینجا میمونه .من سعی میکنم زود بیام.توی قلبم خوشحالی رو حس کردم .گفتم:
چرا میمونه؟ تو االن پیش رازکی؟نه.برو پیشش.Page 94
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چرا؟نذار حاال که حالش خوب نیست تنها بمونه.نفیسه با همون صدای غمگین و بیانرژیش گفت:
من میخوام کنارش باشم؛ اما...صدای مردی به گوشم رسید:
وقت نهاره.سرم رو باال گرفتم و با دیدن رامبد موبایلم از دستم افتاد .بدون این که پلک بزنم نگاهش میکردم.
خندید .اثر مستیش از بین رفته بود و لباس مرتب پوشیده بود .گفت:
چرا هل شدی بانوی زیبایی؟به خودم اومدم و نگاهم رو ازش دزدیدم .خم شد و موبایلم رو از روی زمین برداشت .ازش گرفتم و دیدم
که تماسمون قطع شد .ازش میترسیدم ،میترسیدم یه حرفی بزنم و اون بفهمه که من همه چیز رو
فهمیدم .رامبد پشت ویلچرم ایستاد و گفت:
اجازه دارم تا راه پله همراهیت کنم؟سالن غذا توی طبقه پایین بود و من نمیتونستم تنهایی برم .دهن باز کردم و گفتم:
ب ...بله.سرش رو تکون داد و دستهاش رو روی دستههای پشت ویلچرم گذاشت .شونههام خود به خود جمع
شدن.
بعد مدتها امروز لوسیفر سر میز نشسته.ساکت شد .بعد از چند قدم دیگه به طرف راه پله برداشتن ،ادامه داد:
دلم میخواد امروز سر به سر هم نذارین.باشه.جلوی نردهها نگه داشت و اومد جلوم ایستاد .برای اینکه صورتم رو ببینه زانوهاش رو خم کرد و با
گذاشتن دستهاش روی دستهای من نشست .تو چشمهام نگاه کرد .
نمیتونستم تو چشمهاش نگاه کنم .به موهای کوتاهش چشم دوخته بودم .گفت:
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به خاطر دیشب ناراحتی؟چشمهام گرد شدن .یهو خندیدم و با تته پته گفتم:
نـ ...نه ،برای اون نیست.از نگاه ذوب کنندهاش که هنوزم روم بود فهمیدم که باید ادامه بدم .گفتم:
از دیشب که از روی پلهها افتادم حالم خوب نیست.لبخند زد:
مطمئنی مسئله دیگهای نیست؟خنده از روی تظاهرم رو قورت دادم .میخواستم دستم رو از زیر دستهاش آزاد کنم؛ اما نمیشد .گفتم:
نه نیست.باشهای گفت و سرجاش ایستاد .به محض برداشتن دستهاش از روی دستهام خودم رو عقب کشیدم
و به پشتی ویلچر تکیه دادم .بهم نزدیک شد و با یه دستش پاهام رو گرفت و دست دیگهاش رو دور
کمرم گذاشت .چشمهام رو بستم و به صدای ضربان قلبم گوش سپردم .چشمهام رو باز کردم ،توی
بغلش بودم .دستهام از ترس میلرزیدن .داشت از پلهها پایین میرفت .اگه من رو میانداخت پایین
چی؟ من از مرگ و شکنجه میترسیدم.
چرا میلرزی؟چیزی نیست.من رد به خودش نزدیک کرد .شاید فکر میکرد سردمه .دوست داشتم زودتر این پلهها تموم شن .شکمم
از دلهره درد گرفته بود .یه خدمتکار جلو اومد و براش در اتاق غذا خوری رو باز کرد .رامبد وارد اتاق شد و
من رو روی صندلی کنار خودش گذاشت .دستم رو روی سینهام گذاشتم و چند نفس عمیق کشیدم .وقتی
سرم رو باال گرفتم لوسیفر و دو مرد یه زن دیگه رو دیدم که سر میز نشسته بودن .رامبد بعد از سخنرانی
درباره من که بعد از مدتها اینجا نشسته بودم نشست و دستور داد نهار رو سرو کنن .خدمتکارا میز رو
چیدن .میز مستطیل و دراز بود و رامبد روی صندلی رائسش نشسته بود؛ یعنی باالی مجلس .منم اولین نفر
از سمت راستش بودم .دیسهای غذا چیده شدن و رامبد با اون زن و مرد مشغول صحبت شد .به لوسیفر
نگاه کردم .تو چشمهام زل زده بود .توی این مدّت بدجوری الغر شده بود .چرا؟ صندلیش رو بهم نزدیک
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کرد و به آرومی گفت:
خوبی؟با تعجب گفتم:
نگران من شدی؟چشمهای سایه آبی زدهاش رو بست و هوا رو به ششهاش فرستاد .گفت:
یه بویی میاد.بوی افسردگی؟چشمهاش رو باز کرد:
من به بوی خودم عادت کردم .بوی تازهای که حس میکنم از ترس بلند میشه.چشمهام رو تنگ کردم و از روی میز برای خودم سوپ ریختم .نمیخواستم لوسیفر برام دردسر شه .چرا
اون لوسیفر شاد و شیطون که همیشه در حال حسادت به من بود تبدیل به این شد؟ یاد دیروز افتادم که
همین سوال رو ازش پرسیده بودم .گفته بود یه مرد .از این دو واژه چیزی نمیفهمیدم.
***
من رو روی مبل توی اتاق کارش گذاشت و برگشت تا در رو ببنده .از فکر این که دوباره ممکن بود بغلم
کنه حالم بد میشد .ازش نفرت نداشتم؛ اما دیگه برام اون رامبد سابق نبود .با گذاشتن دستهام توی
جیبهام قایمشون کردم تا رامبد متوجه لرزششون نشه .پاهام بیوقفه تکون میخوردن .رامبد بعد از
خوردن نهار بدون هیچ حرفی من رو به اتاق کارش آورده بود .میز عسلی کوچیک وسط اتاق مثل همیشه
تمیز و براق بود .سرامیک تیره رنگ کف هم لکهای از کثیفی نداشت .فکر کردم باید برای این که همه چیز
طبیعی جلوه کنه حرف بزنم .سعی کردم عادی باشم .گفتم:
چرا من رو اینجا آوردی؟به مدت چند ثانیه بیهیچ حالتی نگاهم کرد .تازه میفهمیدم که چهقدر چهره بدون لبخندش ترسناک بود.
موهای خیلی کوتاه رو به باال و صورت سفید و کشیدهاش برام مایه وحشت بودن .یهو خندید و گفت:
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برای بررسی حقیقت.حاال نوبت من بود که برای چند ثانیه بهش زل بزنم .پای باندپیچی شدهام درد نمی کرد؛ اما برای فرار از
مهلکه بهونهاش کردم:
رامبد میشه این بار رو بهم لطف کنی و بذاری استراحت کنم؟ پام خیلی درد میکنه.نه عزیزم ،دفعه بعد ممکنه سر درد داشته باشی.با نگرانی نگاهش کردم .منظورش چی بود؟ گفتم:
چیزی شده؟امروز ازت یه سوال پرسیدم و ایمان داشتم که راستش رو بهم میگی؛ اما نگفتی.آهی کشید و ادامه داد:
امیدوار بودم بدونین که توی این کلیسا هیچ اتفاقی نمیفته که من از اون بیخبر باشم .شما خــ ـیانـتکردین ،یه خــ ـیانـت بزرگ و اگه تو ندونی ،خسرو حتما میدونه ما با خیانتکارا چیکار میکنیم.
این جمالت رو با یه آرامش عجیب ادا میکرد .از کجا فهمیده بود؟ ترس تمام وجودم رو فرا گرفت .رامبد
با ابروهای باال رفته پشت میزش ایستاده بود و مثل مامور شکنجهام عمل می کرد .دستم رو از جیبم بیرون
آوردم .دیدن دستهایی که بیاراده و مثل دست یه پیرمرد هفتاد ساله میلرزن وحشت من رو بیشتر
کرد .از این ناتوانی چشمهام خیس شدن .رامبد گفت:
اما قبل از اون ،میخوام از زبون خودت بشنوم .باید اعتراف کنی.چشمهام رو بستم و لبهام رو روی هم فشار دادم .اشکهای گرمم صورتم رو که یخ زده بود نوازش
کردن .توی لحن رامبد هیچ عصبانیتی وجود نداشت و همین من رو میترسوند؛ چون ممکن بود راههایی
که توی ذهنش داشت باعث آرامشش شده باشن و اون راهها چیزی جز شکنجه برای به حرف آوردن من
نبودن .از پشت میزش کنار اومد و با تکیه به میز ایستاد:
تا حاال فکر کردی که زیر زمین این کلیسا رو با چی پر کردم؟Page 98
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سرم رد با شدت به چپ و راست تکون دادم .گفت:
چرا درش مخفیه و حتی تو تا به حال نمیدونستی که زیر زمینی وجود داره؟بدون هیچ عکس العملی نسبت به گریههام ،ادامه داد:
فکر کردین من احمقم که راه افتادین توی کلیسای من و خیال کردین نمیفهمم؟ چه آدمهای احمقیدور و برم جمع کردم!
خندید:
این تجارت منه و به هیچ کس اجازه نمیدم خرابش کنه؛ حتی تو.بغضم رو قورت دادم و از روی ترس گفتم:
ببخشید ،اشتباه کردم ..من گول خسرو رو خوردم.ولی من گول تو رو نمیخورم.بهم نزدیک شد .وحشت کردم و خودم رو روی مبل عقب کشیدم .صدای قهقههاش بلند شد:
کجا رو داری بری؟با چشمهای خیسم التماسش کردم که بهم نزدیک نشه .حس برهای رو داشتم که اسیر یه گرگ شده.
بینمون فقط به اندازه بیست سانت فاصله بود .بیحرکت موند .انگار دلش برام سوخته بود .گفت:
چرا تصمیم به این کار زشت گرفتی؟ من تو رو اینطوری تربیت کردم؟تمام تنم یخ زده بود و حاال دلیل لرزش دستم رو نمیدونستم .از سرما بود یا ترس؟ کاش پام اینجوری
نبود تا میتونستم بدوم و کنار در بایستم .روی مبل احساس امنیت نمیکردم .از دست رامبد هر کاری بر
میاومد .رامبد بهم نزدیک شد و دستم رو گرفت .با دستم میخواست چیکار کنه؟ از روی میز شیشهای
کوچیک جلوی مبل؛ یه خودکار برداشت و نشونم داد .گفت:
االن بگو؛ چون دوست ندارم اینکار رو بکنم.میترسیدم ،چشمم به خودکاری بود که رامبد توی دستش داشت و حواسم به دستم بود که توی اون یکی
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دستش میلرزید .میخواست چیکار کنه؟ به خسرو گفته بودم که از گیر افتادن و شکنجه شدن
میترسم؟ رامبد بهم امان حرف زدن نداد و با آرامش خودکار رو بین انگشتهای اشاره و وسطم گذاشت
و فشار داد .لبم رو گاز گرفتم و جیغ کشیدم .همچنان فشار میداد .کل بدنم داغ شدن و انگشتهام گز گز
میکردن .گفتم:
میگم .ولم کن...میگم.دستم رو ول کرد و خودکار رو روی میز انداخت .انگشتم رو روی سینهام گذاشتم و گریه کردم .صدای
خنده رامبد رو شنیدم .دستش رو روی پیشونیش گذاشته بود و میخندید .ترسم به همه احساساتم غلبه
کرده بود و حتی بهم اجازه نفرت رو نمیداد.
دلیل خندهام رو میدونی؟ اگه بدونی خودتم خندهات میگیره .این تنبیهی بود که معلمهای دهه پنجاه وشصت برای دانش آموزهای تنبل در نظر میگرفتن ،اونا هم هیچ وقت درس نمیخوندن .حاال من این رو
بین انگشتهات گذاشتم و با یه فشار کوچیک تو تسلیم شدی .اگه ببرمت زیرزمین با دیدن اون صندلی و
وسایل مجبورم جسدت رو برگردونم.
با دستهام گوشم رو گرفتم تا دیگه صدای خندهاش رو نشنوم .میخواستم بهش بگم خفه شه؛ اما زبونم
بند اومده بود .چشمام سیاهی میرفتن .اگه یکبار دیگه از زیر زمین اسم میبرد از هوش میرفتم .رامبد
خودکار رو از روی میز برداشت و بهم نزدیک کرد .مثل دیوونهها خودم رو عقب کشیدم و از روی مبل
افتادم .دردی که توی لگنم پیچید باعث ریزش دوباره اشکهام شد .گفت:
خب ...منتظر اعترافتم ،همه چیز رو بگو.دستم رو باال آوردم که بهم فرصت بده تا بتونم حرف بزنم .زبونم نمیچرخید .بالخره به خودم مسلط شدم
و با صدایی که میلرزید گفتم:
از ...از کجا فهمیدی؟لبخند مرموزی زد:
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اعتراف کن.تصویر خسرو توی ذهنم اومد .حاال چی میشد؟ من از مرگ میترسیدم .از شکنجه هم میترسیدم .رامبد
داد کشید:
حرف بزن.توانش رو نداشتم ،زبونم حرکتی نمیکرد .همونطور که روی زمین نشسته بودم به مبل تکیه دادم و با
صدای بلند گریه کردم .رامبد موهام رو از پشت کشید:
جواب من رو بده.دهنم رو باز کردم و با عجز گفتم:
نمیتونم ...رامبد ...تو رو به جون مامی من رو ببخش ..قسم میخورم دیگه تکرارش نکنم.بازم کشیدشون .دستهام رو روی دستش گذاشتم تا موهام ردو نکنه .ناله کردم:
نمیتونم بگم رامبد ...تو رو به جون عمه ...به جون پا...خفه شو..با عصبانیت ادامه داد:
مگه تو برای من مهمی که اونها باشن؟زجه زدم:
به خدا نمیتونم ،من رو ببخش رامبد .تو روخدا ولم کن ...بسه.موهام رو ول کرد و از روی مبل بلند شد .باالی سرم ایستاد و داد کشید:
بیاین این رو ببرین بیرون.نفس راحتی کشیدم .تمام بدنم میلرزید .روی زمین افتاده بودم و منتظر خدمتکارها بودم تا من رو به
اتاقم ببرن .اسم خدا رو آورده بودم .چی اون رو بعد مدتها روی زبونم آورده بود؟ اشکهام پارکت کف
اتاق رو خیس کردن؛ یعنی من رو بخشیده بود؟ میتونستم زنده بمونم .با جون من بازی کرده بود .از این
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حس حقارت و فالکت و ترس بدم میاومد.
فکر نکن کارم باهات تموم شده ،جایی که من رئیسم هیچ گناهی بخشیده نمیشه.اما ...اما مامی و پاپا چی؟ جواب عمه رو چی می...در باز شد و یه مرد و یه زن وارد شدن .رامبد گفت:
ببرینش به اتاقش و در رو روش قفل کنین.روی زانوشهاش نشست و دستش رو روی پای چپم گذاشت ،دردم اومد .خندید:
کارم با تو و خسرو توی یه روز تموم نمیشه .ذره ذره آزارتون میدم.پام رو گرفت و پیچوند .صدای جیغی که کشیدم توی کل کلیسا پیچید .رامبد با اخم و انزجار خودش رو
بهم نزدیک کرد و از توی جیب شلوارم گوشیم رو در آورد .دیگه هیچی حس نمیکردم .پارکت کف اتاق
حاال از یه چیز دیگه خیس بود .پنجره ته اتاق خیلی کوچیک بود .هوای امروز ابری بود و آسمون رنگی
نداشت.
***
رازک:
ساعت شش غروب بود و به خاطر رسیدن فصل زمستون هوا زودتر تاریک میشد .بابا یک ساعت پیش به
خونه اومده و با شوق پیشونیم رو بوسیده بود .گفت که دلش برای روزایی که به خونه میاومده و من و
رایکا رو میدیده تنگ شده .نوع برخودش باهام مثل مامان نبود .به آسونی با اینکه کوتاه کردن موهام به
خاطر راحتی خودم بوده کنار اومد و این مسئله رو فراموش کرد .کوتاه کردن موهام به این دلیل نبود؛ اما
به راحتی میتونست آدمهای منطقی رو قانع کنه .بابا به راحتی تغییر من رو در کنار کوتاه کردن موهام
پذیرفت .مامان براش چای آورده و کنارش نشسته بود و بابا براش از کارهای امروزش تعریف میکرد.
روی مبل نشسته بودم و به حرفهاشون گوش میکردم .توضیح میداد که دیشب از آقای اردالن آدرس
خونه و محل کارش رو گرفت و تحقیق کرد .مامان با اشتیاق به حرفهاش گوش میداد و من هر لحظه
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ناامیدتر میشدم .بابا میگفت آدمهای خوبی هستن و کسی ازشون بد نگفته و این باعث میشد که بابا
بیشتر از خانواده اردالن خوشش بیاد .دستم رو توی موهای کوتاهم گذاشتم .خودم میدونستم چی
میخوام؟ معلوم بود که نه .مامان گفت:
هاتف مطمئنی تحقیقت تموم شده؟ یعنی اینا توی اون کوچه یه بدخواه ندارن؟بابا لبخند زد:
سادهایها .مگه چیز عجیبیه؟ اینها خیلی وقته که توی اون خونه زندگی میکنن .اونقدرم سرشون بهکار خودشون بوده و با کسی کاری نداشتن که بدخواه پیدا کنن.
تازه اونجا باالشهره ...همسایهها کاری به کار هم ندارن.بعد روش رو برگردوند و با غیظ از خوبیِ داشتنِ یه همسایه به درد بخور حرف زد .مامان دوست داشت
باالشهر زندگی کنه! به بابا نگاه کردم .نوع تعریفش از خانواده اردالن با آب و تاب نبود؛ اما از چشمهاش
معلوم بود که مهرشون به دلش نشسته .مامان چای توی نعلبکی رو به طرف بابا هل داد و گفت:
پس حاال که اینطوریِ زودتر همه چی رو فیصله بدیم.بابا اخمی کرد:
من هنوز این پسر رو نشناختم.مامان رو به من گفت:
مگه تو دانشگاه این پسر رو نمیدیدی؟گلوم رو صاف کردم و گفتم:
آره.میخواستم همه چی خیلی سریع تموم بشه ،پس گفتم:
سامیار توی دانشگاه بهم ابراز عالقه کرد.همگی در یک حرکت ناگهانی ساکت شدیم .چند دقیقه فقط صدای تنفسمون رو میشنیدم .هر کدوممون
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داشت به یه چیزی فکر میکرد .بالخره بابا گفت:
رفتار دیشب سجاد درست نبود.یاد سامیار افتادم .گفته بود که میره حسابم رو باهاش صاف کنه .مامان گفت:
شورش رو در آورد .واقعاً کارش زشت بود.بابا با حالتی متفکرانه گفت:
بیدلیل که نمیشه یه کاری رو انجام داد.مامان همونطور که با چشم غره دادن؛ احساسش رو نسبت به کار سجاد نشون میداد ،گفت:
هر چی بود تموم شده و رفته پی کارش.امیدوار بودم که دیگه سجاد پاش رو توی این خونه نذاره .مامان بعد از چند دقیقه سکوت گفت:
دم غروبی مهتاج خانم زنگ زد و یه وقت برای یه شب نشینی دوباره خواست.از جا پریدم:
چرا به من نگفتی؟مامان چشم غرهای داد و گفت:
شما تو اتاقت بودی.بابا استکان چایش رو توی سینی گذاشت و گفت:
نمیدونم اینا چرا اینقدر عجله دارن؟مامان گفت:
عجله ندارن که .یه دختر خوب واسه پسرشون پیدا کردن .از انتخابشون مطمئنن و میخوان زود ببرنش.تازه ،پسرشونم که رازک رو دوست داره .حق دارن.
بابا با چهره متفکر و آرومش بهم خیره شد .انگار منتظر یه تایید کوچیک از طرف من بود .سرم رو تکون
دادم .گفت:
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لیال بهشون بگو فردا شب بیان.مامان لبخند زد .چهجوری اینقدر از خانوادشون خوشش اومده بود؟ به قول خودش مهره مار داشتن؟
هاتف بگم برای شام بیان چی؟بابا مدتی توی سکوت نگاهش کرد .بعد گفت:
خودت آمادگیش رو داری؟اگه صبح زود خرید کنی و برام بیاری بهم فشار نمیاد .اگه قبل وصلت رفت و آمد کنیم بهتره .اینطوریبیشتر هم رو میشناسیم.
بابا سرش رو تکون داد .انگار واقعاً با عروس شدنِ من کنار اومده بودن .مخصوصا مامان که بیشتر از
احساس من ،به منزلت و وجهه اجتماعی خانواده اردالن اهمیت میداد .داشت استکان و نعلبکی خودش
رو توی سینی میذاشت که یهو نگاهم کرد و گفت:
رازک از انتخابت مطمئنی؟ اگه به اینا بگیم بیان و بعدش ردشون کنی برن خیلی زشت میشهها.چشمم گرد شد .بابا نگاه چپی به مامان کرد و گفت:
نه دخترم ،هر وقت پشیمون شدی فقط کافیه به من بگی .توی هر زمانی هم باشه من پشتتم.نفس راحتی کشیدم .خیالم راحت شده بود .حاال یه پشتیبان و تکیه گاه واقعی داشتم .مامان سینی رو
برداشت و به آشپزخونه برد .روی مبل خزیدم و به بابا که روی زمین نشسته بود نزدیک شدم .بهش
گفتم:
بابا ،گفتن این جمله ها یکم سخته؛ اما من سامیار رو دوست دارم؛ ولی بازم نظر تو برام مهمه .اگه توقبولش نکنی من حتی فراموشش میکنم.
بابا لبخند گرمی زد و دست بزرگ و آفتاب سوختهاش رو به صورتم کشید .ازش خجالت کشیدم .بهش
دروغ گفته بودم و حتی داشتم بازیش میدادم .من باید به هر نحوی با اون ازدواج میکردم و این حرف رو
میزدم؛ چون میدونستم بابا مخالفت نمیکنه .مامان با یه کاغذ و خودکار برگشت و کنار بابا روی زمین
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نشست .جای خالی رایکا برای هممون حس میشد یا من فقط احساسش میکردم؟ مامان یهو دست از
نوشتن لیست مواد الزمش برداشت و گفت:
رازک پس دانشگاهت چی؟آهی کشیدم .به این جاش فکر نکرده بودم .سامیار اخراج شده بود و به این فکر نمیکرد؛ اما من چی؟
باید درسم رو ادامه می دادم .بابا انگار که مطلب مهمی به وجود اومده که بهش اشاره نشده صاف نشست
و ازم پرسید:
مگه االن وسط ترم نیست؟ درسِت چی؟منم صاف نشستم و تکیهام رو از مبل گرفتم:
من درسم رو ول نمیکنم .دانشگاه با مدرسه فرق داره .از نفس جزوه میگیرم و با افسانه برایدرسهای مهم بهم کمک میکنن.
مامان سرش رو تکون داد .اون چند روزی که پیشمون بود از متانت و درسخونی افسانه خیلی خوشش
اومده بود .گفت:
اما بازم درس مهمه.مجبور بودم اینبار حقیقت رو بگم .اگه غیبتم زیاد میشد حتی ممکن بود استادها این ترم بندازنم .پس
گفتم:
بیشتر از یه هفته نمیتونم غیبت کنم.مامان بالفاصله گفت:
پس ماهم باید عجله کنیم.با صدای ضعیفی گفتم:
آره.بابا هاج و واج به من و مامان نگاه میکرد .حاضر بودم شرط ببندم که نمیتونست اینقدر راحت ازدواج
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کردنِ من رو بپذیره .از حواسش که یه جای دیگه بود میترسیدم .داشت به چی فکر میکرد؟ شب
بخیری گفتم و بدون خوردن شام به اتاقم رفتم .توی یه هفته همه چی تموم میشد و طبق حسابهای
مامان ،من به بابلسر برمیگشتم .در اتاق رو بستم و روی تخت زهوار در رفتهام نشستم .صفحه گوشیم که
کنار بالشتم بود خاموش و روشن شد .برش داشتم .عکس خندون نفس روی صفحه بود .جواب دادم:
سالم نفس.سالم آبجی .خوبی؟"اهومی" گفتم .هیچ حال و انرژی برای حرف زدن نداشتم .نفس گفت:
خداروشکر .امروز افسانه بهم زنگ زد و خبرت رو گرفت.دلش تنگ شده.آره ،خیلی دوستت داره آبجی.به طرز مشکوکی ساکت شد .از صدای نفسهاش متوجه ترسش شدم .گفتم:
چی میخوای بگی؟با صدای بلند نفسش رو بیرون داد .گفت:
میخوام یه چیزی بگم؛ اما میترسم ناراحت بشی آبجی .قول بده ناراحت نشی ،باشه؟لبخند زدم .این بار دوم توی این هفته بود که پشت تلفن به یکی قول میدادم .بار اولش که به ضررم بود.
حاال باید منتظر عواقب این بار میموندم .نفس تشکر کرد و با خیال راحت گفت:
مامان و بابام بهم میگن برگردم ،میگن نباید دانشگاه رو سرسرکی بگیرم.خندیدم .نفس ساکت شد .گفتم:
برو نفسم ،من چرا باید ناراحت بشم؟به آرومی واژه آخیش رو زمزمه کرد و گفت:
چه میدونم .نگرانت بودم .آبجی ،تو کی برمیگردی؟Page 107
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روی تختم دراز کشیدم و به سقف خیره شدم:
بیشتر از یه هفته طول نمیکشه.یعنی تو همین هفته؟موبایل رو از گوشم فاصله دادم .تقریباً جیغ کشیده بود .گفتم:
تو همین هفته چی؟به خاطر جیغش عذرخواهی کرد و با آرامش گفت:
تو همین هفته ازدواج می کنین؟تمام تالشم رو میکنم.هر دومون آه کشیدیم .احساس کردم میخواد چیزی بگه؛ اما نمیتونه .اگه کارش تموم شده بود،
خداحافظی میکرد .گفتم:
بله نفس؟آبجی ...خاله افسانه اینها از مسافرت برگشتن؟لبخند زدم .گفتم:
فکر نکنم .نفس ،هر وقت خواستی بری بیا کلید رو ازم بگیر.مرسی آبجی .دیگه دیر شد؛ برو بخواب.خدافظ.شب بخیر .خوب بخوابی آبجی.قطع کرد .چراغ اتاقم رو خاموش کردم و گوشی رو زیر بالشتم گذاشتم .میخواستم یه شب رو بدون فکر
کردن به سامیار و این مشکالت بخوابم.
***
خاله سودابه تور رو روی سرم گذاشت و گفت:
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خیلی خوشگل شدی عزیزم.با تعجب نگاهش کردم .حرفش رو شنیدم؛ اما درکش نکرده بودم .دستش رو پشتم گذاشت و کمکم کرد
بلند شم .از خونهاشون بیرون اومدیم .اول معین رو دیدم ،دست به سینه ایستاده بود و با حالت محزونی
نگاهم میکرد .مامان کنار معین ایستاده بود و از ته دل میخندید .کف میزد و نقل میپاشید .بابا چرا گریه
میکرد؟ نفس هم بود .همشون به ترتیب صف کشیده بودن و نگاهم میکردن .از صورت نفس میفهمیدم
که یه بغضی توی گلوشِ .افسانه کنارش ایستاده بود .وقتی داشتم از جلوش رد میشدم دستش رو باز
کرد و من رو تو بغلش کشید .شوکه بودم .دستهاش رو از پشت روی شونههام گذاشت و گفت:
خوشبخت شو.از بغلش بیرون اومدم و به راهم ادامه دادم .خاله افسانه برام دست تکون داد و عمو حمید بهم لبخند زد.
استاد ادبیات دانشگاه و آقای مرتضوی هم بودن .امیر اینجا چیکار میکرد؟ اسم سجاد یهو به ذهنم
اومد .با ترس دور خودم چرخیدم .از این که سجادی وجود نداشت خیالم راحت شد .گرمای دست یه نفر
رو کنار دستم حس کردم .سرم رو به طرفش چرخوندم ،سامیار بود .کت و شلوار سفید پوشیده بود و مه
روشنی اطراف صورتش رو احاطه کرده بودن .بیاراده دستم رو مشت کردم و توی سینهاش کوبیدم .چند
قدم عقب رفت و توی مه فرو رفت .به اطرافم نگاه کردم .کسی نبود .همه محو شده بودن.
نمیخوای من رو ببینی؟دوباره به سمتش برگشتم .ترسیده بودم .آروم آروم بهم نزدیک شد و از توی مه بیرون اومد .لبخند میزد.
با اخم منتظر کامالً پدیدار شدنش بودم .کم کم صورتش رو دیدم و بیوقفه به طرفش دویدم .اون رایکا
بود .دستهام رو دورش حلقه کردم؛ اما اون بغلم نمیکرد .ازش جدا شدم و نگاهش کردم .یه پیراهن
چهارخونه آبی سفید با یه شلوار جین داشت .چرا اون لباس مناسب نپوشیده بود؟ گفت:
عوض شدی خواهری.به صورت سالم و قشنگش نگاه کردم .گفت:
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یه موقعیتهایی توی زندگی پیش میاد که تو نمیتونی باهاشون مبارزه کنی .گاهی باید تسلیم بشی وفقط بذاری همه چی تموم بشه .اون موقع است که کم کم حالت خوب میشه.
دستم رو روی گونه تپل و سرخش گذاشتم:
داداش از من ناراحتی؟لبخند زد:
میدونستم میفهمی .تو باهوشی ...میتونی برطرفش کنی.برگشت و خواست برگرده که گفتم:
چیکار کنم رایکا؟ من نمیدونم با سامیار چیکار کنم؟همونطور که ازم دورتر میشد گفت:
برای عقدت این لباس رو نپوش ،بعداً پشیمون میشی عزیز دل.به لباسی که تنم بود نگاه کردم .سراسرش سیاه بود و گوشههاش رو با گلهای توری تزئین کرده بودن.
تور روی سرم هم سیاه بود .مههای سفید کم کم تبدیل به سیاهی مطلق شدن .همیشه بعد رایکا همه چیز
سیاه میشد.
چشمهام رو باز کردم و دستم رو روی پیشونیم گذاشتم .نور خورشید از بین پرده سفید اتاقم گذشته و
وارد اتاقم شده بود .به سقف اتاق خیره شدم .این فقط یه خواب بود .یه خواب پر از معنی که سرم رو به
درد آورده بود .پتو رو کنار زدم و روی تخت نشستم .دستم رو پشت سرم بردم تا موهام رو روی یه
شونهام بندازم؛ اما یادم اومد مویی ندارم .عوضش دست سردمو توی موهام فرو بردم و روی کله داغم
گذاشتم .صدای لرزش گوشیم من رو به خودم آورد .برش داشتم .معین پیام فرستاده بود .بازش کردم:
باید ببینمت.انگشت اشارهام رو روی شقیقه.ام گذاشتم و فشار دادم .فکرم قد نمیداد .بالخره براش نوشتم:
امروز وقت داری؟Page 110
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غروب آزادم.غروب میبینمت.گوشی رو روی تخت انداختم و از اتاقم بیرون اومدم .ساعت هشت صبح بود .خمیازهای کشیدم و به در
تکیه دادم .امروز کلی وقت و کلی کار برای انجام دادن داشتم .مهم ترینش ندیدن و فکر نکردن به
سامیار تا ساعت هشت امشب بود.
***
نفیسه صبح زود اومد اینجا در زد.به مامان که توی آشپزخونه مشغول تفت دادن پیاز بود نگاه کردم .ادامه داد:
کلید خونه دانشجوییتون تو آپارتمان خاله افسانهات رو میخواست .خواب بودی .اونم خیلی انگار عجلهداشت .اومدم تو اتاقت و از توی کیفت برداشتمش.
به آرومی گفتم:
کار خوبی کردی.نفس عمیقی کشیدم .مامان همیشه موقع تعریف یه اتفاق از الف تا حمزه همه چیزش رو تعریف می کرد.
مثل همیشه نبود.روی مبل جابه جا شدم و گفتم:
کی؟نفیسه ،خیلی عجله داشت .تا حاال اینقد ترسیده و نگران ندیده بودمش .با رنگ پریدهاش منم ترسوند.از جام بلند شدم و فوراً خودم رو به اوپن آشپزخونه رسوندم .پشتش ایستادم و گفتم:
دلیلش رو متوجه شدی؟قاشق چوبی رو از قابلمه بیرون آورد و چندبار به لبه زد.
نه ،چیزی نگفت.Page 111
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اخم کردم و به سنگ مرمر روی اوپن زل زدم .زمزمه کردم:
یعنی چی شده؟مامان شونههاش رو باال انداخت و گفت:
االن که مثل سی سال پیش نیست .یه زنگ بزن خبر بگیر.سرم رو تکون دادم و به طرف اتاقم دویدم .گوشیم روی تختم بود .مامان جیغ کشید:
کجا میری؟ من کمک میخوام.توجهی نکردم و در اتاقم رو بستم .خودش میدونست بهش کمک نمیکنم .اگه رایکا بود و سالم بود حتما
بهش کمک میکرد .من اهل این کارها نبودم .روی تختم نشستم و گوشیم رو توی دستم گرفتم .چرا
نفس اول صبحی میبایست ترسیده و رنگ پریده باشه؟ انگشتم رو روی اسمش گذاشتم .سبز شد و
شروع کرد به بوق خوردن .عکسش با اون قیافه مهربون و آروم روی صفحه بود .از ته دلم میخواستم که
االنم حالش همینطوری باشه .چند بوق دیگه خورد .گوشیش اشغال بود .دوباره زنگ زدم .صدای خانمی
توی گوشم پیچید:
مشترک مورد نظر در حال مکالمه میباشد.آب دهنم رو قورت دادم .منم کم کم داشتم میترسیدم .شاید خسرو داشت تهدیدش میکرد .یا خسرو و
سمیر یه بالیی سر هم آورده بودن که نفس اینقدر ترسیده بود .بازم زنگ زدم .این بار گوشی رو
برداشت .با دلهره پرسیدم:
الو نفس؟ خوبی؟صدایی نشنیدم .دوباره گفتم:
نفس؟ جواب بده .حالت خوبه؟چرا چیزی نمیگفت؟ بعد گذر چند لحظه صداش رو شنیدم:
آبجی؟Page 112
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نفس راحتی کشیدم .گفت:
من خیلی میترسم آبجی .چرا تنها اومدم بابلسر؟از چی میترسی؟من رو تهدید میکنه .برای چی هیچکی تو این آپارتمان نیست؟صداش میلرزید .گریه کرده بود .نمیکونستم پلک بزنم .دهن باز کردم تا ازش چیزی بپرسم که گفت:
دوباره داره زنگ می زنه ...دوباره داره زنگ...صداش قطع شد .جیغ کشیدم:
نفس؟باید یه کاری میکردم .کیلومترها ازم دور بود و نمیتونستم پیشش باشم .اصال جریان چی بود؟ دستهام
رو روی تخت گذاشتم و پارچهاش رو با انگشتهام جمع کردم .زیر لب چند بار این جمله رو تکرار کردم:
باید یه کاری کنماز جام بلند شدم و چند قدم به جلو برداشتم .گوشیم رو توی دستم فشار دادم .فکری به ذهنم رسید.
شماره سمیر رو داشتم .اون میتونست کمک کنه ،مخصوصا این که کافهاش به خونه نزدیک بود .به
سرعت شمارهاش رو گرفتم و منتظر جوابش شدم.
***
نفیسه:
اتوبوس ایستاد و راننده گفت باید پیاده شیم .خانمی چادری که کنارم نشسته بود ازم خداحافظی کرد و
بعد از گرفتن چمدونش رفت .خانم خوبی بود و میخواست باهام هم صحبت بشه؛ اما من نمیخواستم،
شایدم نمیتونستم .تمام تنم از ترس میلرزید .کاش صبح زود جواب اون تلفن رو نداده بودم .از پنجره
کوچیک اتوبوس به بیرون نگاه کردم .آسمون اینجا از آسمون تهران روشنتر و صافتر بود .زیر لب ناله
کردم:
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خداجونم خیلی وقته که دیگه رنگ آسمونهات باهم فرق داره.مسافرها تک تک از اتوبوس پیاده شدن .پسربچه کوچیک و بازیگوشی که توی کل مسیر همه رو عاصی
کرده بود حاال توی بغل مامانش نشسته بود و نگاهم میکرد .
از قیافش معلوم بود که از این سفر خسته شده .اگه حالم خوب بود براش دست تکون میدادم .اون خیلی
معصوم بود .کاش توی این دنیا آدمهای بیرحم فقط با همقد خودشون بازی میکردن .اگه میفهمیدن
آزارشون برای ما سادهها چهقدر ترسناکه شاید دلشون به رحم میاومد و دست از این کارها میکشیدن.
پسر بچه نگاهش رو ازم گرفت و با بیحالی انگشتهاش رو برام تکون داد .با دلهره براش دست تکون
دادم و از خدا براش طلب سالمتی کردم .تا ابد نمیتونستم روی این صندلی بشینم و خودم رو به دیواره
فشار بدم .بالخره باید پیاده میشدم .کیف ساک مانند توی دستم خیلی سنگین بود .با خودم کشیدمش و
از پلهها پایین اومدم .رفت و آمد آدمها یکم گیجم کرد .موقع تنهایی همه چی فرق میکرد ،کاش حرف
بابا رو قبول کرده بودم که باهام تا اینجا بیاد و بعد خودش برگرده .خدارو به خاطر این که سالم رسیدم
شکر کردم و به راه افتادم .ساعت ده صبح بود .با اضطراب به اطرافم نگاه میکردم تا اگه مورد مشکوکی
دیدم فرار کنم .اون مرد پشت تلفن بهم گفته بود که به همین زودی میمیرم .
کاش آبجی کنارم بود .به طرف ایستگاه تاکسی رفتم و کیف دستیم رو روی صندلیش گذاشتم .چرا زودتر
تاکسی نمیاومد تا به خونه برسم و همه چیز تموم بشه .خسته شدم و روی صندلی آهنی زنگ زده
ایستگاه نشستم .مانتوی بافت صورتی رنگم تنم بود .اگه افسانه اینجا بود هیچ وقت نمیذاشت بشینم و
بافتم رو کثیف کنم .
آدمهای دیگهای هم غیر من توی ایستگاه بودن .یه خانم مسن که یه پسر نوجوون و یه دختر تقریبا سه
یا چهار ساله کنارش بودن .یه پسری که معلوم بود دانشجوئه با یه هدفون توی گوشش و یه مرد کوتاه
قد که شلوار پارچهای و یه کاپشن بادی تنش بود .سرم رو پایین انداختم و منتظر تاکسی شدم .شونههام
رو باال دادم تا سرما توی تنم نره .هوای این جا مرطوب و سرد بود .شایدم من حس میکردم لرزش تنم
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به خاطر سرماست ،درصورتی که از ترس بود .آهی کشیدم و توی دلم از خدا خواستم مرگم اینجا نباشه.
ماشینها به سرعت از جلومون رد میشدن .بالخره یه پراید زرد خط کشی شده اومد و ایستاد .من آخرین
نفر بودم .پسر دانشجو رفت و جلو نشست .نوبت آقای شلوار پارچهای بود؛ اما عقب کشید تا اون خانم با
بچههاش سوار شن .تحسینش کردم .مرام و معرفت داشت .خانمِ سوار شد و دخترش رو روی پاهاش
گذاشت .پسرشم کنارش نشست و گفت:
آقا ،اینجا جا هست.آقای شلوار پارچهای "نچی" گفت و در رو محکم بست .راننده تاکسی دادی کشید و راه افتاد .کمی از اون
آقا فاصله گرفتم ،رفتارش عادی نبود .همش از گوشه چشم نگاهم میکرد .به کیف سنگینم نزدیک شدم و
دستهاش رو توی دستم فشار دادم .اون با دستهایی توی کاپشن بادیش ایستاده بود .یک بار دیگه به
دقت بهش خیره شدم .قیافهاش به آدمکشها نمیخورد؛ اما طرز لباس پوشیدنش ...دستم رو جلوی دهنم
گذاشتم .از ترس فکرم به همه جا پر میکشید .آقای شلوار پارچهای کمی بهم نزدیک شد و روی صندلی
آهنی نشست .گفت:
روز خلوتیه.سرم رو تکون دادم .احساس امنیت نمیکردم .گفت:
طول میکشه تا تاکسی بیاد...نذاشتم ادامه بده .بلند شدم و گفتم:
پس پیاده...آب دهنم رو قورت دادم و به راه افتادم .از ترس نتونسته بودم حرفم رو کامل بزنم .کیفم از سرعتم کم
میکرد .هر چند دقیقه یه ماشین رد میشد .باید میدویدم تا به خیابون اصلی برسم .کیفم روو محکم
گرفتم و دویدم .صدای پاهای اون آقا رو پشت سرم میشنیدم .نفسم نامیزون شده بود .داشت دنبالم
میکرد .به پیچ رسیده بودم .سر این پیچ به خیابون اصلی میرسید .ایستادم و نگاهش کردم .قلبم مثل
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گنجشک میزد .در حالی که میخندید گفت:
بالخره وقتش میرسه.چشمهام خیس شدن .کیفم رو محکم گرفتم و به طرف خیابون دویدم .یه پژوی زرد رنگ کنار جوب
ایستاده بود .توی این شرایط باید شخصی سوار میشدم.
***
موبایلم بدون لحظهای ساکت شدن زنگ میزد .از این همه فشار چشمم خیس میشد و همش گریه
میکردم .از پلههای تاریک آپارتمان باال رفتم و به در واحد خودمون رسیدم .این تاریکی و سکوت به
دلهره و ترسم شدّت میداد .خواستم کلید رو از توی کیف پولم در بیارم که منصرف شدم .یهو تصویری
توی ذهنم اومد که باعث شد بیحرکت بمونم .در ساختمون رو بسته بودم؟ شدّت اشکهام بیشتر
شدن .گفتم:
خدایا ...در رو بسته باشم .خواهش میکنم بسته باشمش.دستم رو به چشمم کشیدم و از همون پلهها که باال اومده بودم پایین رفتم .کلیدش رو آماده توی دستم
داشتم که وقتی بستمش قفلش کنم .آب دهنم رو قورت دادم .به خدا التماس میکردم که کسی توی خونه
نباشه .صدای آهنگ گوشیِ سامسونگ مدام تکرار میشد ،چرا دست از زنگ زدن بر نمیداشت؟ به پله آخر
رسیدم .به نرده تکیه دادم .روی پنجه پام بلند شدم تا از دور ببینم در بازه یا بسته .نور خورشید که از الی
در رد میشد رو دیدم .گریهام بیشتر شد .در باز بود .پاهام از استرس میلرزیدن .اونقدر عجله کرده
بودم که یادم رفته بود در رو ببندم .چارهای جز بستنش نداشتم ،باید تا قبل اینکه کسی وارد خونه بشه در
آهنی رو میبستم .با سه شماره به طرف در دویدم و کنارش ایستادم .بسته بود .نفس راحتی کشیدم .نور
خورشید از درز کوچیکی که داشت وارد شده بود .دستهام رو باال بردم و از خدا تشکر کردم .صدای
آهنگ سامسونگ یه بار دیگه بلند شد .من تحمل این همه فشار رو نداشتم .باید میرفتم خونه و نماز
میخوندم تا آروم شم .به سرعت از پلهها باال رفتم و وارد خونه خودمون شدم .همه برقهارو با سرعت
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روشن کردم و روی مبل سبز رنگ نشستم .باید این گوشی رو روی سایلنت میذاشتم وگرنه همینطور
روانم رو آزار میداد و باعث ریزش اشکهام میشد .یه بار به شماره ناشناس رد تماس دادم و فوراً
بیصداش کردم .روی دسته مبل گذاشتمش و دستهای سردم رو روی سرم گذاشتم .اشکهام
همینطور پایین میاومدن و بافت صورتیم رو خیس میکردن .حاال صدای ویبرهاش اذیتم میکرد .کاش
خاموشش میکردم .اعصابم خورد شد و دستم رو روی دایره سبز کشیدم .انگشتهام میلرزیدن .زیرلب
گفتم:
اشتباه کردم.از روی دسته مبل برش داشتم رو زیر گوشم گذاشتمش.
پس تالشم مثمر ثمر شد ،خوبی؟با صدای ضعیف و لرزونی گفتم:
حالم رو میپرسین؟خندید:
قبل ذبح ،به گوسفند آب میدن .تو که گوسفند نیستی .از اون واالتری و برای ما جای خود داری.شما کی هستین آقا؟ برای چی من رو تهدید میکنین؟من بهت گفتم میمیری ،پس دیگه دونستن اسم من چه سودی برات داره؟چرا اینکار رو میکنین؟ نمیدونین جرمه؟با صدای بلند تری به خنده افتاد:
میدونستم هدفم دانشجوی وکالته؛ اما فکر نمیکردم توی این شرایط بهم قانون رو یادآوری کنه.تمام صورتم خیس شده بود .با گریه به التماس افتادم:
خواهش میکنم اینکار رو نکنین ،راحتم بذارین وگرنه به پلیس...هیس خانوم خانوما ،تو هیچکاری نمیکنی؛ چون اگه بفهمم با پلیس تماس گرفتی عالوه بر تو اونPage 117
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دوست جون جونیت رو هم میکشم.
لبم رو گاز گرفتم .دستهام از لرزش زیاد نمیتونستن موبایل رو زیر گوشم نگه دارن.
تو میمیری ،خودم تو رو میکشم .اگه امشب نتونستم ،فردا میمیری .اگه فردا نتونستم...دستم روو عقب کشیدم و گوشی روی زمین افتاد و قطع شد .دستهام رو روی قلبم گذاشتم و تند تند
نفسهای عمیق کشیدم .دوباره شروع کرد به زنگ زدن .با صدای بلندی زدم زیر گریه:
خدایا خودت کمکم کن.به شماره نگاه کردم ،اسم آبجی روی صفحه بود.
***
سمیر:
صبحها مشتری زیادی نداشتیم .بعد از بررسی کردن غذاها و ظرفها روی صندلی مخصوصم که ته سالن
بود نشستم و مشغول کشیدن نقاشی شدم .این نقاشی رو از چهره نفیسه با امید خاصی میکشیدم .بعد
از مدتها داشتم از آبرنگ برای رنگ آمیزی استفاده میکردم ،آبرنگ نقاشی رو لطیفتر و رنگهاش رو
تازهتر نشون میداد .قلم رو توی آب و رنگ میزدم و به آرومی روی قسمت صورتش میکشیدم .حالم به
طور جالبی خوب بود ،حاال که بابا پشتم بود میتونستم خسرو رو شکست بدم و از زندگی خودم و عشقم
بیرونش کنم .نفیسه من رو دوست داشت .این رو حس میکردم .کمی از قهوه روی میزم خوردم .کاش
سامی زودتر بر میگشت تا کمتر احساس تنهایی کنم .نفیسه چی؟ االن کجا بود؟ اگه دانشگاه بود
میتونستم برم دنبالش و به نهار دعوتش کنم ،آره ..فکر خوبی بود .قلم رو توی لیوان آب گذاشتم و بعد از
تمیز کردن دستم گوشیم رو از روی میز برداشتم .خواستم شماره نفیسه رو بگیرم که توی دستم شروع
کرد به زنگ زدن .رازک بود .گردنمو کج کردم .چه کاری میتونست با من داشته باشه؟ جواب دادم:
الوآقا سمیر؟Page 118
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لحنش پر از نگرانی بود .گفتم:
سالم خانم .من سمیرم .بفرماییدشما کجایین االن؟به اطرافم نگاه کردم .منظورش چی بود؟ گفتم:
محل کارم.برای نفس مشکل پیش اومده ،به کمکتون نیاز دارم.دستم رو روی میز کوبیدم و گفتم:
چه مشکلی؟ االن کجاست نفیسه؟هر چی زنگ میزنم جواب نمیده .حرفای مبهم میزنه.از پشت میز بلند شدم و از کافه خارج شدم .باید خودم رو بهش میرسوندم .پرسیدم:
کجاست؟آپارتمان حنا ،توی کوچه کنار..میدونم کجاست .شما کجایین خودتون؟من تهرانم ،نفس تنهاست.همونطور که به طرف ماشینم میرفتم ،گفتم:
خودم رو بهش میرسونم.بهم خبر بدین.گفتم باشه و قطع کردم ،چرا نفیسه اینجوری شده بود؟ دمای بدنم باال رفته بود و سرما رو حس
نمیکردم .ماشین رو روشن کردم و بدون نگاه کردن به خیابون دور زدم .صدای بوق و فحش راننده عقبی
رو شنیدم .انگشتهام رو مدام به فرمون میزدم .توی کوچه پیچیدم و جلوی خونشون ایستادم .ماشین
رو قفل کردم و دویدم .نمیدونستم تو کدوم طبقه زندگی میکنن .برای همین زنگ همهی طبقهها رو فشار
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دادم .گوشیم رو در آوردم و فوراً بهش زنگ زدم .جواب نمیداد .چند بار دیگه همه دکمههارو فشار دادم.
بالخره صداش رو شنیدم:
آقا سمیر؟به آیفون نزدیکتر شدم .صدای خودش بود .نفس راحتی کشیدم .با صدایی که میلرزید گفت:
خودتونین؟پرسیدم:
حالتون خوبه؟خوبم.با تعجب توی اون دایره آبی رنگ نگاه کردم .یه لحظه فکر کردم رازک سرکارم گذاشته .گفتم:
میدونم حالتون خوب نیست ،چرا راستش رو نمیگین؟من میترسم آقا سمیر.دستم رو روی قلبم گذاشتم و با صدای بلندی گفتم:
من شما رو میترسونم؟ شما که گفتین ازم نمیترسین..نه ...لطفا از اینجا برین.صداش از پشت آیفون یه شکل دیگه میشد یا این به خاطر ترسش بود؟ گفتم:
از چی میترسین؟ چرا در رو باز نمیکنین؟نمیخوام تو این خونه بمونم.فکری که به ذهنم رسید و به زبون آوردم:
پس بیاین پایین.اما..نچی گفتم و چشمم رو تنگ کردم:
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اما نداره که.باشهای گفت و ارتباطمون قطع شد .دستهام رو تو جیبم گذاشتم و به در ساختمون تکیه دادم .زیر لب
گفتم:
منتظر میمونم.لبخند زدم ،دلیل این ترس هر چی که بود باعث شد بتونم وقتم رو با نفیسه بگذرونم .نزدیک شدن هر چه
بیشتر من بهش ،به ضرر خسرو بود .دستم رو توی موهام بردم و مرتبش کردم .جلیقه قهوهای رنگم رو
روی شلوارم صاف کردم و دست به سینه ایستادم .نفیسه داشت از پلهها پایین میاومد .صدای چرخیدن
کلید توی قفل در رو شنیدم .در قهوهای رنگ رو باز کرد و همونجا ایستاد .من جلوش ایستاده بودم و
نمیذاشتم رد شه .با دیدنش ماتم برده بود .رنگ صورت سفیدش پریده و مثل روح شده بود .چشمهاش
هم قرمز بودن .گفتم:
چی شده؟اشک توی چشمهاش جمع شد .با عصبانیت گفتم:
اون خسروی ناکِس کاری کرده؟سرش رو پایین انداخت و گفت:
میشه از اینجا بریم؟از سر راهش کنار رفتم و ماشین رو بهش نشون دادم .از جلوم رد شد و به طرف ماشین رفت .از همونجا
براش در رو باز کردم و خودم کنار در ایستادم .به آرومی به طرف ماشین رفت و سوارش شد .همونطور
به چهره پاک و معصومش خیره بودم .چهطوری میتونستم تو تمام عمرم این معصومیت رو حفظ کنم؟ در
ساختمون هنوز باز بود .خواستم ببندمش که از توش صدایی شنیدم .یه قدم به سمت ساختمون برداشتم
و پارکینگشو از نظر گذروندم .چیزی نبود .در رو بستم و به طرف ماشین رفتم .وقتی نشستم نفیسه گفت:
چی بود؟Page 121
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هیچی.در رو قفل نمیکنین؟با تعجب گفتم:
برای چی؟روش رو ازم گرفت .چند لحظه فقط نگاهش کردم .به رو به رو خیره شده بود و میلرزید .تقریباً توی
خودش جمع شده بود ،مثل اینکه که نمیخواست حرف بزنه .ماشین رو روشن کردم و بعد باال بردن دمای
بخاری راه افتادم .این اولین بار بود که نفیسه توی ماشینم مینشست؛ یعنی ممکن بود روزی برسه که با
لباس عروس روی این صندلی بشینه؟ گفتم:
نمیخواین بگین چی شده؟سرش رو به طرف باال تکون داد:
نه.به رانندگی ادامه دادم .گفت:
داره اذان میگهببرمتون مسجد؟چشم از رو به رو گرفت و نگاهم کرد .لبخند زد و سرش رو تکون داد .قلبم انگار تازه شروع به تپیدن کرد.
گفتم:
اگه میدونستین خندههاتون چه تاثیری روی من داره همیشه میخندیدین.اگه میدونستم حتما اینکار رو میکردم.جلوی مسجد پام رو روی ترمز گذاشتم و با شگفتی پرسیدم:
یعنی شما نمیدونین خندههاتون چهقدر من رو...صدام رو پایین آوردم و ادامه دادم:
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عاشقتر میکنه؟!لبخند زد ،صورتش دوباره رنگ و رو گرفته بود .کم کم داشت زیادی گرمم میشد .بخاری رو خاموش
کردم .گفت:
اینجا احساس امنیت میکنم .ممنونم که دوستم دارین.از تعجب ابروهام باالرفتن .گفتم:
چرا این رو میگین؟چون ممکن بود دوستم نداشته باشین و عالقه من یک طرفه باشه ،اونجوری خیلی بد میشد..قلبم همچنان آروم و آرومتر میشد .نفیسه فرشته نجات من بود .گفتم:
میدونین این داستان برای من چهجوری بد میشه؟چشمهاش حالت نگرانی گرفتن .گفتم:
این که دیگه شما رو تو زندگیم داشته نباشم.سرش رو پایین انداخت .سرم رو خم کردم و از پایین نگاهش کردم .خواستم ازش دلیل این کار رو
بپرسم که با دیدن اشک توی چشمهاش منصرف شدم .گفتم:
چرا گریه میکنین؟گریه اش بی صدا بود .با صدای گرفتهای گفت:
میخوام نماز بخونم و براتون دعا کنم؛ اما دور از شما میترسم.برای چی میترسین؟ کی شمارو میترسونه؟دستهاش رو روی صورتش گذاشت:
نمیتونم بگم.بیاراده صدام رو باال بردم:
آخه چرا؟Page 123
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چیزی نگفت .فقط شونههاش تکون میخوردن .از این کارم پشیمون شدم .باید میخندوندمش تا همه
چی یادش بره .پس گفتم:
خواهش میکنم گریه نکنین .اصالً بیاین همینجا باهم گریه کنیم..یه لحظه هر دومون بیحرکت موندیم .گفتم:
ای بابا ..اشتباه گفتم ،بیاین با هم برای خودمون دعا کنیم .نه؟نگاهش کردم .دستش رو از روی صورش برداشته بود .هنوزم غمگین بود .دستهام رو باال بردم و گفتم:
خدایا ،سمیر رو شفا بده تا دیگه حرفهاش رو قاطی پاتی نگه.نخندید ،با یه حالت افسرده بهم نگاه میکرد .دستهام رو باالتر بردم:
خدایا ،یه نیروی بتمن گونهای به من بده تا بتونم نفیسه خانوم رو بخندونم.شنیدن صدای خندهاش بهم انرژی داد .اونم دستهاش رو باال برد و گفت:
خدایا ،یه نیروی گیسوکمند گونهای هم به من بده تا زخمهای روحی و جسمی آقاسمیر رو خوب کنم.با صدای بلندی خندیدم .به زخم سوختگی و پارگی روی صورتم دست کشیدم .درد گرفت .با خنده گفتم:
زخمهای روحی من با داشتن شما پودر شده و به هوا رفته .این زخمهایی هم که میبینین اگه باعثخنده شما میشه میخوام تا ابد همینجا بمونه .تنها دردی که دارم...
از دردها حرف نزنین.نگاهش کردم .انگار با چشمهاش هم همین رو ازم میخواست .گفت:
بذارین همین ساعات با خنده بگذرن.اخم کردم:
یه طوری میگین انگار این آخرین باره که کنار همیم.دوباره با همون حالت ترس سرش رو پایین انداخت .گفتم:
من نمیخوام دوباره حس از دست دادن رو تجربه کنم.Page 124
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صدایی از هیچ کدوممون شنیده نشد .به صندلی تکیه دادم و از پنجره به بیرون نگاه کردم.
خدایا ،قدرتی مثل جودی آبوت بودن به من بده تا با همیشه شاد بودنم آقا سمیر رو از ناراحتی در بیارم.انگار این رو از ته دلش گفته بود .خندیدم .اونم به آرومی خندید .من همین آروم بودنش رو دوست داشتم.
گفتم:
میشه آخرین دعا رو من بکنم؟با ذوق سرش رو تکون داد .دستم رو باال بردم:
خدایا...صدای خوردن دستی به شیشه رشته کالمم رو پاره کرد .نگاه کردم و دیدم یه مرد جوون با تسبیح توی
دست و یقه کامالً بسته داره با انگشت به شیشه میکوبه .شیشه رو پایین کشیدم .سرش رو پایین آورد و
گفت:
اخوی ،از این به بعد خواستی دعا کنی برو مسجد ،مسجد کنارته.گفتم:
چی شده مگه؟جلوی خونه خدا ایستادی .االن نماز تموم میشه همه میخوان بیان بیرون.اوه چه اشتباهی کرده بودم .دستش رو گرفتم و ازش تشکر کردم .اونم دستم رو با گیجی فشرد .خودمم
نمیدونستم چرا تشکر کردم .گفتم:
وقتی یکی پیدا بشه که همه حواست رو ازت بگیره همین میشه دیگه.با اخم نگاهمون کرد و با اشاره دست گفت برو .شیشه رو باال کشیدم و راه افتادم .یجورایی شانس آورده
بودیم .میتونست نسبتمون رو بپرسه و وقتی میدید نسبتی نداریم بدبختمون کنه .توی کوچه کنار مسجد
پارک کردم .نفیسه شالش رو که جلو کشیده بود رو مرتب کرد .با خنده نگاهش کردم .اونم لبخند زد .
گفت:
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دعاتون چی بود؟دستمو به گردنم کشیدم و سرمو پایین انداختم .باید این رو میگفتم؟ نمیتونستم ،االن خیلی زود بود؛
ولی اگه نمیگفتم ممکن بود خسرو بازم ازم جلو بزنه .منتظر جوابم بود .گفتم:
میخواستم خدا قدرتی مثل پسرشجاع بهم بده تا بتونم خسرو رو از زندگی هردومون بیرون کنم وشمارو برای خودم نگه دارم.
وقتی پشت هم باشیم چنین چیزی ممکنه.دوباره دستم رو از روی شوق به گردنم کشیدم و گفتم:
من خیلی خوشبختم.چشمهای معصومش مثل دوتا فیروزه آبی رنگ بودن .سرش رو کمی کج کرد و لبخند زد:
ما خوشبختیم؛ چون فقط چند ساعتِ که احساس همدیگه رو فهمیدیم و االن کنار همیم .خیلیها اینشانس رو ندارن.
آهی کشیدم و زیر لب گفتم:
مثل سامی و رازک.نفیسه نچی کرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد .گفتم:
اتفاقی براشون افتاده؟اوضاع وخیمتر شده.با نگرانی پرسیدم:
چهطور؟رازک حاال از آقا سامیار متنفره.دستم رو روی صورتم گذاشتم و چشمهام رو بستم .بیچاره سامی .باید بهش زنگ میزدم و خبر
میگرفتم .اون گناهش فقط عالقه قلبیش بود .به طرف نفیسه چرخیدم و گفتم:
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باید بهم یه قول بدین.چشمهاش درخشیدن .ادامه دادم:
هیچ وقت ..هیچ وقت تنهام نذارین .که تا ابد کنارم بمونین.دوباره قطرهای از چشمش پایین افتاد و روی گونهاش جاری شد .دلم میخواست شونههاش رو بگیرم و
دلیل این اشکهارو بپرسم .برای این که بیاختیار اینکار رو نکنم خودم رو عقب کشیدم:
چرا گریه میکنین؟ برای چی؟ من کاری کردم که نمیتونین تا ابد کنارم باشین؟اشکهاش بیشتر شدن .سرش رو چند بار به چپ و راست تکون داد و بعد از تر کردن لبش گفت:
من رو ببخشین.با تعجب گفتم:
تنها کسی که مطمئنم هیچ وقت توی عمرم مجبور به بخشیدنش نمیشم شمایید .شما نمیتونین به منآسیبی برسونین.
دستهاش رو روی گوشاش گذاشت:
لطفاً بس کنین .عذابم رو بیشتر نکنین.صدام رو باال بردم:
چرا؟ ...چرا؟ مگه چی شده؟دستهاش رو روی صورتش گذاشت و شروع کرد به گریه کردن .اعصابم داشت خورد میشد .کاش دلیل
این حالش رو میدونستم تا بتونم کاری براش بکنم .گفتم:
مشکل از منه که بهم نمیگین؟ نیستم من مورد اعتمادتون؟جواب نداد .گریهاش بیصدا بود و فقط شونههاش تکون میخوردن .اگه نمیتونستم جلوی گریهاش رو
بگیرم پس به چه دردی میخوردم؟ سرم رو باال گرفتم و گفتم:
هی خدا ..این بود برآورده کردن دعای بندههات؟ تو که هیچ وقت به من گوش نکردی .همیشه همه چیPage 127
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رو خالف میلم گردوندی .دیگه چرا اینجوری داری عذابم میدی؟ مگه عذاب واسه اون دنیا نیست؟ چرا
واسه من رو دوبل حساب میکنی؟
چشم از آسمون روشن نگرفتم .نفس نفس میزدم ،وقتی نفیسه دست از گریه برداشت فهمیدم که
داشتم داد میزدم .گفت:
لطفاً من رو برگردونین.مگه شما تنهایی نمیترسین؟ مگه نگفتین اینجا احساس امنیت میکنین؟پس چیکار کنم؟همینجا باشین .پیشم بمونین.تو چشمهاش زل زدم .خودشم میدونست که داشتم از موقعیتش سواستفاده میکردم .میتونست تا
همیشه توی ماشینم بمونه و میتونستم تا ابد با این ماشین توی خیابونها بچرخم .هیچی نمیتونست
مارو از هم جدا کنه.
گوشیوتون رو بهم میدین؟چرا؟باید به افسانه زنگ بزنم که بیاد خونه .نمیتونم تنها باشم.افسانه همون دختری بود که با سامی به یه کلیسا برده بودیمش .دوستی نفیسه با اون کار درستی بود؟
من نمیتونستم از دوستی با اون دختر محرومش کنم؛ ولی
میتونستم در موردش باهاش حرف بزنم تا خودش برای خودش تصمیم بگیره .این توی همه کتابهای
روانشناسی نوشته بود .تنها در صورتی میتونیم برای دیگران تصمیم بگیریم که خودشون توانایی این کار
رو داشته نباشن .گفتم:
شما چهقدر افسانه رو میشناسین؟دست از زنگ زدن به شمارهاش برداشت و نگاهم کرد .گفت:
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خیلی ،اون دوست خوبیه .چهطور؟اگه بهتون بگم آدم درستی نیست چیکار میکنین؟چشمهاش گرد شد:
لطفاً بیاین غیبت نکنیم.ولی من باید شما رو از خطرات آگاه کنم.یعنی افسانه خطرناکه؟گردنم بازم کشیده شدن دستهام بهش رو حس کرد .نمیتونستم .ممکن بود درباره من بد فکر کنه.
نباید زیاده روی میکردم .گفتم:
فقط بدونین که امکان نداره آدمی یه ذره بدی توی خودش داشته نباشه.سرش رو تکون داد:
میدونم.و دوباره شروع به تالش برای زنگ زدن به اون کرد .گفتم:
وقت نهاره ،گرسنهاتون نیست؟پلکهاش رو به نشونِ مثبت روی هم گذاشت .ماشین رو روشن کردم و توی کوچه دور زدم .این
خیابونها پر از رستوران بودن .همونطور که رانندگی میکردم ،حواسم بهش بود .با کالفگی هی شماره
میگرفت و منتظر میموند .انگار افسانه قصد جواب دادن نداشت.
***
خسرو:
ساعت شش غروب ،بعد تموم شدن کالس یه راست به طرف بوفه رفتم .امیر و نفیسه و اون دوست
موچتریش رو میتونستم اونجا پیدا کنم .کیف سیاهم رو توی دستم گرفتم و سرعتم رو زیاد کردم .از
دیروز که توی کافه اون کافه چی دیده بودمش دیگه خبری ازش نداشتم .خسته بودم و به خاطر کم
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خوابی دیشب سر درد داشتم .از ساختمون دانشگاه بیرون اومدم و به بوفه که گوشه حیاط بود رسیدم.
دخترها و پسرها مثل همیشه مشغول گپ زدن و خندیدن بودن .عدهای از دخترای نازنازی هم همدیگه رو
به خاطر گند زدن امتحان میان ترم دلداری میدادن .ازشون متنفر بودم .پشت یه میز چندنفره نشستم و
با دقت به اطرافم نگاه کردم .خبری از نفیسه نبود؛ اما امیراسماعیل رو کنار دوستهاش مشغول گفتگو
دیدم .بهش زنگ زدم .جلوی چشمم دستش رو توی جیب شلوارش گذاشت و جواب داد:
بله خسرو.بوفهای؟آره.سمت راستتم.به طرف راستش نگاه کرد و من رو دید .قطع کرد و به سمتم اومد .باهام دست داد و رو به روم نشست .با
چشمهای ریز شده مشغول آنالیز کردنش بودم ،چرا این بچه سوسول میبایست تو کار من فضولی کنه؟
به صورتش نگاه کردم .هنوزم گوشه پیشونیش به خاطر اون دعوا با سامیار زخمی بود .گفت:
پول داری و شارژ زیاد میخری که توی این فاصله زنگ میزنی؟ یا تنبلیت میاد به قول استاد فقه؟بیحوصلهام.آرنجش رو روی میز گذاشت و سرش رو به دستش تکیه داد:
از قیافهات معلومه.کنجکاو شدم تا بدونم توانایی این رو دارم که از زیر زبونش حرف بکشم .گفتم:
دیگه چی از قیافهام معلومه؟تو صورتم دقیق شد و گفت:
عصبانیت ...خستگی و همون موزماری همیشگی.چرا موزمار؟ تا حاال کسی به من نگفته موزمار.Page 130
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شاید گفتن مرموز؛ چون مدت زیادیِ که باهم رفیقیم و من درست نمیشناسمت.با جدیت گفتم:
کم کاری از خودته.خمیازهای کشید:
اونقدر دختر اطرافم هستن که واسم برای تحقیق در مورد زندگیشون جالبن که تو اصالً به چشم نمیای.ابروم رو باال انداختم .این رو میگفت که رد گم کنه؟ هه ..گفتم:
قراری که دیروز داشتی خوب پیش رفت؟صاف نشست و انگار که تازه چیزی یادش اومده باشه با حالت طلبکارانه گفت:
دیروز چت شده بود هی ازم سوالهای مسخره میپرسیدی؟خندیدم:
دوست نداری بابات باشم؟چشم غره داد و مثل الستیک ماشین پنچر شد .چهقدر دونستن نقطه ضعف آدمها بهم برای رسیدن به
اهدافم کمک میکرد! باید به خاطر یاد گرفتن این فن از رامبد ،ازش تشکر می کردم .با چیزی که روش
ضعف داشت باهاش شوخی کردم و اون دیگه حال پیچیدن به پر و پام رو از دست داد .خندیدم .گفتم:
چی شد؟ آخرش رفتی سر قرار؟سرش رو روی میز گذاشت و با همون حالت پنچر مانند گفت:
رفتم .اون نیومد.به سر تاپاش نگاه کردم .بدون شک این همون کسی بود که میخواست از کار من سر در بیاره .من
چهطور میتونستم بکشمش؟ یا چهطور میتونستم ببخشم و ازش بگذرم؟ کنجکاو شده بودم .پرسیدن
توی این شرایط که اون حال کنکاش نداشت به نظر کار بدی نمیاومد .گفتم:
قرارتون کجا بود؟Page 131
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دانشگاه.شوکه شدم:
مطمئنی؟ توی دانشگاه یا اطرافش؟با کالفگی گفت:
اه چهقدر سوال میپرسی تو .توی دانشگاه .قرار بود بیاد اینجا تا خیر سرم بهش بگم که چه مار هفتخطی کنارشه .حاال نه خودش هست و نه دوستهاش.
دستم رو روی سرم گذاشتم و با تعجب بهش خیره شدم .سرش پایین بود و نمیتونست من رو ببینه و
این برای من نکته مثبتی بود .پس امیر مرتضوی کسی نبود که
میخواست تو کار من فضولی کنه .پس با کی قرار داشت؟ مشکوک شدم .گفتم:
منظورت اون دختر موچتریه؟آهان.کمی فکر کردم .امیر چهطوری از اهداف افسانه باخبر شده بود؟ گفتم:
میخواستی از خطر دوستش مطلعش کنی؟سرش رو باال گرفت و با کالفگی نگاهم کرد:
چته تو؟ عین این خاله زنکها هی ازم سوال میپرسی.خواستم سرش داد بکشم؛ اما خشمم رو کنترل کردم .نباید میذاشتم امیر افسانه رو از اینم بدبختتر
کنه .گفتم:
زندگی دیگران به تو چه ربطی داره؟ابروهاش به هم نزدیک شدن .گفتم:
میخوای کسی رو که به خاطرش کتک خوردی ببینی تا بهش لطف کنی؟هل شده بود .منی منی کرد و گفت:
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من فقط...دستم رو به نشونه خاک تو سرش باال بردم و گفتم:
ابله ،بذار از دوست نزدیکش خنجر بخوره و ببینه آقا سامیارش میتونه کمکش کنه یا نه.لبخندی شیطانی زد و با شوق تو چشمم نگاه کرد .ادامه دادم:
اونوقت برو بهش بگو که میخواستی از همین خطر آگاهش کنی و اون نیومد .اینجوری واسه اینکارش پشیمون میشه.
دستم رو گرفت و با ذوق گفت:
ایول بابا خسرو ،این بهترین کاره! اصال به من چه که رفیقش داره بهش خــ ـیانـت میکنه .مهم اینِکه من پام رو از زندگیش کشیدم بیرون.
دستش رو محکم گرفتم .نمیدونم خوشحالیم به خاطر چی بود .اینکه افسانه رو از دوباره تنها شدن
نجات داده بودم یا این که رفیقم تبدیل به دشمنم نشده بود .حاال که به جواب سواالم رسیده بودم
باهاش خداحافظی کردم و از دانشگاه خارج شدم .من چنین آدمی نبودم .تو کار کسی دخالت نمیکردم.
هیچ وقت مگه این که طبق نقشهام باشه با کسی اینقدر قاطی نمیشدم؛ اما حاال بدون هیچ نقشهای به
خاطر افسانه به امیر چنین حرفهایی زدم .افسانه عوض شده بود .نباید میذاشتم تنها کسایی که براش
موندن رو هم به خاطر خطاهای گذشتهاش از دست بده.
***
از حموم بیرون اومدم و لباسهام رو پوشیدم .موهام بلند شده و از مدل اصلی افتاده بودن .خیلی وقت بود
که به خاطر نقشه از خیلی چیزهای زندگی خودم زده بودم ،مثل توجه به نفیسه ،تنها کسی میتونست
جای خالی ندا رو پر کنه .حوله رو از روی سرم برداشتم و روی تخت پرت کردم .خبری از رستم نبود.
یعنی یه قرار ساده با داوودی یا اصال فرستادن مدارک به سیستمش چهقدر طول میکشید؟ صدای زنگ
در بلند شد .با پای برهنه روی زمین سرامیکی کثیف و خاک گرفته خونهام راه افتادم و به طرف در رفتم.
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بعد از ازدواج با نفیسه توی این خونه نمیموندم .اونقدر این خونه توی ذهنم تاریک بود که اگه همه
المپهارو درست هم میکردن ،روشن نمیشد .زمین و دیوارهاش اونقدر کثیف بودن که با اسید هم
نمیشد برقشون انداخت .صدای زنگ دوباره بلند شد .رستم پشت در بود؛ این رو از نوع زنگ زدنش میشد
فهمید .در رو باز کردم .با همون تیپ همیشگی؛ اما با چهرهای خسته وارد خونه شد و مستقیم به طرف
آشپزخونه متروک رفت .گفتم:
هوی ...تو خودت خونه نداری؟برای خودش از آب سرد کتری چای ریخت و بعد خوردنش گفت:
بده میام پیش تو تنها نباشی؟به میزم که وسط پذیرایی و زیر تنها المپ کل هال بود تکیه دادم:
با داوودی چیکار کردی؟شونههاش رو باال داد:
هیچی ،اونقدر دستورات این سرورمون رامبد زیاده که دیگه وقتی پیدا نمیشه.پوفی از روی کالفگی کشیدم.
خیلی خستهام .از صبح علی الطلوع افتادم دنبال یه احمق.دستهام رو به سینهام زدم و با خنده کجی گفتم:
اگه احمق بود که خستهات نمیکرد!با حرص استکان چایش رو روی اوپن پر از کارتون بازنشده گذاشت و جواب داد:
منم واس همین بش میگم احمق ،رفتم تو جایی که زندگی میکرد تا وارد خونهاش بشم و کارش روبسازم .اونوقت اون در اصلی رو از داخل قفل کرد.
خب این چه ربطی داره؟با عصبانیت گفت:
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آخه وقتی من راهی برای فرار نداشته باشم؛ چرا باس صحنه جرم بسازم؟ وقتی نمیدونم کلید خونه روکجا گذاشته واس چی بکشمش تا همونجا بمونم و دستگیرم کنن؟ رامبد اسم این رو کار تمیز نمیذاره.
دستم رو روی چونهام گذاشتم .هنوز به صورتی خالی از ته ریش عادت نداشتم .گفتم:
یادم میاد رامبد یه بار بهم گفت که دیگه به تو اعتماد نداره .چهجوری بهت کار داد؟در حالی که روش رو ازم گرفته بود و زیر کتری رو روشن میکرد گفت:
هیچ کس از کار اون عوضی سر در نمیاره.از آشپزخونه بیرون اومد .از کنارم رد شد و به طرف راهرو رفت .گفتم:
کجا؟دنبالش رفتم تا بیاجازه وارد اتاقم نشه .دیدم داره میره حموم .در حالی که کاپشنشو در میاورد گفت:
نترس ...خونهات رو به کثافت نمیکشم.دورتر ازش ایستادم و دست به سینه به دیوار تکیه دادم .به زمین اشاره کردم:
به نظرت این خونه خودش کثیف نیست؟چراغ حموم رو روشن کرد و وقتی داشت در رو میبست ،گفت:
این خونه دقیقاً همون شکلیه که ماه پیش بود .بعضی آدمها بعد از موفقیت وسواس میگیرن.در رو بست و با صدای بلندی خندید .از توی حموم گفت:
البته منظورم وسواس فکریه ،مثل همین داش رامبدمون.پوفی کشیدم و به طرف آشپزخونه رفتم .کتری جوش اومده بود .زیرش رو خاموش کردم و برای خودم
آب جوش ریختم .از دستش تنها چیزی که توی این خونه روی نظم بود همین چایی بود .برای خودم
چایی ریختم و روی صندلی پشت اوپن نشستم .رستم اون روزایی که من رو به جور کردن مدارک از
پروندههای قتل رامبد تشویق میکرد ذوق زیادی برای لو دادنش به رامبد داشت .اون ،اونقدر قاتل خوبی
برای رامبد بود که میتونست کارش رو به اندازه چند ساعت عقب بندازه .این که با داوودی قرار نذاشته
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بود من رو به شک وا میداشت .موبایل دکمهای قدیمیش جلوی چشمم بود .همیشه موبایلش رو توی
جیبش نگه میداشت؛ اما حاال که حموم بود میتونستم روحیه شکاکم رو ارضا کنم .گوشیش رو برداشتم.
کارکردن با دکمههاش برام سخت بود و اوایلش به صفحهاش دست میزدم .باید میدیدم که امروز اصال
به داوودی زنگ زده یا نه .توی فهرست تماسهای اخیر گشتم .یه شماره همش تکرار شده بود .با عجله
رفتم توی فهرست مخاطبهاش .با تشویش به طرف حموم گردن کشیدم .ممکن بود زود برگرده .توی
قسمت جستجو ،حرف "د" رو زدم و تمام مخاطب هایی که با "د" شروع میشدن باال اومدن .اثری از
داوودی نبود .از جستجو بیرون اومدم و با مدام فشار دادن دکمه پایین همه فهرست رو گشتم .هیچ
مخاطبی با اسم داوودی یا اشاره به داوودی پیدا نشد .صدای خاموش شدن برق حموم باعث شد سریعا
گوشی رو خاموش کنم و سرجاش بذارم .چایم رو از روی میز برداشتم و به تندی خودم رو به میزم
رسوندم .یکی از پروندهها رو بیرون آوردم و خواستم تظاهر کنم که دارم روش کار میکنم .واژه خــ
ـیانـت توی ذهنم مدام تکرار میشد .خودم رو مهار میکردم .نه ،رستم نمیتونست به من خــ ـیانـت
کنه ،اون خودش پیشم اومده بود و گفته بود که میخواد کمکم کنه انتقام بگیرم.
آی جانم ،ما که نیستیم آقا خسرو برای خودش چای میریزه.صداش رو روی سرش انداخته بود .این لحنش نشون میداد که خستگی از تنش بیرون رفته و االن
خوشحاله .از راهرو بیرون اومد و جلوم ایستاد .رنگ پوستش روشنتر شده بود .دندونهام رو به هم فشار
دادم .اونم یه آدم عوضی بود؛ اما نباید میفهمید که من میدونم .باید بازیش میدادم ،شایدم باید
بازیشون میدادم .اون برای رامبد کار میکرد .ذهنم اونقدر درگیر بود که نمیتونستم درست فکر کنم .از
خشم به خودم میلرزیدم .بازم بهم خــ ـیانـت شده بود .بازم اعتماد نادرست کرده بودم.
راستش رو بگو ...من نیستم برای خودت چای میریزی که زحمت ریختن واسه من گردنت نیفته؟از جام بلند شدم .گفت:
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جوابش رو ندادم .به طرف در رفتم .از روی جا لباسی کنار در لباسهام رو برداشتم و پوشیدم .بهم نزدیک
شد:
چی شد؟ بابا االن که دو سوم راه رو رفتیم ،دیگه چرا مثل قدیم شدی؟بیحرکت موندم .نه ،رستم نمیتونست خــ ـیانـت کنه .توی تمام این مدت هیچ کاری خالف میل من
انجام نداده بود .بهم ضرری نرسونده بود و همیشه پشتم میایستاد .من و اون شریک بودیم .شاید شماره
داوودی رو حفظ کرده بود تا رامبد توی گوشیش پیداش نکنه؛ اما با این حال یک راه برای محکم کاری
داشتم .گفتم:
چیزی نیست.شونه باال انداخت و در حالی که داشت برمیگشت گفت:
پس چایت رو بر میدارم.بند کفش چرمم رو بستم و از خونه بیرون اومدم .کت بلندم رو روی شونههام مرتب کردم و وقتی داشتم
در رو میبستم صدای داد رستم رو شنیدم:
این چایی که یخ کرده.از پلهها پایین اومدم و سوار موتورم شدم ،باید تنها راهی که برام مونده بود رو عملی میکردم.
***
نفیسه:
موقع خوردن ناهار به این فکر میکردم که نمیتونم تا همیشه پیشش بمونم .اگه خدا سرنوشتم رو جوری
مقدر کرده بود که امروز میمیرم ،پس حتما امروز میمردم .افسانه جوابم رو نمیداد .خیلی نگرانش بودم.
بعد تموم شدن غذامون بهش گفتم که من رو به خونه برسونه .احساس گـ ـناه میکردم .منم مثل ندا
نمیتونستم تا همیشه پیشش بمونم و این آزارم میداد .ناراحت دیدن سمیر برام سخت بود ،خودم
ناراحت بودم و با دیدن قیافه پکرش بدتر میشدم .من نمیتونستم تنهاش بذارم؛ ولی باید به خونه
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میرفتم ،باید نماز میخوندم و یه یادداشت واسش مینوشتم ،برای این که وقتی مُردم بخونتش .باید
میرفتم و منتظر مرگم میموندم .بدون اینکه حرفی بزنه رانندگی کرد و جلوی آپارتمان حنا نگه داشت .
گفت:
آخرش دلیل این حالتون رو بهم نگفتین.لبخند زدم:
بعدا خودتون متوجه میشین.با ناامیدی گفت:
اون زمان دیگه فرصتی واسه جبران هست؟ماتم برد ،چی میتونستم بگم؟ سرم رو پایین انداختم .گفت:
امروز یکی از بهترین ساعتهای عمرم رو گذروندم.منم همینطور.در واقع بعد هجده سال زندگی کردن تازه معنی امنیت رو فهمیده بودم ،من تمام عمرم رو در امان بودم؛
اما هیچ وقت درکش نکرده بودم تا قدرش رو بدونم .امروز برای من هم عالی بود .زمزمه کردم:
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.هر دو ساکت شدیم .میدونستم در مورد این که چرا این ضرب المثل رو زدم کنجکاوه؛ اما چیزی در
موردش نپرسید .به آرومی خداحافظی کردم و خواستم پیاده شم که گفت:
هر چی که بشه و هر اتفاقی که بیفته من تا اونجا که توان دارم مبارزه میکنم.برگشتم و نگاهش کردم.
من حاال عالوه بر سامی یه پشتیبان دیگه دارم .با همه وجودم با خسرو و یا هر کسی که بخواد زندگیمرو ازم بگیره میجنگم .دیگه نمیتونم به همون زندگی سابق برگردم.
لبخند زدم و قبل از این که اشک از چشمهام بریزه از ماشین پیاده شدم .براش دست تکون دادم و به
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طرف ساختمون رفتم ،شاید این قسمت خدا بود که من بمیرم و دیگه دلیلی نباشه که سمیر بخواد به
خاطرش بجنگه و بمیره .آره ،من حاضر بودم بمیرم تا اون زنده بمونه ،وقتی با کلیدم در رو باز کردم و
داخل رفتم ،اونم رفت .لرزش پاهام رو حس کردم .بازم همون ترس شروع شده بود؛ اما شدتش کمتر
بود .در رو از داخل قفل کردم و از پلهها باال رفتم .در خونه خودمون رو باز کردم .همه چراغها روشن بودن.
گوشیم رو روی میز عسلی وسط حال کوچیکمون از قصد جا گذاشته بودم .اگه میآوردمش سمیر دلیل این
همه مزاحم تلفنی رو میپرسید و اگه میفهمید پلیس رو خبر میکرد .من نمیخواستم اینطور بشه.
لباسهام رو عوض کردم و بعد از گرفتن وضو و خوندن نمازم توی اتاقمون رفتم .این اولین باری بود که
روی تخت بزرگمون تنها میخوابیدم .دلم میخواست آبجی و افسانه هم باشن تا من رو بین خودشون له
کنن .تا از این که کنارمن خیالم راحت باشه؛ اما االن هر کدومشون ازم دور بودن و نمیدونستم در چه
حالن .حاال همه از هم دور افتاده بودیم ،چرا؟ آهی کشیدم و از توی کیفم یه دفتر بیرون آوردم .خودکارم
رو برداشتم .فکر حرفی که سمیر درباره افسانه زده بود بهم اجازه تمرکز نمیداد .من نمیتونستم از
دوستم بگذرم .روی تخت به صورت دمر دراز کشیدم و خودکار رو روی کاغذ گذاشتم .نوشتم:
به نام خدا.من نفیسه هستم ،شما االن دارین وصیت نامه من رو میخونین و این به این معنیِ که من االن مردم.
میدونم این جمله خیلی کلیشهایِ؛ اما همیشه دوست داشتم ازش استفاده کنم .مامان و بابا ،من رو
ببخشین .اگه اذیتتون کردم معذرت میخوام .با کسی که من رو کشت کاری نداشته باشین ،من از همین
االن بخشیدمش .اگه اون من رو کشته تقصیر خودش نیست ،خدا توی سرنوشت من کشته شدن و توی
سرنوشت اون کشتن رو نوشته .آبجی رازک ،خواهر دوستنداشتنیِ من؛ زندگی رو به خودت سخت نگیر
آبجی .یکم به آیندهای که مطمئنم با آقا سامیار خوشبختتر میشی فکر کن .اون دوستت داره .افسانه،
هیچ وقت آبجی صدات نکردم؛ اما این رو بدون که ما برای هم کمتر از دوتا خواهر نبودیم .بعد از رفتن
من مراقب آبجی باش و بخند ،چون اخم بهت نمیاد .آقا خسرو ،میدونم از دستم عصبانی هستین،
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راستش منم یکم از دستتون عصبانیام .شما نمیتونین آدمها رو به اجبار برای خودتون نگه دارین .قلبی
که هنوز میتپه رو نمیشه به بند کشید .تنها راه به اسارت گرفتنش اینِ که بهش محبت کنین .تقریباً همه
آدمها این راه رو بلدن؛ اما زود فراموشش میکنن .فکر میکنم که شما تازه این رو یاد گرفتین ،پس شما
حداقل فراموشش نکنین .من رو لطفاً حالل کنین .منم حاللتون کردم.
نفس عمیقی کشیدم ،برای سمیر چی میتونستم بنویسم؟ با پشت دستم آب بینیم رو پاک کردم و ادامه
دادم:
آقا سمیر ،همه حرفهام رو قبالً بهتون گفتم جز یه چیز .اونم یه خواسته است .امیدوارم بتونین به اینخواستهام عمل کنین .بعد از مردنم فراموشم کنین ،من رو کال از قلبتون بیرون کنین و از یاد ببرینم ،همین.
دوستتون دارم .همتون رو دوست دارم.
در پناه خدا شاد باشید.
یه شکلک لبخند کشیدم و بعد از نوشتنِ تاریخ ،کاغذ رو از دفتر جدا کردم .اشکهام رو پاک کردم و بعد
از تا کردن کاغذ روی میز دراور گذاشتمش .دوباره یاد افسانه افتادم .با گوشی سمیر تقریبا چهل بار بهش
زنگ زده بودم .شاید اگه با گوشی خودم که تو گوشیش ذخیره داشتش زنگ میزدم ،جواب میداد .از
اتاق بیرون رفتم و روی مبل سبزمون نشستم .گوشیم رو از روی میز برداشتم .اون مرد بعد رفتنم هم به
زنگ زدن ادامه داده بود .قصدش بازی کردن با روانم بود و این میتونست راه خوبی برای ضعیف کردنم
باشه .توی دفتر تلفن رفتم و به افسانه زنگ زدم .جواب نمیداد .گوشیش خاموش نبود .فقط زنگ کامل
میخورد و قطع میشد .بازم تالش کردم .اگه امروز صداش رو نمیشنیدم خوابم نمیبرد.
***
افسانه:
بین فاصله تخت از دیوار که کمتر از نیم متر بود روی زمین نشسته بودم .حدس میزنم آب بدنم تموم
شده بود که نمیتونستم گریه کنم .سرم گیج میرفت .باند دور پام رو باز کرده و بازم بهش پماد زده
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بودم .به ساعت روی دیوار نگاه کردم .غروب شده بود .من رو توی اتاقم انداخته بودن و در رو روم قفل
کرده بودن .رامبد گوشیم رو ازم گرفته بود .باید یه طوری به خسرو میگفتم که جونش در خطرِ .با
دستهام خودم رو بغل کردم .از سرما و ترس میلرزیدم .بعد این که توی اتاق انداختنم رفته بودم حموم
تا بدنم رو پاک کنم .حولهای برای خشک کردن موهام نداشتم پس لباسهام رو پوشیدم؛ اما موهام
خیسش میکردن .شبیه تارزان شده بودم .البته ،تارزان از شکنجه و مرگ نمیترسید .شجاع بود؛ اما
من ...صدای چرخیدن کلید توی قفل در رو شنیدم .یکی از پشت در تشر زد:
بازش کن دیگه.در باز شد و رامبد وارد شد .اون خدمتکار رو دیدم که با نگرانی در رو بست .رامبد اولش توی اتاق دنبالم
گشت و وقتی گوشه اتاق و بین تخت و دیوار پیدام کرد به طرفم اومد .حاال حتی از کت و شلوار اتو
کشیدهاش هم بدم میاومد .گوشیم توی دستش بود .بدون این که موهای به هم ریخته و وزوزیم رو کنار
بزنم سرمو باال گرفتم و تو چشمهاش زل زدم.
چیه؟ میخوای با نگاهت بگی که ازم متنفری؟جوابش رو ندادم .اومد و روی تخت نشست:
میبینم که خودت رو تمیز کردی .خیلی طول کشید تا خدمتکارها اون گند رو از کف اتاقم پاک کنن.اینها رو با لبخند منزجر کنندهاش میگفت .اون یه قاتل بود ،ممکن بود که من از این کلیسا زنده خارج
بشم؟ سعی کردم لرزم رو مخفی کنم .گفت:
نمیپرسی چرا گوشیت رو گرفتم؟بعد از یه دقیقه زیر خنده زد:
مسلمه که نمیپرسی؛ چون از شنیدن جوابش هراس داری؛ اما من بهت میگم .خواستم اول برم سراغخسرو ،ذره ذره زجرش بدم.
با تنفر گفتم:
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چیکار کردی؟بهم نزدیک شد و یه تکه از موهام رو گرفت .دستش رو بینش کشید و صافش کرد .همزمان صداش رو
پایین آورد و زیر گوشم گفت:
هیش ،نترس وحشی چشم سیاه .بالهایی که سر اون میاد سر تو نمیاد .برای تو برنامههای دیگهایدارم.
اخم کردم ،اونم اخم کرد .ازم فاصله گرفت و گفت:
فکر نمیکردم دوستهات اینقدر نگرانت بشن .بیا این رو بگیر .جوابش رو بده.با بیخیالی این جمله رو میگفت .دستم رو دراز کردم و گوشیم رو گرفتم .روی حالت سکوت بود .نفیسه
داشت زنگ میزد .خواستم جواب بدم که گفت:
من اینجا نشستم .مبادا باعث آسیب خودت بشی.منظورش رو فهمیدم ،باید جوری تظاهر میکردم که نفیسه به چیزی شک نکنه .سبز رو زدم وگوشی رو
زیر گوشم گذاشتم:
الو؟ افسانه؟ خوبی؟چهقدر نگران بود! بغضم رو قورت دادم و سعی کردم به صدای بیحسم روحیه اضافه کنم:
سالم ،خوبم...حرفم رو قطع کرد و گفت:
چرا جواب نمیدی؟ نمیگی نگرانت میشم؟کار داشتم .تو خوبی؟مکث کرد .به رامبد نگاه کردم .هنوزم اخم کرده بود ،یهو گوشیو از دستم کشید و روی بلند گو گذاشتش.
نفیسه هنوزم ساکت بود .صداش زدم:
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من خوب نیستم افسانه ،میشه زودتر برگردی؟ضربان قلبم باال رفت .نکنه رامبد میخواست برای آزار خسرو به نفیسه صدمه برسونه؟ گفتم:
چرا خوب نیستی؟ چیزی شده؟چیزی نگفت ،سرم رو باال گرفتم .رامبد با یه لبخند کج نگاهم میکرد.
من فقط میترسم ،خیلی میترسم .نمیتونم تنها تو این خونه بمونم..صدام رو باال بردم:
پس رازک کجاست؟نمیتونه بیاد .تو بیا .زودتر بیا افسانه.قبل این که قطع کنه با عجله گفتم:
بهم بگو از چی میترسی؟ چی تو رو میتر...رامبد دستش رو روی قسمت قرمز گذاشت و مکالمه رو قطع کرد .لپم رو کشید و وقتی از روی تخت بلند
میشد گفت:
با هیچ کدوم از خیانتکارها اینجوری رفتار نمیکنم ،اگه توی این مقام نبودی االن زنده زنده دفنت کردهبودن ،پس خوشحال باش.
داشت از اتاق بیرون میرفت که یهو ایستاد:
میگم برات یه چیزی بیارن ،بخور.در رو باز کرد و لحظه آخر که داشت خارج میشد با دلسوزی نگاهم کرد:
احساس میکنم عذاب دادن تو من رو مستقیم به جهنم میبره.در رو بست .با خشم گفتم:
ولی حس من درست بر عکسشه!اون داشت به خاطر گـ ـناه خسرو ،نفیسه رو از بین میبرد .فقط من از این ماجرا خبر داشتم پس اگه
Page 143

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

نفیسه رو از دست میدادیم من مقصر بودم .ضربان قلبم هنوز باال بود .باید یه کاری میکردم .هنوز چند
دقیقه نگذشته بود که دستی به در خورد .همون خدمتکار کوتاه قد با قیافه ترسیده و نگران وارد اتاق شد .
توی دستش یه سینی سفید رنگ بود .تا به حال قیافهاش رو ندیده بودم .سنش از من کمتر میزد .نباید
این موقعیت رو از دست میدادم .سینی رو روی تخت گذاشت و گفت:
کاری ندارین خانم؟پوزخند زدم:
رامبد گفت کارهای یه زندانی رو انجام بدی؟سرش پایین بود .زیرزیرکی و با تعجب نگاهم کرد .متوجه حرفم نشده بود .با کمک دیوار از جام بلند
شدم .با ترس قدمی به عقب برداشت .گفتم:
کِی اومدی اینجا؟همونطور که سرش پایین بود گفت:
امروز صبح.چهطور؟با صدای ضعیفتری گفت:
فروخته شدم.اون مثل یه برده بود ،با این سن کمش معلوم نبود از کی به صورت برده استفاده میشده .موهای مشکی
کوتاهش مرتب و براق بودن .صورت گرد و الغری داشت .گفتم:
دوست داری آزاد بشی؟سرش رو همونطور که پایین بود تکون داد .چرا عکس العملی نسبت به خــ ـیانـت من به صاحبش
نشون نمیداد؟ با صدای بلندی گفتم:
من رو نگاه کن.Page 144
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فوراً سرش رو باال گرفت .مردمک چشمهای بزرگش مدام در حال چرخش بودن .میترسید به من نگاه
کنه؟ گفتم:
از من میترسی؟به آرومی گفت:
از همه میترسم.ناامید شدم ،کسی که میترسید نمیتونست به من کمک کنه .یه ترسو هیچ وقت نمیتونه از قوانین
سرپیچی کنه؛ اما نه؛ چون منم یه ترسو بودم و با این حال به رامبد خــ ـیانـت کردم .گفتم:
تو میدونی اصال آزادی یعنی چی؟فقط یه اسیر معنیش رو میفهمه.سرم رو تکون دادم .انگار میشد بهش اعتماد کرد .با صدای آرومی گفتم:
پس به من کمک کن .اگه بتونم از اینجا با بیرون ارتباط برقرار کنم ،هم من رو از اینجا میبرن و هم تورو.
چشمهاش برق زدن؛ اما با همون ترس گفت:
همین امروز به من مجازات پیروی نکردن از قانون رو گفتن .من نمیتونم...من رو ببین ،این تنها شانسته .اگه به من کمک نکنی تا ابد مجبوری با پشیمونی توی این کلیسا بمونی.با ناراحتی نگاهم کرد.
چیکار کنم؟فقط کافیه موبایل من رو بیاری.چشمهاش از حد تعجب بزرگتر شدن .دستش رو جلوی دهنش گذاشت:
یعنی همون تلفنی که دست آقاست؟با ناامیدی سرم رو تکون دادم .اگه اون اینکار رو نمیکرد ممکن بود نفیسه رو از دست بدم .به طرفش
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رفتم و دستش رو گرفتم .با همون تعجب نگاهم میکرد .گفتم:
اگه اینکار رو نکنی یه دختر هجده ساله که تو زندگیش حتی یکبارم دروغ نگفته و پاکترین بندهخداست میمیره .میتونی عذاب این گـ ـناه رو تحمل کنی؟
سرش رو به چپ و راست تکون داد .اونم مثل نفیسه ساده بود .گفت:
تالشم رو میکنم.دست سردش رو ول کردم .برگشت و وقتی داشت از اتاق بیرون میرفت ،گفتم:
عجله کن.در رو بست .از سکوتی که توی اتاق حاکم شد گوشم سکوت کشید .روی تخت نشستم و به در خیره
شدم .ساعت روی دیوار تیک تاک میکرد .پای باندپیچی شدهام هم ساکت بود فقط گاهی از درد تیر
میکشید .به خوراکیهای توی سینی نگاه کردم .یه تکه از ماهی بدون تیغ ریز ریز و یه چنگال کنارش.
ماهی سرخ شده بود و کنارش یکم برنج گذاشته بودن .یه ظرف دیگه هم بود که توش ساالد اندونزی یا
ایتالیایی ریخته بودن .توی لیوان دراز پهلوش هیچی نبود .اگه اون خدمتکار رو نمیدیدم میتونستم از
طرز چینش ظرفها توی سینی و لیوان خالی از نوشیدنی بفهمم که تازه کاره .به ساعت نگاه کردم .بیست
دقیقه گذشته بود .صدای خوردن دستی به در باعث شد صاف بشینم .منتظر موندم وارد اتاق بشه که
صدای زنونهای شنیدم:
میتونم بیام تو؟صدای لوسیفر بود ،بعد از گرفتن اجازه وارد اتاق شد .آرومتر از قبل شده بود؛ اما هنوزم دلیلش رو
نمیدونستم .اومده بود اینجا تا بهم بخنده؟ نه ..به چهرهاش نمیاومد چنین چیزی توی سرش باشه.
لباس یکسره سیاهی که پوشیده بود اندامش رو الغر و کشیدهتر نشون میداد .وارد اتاق شد و در رو
بست .گفتم:
نمیدونستم رامبد بهم اجازه مالقات داده.Page 146
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به دیوار رو به روی تخت تکیه داد:
رامبد رفته.با ابروهای باال رفته پرسیدم:
کجا؟با بیتفاوتی شونههاش رو باال انداخت .رفتن رامبد حتی به اندازه نیم ساعت هم برای ما خیلی خوب بود.
گفت:
خبرها رو خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردم پیچید .متاسفانه یا خوشبختانه تنها کسی که غیر ازرامبد بهش اهمیت داد ،من بودم.
پوزخند زدم:
چرا اینجایی؟به خاطر یه مرد.عصبانی شدم:
این یه مرد یعنی چی؟ این سومین باریه که جواب سوالم رو با همین دو کلمه میدی.لبخند تلخی زد .به پنجره قفل شده اتاق خیره شد و خطاب به من گفت:
خسرو عاقل نبود ،تو عاقل باش.چشمهام رو تنگ کردم:
از چی حرف میزنی؟یهو سرش رو به طرفم چرخوند.
میخوام کمکت کنم .از دیشب فهمیدم که تو و خسرو دارین با هم کار...جیغ زدم:
بسه.Page 147
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ساکت شد .همه چیز رو متوجه شدم .داد کشیدم:
تو همونی هستی که همه چی رو به رامبد گفت .حاال هم از خودش دستور گرفتی تا من رو بیشتر تویفالکت فرو ببری .حاال از اتاقم گمشو بیرون.
با دستم به سمت در اشاره کردم .گفت:
اشتباه میکنی.روم رو ازش گرفتم:
گفتم بیرون.با همون حالت بیتفاوتی گفت:
رامبد با من همون کاری رو کرد که با...بیرونآخرش خودت به کمکم نیاز پیدا میکنی.همین که در رو باز کرد اون خدمتکارو پشت در دید .خدمتکار که با تشویش پشت در ایستاده بود آروم
شد و سرش رو پایین انداخت .بعد از رفتن لوسیفر و آروم شدنِ من ،وارد اتاق شد و به سرعت موبایل رو
بهم داد .استرس داشت .گفت:
جون هرکی رو که دوستش دارین لطفاً زودباشین.روشنش کردم و فورا توی صفحه پیام رفتم .برای رازک نوشتم:
نفیسه تو خطرِ .برو پیشش .میخوان اونو بکشن .جواب پیامم رو نده.فرستادم و بالفاصله بعدش توی صفحه خسرو نوشتم:
رامبد همه چیز رو فهمیده .من توی اتاقم زندانیام .لوسیفر همه چی رو بهش گفته .هر کاری که داریمیکنی عجله کن .من نمیخوام بمیرم .جوابم رو نده.
فرستادم و بعدش هر دو تا پیام رو پاک کردم .دختری که باالی سرم ایستاده بود مدام این پا و اون پا
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میکرد .همین که موبایل رو بهش دادم پرید و به طرف در رفت .گفتم:
سینی رو ببر .وگرنه بهت شک میکنن.برگشت و بعد از برداشتن سینی از اتاق بیرون رفت .روی تخت دراز کشیدم و به ساعت خیره شدم .از
نگرانی و دلهره دستها و پام خود به خود تکون میخوردن .
وجدانم بعد این همه مدت امروز به درد اومده بود.
***
رازک:
مانتوم رو پوشیده بودم .جلوی آینه ایستادم و شالم رو روی سرم انداختم .موهام فرق کج داشت و فقط
روی نصف پیشونیم میریخت .همون رو به زیر شال هل دادم .
دیگه حوصله نشون دادن موهام برای خوشگلتر به نظر رسیدن رو نداشتم .دیگه اون رازک سابق هم
نبودم .گوشیم رو از توی جیبم بیرون آوردم ،چرا منتظر تماس یا پیامی از سامیار بودم؟ حرصم گرفت.
شارژ برقیش داشت تموم میشد .حوصله گذاشتنش توی شارژ رو نداشتم .شارژر توی کولهام بود .روی
تخت پرتش کردم و بعد از اجازه گرفتن از مامان از خونه بیرون رفتم .سویی شرت زرد رنگم رو پوشیدم
و شالم رو محکم کردم .هوای دی ماه سرد بود .از گوشه دیوار پیاده به راه افتادم .فکرم پیش نفس بود.
سمیر بهم زنگ زده بود و گفته بود که تقریباً حالش رو خوب کرده؛ اما نفس از ترسش چیزی بهش نگفته.
دوست داشتم فکر کنم که دیشب فیلم ترسناک دیده و از جن و روح میترسه که روش نشده به سمیر
بگه؛ اما نمیتونستم .جن و روح که نمیتونستن بهش زنگ بزنن و تهدیدش کنن .شایدم خیاالتی شده
بود .نمیدونستم چه خبر شده و خواهرم خودش رو درگیر چه جریانی کرده .آهی کشیدم و به راهم ادامه
دادم .خورشید کم کم داشت پایین میرفت و این به سرمای هوا اضافه میکرد .امیدوار بودم معین رو توی
کوچه ببینم تا مجبور نشم برم خونشون و در بزنم .معین درس مکانیک خودرو میخوند و از دوران
دبیرستانش توی مکانیکی سر کوچه کار میکرد .هنوز وارد کوچهاشون نشده بودم که صدای پارس کردن
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هویج رو از نزدیکی خودم شنیدم .این سگ مشام تیزی داشت .توی کوچه پیچیدم و معین و سگش رو
کنار دیوار دیدم .تکیهاش رو از دیوار بلوکی گرفت و جلوم ایستاد .کاپشن آبی روشن و شلوار جین تیره
پوشیده بود .یه کاله مشکی ساده کاموایی هم روی سرش گذاشته بود .دستم رو به سر هویج کشیدم و رو
به معین گفتم:
بابت تندی دیروز صبحم معذرت میخوام.دستهاش رو توی جیبش گذاشت و به خاطر قد بلندش از باال نگاهم کرد:
چون میدونستم بعدش عذرخواهی میکنی کاری باهات نداشتم.پررو!سرش رو کج کرد و به کنایه گفت:
بابت شیرینی بیش از حدم معذرت میخوام.پوفی کشیدم .ادام رو در آورده بود .گفتم:
کارم داشتی.بله داشتم.پس بگو.ابروش رو باال انداخت و با حالت بامزهای گفت:
ازت عصبانیام.چشم غره دادم:
به یکی دیگه گفتم بره بمیره ،تو عصبی میشی؟دستش رو از جیبش بیرون آورد و گفت:
اونی که بهش گفتی بره بمیره دوست منه .باهات دعوا ندارم رازک .میخوام درست باهم حرف بزنیم.وقتی تو و نفیسه رفتین بابلسر و من سامیار رو دنبالتون فرستادم ،فکر میکردم اگه کسی بخواد ضربه
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احساسی بخوره اون تویی؛ اما میبینم که برعکس شده .تو اون رو داغون کردی.
ناخودآگاه داد زدم:
اونم من رو داغون کرده.خانمی که با چادر گل گلی خونگی از کنارمون رد میشد با نگاه معنی داری بهمون نظر انداخت.
آروم ،اینجا محله خودمونه.سرم رو پایین انداختم .گفت:
سامی که به من چیزی نگفت .امیدوارم تو بگی چی شده.دستهام رو توی جیبم گذاشتم و کنار هویج ایستادم .مثل معین به دیوار تکیه دادم .هویج بین من و
معین روی زمین نشسته بود و دمشو تکون می داد .گفتم:
امشب به طور رسمی میاد خواستگاریم.جدی؟میاد؛ اما نمیدونم با هدف نجات من یا نجات خودش.آهی از روی حرص کشید و گفت:
این دفعه دیگه مطمئنم که میخوام کله هر چی عاشقه رو به دیوار بکوبم.پوفی کشیدم و گفتم:
میتونم برم؟نه ،کارم هنوز تموم نشده.دوباره گفت:
ببین رازک ،هر چی هم که تو بگی من میدونم سامی تو رو دوست داره و بهت صدمه نمیزنه .پسحرفات رو باور نمیکنم .حاال بگو وقتی میدونه تو ردش میکنی چرا داره میاد خواستگاریت؟
من ردش نمیکنم ،ما قراره نامزد کنیم.Page 151
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دستش رو روی دهنش گذاشت و سرفه کرد .حتما آب دهنش رو اشتباه قورت داده بود .وقتی آروم شد
گفت:
چهطوری؟خیلی مفصله معین ،فقط این رو بدون که قراره من در ازای کاری که برام انجام داده زنش بشم .مسخرهاست ،نه؟
صداش خود به خود باال رفت:
از مسخرهام اونورتره .یعنی چی؟ این چه کاریه؟همش همینه .براش شرط گذاشتن که اگه بخواد به من کمک کنه منم باید باهاش ازدواج کنم.معین جلوم ایستاد و با خشم گفت:
تو چرا قبول کردی؟ مگه خنگی؟هویج که خشم معین رو دید شروع کرد به پارس کردن و پریدن .گفتم:
تو متوجه نیستی..من مانع میشم .به سامیار زنگ میزنم و میگم این چه غلطیه که داره...تو هیچ کاری نمیکنی .من بهت اجازه نمیدم...داد کشید:
اگه رایکا بود همین رو میخواست؟رایکا خوشبختی من رو میخواست.با ازدواج زوری خوشبخت میشی؟تو چشمهاش نگاه کردم و با غیظ گفتم:
تو چرا متوجه نمیشی معین؟ اگه اینکار رو نکنم اون پول رو پس میگیرن .بدبخت میشم.یه قدم ازم فاصله گرفت .دستهاش رو از پشت روی گردنش گذاشت و گفت:
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تو چیکار کردی؟پوزخند زدم:
فقط یه اشتباه ،اشتباهی که برای خیلیها با یه دروغ الپوشونی میشه ،چهار ماهه که یقه من رو گرفته وداره خفهام میکنه.
هویج همینطور به پارس کردن ادامه میداد .معین روی زمین زانو زد و با دست کشیدن روی بدنش
آرومش کرد .وقتی بلند شد قیافهاش آرومتر به نظر میرسید .گفت:
اینکه سامی آشناست و خاطرت رو میخواد خودش جای شکر داره.به ساعتم نگاه کردم .االنها بود که بابا بیاد خونه .گفتم:
باید برم.با ناراحتی رو به روم ایستاد .خداحافظی کردم و خواستم برگردم که گفت:
سالمم رو به سامی برسون و بهش بگو وقتشه که مردونگیش رو ثابت کنه.***
مامان من چایی نمیبرم.مامان دستش رو به گونهاش کوبید و با عصبانیت گفت:
یعنی چی که نمیبری؟یه پام رو به زمین کوبیدم:
یعنی نمیبرم.سینی چایی رو روی سنگ کابینت گذاشت و گفت:
میبری خوبشم میبری .این همه دختر بردن تو هم یکیش.با اخم روم رو ازش گرفتم و بهشون که توی پذیرایی نشسته بودن و حرف میزدن نگاه کردم .ساده و
غمگینتر از همشون سامیار بود که تنها روی یه مبل تک نفره نشسته بود .پا روی پا انداخته و به جایی
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نامعلوم نگاه میکرد .گفتم:
باشه.مامان نفس راحتی کشید و مثل زمانی که بچه بودم بهم آفرین گفت .سینی سنگین چایی رو برداشتم و از
آشپزخونه بیرون اومدم ،فقط پنج تا لیوان توش بود؛ اما قندون و نعلبکیها سنگینش میکردن .وارد
جمعشون شدم .مادر سامیار ،مهتاج خانم با یه تعریف کوچیک ازم باعث شد توجه همه به سمتم جلب
شه .بابا با تحسین نگاهم
میکرد و آقای اردالن مثل یه خریدار نیم نگاهی بهم انداخت .ظاهرا میخندید؛ اما از باطنش خبر نداشتم.
امشب برادر سامیار نیومده بود .میگفتن داره برای میان ترم درس میخونه .منم پس فردا امتحان داشتم.
باید بر میگشتم بابلسر .چای رو به همه تعارف کردم و به آخرین نفر یعنی سامیار رسیدم .از جاش بلند
شد و بیاینکه نگاهم کنه با حالت غمگینی یه لیوان برداشت و روی میز کنارش گذاشت .چشم غرهای
بهش دادم و سینی رو روی میز وسط پذیرایی گذاشتم .بعد از خوردن چایی و سرگرم شدن با حرفهای
بامزه مهتاج خانم ،آقای اردالن دستهاش رو محکم به هم زد و با صدای خش خشی به هم مالید .با
اینکارش مورد توجه همه قرار گرفت .مثل دو شب پیش یه دست کت و شلوار طوسی تنش بود .موهای
کم پشتش هم مرتب بودن .گفت:
خب ،پس باید به خاطر درس رازک خانوم عجله کنیم.مهتاج خانم بالفاصله با لحن تعارفی گفت:
البته هر چی که خودشون مایل باشن.آقای اردالن آشکارا به نشونه این که همسرش چیزی نگه چشمکی بهش زد .بابا گفت:
درسته ،اینطور که ما متوجه شدیم شما هم عجله دارین.بله ،چرا عجله نداشته باشیم؟ دو تا جوون که هم رو دوست دارن چرا باید منتظر بمونن؟این جمله مهتاج خانم بود .به سامیار نگاه کردم .از قبلش تو صورتم زوم کرده بود .روم رو با اخم ازش
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برگردونم .مامان گفت:
اگه شما هم با ما موافقین که عجله کنیم.سامیار سرش رو تکون داد و آقای اردالن موافقت کرد .از اولش هم حرف بابا و مامان به خاطر فوت رایکا
همین بود؛ اما این رفتار خانواده اردالن واقعاً اذیتم کرد .سامیار موافق بود؛ چون نمیخواست برای یه عقد
مسخره پول خرج کنه؟ لبم رو جمع کردم و سرم رو پایین انداختم .بدجوری بهم بر خورده بود .بازم به
حرف زدن و بحث کردن ادامه دادن؛ اما من عالقهای به شنیدن بقیهاش نداشتم .در مورد مهریه حرف
میزدن .برام مهم نبود .اگه میخواستم طالق بگیرم برای اینکه از دستش راحت شم صد در صد مهریهام
رو میبخشیدم .یا ..خودمم نمیدونستم .همونطور که سرم پایین بود زیر زیرکی به سامیار نگاه کردم.
همچنان که پاش روی پاش بود به اون چهار نفرِ مشغول صحبت نگاه میکرد؛ اما معلوم بود حواسش
اینجا نیست .واقعا این همون مردی بود که اگه یه شب زیر پنجره اتاقم نمیدیدمش ناآروم میشدم؟
آره ،همون بود.
وگرنه از دو روز پیش تا حاال اینطور عصبانی و بیحال نبودم.
نه.صدای بابا باعث شد سرم رو باال بگیرم و از جریان سر در بیارم .همه ساکت شده بودن و به بابا نگاه
میکردن .چی شده بود که بابا با صدای بلند چنین نه قاطعی گفت؟ آقای اردالن گفت:
آقا مگه قرار نشد به همین زودی مراسم نامزدی رو بگیریم.بابا سرش تکون داد و با لحنی شمرده شمرده گفت:
ازدواج امر سادهای نیست .درسته که من درباره شما تحقیق کردم و چیزی به غیر از خوبی به گوشمنخورد...
خوبی از خودتونه.بابا ادامه داد:
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اما ما همش چند روزه که هم رو میشناسیم .زود تصمیم گرفتن و عجله کردن کار درستی نیست .ازقدیم هم گفتن کار شیطونه.
آقای اردالن کم کم داشت عصبی میشد .گفت:
پس با این شرایط شما میگین چیکار کنیم قربان؟مهتاج خانم اضافه کرد:
به همین زودی رازک جان میخواد برگرده دانشگاه .سه ماه بعد برای تعطیالت عید برمیگرده .تا اونموقع که نمیشه صبر کرد.
سامیار هم مثل من با هیجان به صحبتشون گوش میداد .انگار دوتا تیم مهم فوتبال مشغول بازی بودن.
چرا چیزی نمیگفت؟ یعنی غمش اونقدر زیاد بود که یه جا بشینه و الم تا کام حرف نزنه؟ مامان گفت:
آقا هاتف ،نمیخوای بگی؟بابا سرش رو برای مامان تکون داد و بعد از صاف کردن گلوش گفت:
پس برای این سه ماه و شناختن بیشتر ،رازک ما برای پسرشما نشون میشه.صورتم رو جمع کردم و با تعجب به بابا نگاه کردم .مهتاج خانم پرسید:
نشون یعنی چی؟مامان گفت:
ما این رسم رو داریم .البته همهجا هست؛ اما ما بهش میگیم نشون ،یعنی اسم بچههای ما روی همه وتا مدتی که همه چی رسمی بشه پای هیچ کس دیگهای در میون نیست.
مهتاج خانم خندید و گفت:
چه خوبه .میتونیم بیشتر هم رو بشناسیم.نه خوب نیست.آقای اردالن دستش رو به دسته چوبی مبل کوبید و گفت:
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آقای بکتاش چرا همه چی رو رسمی نکنیم؟ اینطوری هم خیال ما راحتتره و هم شما .این دوتا جوونهم راحتترن.
واقعا کنجکاو بودم نظر قاطع آقای اردالن رو بدونم؛ یعنی نفهمید که بابا و مامان با عقد مخالفن؟ گفتم:
چهطور؟سامیار برگشت و مدتی نگاهم کرد .از کدوم کار عجیب من تعجب کرده بود؟ آقای اردالن ادامه داد:
من میگم برای این سه ماه ،ازدواج موقت کار مناسبیه.دوباره همه سکوت کردن .آهی کشیدم .احساس عروسکی رو داشتم که پشت ویتیرنه و یه عده دختر
کوچولو دارن سرش دعوا میکنن .یکی پاهاش رو میکشه و یکی موهاش رو و در آخر موهای عروسک
کنده میشه و به دست یکی از دخترها میفته .مامان گفت:
اما ...صیغه...نگران نباشین خانم بکتاش .توی ازدواج موقت شرطی هست که میشه گذاشت تا باعث آرامش خیالشما بشه.
با لحن کنایه واری حرف میزد .به حرفهاش اضافه کرد:
میتونین شرط عدم نزدیکی بذارین.به بابا نگاه کرد .وقتی دید توی فکرِ ادامه داد:
بعالوه مهریه و اگه دختر شما شکایتی داشته باشه همه مهریه بدون استثنا بهش تعلق میگیره.پوزخند آرومی زدم .یاد دوست دبیرستانم زهرا افتادم .به قول اون "ایول این وسط یه چی هم گیر ما
میاد ".بابا دستش رو از زیر چونهاش برداشت و از جاش بلند شد .همونطور که به طرف من میاومد
گفت:
باید با دخترم حرف بزنم.بابا دستم رو گرفت و از روی مبل بلندم کرد .دستم رو کشید و با خودش به اتاقم برد .در رو بست و گفت:
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تو موافقی؟آب دهنم رو قورت دادم:
هرچی تو بگی.حالتش پر از تشویش بود:
من دارم از تو میپرسم .صیغه چیزیه که حکمش مثل ازدواج محرمیت میاره؛ اما مدتش موقته .تومیتونی از پس...
کم کم داشتم خجالت میکشیدم .با گفتن یه ببخشید حرفش رو قطع کردم:
اما بابا ،آقای اردالن همین االن شرطی که میتونیم بذاریم رو توضیح داد .عدم نزدیکی همون چیزیه کهتو میخوای.
یه لحظه ابروهاش به هم گره خوردن و چشمهاش عصبی شدن .گفت:
یعنی تو نمیخوای؟ترسیدم ،نباید میذاشتم بابا در مورد من اون چیزی که نیستم رو فکر کنه .پس باید بهش اطمینان
میدادم .گفتم:
منم میخوام ،اصال بابا هر چی که تو بگی.هر چی من بگم؟دهنم رو باز کردم؛ اما دوباره بستم .اگه میرفت و همه چی رو به هم میزد چی؟ من باید چیکار میکردم؟
سجاد دوباره میاومد توی این خونه و مثل انگل بهم میچسبید .انگار راه دیگهای نداشتم .گفتم:
هر چی تو بگی.با لحنی تهدید آمیز "باشه" ای گفت و در رو باز کرد .اول من رو بیرون فرستاد و بعد خودش از اتاق بیرون
اومد .آقای اردالن و سامیار که مشغول صحبت باهم بودن از هم فاصله گرفتن و مامان و مهتاج خانم با
نگاهشون ما رو دنبال کردن .سر جام نشستم و بابا هم روی مبلی که نشسته بود کنار آقای اردالن
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نشست .مامان گفت:
خب ..چی شد؟انگار به خاطر توافق سر نیروی هستهای دورهم جمع شده بودیم .گروه سه بهعالوه یک! چرا همه چیز رو
زود تموم نمیکردن؟ بابا خواست چیزی بگه که سامیار گفت:
از جمع معذرت میخوام؛ اما آقای بکتاش میتونم چند دقیقه وقت دخترتون رو بگیرم؟بابا نفس عمیقی کشید .چند لحظه به من نگاه کرد و رضایت داد .بدون اینکه منتظر حرف یا اشارهای از
طرف سامیار بمونم از جام بلند شدم و در پذیرایی رو باز کردم .حیاط جای خوبی برای گفتمان مهم
هستهای به نظر میاومد.
***
خسرو:
همین که کارشون توی ایست بازرسی باهام تموم شد وارد ساختمون اداره آگاهی شدم .شب بود؛ اما
اینجا هیچ وقت خلوت نمیشد .همه چراغهاش روشن بودن و فضای بزرگی داشت .صندلیهای آبی
پالستیکی گوشههای دیوار چیده شده بودن و به در و دیوار راهرو عکسهایی از پلیس و نیروی انتظامی
نصب بود .سربازها و درجه دارها مدام توی راهروها در حالت رفت و آمد بودن و از هر طرف صدای خوردن
پوتینی به زمین به گوش میرسید .مردها و زنهایی هم بودن که با جدیت دنبال کاراشون بودن و یا با
نگرانی دنبال یه سرباز میدویدن .گیج شده بودم .اومده بودم یه جنایت رو گزارش بدم؛ اما نمیدونستم
از کجا باید شروع کنم .یه سرباز صفر با لباس سبز بدرنگ و کله کچل جلوم ایستاد و گفت:
آهای آقا.گفتم:
چیه؟موبایل و اشیا تیزت رو تحویل دادی؟Page 159
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سرم رو تکون دادم .کالهش رو که توی دستش لوله کرده بود روی سرش گذاشت و مثل صاحب درجهها
گفت:
با کی کار داری؟اونی که از همه باالتره.جناب سرهنگ رفتن؛ اما جناب سرگرد هستن.بهش نزدیک شدم:
میتونی من رو ببری پیشش؟چشمش رو ریز کرد:
کارت تو کدوم بخشه؟چه ربطی داره؟صاف ایستاد:
کارت مربوط به چیه؟ قاچاق؟ دزدی؟ اطالعات؟ آدم ربایی..جنایی.چشمهاش بزرگ شدن .انگار تازه ماجرا براش جالب شده بود .گفت:
چیکار داری با سرگرد؟اومدم گزارش بدم.با حیرت به سرتاپام نگاهی انداخت:
اومدی اعتراف کنی؟خندهام گرفت .لهجهاش اینجایی نبود .از اون شهرستانیهای ساده بود .اسم فامیلش رو از روی لباسش
خوندم و گفتم:
غفاری ،من رو میبری تا یه چیزی گیرت بیاد؟ یا خودم برم و بی نسیب بمونی؟Page 160
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چشمهاش برق زدن:
چهقدر میدی مستقیم ببرمت پیش سرگرد؟پوزخند زدم .دیگه اسمش زیرمیزی نبود .از اون بزرگه تا کوچیکشون پول میگرفتن تا کار دولتی مردم رو
راه بندازن .بدبختتر از همیشه بیچارهها و فقرا بودن که پروندههاشون همچنان میرفت پایینتر و
بیشتر خاک میخورد .دستم رو توی جیبم گذاشتم و گفتم:
پنجاه خوبه؟خندید و با شدت سرش رو تکون داد .خواستم همونجا بهش بدم که مانعم شد و گفت که اینجا جاش
نیست .یجوری میگفت انگار دوستهاش و مافوقهاش با این کار آشنایی نداشتن .همونطور که از سر
تاسف سرم رو به چپ و راست تکون میدادم دنبالش به طرف اتاق آقای سرگرد راه افتادم .رفت ته
راهرو و دستهاش رو به یه در آبی رنگ زد .صدای کلفتی بهش اجازه ورود داد .داخل شد و بعد از
گذاشتن احترام نظامی گفت:
قربان ،یه مردی اینجاست که میخواد یه جنایت رو گزارش کنه .گفتم چون مهم به نظر میاد خودمبیارمش پیش شما.
خیلی خب غفاری ،بیارش تو.بازم احترام گذاشت و به من اشاره کرد که بیام تو .بعد از کسب اجازه رفت بیرون و در رو بست .هنوز
خود سرگرد رو ندیده بودم که توجهم جلب در و دیوار شد .یه کمد آهنی گوشه دیوار بود که روش رو از
پرونده و قاب عکس و تابلوی قرآن نوشته پر کرده بودن .روی یه دیوار دیگه هم یه بنر بزرگ که توش به
زبون عربی چیزی نوشته بود قرار داشت .اون نوشته عربی برام جالب به نظر اومد .چون خیلی بزرگ و
زیبا نوشته بودنش .هیچ وقت به یادگیری زبون عربی عالقهای نداشتم.
همواره برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید.به سرگرد نگاه کردم .مردی چاق و قوی هیکل که پشت میزش نشسته بود و نگاهم میکرد .دوباره دهن
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باز کرد:
قرآن ،سوره مائده آیه هشت.صورتش تمیز و لباسش مرتب بود .گفت:
سوال اینجاست که آیا تو اومدی اینجا که به عدالت گواهی بدی؟همونطور که وسط اتاق ایستاده بودم گفتم:
فکر میکنم این شعار نیروی انتظامی باشه .سوال منم اینِ که آیا شما حاضرین برای خدا قیام کنین؟لبخند زد .صندلیش رو به میزش نزدیک کرد و گفت:
خب ،برام چی داری.به میزش نزدیک شدم و گفتم:
مدتهاست که یه گروه جنایتکار دارن فعالیت میکنن و شما ازش بی خبرین.ابروهاش رو باال انداخت .ادامه دادم:
این گروه با استفاده از پرستش شیطان و آزادیهایی که به آدما میده جوونهارو به طرف خودشمیکشونه و به کشورهای مجاور میفرسته.
دستش رو روی چشمهاش گذاشت و بعدش به کل صورتش کشید .این کارش نشون میداد خسته است.
گفت:
شبانه روز میدویم تا شرشون رو کم کنیم؛ اما کم کم میفهمیم که از وجود خیلیهاشون بیخبریم.اینطوری برای خدا قیام میکنین؟هرجا که از شر کم بشه نیکی گسترش پیدا میکنه .اینم خواسته خداست.کاش همینطور بود که اون میگفت .منتظر شدم که سوالی بپرسه تا جوابش رو بدم .مدتی سکوت کرد و
وقتی دید چیزی نمیگم پرسید:
کجاست؟ از کجا میدونی و چرا میدونی؟Page 162
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یه کاغذ رو به طرفم هل داد و یه خودکار آبی روش گذاشت .گفتم:
من مدرک دارم.اول بنویس .به اونجا هم می رسیم.خواستم بگم تا اون موقع وقتی نمیمونه؛ اما جلوی خودم رو گرفتم .ممکن بود بهم شک کنه و عوض
اونها من توی مخمصه بیفتم .کاغذ رو برداشتم و روی صندلی کنار میزش نشستم .با بیحوصلگی شروع
کردم به نوشتن داستان جدیدی که باید برای خودم میساختم .سرگرد از اتاق بیرون رفت و تنهام
گذاشت .انگار کارهای دیگهای داشت که میخواست انجامشون بده .وقتی برگشت کار منم تموم شده
بود .کاغذ رو بهش دادم .یه نگاه بهش انداخت و گفت:
مامورهام تحقیق میکنن .شمارت رو اینجا بنویس .بعداً بازم باید بیای اینجا.بعدا؟ فکر نمیکنین تو این چندین سال به اندازه کافی توی خواب بودین؟بدون این که به حرفم توجه کنه گفت:
این همه سال به قول خودت گذشت ،یه چند روزم روش.با عصبانیت گفتم:
منظورتون اینِ که این همه جوون کشور رو بدبخت کردن ،دو سه تا دیگه هم روش ،مگه نه؟دستش رو روی کاغذ گذاشت و اشاره کرد شمارم رو یادداشت کنم .با بیمیلی شمارم رو نوشتم و گفتم:
بدون مدرک میخواین جمعشون کنین؟بذار اول از وجودشون مطمئن بشیم.پوزخند زدم:
کم کم دیگه باید انتظار هر چیزی رو از شماها داشته باشیم .به من توهین میکنین؟صندلی چرخ دارش رو یکم چرخوند و گفت:
آدمها برای این که توی دادگاه به زندان محکوم نشن خودشون رو به دیوانگی میزنن .پس از آدمهایPage 163
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دیگه هم انتظاری ندارم که بخوان مارو سرکار بذارن.
رسماً من رو به احمق بودن متهم کرده بود .دندونهام رو به هم فشار دادم:
فقط یه کم تفکر برای این که باورتون بشه اون یارو دیوونه است کافیه.با خونسردی گفت:
توهین و تهمت به مامور قانون مجازاتش سنگینه .مراقب خودت باش جوون.شونههام رو باال انداختم و در حالی که به سمت در میرفتم به کنایه گفتم:
اونها به مقامات باالیی وصلن ،اگه عجله نکنین ممکنه وقتی برای قیام در راه خدا پیدا نشه!دستش رو با تامل به ریش مرتبش کشید و قبل از این که حرفی بزنه من از اتاق بیرون رفتم .چهقدر طول
میکشید تا بهم زنگ بزنه و بگه حرفهام حقیقت داشته؟ داشتم از ساختمون خارج می شدم که سرباز
غفاری رو دیدم .بهم رسید و دستم رو کشید و با خودش به یه راهروی خلوت برد .گفت:
کارت راه افتاد؟منظورش رو فهمیدم .دستم رو داخل جیبم بردم و از توی کیف پولم یه تراول پنجاهی بهش دادم .پو رلو
بوسید و توی جیبش گذاشت .گفت:
اگه نمیبردمت پیش جناب سرگرد باید مدتها منتظر میموندی.کنارش زدم و گفتم:
اگه این پنجاهی رو بهت نمیدادم معلوم نبود چه گرههایی تو زندگیت بسته میموندن.از ساختمون خارج شدم و از ایست بازرسی موبایلم رو پس گرفتم .همونطور که به طرف خیابون و جایی
که موتورم رو پارک کرده بودم میرفتم ،روشنش کردم تا به نفیسه زنگ بزنم .به خودم قول داده بودم به
جزای کارش برسونمش؛ اما االن حسش رو نداشتم .حق با افسانه بود .برای این که پیش خودم نگه
دارمش باید بهش محبت میکردم .امروز هم دانشگاه نیومده بود .باید بهش زنگ میزدم .پشت موتور
سیاه رنگم نشستم و دیدم یه پیام دارم .از افسانه بود .بازش کردم:
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رامبد همه چیز رو فهمیده .من توی اتاقم زندانیام .لوسیفر همه چی رو بهش گفته .هر کاری که داریمیکنی عجله کن .من نمیخوام بمیرم .جوابم رو نده.
گوشیم رو فوراً توی جیبم گذاشتم و دستهام رو تو موهام فرو کردم .نفسم به شماره افتاد .به زمین خیره
شدم و سرم رو با ناباوری به اطراف تکون دادم .دیگه چه اتفاقی بدتر از این میتونست بیفته؟ از شدت
وخامت اوضاع نمیدونستم باید چیکار کنم .مشتم به هوا زدم و گفتم:
چرا هیچی درست پیش نمیره؟به آسمون نگاه کردم .انگار اونی که اون باال نشسته بود یکم دلش هیجان میخواست و اون رو مستقیم از
شبکه تلوزیونیِ من نگاه میکرد .افسانه رو زندانی کرده بود .اگه شکنجهاش نمیداد معنیش این بود که
خودش همه چی رو میدونست پس اون کسی که داستان رو بهش لو داده بود ،نمیتونست لوسیفر باشه .
آره ،اون کسی که مارو لو داده بود همونی بود که مدتها مثل چشمهام بهش اعتماد داشتم .بازم اشتباه
کرده بودم .اون رستم عوضی همه چیز رو خراب کرده بود .دستم رو با خستگی روی پیشونیم گذاشتم .تو
تمام این مدت با کسی شریک بودم و بهش تکیه کرده بودم که با دشمنم رفیق بود .گوشیم رو توی
دستم گرفتم و عکس یکی از پروندههارو باز کردم .همون عکسی بود که تکه تکههایی از جسد یه جوون
بیگـ ـناه رو روی زمین ریخته بودن .این باعث تشدید برافروختگیم شد .نمیذاشتم هیچ کدوم از اون
عوضیها قسر در برن .اونها مقصر مرگ ندا بودن .رامبد ندا رو کشته بود و نمیتونست بدون مجازات
فرار کنه .خودم دنبالشون میکردم و تک تکشون رو از پا در میآوردم .از شدت خشم از موتورم پیاده
شدم و از همون راهی که اومده بودم برگشتم .از ایست بازرسی درحالی که سرباز توش مدام صدام میزد
گذشتم و مستقیم به طرف دفتر سرگرد رفتم .یه طرف صورتم از تنفر جمع شده بود و دندونهام به خاطر
فشار زیاد درد گرفته بودن .بدون این که در بزنم در اتاقش رو باز کردم و پشت میزش در حال مطالعه یه
پرونده پیداش کردم .سرش رو باال گرفت و از جاش بلند شد:
چیکار...Page 165
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گوشیم رو باال آوردم و داد کشیدم:
نگاه کن ،خوب ببین .جسدش رو ببین.زدم عکس بعدی:
این رو نگاه کن .ببین چهجوری با برق ذره ذره بدنش رو سوزوندن .وقتی این رو میبینی میتونی بازمبهم بگی منتظر باشم تا بهم بگی چیزی که خودم با چشم دیدم واقعیت داره یا نه.
با حیرت بهم زل زده بود .زدم عکس بعدی و گوشی رو جلوی چشمش گرفتم:
این چی؟ تو میتونی اینا رو ببینی و بگی برای قیام در راه خدا وقت هست؟ این همه سال بیخبری تو روخسته نمیکنه ،اون وقت با یه روز دنبال فاسدین رفتن از پا میفتی؟
دستهاش رو باال برد و گفت:
آروم باش جوون.چی شده قربان؟صدای خوردن پوتینی به زمین از اومدن یه سرباز خبر داد .در حالی که من از خشم به نفس نفس افتاده
بودم ،سرگرد با آرامش گفت:
چیزی نیست ،به بقیه هم بگو برن .در رو ببند.سرباز رفت .سرگرد نشست و به منم اشاره کرد بشینم .نمیخواستم بشینم؛ اما وقتی گوشیم رو ازم گرفت
و مشغول دیدن عکسها شد ناخودآگاه مجبور به نشستن شدم .گفت:
حق با توئه؛ اما همه مراحل باید قانونی طی بشه.کالفه شدم و گفتم:
چهقدر باید بدم تا این مراحل سریعتر..این بار اون داد کشید:
بسه دیگه ،میتونم به خاطر این داد و بیدادت بفرسمت بازداشتگاه و تا وقتی خودت به آروم شدن اقرارPage 166
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نکردی بیرونت نیارم.
آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو پایین انداختم .لحنش لحن تهدید نبود .یه چیزی بود که بهم
میفهموند داره به خاطر خودم میگه .گفت:
از همین امشب تحقیقات رو شروع میکنیم.آدرس رو براتون نوشتم؛ اما فکر نکنم بتونین پیدا کنین.لبخند زد:
پیدا میکنیم.اخم کردم:
ده سال تمام هیچ پلیسی اونجا رو پیدا نکرده .اگرم پیدا کرده االن زیر خاکه .شما چهطوری...ما یه راهنما و مدرک برای ایجاد انگیزه داریم.پوفی کشیدم و روم رو ازش برگردوندم.
خیلی آدمها مثل شما هستن که درباره ما اینطوری فکر میکنن؛ اما هنوزم سربازایی داریم که تمامدغدغهاشون آرامش و آسایش مردم باشه.
خندیدم:
سربازایی که من اینجا دیدم کارشون لنگه پنجاه تومنه.نفس عمیقی کشید .عکسهای توی گوشیم رو وارد کامپیوتر روی میزش کرد و گفت:
ممنون بابت خدمتتون آقای جهانشیری؛ اما تو اولین فرصت از شما هم بازجویی میشه.با پررویی گفتم:
منم میخوام توی تحقیقات کمکتون کنم.نه.من اونهارو میشناسم .میدونم چیکار میکنن و به کجاها وصلن.Page 167
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چشمهاش رو بست و حرف چند دقیقه قبلش رو تکرار کرد:
به وقتش بهت خبر میدیم.اصرار کردم؛ اما قبول نکرد .همش حرف خودش رو میزد .وقتی ازجام بلند شدم تا برم دیدم اونم بلند
شد .بهم دست داد و دوباره اطمینان داد که تمام تالشش رو برای گرفتن حق مظلوم و برقراری عدالت
میکنه .به جای خداحافظی گفتم:
کاش میتونستم حرفهاتون رو باور کنم تا فقط یه لحظه خیالم راحت شه؛ اما نه دیگه حرفهای شماباورم میشه و نه دیگه میتونم یه آدم مورد اطمینان پیدا کنم.
زیر لب چیزی گفت که متوجهش نشدم .برگشتم و داشتم میرفتم که گفت:
درسته که توی این چندین سال با خوابیدنمون خدارو هم خوابوندیم؛ اما وقتی بیدارش کنیم بدون شکنمیذاره هیچ ظلمی بیجواب بمونه.
سیخ شدن موهام رو حس کردم .پشت سرم در رو بستم و بهش تکیه دادم .اگه به همه ظلمها جواب داده
میشد ،منم پام گیر بود .راه دیگهای برای نجات خودم نداشتم .فعال باید افسانه رو نجات میدادم؛ اما
چهجوریش رو نمیدونستم .از اونجا بیرون اومدم و راه خونه رو پیش گرفتم .خیالم راحت نشده بود؛ اما
خشمم تا حدودی کمتر شده بود .خوبیش این بود که رستم و رامبد نمیدونستن من از نقشههاشون
باخبرم و تا آخر بازی هم نمیفهمیدن .اینطوری میتونستم با غافلگیر کردنشون انتقامم رو بگیرم .این
وسط افسانه چی میشد؟ کاله کاسکتِ روی سرم مانع از خوردن شالق باید به بدنم م شد .یاد آزارهایی
که به نفیسه میرسوندم افتادم .موتور رو یه گوشه نگه داشتم و بهش زنگ زدم .جواب نداد .اخم کردم و
دوباره شماره گرفتم .بهم قول داده بود که هیچ وقت تماسم رو بیجواب نذاره؛ اما اینبار بعد یه زنگ
کامل خودش قطع میشد .
شاید اون کافه چی بهش این رو گفته بود .دوباره عصبانیت به صورتم هجوم آورد .برای داشتن نفیسه
حتی حاضر بودم اون احمق رو با گلوله نابود کنم.
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***
سامیار:
به خاطر تصمیم خودخواهانهام عذاب وجدان داشتم .پشت سرش وارد تراس حیاط شدم و در رو بستم.
چند قدم ازم فاصله گرفت و دست به سینه رو بهم ایستاد .باید قبل از هر چیزی از شدت این عذاب کم
میکردم .گرچه که میدونستم هیچ وقت تموم نمیشه؛ چون سجاد با قبول نکردن پول تونست کاری کنه
که ماهکم اجباری برای در اومدن به عقد من نداشته باشه؛ اما حاال که رازک این رو نمیدونست من ازش
سو استفاده میکردم و میذاشتم ماجرا همینطور پیش بره.
خب ...وقتت داره میره.گفتم:
اومدی بیرون هوات عوض شه ،مگه نه؟بهم چشم غره داد .اگه میدونست اینطوری چهقدر دلتنگ چشمهاش میشم هیچوقت اینکار رو
نمیکرد .گفتم:
من میشناسمت .ماه همیشه به هوای آزاد نیاز داره.با خشکی گفت:
همونطور هم اگه هوای آزاد رو ازش بگیری دیگه نوری برای تابیدن نداره.از خودم به خاطر سواستفاده ازش عصبی بودم و این حرفش حالم رو بدتر کرد .با این حال گفتم:
اما یه نفر هست که همیشه و همه جا حتی با چشمهای بسته ماهکش رو درخشان میبینه.یه پاش رو به زمین کوبید و با حرص گفت:
چشم بصیرت اون یه نفر به درد عمهاش میخوره.چشمهام رو بستم و لبخند زدم .حاضر بودم باهام همیشه با همین لحن حرف بزنه؛ اما فقط حرف بزنه.
فرصت این که کنارش باشم و حسش کنم رو ازم نگیره .به خدا به همین قانع بودم .با چشمهای بسته
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اون چیزی که توی گوشم تکرار میشد رو براش خوندم:
اخم کن ایآهو که اخمهایت شیرین استبرای این شیر شیدا کوتاه آمدن ننگین است
در پی ماه جست و خیز کن آهو؛ اما مرو
که رفتنت برای شیر مثل تیری زهرآگین است
چشمهام رو باز کردم .سرش رو کج کرده بود و با بیحالی نگاهم میکرد .چی رو باید میدادم تا مثل قبل
بعد از خوندن یه شعر ،تو صورتم لبخند بزنه؟ گفت:
همه حرفهات همین بود؟گفتم:
اومدم که دوباره بهت بگم مجبور به قبول کردن این...دستش رو باال آورد و گفت:
خواهش میکنم بسه .از الف زدن متنفرم.با سرعت از کنارم رد شد .سر جام میخکوب شده بودم .از کجا میدونست که دارم دروغ میگم؟ مگه من
به از دست دادنش راضی میشدم؟ من خودم اون رو مجبور به این کار کرده بودم .حاال دیگه قضیه کمک
کردن به ماهک نبود .حاال فقط داشتم به خودم لطف میکردم .توی این شرایط سخت که درگیر انتخاب
بین صیغه و نشون و عقد بودن من فقط به یه چیز فکر میکردم .این که چهطور رازکم رو تا ابد پیش
خودم نگه دارم .خدایا ..چی من رو عوض کرده بود؟ من که قبال حاضر بودم برای خوشبختیش ازش
دست بکشم ،چهطور حاال با خودخواهی تمام اون رو برای خودم میخواستم؟ دستش رو روی دستگیره
گذاشت و قبل از اینکه بازش کنه به سردی گفت:
معین بهت سالم رسوند ،گفت که بهت بگم وقتشه مردونگیت رو ثابت کنی.رفت و در رو پشت سرش بست .باد هوهو کنان توی حیاط خونهاشون پیچید و سرما رو مهمون تنم کرد.
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بین سامیار قبلی و فعلی گیر افتاده بودم .بین مردونگی و فداکاری یا خودخواهی و نامردی...باید چیکار
میکردم؟
به پذیرایی برگشتم و در حال چیدن سفره دیدمشون .یه سفره بزرگ روی زمین پهن کرده بودن .آقای
بکتاش هم به رازک توی چیدن سفره کمک میکرد .به طرفشون رفتم .چند تا سبد سبزی خوردن
برداشتم و روی سفره گذاشتمش .رازک ظرف خورشت رو وسط سفره گذاشت و وقتی داشت از کنارم رد
میشد گفت:
نیازی به جا کردن خودت تو دل مامان و بابام نیست .در هر صورت دامادی.آهی کشیدم و همراهش به طرف اوپن رفتم .خانم بکتاش توی آشپزخونه نشسته بود و توی دیسها برنج
میریخت .آقای بکتاش بعد از چیدن بشقابها رفت و کنار بابا نشست .لیوانها و دیسهای برنج مونده
بودن .رازک رو دیدم که میخواست لیوانهارو تک تک سر سفره ببره .بی این که بهش بگم سینی پر از
لیوان رو برداشتم و کنار سفره بردم .اینجوری دیگه مجبور نمیشد بارها مسیر سفره تا اوپن رو طی کنه تا
لیوان ببره .دو تا لیوانی که آورده بود رو روی سفره گذاشت و وقتی برگشت من رو دید .اون روی زمین
نشسته بود و من با یه سینی توی دستم ایستاده بودم .سینی رو پایینتر آوردم تا لیوانهارو برداره و سر
سفره بچینه .با اخم مشغول انجام کاری که من میخواستم شد؛ اما آروم آروم کار میکرد .انگار
میخواست با گذروندن وقت من رو خسته کنه .سینی رو پایینتر آوردم و گفتم:
خسته نمیشم .این سینی سبکتر از سینی چاییه که تو برام آوردی.آخرین لیوان رو هم با غیظ گذاشت و برگشت تا قاشق هارو بچینه .وقتی دیسهای برنج رو سر سفره
گذاشتیم همه دور سفره جمع شدن .به مامان کمک کردم که روی زمین بشینه .بابا از دیدن قورمه سبزی
به وجد اومده بود .با تعارفهای آقا و خانم بکتاش شروع به خوردن کردیم .به رازک که رو به روم نشسته
بود نگاه کردم .خانومانه نشسته بود و بیاشتها غذا میخورد .اگه خالف میلش صیغه میکردیم و محرمیت
به وجود میاومد دیگه هیچ وقت نمیخندید .مگه میتونستم با دیدن ذره ذره آب شدنش آروم باشم؟
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نگاهی به برنج توی بشقابم انداختم .یادم رفته بود خورشت بریزم.
پسرم؟ قورمه دوست نداری؟سرم رو باال گرفتم .خانم بکتاش بود .فورا گفتم:
اتفاقا! مگه میشه کسی قورمه سبزی دوست نداشته باشه؟پس چرا خورشت نریختی؟ اگه دوست نداری واست یه چیز دیگه بیارم.سرم رو پایین انداختم:
دستتون درد نکنه .کوتاهی از من بود که به کل یادم رفت خورشت بریزم.خانم بکتاش لبخند زد و ظرف خورشت رو به مامان داد تا به من برسونه .مامان گفت:
چهقدر شما مهربون و مهمون نوازین.خوبی از خودتونه مهتاج خانم.دو بار ما اومدیم مزاحمتون شدیم .یه بارم شما باید بیاین.آقای بکتاش دست از برنج کشیدن برای خودش و بابا برداشت و گفت:
این چه حرفیه؟ یعنی یه بار شما اومدین حتما یه بارم ما باید بیایم؟ اصال چنین چیزی نیست...بابا گفت:
به هر حال هر رفتی یه آمدی داره.رازک تشکر کرد و از سفره فاصله گرفت .دلیل خستگیش رو میدونستم .از این تعارفها خوشش
نمیاومد و االن اعصابش تحت تاثیر همین حرفها خورد بود .قرار شد که دفعه بعد اونا بیان خونه ما.
یخها آب شده بود و همه به غیر از من و رازک با هم راحتتر برخورد میکردن .بعد از خوردن شام و جمع
کردن سفره دوباره همگی توی پذیرایی نشستیم .بابا بعد از این که اعالم کرد منتظر جواب آقای بکتاشه،
ساکت شد و به مبل تکیه داد .چرا رازک با ترس به پدرش زل زده بود؟ قبل از این که بتونم دلیلش رو
بفهمم آقای بکتاش گفت:
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من به پیشنهادتون فکر کردم .ازدواج موقت رو قبول میکنم؛ اما با یه شرط .در ازای نزدیکی پسرتونبه دخترم باید نصف دارایی ،تمام و کمال به دخترم تعلق بگیره.
بابا و مامان یکه خوردن و رازک نفس راحتی کشید .بابا تکیهاش رو از مبل گرفت و با تعجب پرسید:
نصف دارایی سامیار؟آقای بکتاش با قاطعیت گفت:
بله.بابا اعتراض کرد:
نصف دارایی برای سه ماه صیغه؟من با این شرط موافق بودم .اینجوری ممکن بود رازکم قصد من رو به یه نیت پاک تعبیر کنه .آقای
بکتاش با عصبانیت گفت:
سه ماه تمام دخترم از من دوره و احتماال مدام با پسر شما در ارتباطه .توی این سه ماه نه من هستم ونه شما .کی تضمین میکنه دخترم بهم زنگ نزنه و نگه که مورد آزار...
مامان با اخم نازکی حرفش رو قطع کرد:
زشته این حرفها .من چنین پسری تربیت نکردم.آقای بکتاش کمی آروم شد و قبل از این که جواب مامان رو بده ،من گفتم:
حرف شما منطقیه ،حتی اگه همه اموال رو هم پیشنهاد میکردین من قبول می کردم.سامیار؟به بابا که با فریاد صدام زده بود توجهی نکردم .این زندگی و دارایی من بود .اموالم در برابر رازک که همه
زندگیم بود اصال به حساب نمیاومد .حق داشتم برای خودم تصمیم بگیرم .سرم رو پایین انداختم و ادامه
دادم:
من به خودم اعتماد دارم ،دخترتون رو بسپرین به من .سالم برش میگردونم.Page 173
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بابا دستهاش رو رو زانوهاش کوبید و با همون لحن کنایه همیشگی گفت:
خب پس آقا مبارکه .سه ماه صیغه ..شرط عدم نزدیکی و در صورت شکایت نصف دارایی ایشون بهایشون تعلق میگیره.
اول به من و بعد به رازک اشاره کرد .بهش نگاه کردم .ماهکم با شگفتی بهم خیره بود .مامان برای این که
مجلس رو از این شوک و حال و هوای کنایه در بیاره گفت:
واقعا مبارکه ،ما خیلی خوشحالیم که قراره با شما وصلت کنیم.خانم بکتاش دست مامان رو گرفت و با هم روبوسی کردن .مامان ،رازک رو توی بغلش گرفت و صورتش
رو بوسید .بابا گفت که تو محضر آشنا داره .آقای بکتاش هم قبول کرد که فردا صبح برای جاری کردن
صیغه محرمیت بریم محضر .اوناهم با هم دست دادن و تک تک از در خونه وارد حیاط شدن .بابا مامان رو
از پلهها پایین برد .توی پذیرایی کنار آقای بکتاش ایستادم و وقتی همه رفتن بیرون گفتم:
بهتون اطمینان میدم که مواظب...میدونم.از توی چشمهاش بیاعتمادی رو میخوندم ،حق داشت .منم اگه یه دختر داشتم اصال حاضر نمیشدم بعد
از دو روز آشنایی با یه پسر غریبه به یه شهر دور بفرستمش .از گوشه چشم نگاهم میکرد .گفتم:
میدونم خیالتون راحت نیست.چیزی نگفت.
اگه در ازای تخطی از اون شرط همه اموالم رو بذارم چی؟ اون وقت بهم اعتماد میکنین؟دستش رو روی بازوم گذاشت و گفت:
دخترم بهت اعتماد داره و من فقط برای این که به خاطر فوت برادرش غمگینه به تو اجازه ورود بهزندگیش رو میدم .از این کارم چی رو میفهمی؟
گفتم:
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عالقه زیادتون به دخترتون.به همین خاطر اگه از اعتماد دخترم سواستفاده کنی...میدونم چیکارم میکنین .اینکار رو نمیکنم .نمیذارم دختری که دوستش دارم از متنفر بشه.سرش رو به نشونه رضایت تکون داد .این بار دستم رو محکم فشرد و راهیم کرد .از خونه خارج شدم .با
خانم بکتاش و رازک خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم.
***
چراغهای سالن هال رو خاموش کردم و گفتم:
به خاطرت دروغ گفتیم.کامیار روی مبل سلطنتی لم داده بود و توی تلگرام چت میکرد .نور گوشیش صورت بدون ریشش رو
روشن میکرد .همونطور که سرش توی گوشیش بود گفت:
نمیتونستم بیام.کنارش نشستم:
چرا؟مامان که روی مبل رو به رو نشسته بود ،گفت:
از یه شام خوشمزه محروم شدی.بابا از کنارمون رد شد و در حالی که از پلهها باال میرفت گفت:
و از یه بحث مهیج.کامیار روی مبل صاف نشست و گفت:
اوه راستی داداش چی شد تهش؟ کالغه به خونش رسید؟به اون چیزی که میخواستم رسیدم.دستهاش رو باال برد و با بیحالی گفت:
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شکر.دوباره گوشیش رو توی دستش گرفت و مشغول نوشتن شد .گفتم:
نگفتی چرا نیومدی.با آزیتا قرار داشتم.مامان دستش رو به گونهاش زد و با ترس گفت:
قرار؟ اون وقت شب؟به کامیار اشاره کردم که "مامان میدونه؟" سرش رو تکون داد و گفت:
نه مامان ،ساعت نه شب تو پی وی قرار داشتیم.پی وی کجاست؟اعصابم خورد شد و گوشیش رو از دستش بیرون کشیدم .با تعجب نگاهم کرد .تشر زدم:
داریم ازت سوال میپرسیم ،کامل جواب بده.بدون این که پلک بزنه سرش رو چرخوند و رو به مامان گفت:
مادرجان پی وی تو تلگرامه .قرار بود ساعت نه با هم تو تلگرام حرف بزنیم.بعد دوباره سرش رو به طرفم گردوند و گفت:
دوباره که بداخالق شدی سامی!پسرای من بداخالق نیستن.رو به مامان لبخند زدم .کامیار گفت:
اتفاقا برای هم بداخالقن.دستش رو به طرفم دراز کرد:
گوشیم رو میدی؟ آزیتا منتظر جوابمه.بهش دادم .بعد از نوشتن و فرستادن پیامش گفت:
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رفتی خواستگاری ،همون چیزی که میخواستی شد؛ اما بداخالقی .حاال من ،آزیتا داره از دستم گریهمیکنه و آرومم.
زمزمه کردم:
آزار داری.نه به جان خودم ،من فقط ناراحتم .وقتی ناراحت میشم نمیتونم حرف بزنم و اون فکر میکنه آرومم.برای همین حرصش میگیره و بیشتر گریه میکنه.
چند وقته اوضاع همینه؟دوباره مشغول نوشتن شد و همزمان گفت:
دو هفته کذایی.حرف تو گوشش نمیرفت .بازم داشت چت میکرد .به مامان گفتم:
مامان تو میدونستی؟با خجالت سرش رو تکون داد:
یه کاری بکن سامیار ،من که نتونستم دختره رو از دستش نجات بدم.از جام بلند شدم .گونهاش رو بوسیدم و گفتم:
نگران نباش.وقتی داشتم از پلهها باال میرفتم گفتم:
کامیار کارت تموم شد بیا اتاق من.از پلهها باال رفتم و همزمان چراغ هرجایی که کلیدش دم دستم بود رو خاموش کردم .داشتم از جلوی اتاق
کار بابا رد میشدم که گفت:
مریضی؟ایستادم:
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نه.در اتاقش باز بود .چرا اتاق اونم خاموش کرده بودم.
پس چرا خاموشش کردی؟یادم رفته بود کلید برق اتاقتون اینجاست.شب بخیر گفتم و خواستم برم که صدام زد .وارد اتاقش شدم .پشت میزش نشسته بود و داشت یه
چیزی مینوشت .گفتم:
چراغ جلوی اتاق رو روشن کنم؟به چراغ مطالعهاش اشاره کرد و نچی گفت.
دارم لیست بدهکاریهات رو مینویسم.روی مبل کنار میزش نشستم و گفتم:
مگه خانم زرگری رو اخراج کردین؟جوابم رو نداد .گفت:
پولی که دوماه پیش بهت قرض دادم و اینم از سیصد میلیون .جمعش میشه...قبل اینکه جمعشو بگه گفتم:
سیصد میلیونو بهتون پس میدم.خودکارش رو روی میز گذاشت و با حیرت گفت:
مگه قرار نبود در ازای این پول با رازک ازدواج کنی؟ همینجوری مفتی حاضر شد عروست بشه؟سرم رو پاین انداختم و همینطور که با انگشتم روی دسته مبل بازی بازی میکردم گفتم:
رازک نمیدونه که اون عوضی طلبش رو بخشیده.و تو هم از این قضیه سو استفاده کردی و بدون هیچ پرداختی دختر مورد عالقت رو به دست آوردی.نگاهش کردم ،یه لبخند مرموز داشت .گفتم:
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بدون هیچ پرداختی نبوده ،اون ازم متنفر شد و این به ضرر من تموم شد.دستش رو زیر چونهاش گذاشت و گفت:
اونوقت میخوای با دختری که ازت متنفره بری زیر یه سقف؟با شرمندگی به میز خیره شدم:
سه ماه پیش رومه ،خدا بزرگه.خندید:
اگه توی این سه ماه نصف اموالت رو از دست ندی.من به خودم اعتماد دارم .اگه خودش نخواد توی این سه ماه بهش دست هم نمیزنم.ابروهاش رو به نشونه مسخره باال انداخت:
اوال که نمیتونی ،اگه همه مردها میتونستن االن کارشون به اینجا نکشیده بود .دوماً که کی گفته شماسه ماه رو باهم میگذرونین؟
چشمهام گرد شدن .گفتم:
یعنی چی؟ من باید برم بابلسر.شرکت ما اینجاست.خیلی کارا هست که میتونم اونجا انجام بدم .مگه یکی از شرکتهایی که توش سهام دارین تو بابلسرنیست؟
دستش رو از زیر چونهاش گرفت و با اخم گفت:
ربطی نداره ،من اینجا بهت نیاز دارم.اصرار کردم:
شرکاتون اونجا تنهان و بزرگترین سهامدار شمایین .فکر نمیکنین ممکنه علیهاتون نقشه بچینن؟مکث کرد .از جام بلند شدم و گفتم:
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پس من میرم بابلسر و به نیابت از شما اونجا مشغول به کار میشم.خواست حرفی بزنه که ادامه دادم:
اینجوری یکی که مورد اعتمادتونه توی شرکت نفتی دور از شما کار میکنه و به همه چیز نظارت داره.پوفی کشید:
قبوله ،همه تالشت رو بکن؛ چون سودی که اونجا به دست میاری ،نصفش بهت تعلق میگیره.دوباره روی صندلی نشستم:
اما من دارم اونجا تالش میکنم .هفتاد من ،سی شما.پوزخند صداداری زد:
اونجایی که داری کار میکنی مال کیه؟ولی اگه من اونجا نرم ممکنه همون ملک و سهامتون رو از دست بدین ،پس هفتاد ،سی.روی صندلیش لم داد و به پیشونیش چین داد:
شصت ،چهل.نفس عمیقی کشیدم و قبول کردم .امکان نداشت بابا به هفتاد سی راضی بشه .از طرف دیگه سرم درد
میکرد و دیگه نمیتونستم اونجا بمونم .خواستم برای رفتن اجازه بگیرم که گفت:
فردا ساعت هشت صبح باید بری محضر.شوکه شدم:
تنها؟با بیخیالی دستهاش رو به سینهاش زد:
آره تنها .من که شرکتم ،کامیار که دانشگاهه ،چرا میخوای مادرت رو از خواب ناز بیدار کنی؟دستم رو جلو آوردم و با ناباوری گفتم:
این درست نیست ،هیچجا اینکار رو نمیکنن.Page 180
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مگه مردم چپ و راست رسمهای تازه ابداع نمیکنن؟ چرا ما یکیش رو ابداع نکنیم؟این کارِ درستی نیست...عقد که نیست ،یه صیغه سه ماهه است .تو هر گوشه از دنیا دوتا جوون میشینن کنار هم و تنهاییصیغه میخونن ،حاال شما به ما و کیک و شیرینی نیاز دارین؟
از خستگی دستم رو به سرم کشیدم و موهای باال رفتهام رو خوابوندم .گفتم:
اینها همش به خاطر اینه که امشب به حرفتون گوش نکردم؟ لج کردین با من؟درست حرف بزن پسر.از جام پاشدم و گفتم:
میتونم برم؟مدتی همونطور نگاهم کرد ،انگار باورش نمیشد که برای حضورش توی محضر فردا اصرار نمیکنم.
سرش رو تکون داد .اتاق تاریکش رو ترک کردم و صداش رو شنیدم که گفت:
فردا سیصد میلیونم رو پس میدی.دستم رو روی سرم گذاشتم و بدون وقفه سمت اتاقم رفتم .در سفید رنگش رو پشت سرم بستم و وقتی
برگشتم کامیار رو روی تختم دیدم .سر جاش جا به جا شد و گفت:
شرمنده بیاجازه وارد..راحت باش.روی صندلی حصیری که رو به روی تخت و کنار بالکن بود نشستم و دستهام رو روی شقیقه سرم
گذاشتم .کامیار گفت:
چیزی شده آقا سامی جان؟چیزی نیست.صدام کرده بودی ،منم ازت کمک میخوام سامی .برای همین پریروز بهت زنگ زدم؛ اما از وقتی اومدیPage 181
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رفتی دنبال کارای خودت...
نفس پر سر و صدایی که کشیدم باعث شدم ساکت بشه .یه ریز حرف میزد و این زمانی که سردرد
داشتم برام اصال جالب نبود .گفتم:
آزیتا االن در چه حاله؟توی حالت ناراحتی فرو رفت و گفت:
همش گریه میکنه ،از دستم ناراحته.به خاطر چی؟به خاطر همه چی .به خاطر گرم گرفتنِ من با دوستهاش .به خاطر این که گاهی نیستم تا ازش دفاعکنم .گاهی بداخالق میشم و وقتی عصبی میشم نمیفهمم چی میگم؛ چون نمیتونم سیاست داشته باشم
و لیاقتم رو بهش نشون بدم.
آهی کشیدم:
تو چند سالته کامیار؟نوزده.اون چند سالشه؟هجده سال.دستهام رو باال بردم و توی دلم برای زندگی خودم و زندگی کامیار دعا کردم .چرا این پسر گاهی
نمیفهمید؟ شاید تقصیر اون نبود ،من االن اونقدر بیحوصله بودم که
نمیتونستم درست فکر کنم .با این حال گفتم:
هم تو و هم اون هنوز خیلی بچهاین .تو هنوز درست و حسابی وارد اجتماع نشدی که بخوای لیاقتت روثابت کنی و سیاست به خرج بدی .نمیتونی نیازهای اون رو درک کنی.
اما من عاشقشم سامی.Page 182
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آزیتا هم براش زوده و توی این رابطه فقط داره ضربه احساسی میخوره ،فقط یک سال با هم اختالفدارین و اگه از حاال تو اون رو به گریه میاندازی و نمیتونی آرومش کنی ،پس توی زندگی مشترک هم
نمیتونی اینکار رو بکنی .در صورتی که یکی از اصلیترین نیازهای افراد توی دوران متاهلی همین
دلداری دادن و آرامش گرفتنه.
توی فکر فرو رفت ،کامیار هنوز برای عاشق شدن خیلی بچه بود .کاله لبهدار پارچهایش و تی شرت گپ و
گشادش هم نشونه این حرف من بودن .کامیار بازم به اعتراض کردن و دلیل آوردنش ادامه داد و من
جواب همه حرفهاش رو دادم .آخرش گفت:
اما آخه سامی ،اون به من میگه تغییر کردی؛ اما تغییر اساسی رو اون کرده.چهطور؟تا دوماه پیش باهام با شور حرف میزد؛ اما حاال جوری همه جا سکوت میکنه که دیگه نمیتونمتحملش کنم.
نگاهم رو از زمین گرفتم و با خشم وراندازش کردم ،صدام رو باال بردم:
این عشقه پسر؟ این عشقه که باعث میشه تو نتونی تحملش کنی؟با بهت بهم خیره شد .گفتم:
برو بیرون ،فقط وقتم رو گرفتی .فقط اون اون دختره است که دوستت داره و با دوست داشتنِ تو دارهخودش رو آزار میده .تو این وسط فقط داری پزش رو به این و اون میدی .برو بیرون که نمیخوام ببینمت.
از روی تخت بلند شد و با ناراحتی و صدای لرزونی گفت:
اشتباه میکنی داداش.دستهام رو روی صورتم گذاشتم .زیاده روی کرده بودم .اون که نمیدونست داره چیکار میکنه .گفتم:
بشین کامی.نشست .گفتم:
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ببین ...تو اون رو دوست نداری .این میتونه فقط یه احساس ساده باشه .یا یه وابستگی که در اثر وقتگذرونی باهاش به وجود اومده؛ اما در عوض اون دوستت داره؛ چون به خاطر این که تو اذیتش میکنی
داره گریه میکنه .حاال میدونی من از چی عصبانیام؟
این که من بچگی کردم؟رفتم و کنارش نشستم:
نه .به خاطر این که تو اینجا گناهکار محسوب میشی؛ چون داری به احساس اون دختر هجده سالهلطمه میزنی.
حاال چیکار کنم سامی؟ اگه بذارم برم که بیشتر ناراحت میشه!دهن باز کردم جوابش رو بدم؛ اما گفت:
نه نگو ،تو یه جاهایی از زندگیمون دیگه نمیتونیم بخوایم بقیه برامون تصمیم بگیرن.تاییدش کردم .ازم تشکر کرد و وقتی داشت از اتاق بیرون میرفت گفتم:
نمیشه از کنار سکوت یه زن به راحتی رد شد .وقتی یه زن به مرز سکوت رسیده و هنوز کنارته ،یادوستت داره و یا میخواد تالفی کنه و بهترین راه تالفیش هم نادیده گرفتنِ توئه .از این اتفاق جلوگیری
کن.
سرش رو تکون داد و از اتاق بیرون رفت .از سکوتی که توی اتاق ایجاد شد ترسیدم .گوشم شروع کرد
به سوت کشیدن .از روزی میترسیدم که ماهم به مرز سکوت برسه .پوفی کشیدم و خودم رو روی تخت
انداختم .فردا به رازکم محرم میشدم .دیگه این نمیتونست خوشحالم کنه .قبال یه جایی خونده بودم،
"تمام نصیحتهایی که ما به دیگران می کنیم دقیقا همونایی هستن که باید انجامشون بدیم ".من
میدونستم باید چیکار کنم؛ اما انجامش نمیدادم .من از همین حاال رازک رو اذیت کرده بودم و
نمیتونستم آرومش کنم .بعد از این چی میشد؟ روی تختم دراز کشیدم و صفحه اس ام اس گوشیم رو
باز کردم .براش نوشتم:
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شب است و هوا منتظر باران استوقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من
ماه پیشانی من ،دلبر بارانی من...
گوشی رو کنارم گذاشتم و چشمهام رو ،رو هم گذاشتم .اونقدر بیحال بودم که نمیتونستم نماز قضا
شدهام رو بخونم.
***
با صدای زنگ موبایل چشمهام رو باز کردم .اتاق هنوز تاریک بود و تنها چیزی که سکوت کل خونه رو
میشکست موبایل من بود .به زحمت چشمهام رو باز کردم و نگاهش کردم ،معین بود .بعد از اون همه
مدت با این سر درد خوابم برده بود و حاال با این زنگ بیدار شده بودم .با صدای خواب آلودم جواب دادم:
بله.خوابی؟ سامی رازک به کمکت نیاز داره.برق از سرم پرید .گفتم:
چی؟معین با سرعت گفت:
داشتم با رازک حرف می زدم .حالش خیلی بد بود .هر چی میگفتم چی شده جواب نداد .یه کاری بکن.از روی تخت بلند شدم و گفتم:
باشه ..باشه .قطع کن.چشمم رو که هنوزم خواب آلود بود کامال باز کردم تا به خودم بیام .چند ضربه به صورتم زدم و فورا
شماره رازک رو گرفتم .چی شده بود؟ باید هر کاری از دستم بر میاومد انجام میدادم.
***
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رازک:
مسواک رو توی لیوان گذاشتم و از دستشویی بیرون اومدم .خانواده اردالن تازه رفته بودن و مامان و بابا
بعد از جمع و جور کردن خونه ،توی تاریکی آشپزخونه نشسته بودن و حرف میزدن .پشت اوپن ایستادم
و گفتم:
مکالمه ادامه دار هستهای! کی جان کری میشه کی ظریف؟بابا لبخندی زد و مامان گفت:
نصف دارایی خوبه .دلم رو قرص میکنه.سامیار بدقول نیست.بابا گفت:
کار از محکم کاری عیب نمیکنه.مامان از روی صندلی پالستیکی بلند شد و دستهاش رو روی کمرش گذاشت:
اوف خدا چهقدر خسته شدم .پاشیم بریم بخوابیم که فردا ساعت شیش باید بلند شیم.برگشتم و داشتم سمت اتاقم میرفتم که بابا گفت:
مگه سامیار رو دوست نداری؟ایستادم ،نمیتونستم برگردم و تو چشمهاش نگاه کنم و دروغ بگم .گفتم:
دوستش دارم.پس چرا تو لکی؟شونههام رو باال انداختم .مامان به کمکم اومد:
توی این سه ماهی که بابلسر بوده هم همین شکلی بود.بابا نفس عمیقی کشید .شب بخیر گفتم و راه اتاقم رو پیش گرفتم .درش رو پشت سرم بستم و روی
تختم نشستم .فردا روزی بود که به هم محرم میشدیم .دلیل این حال نسبتاً آرومم این بود که فردا اسم
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یکی توی شناسنامهام ثبت نمیشد .حداقل سه ماه آرامش داشتم .یا سه ماه وقت بود که بتونم سامیار رو
از خودم زده کنم یا کاری کنم که بهم نزدیک بشه .اون وقت نصف داراییش رو میگرفتم و سیصد میلیون
هم بهش میدادم .نه ،از کجا معلوم که کل داراییش روی هم کمتر از سیصد میلیون نمیشد؟ روی تخت
دراز کشیدم و با خودم فکر کردم .من اونقدر بد بودم که اینکارها رو باهاش بکنم؟ خودمم جواب سوالم
رو دادم که چهطور اون اینقدر بد بود که اینکار رو با من کرد؟ دستهام رو تو موهام بردم و از حرص به
هم ریختمش .موهام سیخ شدن و پف کردن .دیگه نمیتونستم به این مسائل فکر کنم .فردا همه چیز
تموم میشد .پس فرداش هم بر میگشتم بابلسر تا از کارای نفیسه سر در بیارم .گوشیم روی بالشتم بود.
از غروب شارژش نکرده بودم .به شارژ زدمش و روشنش کردم .یه پیام از طرف افسانه داشتم .عجیب
بود ،افسانه کم به من پیام میداد .خواستم لمسش کنم تا باز بشه اما یه پیام دیگه برام اومد .امیر
اسماعیل بود .نوشته بود" :بیداری؟" نوشتم" :آره"
و فرستادم .به ثانیه نکشید که زنگ زد .یاد قراری افتادم که باهاش داشتم .البته درست و حسابی بهش
نگفته بودم میام .پس حق نداشت مواخذهام کنه .سیم کوتاه شارژرو کنار زدم و گوشی رو زیر گوشم
گذاشتم:
الو.سالم رازک.نچی کردم .بازم بدون پسوند خانم صدام میزد انگار که خیلی ازش خوشم میاومد .گفتم:
خب؟ بله؟تو بیحوصلهای؟ اون کسی که باید بیحال و حوصله باشه منم...صدام رو باال بردم:
اگه می خوای به خاطر این که قالت گذاشتم و سر قرار نیومدم سرزنشم کنی بهت پیشنهاد میدم کهاینکار رو نکنی؛ چون به شدت عصبیام و ممکنه چیزایی بگم که نه به نفع تو باشه و نه...
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خب ،خب ..خانم نفسی تازه کن.به خاطر یه سره حرف زدنم نفس کم آورده بودم .لحن این دفعهاش با همه دفعات پیش فرق داشت .نه
میخندید و نیش و کنایه میزد .و نه با حالت شکاک حرفهاش رو میگفت .این بار عادی بود؛ ولی بهش
ادویه اندوه زده بودن .گفت:
میخواستم کمکت کنم .با دیدن من و شناختن چهره واقعی دوستهات چیزی از آقا سامیارت کمنمیشد.
صورتم از حرص جمع شد .این چی میگفت؟ گفتم:
پس قصد تو کمک به من نیست .فقط میخواستی بکشونیم دانشگاه ،آره؟قدیمیها میگن هر چه از دوست رسد نیکوست .مشکل تو اینه که دوستهات رو دشمنت و دشمنهاترو دوستت میدونی.
توجهم جلب شد .از همون اولشم میخواستم چیزی که میخواد بگه رو بدونم .پس گفتم:
باشه ...تو درست میگی .اگه قصدت این نیست همینجا بهم بگو دشمنم کیه.خندید ،انگار به چیزی که میخواست رسید ،برای همین دوباره نقاب همیشگیش رو برداشت .گفت:
نه ،من مثل شانسم .فقط یه بار در خونت رو میزنم .اون زمانی که به خودت میای متوجه میشی چی رواز دست دادی.
اونقدر عصبی شدم که غرورم بهم اجازه نداد دوباره ازش بخوام .پس قطع کردم و گوشیم رو به تشک
روی تخت کوبیدم .دستهام رو روی سرم گذاشتم و زمزمه کردم:
دشمن ،دوست و دوست ،دشمن!من غیر از نفس و افسانه دوست دیگهای توی دانشگاه نداشتم .نفس که امکان نداشت دشمنم باشه.
پس افسانه ...نه .شایدم امیر سامیار رو دوست من میدونست و میخواست اون رو پیش من خراب کنه.
نمیدونستم .چرا این دل مشغولی و مسائل حل نشده من تموم نمیشد؟ یادم اومد که یه پیام از افسانه
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داشتم .سعی کردم ذهنم رو از شک و بدخیالی خالی کنم .موبایلم رو برداشتم و پیامش رو باز کردم:
نفیسه تو خطره ،برو پیشش .میخوان اون رو بکشن .جواب پیامم رو نده.چشمهام گرد شدن .نفیسه؟ کی میخواست بکشتش؟ از جام پریدم و روی تخت نشستم .اصال افسانه
کجا بود و چهجوری از جریان خبر داشت؟ دستهام شروع کردن به لرزیدن .خندهای عصبی کردم:
داری باهام شوخی میکنی دیگه نه؟بدون لحظهای مکث شمارهاش رو گرفتم .جواب نمیداد .این پیام برای غروب بود .ازش ناامید شدم و به
نفس زنگ زدم .اونم جواب نمیداد .از ناتوانی متنفر بودم .از این که به هر راهی که میرفتم درش به روم
بسته میشد هم متنفر بودم .به خاطر این که نمیتونستم خودم مشکالتم رو حل کنم گریهام گرفت.
دستهام به خاطر نگرانی و دلهره میلرزیدن و پاهام از اضطراب بیوقفه تکون میخوردن .دلم
میخواست به سامیار زنگ بزنم و ازش کمک بخوام .اون در هر صورت کمکم میکرد .هر چهقدر هم که بد
بود تا همیشه پشتم بود .صدای اس ام اس موبایلم بلند شد .صاف نشستم و با فکر این که افسانه یا
نفس پیام دادن برش داشتم .وقتی بازش کردم دیدم از طرف سامیاره .یه شعر فرستاده بود .کاش
خودش این شعر رو برام میخوند تا آرومم کنه .باید یه راه دیگهای میبود .باید میگشتم .فکر کردم .با
خودم گفتم:
فکر کن ...فکر کن رازک.گوشی رو توی دستم فشار دادم .اونقدر زیاد که احساس کردم االنه که قابش بشکنه .یهو سمیر به ذهنم
اومد .اسمش همه خشمی رو که تمام این مدت داشتم و به یادم آورد .اگه اون کارش رو درست انجام
میداد اینجوری نمیشد .بهش زنگ زدم .یه زنگ کامل خورد؛ اما بر نداشت غیظم گرفت .بازم زنگ زدم.
فقط اون میتونست همین االن خودش رو به نفس برسونه .توی اتاق مدام قدم رو میرفتم و زنگ
میزدم .بعد از پنج تماس بیپاسخ بالخره گوشی رو برداشت و به تندی گفت:
بله؟Page 189
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صدام رو باال بردم:
تو این وضعیت میخوابی؟ اون وقت جوابم نمیگی!دارین چی میگین؟ من خواب بودم .شما زنگ زدین..دستم رو به پیشونیم زدم و گفتم:
نفس توی خطره ،ممکنه...دادی کشید که مجبور شدم گوشی رو از گوشم دور کنم .گفت:
چهطور؟دستم رو جلوی دهنم گذاشتم تا صدام از اتاقم بیرون نره ،حتی با این که می دونستم مامان و بابا به خاطر
این که اتاقشون ته خونه است صدارو نمیشنون .با عصبانیت گفتم:
اون وقتی که من تو رو فرستادم پیشش و نتونستی متوجه بشی چه دردی داره باید فکر اینجاشممیکردی .نفس االن تو خطره مرگه .ممکنه جونش رو از دست ...
صدای یه بوق کوچیک شنیده شد و تماس قطع شد .دستهام میلرزیدن و سرم از این افکار مخرب داغ
بود .روی تختم نشستم .خیالم از بابت این که سمیر همه چی رو درست میکنه راحت نبود .بهش اعتماد
نداشتم .حس میکردم تنها کسی که میتونه کمکم کنه سامیاره .فقط اون میتونست همه کارهارو بدون
نقص انجام بده .کاش یه جوری بهش خبر میرسید که من به کمک نیاز دارم .آره ..با یه امید تازه از جام
بلند شدم .یه نفر میتونست اینکار رو بکنه .شماره معین رو گرفتم و آرزو کردم که بیدار باشه.
***
سمیر:
روی کاناپهای که روش خوابیده بودم ،نشستم .منگ بودم .سرکارم گذاشته بود؟ شاید با سامی نشسته
بودن و برای این که به من بخندن اینکار رو کردن .با به خاطر آوردن ندا از جا پریدم .خبر گم شدنِ ندا
رو هم یکی از دوستهای مشترکمون بهم داده بود .دستهام رو باال بردم و زدم تو سرم:
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یا خداچته؟بیتوجه به بابا به طرف در خروجی خونه دویدم .شاید بازم خسرو داشت عشقم رو ازم میگرفت .دیگه
نمیذاشتم .من مثل قبل احمق نبودم .کاپشنم رو روی شلوار جینم پوشیدم .سوییچم رو برداشتم و در
خونه رو باز کردم.
کجا؟برگشتم و بابا رو دیدم .چشمهاش باز نمیشدن .گفتم:
نفیسه تو خطره..این رو گفتم و بعد پوشیدن کفشم از خونه بیرون رفتم .پلههارو با عجله گذروندم و توی پارکینگ سوار
ماشین شدم .روشنش کردم و اونقدر با سرعت روی موزاییکها از پارک در آوردمش که صدای جیغ
الستیکهاش بلند شد .خیابون خلوت بود و میتونستم تا اونجا که میتونم پام رو روی پدال گاز فشار
بدم .بعد از پنج دقیقه جلوی ساختمون حنا ترمز کردم ،ماشین رو قفل کردم و پشت آیفون ایستادم.
اونقدر که هل بودم کف دستم رو روی دکمهها گذاشتم و همه زنگهارو باهم فشار دادم .همزمان با
گوشیم شماره نفیسه رو هم میگرفتم .تاریکی شب و سکوت خیابون خوفم رو بیشتر کرد .گوشیش رو
جواب نمیداد .در رو هم باز نمیکرد؛ یعنی کسی توی این آپارتمان زندگی نمیکرد تا در رو برای منِ
بدبخت باز کنه؟ تنها راهی که برام مونده بود از باالی دیوار بود ،اگه سامی اینجا بود حتما راه دیگهای
پیدا میکرد .اون از عقلش خیلی بهتر از من استفاده میکرد؛ اما من فقط کاری که بلد بودم رو انجام
میدادم .گوشیم رو توی جیب کاپشنم گذاشتم و از دیوار فاصله گرفتم .تنهایی نمیتونستم اینکار رو
انجام بدم .به در آهنی نگاه کردم .چرا چشمم اینقدر تار میدید؟ آه ،تازه متوجه شدم که عینکم رو
فراموش کرده بودم .چشمهام رو ریز کردم و با دقت نگاه کردم .کنار در یه المک گاز بود .
میتونستم ازش استفاده کنم .به طرفش دویدم و وقتی بهش رسیدم پریدم .پام رو روی سر گِردِش
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گذاشتم و با استفاده از اون روی دیوار جا گرفتم .نفس نفس میزدم و این نفسها توی سرما به بخار
تبدیل میشدن .فاصله دیوار تا زمین برای پریدن خیلی زیاد بود؛ اما نمیتونستم صبر کنم .مکث نکردم و
از روی دیوار پریدم .یک لحظه درد وحشتناکی رو توی ساق پام و زانوم حس کردم؛ اما انگار فقط یه
لحظه بود .به زحمت بلند شدم و همزمان که اسم خدا رو صدا میزدم ،آروم آروم و با کمک نرده از پلهها
باال رفتم .نمیدونستم خونشون کدومه؛ اما یادم بود که سامی قبالً همش به پنجره طبقه دوم خیره میشد .
سینهام بهخاطر قلبم که تند تند میزد و نفسی که کم آورده بودم ،باال و پایین میرفت .پشت در چوبی
طبقه دوم ایستادم .دستم رو باال آوردم و با نهایت توانم به در کوبیدم .اسمش رو فریاد زدم؛ اما اثری
ازش نبود .از در فاصله گرفتم .با تمام قدرتم به طرفش هجوم بردم و شکستمش .دستم درد گرفته بود .با
دست دیگهام نگهش داشتم و لنگ لنگون وارد خونه شدم .همه چراغا روشن بود .پس کجا بود؟ توی هال
رو نگاه کردم .بازم صداش زدم:
نفیسه؟روی مبلهای سبز رنگ هم نبود .به آشپزخونه نگاه انداختم .با خستگی و درد دستم رو روی دیوارهای
راهرو کشیدم و وارد اولین اتاق شدم .نگاهم از کمد و میز گذشت و به تخت رسید .کم کم داشتم ناامید
میشدم و چشمهام خیس میشدن .اگه برده بودنش من چیکار میکردم؟ در حموم و توالت رو هم باز
کردم .کم توانتر از همه اون لحظات به طرف تنها اتاقی که باقی مونده بود قدم برداشتم ،این آخرین
جایی بود که میتونستم توی این خونه دنبالش بگردم .پشتش ایستادم .دست سالمم رو روی دستگیره
گذاشتم و با سرعت بازش کردم .با نگاهم همه جای اتاق تاریک رو گشتم .زانوهام به خاطر چیزی که
دیدم شل شدن .دستهام رو روی سرم گذاشتم و با گریه روی زمین نشستم.
***
افسانه:
با حس این که یک نفر روی تختم نشست ،چشمهام رو باز کردم .اولین چیزی که دیدم ماه بود که توی
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آسمون سیاه شب خودش رو نشون میداد .اتاق تاریک بود و نمیتونستم ساعت رو ببینم؛ اما حدس
میزدم نزدیک صبحه .برای مردن حاضر بودم؛ اما میخواستم تا آخرین فرصتم مبارزه کنم .تشک روی
تخت پایین و پایینتر میرفت .من گوشه تخت و پشت به در خوابیده بودم و نمیدیدمش؛ اما حسش
میکردم .قبل از این که بهم نزدیک بشه چرخیدم و مچ دستش رو گرفتم .از دیدنش مایوس شدم ،رامبد
بود .اولش یکه خورد؛ اما بعد چند ثانیه به خودش اومد:
اگه بخوام بکشمت اونجوری نیست که یه نفر توی خواب سراغت بیاد تا دردی احساس نکنی.دستش رو چرخوند و توی یه حرکت اون مچ دستم رو گرفت .من رو به طرف خودش کشید:
نمیکشمت؛ اما زجرت میدم.از روی تخت بلند شد و من رو دنبال خودش کشید .به خاطر درد پام تقریبا روی زمین کشیده میشدم.
جیغ زدم:
من رو کجا میبری؟وارد راهرو شد ،سعی میکردم بلند شم و راه برم تا دیگه جلوی خدمتکارها تحقیر نشم؛ اما نمیتونستم.
به پلهها که رسید با عجز گفتم:
اینکار رو نکن.خندید و با سرعت زیادتری به راهش ادامه داد .لبم رو گاز گرفتم تا ضربات تیز پله که به کمرم برخورد
میکردن باعث التماسم نشن.
رامبد.ایستاد و به پشت نردهها نگاه کرد .توی این مدت کم با درد زیادم تونستم بایستم .خودم دستش رو
گرفته بودم تا نیوفتم .لوسیفر از پشت نردههای طبقه باال گفت:
اون الهه زیبایی حکومت توئه .اگه باهاش اینجوری رفتار کنی ،حکومت خودت رو تحقیر میکنی.رامبد چهره غضب آلودی گرفت و خواست چیزی بگه که لوسیفر گفت:
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فعال که صاحب منصبان اینجا نیستن؛ اما اگه بیان حتما...به خلوتت برگرد.روش رو ازش گرفت و دوباره با سرعت شروع کرد به حرکت کردن .دستم و پای چپم اونقدری درد
میکردن که احساس میکردم اگه کنده بشن از دردم کمتر میشه .همونطور که تالشم رو میکردم پا به
پاش پیش برم به لوسیفر فکر میکردم .چرا اینکار رو کرده بود؟ رامبد من رو وارد اتاقش کرد و روی
زمین انداخت .در رو بست و گفت:
نمیکشمت؛ اما باعث مرگ آدمای دیگه میشی.چشمهام رو بستم و پلکهام رو به هم فشار دادم .منظورش رو میفهمیدم .داد کشید:
داری تحریکم میکنی؟منظورش رو دقیقاً فهمیده بودم .خودم رو از روی زمین کنار کشیدم و به پایه مبل تکیه دادم:
من مقصرم ،با اون کاری نداشته باش.خندید:
بیارینش.چشمهام از ترس بزرگ شدن .به اطرافم نگاه کردم:
میخوای چیکار کنی؟ رامبد ..اینکار رو نکن.به خندهاش ادامه داد .کنار رفت و به میزش تکیه داد .در باز شد و دو مرد قد بلند همون دختر الغر و مو
کوتاه رو توی اتاق هل دادن .پاهاش میلرزیدن و دستهاش با سیم بسته شده بودن .با نگرانی به من
نگاه میکرد .چشمهاش خیس بودن و رنگش پریده بود .به رامبد گفتم:
خواهش میکنم ،کاریش نداشته باش.دختر با ناباوری سرش رو تکون میداد .گفت:
من رو ببخشین ،دیگه تکرارش نمیکنم.Page 194
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رامبد با طمانینه دستش رو دراز کرد و از روی میزش جام نوشیدنیش رو برداشت .ذرهای ازش خورد و رو
به مردها به مبل اشاره کرد .دختره رو روی مبل نشوندن .ترسیده بود .خیلی بیشتر از من .گفت:
قول میدم آقا ،قول میدم کاری نکنم.کاریِ که شده .آب ریخته شده هیچ به لیوان بر نمیگرده .خودت رو ناراحت نکن.نفس عمیقی کشید و زد زیر گریه .زار زد:
به خدا دیگه نمیکنم .دستهام رو باز کنین.گفتم:
رامبد ،ولش کن .من مقصرم.جعبهای آهنی رو از روی میزش برداشت و کنارش نشست .همزمان که به جامش نگاه میکرد ،بیتوجه به
لرزش اون دختر با آرامش گفت:
گفتم که خودت رو ناراحت نکن .اسمت چی بود؟آقا به خدا قسمتون دادم.اسمت؟غ ...غزلخب غزل ،تو یه کار بد کردی .من با این که کی بهت دستورش رو داده کاری ندارم .تو انجامش دادی ودوربین تو رو گرفته ،پس...
مقداری از نوشیدنی قرمز رنگش خورد و ظرفش رو روی میز عسلی گذاشت .صداش زدم:
رامبد.دستش رو روی بینیش گذاشت و به اندازه چند ثانیه با اخم نگام کرد .بعد دوباره لبخند زد و در جعبه
آهنیش رو باز کرد .یه دایره آهنی که روش کلمه ای به زبون التین نوشته شده بود رو بیرون آورد و گفت:
کجا بودم؟ آها ...پس ما مجازاتت میکنیم و اگه کاری که کردی نقشههای منو به هم بزنه ،میکشیمت.Page 195
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اشکهاش روی زمین ریختن .سرش رو پایین انداخته بود و مدام تکون میخورد .گفت:
تو رو خدا آقا..رامبد از توی جعبه یه فندک تقریبا بزرگ در آورد و روشنش کرد .همزمان که مشغول داغ کردن اون دایره
کوچیک بود گفت:
چرا؟ به نظر من که منصفانه است.از ترس عقب عقب رفتم و خودم رو به مبل چسبوندم .گفتم:
اون گناهی نداره.در فندک رو بست و توی جعبه انداختش .با ماشه دایره داغ شده رو به غزل نزدیک کرد .نمی تونستم باور
کنم .مردها جلو اومدن و لباس سفید مخصوص پیشخدمتیش رو در آوردن .زیرش یه تاپ داشت .صدای
گریه مظلومانهاش سکوت اتاق رو میشکست .گفتم:
خواهش میکنم ...نکنبا لبخند آرومش دایره رو به بازوی سفید و الغرش رسوند .غزل تا گرماش رو حس کرد ،جیغ کشید و
خودش رو روی زمین انداخت .درست جلوی پای من افتاد .زیر چشمهاش کبود بودن .کتکش زده بودن.
حاال با صدای بلند زار میزد و به خدا قسممون میداد که تمومش کنیم ،حتی به منم التماس میکرد .سرم
رو پایین انداختم .اشکهام روی سرامیک افتادن .بلندش کردن و دوباره روی مبل نشوندنش .زجه زد:
خانم شما بهم گفتین ،بگین که شما بهم گفتین.نفسش از هق هق گرفت .روی نگاه کردن تو صورتش رو نداشتم .بازم گفت:
آقا شما رو جون هر کی دوست دارین؛ ولم...صدای جیغ گوشخراشش باعث شد سرم رو بلند کنم؛ رامبد دستش رو روی گردن غزل گذاشته بود و
دایره رو روی بازوش فشار میداد .غزل بدون لحظهای نفس کشیدن جیغ میکشید و ناله میکرد .داد
کشیدم:
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بسه ...بسه .ولش کن.غزل رو رها کرد و از روی مبل بلند شد .غزل روی زمین افتاد و ساکت شد .بهش نزدیک شدم و سرش رو
روی پاهام گذاشتم .رامبد دایره آهنی رو باال آورد و نگاهش کرد:
اونقدر تقال کردی که سرد شد .وقتی سرد بشه چه اتفاقی میفته؟به یکی از اون مردهای اخمو اشاره کرد:
تو بگو.تصویر به درستی روی پوست حک نمیشه.آفرین ،حاال باید دوباره فندکم رو در بیارم و دوباره داغش کنم و دوباره جیغهای غزل خانوم رو تحملکنم.
غزل دوباره شروع کرد به اشک ریختن .زیر لب گفت:
تو مقصر دردهای یه دختر شونزده سالهای که زجر کشیدهترین بنده خداست .میتونی عذاب گناهش روتحمل کنی؟
رد اشکهام دوباره تازه شدن .گفتم:
نه.مردها بلندش کردن ،دیگه التماس نمیکرد .گفت:
پس نجاتم بده.رامبد فندک رو توی جعبه گذاشت و با ماشه دایره رو از توی جعبه برداشت .این بار رنگ آهن کامال قرمز
شده بود .گفتم:
دوباره نه...نمیخواستم با التماس دوباره غرورم بشکنه .به غزل نگاه کردم .صاف نشسته بود و بیصدا گریه میکرد.
همونطور که روی زمین نشسته بودم گفتم:
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التماست میکنم.ایستاد .ادامه دادم:
مقصر منم .من تحریکش کردم .التماست میکنم ولش کن.یه دقیقه وایستا ،حاضری به جای غزل مجازات بشی؟ترس به وجودم رخنه کرد .به غزل نگاه کردم .هیچ عکس العملی نداشت.
افسانه؟ آهن داره سرد میشهها!نمیتونستم ،نه ..من طاقتش رو نداشتم .نمیتونستم .رامبد این رو از چشمهای ترسیدهام خوند و تو یه
حرکت بازوی غزل رو سوزوند .گوشهام رو گرفتم تا صدای جیغ و نالهاش باعث تشدید گریههام نشن.
گرچه که میدونستم تا ابد وجدانم با این صدا عذاب میکشید .سکوت مرموزی ایجاد شد .سرم رو باال
گرفتم و غزل رو دیدم که روی مبل افتاده بود .مثل دیوونهها جیغ کشیدم:
کشتیش؟ توی کثافت کشتیش؟ساکت شو..رامبد که ایستاده بود و با اخم نگاهم میکرد ،یهو با صدای بلند خندید:
آخه آدم با سوختن مگه میمیره؟ نگاهش کن .هنوز بیهوشم نشده .میخوای کاری کنیم بیهوش شه؟خودم رو روی زمین کشیدم و به پاش افتادم:
نه ..نمیخوام .نمیخوام ...ولش کنخودش رو عقب کشید و درحالی که جام نوشیدنیش رو از روی میز عسلی بر میداشت گفت:
چرا؟ خیلی جالبتر میشه.نکن رامبد ...التماس میکنم.این رو ازم دور کنین.از پشت به سمت عقب کشیده شدم .دست و پا زدم تا دوباره خودم بهش برسونم .میدونستم
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میخواست با جام توی دستش چیکار کنه .با گریه گفتم:
کاریش نداشته باش.روی مبل کنار جسم ناتوان غزل نشست و بهش گفت:
واو! بعد از مدتها یه دخترِ سرسخت! از مرگ میترسی؟نمیتونستم ببینم .رامبد به این که صدایی از غزل در بیاد جامش رو نشون داد و گفت:
پس کاری میکنم زنده بمونه.و محتویات توی جام رو روی بازوش خالی کرد .غزل دوباره شروع کرد به جیغ کشیدن .چشمهام رو
بستم و پلکهام رو به هم فشار دادم.
من نجاتت دادم عزیزم ،الکل ضدعفونی کننده است .نگاه کن به خاطر تو مبل گرون قیمتم رو به گندکشیدم.
دیگه صدایی از غزل بلند نمیشد.
ببرینش پیش سرکارگر .توانایی خدمت رسانی رو داره.با فکر این که همه چیز تموم شده نفس راحتی کشیدم .صدای کشیده شدن بدنش روی زمین و بعدش
باز و بسته شدن در رو شنیدم .با صدای ضعیفی انگار که داشت با خودش حرف میزد ،گفت:
مبلم رو کثیف کردم؛ اما به بیهوش کردنش میارزید.داد کشید:
مگه نه؟چشمهام رو باز کردم .جای غزل نشسته بود .با خنده دندون نماش گفت:
با لباس سفید اومد و با لباس سفید هم رفت .زنده و مرده .این تو رو یاد چی میندازه؟ازت متنفرم.چی؟Page 199

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

با تمام انزجارم ازش فریاد کشیدم:
ازت متنفرم.سرش رو کج کرد و با چهرهای ساختگی از احساس نگرانی گفت:
اینجوری که خیلی بد میشه .اگه بخوام زنده بذارمت دیگه نمیذارم از این کلیسا خارج شی و مجبوریتا ابد با همین حس هر روز تماشام کنی.
خواستم بگم پس من رو بکش؛ اما نتونستم .از مرگ میترسیدم .جدی شد و گفت:
هنوز به اون خدمتکار فکر میکنی؟روم رو ازش گرفتم .خندید:
آره ،میدونم داری بهش حسادت میکنی .که اون تمیز اومد و تمیز رفت؛ اما تو اتاقم رو به گند کشیدی.از گوشه چشم دیدم که شلوار پارچهایش رو باال کشید و از روی مبل بلند شد:
خب خب خب ،حاال میرسیم به تو .یه سوال دارم که دونستن جوابش خیلی برام جذابه و اونم اینِ کهساکت شد .بدون هیچ حرکتی سرجاش ایستاده بود .یهو داد کشید:
وقتی دارم باهات حرف میزنم به من نگاه کن.دیگه نمیترسیدم .دستم رو گرفت و روی مبل روی به رویی خودش نشوند .انگار میخواست باهام
درست حرف بزنه .با این که باهام بدرفتاری میکرد؛ اما اون حس مسئولیت رو که از بچگی در قبال من
روی دوشش گذاشته بودن رو حس میکردم .هنوزم نمیخواست به من آسیبی برسه؛ اما ازش
نمیترسید .این من بودم که میترسیدم .گفت:
کجا بودم؟جوابش رو نمیدونستم .زیر لب گفتم:
نمیدونم.دوباره صداش رو باال برد:
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سوالم یادم اومد .با تماسی که با نفیسه داشتی فهمیدی که من چه نقشهای دارم؛ ولی با این کهمیدونستی اگه این دختر رو به انجام خواستههات ترغیب کنی توی دردسر میفته ،بازم اینکار رو کردی.
سوال این جاست که چهجوری اون افسانهای که توی هر مرحله از یادگیریش ،تو زمان بیرحمی و
نداشتن وجدان شکست میخورد ،تونست از بند وجدان رها بشه و دست به چنین کاری بزنه؟
تو چشمهاش زل زدم .دیگه برام مضحک به نظر میاومد .با خنده تقریباً ترسناکش تو صورتم زل زده و
منتظر جواب بود .گفتم:
گاهی وقتها مجبوری برای نجات اطرافیانت قربانی بدی .و این اطرافیان جز کسایی کهنمیشناسیشون نیستن.
لبخندش از بین رفت .به همون چیزی فکر میکرد که من فکر میکردم .سالها پیش وقتی مشغول
آموزش دادن بهم بود ازم سوالی پرسید .گفت که اگه اون و یه آدم دیگه زخمی بشن من به کدومشون
کمک میکنم ،رامبد وسط افکارم پرید:
حاال من برات آشنام یا غریبه؟تو اونی که میشناختم نیستی.توی فکر فرو رفت .این چهره رو تابه حال ندیده بودم .به آرومی پرسید:
پس دیگه بین من و نجات دادن یه نفر دیگه اونی که جراحتش عمیقتره مورد توجه قرار نمیگیره .اونیکه بهش کمک میکنی قطعا من نیستم.
این جواب سوالی بود که اون موقع ازم پرسیده بود .سرم رو به نشونه تایید تکون دادم .مدتی با همون
قیافه متفکر و آروم نگام کرد؛ اما بعدش دستهاش رو به هم زد و با لبخند مخصوصش از جا بلند شد:
اما به هر حال تو شکست خوردی.بازم دلهره سراغم اومد .گفتم:
منظورت چیه؟Page 201
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جلوم ایستاد:
هم اون خدمتکارِ بیچاره رو توی دردسر انداختی و هم نفیسهای که برات از من عزیزتره االن پیش منه.تو چیکار کردی؟ داری چیکار میکنی؟شونههاش رو باال انداخت:
تقصیر من نیست .دو روز پیش رو یادته؟ خودت بهم گفتی خسرو یه دختر رو بیاندازه دوست داره.خودت این فکر رو توی سرم انداختی.
گوشه کتش رو چنگ زدم و با یه دست دیگهام مشتم رو تو شکمش کوبیدم .با تمام حرصم میزدمش.
صدای خندهاش مایوسم کرد .گفت:
نکن بانو ،این شایستهات نیست.چی شایسته توئه؟ آزار دیگران؟دستهاش رو باز کرد و گفت:
من فقط آزار نمیرسونم .چرا آزادیهایی که به بقیه دادم رو نمیبینی؟ من لیاقتشون رو میسنجم .آدمیکه شایسته آزار باشه ،آزار .و آدمی که قدر آزادی رو بدونه ،آزادی بهش میرسه.
دستهاش رو توی جیبش گذاشت و نگاهم کرد .نفس نفس میزدم .گفت:
دقت کردی آزار و آزاد فقط توی یه حرف اختالف دارن؟ اما بین معنیشون..چرت تحویلم نده ،بگو نفیسه کجاست؟ کجا نگهش میداری؟کنارم نشست .مدام جا به جا و اخالقش به صورت مکرر عوض میشد.
اما بین معنیشون مثل فرق زمین تا آسمون اختالف هست؛ اما بستگی به تو داره که چی رو بخوای .آزادیرو یا آزار رو؟
نگاهش کردم .منظورش چی بود؟ دستهاش زو به هم زد و بعد از چند دقیقه در باز شد .یه مرد پشت در
ظاهر شد:
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بیاریمش قربان؟رامبد رو به من گفت:
میخوای بیاد اینجا؟ اما نه ..من اینطور فکر نمیکنم .دوست نداری دوستت به ماهیت واقعیش پیببره ..مگه نه؟
طرهای از موهام رو توی دستش گرفته بود و دور انگشتاش میپیچوند .گفتم:
اینجا نیارش.ولی اگه اینجا نیارمش مجبورم ببرمش توی یکی از اتاقهای بوگندوی انبار .اونجوری که رستممیگفت خیلی نازنازیه .تو میخوای با دیدن وسایل شکنجه و بوی بد تعفن از هوش بره؟
موهام رو با خشم از دستش بیرون کشیدم:
مجبور نیستی ببریش اونجا .توی این کلیسا کلی اتاق هست که درش قفل میشه.اون وقت چهجوری شکنجهاش بدم تا وقتی با آقا خسرومون حرف میزنه دلش رو بسوزونه؟از خندهاش متنفر بودم .دوست داشتم التماسش کنم تا تمومش کنه؛ اما میدونستم فایدهای نداره .گفتم:
نیازی به شکنجه نیست .خیلی ضعیفه .تهدید کن شکنجهاش میکنی .بعد گوشی رو بده بهش تا بهخسرو بگه که چهقدر ترسیده.
دستهاش رو روی قلبش گذاشت و به سقف نگاه کرد:
اوه خدای بزرگ .ببین دست آموزِ من داره چهجوری با این نقش گولم میزنه تا دوستش رو نجات بده.از جاش بلند شد و با کشیدن یقه لباسم بلندم کرد .با اخم گفت:
حاال که دیگه حاضری برای نجات جون بقیه من رو قربانی کنی ،شرایط رو برای خودت سختتر کردی.دیگه هیچی مطابق میل تو پیش نمیره .ببرینش به اتاقش.
اون مرد وارد اتاق شد .دستم رو گرفت و به طرف در برد .گفتم:
من تازه مسیر زندگیم رو پیدا کردم .همونطور که خودت گفته بودی یه شیر جوون رو به راحتی نمیشهPage 203
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مهار کرد.
***
رازک:
به معین گفته بودم که اصالً به سامیار نگه که من بهش زنگ زدم .استرسم هر لحظه بیشتر میشد.
نگاهم به ساعت بود؛ اما هر حرکت ثانیه شمار به اندازه یه دقیقه طول میکشید .دستهام رو به زانوم
کوبیدم .بهخاطر این شرایط اشکم داشت در میاومد .بالخره صفحه گوشیم روشن شد و اسم سامیار رو
روش دیدم .بیاینکه لحظهای صبر کنم برش داشتم و جواب دادم:
الو؟رازک؟ خوبی؟خود به خود اشکهام ریختن .میگفتم ازش متنفرم؛ اما ازش کمک میخواستم .میگفتم دوستش ندارم؛
اما وقتی نگرانم میشد ،آروم میشدم.
چرا حرف نمیزنی؟سامیار...داری گریه میکنی؟ دِ یه چیزی بگو.هق هقم باال گرفت .نمیخواستم اینجوری ازش سو استفاده کنم .وقتی ازش بدم میاومد ،زجرش
میدادم و وقتی کارم پیشش گیر بود ازش میخواستم کارهام رو درست کنه .من اینجوری نبودم .بغضم
رو قورت دادم و خواستم حرف بزنم که داد زد:
گریه نکن.بینیم رو باال کشیدم و بعد پاک کردن اشکهام گفتم:
چیزی نشده.پس معین چی میگه؟Page 204
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دوباره سرد شدم .نباید میفهمید بهخاطر این که بهش نیاز دارم تغییر کرده بودم .گفتم:
اشتباه میکنه.پس چرا گریه میکنی؟ به من بگو وگرنه همین االن میام...قطع کردم .بیشتر از همیشه میترسیدم ،مثل سکهای بودم که وقتی توی قلک پر از سکه افتاد راهش رو
گم کرد و حتی نتونست راهش رو پیدا کنه .نباید میذاشتم سامیار اینجا بیاد و در بزنه؛ اما راهی برای
مانعش شدن پیدا نمیکردم .سامیار همیشه قوی و من همیشه ناتوان بودم .به ساعت گوشیم نگاه کردم.
نزدیک سه بود .دستهام رو روی صورتم گذاشتم و زدم زیر گریه .یاد نفس افتادم .اونم اینجوری گریه
میکرد .اگه دیگه نمیدیدمش چی؟ گوشیم به صورت مکرر توی دستم میلرزید .سامیار دست از زنگ
زدن برنمیداشت .پیام داد .نتونستم جلوی خودم رو بگیرم .بازش کردم:
میدونم یه چیزی شده .جواب بده.کاش میتونستم بغلش رو به صورت مجازی داشته باشم .کاش میشد از پشت اس ام اس دیدش و
آغوشش رو تصور کرد .شکل کت ضخیم و گرمش توی ذهنم تداعی شد .توی کمد اتاقمون بود و حتی
جرئت آوردنش رو پیدا نکرده بود .کاش آورده بودمش تا االن آرومم کنه .کارم شده بود به ساعت نگاه
کردن .تازه سه شده بود .چرا صبح نمیشد؟ تعداد پیامها از پنجاه تا باالتر رفت .انگار واقعاً داشت به
اینجا میاومد .نباید میذاشتم مامان و بابا رو بیدار کنه .گرچه که میدونستم بیدار نمیشن .اتاقشون ته
خونه بود .صدای یه ماشین که توی کوچه پیچید و با صدای بلندی ترمز گرفت ،کل کوچه رو پر کرد.
خودش بود .یه جورایی از اومدنش خوشحال بودم .گرچه که قرار نبود چیزی بهش بگم .گوشیم رو توی
جیب شلوارکم گذاشتم و از اتاقم بیرون دویدم .پشت آیفون تصویریمون ایستادم .گوشیش رو برداشتم و
تصویرش روشن شد .توی شب بیرون رو واضح نشون نمیداد .سامیارو دیدم که از ماشین پیاده شد و در
ماشینش رو محکم بست .اومد و جلوی آیفون وایستاد .ترسیدم و قبل این که زنگو بزنه گوشی رو
برداشتم و گفتم:
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نزن.گوشی سفید رنگ آیفون رو به گوشم چسبوندم .صدای نفس نفس زدنش رو میشنیدم .با تن صدای
فوق العاده پایینی گفتم:
از اینجا برو.داد زد:
تا نفهمم چی شده نمیرم.داد نزن.دستش رو جلو آورد و به دیوار تکیه داد .گفت:
میخوام باهات حرف بزنم.نمیشه.زد تو سرش رو گفت:
پس چهجوری بفهمم چرا گریه کردی؟بیاراده گفتم:
نزن.چند ثانیه مات و مبهوت توی آیفون خیره شد .دستم رو باال آوردم و ناخنهام رو توی دهنم گذاشتم .حال
از چی میترسیدم؟ حاال که سامیار اینجا بود .یه بار دیگه محکم زد توی سرش زد و گفت:
بیا پایین.با لجبازی گفتم:
نمیام.بیا وگرنه اونقدر خودم رو میزنم تا همینجا فردا پیدام کنی.صورتم از ناراحتی جمع شد .خوبیش این بود که اون من رو نمیدید .گفتم:
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صبر کن.چشمهاش رو با آرامش بست و گفت:
منتظرتم.چشمهام به خاطر فکری که به ذهنم رسیده بود پر از اشک شدن .با صدای مرتعشم گفتم:
باید لباس بپوشم.این رو گفتم و گوشی رو سر جاش گذاشتم .به دیوار تکیه دادم و دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای
گریهام بلند نشه .هر اتفاقی هم که میافتاد من نباید چیزی بهش میگفتم .سیم زیر آیفون رو کشیدم و با
قدی خمیده توی اتاقم رفتم .هندزفریم رو برداشتم و زیر پتو خزیدم.
***
با دو از پلههای ساختمون حنا باال رفتم و وارد خونمون شدم .درش باز بود .صدای پچ پچ چند نفر از توش
میاومد .پس چرا نفس رو نمیدیدم؟ توی هال کوچیک خونه ایستادم .صدای پچ پچ از اون اتاق کوچیک
ته راهرو میاومد .به طرفش رفتم .همزمان داد زدم:
نفس؟صداشون قطع شد .پشت در بسته ایستادم .نفس عمیقی کشیدم و با دستایی که میلرزیدن دستگیره رو
پایین کشیدم .اتاق خیلی تاریک بود .خسرو و افسانه یه گوشه ایستاده بودن و زمین رو نگاه میکردن .از
کنار پنجره دوباره صدای پچ پچ بلند شد .سرم رو به سمت پنجره چرخوندم .سمیر با ترس یه چیزی رو
زیر گوش سامیار تعریف میکرد و سامیار دست به سینه و حق به جانب به زمین خیره شده بود .زمین رو
نگاه کردم و جیغ کشیدم .نفس با شکمی خونی روی زمین افتاده بود .بازم جیغ زدم .با جیغ فرار کردم و
از خونه بیرون رفتم .تنها چیزی که توی ذهنم بود لباس خونگیم بود که پوشیده بودم.
رازک؟ رازک؟از خواب پریدم .نفس نفس میزدم .مامان باالی سرم بود .دستش رو روی موهام کشید:
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فقط یه خواب بود ...خواب.پتو رو کنار زدم و روی تخت نشستم .توی شوک بودم .مامان داد زد:
هاتف ببین از صبح کی داره در میزنه.برق از سرم پرید و با چشمهای گرد شدهام به مامان نگاه کردم .موهام رو مرتب کرد:
پاشو حاضر شو .حداقل امروز رو اینقدر بدعنق نباش.از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت .پشت سرش رفتم و در اتاقم رو بستم .فورا به طرف پنجره
رفتم و پرده رو کنار زدم .در آهنیِ زنگ زده باز بود و بابا کنارش ایستاده بود و داشت باهاش حرف میزد.
پرده رو مرتب کردم و گوشیم رو از روی زمین برداشتم .همه تماسها و پیامها از سامیار بود .بدون اینکه
بخونمشون حذفشون کردم .اونقدر نگران نفیسه بودم که نمیتونستم کاری کنم .باید بعد از خوندن
صیغه به بابلسر بر میگشتم پس کولهام رو برداشتم و دو دست لباسم رو توش ریختم .تمام وسایلی که
آورده بودم رو هم جمع کردم .شلوار و مانتوی مشکیم رو هم پوشیدم .شالم رو روی شونهام گذاشتم و
خواستم برم صورتم رو بشورم که دستی به در اتاقم خورد .بازش کردم و بابا رو پشتش دیدم.
صبح بخیر.صبح بخیر بابا.گفت:
میدونی کی پشت در بود؟مامان خودش رو بهمون رسوند و گفت:
کی؟پسر آقای اردالن.ترجیح دادم به موکت زیر پامون نگاه کنم .گفت:
میگفت کلی زنگ زده و تو جوابش رو ندادی.Page 208
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گفتم:
خواب بودم.نگران شده بود .بهش اجازه دادم تو رو ببره محضر.سرم رو با تعجب باال گرفت:
اما بابا...حق رو به اون میدم.دستهام رو روی پیشونیم گذاشتم .سامیار با اون زبونی که داشت ،حتی بابا رو هم به طرف خودش
کشیده بود .چاره دیگهای نداشتم .از کنارشون رد شدم و توی آشپزخونه صورتم رو شستم .شالم رو سر
کردم و داشتم سویی شرتم رو میپوشیدم که مامان گفت:
با همین لباسهای مشکی میخوای بری؟فقط سه ماه از فوتش گذشته.چین خوردگی گوشه چشمش بیشتر شد .کولهام رو برداشتم و بعد از خداحافظی وارد حیاط شدم .ساعت
تازه شش و نیم صبح بود .نمیدونستم این یک ساعت و نیم رو چهجوری میخواستیم بگذرونیم .کفش
کتونم رو پوشیدم و از خونه خارج شدم .خورشید توی آسمون بود؛ اما دیده نمیشد .کوچه خیلی خلوت بود
و سرمای هوا اونقدر زیاد بود که سویی شرتم برای گرم نگه داشتنم کفایت نمیکرد .سامیار رو که توی
ماشینش نشسته و سرش رو روی فرمون گذاشته بود ،دیدم .حاال دیگه از خودمم به خاطر اذیت کردنش
عصبی بودم .از دیشب تا صبح نخوابیده بود و به من زنگ میزد .چهقدر خوب که مامان و بابا صدای در
زدنش رو صبح شنیدن .شایدم دیشب دست از در زدن برداشته بود .ماشینش رو کنار دیوار پارک کرده
بود و نمیتونستم سوار شم .مجبور شدم به ماشینش نزدیک شم و بیدارش کنم.
***
سامیار:
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چشمهام میسوختند؛ اما خوابم نمیاومد .توی این شرایط حتی فکر خواب هم برای من حرام بود.
پیشونیم از سفتی جنس فرمون درد گرفته بود .کاش آدم صبوری نبودم .از این انتظار طوالنی خسته
میشدم و از کوره در میرفتم؛ اما اینجوری به هیچ کدوم از اهدافم نمیرسیدم .رازک با ارزشترین
خواسته من بود و میدونستم که خواستههای باارزش فقط با صبر به دست میان .صدای بدون ریتم
خوردن دستی به شیشه پنجره باعث شد سرم رو بلند کنم .با دیدن رازک حیرت کردم .فکر نمیکردم با
دیدن چهره آرومش بعد اون همه نگرانیِ دیشب اینقدر تعجب کنم .مثل میخی شده بودم که به دیوار
زدنش و توان تکون خوردن رو نداره .حرفهاش رو لب خونی کردم:
ماشین رو تکون بده.به خودم اومدم و نفسم رو به راحتی بیرون دادم .خداروشکر که سالم بود .ماشین رو روشن کردم و از
پارک درش آوردم .دورش زد و سوارش شد .وقتی روی صندلی کنارم نشست نفسم تازه شد .انگار بعد از
مدتها تونسته بودم آروم نفس بکشم.
میخوای تا کِی اینجا بمونی؟تا هر وقت که تو بگی.نفسش رو پر از سر و صدا بیرون داد .گفتم:
دیشب چه اتفاقی افتاد؟سرش رو چرخوند و از پنجره به بیرون نگاه کرد:
هیچی.خودم رو برای این جواب آماده کرده بودم .آرامشم رو حفظ کردم و گفتم:
پس معین دیشب چی گفت؟زیر لب گفت:
نباید بهش میگفتم.Page 210
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چرا دیشب گریه میکردی؟سرش رو به صندلی تکیه داد و چشمهاش رو بست .حاال میتونستم بی این که چیزی بگه نگاهش کنم.
یه تکه از موهاش نصف پیشونیش رو میپوشوند .چهرهاش اینجوری بزرگتر نشونش میداد .حاال که
مدل موهاش رو عوض کرده بود خیالم راحت شده بود .وقتی موهای چتریش رو صورتش بودن توجه همه
رو به خودش جلب میکرد.
میشه از اینجا بریم؟چشمهاش رو باز کرد و نگاه من رو روی خودش دید .گفتم:
از کِی برات غریبه شدم؟میشه فقط از اینجا بریم؟دستم رو به صورتی که کم کم داشت از ریش زبر میشد ،کشیدم و راه افتادم .از این که باهام حرف
نمیزد اذیت میشدم .بزرگترین انتقامی که میتونست از من بگیره نادیده گرفتنم بود و اونم به راحتی
اینکار رو میکرد .هر چیزی که ازش میترسیدم سرم میاومد .خدایا ،قرار نبود تنهام بذاری .وارد خیابون
اصلی شدم و راه افتادم .گفتم:
حضورِ من ناراحتت میکنه؟همونطور که از پنجره به بیرون نگاه میکرد ،گفت:
نچ.من کمکت میکنم رازک.اینجوری بیشتر من رو برده خودت میکنی.سعی کردم فکرم رو جای دیگهای متمرکز کنم تا کنترلم رو از دست ندم .سکوت بهترین راه برای من
بود .من هنوزم از عذاب وجدان خالص نشده بودم و به خاطر این که رازک رو با سواستفاده برای خودم
خواستم احساس گـ ـناه میکردم .نمیخواستم با هر لحظه شنیدن کنایههاش احساسم رو نسبت به
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خودم از این بدتر کنم .حق با رازک بود .حاال که صحیح و سالم کنارم نشسته بود ،چرا این نگرانی رو
تموم نمیکردم؟ نفس عمیقی کشیدم و به ساعت نگاه کردم .گفتم:
هنوز هفت هم نشده .چیزی میخوای؟نچ.صبحانه خوردی؟با صدای ضعیفی گفت:
چهطور از گلوم پایین بره؟ماشین رو کنار جدول پارک کردم و دستهام رو باال بردم:
تو بگو چیکار کنم.سرش رو به شیشه پنجره تکیه داد و زمزمه کرد:
هیچی.چی خوشحالت میکنه؟پوفی کشید و چشمهاش رو بست .از کارم پشیمون شدم .نباید اینکار رو میکردم .نمیتونستم تا ابد با
عذابِ این که رازکم خودش رو برده من میدونه سر کنم .با این که اون هیچ بدهی به من نداشت داشتم
از ناآگاهیش سو استفاده کردم .نمیتونستم شاهد ناراحتیش باشم .باید همه چیز رو بهش میگفتم و بابت
کارم ازش عذرخواهی میکردم .گفتم:
میخوام چند تا سوال ازت بپرسم.با کالفگی موهاش رو زیر شالش قایم کرد و گفت:
لطفا بس کن.بیتوجه به حرفش پرسیدم:
االن چی ناراحتت میکنه؟ حضورِ من؟Page 212
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جوابم رو نداد .صدام رو باالتر بردم:
جواب تو باعث میشه من تصمیم تازهای بگیرم .میخوام این تصمیم تازه باعث آرامش تو بشه .پسصادقانه جوابم رو بده ...همین االن چی باعث ناراحتیِ توئه؟
با خشم برگشت به طرفم و گفت:
اون تو نیستی .االن ،چیزی که ناراحتم میکنه تو نیستی .چیزی که خوشحالم هم میکنه تو نیستی .پسبیخیال من شو .باشه؟
خواستم بپرسم چی غیر از من باعث ناراحتیش شده؛ اما ترجیح دادم راحتش بذارم .اگه اینطوری
احساس آرامش میکرد من بهش احترام میذاشتم .ماشین رو روشن کردم و فرمون رو به طرف راهی که
به محضر میرسید چرخوندم .نمیتونستم از دستش بدم یا نمیخواستم؟ هر چی که بود به هر چیزی که
مانع از جدا شدنش ازم میشد تن میدادم .سعی کردم با فکر این که این فقط یه محرمیت ساده است
خودم رو قانع کنم؛ اما اینجوری از شدّت عذابم کم نمیشد.
***
عاقد بهمون تبریک گفت و دفتر بزرگش رو بست .رازک که روی صندلی کنارم نشسته بود از روی تظاهر
بهم لبخند میزد .مادرش و پدرش اومدن و پشتش ایستادن .بابا و مامان و کامیار هم اومدن و تبریک
گفتن .هیچ حسی جز شرمندگی نداشتم .رازک بهم اعتماد کرد و من به اعتمادش خــ ـیانـت کرده بودم.
رازک از جاش بلند شد و پدر و مادرش رو بغل کرد .خانواده بکتاش از ما فاصله گرفتن و دورتر ایستادن تا
حرفهاشون رو بزنن .رازکم میبایست با این حالش به شادی تظاهر کنه و به اونها دلگرمی بده .مامان
گفت:
رازک انتخاب خوبی بود پسرم.بابا که کنار مامان ایستاده بود گفت:
از این به بعد باید همه جا مراقب و پشتیبانش باشی .در ضمن ،یادتم نره مراقب نصف اموالت...Page 213
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مامان وسط حرف بابا پرید و گفت:
بابات نمیخواست بیاد .به زور آوردمش.بغلش کردم و زیر گوشش گفتم:
میدونستم اینکار رو میکنی.بعدش کامیار بغلم کرد و گفت:
همیشه موفق باشی داداشم .از دستش نده.دوباره بغلش کردم و شونههاش رو فشردم:
کاش اینطور که تو بگی بشه.کامی کنار رفت و پشت سرش بابا رو دیدم .باهاش دست دادم .گفت:
خرج عروسیت آخرین درخواستیِ که ازم میکنی .مگه نه؟لبخند تلخی زدم:
اگه بخوام عروسی کنم.از االن دارین در مورد عروسی حرف میزنین؟برگشتم و خانم بکتاش رو پشت سرمون دیدم .لبخند زدم:
نه ،راستش...لبخند گرمش باعث شد ساکت بشم .رازک بین پدر و مادرش ایستاده بود و با بیقراری این پا و اون پا
میکرد .مادرش گفت:
توی این سه ماه دخترم پیش تو امانته.دستم رو روی سینهام گذاشتم و گفتم:
بهتون اطمینان میدم مراقبشم.پسرم امانتداره!Page 214
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خانم بکتاش حرف مامان رو تایید کرد و باهم خندیدن .با آقای بکتاش دست دادم .من رو کنار کشید و
قبل از این که حرفی بزنه من گفتم:
چرا برای راحتی خیالتون همه اموال رو توی شرط ذکر نکردین؟وقتی آدمی چیزی که بهش نیازی نداره رو توی یه معامله گرو میذاره؛ نمیشه بهش اعتماد کرد.سرم رو پایین انداختم .چرا فکر میکرد رازک کنارِ من شادتر از قبل میشد؟ رازک خودش گفته بود که
وقتی اسیر بشه نورش رو از دست میده و پژمرده میشه .آقای بکتاش اضافه کرد:
تو و دخترم با هم محرم شدین .برای هیچ پدری این یه کار ساده نیست .دخترم رو برای دیدنخوشبختیش به تو سپردم و اگه توی این سه ماه حتی یه بار بشنوم یا به گوشم برسه که ناراحتش کردی
ازت میگیرمش.
با صدای خسته و آرومم گفتم:
متوجهم آقای بکتاش.موقع رفتنمون عاقد یادآوری کرد که روز سوم ماهِ فروردین صیغه باطل میشه و محرمیت ما از بین میره.
ازش تشکر کردیم و همگی داشتیم از پلهها پایین میرفتیم که مامان گفت:
چرا عروس و داماد آینده دست هم رو نمیگیرن؟بابا بهش اعتراض کرد:
خانم االن وقت این حرفها نیست.من که دست مامان رو گرفته بودم تا نیفته گفتم:
مادرجان االن نه.همه توی راه پله ایستاده بودیم و به هم نگاه میکردیم .رازک با دلهره بهم چشم دوخته بود .آقای بکتاش
گفت:
حق با آقای اردالنه ،فعالً از اینجا بریم.Page 215
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خب این دوتا باید به همین زودی به هم نزدیک شن .وگرنه چشم به هم بزنن میبینن شده فروردین وهیچ کاری نکردن.
رازک با یه لبخند گفت:
مهتاج خانم نگران نباشین .سامیار برای همه چی حتی استفاده از وقت هم برنامه ریزی میکنه.اما من راضی نمیشم .باید ببینم پسرم دست دختری که همش ازش حرف میزنه رو بگیره و از پلههاپایین بره.
بابا با بیحوصلگی نچی گفت و داشت کم کم عصبانی میشد که خانم بکتاش گفت:
عیبی نداره که عزیزم .برو دست آقا سامیار رو بگیر باهم برین.یاد اون شبی افتادم که دستش رو گرفتم و سرم داد کشید که این کارم حرامه .توی تمام مدتی که
کنارش بودم همین مسئله مانعم میشد .چند بار سرکوفت این که محرمم نبود رو خوردم و چهقدر بابتش
زجر کشیدم .حاال داشتمش و نمیتونستم بهش نزدیک شم؛ چون اون من رو نمیخواست .رازک یه قدم
جلو اومد .دست مامان رو توی دستای بابا گذاشتم و از پلهها پایین رفتم و منتظر شدم برسه .هنوز برای
گرفتن دستم دودل بود که صدای زنگ موبایلم انگار نجاتش داد .نفس راحتی کشید و دستهاش رو توی
جیبش گذاشت .از جمع معذرت خواستم و اجازه گرفتم که جواب بدم .موبایلم رو از توی جیبم در آوردم.
اسم سمیر روی صفحه بود .از پلهها با سرعت پایین اومدم و توی پیاده رو ایستادم .قسمت پاسخ رو
لمس کردم و گوشی رو زیر گوشم گذاشتم:
سالم سمیر.سامی؟صداش رو به سختی شنیدم .انگار توانی توی صداش نبود .گفتم:
چی شده؟به کمکت نیاز دارم.Page 216
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اخم کردم:
بازم خسرو؟نفیسهام رو بردن ...بردنشبیاراده داد کشیدم:
چی؟ جوک میگی؟به خدا راست میگم .از رازک خانم بپرس.بالفاصله پرسیدم:
تو االن کجایی؟تو ساختمون حنا.دوباره صدام رو بردم باال:
اونجا چیکار میکنی؟ به پلیس خبر دادی؟نه.پس چیکار میکردی؟ برو پیش پلیس .منم االن دارم میام.قطع کرد .پس دلیل ناراحتیِ ماهکم همین بود .صدای پاهاشون رو از راه پله شنیدم .دیگه وقتی برای از
دست دادن نداشتیم .با دو خودم رو بهشون رسوندم و گفتم:
آقای بکتاش ،اگه رازک مایله ،میتونم خانمم رو برای صبحانه دعوت کنم؟عجله داری پسر؟مامان خندید:
خب آقای بکتاش حق بدین بهشون .جوونن دیگه .مگه نه عزیزم؟و به رازک اشاره کرد .رازک به ناچار سرش رو تکون داد و آقای بکتاش هم قبول کرد .رازک رو صدا زدم و
با هم از جمع خداحافظی کردیم .میخواستم دستش رو بگیرم و با خودم به طرف ماشین ببرمش؛ اما از
Page 217
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این که دوباره بهم یادآوری کنه که برام ممنوعه میترسیدم .در ماشین رو براش باز کردم و نشست.
همین که پشت ماشین نشستم و روشنش کردم گفت:
من رو پیاده کن میخوام برم.گفتم:
میدونم کجا میخوای بری.با تعجب پرسید:
از کجا؟از دستش کمی عصبانی بودم .گفتم:
چرا موضوعی به این مهمی رو ازم پنهون کردی؟نفیسه به تو هیچ ربطی نداره.سرعتم رو زیاد کردم و همونطور که از همه ماشینها سبقت میگرفتم ،گفتم:
پس چرا سمیر خبرم کرد؟رازک داد کشید:
من نمیخوام تو توی این مسئله هم باهام باشی .برو به عمهات کمک کن .من میخوام خودم حلشکنم.
ناخواسته اخم کردم .از این طرز حرف زدنش خوشم نمیاومد .گفتم:
چه بخوای و چه نخوای من کنارتم.من نمیخوام باشی .با یه صیغه ساده داری اینقدر بهم امر و نهی میکنی .اگه عقد دائم بود حتما من رومیانداختی تو خونه و خودت میرفتی دنبال نفیسه ،مگه نه؟
یه چراغ قرمزو رد کردم .حواسم اصال پی رانندگی نبود .گفتم:
من چنین آدمیام؟ میخوام کنارت باشم .این کجاش امر و نهیِ؟Page 218
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جیغ کشید:
نفس خواهرِ منه .تو چه ربطی بهش داری؟دستم رو روی بوق گذاشتم تا ماشینِ جلوییم حرکت کنه .کنار نمیرفت .دستم رو همچنان فشار دادم و با
صدای جیغ رازک به خودم اومدم:
کافیه.دستم رو از روی بوق برداشت و از حرص دستهاش رو به سینهاش زد .تازه صدای بوق اون ماشینِ
جلویی بلند شد .خون به مغزم نرسید .در رو باز کردم و خواستم پیاده شم و ببینم حرف حسابش چیه که
چیزی مانع حرکتم شد .کمربندم بود .برگشتم تا بازش کنم؛ اما دست رازک رو روی سگکش دیدم .گفت:
پس هر چه زودتر من رو برسون بابلسر.در ر و بستم و از کنار اون ماشین گذشتم .از زیر تابلویی که مسیر مازندران رو نشون میداد رد شدم و
گفتم:
من چه بخوای و چه نخوای کنارت میمونم و بهت کمک میکنم.من کمکت رو نمیخوام.پس فکر کن دارم به سمیر کمک میکنم.با بداخالقی گفت:
بچه گول میزنی؟ابروهام رو باال انداختم و گفتم:
جاده خطرناکه .کمربندت رو ببند.پوفی کشید و کمربندش رو بست .نفیسه رو دزدیده بودن .اگه از قبلش جریان مرگ ندا رو نمیدونستم
هیچ وقت دزدیدن نفیسه خانم رو باور نمیکردم .خواستم از رازک در مورد این که چی از این قضیه
میدونه بپرسم که با صدای زنگ تلفنش منصرف شدم .از توی کوله سیاه رنگش موبایلش رو در آورد و
Page 219
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بدون اینکه اسمی رو از روی صفحه بخونه جواب داد:
الوآهی کشید و لبخندی مصنوعی زد:
سالم خاله جان.آره ...یهویی شد .از طرف من از عمو حمید تشکر کن.مدتی مکث کرد و دوباره گفت:
خاله من باید برم .کاری نداری؟مطمئنم همه چیز رو مامان یه دقیقه پیش داشته برات تعریف میکرده .باشه مراقبم .خداحافظ.موبایلش رو توی کیفش پرت کرد و دستهاش رو روی چشمهاش گذاشت .گفتم:
اگه یه روزی حوصله منم نداشته باشی اینجوری من رو از سرت وا میکنی؟پوزخندی زد و گفت:
تو سفرهات رو توی خونه زندگیم پهن کردی .دیگه چه بخوام و چه نخوام میبینمت.وقتی باهام اینجوری حرف میزد از احساس شرمندگیم کمتر می شد؛ اما دوباره بعد از مدتی برمیگشت.
این عذاب تا همیشه باهام میموند .باید بحث رو عوض میکردم .رازکم توی ماشینم نشسته بود.
نمیتونستم با نشنیدن صداش ساعتهام رو تباه کنم .گفتم:
خاله و عموت کِی بر میگردن؟آخرِ هفته .چهطور؟سمیر االن اونجاست.آه اندوهناکی کشید و به جاده رو به رومون خیره شد .گفتم:
درباره همین موضوع هر چی میدونی بهم بگو رازک.پس توهم باید بعدش هر چی میدونی بگی.Page 220
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سرم رو از روی رضایت تکون دادم .انگشتهاش به خاطر استرس مدام تکون میخوردن و باال و پایین
میرفتن .با سرعت واژهها رو پشت هم چید:
اولش نفس از این که یکی بهش زنگ میزنه و تهدیدش میکنه بهم گفت .بعدش ارتباطم باهاش قطعشد .بعد یه پیام از افسانه گرفتم که گفت جون نفس تو خطره.
با تعجب گفتم:
افسانه؟ اگه میدونست پس چرا خودش کاری نکرد؟منم نمیدونم .بهش زنگ زدم .هیچ کس جوابم رو نداد.زیر لب گفتم:
ولی من میدادم.مدتی سکوت کرد .بعد دو مرتبه گفت:
حاال تو بگو.بیمقدمه گفتم:
حدس میزنم پای خسرو این وسطه.دستش رو به پیشونیش زد:
آخ چرا خودم بهش فکر نکردم؟ اما چرا؟ خسرو چرا باید نفس رو بدزده؟دنده رو عوض کردم و در حالی که پام رو روی پدال گاز فشار میدادم ،گفتم:
مشکل همینجاست.از کجا اینقدر مطمئنی؟ندا همینطوری مرد.رازک بازم جیغ کشید:
اما نفس مثل ندا نیست .نفس نمیمیره ،ما نجاتش میدیم.Page 221
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کوتاهی از من بود .باید حواسم رو موقع حرف زدن جمع میکردم .یه قطره اشک از چشمهاش پایین
اومد .گفتم:
حق با توئه ماهکم .سرنوشت نفیسه به هیچ وجه مثل ندا نیست .نفیسه مارو داره.مثل بچهها گفت:
پس اون رو با ندا یکی نکن.باشه ماهکم.نفس عمیقی کشید .احساس کردم میخواد چیزی بگه؛ اما نگفت .نمیدونستم باید نگران چی باشم.
نگرانِ ماهکم که ازم نفرت داشت یا نگرانِ سمیر که راهش رو گم کرده بود .یا نفیسه که هیچکس
نمیدونست کجاست.
چهقدر دیگه میرسیم؟اگه جاده خلوت باشه ،ساعت دوازده بابلسریم.دریچه بخاری رو ،رو به خودش تنظیم کرد و چشمهاش رو بست .از این که توی ماشینم احساس راحتی
میکرد خوشحال بودم .کاش این حس رو توی خونهام هم پیدا میکرد.
***
خسرو:
در خونه رو با کلید باز کردم و توی آرامش همیشگیش احساس راحتی کردم .تاریکی و خلوتی این خونه
حالم رو بهتر میکرد و این روزها رستم با وجود کثیفش خونهام رو به کثافت میکشید .لباسم رو در آوردم
و روی آویز کنارِ در گذاشتم .صدا زدم:
رستم؟صدام چندبار تکرار شد و به خودم برگشت .پس خونه نبود .میتونستم با نبودن یه موجود خیانتکار توی
خونهام یکم روی اهدافم تمرکز کنم .فکر بیخبری از نفیسه و افسانه مدام توی سرم میچرخید .یه راه
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برای نجات افسانه وجود داشت .لوسیفر میتونست کمک کنه .بدون این که چراغ پذیرایی رو روشن کنم
پشت میزم نشستم و شمارهاش رو گرفتم .چند بوق خورد و بعدش صدای ضعیفش توی گوشم پیچید.
میدونستم زنگ میزنی.گفتم:
به افسانه چی گفتی که فکر میکنه لو دادنِ ما کار توئه؟اون تحقیر شده و عصبیه .بهش حق میدم دیوار من رو کوتاه ببینه.میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی؟آهی کشید و گفت:
پاهام درد میکنن.اونم برای من بازی در میآورد .گفتم:
عوضش چی میخوای؟انتقام قتل سهیل عزیزی رو.حدس میزدم .قبوله .حاال پاهات خوب شد؟آره ،چیکار کنم؟بهش تمام چیزایی که باید میدونست رو گفتم و منتظر شدم .تماس رو قطع کرد تا بتونه افسانه رو پیدا
کنه .توی این مدت بارها شماره نفیسه رو گرفتم ،اشغال بود .ساعت نزدیک پنج صبح بود و من هنوزم
ازش بیخبر بودم .بعد از گذشتن یه ربع لوسیفر شروع کرد به زنگ زدن .گوشی رو برداشتم و گفتم:
قبول کرد؟میگه باید با تو صحبت کنه.خیلیِ خب .گوشی رو بده بهش.چشمهام رو بستم و خودم رو برای گریه و اعتراضهای افسانه آماده کردم .بهم گفته بود که از شکنجه و
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مرگ میترسید و حاال من تنهاش گذاشته بودم.
خسرو؟خودمم.صداش میلرزید .گفت:
درسته که لوسیفر مقصر نیست؟بهش اعتماد کن .میام دنبالت.خسرو؟چیه؟یه کاری بکن.پوفی کشیدم و گفتم:
میخوام بکنم دیگه.نفیسه اینجاست .رامبد دزدیدتش تا تو رو زجر بده.یه لحظه خون به مغزم نرسید و داغ کردم:
از کجا قضیه نفیسه رو فهمید؟با گریه گفت:
من رو ببخش ،من بهش خبر داده بودم.از نفرت و خشم نمیتونستم درست فکر کنم .گفتم:
پس اگه بالیی سرش بیاد تو رو مقصر میدونم.جیغ کشید:
خسرو...قطع کردم و خواستم به رامبد زنگ بزنم و تهدیدش کنم که یادم اومد نقشه این نبود .رامبد نمیدونست
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من از همه چی خبر دارم .نمیتونستم نفیسه رو هم مثل ندا از دست بدم .اگه اینکار رو میکرد ،خودم
بدنش رو تیکه تیکه میکردم .صدای زنگ موبایلم من رو به خودم آورد .شمارهاش رو نمیشناختم .با
حرص جواب دادم:
بله؟آقای جهانشیری؟کی حرف میزنه؟سرگرد صدری هستم .اطالعاتی که داده بودین درست بود .ما داریم روشون کار میکنیم.با تعجب از صندلیم بلند شدم و گفتم:
همین االن فهمیدم که نامزدم رو گروگان گرفتن.کجا نگهش داشتن؟نمیدونم.شما در این مورد تحقیق کنین و اگه چیزی به دست آوردین با ما تماس بگیرین .شما رو به یکی ازمامورامون در این رابط ارجاع میدم.
قطع کردم و دستم رو روی سرم گذاشتم .نمیتونستم یه جا بشینم و منتظر باشم اونها نجاتش بدن .من
توی کلیسا رابط داشتم و میتونستم خودم نفیسه رو پیدا کنم .به لوسیفر پیام دادم:
جای نفیسه رو پیدا کن.کت چرمم رو پوشیدم و از خونه بیرون رفتم .وقت این رسیده بود که با مامورهای پلیس همکاری کنم .اگه
مجبور نبودم با پلیس تماس بگیرم با استفاده از آدمهای خودم همه چیز رو حل میکردم .توی چنین
شرایطی چنین چیزی نمیتونست مهم باشه .مهم این بود که پایان کارِ رامبد نزدیک بود.
***
نفیسه:
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صدای پچ پچ حرفهاشون رو میشنیدم .بهخاطر اون دستمال خیسی که اون مرد روی صورتم گذاشته
بود سرم گیج میرفت .روی سرم یه کیسه پارچهای بود .االن کجا بودم؟ جز تاریکی چیزی نمیدیدم.
صدای خنده یه نفر رو شنیدم .چشمهام از اشک خیس شدن .چرا خدا فکر کرده بود که من طاقت این
ماجراها رو دارم .گفتم:
شما کی هستین؟پچ پچشون قطع شد .صدای پای دونفر رو روی یه زمین خیس شنیدم .خواستم دستهام رو آزاد کنم؛ اما
نمیشد .انگار روی یه صندلی بودم چون دستهام رو از پشت به میلهاش و پاهام رو به پایههاش بسته
بودن .تکونی خوردم و گفتم:
با من چیکار دارین؟قربان میخواین شباهتش رو به اون دختره ببینین؟نه رستم ،نمیخوام با دیدن این وسایل از هوش بره.جیغ کشیدم:
من کجام؟ با من چیکار دارین؟یکیشون با کفشهای نوک تیز و براقش بهم نزدیک شد .پاهاش رو از پایین کیسهای که روی سرم بود،
میدیدم .زمین سیمانی به رنگ زنگِ آهن بود .ناله کردم:
اینجا کجاست؟عصر یخبندونه.ساکت شدم .چی میگفت؟ با صدای بلندی زیر خنده زد و گفت:
من یه بچه دارم که فقط رستم ازش خبر داره .اون همیشه تمام سریِ این کارتون رو میبینه و من رومجبور میکنه آهنگهاش رو براش بخونم .میدونی چرا این رو برای تو میگم؟
از گردش کفشهاش دور صندلیم میفهمیدم که داره دورم میچرخه .همزمان دستش رو روی شونههام
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میکشید .سرم رو با ترس به چپ و راست تکون دادم .گفت:
چون تو قرارِ بمیری.چرا؟اوه ،نچ نچ نچ ،گریه نکن خانم کوچولو .خسرو رو ناراحت نکن.خسرو؟یهو تمام حرفهایی که از ندا زدن یادم اومد .گفتم:
شما ندا رو کشتین؟این بار هر دوشون خندیدن.
قربان ،شروع کنم؟االن نه .فعال بذار با این خانم کوچولو گپ بزنیم.اگه اونها ندا رو کشته بودن پس منم میکشتن .هیچ کس نمیدونست من کجام .از ترس زانوهام خودبه
خود تکون میخوردن .همش به وصیت نامهام که توی خونه بود فکر میکردم .حاال که نوشته بودمش
آرامش خوبی رو برای استقبال از مرگ حس میکردم .نفس راحتی کشیدم و سرم رو باال گرفتم .اینجا
هوا سرد و مطبوع بود .توی دلم گفتم "خداجونم اگه یه مرگ راحت داشته باشم ،دیگه ازت چیزی
نمیخوام ".اون مرد گفت:
خب ،سواالت رو خوردی؟سوالی ندارم.نمیخوای بدونی کجایی و چرا اینجایی؟شما میخواین من رو بکشین .مهم نیست برای چی .همین که قبل از دیدن مرگ اطرافیانم میمیرم برامخوبه.
بازم صدای خندهاش بلند شد:
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ولی اگه قبل از مرگت شکنجه بشی چی؟ بازم این حرف رو میزنی؟به خودم لرزیدم .نمیتونستم جواب بدم .گفت:
باشه خانم کوچولو ،نترس .فقط میخوام به خسرو بگی که اینجایی.نه ،نباید قبل از مرگم اون رو آزار میدادم .گفتم:
شما در هر صورت من رو میکشین .چرا اون رو زجر بدم؟قربان ،شروع کنم؟اون مرد داد کشید:
نه.از دادی که کشید ترسم بیشتر شد .بهم نزدیکتر شد و دستهاش رو روی شونههام گذاشت .گفت:
اسمت چی بود؟نـ ....نفیسه.شونههام رو محکم گرفت و گفت:
رستم منتظرِ من اشاره کنم تا مرحله دردناک شکنجه رو اجرا کنه .تو این رو میخوای؟صاف نشستم و شونه هام رو عقب دادم .از این تاریکی مطلق و شنیدن صداهای ترسناکشون خسته بودم.
گفتم:
لطفا دستتون رو از روی شونهام بردارین.انگشتهاش رو وارد کیسه کرد و به گردنم کشید .اشکهام جاری شدم .با صدای ضعیفی گفتم:
التماس میکنم .اینکار رو نکنین.دستش رو دور گردنم گذاشت و گفت:
نظرت عوض شد؟تند تند سرم رو تکون دادم و گفتم:
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زنگ میزنم.با صدای آرومی خندید و یکی از دستهاش رو از توی کیسه بیرون کشید .صدای خوردن انگشتش به
صفحه موبایل رو میشنیدم .موبایل رو از زیر کیسه روی گوشم گذاشت .از ترس میلرزیدم و اشکهام
کل صورتم رو خیس کرده بودن .با اولین بوق گوشی رو برداشت و گفت:
رامبد!صدا روی آیفون بود .پس اسم این مرد رامبد بود .انگار این اسم رو قبال یه جا شنیده بودم .لب خشک
شدهام رو با زبونم تر کردم؛ اما نتونستم چیزی بگم .رامبد با یه دست دیگهاش از گردنم گذشت و به
سمت قلبم رفت .داشتم دستش رو روی قلبم میذاشت که گفتم:
خسرو؟صداش پر از نگرانی شد:
نفیسه؟ کجایی؟گریه کردم:
نمیخواستم زنگ بزنم .مجبورم کرد.تو کجایی؟ بالیی سرت آورد؟چشمهام رو بستن .خسرو ،من از مرگ نمیترسم؛ اما...میدونم  ...میدونم ،قوی باش .رامبد صدام رو میشنوی؟دستهاش رو از توی کیسه بیرون کشید و گفت:
خب؛ چی داری بگی؟اگه بالیی سرش بیاری...صدای خنده رامبد بلند شد و لرز دیگهای به تنم انداخت:
میخوای چیکار کنی؟ مگه بابت کشتن ندا کاری کردی؟ من یه شیرم دوستِ من .شیر از کفتارPage 229
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نمیترسه.
خسرو داد کشید:
ماهیت من رو با اون رستمِ عوضی اشتباه نگیر .من تیکه پارهات میکنم.تهدید بسه .بیا دنبال معشوقهات شیر جوون .میخوام این بار خسرو و شیرین مرگ همدیگه رو ببینن.تماس رو قطع کرد و دوباره شونهام رو فشار داد:
آفرین خانم کوچولو؛ ولی حیف که اسمت شیرین نیست.صدای قدمهاش رو شنیدم .ازم دور شد و به اون مرد گفت:
برای شکنجه یه خانم نیاز نیست انگشتهاش رو قطع کنی .فقط با ارزشترین چیزی که داره رو تهدیدکن.
صدای خندههاشون اشکهام رو بیشتر کرد .احساس ناامنی میکردم .به شکنجه قبل از مرگ فکر نکرده
بودم .این بدترین ظلم در حق یه انسان بیگـ ـناه بود.
***
با صدای یکی که همش با دستش به زانوم میزد ،بیدار شدم .گفتم:
بله؟دست از ضربه زدن به زانوم برداشت و گفت:
خسرو نجاتت میده.گفتم:
تو کی هستی؟یه واسطه که هنوزم حرفش اینجا خریدار داره.سرم گیج میرفت .چشمهام رو بستم و گفتم:
من کجام؟Page 230
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زیر زمین .خسرو پیدات میکنه.صدای کفشش رو که روی زمین خیس میدوید و ازم دور میشد رو شنیدم .نمیدونستم چند ساعت از
زمانی که دزدیده بودنم گذشته بود .کاش مامان و بابا هیچ وقت این موضوع رو نمیفهمیدن .برای اومدنِ
خسرو بیقراری میکردم ،ترس واقعی حاال به جونم افتاده بود.
***
سمیر:
کاغذی که توش وصیت نامهاش رو نوشته بود رو روی زمین گذاشتم .نمیتونستم حرکت کنم .توانی توی
تنم مونده نبود .دیدنِ جای خالیش رغبت برای هیچ کاری نکردنم رو افزایش میداد .من واقعا یه
بیمصرف بودم که هر بار با دیدنِ جای خالی معشوقش آه میکشه؟ اشکم رو پاک کردم و به دیوار رو به
روم خیره شدم .کنار در ورودی خونهاشون روی سرامیک سرد نشستم و منتظر اومدنِ سامی شدم .دو
ساعتِ پیش بابا بهم زنگ زده بود و جریان رو واسش تعریف کرده بودم .ناراحت شده بود .دوباره صدای
زنگ گوشیم بلند شد .دعا میکردم کسی باشه که از نفیسه یه خبر بهم برسونه؛ اما بابا بود .جواب دادم:
سالمسالم .پلیس چی گفت؟با ناامیدی و عصبانیت گفتم:
گفت باید بیست و چهار ساعت بگذره.قانون این رو میگه .تو االن کجایی؟توی خونهاش.خونهاش بیصاحبه؟به درِ شکسته که از ال به الش باد سرد وارد خونه میشد اشاره کردم:
نه ،درش رو شکستم.Page 231
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االن رفتی اونجا برای چی؟ منتظری مظنون به صحنه جرم برگرده؟ پاشو برو دنبالش.نمیدونم کجا رو باید دنبالش بگردم آخه .نمیدونم کجاست .نمیدونم کی بردتش .فقط میدونم کارخسروئه.
میخوای دست روی دست بذاری و مثل ندا فقط مرگش رو تماشا کنی؟از جام بلند شدم و گفتم:
فکر میکردم تغییر کردم بابا .فکر میکردم قوی شدم؛ اما انگار هنوزم همونم.با لحنی پر قدرت گفت:
برو دنبالش ،براش تالش کن و نشون بده اون آدم سابق نیستی.میترسم بابا.ترسِ تو مشکل من نیست .من میخوام توانمندیت رو بهم اثبات کنی.صداش قطع شد .چند بار صداش زدم .من راهش رو بلد نبودم و اون به همین راحتی تنهام میگذاشت.
شماره سامی رو گرفتم .فورا برداشت .گفتم:
کِی میرسی؟دوازده اونجام .رفتی پیشِ پلیس؟داد کشیدم:
من نمیتونم بیست و چهار ساعت دست روی دست بذارم تا هر بالیی سرش بیارن .نمیتونم ازدستش بدم.
روی زانوهام افتادم و التماسش کردم:
تو رو خدا سامی ...بهم بگو چیکار کنم.صدای نفسش رو شنیدم .گفت:
نمیدونم رفیق .واقعاً نمیدونم .این سرنوشت توئه .خودت ورقش میزنی.Page 232
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تمام وجودم پر از خشم شد .ایستادم و گفتم:
فعال که خسروی کله پوک داره برام ورقش میزنه.قطع کردم و بالفاصله دنبال شمارهاش گشتم .نمیدونستم از سامی شمارهاش رو گرفته بودم یا نه .روی
اسمش ایستادم .انگشتم رو روی اسمش زدم و گوشیم رو به گوشم نزدیک کردم .اعصابم از دستش
خورد بود ،یعنی وای به حالش اگه از این جریان خبر نداشت و مشغول خوش گذرونی بود.
تو چی میگی این وسط؟نفیسه کجاست؟پوزخند زد .صداش رو واضح دریافت نمیکردم .گفت:
چی شد که فکر کردی پیش منه؟پس پیش منه؟ تو ندا رو کشتی پس ناپدید شدنِ نفیسه هم به تو ربط داره.اصال ربط داره .به تو چه؟ میخوای چه غلطی بکنی؟دستم رو مشت کردم و گفتم:
میزنم لت و پارت میکنم.با اون صورت سوخته و کبود شدهات؟زر نزن برای من .بگو نفیسه کجاست.خندهای عصبی کرد و گفت:
فقط داری وقت من رو میگیری و از فرصتهای نجات دادنش کم میکنی.چشمهام گرد شدن .پس اون از همه چی خبر داشت ،حتی بهش نزدیک شده بود .داد کشیدم:
کجایی؟بهت میگم کجام؛ اما مطمئنم که نمیای .تو مثل موش توی سوراخت قایم میشی؛ چون میترسی .اینبارمن برای نجات جونش تالش میکنم و بعدش من اون رو برای خودم نگه میدارم.
Page 233

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

فقط آدرس رو بفرست .حرف زدن کار سادهایه.تماس رو قطع کردم و از خونه بیرون رفتم .کفشم رو پوشیدم و درحالی که داشتم از پلهها پایین میرفتم
پیامش رو خوندم .آدرسش برام آشنا بود.
***
ساعت نزدیک به دوازده بود .خورشید وسط آسمون بود؛ اما هیچ نوری نداشت .ابرها روش رو پوشونده
بودن .فرمون رو چرخوندم و وارد جاده خاکی شدم .همه جاش پر از سنگ ریزه بود .میدونستم ته این راه
به کجا میرسید و خودم رو برای هر چیزی آماده کرده بودم .از مرگ نمیترسیدم؛ اما تنها چیزی که اذیتم
میکرد از دست دادنِ نفیسه بود .قبال این راه رو با سامی و اون دخترِ اومده بودیم .اون دختر االن کجا
بود؟ خسرو و نفیسه چه ربطی به اون کلیسا و اون دختر داشتن؟ این مسائل ذهن خستهام رو خستهتر
میکردن .اونایی که ندا رو کشته بودن از هیچی نمیترسیدن ،پس آدم کشتن براشون مثل آبِ خوردن
بود .شاید باید به بابا یا پلیس خبر میدادم؛ اما دوست نداشتم اینکار رو بکنم .باید ثابت میکردم که
میتونم برای رسیدن به خواستهام خطر کنم .نمیخواستم دوباره اون سمیری باشم که یک سال برای از
دست دادنِ ندا گریه کرد .از جاده خاکی گذشتم و هنوز به مزرعه نرسیده بودم که یه سری ماشین سیاه
رنگ دیدم .با فاصله خیلی زیادی از کلیسا توی یکی از زمینهای بیگیاهِ کشاورزی پارک کرده بودن .توی
اون جاده خلوت پام رو روی ترمز گذاشتم و رفت و آمدشون رو زیر نظر گرفتم .دیدم که چندتاشون با
بیسیم این طرف و اون طرف میرفتن و چندتایِ دیگه با سرعت یه کاری رو انجام میدادن .جلیقه های
ضد گلوله و لباس مخصوص تنشون بود .اونا پلیس بودن .توی این نظریه هیچ شکی نداشتم .فرمون رو
چرخوندم و وارد زمین کشاورزی شدم .وقتی متوجه اومدنم شدن چند تاشون رو به روی ماشینم ایستادن
و اسلحهاشون رو به طرفم نشونه گرفتن .بیاختیار پام رو روی ترمز گذاشتم و پیاده شدم.
از اونا نیست.این صدای دادِ خسرو بود .اسلحههاشون رو غالف کردن و برگشتن .بهش نزدیک شدم .همدیگه رو با
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تمسخر و خشم نگاه میکردیم .جلوم ایستاد و گفت:
فکر نمیکردم بیای.ماشین پاترول سیاه رو نشون دادم:
فکر نمیکردم با پلیس همکاری کنی.من برای زنده بیرون آوردنِ نفیسه از اونجا هر کاری میکنم؛ اما این تویی که اونجا وایمیستی و از دورنگام میکنی.
دستم رو روی سینهاش گذاشتم و به عقب هلش دادم .هم زمان با غیظ گفتم:
اینکار رو میکنی؛ چون میدونی اون بهخاطر تو اون توئه؛ اما من نمیذارم اینجوری خودت رو تبرئهکنی.
این بار با هر دو دستم تو سینهاش مشت زدم و فریاد کشیدم:
بگو چرا؟ چرا ندا بهخاطر تو کشته شد و نفیسه االن دست اونهاست؟چشمهام رو بستم و مشتهام رو توی صورتش کوبیدم .به خاطر خشم سرعتم توی حمله زیاد شده بود.
گفتم:
اصال اونها کی هستن؟ساعدش رو برای دفاع باال آورد و درست زمانی که من فکرم درگیرِ سوالهایی بود که با فریاد میپرسیدم
زانوش رو تو شکمم کوبید .این بار اون داد کشید:
همونهاییان که ندا رو کشتن و اگه زیادی به پروپای من بپیچی تو رو هم میکشن .فهمیدی چی گفتم؟شونه هاش رو گرفتم و روی زمین خاکی انداختمش .خواستم تمام دردهام رو تالفی کنم که اون چندتا مرد
سیاهپوش نذاشتن .با داد و بیداد خودشون رو بهمون رسوندن .خسرو رو از روی زمین بلند کردن.
خواستن به دستهای من دست بند بزنن که خسرو گفت مشکلی نیست .یکیشون که انگار مقامش باالتر
بود گفت:
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فکر نکنین اینجا با پادگان نظامی فرق داره .ما نظامی هستیم و اینجا مقرِ ماست .اگه یکبار دیگه چنینرفتاری ببینم از عملیاتی که بودن شما توش ضرورتی نداره اخراجتون میکنم.
یکیشون رو از دور دیدم که از ماشین پیاده شد و داد کشید:
فرمانده ،یه تماس دیگه.داره دوباره زنگ میزنه ،بدویین.همه با شنیدن این جمله از خسرو به سمت اون ماشینِ بزرگ دویدن .دنبالشون رفتم .کی دوباره داشت
زنگ میزد؟
***
رازک:
سامیار مدام صدام میکرد و ازم میخواست عجله نکنم .پلههارو دوتا یکی باال میرفتم تا زودتر به خونه
برسم .دهنم خشک شده بود و قلبم به تندی میزد .پشت درِ شکسته خونمون ایستادم .هنوزم صدای پای
سامیار توی راه پله میپیچید .در رو هل دادم و وارد خونه شدم .تموم چراغها روشن بودن .توی تک تکِ
اتاقها رو گشتم و یه کاغذ تا شده رو روی زمین پیدا کردم.
سمیر گفت که بردنش.به چارچوبِ اتاقِ آخر تکیه دادم و نگاهش کردم .توی راهرو قدم برداشت و گفت:
اما سمیر کجاست؟شونههام رو باال دادم و گفتم:
از ما چه کاری بر میاد؟ نمیدونیم کجاست .نمیدونیم کی و چرا بردتش و تهدید به مرگش کرده.دستهام رو روی دهنم گذاشتم و سرم رو پایین انداختم .بغضی که توی گلوم بود شکست:
ما باید چیکار کنیم سامیار؟بهم نزدیک شد و کنارم ایستاد .گفت:
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ناراحت نباش ماهکم .درستش میکنیم.چهجوری درستش میکنیم؟ پلیس میخواد بعد از بیست و چهار ساعت تازه دنبالش بگرده؟ بایدخودمون شروع کنیم؛ اما از کجا.
دستم رو روی دهنم فشار دادم تا صدای گریهام رو نشنوه.
به سمیر زنگ میزنم.به مامان و باباش چی بگم؟ اصال بگم؟ چهجوری میتونم اینکار رو بکنم؟دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت:
رازکم برو روی مبل بشین .فعال کاری از دستِ ما بر نمیاد.دست از گریه برداشتم .سرم رو باال گرفتم و جیغ کشیدم:
چهطور این رو میگی؟ نفس تو خطره ،بردنش .من برم روی مبل بشینم؟دستش رو پس زدم و زار زدم:
برو به عمهات بگو روی مبل بشینه .من نفس رو میخوام .یه کاری بکن.ساعد دستهام رو گرفت و تکونم داد .با اضطراب اسمم رو صدام میزد و میخواست که آروم باشم .به
خودم اومدم و دیدم که همچنان داشتم جیغ میزدم .گفت:
همه چی درست میشه رازک .باید صبر کنیم .باید منتظر بمونیم.کنارش زدم و به سمت هالِ خونه رفتم:
من نمیتونم ...نمیتونم آروم...از پشت شونههام رو گرفت و درست زیر گوشم گفت:
خواهش میکنم برای سه دقیقه روی اون مبل بشین.آروم شدم .دوباره تک تک واژههاش برام مثل قرص آرامبخش شده بودن .از جیبش یه دستمال بهم داد
و به طرف مبلها راهنماییم کرد .کتش رو در آورد و روم گذاشت .از ضعف جسمی و روحی دیگه هیچ توانی
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نداشتم .توی یکی از اتاقها رفت و در رو پشت سرش بست .برام مهم نبود سمیر کجا میرفت و چیکار
میکرد .من به اون اعتماد نداشتم .به کاغذ خط داری که توی دستم مچاله شده بود نگاه کردم .از پشتش
رد خودکار آبی رو دیدم .بازش کردم .این خطِ کشیده با نقطههای ریز مال نفس بود .اون همیشه خودکار
رو اونقدر آروم و بدونِ فشار توی دستش میگرفت که گاهی رنگ خودکار از آبی به آبیِ آسمونی تبدیل
میشد .اشکهام رو پاک کردم و خوندم:
به نام خدامن نفیسه هستم .شما االن دارین وصیت نامه من رو میخونین و این به این معنیِ که من االن مردم.
دستم رو روی دهنم گذاشتم و چشمهام بستم .هم زمان چند قطره اشک از چشمهام جاری شدن .بیصدا
شروع کردم به گریه کردن .منم دیگه مثل نفس شده بودم .فقط صورتم خیس میشد و شونههام تکون
میخوردن .نفسم مرده بود؟ کاغذ رو باال گرفتم و بقیهاش رو خوندم .برای خودش وصیت نامه نوشته بود
و توش به هممون ابراز محبت کرده بود .دیگه نتونستم تحمل کنم .دستم رو از روی دهنم برداشتم و زار
زدم .با ناله گفتم:
خواهرم مرد ...خواهرم مرد.صدای باز شدنِ در بلند شد .سامیار با دو خودش رو بهم رسوند .چشمهاش بهخاطرِ من همیشه نگران
بودن.
مگه قرار نشد سه دقیقه منتظر بمونی؟کاغذ مچاله شده رو بهش دادم و گفتم:
وصیت نامه نوشته بود .نفس میدونست میمیره.کاغذ رو باز کرد و نگاهی سرسرکی بهش انداخت .گفتم:
مرده ،نفس مرد .قبل از مرگش به فکر همه بود؛ اما ما تنهاش گذاشتیم.رو به روم روی زمین نشست و گفت:
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رازک ...نفیسه نمرده.اونقدر شدّت اشکهام زیاد بودن که نمیدیدمش .با جیغ گفتم:
بسه ،به من دروغ نگو .میدونم اون مرده.دستهاش رو به طرفم دراز کرد:
همین االن داشتم با سمیر حرف میزدم...فکر کردی من به سمیر اعتماد دارم؟ دیروز بهش گفتم بره ببینه مشکلِ نفس چیه ،نفهمید .اگه همین روبه خسرو گفته بودم االن نفس کنارم نشسته بود.
دستهام رو محکم توی دستهاش گرفت و قبل از این که حرفی بزنه دستهام رو از دستش بیرون
کشیدم .بهش تشر زدم:
به من دست نزن ...برو عقب.ترسید و با ناراحتی نگاهم کرد .تن صداش پایین اومد .نگاهش رو ازم گرفت و در حالی که چشمش به
فرش زیر پام بود گفت:
نمرده.از خجالت و ناراحتی اشکهام بیشتر شدن .اونقدر با صدای بلند گریه کردم که نفسم گرفت .دستهام
رو روی دسته مبل گذاشتم و سرم رو باال گرفتم .نفسم باال نمیاومد .شروع کردم به سرفه کردن تا راه
نفسم باز شه؛ اما اثری نداشت .سامیار رو دیدم که باالی سرم ایستاد و صدام زد .نمیتونستم حرف بزنم.
تند تند نفسهای کوتاه و بیثمر
میکشیدم و هیچ هوایی توی ریهام نمیرفت .دستش رو گرفتم و از گوشه چشم نگاهش کردم .صدای
قلبم به صدای سامیار که بیوقفه صدام میزد ،قالب بود .دستهاش رو پشتم گذاشت و جلوم ایستاد.
دستهاش رو باال برد و گفت:
با من نفس بکش .باشه؟Page 239
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همونطور که سرفه میکردم و نفسهای نصفِ و نیمه میکشیدم ،به نشونه "نه" سرم رو باال گرفتم .داد
کشید:
نفس بکش .با من .یک..قلبم درد گرفته بود و حنجرهام به خاطر سرفه زیادی تیر میکشید .انگشتهام رو بین دستهاش فشرد و
مجبورم کرد باهاش نفس بکشم .یه نفس طوالنی که نافرجام بود .سرفههام قطعش کردن .میترسیدم.
تکه تکه گفتم:
می  ...میترسم ..بمیـ ...بمیرمنفس بکش.چند بارِ دیگه با هم نفسهای آروم و طوالنی کشیدیم و دم و بازدم رو تمرین کردیم .قلبم کم کم آروم شد
و سرفههام قطع شدن .چشمهام بهخاطر گریه زیاد میسوختن .خوابم میاومد .هنوزم ریهام درد میکرد و
نمیتونستم به خوبی نفس بکشم؛ اما نفسم تنگ نبود .سامیار دستش رو روی پیشونیم گذاشت .گفت:
بلند شو بریم دکتر.نه.تو آسم داری .بلند شو.سرم رو به مبل تکیه دادم و چشمهام رو بستم:
بریم دنبال نفس.دستم رو کشید و از روی مبل بلندم کرد.
بهتر شدی؟خیلی خوابم میاومد .زمزمه کردم:
بریم پیشِ نفس.تو میری بیمارستان.Page 240
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همونجا ایستادم و با لجبازی گفتم:
یا میریم دنبالِ نفیسه یا من دیگه نفس نمیکشم.کتش رو روی تنم مرتب کرد و من رو با خودش از خونه بیرون برد .از پلهها که پایین اومدیم کنارش زدم
و گفتم:
خودم میتونم راه برم.در رو باز کردم و به آرومی سمت ماشین رفتم .سرم گیج میرفت و همه جای بدنم درد میکردن .از دور در
ماشین رو باز کرد .سوارش شدم و چشمهام رو بستم .از خودم متنفر بودم.
***
سامیار:
روی تخت گذاشتمش و از توی یخچال براش یه لیوان آب و قرص آرامبخش آوردم .نمیدونستم توی
این شرایط تنها گذاشتنش کار درستی بود یا نه .شاید بهتر بود به بیمارستان میبردمش؛ اما نمیخواستم
احساس تنهایی کنه .از توی کمد پتویی رو در آوردم که فقط چند بار ازش استفاده کرده بودم .روش
انداختم و گفتم:
وقتی بیدار شدی نفیسه رو کنارت میبینی ،آروم بخواب ماهِ من.در اتاقم رو بستم و با موبایلم دوباره شماره سمیر رو گرفتم .گفته بود خسرو رو که داره با پلیس برای
نجات نفیسه تالش و همکاری میکنه ،پیدا کرده .بار اول نتونستم کامل باهاش صحبت کنم .گوشی رو
برداشت و گفت:
سامی ،داره نزدیک میشه.چشمهام رو ریز کردم:
چی؟نمیخوام از دستش بدم .من باید برم.Page 241
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چی داری میگی سمیر؟ دفعه قبل با عجله قطع کردی .چی شده بود؟اون عوضی داره از نفیسه استفاده میکنه.از خونه بیرون اومدم و درش رو قفل کردم .کلید رو توی جیبم گذاشتم و همزمان که وارد پارکینگ
میشدم گفتم:
کدوم عوضی؟بیا همون کلیسایی که قبال باهم رفتیم .نزدیک که شدی سمت راستت یه مزرعه هست که توش شیشتا ماشینِ سیاه...
ساکت شد .صدای داد و فریاد چند مرد دیگه رو شنیدم .گفتم:
سمیر؟ چی شد؟صداها قطع شدن ،دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و گفتم "لعنتی" .سوار ماشین شدم و راه افتادم.
منظورش از کلیسا همونی بود که افسانه رو اونجا برده بودیم؟ پس خودِ افسانه کجا بود؟ هم زمان که با
سرعت از کنار ماشینها میگذشتم بهش زنگ زدم .بر نمیداشت .دیگه راهِ دیگهای غیر از رسوندن
خودم به زمینِ اصلی برام باقی نمونده بود .دیگه نمیتونستم بازیکنِ ذخیره باشم.
***
افسانه:
روشناییِ روز اتاق رو روشن میکرد .روی تختم نشسته بودم و به نفیسه فکر میکردم .کاش نه اون و نه
رازک هیچ وقت ربط من رو به این ماجرا نمیفهمیدن .در اتاق باز شد و لوسیفر با تشویش وارد شد.
گفتم:
چی شد؟ حالش خوب بود؟نفس نفس میزد .از بیرون صدای دویدن و فریاد میاومد .گفت:
اگه تا زمانی که خسرو برسه کاریش نداشته باشن شانس آورده.Page 242
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نفس راحتی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم .حاال فکرم درگیرِ صداهای بیرون بود .لوسیفر گفت:
وضعیت اضطراریه ،رامبد همه خدمتکارا رو مرخص کرده.چرا؟شونههاش رو باال انداخت:
نمیدونم .حتما فهمیده خسرو میخواد حمله کنه.سرِ ما چی میاد؟روی تخت ،کنارم نشست و از گوشه چشم نگاهم کرد.
سرِ ما نه ،تو .رامبد نمیدونه من به تو کمک کردم.پوزخند زدم ،روی واژههای "ما" و "تو" تاکید کرده بود .گفتم:
این کلیسا پر از دوربین مدار بسته است .همین جوری متوجهِ غزل شدن .امکان نداره یه دوربین همموقع رشوه دادن به نگهبان تو رو نگرفته باشه.
چشمهاش مملو از اضطراب شدن؛ اما مانع ابرازش شد و گفت:
تا همین امشب دوران رامبد به پایان میرسه .دیگه وقتی برای به ما رسیدن...صدای اس ام اس گوشیش مانع از ادامه حرفش شد .هر دو به سمتش هجوم بردیم .از خسرو بود .بازش
کرد و خوند:
به زودی عملیات اجرا میشه ،فرار کنین.چند لحظه مات و مبهوت به هم نگاه کردیم .به پای باند پیچی شدهام نگاه کردم و گفتم:
توی این شلوغی؟ من حتی نمیتونم درست راه برم.لوسیفر دستش رو روی قسمت تماس گذاشت و به خسرو زنگ زد .هنوز چند بوق هم نخورده بود که در
اتاق توسط دو مردِ قوی هیکل باز شد .از جام بلند شدم و با حرص گفتم:
چی شده؟Page 243

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

رئیس گفتن شما رو به اتاقشون ببریم.یکی دیگهاشون به لوسیفر اشاره کرد و گفت:
و همینطور شما رو.لوسیفر گوشیش رو توی دستش گرفت و وقتی داشت از کنارم رد میشد گفت:
یه لباس مناسب بپوش.یکی از اون مردها با لوسیفر به طرفِ پلهها رفت .گفتم:
در رو ببند .پنج دقیقه دیگه بیا.در رو بست و من با کمک دیوار به طرفِ کمد رفتم .از توش یه ژاکتِ نسبتا بلند پیدا کردم .اگه
میخواستیم از ساختمون کلیسا خارج شیم این خوب بود .موهام رو با یه کلیپس کوچیک پشت سرم جمع
کردم و گفتم:
میتونی بیای.وارد اتاق شد .بازوم رو گرفت و کمک کرد راه برم .گفتم:
چرا رامبد میخواد ما بریم تو اتاقش؟با لحن خشکش گفت:
دسترسی و برقراریِ امنیت.از پلهها پایین رفتیم .دیدنِ اتاقِ رامبد زیر پلهها ترس و دلهره رو به تنم تزریق میکرد.
***
خسرو:
از پشتِ ماشین وارد شدیم .صدای زنگ موبایلم رو شنیدم .مردی که پشت کامپیوتر نشسته بود اشاره
کرد برش دارم .صداش روی آیفون بود .دستم رو روی قسمت سبز گذاشتم و گفتم:
نفیسه سالمه؟Page 244

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

صدای خندهاش فضای ماشین رو پر کرد .فرمانده کنارم ایستاده بود و هیچ کس از جاش تکون نمیخورد.
قبال که تظاهر میکردی باهم دوستیم اینقدر زود سرِ اصلِ مطلب نمیرفتی.با تنفر داد کشیدم:
خفه شو .من باید با نفیسه حرف بزنم.حرف؟ تو چه قدرتی داری که من رو مجاب کنه اینکار رو بکنم؟ نه .اصال حرف نه .چه طوره ترتیبی بدمببینیش؟
به فرمانده نگاه کردم .اونم مثل من تعجب کرده بود .سرش رو تکون داد .گفتم:
خوبه.دوباره با خنده گفت:
وقتی کشتمش جسدش رو به تو تقدیم میکنم .میتونی سالهای سال از دیدنِ جسدش...خفه شو مرتیکه...داد نزن خسرو .به صدات برای زجه زدن وقتی که من دارم سر نفیسه رو میبرم نیاز داری.زبونم بند اومد .رامبد گفت:
داره حوصلم سر میره .اگه تا یک ساعتِ دیگه خودت رو نرسونی دستور میدم وقتی دارن با چاقوگردنش رو پاره میکنن از نالههاش فیلم بگیرن.
کثافت این ماجرا ربطی به اون نداره .اون و ول کن .من تسلیم میشم.تو به من خــ ـیانـت کردی خسرو .با این که میدونستم اینکار رو میکنی و رستم رو پیشت فرستادمبهت محبت کردم تا پشیمون بشی .تو قدر این شرایط رو ندونستی و این انگیزه من رو برای ذره ذره زجر
دادنت بیشتر میکنه.
فکری به ذهنم رسید .اگه این عملی میشد میتونستیم توی این بازی برنده باشیم .گفتم:
فکر میکنی اون رستمی که پیش من فرستادی به من خــ ـیانـت کرد؟Page 245
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با جدیت گفت:
چی داری بگی؟پوزخند صدا داری زدم و گفتم:
تا زمانی که من داشتم برنده میشدم طرفِ من بود .تمام نقشههای تو رو به من گفته بود؛ اما وقتی دیدتو شانست برای بردن بیشتره به من خــ ـیانـت کرد .اونی که تو بهش اعتماد داری خــ ـیانـت توی
خونشه .هر جا که قدرت باشه میره و دمش رو تکون میده.
سکوت کرد .فرمانده با چهرهای پر از سوال نگاهم میکرد .رامبد گفت:
با چی میتونی این رو اثبات کنی؟خندیدم:
شاید بعد این ماجراها وقتی تعطیالت رسید بهت نشونشون دادم.اگه دروغ گفته باشی تک تک انگشتهای عشقت رو قطع میکنم.موبایل رو به مردِ پشت کامپیوتر دادم و دستام رو روی سرم گذاشتم .سمیر سربازها رو کنار زد و گفت:
چیکار کردی؟ فکر کردی داری نجاتش میدی؟ اگه بالیی سرش بیاره چی؟روی صندلی نشستم و گفتم:
هیچ مدرکی نیست که حرف من رو یا خالفش رو ثابت کنه.فرمانده سمیر رو دور کرد و گفت:
چرا این رو گفتی؟رامبد رو میشناسم .توی این شرایط زیادی احتیاط میکنه و این باعث میشه یکی از مهرههای اصلیشرو از دست بده .اگه اوضاع اونطوری که من میخوام پیش بره رستم باهامون همکاری میکنه.
فرمانده سرش رو تکون داد و دستور داد:
افراد برای انجام عملیات آماده باشین.Page 246
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گفتم:
فرمانده ،عملیات رو چهجوری انجام میدین؟اولویت با گروگانه .ماموریت اصلی ما آزاد کردن اونه .بعدش نیروهای ویژه وارد میشن و همه رو دستگیرمیکنن.
سربازی خودش رو به ماشین رسوند و گفت:
گازهای اشک آور آماده هستن قربان.فرمانده که سرتا پا سیاه پوشیده بود کاله سیاهش رو سرش گذاشت و گفت:
برای گرفتنِ گروگان اگه مسائل خوب پیش نرفت به تو نیاز داریم.از جام بلند شدم و گفتم:
من االنم آمادهام که برم توی کلیسا.روش رو ازم گرفت و مشغول صحبت با سربازهاش شد .از ماشین بیرون اومدم و سمیر رو مشغول حرف
زدن با تلفنش دیدم .برای این که از همه چیز با خبر بمونم و در دسترس باشم روی زمین نشستم و به
الستیکِ ماشینِ بزرگشون تکیه دادم .اگه گاز اشکآور میزدن هم زمان با رامبد و آدمهاش افسانه و
لوسیفر رو هم دستگیر میکردن .حاال به لوسیفر هم مدیون بودم .بهم جایی که نفیسه رو نگه داشته بودن
رو لو داده بود و برای نجات دادنِ افسانه تالش میکرد .بیرون کشیدن اونها از زندان و دادگاه و تبرئه
کردنشون راحت نبود .مخصوصاً این که هر دوشون گناهکار بودن .گوشیم رو در آوردم و برای لوسیفر
نوشتم:
به زودی عملیات اجرا میشه .فرار کنین.صدای پای یه نفر رو روی علفهای خشک شده مزرعه شنیدم .با دیدن کفشهای تیمبرلندش سرم رو
باال گرفتم و گفتم:
موهای بلندت و عینک مامانیت هیچ به ماموریتهای ویژه نمیخوره.Page 247
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سمیر کنارم نشست و گفت:
نمیدونم اگه جای تو بودم اینقدر مصمم عمل میکردم یا نه.نمیتونستی جای من باشی .قدرتش رو نداری.ولی در عوضش قدرت چیزهای دیگه رو دارم .میتونم قلب کسی که دوستش دارم رو عاشق خودم کنم.بهش نگاه کردم .اونم بیاین که نوع نگاهش تغییر کنه بهم خیره شده بود .گر چه که باهم دشمن بودیم؛
اما انگار فعال باهم کنار اومده بودیم .گفتم:
هنوزم میتونم جبران کنم.زمانی که تو نبودی من ازت خیلی جلو زدم.کی نجاتش میده؟سرش رو پایین انداخت و گفت:
برای نفیسه فرقی نداره کی نجاتش بده .این یه داستان رمانتیک نیست .کنار کسی میمونه که دوستشداره.
مغزم کم کم داشت سوت میکشید .دستم و مشت کردم و گفتم:
ولی اگه من اون شخص رو از بین ببرم دیگه مانعی برام وجود نداره.جلوی چشمهای گرد شدهاش از جام بلند شدم .خاک شلوارم رو تکوندم و وقتی داشتم به طرف فرمانده
میرفتم صدای زنگ گوشیش رو شنیدم .دیدمش که گوشی رو زیر گوشش گذاشت و گفت:
سامی ،داره نزدیک میشه.پس اون با سامیار در ارتباط بود .چهطور اونها میتونستن برای هم رفقای بامرام باشن؛ اما من به هرکی
که نزدیک میشدم بهم نارو میزد؟ زنگ گوشیم من رو به خودم آورد .کنار یه ماشینِ دیگه ایستادم و از
جیبم درش آوردم .با دیدنِ اسمِ روی صفحه لبخند زدم .همونی شده بود که انتظار داشتم .گوشی رد
برداشتم:
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واس چی اون حرف رو به رامبد زدی؟خندهام گرفت ،خواستم بگم بهخاطر این که توهم بهم خــ ـیانـت کردی؛ اما منصرف شدم .ممکن بود تو
همین لحظه رامبد هم مشغول شنیدنِ حرفهامون باشه .پس گفتم:
چون واقعیته.من کِی به رامبد خــ ـیانـت کردم؟ کِی میخواستم طرفِ تو باشم؟با آرامش گفتم:
میخواستی روی این حقیقت سرپوش بذارم؟ نگم که بهم گفته بودی که از طرف رامبد پیشم اومدی تاحرکاتم رو زیر نظر داشته باشی.
سرم داد کشید:
هوی آشغال واس چی افترا میزنی؟ تو چه بازیگرِ ماهری..صدای فریاد چند سرباز توجهم رو جلب کرد .فورا تماس رو قطع کردم و همراه بقیه به طرف صدا دویدم.
ششمین ماشینِ سیاه رنگ مورد ضربت قرار گرفته بود .صدای گلوله توی فضا میپیچید و هم چنان داد و
فریاد شنیده میشد .اکثر سربازها با اون جلیقههای ضد گلولهاشون به طرفِ ششمین ماشین میرفتن.
پشت ماشین پنجم نشستم و دستهام رو روی گوشهام گذاشتم .فرمانده با فریاد به سربازهاش دستور
میداد .از دور سمیر رو هم دیدم که موبایلش رو توی جیبش گذاشت و دوید .بعد از چند لحظه دیگه
صدایی توی فضایِ باز مزرعه شنیده نشد .یکی از سربازها داد کشید:
امنه.دستهام رو از روی سرم برداشتم و بیرون اومدم .بهخاطر برخورد گلولهها به زمین خاک بلند شده بود .به
ماشینِ شیشم نزدیک شدم و جای گلولههارو روی بدنه سیاه رنگش دیدم .هیچ کدومش به داخلِ ماشین
نفوذ نکرده بود .فرمانده با چند تا از سربازهاش به سمت اون مردی که داشت تیراندازی میکرد؛ اما حاال
روی زمین افتاده بود دویدن .دستهاش رو از پشت دستبند زدن .یکیشون گفت:
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فرمانده ،تیر خورده.معراج مرده .زدنش...با دلهره به طرف صدا دویدم .یکی از سربازها سر تیر خورده رفیقش رو توی بغلش گرفته بود و داد میزد.
فرمانده هم خودش رو رسوند .چند لحظه توی حالت بهت فرو رفت و بعد گفت:
به سرگرد اطالع بدین که به خانوادش خبر بده .صابری بلند شو .شماها کمکش کنین جسدش رو منتقلکنن .معراج شهید شد.
این رو گفت و همراه چهار سربازِ دیگه برگشت .دنبالش رفتم .بیشتر از همیشه نگرانِ نفیسه بودم.
گفتم:
وقتمون داره تموم میشه .یک ساعتِ دیگه میکشتش.توجهی بهم نکرد .واردِ ماشینِ ششم شد و گفت:
فهمیدین کیه؟جلوی اون مردی که معراج رو کشته بود ایستادم .پاش تیر خورده بود و باندی که دور پاش پیچیده بودن
سراسر قرمز بود .سرش باال بود و تو چشمهام زل زده بود .به قیافهاش نگاه کردم .میشناختمش.
فرمانده ،میگه فقط مخواد با این حرف بزنه.به فرمانده خیره شدم .معطل نکرد و دستور داد همه از ماشین خارج بشن .در ماشین رو از پشت بستن و
داخل تاریک شد .گفتم:
رستم هیچ وقت سربازهاش رو الکی فدا نمیکنه.نفس نفس میزد؛ اما با این حال لبخندی زد و گفت:
نمیتونست پشت تلفن باهات حرف بزنه .تو براش صفحه گذاشتی و پیش رامبد خرابش کردی .آقارستم میدونه که بعد از اتمام این ماجرا کشته میشه .پس میخواد تو برنده بشی.
خودم رو کنترل کردم تا عالئمی از شادی توی صورتم به وجود نیاد .همونی شده بود که میخواستم .رستم
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اینکار رو میکرد؛ چون میدونست اگه رامبد برنده بشه چه با مدرک و چه بدون مدرک میکشتش .کسی
که به من خــ ـیانـت کرده بود احتمال داشت به خودشم خــ ـیانـت کنه.
برای کمک به تو حاضره .حرف ما سربازها و بادیگاردها هم حرف آقا رستمه .هستی؟گفتم:
مگه رامبد تماساش رو کنترل نمیکنه؟ چهجوری میخوای بهش بگی من موافقم؟ابروهاش رو باال داد:
پس موافقی ...یه قاصد همیشه بلده چهجوری پیغامش رو برسونه.اسلحهاش رو بهم داد و بهم گفت چیکار کنم تا رستم بفهمه .گفت:
تو برای نجاتش میری یا پلیس مستقیماً واردِ عمل میشه؟دستم رو روی سینهام گذاشتم و به خودم اشاره کردم .گفت:
دوست دخترت رو توی زیرزمین نگه میدارن.لبخند کجی زدم و گفتم:
قبال بهم گفته بودن.پس سه تا.از ماشین خارج شدم و فرمانده رو مشغولِ بررسی کردنِ وضعیتِ سربازها پیدا کردم .پشتش ایستادم و
گفتم:
اون مرد یه قاصد از طرفِ رستمه .اومد اینجا تا بهم بگه رستم حاضرِ با ما همکاری کنه.دستش رو به بازوم زد و گفت:
پس نقشهات گرفت.داره ازش خون میره .نجاتش بدین.اخمی کرد و چهره عبوسش رو بهم نشون داد:
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اون هر چی که باشه یه جانیه ،مامورِ من رو کشته .نجاتش میدیم؛ اما بعدش حتما میمیره.پوزخندی زدم و گفتم:
فکر کردین مرگ اون برام مهمه؟ من فقط میخوام نامزدم از اون جا سالم بیرون بیاد.روش رو ازم گرفت و دوباره مشغولِ کارش شد .ازشون فاصله گرفتم و اسلحهای که اون مرد بهم داده
بود رو در آوردم .گفته بود که این اسلحه صدای زیادی داشت .رو به آسمون گرفتمش و سه تیر هر کدوم
با فاصله ده ثانیه شلیک کردم .سمیر با عصبانیت خودش رو بهم رسوند و گفت:
چیکار میکنی احمق؟ میخوای بفهمن کجاییم؟دست چپم رو باال آوردم و ساعتم رو نشونش دادم:
یه ربعِ دیگه وقتشه .پیشنهاد میکنم بری توی ماشینِ اول و در رو روی خودت ببندی.با شونهام کنار زدمش و به طرفِ ماشینم رفتم .حاال وقتِ استفاده از اسلحه خودم بود.
***
نفیسه:
دستم که از پشت به صندلی بسته بودنش خیلی درد میکرد .سعی میکردم با انگشتهام چسبش رو باز
کنم؛ اما نمیتونستم .فشاری که روم بود بهم اجازه تمرکز رو نمیداد .هنوز کیسه پارچهای رو از روی سرم
برنداشته بودن و هیچی جز سیاهی نمیدیدم .پاهام رو هم که هر کدوم به یه پایه صندلی بسته بودن،
عمرا باز میشد .از ناامیدی و فکر این که قبل از مردنم همه رو ناراحت میکنم ،زدم زیر گریه .گفتم:
خدا جونم ...به دادم برس.هیچ صدایی نمیاومد .همهجا سکوت بود و فقط صدای گریه من شنیده می شد .گفتم:
حداقل این رو از سرم بردارین.کسی جوابم رو نداد .سرم رو پایین انداختم و زمزمه کردم:
چشمهای خستهPage 252
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دستهای بسته
گنجشگک اشی مشی
پرت شکسته
آهی کشیدم و گریه کردم .خدا رو شکر کردم که قبل از مردنم احساس گـ ـناه نمیکردم .همونطوری که
مامان بزرگ گفته بود جوری زندگی کرده بودم که انگار فردا میمیرم .صدای قدمهای چند نفر رو شنیدم
که داشتن بهم نزدیک میشدن.
آفتاب رو بومهتاریکی شومه
گنجشگک اشی مشی
کارِت تمومه
صدای همون مردی بود که خسرو رامبد خطابش کرده بود .دستهاش رو به هم زد و گفت:
منم این آهنگ رو دوست دارم .آخرش میگه "بازی تمومه" اما من همیشه "کارِت تمومه" رو بیشتردوست داشتم .میدونی چرا؟
سرم رو پایین انداخته بودم .گفتم:
چرا زودتر من رو...چون "کارِت تمومه" بیرحمانهتر به نظر میاد .میدونی ،شاید اگه جایِ تو بودم موقعِ مرگم این آهنگ رونمیخوندم .یه چیزی میخوندم که دلِ دشمنم بلرزه.
دوباره سکوت حکم فرما شد .مردی که دورتر ایستاده بود گفت:
فقط بیست دقیقه مونده.آدمات آمادهان؟همه جای کلیسا برای دفاع حاضرن.Page 253
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شنیدی خانم کوچولو؟ خسرو فقط بیست دقیقه ...نه نوزده دقیقه دیگه وقت داره خودش رو برای نجاتتبرسونه.
دستش رو روی زانوم گذاشت .خودم رو عقب کشیدم و همون لحظه صدای پای کسی به گوش رسید.
قربان ،دستورتون انجام شد .خانمها به اتاقتون منتقل شدن.باشه .میریم بهشون سر بزنیم .رستم ،خسرو اینجا رو پیدا نمیکنه و مستقیم واردِ کلیسا میشه؛ اماحواست باشه.
هر دوشون از جایی که من توش بودم بیرون رفتن .دیگه اثری از رامبد نبود .یه مردِ دیگه که اونجا مونده
بود با صدای زمخت و ترسناکش گفت:
از تعداد نگهبانهایی که جلوی در زیرزمینن کم کن و همه اونایی که پشت کلیسا ایستادن رو مرخصکن .فقط پونزده تا رو جلوی ساختمون و پونزده تا رو توی ساختمون بذار.
چشم آقا رستم.گوشهام رو تیز کرده بودم .به آرومی حرف میزدن؛ اما من میشنیدم .رستم میخواست به ما کمک کنه؟
به همشون بگو تیرها رو خطا بزنن .حاال برو.اون مرد دوید و رفت .صدای همون مرد بلند شد:
خسرو رو میشناسم .یه اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنه .احمق هست؛ اما خونهاش چایهای خوش طعمیداره.
بعدش به آرومی خندید .لرزشی رو توی حرفهاش حس کردم .گفتم:
شما میترسین؟وقتی میدونی آخر داستانت چی میشه ،طبیعتاً نباید بترسی؛ اما جون آدمیزاد هیچ وقت شوخی بردارنبوده.
شما آدم خوبی هستین؟Page 254
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جوابم رو نداد .گفتم:
از خدا براتون طلبِ آمرزش میکنم.خندید:
برای خسرو هم طلبِ آرامش کن.لحن کنایهاش رو شناختم .این همون مردی بود که همهاش زنگ میزد و تهدیدم میکرد .همونی بود که
من رو دزدیده بود و به اینجا آورده بود .پس چرا از تعداد نگهبانها کم کرد؟
***
افسانه:
لوسیفر موبایلش رو توی جیبش گذاشته بود و به رو به روش نگاه میکرد .از اضطراب دستهام رو
بیاراده تکون میدادم .روی همون مبلی نشسته بودیم که دفعه قبل غزل روش از هوش رفته بود .کسی
غیر از ما توی اتاق نبود .گفتم:
پس بقیه اون کله گندهها کجان؟با لحن بیحسش گفت:
رفتن.دستهام رو روی سرم گذاشتم و موهام رو عقب دادم .گفتم:
یه خدمتکاری اینجا هست .شونزده سالشه .روی بازوش...میدونم کدوم رو میگی.تو این زمان بیشتر از همیشه و به خاطر تمام کارهام احساسِ گـ ـناه میکردم .لوسیفر انگار از تمامِ
کارهام خبر داشت .گفتم:
اگه مردم ،پیداش کن و مراقبش باش.پوفی کشید و گفت:
رامبد من رو میکشه؛ اما تو رو نه.Page 255
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اهمیتی بهش ندادم .گفت:
باید قبل از این که اتفاقی بیفته فرار کنیم .اگه اینجا دستگیرمون کنن هردومون گیر میافتیم.من نمیتونم بدوم.پوفی کشید و سرش رو تکون داد .بلند شد و از پنجرهای که پشتِ میز رامبد بود به بیرون نگاه کرد .هنوزم
هوا روز بود .گفتم:
نباید بالیی سرِ نفیسه بیاد .نمیتونم خودم رو ببخشم.حرف نزن .این پنجره خیلی با زمین فاصله نداره .اگه بتونیم ازش رد بشیم و بعدش از بالکن بگذریمنصف راه رو رفتیم.
دلش خوش بود .گفتم:
اون وقت نصفِ دیگه چیه؟سوار یه ماشین بشیم و از اینجا دور شیم.نگاهم رو ازش گرفتم .برگشت و کنارم نشست:
اگه باهام بیای کمکت میکنم؛ ولی اگه بخوای اینجا بمونی تنها میرم.به پاهام نگاه کردم .پای راستم دمپایی صندل بود و پای چپم رو باندی سفید رنگ پوشونده بود .در اتاق با
صدای بلندی باز شد و رامبد واردِ اتاق شد .حس نفرت جای تمام احساساتی که داشتم رو گرفت .گفتم:
با نفیسه چیکار کردی؟روی شلوارِ جینِ سیاهش یه کت قهوهای پوشیده بود .با بیتفاوتی از جلومون رد شد و از روی میزش یه
غنچه گلِ رزِ سیاه برداشت .اون رو توی جیب کوچیکِ کتش گذاشت و بعد از نگاه کردن به ساعتش
گفت:
ده دقیقه دیگه برای دوستت لحظه سرنوشت سازیه.ده دقیقه دیگه چه خبره؟روی مبلِ رو به رومون نشست و گفت:
نفیسه میمیره و خسرو اسیر میشه.لرزهای به تنم افتاد .لوسیفر گفت:
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چرا من رو همراه بقیه به اون کلیسا نفرستادی؟رامبد پاش رو روی پاش انداخت و گفت:
من و تو و افسانه و خسرو باهم میریم.به این که لوسیفر هنوز خودش رو نباخته بود و نقش بازی میکرد حسودیم میشد .گفتم:
بعدش باهامون چیکار میکنی؟بعداً در موردش رای زنی میکنیم؛ اما اولین کاری که اونجا میکنم نصبِ دوربین مداربسته برایشناختنِ خــ ـیانـت کارهاست.
از جاش بلند شد و سر مانیتورِ روی میزش رو به طرفمون چرخوند .دکمهای رو زد و تکههای مختلفی از
داخلِ ساختمونِ کلیسا توی مربعهای چهارتایی نمایش داده شدن .سیاه و سفید بودن و این نشون میداد
تصاویر به صورت زنده از دوربینهای مداربسته فرستاده میشن .هر چند دقیقه مردهایی که با اسلحههای
بزرگشون توی ساختمون قدم رو میرفتن ظاهر میشدن .با خشم گفتم:
چرا پیشِ نفیسه نیستی؟ مگه از دیدنِ مرگِ دیگران لذت نمیبری؟خندید و انگشتش رو به بینیم زد:
خوب من رو شناختی؛ اما خسرو اونجا نمیره که منم اونجا باشم .نمیدونه ما نفیسه رو کجا نگه داشتیمپس اولین جایی که احتمال میده رو انتخاب میکنه؛ یعنی توی...
صدای تیراندازی مانعِ ادامه حرفش شد .با چشمهای وق زده به صفحه مانیتور نگاه میکردم .لوسیفر
تمام حواسش به پنجره بود .رامبد موبایلش رو در آورد و زیر گوشش گذاشت:
چی شد؟بعد داد کشید:
پس دارن چه غلطی میکنن؟از صدای دادش هر دومون ترسیدیم .غرید و از اتاق بیرون رفت و درش رو به هم کوبید .لوسیفر نفس
راحتی کشید و گفت:
وقتشه.از کجا میدونی؟Page 257
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به صفحه مانیتور اشاره کرد:
همه مشغولن .صدای تیراندازی رو نمیشنوی؟صدای شکستن شیشه از توی راهرو و بعدش آژیر پلیس به گوشمون رسید .از جاش بلند شد و با دقت به
صفحه نگاه کرد .توی کلیسا چیزی شبیه اسپری پرت کرده بودن که ازش دود بیرون میاومد.
گاز اشک آوره تا ما بیرون بیایم .با من بیا.دوید و پنجره رو تا آخر باز کرد .باد سردی وارد اتاق شد و لرزش تنم رو بیشتر کرد .سردرگم بودم .اگه
من میاومدم پس غزل چی میشد؟ از بیرونِ ساختمون صدای مردی میاومد که پشت بلندگو بهمون
پیشنهاد میکرد تسلیم شیم .شاید حق با اون بود .لوسیفر از پنجره رد شد و گفت:
این آخرین فرصتته.من گناهکار بودم .از جام بلند شدم و گفتم:
نه.زیر لب نادون خطابم کرد و از بالکن پایین پرید .پای چپم رو روی زمین کشیدم وبه کمک دیوار خودم رو
به پنجره رسوندم .دیدمش که با عجله به طرف پشتِ کلیسا میدوید .اگه فرار میکردم احساسِ گـ ـناه
تا همیشه گریبانگیرم بود .پنجره رو بستم و در اتاق رو از داخل قفل کردم .گوشم کم کم به صدای تیر
اندازی و آژیر پلیس عادت کرد .موبایلم رو روی میز پیدا کردم .برش داشتم و روی مبل نشستم .در حالی
که از زیر در ،دودِ سنگینی واردِ اتاق میشد صفحه پیام رو باز کردم و نوشتم:
حس میکنم اونقدر گـ ـناه کردم که دیگه حتی با طلب بخشش از تو و بقیه هم بخشیده نمیشم ،برایهمین راه حل دیگهای پیدا کردم .یه خدمتکار تازه کار که روی بازوش مهر خــ ـیانـت حک شده رو توی
زیرزمین زندانی کردن .اگه اونجایی و زنده موندی ،به عنوان آخرین کمک به یه غریبه آشنا نجاتش بده .
بهت قول میدم که دیگه این آدم کثیف رو توی زندگیت نمیبینی .اگه بعد از این باعث ناراحتیت نشدم،
تنها خواستهام ازت اینه که ..فراموشم نکن.
برای خسرو فرستادمش و اشک چشمهام رو پاک کردم .لیست تماسهای اخیر رو باز کردم .نفیسه باالی
پنجاه بار بهم زنگ زده بود .رازک و سامیار هم باهام تماس داشتن .بهشون این همه بدی کرده بودم؛ اما
Page 258
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بازم نگرانم بودن .سرم کم کم داشت سنگین و سنگینتر میشد .دستم رو روی بینیم گذاشتم و سرفه
کردم .چرا یک سال بود که مامان و بابا خبری ازم نگرفته بودن؟ مگه چه کار بدی در حقشون کرده بودم؟
***
خسرو:
اسلحه کمریم رو زیر کتم قایم کردم و با ماشینم به پایگاه نزدیک شدم .کنارِ ماشینِ سوم که مقر فرمانده
بود ترمز زدم و پیاده شدم تا باهاش حرف بزنم .اضطرابی برای خودم نداشتم .تمام دغدغهام کشته
شدنِ نفیسه بود .حاال که به هدفم رسیده بودم مرگ برام معنی و مفهومی نداشت .فرمانده رو در حالی که
داشت گروههای سربازها رو با ماشین به طرفِ کلیسا میفرستاد دیدم .بهش نزدیک شدم و گفتم:
دارم میرم.چهره عبوسش کمی حالت گرفت .گفت:
نیروی کمکی نمیخوای؟اون جا رستم و سربازهاش با منن .من مستقیم میرم سمتِ زیر زمین و شما هم پنج دقیقه بعد کلیسا رومحاصره میکنین .همه چیز هماهنگه.
سربازی با لباس ویژه و چند اسلحه جا ساز روی شلوارش گفت:
اگه بر خالفِ انتظارات ،رئیسِ باند توی کلیسا نباشه چی؟از فکرِ این که رامبد رو توی زیر زمین ببینم ترس برم داشت .با این که تنها بود؛ اما توی تیراندازی بهتر
از من عمل میکرد .با اجازه فرمانده از ماشین خارج شدم .سمیر رو دیدم که از دور با شرمندگی و ناراحتی
از پشت عینکش نگاهم میکرد .همونطور که گفته بودم توی ماشینِ اول نشسته بود .با صدای بلندی که
بتونه بشنوه گفتم:
شاید خدای تو بازم زمینِ زندگی رو به ضررِ من چرخوند .یه وقت دیدی من مردم و نفیسه به تو رسید.نگاهش رو ازم گرفت و سیگار کنت نعناییش رو توی دهنش گذاشت ،نمیفهمیدمش .از حالت بچگانهاش
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خندهام گرفت .سوار ماشینم شدم و به طرفِ کلیسا راه افتادم.
***
توی چند دقیقه خودم رو به کلیسا رسوندم .ماشین رو پشت چند تا درخت پارک کردم و از همون دور
ساختمون رو زیر نظر گرفتم .رستم جلوی ساختمون رو خلوت کرد ،پس این دفعه دیگه واقعا طرفِ من
بود .با این که میدونستم هیچ کدومشون بهم شلیک نمیکنن؛ اما برای احتیاط از کناره ها و به سرعت
شروع به حرکت کردم .مسیرم مستقیم به طرفِ زیرزمین بود .فقط یکبار توی عمرم اونجا رو دیده بودم.
به دیوارِ سفیدِ کلیسا رسیدم .مردهای سالح به دستی که هر کدوم به فاصله بیست متر ایستاده بودن انگار
اصال وجودِ من رو حس نکردن .سرعتم رو بیشتر کردم و بالخره به در سیاه رنگی که از سطح زمین
پایینتر بود رسیدم .ممکن بود رامبد اونجا باشه .انگشتهام رو روی اسلحه مرتب و در رو به آرومی باز
کردم .از چند پله نمور و نمناک پایین رفتم .با این که هنوز روز بود؛ اما فضای اینجا از همهجا تاریکتر
بود .اینجا جایی بود که آدمها رو شکنجه میکردن .زمین سفالیش طوری بود که ممکن بود صدای پام رو
بشنون .هیچ صدایِ دیگهای شنیده نمیشد .اسلحهام رو کنار سرم و به سمت باال گرفتم و از کنار دیوارها
راه افتادم .توی هر گوشه صندلیهایی دیده میشد که زمینِ زیرش از خونِ خشک شده سیاه شده بود و
دونههای دندون زیرش ریخته بود .روی یه گوشه از دیوار تبر و اره و گاز انبر آویزون کرده بودن.
نمیتونستن نفیسه رو شکنجه بدن .رامبد با یه نگاه میفهمید آدمی نیست که دووم بیاره و زنده بمونه .از
این بابت که سالم پیداش میکردم خیالم راحت بود .بالخره صدای کلفت مردی رو شنیدم .از البه الی
حرفهاش کلماتِ خسرو و نجات و مرگ برام واضح شدن .سرمای هوا بهم اجازه عرق کردن نمیداد
وگرنه کل موهام از عرق خیس میشدن .به دیواری که اونها پشتش ایستاده بودن رسیدم .حاال
میتونستم حرفهاشون رو کامل بشنوم .منتظر بودم اون مرد دوباره حرف بزنه تا از صداش هویتش رو
تشخیص بدم .گفت:
بیا بیرون خسرو خان .هیچ وقت کارهای یواشکی رو یاد نگرفتی.Page 260
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خسرو؟نفس راحتی کشیدم و از پشتِ دیوار بیرون اومدم .وقتی نفیسه صدام کرد از سالم بودنش خیالم راحت
شد .رستم و کمی دور تر از اون دختری که روی صندلی بود رو دیدم .با عجله به سمتش رفتم و گفتم:
بالیی که سرش نیاوردی؟تا قبل از این که اون حرف رو برای رامبد بلغور کنی و من مجبور نشده بودم بهت کمک کنم ،میخواستمانگشتهاش رو از ته ببـ...
غلط کردی مردک.همونطور که نفس نفس میزدم ،گونیِ قهوهای رنگ رو از سرش کشیدم .چشمهاش رو محکم بست و
پلکهاش رو به هم فشار داد .نور اذیتش میکرد .سرش زیر گونی عرق کرده و موهاش نامرتب شده
بودن .گفتم:
من اینجام.چشمهاش رو باز کرد:
نباید میاومدی.خوبه که سالمی.خم شدم و با چاقویی که توی جیبم داشتم دستها و پاهاش رو باز کردم .صدای شلیک گلولههایی که از
بیرون میاومد نفیسه رو ترسوند .رستم گفت:
وای به حالت اگه آدمهام بمیرن.همون طور که به نفیسه کمک میکردم از جاش بلند شه گفتم:
میدونن تو با مایی .به قصد کشت نمیزنن.شالش رو روی سرش مرتب کرد .تمام سعیش رو میکرد که برای ایستادن مجبور نباشه بهم تکیه کنه.
ساعدم رو با هردو دستش گرفته بود تا به خاطر لرزش زانوهاش نیفته .گفتم:
Page 261

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

تو به من خــ ـیانـت کردی.شونههاش رو باال انداخت:
ولی در عوض اینجا بهت کمک کردم تا این رو سالم ببینی.دستم رو روی اسلحهام محکم کردم .حرکتم از چشهای تیزبینش پنهون نموند .همزمان که دستش رو به
سمت پشتش میبرد گفت:
جای اینکار میتونی از اینجا بری ،حتی میتونی از پلیس هم فرار کنی.من این اجازه رو به تو نمیدم.نفیسه گفت:
این آقا بهمون کمک کرد.غریدم:
حرف نزن.به حرفش گوش کن .به هردومون فرصتِ آزادی بده.لبخند کجی زدم:
من با تو یه خورده حسابایی دارم.توی یه حرکت اسلحه ام رو رو به صورتش نشونه گرفتم و خواستم شلیک کنم که اسلحه از دستم پرت
شد .صدای مهیب تفنگ توی دخمه پیچید و به صورت اکو تکرار شد .نفیسه جیغی کشید و دستهاش رو
روی گوشهاش گذاشت .دستم از شلیکی که به اسلحهام شده و باعث پرت شدنش شده بود درد
میکرد .بیاراده سرم رو به طرف راستم ،جایی که صدای خنده ازش میاومد چرخوندم .رامبد با دو اسلحه
توی هر دوتا دستش بهمون نزدیک میشد .یکیش رو به من و یکی دیگهاش رو ،رو به رستم نشونه گرفته
بود .رستم گفت:
واس چی من؟Page 262
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اوه ...میمیرم برای لحظههایی که میدونم یکی داره دروغ میگه؛ اما بازم ادامه میده.توی فاصله سه متریمون ایستاد .یه مثلث تشکیل داده بودیم .مثلثی که یه ورش ناقص بود .چون من
اسلحه نداشتم .رامبد با خنده اضافه کرد:
رستم ،میدونی مَثَلِ تو چیه؟ مثل همون دیگ پر از فاضالبی که هر چی بیشتر همش بزنی بوی گندشبیشتر همهجارو ور میداره.
به نفیسه نگاه کردم و همزمان با انگشتم جایی که اسلحه افتاده بود رو نشون دادم .منظورم رو متوجه
نمیشد .اصال حواسش اینجا نبود .مستقیم تو چشمهای رامبد خیره بود و پاهاش از ترس میلرزیدن.
رامبد رو به من کرد و گفت:
تالش نکن خسرو .مطمئنم توی این شرایط اگه واسش توضیح بدی هم نمیفهمه.تو چی میخوای؟من چی میخوام؟ معلومه .تو رو اسیر میکنم .این دیگ خیانتکار رو میکشم و اون دخترِ نفهم روگروگان میگیرم.
گفتم:
پلیسها از اینجا نمیرن.وقتی پای یه گروگان وسط باشه تا کمر واسم خم میشن.خندیدم:
من با فرمانده یه قراری گذاشتم .مسئولیت نجاتِ نفیسه کامال با منه .اوناا هیچ وظیفهای در قبالشندارن .نقشههات نقشه بر آبه.
خندهاش محو شد .قبل از این که کاری کنه نفیسه رو به طرف جایی که اسلحه افتاده بود هل دادم.
ابروهاش به هم گره و پیشونیش چین خورد:
پس زنده یا مردتون برام فرقی نداره.Page 263
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دوباره صدای شلیکِ گلوله توی دخمه پیچید و به صورت اکو تکرار شد .دستهام رو روی سرم گذاشتم و
داد کشیدم:
چیکار کردی؟به طرفی که نفیسه رو هل داده بودم چرخیدم .با دلشوره کنار دیوار نشسته بود و دستش روی اسلحه بود.
اون رو روی زمین سر داد .خم شدم و برش داشتم و رو به رامبد نشونهاش گرفتم .حاال نوبتِ رستم بود
که بخنده:
مشتی اونقدر سرگرمِ دیدنِ قدرت خودش شده بود که تفنگ رو دست من ندید .همیشه میدونستمعاقبتت این میشه رامبد .تو با غرورت کور میشی و دشمنت رو نمیبینی.
قیافهاش دیدنی بود .دستهاش رو باال گرفته بود و چشمهاش حالتِ وحشت گرفته بودن .رستم همون
کاری رو باهاش کرد که رامبد با من کرده بود .همونطور که سر اسلحهام رو روی قلبش نشونه گرفته
بودم به رستم نگاه کردم .بهم چشمکی زد و گفت:
حاال میدونی مثلِ تو چیه مشتی؟ درسته که ما دیگ پر از فاضالبمون رو هم میزنیم و از بوی گندش خفهمیشیم؛ اما تو همونی هستی که االن توی همون دیگ فرو رفته .تو توی دستشویی شماره دو و کثافت
غرق شدی.
صدای خندهاش برای لحظهای مانع از رسیدن صدای گلولهها به زیرزمین شد .رامبد که حاال مثل یک
دقیقه پیش من ،اسلحهای نداشت دستهاش رو باالتر برد و گفت:
بیاین معامله کنیم...خواستم سرش داد بکشم که رستم گفت:
چه معاملهای؟من پول دارم.رستم سرش رو با انگشت اشاره خاروند و گفت:
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چایی ساز هم داری؟رامبد فریاد کشید:
من رو مسخره میکنی ک...خفه شو .لیاقت فرصت حرف زدنم نداری.رامبد نفسی طوالنی کشید .همچنان از بیرون صدای تیر و فریاد و آژیر پلیس میاومد .همه اونهایی که
مشغولِ دفاع بودن بادیگاردهای خودِ رامبد بودن .گفت:
هیچ قصدی جز زنده موندن ندارم .حسابهای بانکیم پرن .آشناهایی دارم که میتونن تو آمریکا...دیگه نتونستم طاقت بیارم .یه تیر توی زانوش زدم و گفتم:
پولِ تو میتونه ندا رو برگردونه عوضی؟روی زمین افتاد و از درد داد کشید .رستم از کارم یکه خورد و نفیسه جیغ کوتاهی کشید .زانوش رو با
دستهاش گرفته بود و روش رو فشار میداد تا خونی بیشتر از این ازش نره .میدونستم تیر توی زانو
درد داشت .با سرعت به طرفش رفتم و باالی سرش ایستادم .گفتم:
رستم تو هر غلطی که میخوای بکن .من این رو میکشم.نفیسه جیغ کشید:
اون بچه داره.شونههام رو باال دادم:
میخواست تو رو بکشه .ندا رو کشت .در هر صورت تقاصش رو من پس دادم .بذار یه بارم تقاصش رواون پس بده.
اسلحه رو به صورتش نزدیک کردم .سعی میکرد برای جریتر کردنم بخنده؛ اما ترس رو توی
چشمهاش میدیدم.
خواهش میکنم اینکار رو نکن .بچهاش چی میشه؟Page 265
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حرف نزن نفیسه .اونقدر پول جاساز داره که اون بچه حرومزادهاش تا ابد حتی جای خالیش رو حسنکنه.
رستم که دورتر از ما ایستاده بود با لودگی گفت:
اگه میدونستم بچه توی این شرایط کارسازه منم یکی دست و پا میکردم.رامبد زد زیر خنده و مثل احمقها خوند:
اینجا کجاست؟عصر یخبندونه
خب به من چه که
دیه گو دراز دندونه
اینجا خیلی خوبه
چون هیچ کی تنها نیست
اینجا همه شادن
چون جای ما ها...
از خشم دستم رو روی ماشه گذاشتم و کشیدمش .سرخ شدنِ پیرهنِ سفیدش مصادف بود با جیغی که
نفیسه کشید .رامبد دستش رو روی شکمش گذاشت .دهنش پر از خون شد .کامال روی زمینِ کثیف دراز
کشید و با عجز گفت:
اگه دلت خنک میشه بازم برن.نفیسه خودش رو بهم رسوند و کنار پام زانو زد:
نکشش .تو رو خدا نکشش .اون بچه داره..کنارش زدم و سرش داد زدم:
از کجا میدونی؟Page 266
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با هق هق گفت:
این شعرِ یه کارتونه .او رنو با بچهاش تماشا میکنه.رامبد دهنش رو باز کرد و خونِ توی دهنش رو روی زمین تف کرد .دندونهاش زرد شده بودن .گفت:
بزن .بذار پسرم بفهمه پدرش با هفت گلوله توی شکمش جون داده.نفیسه گوشه کتم رو با دستهاش گرفت و کشید .صدای گریه و نالهاش روی اعصابم بود.
دو دل نباش .به دشمنت رحم نکن رفیق.به آرومی خندید و در حالی که سرفه میکرد و دور دهنش از خون قرمز رنگ شده بودن ،خوند:
آفتاب رو بومهتاریکی شومه
گنجشگک اشی مشی
کارت تمومه
دستم رو باال گرفتم و انگشت اشارهام رو بیوقفه روی ماشه فشار دادم .صدای گلوله قطع نمیشد.
شکمش سوراخ سوراخ شده بود و جسد بیجونش تکون میخورد .با صدای گریه نفیسه به خودم اومدم.
دستی که باهاش اسلحه رو گرفته بودم رو پایین آوردم .پیرهنِ سفیدی که زیر کتش پوشیده بود قرمز و
کتِ قهوهایش سیاه رنگ شده بود .با دهن و چشمهای باز به سقف نگاه میکرد .ضربان قلبم سینهام رو به
درد آورده بود .نفیسه رو زانوهاش نشسته بود و به سینهاش مشت میکوبید .اطرافم رو نگاه کردم .اثری
از رستم نبود .هنوزم از بیرون صدای فریاد و آژیر پلیس به گوش میرسید .اسلحهام رو به یه گوشه پرت
کردم .بازوهای نفیسه رو گرفتم تا بلندش کنم؛ اما خودش رو روی زمین کشید و ازم دور شد .دوباره به
طرفش رفتم .خودش رو به دیوارِ سیاه چسبوند و زمزمه کرد:
برو ...از اینجا برو.سرش رو باال گرفت .چیزی توی چشمهاش بود که به اینکار مجبورم کرد .احساس کردم که رفتنم
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درخواست ندا بود .آرزو کردم که کاش میتونستم پیشونیش رو ببوسم .به راهی که ازش اومده بودم نگاه
کردم .جلوی ساختمون شلوغ بود .ممکن بود دستگیرم کنن .رستم از پشتِ زیر زمین فرار کرده بود .معطل
نکردم و دویدم تا از راهِ در رو خارج بشم .حاال که رامبد مرده و رستم فرار کرده بود ،من نمیخواستم گیرِ
پلیس بیفتم.
***
سامیار:
از بابلسر تا اون کلیسای دور افتاده دو ساعت راه بود .سرعتم اونقدر زیاد بود که تبدیل به یک ساعتش
کرده بودم .کمی نگران بودم و این باعث سردردم شده بود .داشتم وارد جریانی میشدم که نه از سرش
و نه تهش خبر نداشتم .وارد جادهای پر از سنگریزه شدم .زمینهای کشاورزی اطرافش به خاطرِ سرمای
هوا خشک شده بودن .اثری از مزرعهای که توش چند تا ماشینِ سیاه باشه نبود .سرعتم رو زیاد کردم و
مستقیم به سمتِ کلیسا رفتم .هنوز بهش نرسیده بودم که صداهایی مثل شلیک گلوله و آژیر پلیس
شوکهام کرد .یه ماشینِ اورژانس با عجله از کنارم گذشت و من رو توی بهت فرو برد .ماشین رو توی یه
مزرعه پارک کردم و شماره سمیر رو گرفتم .مدتی طول کشید تا برداره .همین که برداشت گفتم:
اونجا چه خبره سمیر؟بیاین اینجا ...بیاین اینجا گفتم.موبایل رو به گوشم نزدیک کردم .با من حرف نمیزد .از پشتِ تلفن صدای فریادِ آدمهایی که دستور
میدادن یا بقیه رو صدا میزدن به گوش میرسید .گفتم:
چی میگی؟سامی بالخره نفیسه رو پیدا کردم .اینجاست..اونها صدای چیه؟ حالش خوبه؟اینجا شیر تو شیره ...نمیتونم ...ماشینم رو نیاوردم ،تو بیا دنبالمون.Page 268
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خواستم چیزی بگم که قطع کرد .صدای آژیر از بودنِ پلیس خبر میداد؛ یعنی یکی از پلیسها نمیتونست
گروگان رو با خودش برگردونه؟ با عجله هر چه بیشتر دوباره به راه افتادم .نمیتونستم همینجوری واردِ
منطقه عملیاتشون بشم .شاید یه راهِ میانبر وجود داشت .دور زدم و از یه راهِ دیگه حرکت کردم .توی
راهم دختری رو دیدم که پشتِ یه فراری زرد نشسته بود و با آخرین سرعت رانندگی میکرد .چهرهاش
برام آشنا بود .انگار توی همون مهمونی دیده بودمش .یاد افسانه افتادم .شاید اونم اینجا بود .دلم
میخواست ربط این ماجراها به هم رو بدونم .به پشتِ کلیسا رسیدم .اینجا اثری از هیچ آدمی نبود .به
سمیر زنگ زدم و گفتم اینجا ایستادم .ماشین رو به کلیسا نزدیک کردم و دستم رو روی سرم گذاشتم تا
دردش کمتر شه .صدای گلوله و آژیر همهجارو پر کرده بود .یهو درِ عقبِ ماشین باز شد و دیدم که سمیر
نفیسه رو سوار ماشین کرد و بعدش خودش نشست .روی صورتش صدمهای به غیر از ردِ گریه نمیدیدم.
سمیر نذاشت حرفی بزنم و بالفاصله گفت:
برو سامی .فقط برو.پام رو روی پدال گاز فشار دادم و از همون راه برگشتم .از آینه به نفیسه نگاه کردم و گفتم:
حالتون خوبه؟سرش رو تکون داد .سمیر گفت:
ضربهای که ندیدین؟ مگه نه؟نفیسه دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت:
مرگش رو دیدم.مدتی به هم نگاه کردن .سمیر با تن صدای پایینی گفت:
خسرو رو کشتن؟ابروهام باال پریدن .نفیسه گفت:
نه .فرار کرد .رامبد رو کشت.Page 269
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نفس راحتی کشیدم .سمیر سوال دیگهای نپرسید .کار درستی میکرد ،باید راحتش میذاشتیم .فقط گفت:
دیگه نگران نباشین .دیگه جاتون امنه.گفتم:
برم بیمارستان؟سمیر سرش رو تکون داد؛ اما نفیسه گفت:
نه .من حالم خوبه.نمیدونستم بردنش به خونه کار درستی بود یا نه .یه حسی بهم میگفت باید میبردیمش پیش پلیس؛ اما
خودمم دلیل این فکر رو نمیدونستم.
آبجی کجاست؟خونه است.از افسانه خبری دارین؟از آینه به سمیر نگاه کردم .هر دومون به ربطِ افسانه به این کلیسا و ماجرا فکر میکردیم .گفتم:
نه.پدر و مادرم خبر دارن؟بازم همون واژه رو تکرار کردم .نفس راحتی کشید و چشمهاش رو بست .از سمیر فاصله گرفت و به درِ
ماشین تکیه داد .گفتم:
به چیزی نیاز ندارین؟سمیر از جا پرید:
از دیشب تا حاال چیزی خوردین؟چیزی نمیخوام .فقط لطفاً من رو به آپارتمان حنا نبرین.حق داشت ،شاید از اون خونه میترسید .سمیر هل شده بود و چشم از نفیسه بر نمیداشت .جلوی اولین
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مغازهی محلی که دیدم ایستادم .این روستا وضعیتِ خوبی نداشت .از مغازهاش یه بطری آبِ معدنی
خریدم که تاریخ مصرف بطریش گذشته بود .یخچالی هم برای نگه داریش نداشتن .کنار ماشین ایستادم
و به سمیر اشاره کردم پیاده شه .پیاده شد و آب رو به نفیسه داد .در رو بستم و گفتم:
اونجا چه خبر بود؟سامی بیا االن فقط برگردیم .توی راه واست میگم.پس جلو بشین.در طرف کمک راننده رو باز کرد و نشست .ماشین رو روشن کردم و دوباره راه افتادم .خورشید کم کم
داشت پایین میرفت و هوا تاریک میشد .وقتی چشمهای نفیسه رو بسته دیدم گفتم:
خب .تعریف کن.صداش رو پایینتر آورد و برای این که نفیسه بیدار نشه زیر لب گفت:
قبل از این که شما بیاین به خسرو زنگ زدم و ازش آدرس جایی که بود رو گرفتم .میخواستم برمفکش رو بیارم پایین؛ اما وقتی دیدم داره از پلیس کمک میگیره بیخیال شدم .جرئتی که اون برای
نجاتش به خرج داد و من حتی توی خوابم هم نمیبینم سامی .از خودم و نفیسه بدجوری شرمندهام.
پوفی کشیدم .ابرهای امروز تاب نیاورده و بالخره بارونشون رو ریخته بودن .برف پاک کن رو زدم تا
کثیفیِ روی شیشه تمیز شه .چراغهای شهر کم کم داشتن روشن میشدن و شهر رو زیر بارون قشنگتر
میکردن .دردِ سرم بهتر شده بود .سمیر دستش رو روی دستگیره گذاشته و سرش رو به دستش تکیه
داده بود .عینکش رو در آورد و روی داشبورد انداخت .گفتم:
تواناییهایی که تو داری رو اون نداره .همین قضیه برعکس هم صدق میکنه.با همون دستش استخون بینیش رو گرفت و فشار داد:
اونجا یه قاراشمیشِ به تمام معنا بود .ده دقیقه قبل از حرکت نیروهای ویژه که منم باهاشون رفتمخسرو رفت تا نفیسه رو نجات بده .همش با خودم فکر میکنم که اگه جاش بودم میتونستم اینکار رو
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بکنم یا نه .وقتی رسیدیم از هر طرف نیروهای ویژه مشغول تیراندازی و دستگیریِ اونها بودن .از این که
ترس برم داشته بود خیلی خجالت میکشم.
نمی دونستم چی باید بگم .گفت:
احساس میکنم بزرگ شدم سامی ...انگار تازه خودم رو شناختم.خوبه ،موفقیت بزرگیه.چشمهاش رو بست و سرش رو به شیشه کوبید:
احساس بیکفایتی میکنم .سامی بزن کنار.فرمون رو چرخوندم و کنار جدول پارک کردم .بارون شدید و شدیدتر میشد .ماشین کناریم با بوق
کشداری از کنارم گذشت .حق داشت؛ چون راهنما نزده بودم .بسته سیگارش رو در آورد و خواست پیاده
شه که گفتم:
توی چنین شرایطی تنهاش میذاری؟ایستاد و سرش رو پایین گرفت:
شما هستین.اگه خسرو جات رو بگیره چی؟دیگه خسرویی وجود نداره.در رو باز کرد و پیاده شد .قطرات بارون به سرعت صندلیِ چرم ماشین رو خیس کردن .گفتم:
ولی زنده است.سیگارش رو روی لبش گذاشت و گفت:
وقتی فرار میکنی همه پلهای پشت سرت بدونِ استثنا خراب میشن.در رو بست و از گوشه خیابون به راه افتاد .نفسم رو پر سر و صدا بیرون دادم و دوباره راه افتادم .تا خونه
فقط چند دقیقه فاصله بود.
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با همه وجودم دوست دارم حرفشون درست باشه.از آینه نگاهش کردم .گفتم:
تمام مدت بیدار بودین؟ببخشید بیاجازه به حرفتون گوش کردم.گفتم:
میتونم یه سوال بپرسم؟حتما.شما که سمیر رو دوست دارین ،چرا از اولش با خسرو دوست شدین؟نفس عمیقی کشید:
فکر میکردم اینجوری میتونم بهش کمک کنم.صدای زنگ موبایلم باعثِ تموم شدن گفتگومون شد .جلوی خونه پارک کردم و برش داشتم .رازک بود.
میخواست درباره این که نفیسه رو پیدا کردیم یا نه بپرسه .لبخند زدم .یهو دیدنِ نفیسه میتونست خیلی
خوشحالش کنه .رد تماس دادم و ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم .از ماشین پیاده شدم و وقتی
مطمئن شدم خودش میتونه راه بره از پلهها باال رفتم .گفت:
اولین باری که اومدیم اینجا چند ماه پیش و برای عیادت از شما بود.ایستادم تا جلو بیفته .با خنده گفتم:
اون روز یادم نمیره.با دستش نرده رو گرفته بود و آروم آروم از پله باال میرفت .گفت:
فقط بعضی از دوستانِ دیروز رو میتونیم توی امروزمون ببینیم.جلوی در ایستادیم .با کلید در خونه رو باز کردم و چند ضربه به درش زدم .نفیسه گفت:
آبجی خوبه؟Page 273
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صبح به خاطر گریه زیادی نفسش گرفت.دستش رو جلوی دهنش گذاشت و چشمهاش بزرگ شدن .گفت:
آسمش که خفیف بود.نفس؟صدای جیغ رازک باعث شد سر هر دومون به طرفش بچرخه .دستهاش رو روی بازوهای نفیسه گذاشت
و وارسیش کرد .چشمهاش از اشک خیس شده بودن؛ اما میخندید .هر دوشون همینحالت رو داشتن .به
دیوار تکیه دادم و مشغولِ تماشاشون شدم .رازک نفیسه رو بغل کرد و گفت:
خوشحالم که سالمی .خوشحالم که برگشتی.منم خوشحالم که دوباره میبینمت آبجی.گفتم:
سالم.رازک چشم از نفیسه گرفت و به سردی گفت:
سالم.شوکه شدم .چرا جوابم رو اینطوری داده بود؟ از جلوی در کنار رفت و گذاشت ما وارد خونه بشیم .توی
این سه ماه بارها لحظهای رو تصور کرده بودم که وقتی به خونه بر میگردم رازکم در رو به روم باز میکنه
و من داخل خونهای میشم که با گرمای وجودش گرمش کرده .همه چی داشت تعبیر میشد؛ اما نه
اونجوری که من می خواستم .با هم همخونه شده بودیم؛ اما هیچی درست و سر جاش نبود .در رو پشت
سرم بستم و دیدمشون که با هم روی کاناپه پذیرایی نشستن .به اوپن آشپزخونه تکیه دادم و به خدا
گفتم:
خدایا انگار داری زندگیم رو به خاطر اشتباهی که کردم زیر و رو میکنی؛؛اما لطفا ال به الی این خرابیهافرصتی بهم بده تا اشتباهم رو جبرانم کنم.
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چشمم به رازک افتاد که دستهای نفیسه رو گرفته بود و باهاش حرف میزد .شالش از سرش افتاده بود و
موهای کوتاه و لختش خودشون رو بهم نشون میدادن .این اولین باری بود که این قدر آزادانه میتونستم
به تماشاش بشینم .چرا موهاش رو کوتاه کرده بود؟ فکر میکرد اینجوری ازش دست میکشم؟ هر کاری
هم که میکرد از زیباییش برای دلِ نابینای من کم نمیشد .اشتباهم خودخواهی بود که در حقش کرده
بودم .راه جبرانم جلوم نشسته بود؛ اما چهجوری میتونستم انجامش بدم؟
***
رازک:
توی صورتِ سفید و مهربونش خیره شدم و گفتم:
حاال معنی یه نفس راحت رو میفهمم.دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت:
اونجا نفس کشیدن برای منم سخت بود.با یه غمی از اونجا حرف میزد .گفتم:
کجا نگهت میداشتن؟ اصال اونا کیا بودن؟ چی شد؟یه زیر زمین بود .اونایی که من رو دزدیدن همونایی بودن که ندا رو کشته بودن .آخرش خسرو با پلیساومد و اون مرد رو کشت.
چشمم گرد شد:
کشت؟چشمهاش رو به نشون تایید باز و بسته کرد .گفتم:
پس االن کجاست؟دستهام رو محکمتر گرفت و گفت:
نجاتم داد؛ اما نموند .فرار کرد تا گیرِ پلیس نیفته.Page 275
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نمیتونستم باور کنم .مگه خالفی کرده بود؟ از چهره نفیسه میتونستم بفهمم که اونم چیزی نمیدونه .به
هر حال خوبیش این بود که نفیسه صحیح سالم کنارم نشسته بود و دیگه خطری تهدیدش نمیکرد.
گفتم:
باورم نمیشه که االن پیشمی .با خوندنِ اون کاغذی که نوشته بودی ،تمام امیدم رو به دوباره دیدنت ازدست داده بودم .وقتی سامیار گفت که همه چیز درست میشه هم باورم نمیشد.
آقا سامیار به من و آقا سمیر برای خارج شدن از اونجا خیلی کمک کردن.خواستم بپرسم سمیر کجاست؛ اما بیخیال شدم .نمیخواستم ببینمش؛ چون هنوزم ازش عصبانی بودم.
گفتم:
وقتی افسانه بهم گفت که تو توی خطری هم باورم نشد .فکر میکردم داره باهام شوخی میکنه.یهو هر دومون ساکت شدیم .خواستم از نفیسه ربطِ افسانه به این قضیه رو بپرسم که گفت:
افسانه از کجا میدونست؟اخم کردم:
یعنی چی؟ تو چیزی بهش نگفته بودی؟نه.اصال االن کجاست؟گوشیم رو برداشتم و بهش زنگ زدم .حرف امیراسماعیل رو به یاد آوردم .در مورد دوستهایی حرف زده
بود که دشمن بودن .با ناراحتی گوشی رو روی مبل گذاشتم .خاموش بود .دستهام رو روی سرم گذاشتم
و گفتم:
یه چیزی اینجا درست نیست .افسانه از کجا میدونسته؟نفس به طرفم برگشت و با چشمهای ریز شده گفت:
آبجی یادته یه بار افسانه گفت خسرو آشنای دورشونه؟Page 276
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تصویر اون روزی که به عیادتِ سامیار رفته بودیم توی ذهنم اومد .گفتم:
آره؛ اما این ماجراها...سکوت کردم .کلی فرضیه توی سرم بود؛ اما از هیچ کدومشون مطمئن نبودم .مخصوصا این که افسانه
هیچ وقت از خسرو خوشش نمیاومد .چه اتفاقی ممکن بود افتاده باشه؟ به خودم اومدم و نفیسه رو دیدم
که بیش از حد توی فکر بود و بینیش داشت از گریه قرمز میشد .گفتم:
بهش فکر نکن .بالخره که پیداش میشه .اون موقع ازش میپرسیم.اما آخه..بازوش رو گرفتم و فشار کوچیکی دادم:
مهم اینِ که تو اینجایی.آبجی ،من نمیتونم برگردم ساختمونِ حنا.عیب نداره .همینجا بمون.بیحرکت موند .خودمم از حرفم تعجب کردم .چهقدر راحت و زود به تو خونه سامیار موندن عادت کرده
بودم .نفیسه هم مثل من بود .با همون چهره غم زدهاش گفت:
نمیتونم به مامان و بابام بگم .اگه بفهمن هم نگران میشن و هم ممکنه با بررسی موضوع نذارن حتی بهسمیر نزدیک شم.
نمیتونی مسئلهای به این بزرگی رو پنهون کنی.با نگرانی گفت:
اگه شما کمکم کنین میتونم.صاف نشستم:
نمیشه ،وقتی خاله افسانه و عمو حمید برگردن و اون درِ شکسته رو ببینن حتما دربارهاش میپرسن.خب آبجی میریم تعمیرش میکنیم.Page 277
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از گوشه چشم نگاهش کردم .از وقتی حس کردم ممکنه از دستش بدم برام عزیزتر شده بود .نتونستم
ناامیدش کنم .گفتم:
چیزی خوردی؟مظلومانه سرش رو به نشونه نه باال گرفت .گفتم:
برات یه چیزی میارم.ولش کن آبجی .تو هیچ وقت دوست نداشتی آشپزی...تو خستهای .یکم بخواب.از کنارش بلند شدم و به طرفِ آشپزخونه رفتم .توی همین آشپزخونه برای سامیاری که مریض بود مرغ
آبپز درست کرده بودیم .همه چیز سرِ جاش بود .کابینتها و سینک ظرفشویی و اجاق گاز ،کنارِ اوپن و به
دیوار چسبیده بودن .زیر اوپن هم کابینت داشت .یخچال بدونِ برادرِ دوقلوش مونده و فریزر گوشه
آشپزخونه تنها ایستاده بود .بدون این که به اطرافم نگاه کنم پام رو روی سرامیکِ سرد و سفیدش
گذاشتم و شیر آب رو باز کردم.
تونستم توی این سه ماه زحمت اون روزت رو جبران کنم؟شیر آب رو بستم و روم رو به طرف صدا گردوندم .سامیار روی سرامیک و زیر اوپن نشسته بود .ازش
بیاندازه عصبانی بودم .روم رو ازش گرفتم و اطرافم رو گشتم .لیوانی نبود .ناچارا دستم رو باال آوردم و
باهاش آب خوردم.
چرا جوابم رو نمیدی؟شیر آب رو بستم و نگاهش کردم .میدونستم تا من رو به حرف نیاره بیخیالم نمیشه .پس گفتم:
اون روز تب داشتی...لبخند زد:
هنوزم تب دارم.Page 278
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نذاشتم ادامه بده و حرفش رو به جاهای عاشقانه بکشونه .گفتم:
نه ،نتونستی جبران کنی .من رو وقتی که میخواستم توی لحظه به لحظهی پیدا کردنِ خواهرم باشمگذاشتی توی این خونه و در رو روم قفل کردی .آخرشم که بهت زنگ زدم جوابم رو ندادی.
از جاش بلند شد و نزدیک بهم ایستاد .سرم رو باال گرفتم تا بتونم مستقیم توی چشمهاش نگاه کنم .حق
با اون بود .چشمهاش تب داشتن .گفت:
اگه میآوردمت و حالت بد میشد چیکار میکردم؟لحنش اونقدر دردناک بود که نتونستم چیزی بگم .از سنگینی غمش ترسیدم .ازش فاصله گرفتم و در
یخچال رو باز کردم .همونجا ایستاده بود و نگاهم میکرد .معذب بودم .بستمش و گفتم:
میتونم تو یخچالت رو نگاه کنم؟پرده غمش کنار رفت و لبهاش خندیدن:
این خانه با صاحبش قربان یک تار مویت بانو.دوباره درش رو باز کردم و سرم رو پشتش قایم کردم .دوست نداشتم صورت آرومم رو ببینه .صدای
زمزمهاش رو شنیدم که گفت:
گرچه کم نمیکند از عذابِ این جان فدایت بانو.معنی حرفش رو نمیفهمیدم .شایدم اصال نمیخواستم بفهمم .نمیخواستم خودم رو دوباره درگیرش
کنم .من روابطمون رو کامال قطع کرده بودم .سرمای یخچال به تنم نفوذ کرد .توش چیزی جز خیارشور و
ماست نبود .درش رو بستم و قبل از این که چیزی بگم گفت:
میرم نون بخرم .چی برات بگیرم؟حسِ خانم خونه بودن بهم دست داد .حتی فکرشم نمیکردم روزی مردی ازم چنین سوالی بپرسه .صدای
سامیار من رو از افکارم بیرون آورد .دوباره صدام کرده بود .با دستپاچگی گفتم:
هر چیزی که سیر کنه.Page 279
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لبخند زد و گفت:
کلید روی قفله ،وقتی رفتم قفلش کن.با نگرانی گفتم:
چرا؟همونطور که کتش رو میپوشید گفت:
برای اطمینانِ بیشتر.سوییچش رو توی دستش گرفت و به طرفِ در خروجی رفت .مثل جوجه اردک سرم رو پایین انداختم و
دنبالش راه افتادم .چرا از سرعتش کم کرد؟ پشت در ایستاد و نفس عمیقی کشید .بعد در رو باز کرد و
خارج شد .همین که در رو بست کلید و توی قفل چرخوندم و سرم رو به در تکیه دادم .چرا ضربانِ قلبم
تند شده بود؟
***
سمیر:
آخرین نخ سیگارم رو روی خیابونِ خیس انداختم و با کفشم لهش کردم .حالم داغون بود و کم کم داشتم
یخ میزدم؛ اما دوست نداشتم به خونه برم .اونجا حتما بابا ازم در موردِ اتفاقات امروز میپرسید .من
چهجوری باید بهش میگفتم که رقیبم عشقم رو نجات داد؛ اما عشقم االن کنارِ منه؟ غرورم خورد شده
بود .جلوی کافه ندا ایستادم .زیر بارون موهام خیس شده و به سرم چسبیده بودن .چراغهای توش
خاموش و درهاش بسته بودن .حتما اسدی اینکار رو کرده بود .اگه اون نبود نمیدونستم باید چیکار
میکردم .ورشکست میشدم و مجبور بودم اینجا رو بفروشم .درش رو با کلید توی جیبم باز کردم و
جزئی از تاریکیش شدم .هیچ صدایی نبود .از لباس و موهام آب میچکید .مستقیم به طرفِ میز و صندلی
مخصوص خودم رفتم و نشستم .یادم اومد که یه روزی میخواستم پایان نامهام رو تحویل بدم تا
کارشناسی ارشدم رو بگیرم .بیخیال ...وقتی از این طریق میتونستم پول خوبی در بیارم ،چرا با این مغز
معیوبم میرفتم روان مردم رو درمان میکردم؟ سرم رو روی میز گذاشتم و گفتم:
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آه ندا ...اگه نفیسه اینقدر شبیهت نبود این همه به خاطرِ ما سختی نمیکشید.دفتر نقاشیِ بزرگم و لیوان آب و آبرنگ هنوز روی میز بودن .صبح که داشتم این رو میکشیدم به چی فکر
میکردم و االن به چی فکر میکنم! یه مرد رو کشیده بودم که رو به نور ایستاده و دستهاش رو باال
گرفته بود .قلم رو رو توی رنگ سیاه زدم و خواستم روی اون نور بکشمش که صدایی شنیدم:
آقا؟سرم رو باال گرفتم .صدای اسدی بود .یکی از چراغهای پشتِ بار روشن شد و تونستم ببینمش .گفتم:
اسدی؟سرش رو پایین انداخت و با شرمندگی گفت:
ببخشین آقا .خونهامون جایی برای خوابیدنِ من نیست...تحملِ دونستن غمش رو نداشتم .از فقر و تنگدستی بدم میاومد .گفتم:
بیخیال اسدی .تو حقته روی مبل بخوابی.نه آقا روی زمین پارچه انداختم.چشمهام گرد شدن .از جام بلند شدم و یه چادرِ نماز گل دار دیدم که روی پارکتِ سفت پهن شده .با
شگفتی گفتم:
تو واقعا اینجا میخوابیدی؟ از کِی؟سرش رو پایین انداخت:
چند ماهی میشه .آقا معذرت می خوام که از اعتمادتون سو استفاده کردم و با کلیدی که بهم دادین هرشب وارد اینجا شدم .به والی علی امام اولتون ،به هیچی دست نزدم.
خجالتی که از خودم میکشیدم هر لحظه بیشتر میشد .گوشهام داغ کرده بودن .گفتم:
تو رو به همون علی بس کن .چرا بهم نگفتی وضعیت خانوادت اونقدر بد شده که دیگه خونتون براتونکوچیکه؟ این کارهات باعث میشه حالم از خودم به هم بخوره .تو دوبرابر هر کی توی این کافه کوفتی کار
میکنی؛ اما حقوقت نصف اونی که حقته هم نیست .از این ماه حقوقت رو دو برابر میکنم.
حاال چشمهای اون دو برابر بزرگ شدن .خندید و گفت:
خدا عوضتون بده آقا .به لطف خدا این قهوه خونه تا عمر دارین براتون پول حالل بسازه.Page 281
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دلم خواست سرش داد بکشم و بگم اینقدر خجالتم نده .من الیق این آرزوها نبودم .دستم رو به گردنم
کشیدم و گفتم:
برو روی اون مبلِ ته سالن بخواب.چادر رو از روی زمین جمع کرد و وقتی داشت از پشتِ بار بیرون میاومد گفت:
مشکلی پیش اومده آقا؟ امروز با عجله زدین بیرون.دستهام رو تو موهام فرو کردم تا همین شکلی خشک نشن .گفتم:
خسته شدم .از این همه بیکفایتی و بیلیاقتی خسته شدم ...تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟صورتش از آفتاب سوختگی تیره شده بود و توی تاریکی فضا نمیتونستم درست ببینمش .از اون
مردهایی بود که حاضر بود خودش سختی بکشه تا خانوادش راحت باشن .هر کاری برای زیر سوال نرفتنِ
شرفش میکرد .من مثل اون نبودم؛ اما مردم بیشتر از اون روم حساب میکردن .چرا عقل مردم به
چشمشون بود؟
خدا به بندههاش گفته قدر نعمتهایی که داده رو بدونن تا از دستشون ندن .اگه ما به چیزهایی کهنداریم فکر کنیم ناامید میشیم آقا؛ اما فکر کردن به چیزای خوبی که اطرافمون هستن باعث میشه حس
کنیم خوشبختیم.
تو توی این دنیا چی داری اسدی؟ فکر کردن به چه چیزی باعث میشه حس کنی خوشبختی؟در به در به هر دری زدیم تا خواهرم بالخره لیسانس گرفت .این ما رو خوشحال میکنه .یا چون دینمونفرق داره بعضی جاها بهمون کار ندادن؛ اما ما روی دینمون سفت و سخت ایستادیم و بالخره ایمانمون
جواب داد .شما همین االن حقوق مارو توی قهوه خونه دو برابر کردی.
خندیدم .خدایا ،اونقدر به فکرم بودی که به وسیله یکی از بندههات سرحالم آوردی .منم توی زندگیم
کلی چیز داشتم که میتونستن باعث بشن حس کنم خوشبختم .رفیقی مثل سامی ،پشتیبانی مثل بابا و
معشوقی مثل نفیسه .به نقاشیِ روی میز خیره شدم .این مردِ رو به نور حاال واقعا من بودم .باید به سامی
خبر میدادم .باید میگفتم که تازه معنی خوشبختی رو پیدا کردم .گوشیم رو در آوردم و شمارهاش رو
گرفتم .اسدی روی مبلِ ته سالن دراز کشیده بود؛ یعنی تونسته بود بخوابه؟ من که حاال اصال خوابم
نمیاومد .همین که سامی گوشی رو برداشت گفتم:
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سالم سامی ،حال نفیسه چهطوره؟سالم به تو ،آره خوبه.خندیدم:
تعجب نکردی؟چرا ...فکر میکردم االن میخوای صدام کنی باهم حرف بزنیم .با خودت و اوضاع کنار اومدی؟تازه کجاش رو دیدی! فهمیدم که خوشبختم.اونم خندهاش گرفت:
بعد این همه مدت استرس و بدو بدو ،تازه معنیِ این که آرامشم توی خونهام باشه رو میفهمم.دهنم از تعجب باز موند ،گفتم:
چهجوری رازک توی خونه توئه؟مکث کرد ،گفتم:
رفتین تهران و اومدین اتفاقی افتاد؟آهی کشید و گفت:
یادته قبل این که برم بهم گفتی امیدواری وقتی برگشتم خبر نامزدیم رو بهت بدم؟دستم رو روی گردنم گذاشتم و با خنده گفتم:
ایول دادا؛ ولی چهجوری؟مفصله.از پشت میز بلند شدم و به طرف پنجره رفتم ،پرده رو کنار زدم و گفتم:
حس خوبیه! نه؟اگه حالش خوب باشه که عالی میشه.بارون همینطور تند و سنگین میبارید .خیابونهای بابلسر کم پیش میاومد خلوت بشن .هر چند دقیقه
یک ماشین میگذشت .برای سامی خوشحال بودم ،برای خودم و اسدی هم همینطور.
میخوایم شام بخوریم .بیا خونه من.لبخند زدم:
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دمت گرم سامی؛ ولی از نفیسه خجالت میکشم ،نیام بهتره.باشه...حس کردم ناراحت شده .گفتم:
تازه بابامم تنهاست.فردا وقت داری؟برای چی؟بریم اداره آگاهی و گزارش حالِ نفیسه رو بدیم.گفتم:
شکایت نکنیم؟فکر نکنم نفیسه بخواد شکایت کنه.سرم رو خاروندم:
درسته ،من فردا وقت دارم.هر وقت تونستم بهت زنگ میزنم ،اگه خواستی بیا.خداحافظی کردیم و به تماس پایان دادیم .حاال وقتِ رفتن به خونه و مشورت با بابا بود .موهام رو صاف
کردم و خو استم گوشیم رو توی جیبم بذارم که دوباره شروع کرد به زنگ خوردن .فکر کردم دوباره سامی
زنگ زده ،همینطور زیر گوشم گذاشتمش و گفتم:
بله؟کارم باهات تموم نشده ،منتظرم باش کافه چیِ احمق.بوقی خورد و قطع شد .باورم نمیشد ،تماس رو قطع کرده باشه ،گوشی رو به گوشم فشار دادم و داد زدم:
خسرو؟ کله پوک اگه مردی قطع نکن.با عجله شمارهاش رو گرفتم ،خاموش بود .سرم رو به شیشه کوبیدم و از رو به رو ،نور موتوری چشمم رو
زد .سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم ،توی تاریکی فقط تک چراغ موتورش مشخص بود .چند تا چراغ
زد و بعدش به راه افتاد .دستم رو به شیشه کوبیدم و گفتم:
من ازت نمیترسم لعنتی .Page 284
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***
سامیار:
پشت در ایستادم و با پا بهش کوبیدم .دستم از خرید پر بود و برای اولین بار واسه خرید خونه ذوق
داشتم .صبح سیصد میلیون بابا رو بهش برگردونده بودم و هر بار با یادش عذاب وجدان میگرفتم.
چشمی پشتِ در کنار رفت و بعدش در باز شد .رازک با وحشت به سرتاپام نگاه کرد:
بارون میاد؟خندهام گرفت ،نباید میذاشتم از دستم غمگین و عصبانی بمونه .گفتم:
نه ،پول نداشتم مغازه دار خیسم کرد.با اخم کنار رفت تا وارد شم .نایلونهای خرید رو زیر اوپن آشپزخونه گذاشتم و قبل از این که حرفی بزنم
گفت:
هیش ...نفس خوابه.کت خیسم در آوردم و همونطور که ازش آب میچکید روی رخت آویز آویزونش کردم .رازک همونطور
که توی آشپزخونه ایستاده بود به کتم نگاه میکرد .دوست داشتم بدونم چرا اینکار رو میکنه! نکنه روی
خیس شدنِ پارکت حساس بود .لبخند زدم و گفتم:
چی شده؟دوباره اخم کرد:
جای این اینجاست؟خندهام بیشتر شد ،این نشون میداد که خونه رو خونه خودش میدونست .کت رو برداشتم و توی سبد
حموم گذاشتم .وقتی برگشتم دیدم کنارِ اوپن ایستاده و به شعله روشنِ اجاق خیره شده .متوجه حضورم
نبود و این بهم جرئت میداد تا بیمهابا نگاهش کنم .فرم صورتش از بامزه به خانومانه تغییر کرده بود.
مانتو و شلوارش تنش بود؛ اما شالش رو روی شونههاش انداخته بود .دوست داشتم دستهام رو توی
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موهاش فرو کنم و پیشونیش رو ببوسم؛ اما هیچ چیزی وجود نداشت که بهم جرئت اینکار رو بده .دستم
رو روی پیشونیم گذاشتم ،عرق کرده بود .به صورتم آب پاشیدم و بعد از مرتب کردنِ موهام گفتم:
گرسنهاته خانمم؟با اخم غلیظتری سرش رو تکون داد .به طرف اوپن رفتم و خم شدم تا نایلونهای خرید و بردارم ،دوید و
ازم فاصله گرفت .بوی تنش دیوانهام میکرد و وقتی اینطور ازم فرار میکرد احساس مریض بودن بهم
دست میداد .سعی کردم درکش کنم .از توی نایلون سوسیس و تخم مرغهارو بیرون آوردم و گفتم:
بلدی درست کنی؟ابروهاش رو به نشونه نه باال انداخت ،گفتم:
گوجه خورد میکنی؟چشمهاش رو ریز کرد و بعدِ گرفتنِ نایلون گوجه گفت:
فقط به خاطرِ این که میدونم خستهای.لبخند تلخی زدم:
تنِ من برای خوشحال کردنِ تو خستگی نمیشناسه.نایلون رو روی اوپن انداخت و با لبخندی از روی تمسخر گفت:
پس خودت انجامش بده.این رو گفت و بیاین که نگاهم کنه رفت و توی هال نشست .روی چهارپایه نشستم و دستهام رو روی
پیشونیم گذاشتم ،حقم بود .جزای خودخواهی و به اسارت بردنش همین بود .دستم رو مشت کردم و به
سرم کوبیدم ،زمزمه کردم:
حقم بدتر از اینهاست.بلند شدم و ماهی تابه پر از روغن رو روی شعله گذاشتم ،سوسیسهارو خورد کردم و توش انداختم.
همزمان که سرخش میکردم گوجه و خیارهارو شستم و توی یخچال گذاشتم .شکمم قار و قور میکرد و
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دیگه حوصلهای برای خورد کردنِ گوجه نبود .تخم مرغهارو توی ماهی تابه شکوندم و دو تا بشقاب و دو
قاشق روی اوپن گذاشتم .هر کاری میکردم باورم نمیشد که با رازک محرمم! اگه میتونستم دلش رو به
دست بیارم ،میشد که آرامش رو به خودم و خودش هدیه کنم .زیر لب گفتم:
از محبت خارها گل میشود.لیوانها و بطری دوغی که تازه خریده بودم رو روی اوپن گذاشتم و صداش زدم:
رازک؟سرش توی کتابِ ادبیاتم بود .دیدمش که با چهرهای نگران بستش و خواست بلند شه که گوشیش زنگ
خورد .فورا جواب داد تا صداش نفیسه رو بیدار نکنه .گوشهام رو تیز کردم تا بدونم کی این وقتِ شب
بهش زنگ زده .از جاش بلند شد و همونطور که احوالپرسی میکرد توی اتاق خواب رفت .پشتِ اوپن
نشستم و دستهام رو روی سرم گذاشتم .سر هر چیزی که حتی یکم ممکن بود از دستش بدم حساس
بودم ،حتی فکر به این موضوع حالم رو عوض میکرد .نفیسه روی کاناپه توی هال دراز کشیده و خوابیده
بود .رازک روش پتو انداخته بود .اونم مثل همه ماها عذاب میکشید .از خدا میخواستم که سمیر بتونه
خوشبختش کنه .میخواستم که سمیر مثلِ من نباشه .سمیر با این که میگفت حالش خوبه؛ اما بازم
نگرانش بودم .امکان نداشت خسرویی که به خاطرِ نفیسه خودش رو توی خطر انداخت به این راحتی
ازش بگذره.
***
رازک:
در اتاق رو بستم و بهش تکیه دادم:
نه .همه چیز خوبه.بابا گفت:
چرا بدون اطالع به ما برگشتین بابلسر؟Page 287
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برای نفیسه مشکل پیش اومده بود ،نگرانش بودم.آها ،مطمئن باشم خوبی بابا؟ خیال من و مامانت راحت باشه؟خیالشون باید از این جهت راحت میبود؛ چون سامیار به من صدمهای نمیزد .گفتم:
آره.خواست بگه مراقب خودم باشم که حرفش رو قطع کردم:
بابا یادته همیشه برام اون آهنگ یه دختر دارم شاه نداره رو میخوندی؟یادمه.خواستم بدونم که ...سامیار پیرهن تنش اطلسه؟ساکت شد ،حتی صدای نفس کشیدنش روهم نشنیدم .یهو با صدای بلندی گفت:
این حرفات یعنی چی؟ از حال و احوالت میفهمم که یه چیزی اذیتت میکنه؛ اما از حرفات ...حتیحرفاتم دلم رو قرص نمیکنه .اگه به انتخابت شک داری هنوزم راه برگشت هست ،تا دیر نشده این کارو
بکن.
داشتم همه چیز رو خراب میکردم .اگه بابا مجبورم میکرد بزنم زیر همه چیز ،سامیار بابت پولی که بهم
قرض داده بود ازم شکایت میکرد و بابا و مامان همه چیز رو میفهمیدن .دوباره پای سجاد به زندگیم باز
میشد ،من این رو نمیخواستم .گفتم:
نه ..بابا تو زیادی نگرانی ،سامیار تمام تالشش رو برای راحت زندگی کردنِ من میکنه؛ اما این منم کههمه چی رو به کامش تلخ میکنم.
نفس عمیقی کشید و حرفام رو قبول کرد .بعد از کلی نصیحت و توصیه و حرف زدن با مامان ،قطع کردن.
همین که موبایلم رو پایین آوردم نظرم جلبِ تختی دو نفره با ملحفه چروک خورده شد .این همون تختی
بود که چند ساعتِ پیش روش بیدار شده بودم .تخت گوشه اتاق بود و کمدِ لباسها رو به روش قرار
داشت .عجیب بود؛ چون این اتاق میز دراور نداشت .رفتم سراغ کمد و بازش کردم .توش پر از کت و
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پیراهن و شلوار بود .از توش بوی عطر بیرون میاومد .دستم رو روی بینیم گذاشتم و در کمد رو بستم .از
بوی عطرش بدم نمیاومد؛ اما الکی جلوی بینیم رو میگرفتم .میخواستم تظاهر کنم که ازش متنفرم.
درسته که پشتیبانم بود اما در هر صورت زندگیم رو خراب کرده بود .بوی غذا حتی تا توی اتاق هم
میاومد .خواستم در رو باز کنم که گوشیم دوباره زنگ خورد .شمارهای که روش بود رو نمیشناختم.
ترسیدم و با عجله خودم رو به سامیار که پشت اوپن نشسته بود ،رسوندم .با دیدنم صاف نشست و قبل
از این که حرفی بزنه من گفتم:
جواب بده.موبایلو از دستم گرفت و مدتی با اخم به شماره نگاه کرد؛ اما یهو خندهاش گرفت ،گفتم:
چرا میخندی؟تو جواب بده.موبایل رو به خودم برگردوند .بابت خندهای که کرده بود دیگه ترسی نداشتم .قسمت سبز رو کشیدم و با
شک گفتم:
الو؟سالم عزیز دلم .حالت خوبه؟ابروهام باال رفتن ،مصنوعی خندیدم و گفتم:
سالم مهتاج خانم .ممنونم .شما چهطورین؟خدا رو شکر عزیزم .پسرم چهطوره؟ همه چی خوبه؟از گوشه چشم بهش نگاه کردم .دستهاش رو زیر چونهاش گذاشته بود و بهم گوش میداد .با غیظ
گفتم:
آره .خیلی خوشحاله .همه چی هم عالیه.آخیش ،خدارو صد هزار مرتبه شکر .نگرانتون بودم آخه قرار نبود اینقدر زود برگردین بابلسر ،کلی ازPage 289
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لباسهای سامیار اینجان.
خواستم بگم ماشاهلل کم لباس نداره؛ چون کمدشم پره؛ اما جلوی خودم رو گرفتم .گفتم:
یه مشکلی به وجود اومده بود .واسهی همین اینقدر زود تصمیم گرفتیم.باشه دخترم ،همیشه شاد باشین عزیزانم .از طرفِ من به پسرم سالم برسون.تشکری خشک و خالی کردم و بعد از قطع کردنش گوشی رو روی حالت سکوت گذاشتم .از وقتی یادم
اومده بود که فردا امتحان داریم همون یه ذره حالی هم که داشتم گرفته شده بود .پشت اوپن و رو به روی
سامیار نشستم .نگاهش رو دقیقاً روی صورتم تنظیم کرد و گفت:
قبالً اینکار رو نمیکردی!با بیحوصلگی گفتم:
چیکار؟لبخند زد:
مهم نیست ،مهم اون چیزیِ که من فهمیدم خانمی.قاشقم رو برداشتم و تهش رو به سنگِ اوپن کوبیدم:
میشه دیگه من رو با اسمی جز اسم خودم صدا نکنی؟دستش رو روی سینهاش گذاشت و با همون خنده گفت:
قول میدم.شوکه شدم .چهقدر راحت قبول کرده بود! بوی غذا کم کم داشت به یه بوی بد تبدیل میشد .گفتم:
غذا کو؟از صندلی پایین اومد و درِ ماهی تابه رو با دستمال برداشت .دود سفید رنگی ازش بلند شد که نمیدونستم
بخاره یا یه به خاطر سوختگی اینجوری شده .دستم رو به پیشونیم زدم و گفتم:
سوخت؟Page 290
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با جدیت گفت:
آره.پوفی کشیدم و سرم رو روی میز گذاشتم.
ولی میشه خوردش.صدای حرکتِ قاشق چوبی روی ماهی تابه رو کنار گوشم شنیدم .داشت توی بشقابم غذا میریخت.
بخارش سرم رو داغ کرده بود .اگه میسوختم چی؟ دلم میخواست بسوزم تا عکس العمل سامیار رو
ببینم .چیکار میکرد وقتی که خودش مسبب دردم بود؟ مثل همین االن یا همون دیروزها و احتماال فرداها!
برای خودش هم ریخت .سرم رو باال گرفتم و توی بشقابم فقط منظرهای زرد و مشکی دیدم .سوسیسها
سیاه و سفت شده بودن؛ اما تخم مرغها سالم بودن .حالم داشت به هم میخورد .از صبح چیزی نخورده
بودم و این نزدیک بود اشکم رو در بیاره .دست به سینه نشستم و گفتم:
من به این لب نمیزنم.بعد این که ماهی تابه خالی رو توی سینک انداخت سر جاش نشست و با ناراحتی گفت:
حق داری ماهکم .میتونی...دوباره قاشق رو به سنگ کوبیدم و گفتم:
فقط اسمم رو صدا کن.لبخند بیجونی زد:
ماهک هم اسم توئه.آهی کشیدم و به سقف نگاه کردم .با این کاراش فقط میخواست اذیتم کنه .نباید نقطه ضعف نشون
میدادم .گفتم:
من گرسنهامه و دلم نمیخواد غذای سوخته بخورم.این بار اون آه کشید .به سمتِ پذیرایی اشاره کرد و در حالی که بشقاب من رو بر میداشت با صدای
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آرومی گفت:
خوابه!محتویات سوخته بشقاب من رو توی ظرف خودش خالی کرد و تمام تکههای نسوخته تخم مرغی که
وجود داشت رو توی بشقاب من گذاشت .با حوصله تمام این کار رو انجام میداد و این من رو شگفت زده
میکرد .خجالت میکشیدم؛ اما دوست نداشتم این رو نشون بدم .بشقاب رو جلوم گذاشت و گفت:
اگه مزه سوختگی میده گوجه و خیارشور خورد کنم.سرم رو پایین انداختم و گفتم:
نه ...همین خوبه.به آرومی یه لقمه برای خودم برداشتم .موذب شده بودم .حتی روی خواستنِ نمکدون رو نداشتم .به
سختی لقمه رو قورت دادم و سرم رو باال گرفتم تا نمکدون رو بردارم که با نگاهِ خیرهاش مواجه شدم.
هنوز چیزی نخورده بود .آب دهنم رو قورت داد و نمکدون رو روی اوپن دیدم .سرم رو پایین انداختم و
دستم رو جلو بردم تا برش دارم که گرمای زیادی رو روی پوستم احساس کردم .به سرعت سرم رو باال
آوردم و دست سامیار رو توی فاصله چند میلی متری دستم دیدم.
کِی بهت ثابت میشه که من هرکاری برای آرامشت میکنم؟نمکدون رو برداشتم و فورا خودم رو عقب کشیدم .با سرعت شروع کردم به غذا خوردن .با این کار
میخواستم تظاهر کنم که حرفهاش برام نیستن .صدای خوردنِ قاشق به ته بشقابش رو شنیدم .زیر
چشمی نگاهش کردم ،بدون اشتها و به آرومی برای خودش لقمه میگرفت و میخورد .نمیتونستم تحمل
کنم که اون سوسیس سوخته بخوره و من نیمروی خوشمزه؛ اما چارهای براش به ذهنم نمیرسید .تشنهام
شده بود .با این غذا فقط نوشابه کیف میداد .اوپن رو زیر نظر گرفتم و چیزی جز یه بطری دوغ ندیدم.
توی چشمهای غمگین سامیار زل زدم و گفتم:
من نوشابه میخوام.Page 292
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یکم از دوغش خورد و گفت:
کاش همون موقع که پرسیدم چی میخوای میگفتی؛ اگه میدونستم دوغ نمیخریدم.به پیشونیم چین دادم:
اون موقع نمیدونستم چی میخوام ،االن میدونم .من نوشابه میخوام.کامال جدی بودم .اعصابم از دست اون و تمام درهای زندگی که به روم بسته بودن خورد بود و دلم
میخواست سر اون خالی کنم .گفت:
خانمم ...فعال فقط دوغ داریم .آب میخوای؟با لجبازی گفتم:
آب رو نگه دار واسه عمهات .اگه نوشابه نباشه من چیزی نمیخورم.دستش رو با کالفگی توی موهاش فرو کرد و گفت:
اینقدر بیرحم نباش رازک.سیر شده بودم و فقط میخواستم اذیتش کنم .مگه اون من رو اذیت نمیکرد؟ مگه آزارم نمیداد؟ منم حق
داشتم .صندلیم رو عقب کشیدم و گفتم:
این که من نوشابه بخوام بیرحمیه؟ اون وقت این که تو با سیصد میلیون من رو برای خودت خریدیبیرحمی نیست؟
هر دوتا دستش رو به پیشونیش کشید و گفت:
به خدا...چند لحظه مکث کرد و با شک ادامه داد:
به خدا راه دیگهای نداشتم.خندیدم:
من اونی که ازش اسم بردی رو نه میشناسم و نه بهش اعتقاد دارم ،حاال به من نوشابه بده.Page 293
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قاشقش رو با آرامش توی بشقاب گذاشت و از روی صندلی بلند شد و ایستاد .با تعجب نگاهش کردم .از
روی سبدِ باالی فِر سوییچش رو برداشت و از آشپزخونه بیرون رفت .منم بلند شدم و گفتم:
کجا میری؟پشت در ایستاد و همونطور که پشت بهم ایستاده بود ،گفت:
بیرون.آب دهنم رو قورت دادم و با ترس گفتم:
برای چی؟مگه نوشابه نخواسته بودی؟گفتم:
نرو.حاال اون با تعجب به طرفم برگشت .دهن باز کرد تا حرفی بزنه؛ اما من نذاشتم:
تنهایی میترسم.نمیدونم راست گفته بودم یا نه .بیشتر از این که بترسم دوست نداشتم توی بارون بره و برام نوشابه
بخره .منم میدونستم هیچ وقت به اون نوشابه لب نمیزدم .اذیت کردنم تا همین حد کافی بود.
مطمئنی؟سرم رو تکون دادم .گفت:
پس بخور.خواستم بگم سیر شدم؛ اما نگفتم .اگه میفهمید سیر بودم متوجه میشد که داشتم نقش بازی میکردم.
نشستم و یه لقمه دیگه برداشتم .وقتی این رو دید برگشت و سرجاش نشست .گفت:
از چی ناراحتی؟هیچی.Page 294
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به مدت چند دقیقه توی خونه فقط صدای برخورد تهِ لیوان با سنگ اوپن و قاشق با بشقاب میاومد .گفتم:
نفس نمیخواد کسی بفهمه دزدیده بودنش.آرنجش رو روی اوپن گذاشت و گفت:
نمیشه؛ مسئله مهمیه.میدونم؛ اما نتونستم بهش نه بگم.اونم بشقابش رو از خودش دور کرد و تمام حواسش رو بهم داد .اینطوری راحتتر میتونستم حرف
بزنم .بازم میخواستم ازش کمک بخوام .سامیار هیچ وقت توی این مسئله ناامیدم نمیکرد .گفتم:
کسی غیر از خودمون خبر نداره ...اما اگه اون در همینطور شکسته بمونه خاله افسانه و عمو حمید حتمادر موردش سوال میکنن.
چند دقیقهای فکر کرد و گفت:
هنوزم بیشتر وسایلهات اونجان ،مگه نه؟سرم رو تکون دادم .اضافه کرد:
کتابهای درسیتم همونجا هستن.دوباره یاد امتحانِ فردا افتادم .میان ترم بود و نه من و نه نفیسه چیزی نخونده بودیم .خبری از افسانه هم
نبود.
چی شده؟به خودم اومدم و گفتم:
آره ...همشون اونجان.پس ،فردا میریم ساختمون حنا ،هم وسایل تو رو میاریم اینجا و هم در رو تعمیر میکنیم.اخم کردم:
از کجا میدونی من میخوام پیش تو بمونم؟Page 295
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چشمهاش بزرگ شدن .گفت:
نفیسه خانم گفت اونجا نمیره ،افسانه هم که نیست .میخوای تنها بری اونجا؟چشمهام رو تنگ کردم و سرم رو بهش نزدیک کردم:
اینجا نمیمونم.میمونی.بیاختیار سرم رو عقب کشیدم .لحنش بیش از حد محکم و قاطع بود .ادامه دادنِ این بحث فایدهای
نداشت؛ چون حاال سامیار لج کرده بود و من تا به حال نتونسته بودم مقابل لجبازیش وایستم .نونهارو
توی نایلون گذاشتم .باید توی جمع کردنِ ظرفاا بهش کمک میکردم؟ گفت:
تمام ناراحتیت واسه همینه؟دوست نداشتم خودش رو محرم رازم و سنگ صبورم بدونه .گفتم:
آره.پس ماهِ من واسه چی نگرانه؟از روی صندلی بلند شدم و گفتم:
خوشمزه بود.رازک؟پشت بهش و کنار صندلی ایستادم .گفت:
اون کسی که بهت زنگ زد و رفتی توی اتاق کی بود؟با بیتفاوتی گفتم:
بابام.صدای نفسی که کشید رو شنیدم .به جمع کردنِ ظرفها مشغول شد .دوست نداشتم هم بپزه و هم جمع
کنه و هم بشوره .برگشتم و بشقابهارو توی سینک گذاشتم .با دیدنم لبخند زد .نمیتونستم از بابتِ قضیه
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افسانه بیخبر بذارمش .همونطور که دوغ رو توی یخچال میذاشتم گفتم:
تقریبا یه هفته است افسانه رو ندیدیم.کنار سینک ایستاد:
نگرانشی؟سرم رو تکون دادم .امروز صبح بهش گفته بودم که افسانه خبرِ توی خطر بودنِ نفس رو بهم داده .گفته
بود که فکر میکنه همه چی تقصیرِ خسروئه ...من نمیدونستم چی درسته و چی غلط و نمیخواستم هم که
بدونم .همین که نفس کنارم بود برام کافی بود .به یه گوشه خیره شد .گفتم:
به چی فکر میکنی؟نگاهم کرد و طوری که انگار فکرش اینجا نبود ،گفت:
هیچی ،تو بخواب .من اینا رو جمع میکنم.دستم رو به کمرم زدم و گفتم:
کجا بخوابم؟توی هر دو اتاق خواب ،تخت هست .تو و نفیسه خانم هر جایی که راحتین بخوابین.خواستم بپرسم خودش کجا میخوابه؛ اما بیخیال شدم .اصال به من چه ربطی داشت؟ چند لحظه به اوپنی
که روش پر از خوردههای نون بود نگاه انداختم و راهم رو به سمت راهرو کج کردم .توی اتاق خوابِ دومی
نرفته بودم .اون دو متر جلوتر از اتاق اول بود و رو به روش قرار داشت .رنگ دیوارهاش بر خالفِ اون اتاق
که سفید بود به بنفش میزد .یه تخت یک نفره تهش بود و یه کمد و یه میز دراور داشت .اگه حتی یک
درصد میخواستم اینجا بمونم این اتاق رو انتخاب میکردم .یه پنجره بزرگ داشت که میتونستم شبها
وقتی نفسم میگرفت ازش استفاده کنم؛ اما امشب نمیتونستم اینجا بخوابم .با نفس روی تخت دو نفره
میخوابیدیم و اون وقت سامیار میتونست اینجا بخوابه .آره ،این فکر خوبی بود .باید زودتر
میخوابیدم؛چون فردا صبح زود دانشگاه داشتیم .شاید استادِ ادبیات راضی میشد که ما یه روز دیگه
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امتحان بدیم .صدای سامیار رو از توی آشپزخونه شنیدم .با کی داشت حرف میزد؟ از همون راهی که
اومده بودم برگشتم و پشتِ ستون ایستادم .حاال صداش رو واضحتر میشنیدم:
چرا؟ بالخره تصمیمت رو گرفتی؟...
حق با تو بود .شاید منم نباید میذاشتم برام تصمیم بگیرن .شاید خودم باید دنبال یه راه دیگهمیگشتم.
زیر لب گفتم:
شاید نه! حتما.یه لحظه فکر کردم کاری که دارم انجام میدم درست نیست .از پشت ستون کنار اومدم و بدون این که
بهش توجهی نشون بدم از کنارش رد شدم .نفس روی کاناپه بزرگی که رو به روی تلوزیون قرار داشت
خوابیده بود .باالی سرش ایستادم و دستم رو روی شونهاش گذاستم:
نفس؟ پاشو روی تخت بخواب.پلکهاش رو روی چشمهاش فشار داد و بعد چند لحظه بازشون کرد .چشمهاش هنوز خواب بودن .گفت:
از خسرو یا افسانه خبری شده؟نه ،دستم رو بگیر.ساعدم رو گرفت و بهم تکیه داد .وقتی صدای سامیار رو شنیدیم .دستم رو ول کرد و شالش رو روی
سرش مرتب کرد .توی سکوتی که فقط حرفهای سامیار میشکوندش به طرفِ راهرو حرکت کردیم.
خانما مثل منشور میمونن کامیار.نفس همونطور که سعی میکرد صاف بایسته گفت:
فقط کسی که تونسته بشناستت توانایی درکت رو داره.چند ثانیه همینطور نگاهش کردم .چرا فکر میکرد من با اون خوشبخت میشدم؟ به راهمون ادامه دادیم.
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گفت:
کجا میخوابیم؟اتاق اول.صدای سامیار بازم باعث توقف و تامل کردنمون شد.
اگه به یه طرفش نور بتابونی اون نور رو از جهتهای مختلف پخش میکنه و تاریکی رو از زندگیتمیدزده.
پوزخندی زدم و گفتم:
مثال قشنگیه!در اتاق رو پشت سرمون بستم و گفتم:
توی کولهام دو دست لباس راحتی هست.روی تخت دراز کشید و گفت:
نمیخواد آبجی ،اونقدر خوابم میاد که...از توی کوله تی شرت و شلوارم رو در آوردم و روی شکمش انداختم:
با این پالتو گرمت میشه.لحنش نشون میداد که هنوزم درست و حسابی بیدار نشده .گفت:
آبجی ...من نمیتونم اینجا بمونم.روی تخت نشستم:
چرا؟از ساختمون حنا میترسم .اینجا هم نمیتونم بمونم.پس دانشگاه چی؟با حالت غمگینی گفت:
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انتقالی میگیرم به تهران ...دانشگاهی که از اولش میخواستیم بریم برای رشته من جا داره.دستم رو روی سرش گذاشتم و موهاش رو نوازش کردم .رنگ موهاش خرمایی بود و چشمهاش حاال
خیس بودن .نمیخواستم در مورد این موضوع حرف بزنم .نمیتونستم جلوش رو بگیرم و این ناراحتم
میکرد .گفتم:
باید بری حموم.لبخندی زد که حتی یه ذره هم شباهتی به یه لبخند عادی نداشت:
وقتی کیسه روی سرم بود موهام خیلی عرق کردن ،دستت رو بردار آبجی.نفس عمیقی کشیدم و به زمین نگاه کردم.
فردا میریم ساختمون حنا ،لباسات رو میارم.یادم رفت بهت تبریک بگم.بهش خیره شدم:
بابت چی؟شاید باید به سامیار تبریک بگم.دستهام رو توی موهام فرو کردم و به همش ریختم .این باعث میشد یکم پوست سرم هوا بخوره.
گفتم:
هر وقت بابتِ چیزی بهت شیرینی دادم بهم تبریک بگو.اونم دستش رو روی سرم گذاشت و با چشمهایی که نیمه باز بودن گفت:
امیدوارم هر چه زودتر به این اوضاع عادت کنم.از روی تخت بلند شدم و در حالی که داشتم از اتاق بیرون میرفتم گفتم:
تا آخرِ میان ترم بمون تا کارای انتقالیت درست بشه.نمیدونم ...اگه بمونم باید از آقا سامیار اجازه بگیرم.Page 300
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به لباسایی که روی شکمش انداخته بودم اشاره کردم و از اتاق خارج شدم ،باید مسواک میزدم.
***
سامیار:
گذاشتنِ بطری آب توی یخچال مصادف بود با زنگ خوردنِ گوشیم .از توی جیب شلوارم درش آوردم و
قبل از جواب دادن صداش رو شنیدم:
سالم سامی ،زنگ زدم ازت تشکر کنم.کامیار بود .دیشب که باهاش حرف میزدم واقعا خسته و بیحوصله بودم ،ممکن بود بهش راهنمایی بدی
کرده باشم؛ اما وقتی صدای پرانرژیش رو شنیدم خیالم راحت شد .گفتم:
چرا؟ بالخره تصمیمت رو گرفتی؟آره .دیدی گفتم یه جاهایی از زندگی خودمون باید برای خودمون تصمیم بگیریم؟لبخند زدم:
حق با تو بود ،شاید منم نباید میذاشتم برام تصمیم بگیرن ،شاید خودم باید دنبال یه راه دیگهمیگشتم.
اونقدر ذوق داشت که اصال حرفم رو نشنید .گفت:
اگه میدونستم این راه اینقدر عالی جواب میده از همون روز اول همین کار رو میکردم.شادیش اونقدر زیاد بود که منم نمیتونستم جلوی لبخندم رو بگیرم .رازک بی این که لحظهای نگاهم
کنه از کنارم گذشت و به طرف پذیرایی رفت .گفتم:
چیکار کردی؟فقط بهش توجه کردم ...بهش گل دادم و بهش گفتم چهقدر خوشگله .همین ...کلی انرژی گرفت و شدهمون آزیتایی که روز اولِ دانشگاه دیدم .باورت میشه سامی؟ تا چند لحظه حس میکردم انرژی درینکم.
تعریفش از این ماجرا ،دلتنگیِ من رو برای دیدنِ خنده رازکم بیشتر میکرد .امشب انگار حالِ همه خوب
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بود .گفتم:
انرژی درینک؟ منظورت...آره آره داداش ...همون هایپ یا بیگ بیر.بهترین راه رو انتخاب کردی.جدی؟ یعنی دارم آداب جنتلمن بودن رو یاد میگیرم؟داشت شوخی میکرد؛ اما من حوصلهاش رو نداشتم .جدی شدم و گفتم:
خانما مثل منشور میمونن کامیار.صدای خندهاش قطع شد .رازکم رو دیدم که با نفیسه به سمتِ اتاقم میرفتن .امشب میتونستم توی
اتاقِ ته راهرو بخوابم .گفت:
همون مثلثِ حجم دار؟منشور رو توی ذهنم مجسم کردم ،رازکِ منم مثل منشور بود؟ گفتم:
اگه به یه طرفش نور بتابونی اون نور رو از جهتهای مختلف پخش میکنه و تاریکی رو از زندگیتمیدزده.
خندید:
براوو سامی ،تو یه استعداد خاموشی .میگما ،بیا از ایران برو که من افتخار کنم داداش بزرگم جزوی ازفرار مغزهاست.
خندهام گرفت و گفتم:
اگه یه روز یه کاری کنی که شرمنده آزیتا بشی ،اگه عذاب وجدان بگیری چیکار میکنی؟دوباره زد زیر خنده:
اتفاقا تا دو روز پیش آزی بهم میگفت تو حتی نمیدونی وجدان چی هست.دیگه حوصلم رو سر برد .با یکم خشونت گفتم:
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بسه ،دارم ازت جدی سوال میپرسم.از دهنش به نشونه فکر کردن صدا در آورد .روی سرامیک سرد آشپزخونه نشستم و به دیوار بلند اوپن
تکیه دادم.
نمیدونم ...من تحمل غمش رو ندارم .بستگی به این داره که اون بدونه یا ندونه .اگه بدونه صد در صدعذرخواهی میکنم.؛ اما اگه ندونه...
ساکت شد ،شتاب زده گفتم:
اگه ندونه ،چی؟من نمیخوام حس کنم بزدلم.بیاختیار تکرار کردم:
بزدل؟بزدل ،سامی ساعت قرارم با آزی داره نزدیک میشه .خوشش نمیاد تو پی وی معطل بمونه ،کاری نداری؟بیاین که متوجه چیزی باشم تماس رو قطع کردم و روی زمین گذاشتم .پس من یه بزدل بودم که وقتی
بهش فشار میاومد سرش درد میگرفت! دستهام رو روی پیشونیم گذاشتم و گفتم:
بخواب که فردا باید بری اداره آگاهی آقای بزدل.صبح با شنیدنِ صداهایی از توی آشپزخونه چشمهام رو باز کردم .دستهام رو باال آوردم و خمیازهای
کشیدم .بعد از مدتها یه خواب راحت کرده بودم .از روی تختِ کوچیکی که روش خوابیده بودم بلند
شدم و بعد از زدنِ چند ضربه به صورتم گفتم:
خدایا امروز بهم فرصتی بده تا اشتباهم رو جبران کنم.جلوی آینه ایستادم؛ چون اون اتاق دراور نداشت تمام لوازمم رو اینجا چیده بودم .به موهام که زیر بارونِ
دیشب بد حالت شده بودن دستی کشیدم و از اتاق بیرون رفتم .کی اولِ صبح بیدار و توی آشپزخونه
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دست به کار شده بود؟ مطمئن بودم که رازکم دست به چنین کاری نمیزد .ممکن بود روحیه نفیسه خوب
نباشه ،برای همین لبخندی انرژی بخش زدم و همین که به آشپزخونه رسیدم گفتم:
سالم.دستش رو روی دهنش گذاشت و جیغ خفهای کشید .با این کارش منم شوکه شدم و گفتم:
معذرت میخوام.نیازی نیست آقا سامیار ،سالم.سرم رو تکون دادم و روی صندلیِ پشت اوپن نشستم .حتما خیلی توی فکر بود که با سالمِ من ترسید.
ظرفهای شام دیشب رو شسته و صبحانه آماده کرده بود .گفتم:
شما اینجا مهمون من و رازک هستین ،این کارا مارو ناراحت میکنه.قندون رو جلوم گذاشت و هم زمان که با اشاره به کتری میپرسید که چای میخورم یا نه گفت:
اگه از خجالتتون در نیام خودم ناراحت میشم .من و آبجی با هم تعارف نداریم ،شما هم که مورد اعتمادآبجی هستین پس بین شما و آبجی برای من فرقی نیست.
لبخند زدم .فکر میکردم بعد از گذروندن چندین ساعت بین خالفکارها کمی افسرده بشه؛ اما االن هیچ
تغییری جز محو شدنِ خنده از چهرهاش نمیدیدم .گفتم:
چرا رازک رو صدا نمیکنین؟برای خودم و خودش چای ریخت و روی اوپن گذاشت:
آبجی کم خوابیده ،هنوز ده دقیقه وقت داره.تشکر کردم و چای رو برداشتم .مدتها بود که روزم رو با چای شروع نکرده بودم .کلی سوال توی ذهنم
بود که میخواستم ازش بپرسم؛ اما نمیدونستم پرسیدنش کار درستی باشه یا نه .به هر حال گفتم:
االن میخوام برم اداره آگاهی ،مطمئنین که نمیخواین کسی چیزی بفهمه؟شونههاش افتاده شدن:
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نمیخوام.من دیشب بهش فکر کردم .امکان نداره که خسرو دزدیده شدنِ شمارو گزارش نداده باشه .وگرنهچهطوری میتونسته با پلیس همکاری کنه؟ اونا قطعا از من در مورد شما میپرسن.
سرش رو پایین انداخت و حرفی نزد .ذرهای از چایم رو خوردم و نگاهش کردم ،نگاهش خیلی غمگین
بود .گفتم:
بهخاطر چی ناراحتین؟من مرگ مردی رو دیدم که یه بچه داشت ،بعدش دیدم که یه جنایتکار و کسی که برای نجاتم اومدهبود فرار کردن .شکنجه خودم رو میتونستم تحمل کنم؛ اما مرگ یه نفر دیگه رو ...اصالً.
پس چرا دیشب عکس العملی نشون ندادین؟نمیخوام آقا سمیر و آبجی نگران و ناراحت بشن.خواستم چیزی بگم؛ اما دیدنِ رازکم که از راهرو به طرفِ ما میاومد باعثِ بند اومدنِ زبونم شد .همون
مانتو و شلوار دیشبی تنش بود؛ اما قسمت هایی از موهاش و صورتش خیس بودن .چهرهاش انگار زیر
نور آفتابی که وارد خونه شده بود برق میزد .چهطور میشد این زیبایی رو حتی توی هزار بیت غزل و
قصیده وصف کرد؟ وارد آشپزخونه شد و روی صندلی کنار نفیسه نشست .خمیازهای کشید و با نگاه اخم
آلودی گفت:
چاییِ من کو؟نفیسه با لبخند بلند شد و توی یه لیوان ،از کتریِ داغ چای ریخت .وقتی رازک توی صورتم نگاه کرد زمزمه
کردم:
زشته!اخمش غلیظتر شد:
زشت عمته.Page 305
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بیاراده منم اخم کردم .از این طرز حرف زدنش خوشم نمیاومد؛ اما نمیخواستم روزِ خوبمون رو خراب
کنم .شاید میتونستم بخندونمش ،گفتم:
خداروشکر کن عمه ندارم.لبهاش رو به نشونِ تمسخر تکون داد و نگاهش رو با یه چشم غره ازم گرفت .لیوان رو از نفیسه گرفت
و همین که یه کم از چایش خورد ،اون رو روی زمین گذاشت و آه بلندی کشید .نفیسه خانم زودتر از من
گفت:
چی شد؟دستش رو روی گونه راستش گذاشته و هر دو چشمهاش رو بسته بود .از روی صندلیم بلند شدم و گفتم:
دندونته؟سرش رو تکون داد و دوباره به حالت اولش برگشت ،لیوان چای رو از خودش دور کرد و گفت:
به چیز داغ و سرد حساسه.پس واسه همین از صبح بداخالقی آبجی؟میتونی غذا بخوری؟بازم دستش رو روی گونهاش گذاشت و از آشپزخونه بیرون رفت .گفتم:
کجا؟همونطور که وارد راهرو میشد گفت:
نمیخورم.نفیسه که مثل من نگران شده بود ،گفت:
دندون درد خیلی وحشتناکه ،شاید دندونش پوسیده باشه.از قسمتِ نرم نون تکهای کندم و در حالی که داشتم توش پنیر میذاشتم گفتم:
از دندون پزشک وقت میگیرم.Page 306
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ممنونم که اینقدر مراقبشین.لقمه نسبتاً بزرگ رو توی یه پیشدستی گذاشتم و گفتم:
این وظیفه منه ،مگه من باید از شما به خاطرِ این که پیشنهاد سمیر رو رد نکردین تشکر کنم؟لبخند زد:
نه.پیشدستی رو بهش دادم و گفتم:
لطفا بدینش به رازک ،از من قبول نمیکنه.همونطور که از پشت اوپن کنار میاومد ،الهی شکری گفت و بعد از گرفتنِ پیشدستی گفت:
ما میریم دانشگاه.به ساعت نگاه کردم ،هفت و نیم بود .گفتم:
من میرسونمتون.تشکری کرد و رفت .هنوزم آدمهایی بودن که بعد از خوردنِ غذا از خدا تشکر میکردن؟! نفیسه واقعاً
کسی بود که میتونست به سمیر خوشبختی بده .مثل ماهک که من رو کامل میکرد .من دندونپزشکهای
کاربلدِ بابلسر رو نمیشناختم .همون لحظه به خانم زرگری زنگ زدم و خواستم که توی نزدیکترین
فرصت ،پیش یکی از دندونپزشکهای خوب شهر وقت بگیره .گوشی رو قطع کردم و به اتاق رفتم تا
لباس بپوشم.
***
ماشین رو جلوی درِ اصلیِ دانشگاه نگه داشتم و قبل از این که پیاده بشن گفتم:
کِی کالساتون تموم میشه؟نفیسه گفت:
چهار ،چرا میپرسین؟Page 307
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غروب میرم ساختمون حنا.رازک آهی کشید و در ماشین رو باز کرد .نفیسه پیاده شد و در رو بست .قبل از این که رازک در رو ببنده
بهش گفتم:
اینجا گرگ هایی که بخوان به قلمروی من تجاوز کنن زیادن ،نیستم که مراقبت باشم پس مراقبخودت باش.
به تندی صبح بخیری گفت و در ماشین رو محکم بست .داخل شدنشون به دانشگاه رو تماشا کردم،
رازکم توی این سرما فقط یه سویی شرت تنش بود .من چهطور میتونستم اینقدر نسبت به سالمتش
بی توجه باشم؟ سرم رو روی فرمون گذاشتم و آهی کشیدم .من دیگه دانشجو نبودم؛ اسمم دانشجوی
اخراجی بود و به همین دلیل نمیتونستم خودم از با ارزشترین داراییم ،در مقابلِ یه گرگ محافظت کنم .
فقط کافی بود امیراسماعیل یکبارِ دیگه اشتباهش رو مرتکب میشد تا خودم نیست و نابودش میکردم.
ماشین رو همونجا پارک کردم و به سمیر زنگ زدم.
سالم سامی.سالم ،کجایی؟خونهام ،چهطور؟پوفی کشیدم و گفتم:
مگه قرار نیست بریم آگاهی؟آره؛ ولی برای چی؟ پلیس اگه نفیسه براش مهم بود که زنگ میزد .فکر میکنم که ما کاری اونجانداشته باشیم!
چند لحظه طول کشید تا حرفش رو بفهمم .جواب دادم:
اتفاقاً کارای مهمی داریم .بیام دنبالت؟ذوق کرد:
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آره آره بیا ،آدرس رو میفرستم.قطع کرد و آدرس خونش رو برام فرستاد .فکرم پیش خسرویی بود که فرار کرده و افسانهای که به این
قضیه ربط داره؛ اما پیداش نیست .هیچ کس از جای هیچ کدومشون خبر نداشت .شاید پلیس میتونست
به حل کردنِ مسائل توی ذهنم کمک کنه .توی راه اون قدر به این چیزا فکر کردم که اصال متوجه چهطور
رسیدنم نشدم .جلوی دری قدیمی که توی کوچهای قدیمیتر بود ایستادم ،اینجا حتما خونه پدرش بود .
به سمیر زنگ زدم و گفتم:
رسیدم.در رو باز کردم ،بیا باال سامی.صدای بلند باز شدنِ همون در رو شنیدم .خواستم به خاطرِ کمبودِ وقت مخالفت کنم؛ اما گفت:
بیا باال بابا میخواد ببینتت.باشهای گفتم و بعد از قفل کردنِ ماشین وارد خونشون شدم .موزاییکهای توی حیاط هم بافتِ قدیمی
داشتن؛ اما ساختمونِ خونه نو بود ،انگار بازسازیش کرده بودن .باغچههای گوشه خونه اصال شبیه باغچه
نبود .فقط یه زمین گلی بود که گیاهاش خشک و سیاه شده بودن.
چرا ایستادی پهلوون؟ بیا باال دیگه.رو به سمیر که یه پلیور پوشیده بود لبخند زدم و از پلهها باال رفتم .دستم رو گرفت و دمِ در بغلم کرد.
دیروز نشد ازت تشکر کنم.به بازوش زدم:
رفیق یعنی همین دیگه.از جلوی در کنار رفت و گذاشت وارد شم .به محض ورود ،مرد سالخوردهای رو با موهای سفید که روی
مبلِ سبز نشسته بود دیدم .بلند شد و خیلی محکم باهام دست داد .از قبل میدونستم که نظامیه؛ اما حاال
که میدیدمش فهمیدم که این رو خودمم میتونستم از روی بدن ورزیدهاش حدس بزنم .صورتش کمی
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آفتاب سوخته و ذرهای ازم بلند قدتر بود .گفت:
بشین.هنوزم دستم رو توی دستش گرفته بود .یادمه که معین هم همین شکلی بود ،تا من دستش رو ول
نمیکردم اونم دستش رو از دستم بیرون نمیکشید .این برای من نشونه صمیمت و افتادگی آدمها بود.
گفتم:
خوشحالم که دیدمتون آقای امیروند.دستم رو از دستش بیرون کشیدم و روی مبلِ سبز گل گلی با دستههای چوبی نشستم .سمیر کنارِ مبلی که
پدرش روش نشسته بود ،ایستاد و گفت:
چایی میخورین؟نه.آقای امیروند همونطور که کانال تلوزیون رو عوض میکرد گفت:
نهپس من میرم حاضر شم تا با سامی بریم اداره.آهسته آهسته توی یکی از اتاقهای کنارِ آشپزخونه رفت و در رو پشت سرش بست .آقای امیروند
تلوزیون رو خاموش کرد و سرش رو به طرفم چرخوند .چهرهای مصمم و بیش از حد جدی داشت .گفت:
سمیر دیشب همه چیز رو در موردِ تو برام تعریف کرد .من هیچ وقت دوستی نداشتم؛ اما اون شخصیتشکامال متضادِ منه ،دوستانی داشته و از همونها زخم خورده .بعد مدتها تو تنها دوستشی که خیلی بهت
اعتماد داره ،چرا؟
لبخند زدم .سوالش گیجم کرده بود .باید برای این که چرا با سمیر رفیق بودیم دلیل میآوردم؟ گفتم:
نمیدونم چهجوری میشه اعتماد شما رو به دست آورد .حتی نمیدونم چهطور میشه راضی نگهتونداشت .اینطور که معلومه شما مردی نیستین که بتونم با حرف اعتمادتون رو جلب کنم .شما مرد عملین،
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پس من به خاطر رفاقتم با سمیر باید این رو عملی به شما اثبات کنم.
لبخندی زد و به دیوارِ پشت سرش اشاره کرد ،روش پر از قاب عکسهای مردان نظامی و قدرنامه بود.
گفت:
با همه رفاقت داشت و من تنها کسی بودم که توی اردوگاه باهاش نمیخندیدم؛ چون به نظرم هیچ کسنمیتونست این همه آدم رو توی دلش جا بده و وظایف دوستی رو برای همشون به جا بیاره .شش ماه
فقط برای یه عملیات اردوگاه زده بودیم و دیگه شبِ آخرمون بود .درست زمانی که فکر میکردیم همشون
رو دستگیر کردیم و قرارِ برگردیم ،دشمن گردان ما رو اسیر کرد .همه همرزمامون رو کشت و فقط من و
اون موندیم .آخرش فقط به خاطرِ این که بهم ثابت کنه باهام رفیق بود خودش رو فدا کرد تا من بتونم
فرار کنم.
نمیتونستم پلک بزنم .اونقدر مبهوتِ این خاطره واقعی و لحن تعریف کردنش شده بودم که نمیشد
چیزی بگم .نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
اینا رو گفتم تا بهت یه درسی بدم جوون .درسته که عملی ثابت کردن خوبه؛ اما بعضی جاها نمیارزه .توخودت رو فدا میکنی؛ اما سمیر تو رو از دست میده ،پس یاد بگیرین که توی همه اوضاع و شرایط گره از
کار هم باز کنین.
خب ،بریم؟سمیر روو دیدم که حاضر و آماده کنارِ در ایستاده بود .خطاب به آقای امیروند گفتم:
درسی که بهم دادین رو فراموش نمیکنم.بلند شدم و اونم همراهم بلند شد .گفتم:
شما استادی هستین که میتونم خیلی درسها ازش بگیرم ،ناراحتم که چرا زودتر مالقاتتون نکردم.دستش رو گرفتم و اون با جدیت دست و سرش رو تکون داد .لحظه آخر که خواستم خداحافظی کنم ،من
رو توی بغلش کشید و زیر گوشم گفت:
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دیشب توی خواب از این که یکی تهدیدش کرده حرف زد ،مراقبش باش.صاف ایستادم و با اطمینان کامل سرم رو تکون دادم .چه کسی میتونست تهدیدش کرده باشه؟ همه
شکهام روی خسرو بود؛ اما حتی نمیدونستم که این تهدید واقعی بود یا نه .با سمیر از خونه خارج
شدیم و توی ماشین نشستیم.
آخرش نگفتی چرا میریم اراده آگاهی!لبخند زدم و همینطور که رانندگی میکردم گفتم:
از اراده گفتنت معلومه که نمیخوای بیای.توی خودش جمع شد و گفت:
یکم از این جور جاها خوشم نمیاد.خنده کوتاهی کردم .آقای امیروند درست میگفت؛ کامال متضادِ پدرش بود .گفتم:
پس چرا اصالً اومدی؟اگه نمیاومدم بابا ممکن بودم بهم سرکوفت بزنه.با این اوصاف برسونمت کافه؟خندید و گفت:
آره ،دستتم درد نکنه .امروز باید برم دنبالِ ماشینم ،یا همون جاست یا دست پلیسِ.فرمون رو چرخوندم و میدون رو دور زدم .گفتم:
دیشب که یهو از این رو به اون رو شدی به کنار .چرا من حس میکنم داری یه چیزی رو قایم میکنی؟با ترس خندید و دستش رو به گردنش کشید .چند بار این کار رو تکرار کرد و آخرش گفت:
نه بابا چیزی نیست .فقط از نفیسه خانم خجالت میکشم که همونم دعا میکنم با یه کادو و عذرخواهیمن رو ببخشه.
اونقدری که داشتم فکر میکردم چهجوری میتونم از زیر زبونش حرف بکشم ابروهام به هم پیوند
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خوردن .گفت:
راستی ،با رازک خانم نامزد کردی! دیدی دعاهای من میگیره؟لبخند زدم:
دعاهای آدما برای همدیگه میگیره .منم دعا میکنم که تو تمام مشکالتت رو به من بگی تا بتونم کمکتکنم.
عینکش رو روی بینیش مرتب کرد:
من که هر چی میشه بهت میگم .آدم که برای چیزهای الکی وقت خودش و رفقاش رو نمیگیره.جلوی کافه ندا ایستادم .حق با اون بود ،شاید اصال دیشب داشت خواب میدید .خوابی که از تاثیرات
اتفاقاتِ دیروز بود و برای همین چنین حرفایی میزد .سرش رو به صندلی تکیه داد و گفت:
خسرو دیگه رفته ،حاال وقتشه که واقعا به خودم ثابت بشه که یه مردم .فقط پسری که مرد شده میتونهیه دختر رو خوشبخت کنه.
چشمهام رو ریز کردم .اگه خسرو رفته بود ،پس دیگه مانعی وجود نداشت .پس چهطوری میخواست مرد
بودنش رو به خودش ثابت کنه؟ حتما با رفتن به خواستگاری میخواست همه چیز رو تکمیل کنه .قبل از
این که پیاده بشه گفتم:
پدرت موبایل داره؟نه.شماره خونتون رو میدی؟سرش رو باال گرفت و چند تا شماره رو زیر لب زمزمه کرد .شاید داشت شماره رو به خاطر میآورد .گفت:
برای چی؟مشاور خوبی پیدا کردم.لبخندی زد و بعدش با ناامیدی گفت:
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تو و بابا باهم مردونه گپ میزنین و من فقط براش غرته غرته میکنم.بالفاصله گفتم:
چی؟غرته غرته! یعنی ...بیخیال .یه اصطالح مازنیه .شما تهرانیها نمیدونین.آهانی گفتم و شماره خونش رو توی موبایلم ذخیره کردم .بعد از خداحافظی پیاده شد و به طرف کافهاش
رفت .به چند تا عددِ روی صفحه نگاه کردم .شماره آقای امیروند رو به دالیل مهمتری میخواستم.
***
ممنونم که بهم وقت دادین.مردِ چاق و بلند قدی که پشت میز نشسته بود با خستگی لبخند زد و گفت:
بعد از دستگیریِ خالفکارها و جنایتکارای توی کلیسا ،سرمون خیلی بیشتر از پیش شلوغ شد .به هرحال باید به نحوی کار همه رو راه انداخت .شنیدم که سوالهای تو هم در همین مورده.
روی صندلیِ کنار میزش نشستم و به اسمش که روی یه سطح صیقلی حک شده بود نگاه کردم" ،سرگرد
صدری" .گفتم:
بله .به هر حال من وقت استراحتتون رو گرفتم ،برای همین کوتاهش میکنم.لیوان چایش رو روی میز شلوغ از پرونده و کاغذش گذاشت:
بفرما.خسرو جهانشیری رو دستگیر کردین؟صورتش حالت غمگین گرفت:
دنبالشیم.میدونم که قبل فرارش رامبد رو کشت .رامبد کی بود؟تو این اطالعات رو از کجا داری؟ باید بهت اطمینان کنم و اطالعاتی درباره چنین پرونده وحشتناکی روPage 314
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در اختیارت بذارم؟
انگشتهام رو به هم گره زدم و گفتم:
خسرو جهانشیری هم کالسیِ من بود و رامبدی که دارم در موردش از شما میپرسم کسی بود که نفیسهمعتمدی رو گروگان گرفت.
نفیسه معتمدی رو از کجا میشناسی؟نفسم رو بیصدا بیرون دادم و گفتم:
دوستِ خانمم هستن.دستهاش رو روی سرش گذاشت و با حالت بیچارگی گفت:
گروهی که مسئول نجاتش بود موفق به پیدا کردنش نشد .حدس میزنیم که با جهانشیری...خانم معتمدی پیش ما هستن.چند ثانیه زیر چشمی نگاهم کرد .بعد دوباره صاف نشست و گفت:
نقش تو چیه؟ اگه اونقدر مهمی که باید ازت بازجویی کنم؛ ولی حاال انگار تو داری اینکار رو انجاممیدی!
منم دنبالِ خانم معتمدی میگشتم.صورتش حالت خشن پیدا کرد:
برای چی؟برای آرامشِ خانمم.هر دو ساکت شدیم ،از بیرونِ اتاق صدای داد و فریاد چند تا مرد میاومد .گفتم:
جواب سواالم رو نمیدین!دستش رو دور استکانِ چایش گذاشت .حتما سرد شده بود .گفت:
به جهانشیری اطمینان کردم؛ چون خودش از وجود اونا باخبرم کرد .یه گروهِ ویژه مخصوصِ پیدا کردنِPage 315
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نامزدش گذاشتیم و اجازه دادیم خودشم حضور داشته باشه .کمک کرد؛ اما تو زرد از آب در اومد .فهمیدیم
که دست راستِ رئیس گروه بوده و توی انواعِ خالفها نقش داشته .توی هیچ حرفهای اعتماد معنا نداره .
تو هم مستثنا نیستی پسر .تو هیچ ارتباط درستی به این پرونده نداری پس لزومی نمیبینم اطالعات مهم
دیگهای رو در این باره جلوت بذارم.
دستش رو به ریشش کشید و جملش رو کامل کرد:
از مسائلی که بهت ربطی نداره دوری کن ،خدا نگهدار.از جام بلند شدم و سرم رو براش تکون دادم .به طرفِ در آبی رنگ رفتم و قبل از این که خارج بشم نظرم
به تابلوی بزرگی که روش یه جمله عربی نوشته بود افتاد .زیر لب خوندمش و معنیش کردم" ،همواره
برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید" .به سرگرد نگاهی انداختم ،دستهاش رو روی سرش
گذاشته و چشمهاش رو بسته بود .گفتم:
خسته نباشید.و از اتاق خارج شدم .همین که در رو پشت سرم بستم سربازی رو ،رو به روم دیدم که با یه لیوان چای
کنارِ دیوار ایستاده بود .گفت:
اونقدر طولش دادی که این یکی هم سرد شد.لباس تنش رنگ و رو رفته و سبز بود .گفتم:
فکر کنم شما هر وقت که بخوای اجازه داری در بزنی و وارد بشی.لبخند شیطنت آمیزی زد:
خودم نخواستم ،داشتم گوش میکردم.ابروهام از تعجب باال رفتن .گفت:
جواب سواالت پیش منه.سرباز دیگهای با همون چندتا مرد که داد و بیداد میکردن بهمون نزدیک شد و از دور اشاره کرد بریم
Page 316

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

کنار .از درِ اتاق سرگرد دور شدیم .سربازی که اون چند تا مرد کنارش بودن گفت:
اونایی که به نظرت جالب نمیان رو گوش نمیکنی! نه غفاری؟سرباز رو به روییم غش غش خندید:
چرا وقتم رو تلف کنم؟دستم رو روی شونهاش گذاشتم و اینجوری حواسش رو پیش خودم برگردوندم .گفتم:
خب ...چرا نمیدی؟راه داره .حق الزحمه این همه پیگیریِ من دنبالِ این پرونده رو کی میده؟پوفی کشیدم و گفتم:
اگه جواب همه سواالم رو بدی.هر سوال ده تومن.میدم.لبخندش عریضتر شد:
دنبالم بیا.اون راه افتاد و منم تعقیبش کردم .احتمال نمیدادم که درباره افسانه بدونه؛ اما با این حال ناامید نشدم.
وارد یه راهروی خلوت شدیم که هیچ کس توش نبود .فقط همه از جلوش رد میشدن و حتی توش رو
نگاه نمیکردن .گفت:
خب بپرس.بیمقدمه و بدون معطلی گفتم:
رامبد کی بود؟رئیس اون باند که اگه زنده میموند چندین بار اعدام میشد ،ده تومن.انگار اطالعاتِ من از اون بیشتر بود؛ چون قبال با سمیر رامبد رو دیده بودیم .سرم رو تکون دادم:
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افسانه پاک نیت رو میشناسی؟کمی فکر کرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد .دستم رو به دیوار کوبیدم:
تو که گفتی جواب سواالم رو میدونی.من فقط همین سوال رو ازت شنیدم که جوابش رو میدونستم.دستمو یک بار دیگه به دیوار زدم و خواستم چیزی بگم که صدای پای چند نفر رو از پشت سرم شنیدم.
غفاری گفت:
اینم یکی از اوناییِ که دیروز دستگیر شده.برگشتم و سه خانم چادری رو رو به روم دیدم .حتی چشمهام چیزی که میدیدن رو باور نمیکردن .با
دیدن افسانه اونم با دستبند دهنم از تعجب باز مونده بود ،خودم رو کنترل کردم و به آرومی گفتم:
چرا اینجایی؟دو خانمی که چادر مشکی داشتن و اطرافش راه میرفتن ایستادن .به سرتاپاش نگاهی انداختم .سرش
رو پایین انداخته و چادر طوسی رنگش رو محکم نگه داشته بود.
غفاری؟ بازم اومدی اینجا؟غفاری هم با تعجب به من نگاه میکرد و به حرفِ اون خانم درجه دار توجهی نداشت .فاصلم رو باهاشون
کم کردم و گفتم:
چی شده؟حرفی نزد .یکی از خانمها گفت:
برین کنار آقا.گفتم:
جوابم رو بده.با صدای ضعیفی گفت:
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به هیچ کس چیزی نگو.از کنارم رد شدن و به طرفِ ته راهرو رفتن .مات و مبهوت به مسیری که میرفتن نگاه کردم .غفاری
کنارم ایستاد و گفت:
اونجا بازداشتگاه زنانه.روی صندلی پالستیکی نشستم و دستهام رو روی پیشونیم گذاشتم:
میخوام ببینمش.امروز نمیشه.مغزم داشت سوت میکشید .چرا افسانه اینجا بود؟ مگه اونم توی این ماجرا دست داشت؟ چشمهام رو
بستم و اون صحنهای که کنار رامبد ایستاده بود رو به یاد آوردم .اون با رئیس باند یه نسبتی داشت؛ اما
چرا اینجا بود؟ شاید اشتباه شده بود .باید یه روز دیگه اینجا میاومدم و جواب همه سواالم رو پیدا
میکردم.
خب ،شصت تومنِ من رو بده.از جام بلند شدم و با خشم گفتم:
چی؟مثل پرروها خندید:
دفعه قبل پنجاه تومن گرفتم .تو که میدونی تورمِ و قیمتها روز به روز میره باالتر.پوزخند زدم .فقط جواب یه سوالم رو داده بود و شصت تومن میخواست .از توی کیف پولم ده تومن توی
جیبش گذاشتم بیهیچ حرفی برگشتم .توی ذهنم اسم افسانه ضمیمه بود و سوالهام همش در رابطه با
اون تکرار میشدن .کاش زودتر به خونه میرسیدم تا اون قرصهای توی یخچال رو بخورم.
***
رازک:
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از کالس بیرون اومدم و روی صندلیِ توی سالن نشستم .دست راستم روی گونهام بود و با یه اخم بزرگ
به زمین نگاه میکردم .تا حاال سابقه نداشت که دندونم اینجوری درد بگیره .نفس رو دیدم که از بخشِ
اداره آموزشی به سمتم میاومد .با سرعت خودش رو بهم رسوند و گفت:
خداروشکر آقای بیگی امروز اینجا بود ،کمک میکنه که کارهام زودتر انجام بشه.سرم رو برگردوندم و به آدمهایی که از کالس خارج میشدن نگاه کردم .دست چپم رو نوازش کرد و
گفت:
حاال که استاد اجازه داد هفته بعد امتحان بدی بخند دیگه.واژهای که توی ذهنم جنجال به پا کرد رو به زبون آوردم:
بدی؟بهش خیره شدم .چشمهاش غمگین شدن ،سرش رو کج کرد و جواب داد:
من نمیتونم تو خونه شما بمونم.بعد از چند ثانیه گفت:
عالوه بر این ،بابلسر دیگه برام بوی خون اون مرد رو میده.به همین زودی انتقالی میگیری؟کارای حضوری رو اینجا انجام دادیم ،آقای بیگی گفت خودش به همه چی رسیدگی میکنه.نفس عمیقی کشیدم و دستم رو روی دندونم فشار دادم .نمیتونستم جلوی نفس رو بگیرم و از درگیری
اعصاب ،دردم ثانیه به ثانیه افزایش پیدا میکرد.
آبجی اگه حالت بده برگردیم.آخرین دندونِ سمتِ راستم باعث شده بود تمام نصفِ راست سرم درد بگیره .سرم گیج میرفت و تعادل
نداشتم .نفس دستم رو گرفته بود و باهم راه میرفتیم .سرم پایین بود و از سرمای هوا متوجه شدم که
واردِ حیاط شدیم .از سرما به خودم لرزیدم و کاله سویی شرتم رو روی سرم گذاشتم.
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لباس تنت خیلی کمه آبجی .چرا پالتو نمیخر...هوف بسه نفس .هر چی من حالم بدترِ این بیشتر حرف...برای چند لحظه بدون این که پلک بزنه به پشتِ درختهای فضای سبز خیره شد و این کارش باعث شد
حرفم رو قطع کنم .من پشت درختها چیزی نمیدیدم ،پس به چی نگاه میکرد؟ گفت:
خسرو.اون قدر درد داشتم که نمیخواستم به حرفش فکر کنم .با بیتفاوتی دستش رو تکون دادم:
بریم خونه.به خودش اومد و همونطور که کمکم میکرد با هم از دانشگاه خارج بشیم با لرزشی توی صداش گفت:
فکر کنم آقا سامیار تا االن رسیده باشه.از در اصلی رد شدیم و ماشینش رو ،رو به رومون دیدیم .حق با نفس بود .سرمای هوا باعث شده بود درد
دندونم بیشتر از پیش بشه .سوار ماشین شدیم و سامیار راه افتاد .به گفتن یه سالم بسنده کرد و بعدش
دیگه حرفی نزد .بهتر ،مگه من چیزی غیر از این میخواستم؟ آره میخواستم! سرم رو به شیشه تکیه
دادم و از گرمای مطبوع بخاری لذت بردم .طوری تظاهر میکردم که انگار بخاری یخهای قلبم رو آب
میکرد!
آقا سامیار ،االن میریم..ساکت شد و بعدش با لکنت گفت:
می ...میریم ساختمون حنا؟بله.بعدش اضافه کرد:
شما اگه دوست ندارین میتونین نیاین.پوزخندی زدم و گفتم:
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اون همه وسایل رو تو جمع میکنی؟جوابم رو نداد .به رو به روش خیره بود و با سرعت باالیی رانندگی میکرد .آروم آروم سرعتش رو کم کرد
و دیدم که موبایلش رو برداشت و به یکی پیام فرستاد .بعد از پنج دقیقه موبایلِ نفس زنگ خورد .صدای
همه چیز دیگه روی اعصابم بود .برش داشت و گفت:
سالم آقا سمیر....
خداروشکر ،خوبیم .شما چهطورین؟...
برای چی؟ آخه نمیشه .ما داریم میریم ساختمون حنا....
برای این که وسایل رو جمع کنیم .خواهش میکنم اصرار نکنین ...نمیتونم آبجی رو تنها بذارم.پوفی کشیدم و برای این که زودتر از دست صدای یکنواختش راحت بشم گفتم:
بسه .تو هر جا که خواستی برو .من جمع میکنم.سامیار از گوشه چشم نگاهم کرد .بهش اخم کردم و لب زدم:
بله؟اونم اخم کرد و سر کوچه ایستاد .نفس گوشیش رو توی دستش گرفته بود و با نگرانی و غم نگاهمون
میکرد .سامیار گفت:
اگه میخواین ،برین.آخه آبجی دندون درد داره...نگران من نباش.از آینه بغل صورتش رو با حالت دو به شک میدیدم .گفت:
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اگه آبجی اجازه بده امروز غروب بر میگردم تهران.از کالفگی مردمک چشمهام رو یه دور چرخوندم و با غیظ گفتم:
تو که نمیتونی اینجا بمونی! من رفیقتم ،مامانت که نیستم.سرش رو پایین انداخت:
وقتی اجازه بدی برم؛ یعنی از رفتنم ناراحت نمیشی.چشمهام خیس شدن .نفس خواهری بود که ممکن بود دیروز از دستش بدم و حاال به خاطر ناراحتیم
سرش داد میکشیدم .من یه روانیِ خودخواه بودم .اشکهام رو بیاینکه متوجهشون بشه پاک کردم و
گفتم:
تو اجازه من رو برای این که ناراحت نشم نمیخوای ،میخوای که خودت با خیال آروم بری.نفسم رو با سر و صدا بیرون دادم:
نمیخوام مثل بعضیها خودخواه باشم! تو اینجا اذیت میشی نفس ،پس برو.اتاقک ماشین توی سکوتی آرامبخش فرو رفت .سامیار دستهاش رو از روی دنده و فرمون برداشت و
روی سرش گذاشت .صبح اینجوری نبود ،توی این پنج ساعت براش چه اتفاقایی افتاد؟ نفس گفت:
میخوام یه چیزی بهتون بگم .زمانی که اونجا بودم ،این که مرگ بهم نزدیکه رو حس کردم .دوستداشتم دوباره همه دوستام و خانوادم رو ببینم تا بهشون بگم که دوستشون دارم .دیدم که یه آدم چهقدر
آسون مُرد و بچهاش یتیم شد .همه چی توی این دنیا آسونه ،چه زندگی و چه مرگ .فقط ما برای خودمون
سختش میکنیم.
از حرفهاش یه بوهایی میاومد .قبل از این که بتونم بحث رو عوض کنم گفت:
آبجی ،آقا سامیار ...من میدونم شما همدیگه رو دوست دارین...بالفاصله حرفش رو قطع کردم:
نفس!Page 323

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

بذار بگم آبجی ...شما فقط با همدیگه خوشبخت میشین ،کلی مانع داشتین و دارین ...فقط باید باهمکنار بیاین .آبجی ،همه چی رو فراموش کن تا...
در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم .دست به سینه ایستادم و به درش تکیه دادم .این تغییر دمای یهویی
باعث افتادن لرزشی به تنم شد .نفس از چیزهایی حرف میزد که هیچ وقت نمیخواستم بشنومشون .مثل
این که رو به روم مینشست و فریاد میزد که "تو برادرت رو کشتی" .آره ..من از حقیقت فرار میکردم .
همیشه هم همین طور بودم .بعد از گذشتنِ چند دقیقه در ماشین رو باز کرد و پیاده شد .برگشتم و بغلش
کردم .حواسش بود که سرش به طرفِ راست سرم نخوره تا دردم از این بیشتر نشه.
چمدونتون رو قبل رفتن بهتون میرسونیم.نفس بین گریه رو به سامیار که مثل ما پیاده شده بود خندید و گفت:
خیلی ممنون.رو به من کرد:
اگه خبری از افسانه گرفتی به منم بگو ،باشه؟چشمهام رو به نشونه مثبت بستم .از همینجا میرفت کافه سمیر تا وقتشون رو باهم بگذرونن .بعدشم
برمیگشت تهران .توی بابلسری به این بزرگی فقط من میموندم و سامیار .آخرش چی میشد؟ به خودم
و اومدم و دیدم که مترها ازم دور شده .هر کس به هر نحوی ازم دور میشد .یا میکشتمشون یا با
بداخالقیم کاری میکردم که تا دیوونه نشدن از پیشم برن .درد دندونم مجبورم کرد که سریعاً داخل
ماشین بشم و دریچه بخاری رو ،رو به صورتم تنظیم کنم .سامیار هم با همون سکوت ترسناکش نشست
و راه افتاد.
***
به محض ورودمون به خونه روی مبل یک نفره نشسته بودم و به دردِ دندونم فکر میکردم .سامیار هم بعد
از زنگ زدن به تعمیر کار روی کاناپه رو به روم نشسته بود و حرفی نمیزد .موبایلش رو توی دستش
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گرفته بود و با ناراحتی صفحش رو باال و پایین میکرد .چی باعث شده بود اینطوری بشه؟ هیچ وقت
اینطور ساکت و ماتم زده ندیده بودمش .نمیخواستم باهاش حرف بزنم ،چه برسه به این که ازش در
همین مورد سوال بپرسم .نباید میذاشتم که فکر کنه برام مهمه .دستهام رو روی سرم گذاشتم و
فشارش دادم .درد طرفِ راست سرم بیشتر شد؛ اما انگار حقم بود .چرا من ثبات نداشتم؟ یه ساعت یه
جور بودم و یه ساعتِ بعد یه جور دیگه! صدای زنگ خونه بلند شد .فکر کردم که االن صدای افسانه یا
نفس رو میشنوم که میگن منم ،در رو باز میکنم؛ اما هیچ کس چنین چیزی نگفت .کسی غیر از سامیار
نبود که اینجا حرف بزنه .بلند شد به آرومی گفت:
ممکنه بیاد تو ،شالت رو بذار.شالم رو از سرم کشیدم و بیاینکه نگاهش کنم به سمت اتاق خواب رفتم .نگاه سنگینش رو روی خودم
حس میکردم .در رو پشت سرم بستم و زمزمه کردم:
سه ماه به همین منوال؟موهام رو به هم ریختم و روی تخت نشستم:
نمیتونم تحمل کنم.باید یه راهی می بود .اگه میتونستم تا اون موقع سیصد میلیون داشته باشم دیگه دلیلی برای ازدواج
نمیموند .چهطور میشد توی این سه ماه اینقدر پول جمع کرد؟ دستم رو روی دهنم گذاشتم و فورا از
فکری که به سرم زد شرمنده شدم .قبال هم به این فکر کرده بودم؛ اما از یاد برده بودمش .اونقدر
بیانصاف نبودم که خودم کاری کنم شرط رو بشکنه تا نصف اموالش رو برای خودم بگیرم .نه ،نباید
بیشتر از این به این موضوع فکر میکردم .صبح آخرین دندونم درد
میکرد؛ اما حاال چهار دندون کناریشم بهش اضافه شده بودن .از توی کشوی خودم یه شال قدیمی قرمز
رنگ برداشتم و دور سرم بستم .اون قدر محکم کشیدمش که تا چند لحظه اول نمیتونستم درد رو تحمل
کنم؛ اما بعدش عادت کردم .از زیر تخت چمدونهامون رو بیرون آوردم و بازشون کردم .یکیش مال من
Page 325

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

بود و یکی دیگه برای نفس .نمیدونستم که باید با لباسهای افسانه چیکار میکردم .هنوزم ذهنم درگیرِ
این بود که اون چهطوری میتونست از شرایط نفس باخبر باشه و بعدش خودش رو قایم کنه .از توی
پذیرایی صدای برخورد وسایل آهنی به هم میاومد .سمیر در رو از لوال شکسته بود و برای همین سامیار
میتونست تعمیرش کنه .شکمم از گرسنگی قار و قور میکرد؛ اما دندونم نمیذاشت چیزی بخورم .شاید
اگه خودم رو مشغول کار میکردم همه چی یادم میرفت .با دیدنِ دوتا کشوی پر از لباس و یه ردیف کامال
پر توی کمد سرم گیج رفت .بدون کمک سامیار با این اوضاعم نمیتونستم کاری از پیش ببرم .گفتم:
خودت گذاشتی نفس بره پس حاال کارِ نفس روهم انجام بده.به کشوهامون نگاه کردم .چیدنِ لباسهای کشو ،توی چمدون کاری نبود که سامیار انجام بده .پس من
ترتیب کشوهارو میدادم تا سامیار هر وقت کارش تموم شد به کمد و کتابها برسه.
بعد از بیست دقیقه تمام کشو رو خالی کرده و یک سوم چمدونهارو پر کرده بودم .دیگه صدای دریل و
مته قطع شده و انگار تعمیرکار رفته بود .دردِ دندونم اونقدر زیاد شده بود که دیگه حتی نمیتونستم آب
دهنم رو قورت بدم .از این کار میترسیدم؛ چون ممکن بود دندون باالیی و پایینی به هم بخورن و دوباره
شروع کنن به تیر کشیدن .جونی توی تنم نمونده بود .روی تخت دراز کشیدم و به درِ بسته خیره شدم.
منتظر سامیار بودم که در رو باز کنه و یه کاری برای خوب شدنم انجام بده .کاش میاومد و کاری میکرد
همه چی رو فراموش کنم .به جون خودم اگه میاومد باهاش حرف میزدم .فقط اگه درد دندونم میذاشت
فکم رو تکون بدم.
***
خسرو:
بعد از فرستادن پیامی به کسی که اسمش رو مرتضوی گذاشته بود ،حسابم رو که با یه اسم دیگه داشتم
چک کردم تا اجرت آدمهام رو بدم .به چند تاییشون برای برنامه آخر نیاز داشتم و بقیهاشون رو مرخص
کرده بودم .دیگه نمیخواستم اینطور زندگی کنم .مدارک و وسایلم رو توی کشوی میزم گذاشتم .این
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خونه ویالیی رو بابا قبل از رفتنش به عنوان یادگاری بهم داد .من رو پیش عموی پیرم گذاشته و رفته
بودن .میخواستن چیکار کنن و با کار کردن به کجای دنیا برسن که من مزاحمشون بودم؟ از این خونه
متنفر بودم و حاال بهش پناه آورده بودم .پشت پنجره بزرگ اتاقم ایستادم و دستهام رو توی جیبم
گذاشتم .تمام منظره رو برف پوشونده بود و این ویالی چوبی در برابر سرمای بیرون گرمای خوبی داشت.
چند ضربه به در خورد و بعدش صدای رستم به گوشم رسید:
اولش که من رو به زور طرف خودت کشوندی ،دومش که زدی دشمنت رو کشتی ،دو و ممیز نیمش کهخواستی به من شلیک کنی و سومش هم دوست دخترت و هم اون دختری که رو بازوش عالمت خــ
ـیانـت داشت رو نجات دادی .حاال با آرامش پشت شیشه ایستادی و سفیدی تماشا میکنی؟ مگه فیلمه؟
پوزخند صدا داری زدم:
اگه تو جایگاه اصلیت قرار نمیگرفتی االن مرده بودی.صدای بسته شدنِ در و راه رفتنش روی زمین چوبی خونه رو شنیدم.
تا کِی میخوای اینجا بمونی؟شونههام رو باال انداختم:
همین که بهت لطف کردم و تورو به خونهام راه دادم کافیه ،تو یه خیانتکاری.صداش رو باال برد:
یکم فکر کن پسر ،االن دیگه رامبدی وجود نداره .بیشتر ثروت رامبد رو ازش دزدیدی پس من االنچه بخوای و چه نخوای باهاتم .من توی گرفتنِ اون همه پول بهت کمک کردم .تو پول داری ...منم که
میدونی ،از همون مگسام که دور باقلوا ویراژ میدن.
برگشتم و نگاهش کردم .به خاطر اعتراضم به کثیف بودنش ،خودش رو تمیز کرده بود .نمیخواستم بذارم
این ویال رو هم مثل اون خونه به گند بکشونه .به سیب قرمزی که توی دستش بود گازی زد و با خنده
گفت:
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رستم رو که میشناسی ،نمیتونه بیکار بمونه و چایی خوردنِ تو ،روبه منظره رو تماشا کنه .قدم بعدیچیه؟
نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
نگران نباش ،به زودی همون کاری رو انجام میدی که به خاطر یاد گرفتنش زجر کشیدی.سیب نصفهاش رو توی سطل آشغال گوشه اتاق پرت کرد و روی فرش قرمز پر نقش کرمان پا گذاشت.
همونطور که با خاللی که از توی جیبش در آورده بود دندونش رو تمیز میکرد گفت:
اون رو که خودم حدس میزدم .بعدش چی؟ دختره چی میشه؟سیگار و فندکم رو روی میزم آماده کردم و گفتم:
برای سه شنبه صبح دوتا بلیط به مقصد ونکوور بگیر.حالتش از بیخیالی به اعتراض تغییر کرد:
پس من چی؟صندلیم رو ،رو به منظره تماما سفید چرخوندم و همونطور که روش مینشستم گفتم:
اجر تمام این مدتی که کنارم بودی رو ،چه قبل از آشکار شدنِ خیانتت و چه بعدش به حسابت میریزمتا فقط دیگه نبینمت.
زبونت کم نیش دار نیست ،کارات آدم رو واس این که برای پول به رفاقت خــ ـیانـت کرده شرمندهمیکنه.
سیگار رو گوشه لبم گذاشتم و به تمسخر گفتم:
برای بچهای که میخوای دست وپا کنی از حاال عروسک میفرستم تا درس بزرگی که بهم دادی روجبران کنم.
خندید و همچنان که از اتاق بیرون میرفت گفت:
بالخره که باید میفهمیدی هیچ کس الیق اعتماد نیست! چه بهتر که بزرگترین درس زندگیت رو منPage 328
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بهت دادم.
دود رو بیرون دادم و چشمهام رو بستم .صدای پرندهای که به ندرت توی برف و بورانِ کوه میخوند،
سکوت بعد از رستم رو میشکست .دلم هوای ندایی رو داشت که با وجودِ پر سروصداش سکوتِ ترسناک
این ظهر رو بشکنه .سیگارم رو توی جا سیگاری پرت و خاکست رو تماشا کردم .وقتی به این فکر
میکردم که اون کافه چی خودش رو با کنت سیر میکنه ،نمیتونستم آتش هــ ـو*س درونم رو از
کشیدنِ وینستون مهار کنم.
***
سمیر:
اون طرف میز و رو به روم نشسته بود .باورم نمیشد که اینقدر راحت دعوتم رو قبول کرد .از حالتهاش
میفهمیدم که غمگین و نگرانه؛ اما بازم بهم لبخند میزد .دستهام رو دو طرفِ سرم گذاشته بودم و
بیهیچ حرفی فقط نگاهش میکردم .سکوتِ بعدازظهرِ کافه رو فقط سر و صدای به هم خوردنِ ظرفها از
آشپزخونه میشکست .تو چشمهای سبز رنگش دقیق شدم و گفتم:
اگه یخ بودم حتما از گرمای لبخندتون ذوب میشدم.همون طور که حدس میزدم گونههاش قرمز شدن .سرش رو کمی کج کرد و گفت:
اگه شما یخ بودین و من خورشید ،بدون شک ازتون فاصله میگرفتم.لبخند دندون نمایی زدم:
پس خداروشکر که هر دومون آدمیم.نخندید و فقط سرش رو پایین انداخت .خیلی خوشحال بودم که ازم ناراحت نبود .من دیروز تنها گذاشته
بودمش ،برای نجاتش نیومده بودم و اون مثل همیشه و حتی مهربونتر باهام رفتار میکرد .هنوزم به
خاطر کار دیروزم خجالت میکشیدم و برای همین میخواستم امروز جبرانش کنم؛ اما االن موقعش نبود.
گفتم:
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چرا اون روزی که ازتون دلیلِ ترستون رو میپرسیدم جوابم رو نمیدادین؟تهدیدم کرده بودن که به کسی حرفی نزنم.به فنجون چایش خیره بود .چرا نمیخواست من رو ببینه؟ شایدم دوست نداشت که من اون رو ببینم.
سرم رو روی میز گذاشتم تا بتونم ببینمش .گفتم:
برای همین وقتی حرف از جدایی میزدم گریه میکردین؟لبخندش رو دیدم:
بله.منم خندیدم:
پس االن دیگه برای چی ناراحتین؟آبجی حال خوبی نداره و من دارم ترکش...هر دو صاف نشستیم و توی چشمهای هم زل زدیم .اون ترسیده بود و من شوکه شده بودم .گفتم:
ترکش؟ تر ...تر ...یعنی دارین میرین؟با ناباوری و بدون لحظهای صبر ادامه دادم:
کجا؟ دانشگاهتون مگه اینجا نیست؟ چرا میخواین من رو تنها بذارین؟بذارین توضیح بدم آقا سمیر.اونقدر ناراحت بودم که بیاراده از روی صندلی بلند شدم و گفتم:
نمیخوام گوش بدم ،دلِ من هیچ توضیحی رو برای رفتن شما قبول نمیکنه.برای این که نگرانی و غم رو بیشتر از این تو چشمهاش نبینم روم رو ازش گرفتم .بلند شد و گفت:
بهخاطر خدا سختش نکنین ،من از ساختمون حنا میترسم و دیگه نمیتونم اینجا بمونم .برای تهرانانتقالی گرفتم :اما من هیچ وقت از شما جدا نمیشم.
این حرفش باعث شد ضربان قلبم باال بره .گفتم:
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منظور شما جدا شدن روحیه؛ اما من هم روحی میخوام و هم جسمی..عینکم رد در آوردم و دستم رو روی چشمهام گذاشتم ،با ناامیدیِ تمام نشستم و با خودم گفتم:
چی دارم میگم؟من که نمیمیرم .فقط دارم چند کیلومتر ازتون دور میشم.دستم رو از روی چشمهام گرفتم:
حق با شماست ...هیچ چیز تموم نشده ،من میتونم بیام و شما رو از خانوادتون خواستگاری کنم.با لبخندی که زد ،چهره ملیحش قشنگتر شد .چند دقیقه همینطور توی سکوت گذشت .وقتی نگاهم کرد
قیافهاش بیاندازه جدی و محزون بود .گفت:
اون پسر چه احساسی پیدا می کنه وقتی که بفهمه قاتل پدرش ازدواج کرده؟چشمهای سبزش براق شدن .دوست داشتم دستش رو بگیرم تا آروم بشه؛ ولی ارزش و احترامی که
براش قائل بودم بهم این اجازه رو نمیداد .حتی االنم به اتفاقات دیروز فکر میکرد .عینکم رو رو صورتم
گذاشتم و گفتم:
شما قاتلِ اون مرد نیستین ،اون شمارو دزدید و یک نفرِ دیگه کشتتش .بهتون قول میدم که پسرش بههیچ عنوان از حضور شما توی اون ماجرا باخبر هم نمیشه.
انگشتهاش رو توی هم گذاشته و با دلشوره دستهاش رو به هم میچلوند .از حضورش انرژی
میگرفتم .با اشتیاق بلند شدم و گفتم:
هیچی نخوردین و این نشون میده که غذای اینجارو دوست ندارین .این آخرین ساعتیِ که باهم اینجامیگذرونیم .مجبورین با من به دریا بیاین.
ایستاد و با تعجب گفت:
دریا؟ هوا سرد نیست؟به اسدی اشاره کردم که مراقبِ کافه باشه .همونطور که نفیسه رو به طرفِ در خروجی هدایت میکردم
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گفتم:
گرمترین اتاقکِ نزدیک به دریا رو براتون اجاره میکنم .من خیلی چیزا بهتون بدهکارم.توی ماشین نشستیم و راه افتادم .امشب نفیسه می رفت و باید همین امشب با مشورت با بابا عزمم رو
برای رفتن به خواستگاریش جزم میکردم .موهام رو پشت گوشم گذاشتم و همونطور که رانندگی
میکردم با لبخندی که به خاطر حضورش بود ،گفتم:
اگه اون سمیرِ چند روز پیش بودم که معنی خوشبختی رو نمیدونست ،حتما با فکرِ رفتنِ شما دیوونه وتارک دنیا میشدم.
لبخند گرمی زد:
شمارو هر طور که باشین دوست دارم.یهو یادِ هشداری که خسرو دیشب بهم داده بود افتادم ،خندهام گرفت .نفیسه کنارِ من بود و اون هیچ
غلطی نمیتونست بکنه.
***
سامیار:
فکر افسانه و چهره خجالت زدهاش از ذهنم پاک نمیشد .پول تعمیرکار رو دادم و دری که حاال دقیقاً مثل
قبل بود رو بستم .سرم درد میکرد و حدث میزدم دلیلش درگیری بیش از حد ذهنیم باشه .تقریبا یک
ساعتی میشد که رازک توی اتاق رفته بود و صدایی ازش نمیاومد .حق داشت ،دندونش درد میکرد و
بیحوصله شده بود .تکیهام رو از در گرفتم و به طرف آشپزخونه رفتم .باید یه چیزی توش پیدا میشد که
رازک میتونست بخورتش .در یخچال رو باز کردم و چیزی جز یه ظرف آب و چند دونه تخم مرغ ندیدم.
از صبح چیزی نخورده بود و توی این زمان کوتاه نمیتونستم براش چیزی درست کنم .پس تصمیم
گرفتم زودتر وسایل رو جمع کنم تا بریم و براش از بیرون غذا بگیرم .از آشپزخونه بیرون اومدم و در
حالی که هنوز به افسانه و اینکه چهجوری بازداشت شده بود فکر میکردم ،پشت اتاقی که رازک توش
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بود ایستادم .با دستهام چند ضربه به صورتم زدم تا این افکار رو از خودم دور کنم .رازک االن بیشتر از
همیشه به توجه نیاز داشت و منم میخواستم راهی رو امتحان کنم که کامیار پیش گرفته بود .دستم رو بین
موهام کشیدم و مرتبشون کردم .چند ضربه به در زدم؛ اما بعدش صدایی نشنیدم .یکبار دیگه اینکار رو
تکرار کردم و این بار ضربات محکمتری زدم .صدای نالهای از توی اتاق باعث شد نفس راحتی بکشم.
گفتم:
بیام تو؟صدای آهان گفتنش رو به زحمت شنیدم .یادم اومد که وقتی خودمم دندون درد گرفته بودم با هربار حرف
زدنم دردش بیش تر میشد .آهی کشیدم و بعد از کنار گذاشتن افکار مربوط به افسانه وارد اتاق شدم .هوا
رو به تاریکی می رفت و این اتاق با چراغ خاموشش همه غمهای آدم رو به یادش میآورد .از بدیهای
زمستون این بود که هوا خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکردی شب میشد .وقتی چشمهام به
تاریکی عادت کرد رازکم رو دیدم که یه گوشه از تخت دراز کشیده و دستش رو روی گونه راستش
گذاشته بود .ابروهاش توی هم و چشمهاش از بیحالی نیمه باز بودن .یه شال قرمز رو دور سرش بسته
بود تا از دردش کم کنه .بهش نزدیک شدم؛ اما نتونستم کنارش بشینم .گفتم:
خیلی درد داری؟مثل بچهها سرش رو تکون داد .دلم میخواست موهاش رو نوازش کنم و بگم که درست میشه؛ اما
نمیتونستم .حتی فکر به منع شدن از این کار هم دیوونهام می کرد .با ناراحتی بیشتری گفتم:
میدونم ماهکم ،میدونم داری درد میکشی و از صبح چیزی نخوردی .آدرس یه دندونپزشک رو پیداکردم و برای فردا برات وقت گرفتم.
توی یه ساعتی که تعمیر کار مشغول درست کردن در بود ،خانم زرگری زنگ زده و شماره چند تا از
دندونپزشکهای خوب شهر رو داده بود .برای فردا وقت داده بودن و معلوم نبود که امشب رو چهطور
میتونستم وقتی رازکم درد میکشه بگذرونم .مطمئن بودم که شب سختی رو میگذروندیم .رازک هیچ
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عکس العملی نداشت .گفتم:
زود میبرمت خونه خانمم ،یکم صبر کن.با بیحالی چشمهاش رو بست .شاید با یه ژلوفن میتونست یکم سرحالتر بشه .پوفی کشیدم و فکر
کردم که چرا حاال باید این اتفاق میافتاد؟ توی اتاق تاریک جمع کردن وسایل کار راحتی نبود؛ اما منم
آدمی نبودم که رازکم رو که داشت درد میکشید و حاال داشت استراحت میکرد رو به یه جای دیگه منتقل
کنم .سعی کردم به همه چیز عادت کنم تا سریعتر همه چی تموم بشه .دو تا چمدون بزرگ که درشون باز
و نصفشون پر شده بود رو کف اتاق دیدم .توی کشوها خالی بودن و در کمدی که توش پر از مانتو بود و
بازش گذاشته بودن ،بهم نشون میداد که باید از اون جا شروع کنم.
کتابها رو هم توی دو تا ساک جدا جمع کردم و جلوی در اصلی گذاشتم .با خستگی به اتاق تاریک
برگشتم و رازک رو توی خواب دیدم .وقتی مشغول جمع کردن لباسهای توی کمد بودم کت بلند و ضخیم
خودم رو که دو ماه پیش بهش داده بودم رو پیدا کردم .همون رو روی تنش انداخته بودم و توی این نیم
ساعت بالخره تونسته بود بخوابه .اگه دوستم نداشت پس چرا این کت رو دور ننداخته بود؟ یا چرا اصال به
خودم پسش نداد؟ دستهام رو باال بردم و از خدا خواستم که نذاره گمراه بشم و توی جبران اشتباهاتم
کمکم کنه .از در اتاق دور و قدم به قدم بهش نزدیکتر شدم .باالی سرش ایستادم ،جایی که خوابیده
بود فقط یه قدم با پنجره فاصله داشت .خودم رو با فکر این که پنجره جالبتر از دیدن چهره رازکم توی
خوابه ،گول زدم تا بیشتر از این وسوسه نشم .روم رو ازش گرفتم و پشت پنجره ایستادم .پرده نازکش
رو کنار زدم و کوچهای خلوت رو که هر از گاهی ماشینی ازش رد میشد دیدم .ماشین خودم درست رو به
روی ساختمون حنا و زیر پنجره پارک شده بود .پس اینجا همون جایی بود که امید داشتم رازکم هر شب
کنارش بایسته تا بتونم ببینمش .این همون مکانی بود که هر شب تنها ماه همه زندگیم رو میدیدم و
اینجوری به آرزوم میرسیدم .صدای بلند اذان از مسجدی که فقط کمی با این خونه فاصله داشت به
گوشم رسید .نماز ظهر و عصرم قضا شده بود .رو به آسمون کردم و ماه رو توش دیدم .پرده رو کنار
Page 334

WWW.NEGAHDL.COM

نگاه دانلود

رمان ماه بی پناه ( جلد دوم راز رازک ) | دینه دار کاربر انجمن نگاه دانلود

کشیدم و دوباره به رازکم خیره شدم .بیاراده دهن باز کردم و خوندم:
درگیر تو بودم که نمازم به قضا رفتدر من غزلی درد کشید و سر زا رفت
در بین غزل نام تو را داد زدم ،داد
آن گونه که تا آن سر این کوچه صدا رفت
دیگه بیشتر از این نمی تونستم چهره پاکش رو توی خواب ببینم و خودم رو از دست کشیدن بین
موهاش منع کنم .قبل از این که از خود بیخود بشم صداش زدم:
رازکم؟ بیدار شو خانم خوابالو.هیچ تکونی نخورد .یک بار دیگه همینطور صداش زدم؛ اما بازم اثری نداشت .دستم رو به طرفش دراز
کردم و خواستم فقط انگشتم رو به بازوش بزنم تا بیدار بشه؛ اما با دیدن حرکت کوچیکی که کرد منصرف
شدم .آهی کشید و با یه اخم ناراحت کننده چشمهاش رو باز کرد .من دقیقا رو به روش بودم و با دیدن
اخمش آرزو میکردم که کاش دوباره میخوابید تا بیصدا به تماشای صورت آرومش بشینم .دست چپش
رو روی گونه راستش گذاشت و آروم آروم از روی تخت بلند شد .گفتم:
میتونی راه بری؟سرش رو تکون داد و بعد از باز کردن شال دور سرش ،با شونههای افتاده به طرف در اتاق رفت .هنوز به
چارچوب در نرسیده بود که یهو ایستاد و بعد از چند ثانیه قدمی به عقب برداشت .با تعجب و نگرانی
مشغول تماشاش بودم ،به سمت راستش که میز دراور قرار داشت نگاه کرد و در حالی که از بیتعادلی تلو
تلو میخورد از بین لوازم آرایشی روی میز ،یه ماتیک برداشت .اون رو محکم بین انگشتهاش گرفت و به
راهش ادامه داد .دلیل این کارش رو نمیفهمیدم .سرم رو پایین انداختم و به تختی که حاال یه کت
بیچاره روش مونده بود نگاه کردم .این کت تا چند دقیقه پیش داشت یه دختر رو گرم میکرد؛ اما حاال
همون دختر بیتوجه بهش ،تنهاش گذاشته بود .اون کت رو برداشتم و روی ساعدم گذاشتم .دستم رو
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روی سرم که خیلی درد میکرد گذاشتم و از اتاق خارج شدم .چی میشد اگه افسانه االن توی همین خونه
بود تا با فکر بهش وقتی توی زندانه ،ناراحت نشم؟ من حتی دلیلش رو هم نمیدونستم .اگه گناهی
نداشت پس چرا گفت که به کسی در موردش چیزی نگم؟ چراغهای راهرو رو وقتی که داشتم ازش به
سمت آشپزخونه میاومدم خاموش کردم .خواستم چراغ آشپزخونه رو هم خاموش کنم که از پشتش
صدایی شنیدم .حتما رازک توی آشپزخونه خلوت بود؛ اما چرا؟ خواستم برم کنارش؛ اما وقتی دیدم با یه
گلدون قهوهای و یه گل قرمز پژمرده شده توی دستش برگشت ،همونجا ایستادم .این همون گلی بود که
وقتی رفته بودیم امامزاده ابراهیم براش خریده بودم .اگه من رو نمیخواست پس نمیبایست این گل رو
هم بخواد ،پس چرا حتی الله پژمرده شدهاش رو هم با حس مراقبت خاصی توی دستهاش نگه داشته
بود؟ با صدای بیجونی گفت:
میخوام رد شم.خودم رو به اوپن نزدیکتر کردم و بیشتر سد راهش شدم .گفتم:
فکر میکنی میتونی احیاش کنی؟ساکت و بیحرکت بود .به کتی که روی ساعدم نگهش داشته بودم نگاه میکرد .به خودش اومد و با
بیحوصلگی گفت:
یکی باید فک و دندونهای من رو احیا کنه.به طرفم اومد و اینجوری مجبورم کرد از سر راهش کنار برم .سمت در اصلی رفت و قبل از این که خارج
بشه ،من گفتم:
فردا ساعت هشت میریم دندون پزشکی.با پاش ساک کتاب ها رو از جلوی در کنار داد و با آرنجش در رو باز کرد .قبل از این که بره و در رو پشت
سرش ببنده گفتم:
صبر کن ،هوا سرده.Page 336
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توجهی بهم نکرد و رفت .آهی کشیدم و با عجله رفتم تا چراغهای پذیرایی رو هم خاموش کنم .داشتم از
کنار مبلهای پارچهای رد میشدم که سویی شرت زرد رنگش رو روی دسته مبل پیدا کردم .این
نمیتونست توی سرمای زمستون گرم نگهش داره ،اون وقت یادش میرفت همین رو هم بپوشه .از
حرص دستم رو برای چند ثانیه روی پیشونی داغم گذاشتم و بدون این که سویی شرتش رو بردارم به
طرف در اصلی رفتم .باید چمدونها و ساکها رو هم سریعتر به ماشین میرسوندم تا رازک بیشتر از
این توی سرمای بیرون منتظر نمونه.
***
رازک:
فقط ده دقیق ه کنار ماشین و توی سرما ایستاده بودم؛ اما به اندازه ده هزار بار از رفتنم پشیمون شدم .درد
دندونم تغییری نکرده بود هیچ ،بدتر هم شده بود و باید اینطور که سامیار میگفت تا فردا صبر میکردم.
گل اللهام پژمرده شده بود و به خاطرش انگار منم داشتم پژمرده میشدم .با یه دستم گلدون رو نگه
داشتم و دست دیگم رو توی جیبم گذاشتم .رژ لب مورد عالقه افسانه توی جیبم بود.
نگفتم سرده؟دستم رو از جیبم بیرون آوردم و روی گونه راستم گذاشتم .دندونم وقتی که بهش سرما میخورد بدتر
میشد و حاال اونقدر هوا سوز داشت که وقتی دهنم رو باز میکردم بخار بیرون میاومد .سامیار به سرعت
چمدونهارو توی صندوق عقب ماشین سفید رنگش و ساکهارو روی صندلی عقب گذاشت .در حالی که
دستهاش رو به هم میمالید در ساختمون رو بست و سوار ماشین شد .به این فکر میکردم که شاید اگه
کت سامیار االن هم روی تنم بود اینقدر احساس سرما و لرز نمیکردم .با اشارهاش سوار ماشین شدم و
گلدون رو توی دستهام نگه داشتم .از دندون درد ،سرم هم درد گرفته بود و احساس میکردم که اگه
حرف نزنم دردم هم آرومتر میمونه .سامیار دمای بخاری رو تا آخر زیاد کرد و همونطور که داشت فرمون
ماشین رو میچرخوند تا از پارک در بیاد گفت:
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اول میریم و برای ماه من یه پالتوی زمستونه میگیریم که دیگه یخ نزنه ،بعدشم اگه دوستامون زنگنزدن ،میریم و آش رشته میخوریم بعد از اون اگه سمیر و نفیسه خبر دادن که منتظر ما هستن می ریم و
چمدون رو بهش تحویل میدیم.
چشمهام رو بستم و به زحمت گفتم:
فقط آش بخوریم.صدای خندهی آرومش رو شنیدم ،این از اون خندههایی نبود که به من آرامش میداد .معلوم بود که
فکرش یه جای دیگه است و االن فقط داره برای دلخوشی من میخنده .گفت:
شاید کنار پالتو یه کاله هم خریدیم تا سر خانم خوابالوی من گرم بمونه.نمیتونستم مانعش بشم و نذارم که به حرفها و کارهای قشنگش عادتم نده .میخواست برام پالتو
بخره ،چه نیرویی برای سد راهش شدن توی تنم مونده بود؟
***
کاسه یک بار مصرف پالستیکی رو روی داشبورد گذاشت و همین که در ماشین رو بست ،دستهاش رو رو
به بخاری گرفت .دلم میخواست از این کارش بخندم؛ اما خندهام نمیاومد .بوی آش رشته داغ توی
مشامم پیچید و از فکر این که بالخره میتونستم یه چیزی بخورم داشتم دیوونه میشدم .پالستیک
خریدی که توش پالتوم بود رو روی صندلی عقب گذاشتم و کاسه آشم رو از روی داشبورد برداشتم .
رنگش سبز بود و رشتههای توش برام خودنمایی میکردن .با کشک سفید و پیازداغ سیاه تزئینش کرده
بودن ،دهنم آب افتاده بود .سامیار بدون این که به کاسهاش دست بزنه ،به صندلی نرمش تکیه داده بود و
نگاهم میکرد .قاشق بیرنگ یک بار مصرف رو از توی آش پر از کشک و سبزی بیرون آوردم و یه ذرهاش
رو وارد دهنم کردم .طعمش فوق العاده بود؛ اما به خاطر چشمهایی که روم دقیق شده بودن نمیتونستم
حتی کمی از احساس رضایتم رو نشون بدم .سعی کردم بهش فکر نکنم؛ چون اگه همینطور ادامه
میدادم برام غیر قابل تحمل میشد .چند قاشق دیگه هم برداشتم و گفتم:
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ممنون.جواب نداد .قاشقم توی هوا موند ،از گوشه چشم نگاهش کردم و دیدم که هیچ تکونی نمیخورد .گلوم رو
صاف کردم و دوباره گفتم:
ممنون!طاقت نیاوردم و صداش زدم:
سامیار؟به خودش اومد و مثل کسی که تازه از خواب بیدار شده باشه گفت:
چی شد؟ دندونت؟بهش چشم غرهای دادم و به خوردن ادامه آشم مشغول شدم .نگاهش نمیکردم؛ اما متوجه دستهاش
که هی باز و بسته میشدن بودم .چی اینقدر درگیرش کرده بود؟ دهنم از گرمای آش رشته داغ شده بود
و این برای دندونم خیلی خوب بود؛ اما نمیدونستم که اگه گرمای توی دهنم از بین بره ،درد خیلی بدتری
بعدش ایجاد میشه .قاشق روی توی کاسه خالی از آش گذاشتم و با یه حس خوب که حاصل از سیری
شکم بود ،به صندلی تکیه دادم .سامیار هنوزم به آشش دست نزده بود ،قبال یه بار براش آش آورده بودم
و خورده بود پس نمیتونست به خاطر دوست نداشتن به آشش دست نزنه .کاسه کثیف توی دستم اذیتم
میکرد ،از پنجره بیرون رو نگاه کردم و دنبال یه سطل آشغال گشتم .یکی بود که یه نیم متری باهامون
فاصله داشت .بیاین که چیزی به سامیار بگم ،سریع از ماشین پیاده شدم و سعی کردم عجله کنم تا از
ماشین پیاده نشه و صدام نکنه .هوا اونقدر سرد بود که باعث شد به اندازه چند ثانیه بیحرکت بایستم تا
بدنم شوکی که بهش وارد شده بود رو بپذیره .باد سردی توی ریههام پیچید و باعث یخ زدن تمام بدنم
شد .دندونم دوباره شروع کرد به درد گرفتن .آهی کشیدم و کاسه و قاشق یکبار مصرف رو توی سطل
آشغال انداختم .هنوز برنگشته بودم که صدای باز شدن در ماشین رو شنیدم و بعدش صدای داد بلندی که
سامیار کشید:
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کجا؟سرم رو پایین انداختم و با دستی که روی گونهام فشارش میدادم به طرف ماشین اومدم .هوا تاریکِ
تاریک بود و ماشینهای توی خیابون با سرعت رد میشدن .سامیار با مردمک چشمهاش قدم به قدم
همراهیم میکرد ،این کارش چه نفعی برای من داشت؟ پوزخندی زدم و سوار ماشین شدم .وقتی نشست
و در طرف خودش رو بست با لحن تقریبا تندی گفت:
از این به بعد قبل از هر کاری که میخوای بکنی موظفی به من اطالع بدی ،خب؟از درد اونقدر بیحوصله بودم که حس تعجب کردن رو هم نداشتم .فقط میدونستم که االن باید اخم کنم
و روم رو ازش بگیرم؛ اما این درد وحشتناک حتی توان این کار روهم برام نذاشت .صدای زنگ موبایلش
من رو از سنگینی نگاه ترسناک سامیار نجات داد .کمربندش رو با عصبانیت بست و بعد از این که ماشین
رو روشن کرد و وارد الین رانندگی شد ،جواب داد:
الو...
اتوبوسش چه ساعتیه؟...
میرسونم....
گفتم به موقع چمدون رو میرسونم....
دنده رو عوض کرد و با ناراحتی دستش رو روی غضروف بینیش گذاشت .نفس عمیقی کشید و گفت:
نه سمیر ،عصبی نیستم ...خوبم.خداحافظی کرد و گوشیش رو روی داشبورد انداخت .دلیل عصبانیتش یهویی از ماشین پیاده شدنِ من
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بود؟ من که از ماشین در حال حرکت نپریده بودم! با یه دستش فرمون رو گرفته بود و دست دیگهاش رو
روی سرش گذاشته بود و ماساژش میداد .این کارش چیزی رو یادم میانداخت که به نظر مهم میاومد و
باید بهش میرسیدم؛ اما نمیدونستم چی بود .با تمام دردی که داشتم و لثهای که زوق زوق میکرد در
موردش فکر کردم و با به یاد آوردنش پلکهای بسته شدهام باز شدن .سامیار سردرد داشت و دکتر گفته
بود که چند روز دیگه برای گرفتن جواب آزمایشهاش بیام .انگشتهام از استرس توی هم فرو رفتن،
حاال تقریبا درد خودم رو فراموش کرده و به حرفهای دکتر فکر میکردم .اگه درست پیش بینی کرده بود
و سامیار یه غده توی سرش داشت چی میشد؟ از دلشوره و ترس حتی نمیتونستم پلک بزنم ،چه برسه
به این که چشمهام رو ببندم.
چی شده ماه من؟چشمهام بیاختیار خیس شدن .روم رو ازش گرفتم و با تکیه دادن به صندلی چشمهام رو بستم .شنیدن
صدای خنده پر از دردش حالم رو بدتر کرد .با ناراحتی گفت:
ماه من در همه وقت با غم من خوشحال استدرد من از سر بد حالیِ او سرحال است
بیقراری به منِ دل نگران رنج گران میبخشد
سامیار بیرازکش چون مرغکی بیبال است
پلکهام رو به هم فشار میدادم تا از شعری که برام خوند و فکر این که شاید با شنیدن خبر سرطانش
دیگه چنین شعری نشنوم ،گریهام نگیره .گفت:
بیخبر و بیهیچ حرفی پا میشی و از ماشین میری بیرون ،میخوای من رو به مرگ لحظهای عادت بدی؟چشمهام رو باز کردم و با نگاه کردن به بیرون از پنجره و حس کردن خودم توی ماشینی که به آرومی از
کنار ماشینهای دیگه رد میشد احساس آرامش کردم .شونههام رو باال دادم و گفتم:
مصرع اول فقط برای بعضی اوقاته وگرنه مریض نیستم که با غم تو خوشحال ...آخ!Page 341
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از درد کف هر دو دستم رو روی گونه راستم گذاشتم .سامیار با دلشوره گفت:
چی شد؟ رازکم؟ چی شده؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم و چشمهام رو بستم .دندونهای باالیی و پایینی با شدت به هم
برخورد کرده بودن و این باعث شده بود که دندونِ تحریک شدهام بیشتر از همیشه درد بگیره .اشکها
بیتحمل و بیرعایت نوبت از چشمم پایین میریختن و بهم امون نمیدادن .صدای ناراحت و مضطرب
سامیار رو میشنیدم که میخواست بدونه چی شده؛ اما این درد حتی بهم اجازه دهن باز کردن هم
نمیداد .فقط سرم رو به چپ و راست تکون میدادم و گریه میکردم .آخرش پوفی کشید و دستش رو به
فرمون کوبید .از صدای کشیدن دستی ماشین ،فهمیدم که توقف کردیم .دیدمش که دستهاش رو دو
طرف سرش گذاشت و نفسهای عمیقی کشید .سیبک گلوش حاال بیشتر از همیشه باال و پایین میرفت.
نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که یهو مردی پشت شیشه پنجرهاش ظاهر شد و با انگشت چند تقه
بهش کوبید .سامیار به طرف پنجره برگشت و همون لحظه مرد سرش رو پایین گرفت و من سمیر رو
دیدم .پس این جا ترمینال بود و نفس میخواست با این خط اتوبوس برگرده .سامیار براش سر تکون داد
و قبل از اینکه پیاده بشه گفت:
تو پیاده نشو ،حالت خوب نیست.توی دلم چشمی گفتم و چشمهام رو بستم .صدای باز و بسته شدن در ماشین ناراحتم کرد .دلیلش رو هم
میدونستم ،انگار به امنیت و مهر وجود سامیار ،روی صندلی کنارم عادت کرده بودم .این چه آدمی بود که
با این که بهخاطر نیازم بهش ،ازم سو استفاده کرده بود؛ بازم نمیتونستم از دوست داشتنش دست
بردارم .اون دلیل همه تشنجها و لحظه به لحظه عوض شدنهام بود؟ آره؛ چون اون باعث آرامش و
عصبانیتهای لحظهایم میشد ،عصبانتی که تنفر و آرامشی که عشق رو به همراه داشت .صدای حرف
زدنش با سمیر رو می شنیدم ،گفت:
نفیسه خانم کجاست؟Page 342
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هوا سرد بود ،گفتم توی دفتر اتوبوس رانی بشینه.اینم از چمدون و ساک خانمت آقای تال.خنده سمیر از ته دل بود و این یعنی اوقات خوشی رو باهم گذرونده بودن ،گفت:
چاکرتیم آقای لئون .راستی ،تو آخر بهم نگفتی جریان این لقبت چیه!مگه گفته بودم که بهت میگم؟آره دیگه ،همون روز اولی که لقبهامون رو گفتیم من ازت این سوال رو پرسیدم وتو گفتی شاید یهروزی جوابم رو دادی.
پس هنوز اون روز نرسیده.اما...این وقت شب نفیسه خانم تنها میخواد برگرده تهران؟بعد از چند ثانیه مکث و شنیدن صدای بوق اتوبوس و رفت و آمد چند تا ماشین ،سمیر بالخره جواب داد:
از همون اولش تصمیم داشتم خودم باهاش برم و وقتی رسوندمش پیش خانوادش برگردم ،خیلیمیترسم سامی.
توجهم بیشتر از قبل جلب حرفهاشون شد .چی باعث شده بود صدای سمیر این همه غمگین و نگران
باشه؟ سامیار بالفاصله گفت:
از خسرو میترسی؟نه."نه " ای که آورده بود قاطع نبود .سامیار دوباره پرسید:
پس از چی میترسی؟هیچی ،به نفیسه نمیگم که خانم رازک حالش بده.بهخاطر این که سمیر از زیر جواب در رفته بود اخم کردم .صدای صاف سامیار بلند شد:
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باشه ،کار خوبی میکنی ...نگرانش نکن.صداهاشون که از پشت شیشه بم و ناواضح شنیده میشد ،بعد از خداحافظی کال قطع شد .سامیار توی
ماشین نشست و بعد از نفسی عمیق دوباره راه افتاد .نمیدونستم به چی فکر میکرد که اینقدر ساکت
بود؛ اما میدونستم که فردا حتی اگرم از درد بیهوش میبودم ،باید میرفتم و جواب آزمایشهاش رو از
دکتر میگرفتم.
***
سامیار:
ماشین رو توی پارکینگ پارک کردم و با ریموت در ساختمون رو بستم .پژو پرشیای قدیمیم هنوزم گوشه
پارکینگ افتاده بود و انگار انتظار فروخته شدنش رو میکشید .دل کندن از ماشینی که برای اولین بار بعد
از پنج سال معشوقم رو توش دیدم برام سخت بود؛ اما تا ابد که نمیتونستم اونجا نگهش دارم .صاحب
خونه هم بالخره یه روزی به تنگ میاومد .دلم میخواست مثل رازک که خوابیده بود به هیچ چیز فکر نکنم
و توی تاریکی و سکوت پارکینگ راحت بخوابم .آش رشته از غروب ،همونطور روی داشبورد مونده بود و
اونطور که من میدونستم میشد با یک بار گرم کردن ،دوباره خوردتش .این رو برای رازکم گرفته بودم،
می دونستم با این دندون دردش دوباره به همین غذا نیاز پیدا میکنه .امشب شام نخورده بود و اگه هم
میتونستم به خوردن مجبورش کنم ،تنها گزینهام همین آش بود .سر دردم تازه داشت بهتر میشد ،فقط
یه دوش سریع و یه خواب راحت میتونست خستگی تمام این چند روز رو از تنم بیرون کنه .کلی هم نماز
قضا شده داشتم که میتونستم سر هر کدومشون برای افسانه و سمیر و ماهکم دعا کنم .از ماشین پیاده
شدم و از روی صندلی عقب پالستیکی رو که توش پالتوی تازه رازک بود رو برداشتم .آش روهم توی
دستم گرفتم و قبل از این که بتونم رازک رو بیدار کنم صدای اس ام اس موبایلم بلند شد .همه چی رو
روی صندلی گذاشتم و گوشیم رو برداشتم .درهای ماشین رو بستم تا سرما واردش نشه .به بدنه محکم
ماشینن تکیه دادم و بعد از بستن دکمههای کتم گوشیم رو روشن کردم .پیام از همون مرد مجهول بود.
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آخرین بار بهش گفته بودم که به زودی همدیگه رو میبینیم؛ اما خودم هم فراموش کرده بودم .این مرد به
رازک زنگ زده و تهدیدش کرده بود ،چهطور اینقدر راحت از کنارش گذشته بودم؟ با ابروهایی که به هم
گره خورده بودن پیامش رو باز کردم:
وعده دیدار میدی؛ اما در عمل ثابت میکنی مثل موش بزدلی .این بار خودت یه قرار مالقات بذار تا توعقاب رو بشناسی و من ماهیت اصلی موش بزدل رو.
دندونهام رو به هم فشار دادم و همین که دستم رو سمت صفحه کلید بردم تا جوابش رو بنویسم ،موبایل
توی دستم زنگ خورد .بابا بود ،با دیدن اسمش یاد این که امروز باید میرفتم سرکار افتادم و به همین
خاطر دستم رو تو پیشونیم کوبیدم .به کل فراموش کرده بودم که قرار بود برم توی یکی از شرکتهایی
که بابا توش سهام داشت و به طور درصدی اونجا کار کنم .میتونستم عصبانیت بابا رو درک کنم و به
همین خاطر رغبتی برای جواب دادن بهش نداشتم؛ اما به هر حال باید جوابش رو میدادم .با یه نفس
عمیق خودم رو برای سرزنش شدن آماده کردم و گوشی رو زیر گوشم گذاشتم:
سالم بابا.تو خجالت نمیکشی؟سرم رو پایین انداختم:
میکشم و شرمندهام.داد کشید:
شرمندگی تو ،آبروی رفته من رو بر نمیگردونه.آبرو؟! چرا؟منِ ساده هر وقت خواستم فکر تو باشم ،به هر طریقی نشون دادی که ارزشش رو نداری.با اصرار گفتم:
چی شده بابا؟Page 345
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زنگ زدم و توی اون شعبه سفارشت رو کردم .گفتم از امروز میای و جای من اونجا کار میکنی پسباید به اندازهای که از من حساب میبرن و احترام قائل میشن ،برای تو هم در همون حد باشن؛ اما توی
قدرنشناس مثل همیشه با بردن آبروم و ضایع کردنم پشیمونم کردی.
دستهام رو روی چشمهام گذاشتم و با انگشتهام ماساژشون دادم .گفتم:
حق با شماست بابا ،خدا شاهده که امروز اونقدر درگیری فکری داشتم که دیگه جایی واسه رفتن بهاونجا نبود.
بازم که داری خودت رو توجیه میکنی.هر چی بگین حق دارین؛ چون من خودم این شغل رو ازتون خواسته بودم؛ اما به این نکته هم توجهکنین که امروز من خیلی کار داشتم.
خنده معنی داری کرد و گفت:
اگه یه روز برای انجام کارهات پولی توی جیبت نداشته باشی با کله دنبال اون شرکت میگردی؛ اما تااون روز ،درِ تمام شرکتها ،چه اونایی که شعبه خودمون هستن و چه اونهایی که من توشون سهام دارم
به روت بسته است .فهمیدی؟
آب دهنم رو با ترس قورت دادم .تهدیدهای بابا هیچ وقت الکی نبودن و اگه نمیتونستم منصرفش کنم،
دیگه کار دیگهای نبود که سراغش برم .از ماشین فاصله گرفتم تا صدای حرف زدنم با بابا ،رازک رو بیدار
نکنه .گفتم:
خواهش میکنم یه فرصت دیگه بهم بدین .من واقعا شرمندهام و شما خودتون میدونین که هیچدروغی ،هیچ وقت تو کارم نیست .یه بار دیگه فکر من باشین تا بهتون نشون بدم که ارزشش رو دارم.
لعنت بهت.قطع کرد ،از این کارش شوکه شده بودم .به دیوار گچیِ پارکینگ تاریک تکیه دادم و داشتم بیوقفه
دوباره تماس رو برقرار میکردم که صدایی شنیدم .مردی چند قدم توی سیاهی برداشت و وقتی ایستاد،
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فقط میتو نستم پاهای بزرگ و قد کوتاهش رو ببینم .برای یه لحظه شک کردم که اون همون مرد مجهول
باشه؛ اما توی همون لحظه شکم برطرف شد.
 آقای اردالن؟ به به ...می بینم که به همین زودی از تهران و اونم با یه مهمون برگشتی .با صدا میری وبیصدا با یه خانم بر میگردی!
از اینکه صدای صاحب خونهام رو میشنیدم .نفس راحتی کشیدم .اون مرد مومن و آدم خوبی بود و حق
داشت بهخاطر این مسئله که یه خانم به خونه مجردیم آورده بودم عصبی باشه .گفتم:
سالم آقای حسینی ،بله برگشتم و خانمی که همراهمن همسرم هستن.از توی تاریکی بیرون اومد و من تونستم صورت متعجبش رو ببینم .دستی به ریش قهوهای رنگش کشید
و گفت:
چهقدر سریع! به هر حال مبارک باشه ،کاش میگفتی تا توی مراسم کمکت کنیم و وظایف همسایگی روبه جا بیاریم.
لحنش مالیم و با محبت شده بود .انگشتهام با موبایلی که توی دستم بود بازی میکردن و این پا و اون
پا میکردم .اگه دیر می کردم ،بابا ازم ناامید میشد و گوشیش رو خاموش میکرد .با عجله گفتم:
شما بزرگوارین.خواستم سراغ موبایلم برم که حرفش دوباره مجبورم کرد نگاهش کنم:
قبل از رفتنت در مورد این پژویی که اینجا داره خاک میخوره بهت گفتم .به زودی یه مستاجر دیگه میاداینجا و حتما اونم ماشین داره ،یه فکری به حالش بکن.
دستم رو روی سینهام گذاشتم و گفتم:
چشم ،یه کاریش میکنم.با دیدن قدمی که به سمت عقب برداشت ،از فکر اینکه می
خواد بره خیالم راحت شد .سرش رو تکون داد و درست زمانی که چند قدم دیگه ازم دور شده بود ،ایستاد
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و به طرفم برگشت:
راستی ،برای دیدن خانمت حتما باید یه وقت بذاریم و با خانمم برای تبریک مزاحمتون بشیم .به هر حالکادو دادن و شیرینی خوردن رسمه ،مگه نه پسرم؟
صد البته حق با شماست؛ اما خانم بنده فعال حال خوشی ندارن و تا زمانی که خوب بشن من این ماشینرو می فروشم و یه خونه دیگه میخرم.
از صراحتم یکه خورد .دیگه دست خودم نبود و میخواستم هر چه زودتر باهاش خداحافظی کنم .با
انگشتهام روی قاب محکم گوشیم ضرب بدون ریتمی گرفته بودم .آقای حسینی جواب داد:
پس قسمت نبود .خدا پشت و پناه خانمت باشه ،فعال.یک بار دیگه دستم رو روی سینهام گذاشتم و سرم رو براش خم کردم .همین که روش رو ازم گرفت
موبایلم رو روشن کردم و شماره بابا رو گرفتم .همین که تماس برقرار شد جواب داد:
نمک نشناس! بازم رفتی دنبال کارهای مهمترت؟ مثل این که واقعا این کار برات مهم نیست.صدام رو باال بردم:
به جون خودم مهمه ،بابا لطفا یه فرصت دیگه بهم بدین.بعد از کشیدن خمیازهای که به هدف نشون دادن بیتفاوتیش نسبت به این مسئله به من بود ،گفت:
شرط داره.خیلی وقت بود که با کنار اومدن با بابا ،احساس شکسته شدن غروری رو توی درونم نداشتم .با شادی
کمی که بهخاطر ذرهای امید بود گفتم:
چه شرطی؟درصد به هفتاد ،سی تغییر پیدا میکنه؛ یعنی هفتاد درصد من و سی درصد تو.آهی کشیدم و با آگاهی به اینکه اگه اعتراض کنم وضع از این هم بدتر میشه قبول کردم .حاال شادی توی
لحن اون خیلی بیشتر از من احساس میشد .گفت:
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 فردا باید از ساعت هشت صبح تا آخر وقت توی شرکت خیابون امیر مازندرانی کار کنی تا اشتباهامروزت جبران بشه.
منظورتون اینه که اضافه کاری بایستم؟ توی روز اول مگه چهقدر کار برای یه تازه وارد هست؟تا ساعت یازده میمونی حرف هم نباشه ،امروز یه تماس از خبرچینم دریافت کردم که دارن برام صفحهمیچینن تا من رو بندازن بیرون .اگه بتونی خوب عمل کنی و سهام اونها رو بخری ،اون شرکت رو با تو
شریک میشم.
دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و بعد از کمی سبک و سنگین کردن ماجرا ،گفتم:
قبوله.چرا رفتی تو خودت؟ به خاطر درصدیه که از دست دادی یا محرمی که محرمت نیست؟این حرفهاش کالفهام می کرد .گفتم:
از پسِ حفظ کردنِ سهامتون توی اون شرکت بر میام ،کم کم هم میتونم سهم سهامدارهای کوچیکرو بخرم و به مال خودمون اضافه کنم .اگه بهم وقت بدین ،میشه که اون شرکت برای خودتون باشه.
به خوبی فهمید که این حرفم به منزله خداحافظی بود؛ چون سکوت کرد و بعد از یه دقیقه گفت:
تو دیگه زن داری ...قرار داد بر اساس همون درصدی که بود استواره.قطع تماس ،با لبخند من همراه بود .بابا قلب مهربونی داشت؛ اما تظاهر میکرد که پدر بدیه و این برای
من و کامیار همیشه باعث تعجب بود .پس فقط کافی بود چهل درصد از هر سود رو به بابا بدم .اینجوری
با کار بیشتر میتونستم هر چه زودتر یه خونه خوب بخرم .به جایی که ماشین رو پارک کرده بودم نگاه
کردم .به طرفش رفتم تا رازک رو بیدار کنم و هنوز گوشی رو خاموش نکرده بودم که یه پیام دیگه از مرد
مجهول روی صفحه ظاهر شد .همونجا ایستادم و با اخمی که بهخاطر کنجکاوی و خشم بود خوندمش:
مثل اینکه از اون چیزی که فکر می کردم بزدل تری! فردا آخرین وقت برای مالقات با منه ،یا همین االناز الکی که خودت رو توش قایم کردی بیا بیرون ،یا فردا خودم پیدات میکنم و کاری میکنم بدترین و
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آخرین مالقات عمرت رو تجربه کنی.
پوزخندی زدم و نوشتم:
تهدیدهای مکتوب! تازه کاری که نمیدونی نباید مدرکی بسازی که توی دادگاه علیهات استفاده بشه؟ یااونقدر کله گندهای که اینا برات مفهومی ندارن؟
طولی نکشید که جواب داد:
برای کسی که تنها هدفش رفتنه ،سالم بودن یا خراب کردن پلهای پشت سرش معنا نداره .دوشنبهشب ساعت ده ،ساحل هشتم .این پیام آخرین فرصتت برای اعالم آمادگیه .
این کی بود که میخواست بره و قبل رفتن من رو ببینه؟ من میخواستم بدونم که چرا همسرم رو تهدید
کرده؛ اما اون چه هدفی از دیدن من داشت؟ شهرداری بابلسر دریا رو برای گسترش و بهتر کردن صنعت
گردشگریش ،به نه تا ساحل جداگانه تقسیم کرده بود و اونطور که شنیده بودم ،ساحل هشت خلوتترین
ساحل بود .فردا میبایست تا ساعت یازده شب شرکت باشم .برای عوض کردن ساعت قرار ،وقت نهارم
خالی بود؛ اما رازک صبح وقت دندونپزشکی داشت و نمیشد عالوه بر صبح ،ظهر روهم تنهاش گذاشت .دو
دو تا چهارتایی کردم و نوشتم:
دوشنبه ساعت یازده شب ،تو ساحل هشتم میبینمت.دندونهام رو به خاطر حرص و خشمی که ازش داشتم روی هم فشار دادم .خودمم دلیل این احساسات
رو نمیدونستم؛ اما نمیتونستم از سوء ظنم نسبت بهش دست بردارم .موبایل رو توی جیب شلوارم
گذاشتم و رفتم تا رازکم رو بیدار کنم .ماهِ من شام میخورد و با یه قرص مسکن میخوابید؛ اما من
میبایست بیدار بمونم و به افسانهای که توی بازداشتگاه نگهش میداشتن فکر کنم .کاش فردا سرم
اونقدر شلوغ نبود که نتونم به مالقاتش برم.
***
رازک:
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با یه دستم استخون سمت راست صورتم رو فشار میدادم و با دست دیگهام گل اللهام رو به اتاق آخر
راهرو میبردم .دردم حتی با این خواب سنگین بهتر نشده بود و اتفاقا سرگیجه هم داشتم .سامیار
گذاشته بود که خودم تصمیم بگیرم کجا بخوابم .اولش به این فکر میکردم که چهجوری راضی شدم توی
خونهاش بمونم و بعدش با درک این که بهش عادت کردم ،با این مسئله کنار اومدم .این اتاق ته راهرو،
هیچ شباهتی به اتاق ته راهروی خونه ساختمون حنا نداشت ،اتفاقا خیلی هم دلباز و قشنگ بود .سامیار
چمدون لباسهام و ساک کتابهام رو توی اتاق گذاشت و وقتی داشت از اتاق بیرون میاومد ،من که توی
راهرو ایستاده بودم رو دید .چهره متفکرش با دیدنم نگران شد .تو فاصله یک قدمیم ایستاد و گفت:
بهتری؟سرم رو به نشونه "نه" به باال و پایین تکون دادم .گفت:
بعد از این که شامت رو خوردی مسکن بخور.همون طور که نگاهم به سرامیک خونه بود ،یک بار به نشونه تایید پلک زدم و خواستم از کنارش رد شم
که گفت:
آش رو برات گرم میکنم ،دیر نکن.دستم رو از روی گونهام برداشتم و به سختی گفتم:
فردا چه ساعتی میریم دندونپزشکی؟چشمهاش حالت غمگینی گرفتن ،دستش رو به خاطر خستگی به پیشونیش کشید و گفت:
فردا من نمیتونم کنارت باشم ،کار دارم؛ اما همه تالشم رو می کنم که برای نهار خودم رو برسونم.چرا داشتم باهاش راه میاومدم؟ مگه اون کسی نبود که من رو با سیصد میلیون مثل یه برده برای خودش
خرید؟ دوباره اخم کردم و با تندی گفتم:
من رو به اسم خودم صدا کن! نوبت دندونپزشکی چه ساعتیه؟چند لحظه سکوت کرد و بعدش انگار که به این عوض شدنهای دقیقهای عادت کرده باشه ،جواب داد:
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هشت صبح ،خودم میرسونمت مطب خانم دکتر.چشمهام رو ریز کردم:
چرا پیش یه خانم برام وقت گرفتی؟ حاال که بردهات شدم فکر میکنی زندانیتم هستم که از بردنم پیشدکتر مرد میترسی؟
شوکه شده بود ،دستش رو توی موهاش فرو کرد و گفت:
این چیه که میگی رازک؟پوزخندی زدم و هم چنان که دندونم با هر کلمهای که از دهنم خارج میشد بدتر درد میگرفت ،با
عصبانیتی بچگانه گفتم:
من چی میگم؟ معلومه که من رو نمیفهمی! مگه من تو رو به خاطر نیازت به من ،برای خودم خریدم وتوی یه حصار گذاشتمت؟ مگه من از روز اولی که بردهام شدی ،محدودت کردم؟
صداش رو باال برد:
به خدا اگه اینطوری باشه ،برده چیه؟ زندانی چیه؟جیغ کشیدم:
پس چرا من رو میبری پیش یه دکتر زن؟با خشم دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه :اما فورا به خودش اومد و سکوت کرد .نفس نفس میزدم و دلم
میخواست زودتر از اون جا دور شم .چشمهاش رو بست و چند تا نفس عمیق کشید ،گفت:
باشه ،فردا میری پیش یه دکتر مرد .حاال برو استراحت کن.نگاهم رو با لجبازی و عصبانیت ازش گرفتم و وارد اتاقی شدم که حاال برای من بود .گل الله پالسیده رو
روی میزدراور گذاشتم و در رو پشت سرم بستم .چراغ اتاقی که دیوارهاش به رنگ بنفش مالیم بودن و
مخلوط رنگشون با لحاف آبی آسمونی روی تخت ،ترکیبی آرامبخش میساخت رو خاموش کردم .نور
خیلی مالیمی که به خاطر ماه بود ،از پنجره اتاق رو روشن میکرد .از کنار چمدون و ساک کتابهام
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گذشتم و روی تختی که گوشه اتاق بود دراز کشیدم .احساس گـ ـناه و عذاب وجدان به درد دندونم
اضافه شده بود .آره ،اگه همینطور به بهانه گیری و اذیت کردنش ادامه میدادم؛ دیگه نمیتونست من رو
دوست داشته باشه .زیر لحاف گرم خزیدم و اون رو تا روی سرم باال کشیدم .حداقل اینجوری باعث
میشد گونهام گرم بمونه و درد دندونم قابل تحملتر بشه .چشمهام رو بستم و سعی کردم فقط بخوابم؛
اما از فکر جواب آزمایشهای سامیار خوابم نمیبرد.
کم کم چشمهام داشتن بسته میشدن که با خوردن دستی به درِ اتاق ،بلند شدم و سر جام نشستن.
ضرباتی که به در وارد میکرد آروم بودن که اگه خوابیدم ،بیدار نشم .از پشت در صدای گرفتهای بلند شد:
وقتی اسمت ماهک باشه ،نمیتونی نخوای که اسمت رو صدا نکنم.دوباره چند ضربه به در زد:
برات شام آوردم ،بیداری؟با شنیدن صداش ،از بیدار هم بیدارتر بودم؛ اما نمیخواستم ببینمش .میخواستم فکر کنه ازش بدم میاد،
برای همین مجبور بودم با هربار دیدنش ،اوقات تلخی کنم .گفت:
میدونم بیداری ماهِ من ،بدون مسکن خوابت نمیبره پس در رو باز کن تا این قرص رو بهت بدم.مدتی گذشت ،لحاف رو دور خودم پیچیده بودم و به نوری که از زیر در میاومد نگاه میکردم .آه کشید:
باشه خانمم.یهو قسمتی از نوری که از زیر در وارد میشد از بین رفت و غالف قرصی به رنگ قرمز از زیر در وارد اتاق
شد.
میرم تا تو از این اتاق بیای بیرون و این قرص رو بخوری ،شبت بخیر نازنینم.پتو رو روی سرم کشیدم و مثل دیوونهها فریادهای خفه شدهای زدم .صدای بسته شدن درِ اتاق اول
باعث شد بتونم آزادانهتر جیغ بکشم و گریه کنم .دستم رو توی موهای به هم ریختهام گذاشتم و زمزمه
کردم:
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خودت قول دادی که دیگه گریه نمیکنم ...خودت قول دادی.درد دندونم به شدت گریههام اضافه میکرد ،هیچ چیزی نبود که تسکینم بده و تمام افکارم مزید بر علت
اشک هام می شدن .سامیار بهم وعده آرامش و خوشبختی داده بود؛ اما پس چرا حاال که کنارش بودم
اینقدر بد گریه میکردم و درد میکشیدم؟ مگه اون نبود که این بالهارو سرم آورد؟ اون بود که من رو با
سیصد میلیون معامله کرد و مجبورم کرد توی خونهاش بمونم .خون جوی چشمم رو گرفت و با همون درد
و سرگیجه از روی تخت بلند شدم .خشمم اونقدر زیاد بود که نمیذاشت درست و حسابی به چیزی که
توی ذهنم بود فکر کنم .پاهام رو به سرامیک سرد اتاق کوبیدم و به طرف در قدم بر داشتم .چمدون رو
کنار زدم و قرص مسکن رو از روی زمین برداشتم .میدونستم که بهش نیاز پیدا می.کنم ،پس توی جیب
شلوار کتانم گذاشتمش و در رو باز کردم .همه چراغهای خونه ،غیر از چراغ راهرو خاموش بودن .ضربان
قلبم و عصبانیتم اونقدر زیاد بود که اون لحظه هیچ دردی رو جز زخمی که توی سینهام بود حس
نمی کردم .پشت در اتاقش ایستادم و از بین درز نیمه بازش ،داخل رو نگاه کردم .چیزی جز تاریکی دیده
نمیشد .اشکها همینطور از چشمهام خارج میشدن و صورتم رو خیس و خیستر میکردن .از انزجار
اخمی کردم و وارد اتاقش شدم .نفسهام تند شده بودن .دیدمش که روی تخت بزرگش دراز کشیده و
ساعدش رو روی سرش گذاشته بود .هنوز متوجه حضورم نشده بود؛ اما نمیدونست تا چند ثانیه دیگه
آرزو میکرد که کاش چراغ رو خاموش نمیکرد .چشمهام از فکر وحشتناکی که توی سرم بود بزرگ شده
بودن .قطره اشکی از صورتم روی دستم افتاد ،دلیل این اشکها خودش بود .بیمهابا به طرفش دویدم و
قبل از اینکه بتونه نگاهم کنه مشتم رو توی سینهاش کوبیدم .چشمهاش داشتن از حدقه در میاومدن،
دستهاش رو روی گردنش گذاشت و قبل از اینکه بتونه به خودش بیاد و نفس بکشه ،مشت دیگه ای
توی شکمش زدم .گریههام همینطور بیشتر میشدن .هق هق میکردم و همونطور که میزدمش
میگفتم:
تو من رو به این روز کشوندی ...تو مقصری  ...تو دلیل همه دردهامی.Page 354
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دستهاش رو برای دفاع جلوی صورتش گرفته بود و اسمم رو صدا میزد .قطرات اشکم تی شرتش که
حاال از چنگهاای من پاره شده بود رو خیس میکردن .با هر دو دستم روی سینهاش کوبیدم و جیغ
کشیدم:
اگه از اولش نمیاومدی تو زندگیم هیچی اینجوری نمیشد ...رایکا نمیمرد.از صدا زدنم دست برداشت و یهو با هر دو دستش مچ دستهام رو گرفت .هر دومون نفس نفس
میزدیم ،آروم آروم از روی تخت بلند شد و نشست .زانوهام شل شدن و روی زمین کنار تختش نشستم.
کارم از هق هق گذشته و به ضجه رسیده بود .هنوزم هر دو مچ دستم رو توی دستهاش گرفته بود و با
چشمهای وق زده نگاهم میکرد .از شرم سرم رو پایین انداختم و گریه کردم .صدای نفسهای سنگینش
هنوزم توی گوشم بود .آروم آروم دستم رو ول کرد و با صدایی که میلرزید گفت:
قربون قدمهات خانمم که اومدی و بیدارم کردی ،کلی نماز قضا داشـ...دستهام رو روی گوشم گذاشتم و به بیرون از اتاقش دویدم .دیگه نمیتونستم حرفهاش رو تحمل کنم،
مثل دیوونهها توی راهرو به چپ و راست متمایل میشدم .چشمهام از گریه زیاد جایی رو نمیدید ،به یه
در چوبی برخورد کردم و بیاتالف وقت واردش شدم .چراغش رو روشن کردم و خودم رو پشت سینک
دستشویی دیدم .سرم رو باال گرفتم و خودم رو توی آینه نگاه کردم ،دختری رو با موهای به هم ریخته و
شلخته دیدم که چشم هاش از زاری زیاد پف کرده و یک طرف صورتش باد کرده بود .دستم رو روی
گونهام گذاشتم و ورمش رو احساس کردم ،با دوباره به یاد آوردنش ،درد دندون و سر گیجهام هم دوباره
شروع شدن .االن سامیار با اون همه ضرباتی که من به سینهاش وارد کرده بودم چیکار میکرد؟ شیر آب
رو باز کردم و مشتی از آب توی صورتم پاشیدم .سینک سفید و خشک ،پر از قطرات آب یخ شد .بسته
قرص رو از توی جیبم در آوردم و دو تاش رو باز کردم .هر دو رو باهم توی دهنم انداختم و با آب قورتش
دادم .دندونم که به آب یخ حساس بود ،داشت من رو میکشت؛ اما بهش اهمیتی نمیدادم .فعال درد قلبم
مهم بود ،قلبی که داشت مچاله میشد .از دستشویی بیرون اومدم و با گریهای که حاال به خاطر دندون
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دردم بود به طرف اتاقم رفتم .اتاق سامیار رو دیدم که درش باز و برقهاش روشن بودن .قبل از اینکه
ببینمش و از خجالت بمیرم ،وارد اتاقم شدم و درش رو به آرومی پشت سرم بستم .با به یاد آوردن
صورتش ،وقتی که بیخبر دستهام رو توی شکمش کوبیدم یا وقتی که ناخنهام رو روی سینهاش
میکشیدم ،دلم میخواست بمیرم .روی تخت دراز کشیدم و چشمهام رو بستم ،کاش منم میتونستم مثل
آتیش خشمم بخوابم.
***
با صدای زنگ موبایلم چشمهام رو باز کردم .نور خورشید که از پنجره یک و نیم متری وارد اتاق میگشد،
باعث شد برای یک لحظه از یاد ببرم که هوا سرده و تازه اول زمستونه .موبایلم توی جیب مانتوم بود و
میبایست برای جواب دادن به کسی که در حال زنگ زدن بود ،فقط کمی خودم رو تکون بدم .چشمهام
رو کامال باز کردم تا خواب از سرم بپره؛ اما با یادآوری صحنههای دیشب ،فورا فهمیدم که نیازی به این
کار نیست .صدای زنگ داشت قطع میشد که موبایلم رو از توی جیبم در آوردم و بیاینکه اسم شخص در
حال تماس رو ببینم جواب دادم:
بله؟سالم آبجی ،خوبی؟خمیازهای کشیدم و گفتم:
ساعت چنده نفس؟با همون سادگی همیشگیش گفت:
هفت ،چهطور مگه؟گفتم اگه زوده قطع کنی تا بیشتر بخوابم.آبجی؟بله نفس؟Page 356
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دندونت چهطوره؟دهنم خشک شده بود ،آب دهنم رو به سختی قورت دادم و با بیحوصلگی گفتم:
بدتر از دیروز!کِی میری پیش دندونپزشک؟یه ساعت دیگه.نفس راحتی کشید و گفت:
آخیش ،خداروشکر .پس بعدشم میتونی درست و حسابی غذا بخوری.پوزخند زدم:
االن تو هم و غمت خورد و خوراکِ منه؟سکوت سردی بینمون برقرار شد .از این حرفم پشیمون شدم و برای جبرانش گفتم:
قرار بود سمیر تو رو برسونه تهران و خودش برگرده ،اینکار رو کرد؟به سرعت جمله ناراحت کننده قبلیم رو فراموش کرد و گفت:
وای آره آبجی ،من رو رسوند و حتی اومد دم در خونمون.درد دندونم رو برای چند ثانیه فراموش کردم و با شگفتی پرسیدم:
چی؟خنده کوتاهی کرد:
آبجی؟ روز اول دانشگاه رو یادته؟ پشت در کالس بهت گفتم که از آیندهای که با وارد شدن به اینکالس برام پیش میاد میترسم؟
اون روز رو کامال به یاد داشتم .روزی که سامیار رو دیدم و روزی که امیر به خاطر بیادبی به من از سامیار
کتک خورد .نفس با اشتیاق ادامه داد:
سمیر اومد و با بابام حرف زد و شماره خونهامون رو برای خواستگاری ازش گرفت .اون روز نمیدونستمPage 357
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که یکی از اتفاقاتی که برام میفته همینه.
از ذوقش منم خوشحال شده بودم ،خواهرم داشت خوشبخت میشد .دهن باز کردم تا ابراز شادی کنم؛ اما
جملهای که با لحنی سرشار از اضطراب گفت مانعم شد:
اما آبجی ..نمیدونم چرا؛ ولی توی اتوبوس ،مدام با موبایلش با یکی اس ام اس بازی میکرد و خیلیهم ترسیده و نگران بود.
از فکری که به ذهنم رسید ترسیدم .نکنه خسرو هنوزم دست از سرشون برنداشته بود! خواستم همین
فکر رو بهش انتقال بدم؛ اما منصرف شدم .نفس خیلی ترسو و بیش از حد دل نگران بود .به بهونه درد
دندونم که واقعا هم جدی بود ،تماس رو قطع کردم و سر جام نشستم .وقتی پرده پنجره تا آخرش کشیده
بود و نور خورشید تمام و کمال وارد اتاق میشد ،دیگه نیازی به نور برق نداشتم .دستم رو روی گونهام
گذاشتم و با کمی فشار دادنم ،صدای آخم بلند شد .پوفی از روی کالفگی کشیدم و جلوی آینه میز دراور
ایستادم .تصویر دختری رو دیدم که قدرت کنترل روانش رو نداشت و دیشب به جون مردی افتاده بود که
احتماال دوستش داشت .به خودم و این فکر مخربم چشم غره دادم .با انگشتهام موهام رو شونه و
مانتوم رو توی تنم مرتب کردم .باید زودتر برای رفتن به دندونپزشکی آماده میشدم .نمیدونستم سامیار
میخواست من رو پیش چه دندونپزشکی ببره ،همین که امروز دردم تموم میشد برام کافی بود .پشت در
ایستادم؛ اما دستم برای گرفتن دستگیره و چرخوندنش اقدام نمیکرد .چهطوری میبایست با سامیار رو
به رو میشدم؟ نفس عمیقی کشیدم و یاد شبی افتادم که اومد و بهم گفت که عوض این سیصد میلیون
باید باهاش ازدواج کنم .اون چهطوری بعدش تونست تو چشمهام نگاه کنه؟ منم همونطور نگاهش
میکردم .در رو باز کردم و آروم آروم به طرف آشپزخونه رفتم .اگه قدمهای سنگین بر میداشتم یا
میدویدم ،سرم که بهخاطر این دندون مستعد درد بود به خواستهاش میرسید.
خوبی؟سرم رو باال گرفتم و سامیارو توی پذیرایی دیدم .کنار مبل نزدیک به آشپزخونه ،ایستاده و بهم زل زده
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بود .موهاش کمی نم داشتن و صورتش سفیدتر شده بود .پس شازده صبح زود بلند شده و مشغول
نظافت شدن .لبخند کجی زدم و سرم رو تکون دادم .سامیار در حالی که به طرف آشپزخونه میاومد
گفت:
ده دقیقه دیگه حرکت میکنیم خانمم.زیر لب غریدم:
اسمم رو صدا کن.لبخند زد:
مگه تو خانم نیستی؟اخم کردم .برگشتم و همونطور که برای خودم از کتری چایی میریختم صداش دو شنیدم:
خانم هستی و از قضا خانم منی.توی لیوان چایم کمی آب ریختم تا دماش متعادل بشه و دندونم رو اذیت نکنه .دیگه چه کاری باید انجام
میدادم تا سامیار ازم متنفر بشه؟ با دیوونگی دیشبم که انگار فقط خودم رو از خودم متنفر کرده بودم.
روی اوپن ،یه لقمه نون و پنیر دیدم و بعد از گذاشتن لیوانم کنارش ،به طرف اتاقم رفتم .همین که درش
رو پشت سرم بستم ،کت مشکی و بلند سامیار رو روی ساک کتابهام دیدم .پس سامیار این کتی که
گاهی بهش اعتیاد پیدا میکردم رو هم برام اینجا آورده بود .پالتوی سفید رنگی که برام خریده بود هم
توی یه پالستیک و کنار چمدونم بود .سویی شرتم رو گم کرده بودم و نمیتونستم توی این سرما یه
مانتوی پاییزه بپوشم .ناچارا مانتو رو از تنم در آوردم و پالت رو رو پوشیدم .وقتی میخواست این رو بخره
من حتی باهاش توی فروشگاه هم نیومده بودم .یقه خز دارش رو مرتب کردم و دکمههاش که روکش
چرم داشتن رو بستم .دقیقا اندازهام بود و اونقدر مدل قشنگی داشت که نمیتونستم عصبی بشم و درش
بیارم .قدش تا روی زانوم بود پارچهاش اونقدر نرم بود که دستم روش سر میخورد .شالم رو سر کردم
و جلوی آینه ایستادم .منِ مریض روانی ،لیاقت این همه محبت رو داشتم؟
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***
سامیار:
پام رو روی پدال گذاشتم و پشت چراغ قرمز ترمز کردم .رازک دستش رو روی گونهاش گذاشته بود و هر
از آگاهی از درد آه میکشید .پالتویی که دیروز براش خریده بودم رو پوشیده بود ،سفید بهش میاومد و
من امید داشتم که یه روز توی لباس سفید عروسی؛ وقتی که بهم "آره" میگه ببینمش ...وقتی که اونقدر
از عشق حالش خوب باشه که مجبور نشه با زدنِ من خودش رو ناراحت کنه .شماره قرمز رنگ چراغ
راهنمایی و رانندگی ،تازه به هشتاد رسیده بود .به رازکم نگاه کردم و دوباره یاد دیشب افتادم .حقم بود،
من بودم که با خودخواهی حتی با اینکه سیصد میلیون رو بهش ندادم ،اون رو به ازدواج با خودم مجبور
کردم و انگار خدا اینطوری داشت مجازاتم میکرد .دلم میخواستم باهام حرف بزنه ،از هر چیزی و هر
جوری که میخواد حرف بزنه؛ اما فقط حرف بزنه! گفتم:
به گل الله آب دادی؟ابروهاش رو به نشونه منفی باال داد .صدای زنگ موبایلم بلند شد ،یه نگاه به چراغ قرمز انداختم و شماره
هفتاد و یک رو دیدم .موبایلم رو از توی جیبم در آوردم و اسم سمیر رو روی صفحه خوندم .حرفهای
آقای امیروند و حرفهای مشکوک و بودار سمیر به یادم اومدن .قسمت سبز رو لمس کردم و جواب دادم:
بله سمیر؟سالم.از سالمش ،احساس ناامیدی و ترس بهم دادن .گفتم:
سالم ،چی شده؟میتونی االن بیای کافه؟ باید باهم حرف بزنیم.بیدرنگ گفتم:
در چه موردی؟Page 360
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لحنش غمگینتر شد:
اینجا بهت میگم.نچی کردم و گفتم:
نمیشه ،االن کار دارم.مگه اخراج نشدی از دانشگاه؟میرم سرکار؛ ولی پشت تلفن هم میشه حرف زد .بگو درباره چه موضوعی؟کمی مکث کرد و بعدش گفت:
چرا به هر دری که میزنم بسته میشه؟ بیخیال سامی ...خدافظ.شاید میخواست درباره همون موضوع تهدید حرف بزنه :اما من بازم نمیتونستم برم و ببینمش .اصرار
کردم:
خب االن بگو ...االن وقت دارم.نمیشه.پس نیمه شب بهت زنگ میزنم تا هم رو ببینیم.با لکنت گفت:
امـ ...امشب؟آره امشب! چیزی شده؟نه ،خدافظ.در کمال تعجب قطع کرد .موبایل رو روی داشبورد انداختم و از صدای بوق ماشین پشتی ،فهمیدم که باید
راه بیفتم .رازک گفت:
نفس گفت که دیشب حال سمیر اصال خوب نبود.همونطور که رانندگی میکردم و حواسم به رو به روم بود ،از گوشه چشم نگاهش کردم:
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االنم خوب نبود ،عجیبه! یعنی چی؟میگفت با یکی اس ام اس بازی میکرد و همش مضطرب و نگران بود.دستم رو از پشت روی دهنم گذاشتم و توی کوچهای که آدرس داده بودن پیچیدم .پس سمیر توی
دردسری افتاده بود که حاال برای خالص شدن ازش به کمکم نیاز داشت .امشب حتما باید بعد از مالقاتم
با اون مرد خطرناک ،میرفتم کافه و باهاش حرف میزدم .دستم رو روی پیشونی داغ شدهام گذاشتم و
زمزمه کردم:
آخ خدا ...سرم.دردش دوباره شروع شده بود .جلوی ساختمون بزرگ پزشکان ایستادم و گفتم:
مطبش توی طبقه اولِ ،دکتر محمد جوادی.نگاهش رو ازم گرفت و چشمهاش رو به زمین دوخت .از چی خجالت میکشید؟ از این که بهش ثابت
شده بود که من توی حصار نذاشته بودمش؟ دوست داشتم همون یکم مویی که روی گوشه پیشونیش بود
رو هم زیر شالش هل بدم و به خدا بسپارمش؛ اما نمیتونستم .کیف دستی مستطیل شکلش رو برداشت و
از ماشین پیاده شد .هنوز در رو نبسته بود که گفتم:
اگه مشکلی پیش اومد بهم زنگ بزن.سرش رو تکون داد ،دوباره گفتم:
اگه کارت تا موقع نهار طول کشید ،زنگ بزن بیام دنبالت.بازم همون کار رو تکرار کرد .زمزمه کردم:
مراقب خودت باش.زیر لب گفت:
صبح بخیر.در رو بست و وارد پیاده رو شد .تا زمانی که وارد ساختمون شد نگاهش کردم ،ماهکم توی این پالتوی
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سفید بیشتر از همیشه شبیه ماه میشد .یکی نبود بهش بگه که اگه دوستم نداشت ،پس چرا به حرفم
گوش میداد و باهام خداحافظی نمیکرد؟ لبخندی زدم و ماشین رو به مقصد محل کار جدیدم روشن
کردم .حاال عالوه بر افسانه ،حال عجیب سمیر و قرار مالقاتم با مرد مجهول هم به درگیریهای ذهنیم
اضافه شده بودن.
***
افسانه:
افسرمحمودی که توی این چند روز هر ساعت میدیدمش و ازم بازجویی میکرد ،کنار یه اتاق ایستاد و
اشاره کرد که روی صندلی بغلش بشینم .گفتم:
چرا اومدیم اینجا؟چادرش رو جمع کرد و گفت:
نمیدونم چه پارتی کلفتی داره که تونسته وقت بگیره!نگاهش کردم و با تعجب گفتم:
کی؟در اتاق باز شد و یه سرباز کچل که تا حاال ندیده بودمش ازش بیرون اومد ،دستگیره در نیمهباز رو نگه
داشت و بعد از گذاشتن احترام نظامی ،به من اشاره کرد .افسر دستم رو کشید تا بلند شم .روی پای چپم
که تازه باندش رو باز کرده بودن ،ایستادم و چادر گلدارم رو با دستی که توی دستبند نبود ،روی سرم
مرتب کردم .افسر عقب رفت تا من اول وارد شم .پام رو توی اتاق گذاشتم و هنوز شخصی که پشت میز
نشسته بود رو ندیده بودم که دستبند دستم کشیده شد .برگشتم و به افسر نگاه کردم .چرا نمیاومد؟
سرباز خشن گفت:
ایشون با زندانی تنها مالقات میکنن.افسر ابروهای دست نزدهاش رو توی هم کشید و گفت:
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من بازجو و افسر مربوطشم.سرباز به دستبندی که بین دست من و افسر کشیده شده بود نگاه کرد و لب زد:
تنها.کلید رو از جیب روی سینه مانتوی سبز رنگش در آورد و دستبند رو با همون اخم باز کرد .بعد از ساعتها
بودن مچم بین حلقهای آهنی ،احساس راحتی میکردم .آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو از افسر که با
چشمهایی ریز شده وراندازم می کرد گرفتم .برگشتم و مردی تقریبا چهل ساله رو پشت میزی آهنی که
وسط اتاق قرار داشت دیدم .دستهاش رو روی میز چهارگوش گذاشته بود و با حالتی مرموز زیر نظرم
داشت .این اتاق با دیوارهای گچیش و تنها وسیلهای که توش بود که اونم وسطش قرار داشت ،برام
نفس گیر بود .به اون مرد که حاال لبخندی آروم روی لبش بود خیره شدم و گفتم:
کی هستی؟صدای نازک و خشدارش بلند شد:
اول بشین وحشی چشم سیاه.حاال که رامبد مرده بود ،پس این مرد میتونست از طرف کی باشه؟ چادر پر از چروکم رو روی سرم جلو
کشیدم و پشت میز نشستم .حاال اون رو به روم بود و هر لحظه لبخندش کشدارتر میشد .گفت:
اینجا برای مهموناشون چایی نمیارن؟سرم رو کج کردم و تو صورتش دقیق شدم تا شاید بتونم بشناسمش .خندید و جواب خودش رو داد:
البته ،به مهمونی که به زور پارتی خودش رو دعوت کرده کوفت هم نمیدن .چه برسه به چایی.از طرف کی اینجایی؟گلوش رو صاف کرد و سیخ نشست:
من تو رو زیاد دیدم و تعریفت رو زیاد شنیدم ،مگه میشه اولین بانوی کلیسا رو نشناخت؟ البته باس بگمکسی که بانوی اول کلیسا بود! در نظر داشته باش که کلیسا هم به فنا رفته.
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خیلی حرف میزنی .جواب سوالم رو بده.لبخندش مرموزتر شد:
بنده رستم هستم و...صداش رو پایین آورد و اضافه کرد:
خسرو خان من رو فرستاده.ابروهام باال پریدن ،مرد که خودش رو رستم معرفی کرده بود گفت:
برای این خودش نیومده که یه جانی تحت تعقیب شناخته شده مثل بن الدن شده که نمیتونه حتی ازخونهاش بیرون بیاد ،چه برسه به اینکه بیاد تو لونه زنبور.
سرش رو باال گرفت و با انگشت به در و دیوار اشاره کرد .گفتم:
اون دختری که بهش گفته بودم رو نجات داد؟کدوم؟ اونی که رو بازوش حکاکی کرده بودن؟سرم رو با اشتیاق تکون دادم ،گفت:
پس تو بودی که گفتی اون رو توی اون شیر تو شیر آزاد کنه .خب ،نمیپرسی چرا من رو فرستاده پیشتو؟
نفس راحتی کشیدم و چشمهام رو با آرامشی که حاال بیشتر احساسش میکردم بستم .زمزمه کردم:
چرا؟دستهاش رو به سینهاش زد و گفت:
همون آشنایی که تونست من رو با یه اشاره ،بفرسته مالقات کسی که مالقات باهاش ممنوعه ،میتونهکاری کنه بعد از چند جلسه دادگاه آزاد بشی .البته یکم مایه تیله میخواد؛ اما اینا برای خسرویی که تازه "
خان " شده ،پولی نیست.
به صندلی آهنی تکیه دادم و به زمین موزاییکی نگاه کردم .توی تصمیمی که گرفته بودم تردیدی نداشتم؛
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اما اینکه خسرو بعد از اون همه نفرت ،میخواست بهم کمک کنه من رو به تامل وا میداشت ،پس واقعا
باهم دوست شده بودیم.
به چی فکر میکنی؟ مگه فکرم داره؟از خسرو تشکر کن و بگو که من خودم انتخاب کردم اینجا باشم ،این رو به خودشم گفتم.دستش رو به ته ریش زبر و تیزش کشید و با جدیت گفت:
نمیدونم چرا شما جوونا قدر این دوره از زندگیتون رو نمیدونین! نه تو و نه خسرو ،هیچ کدومتون فکرخودتون نیستین .رامبد حداقل پونزده سال ازتون بزرگتر بود؛ اما همیشه جوری زندگی کرد که جوونی توی
زندون تنگ و تاریکش اسیر بمونه .تو میدونستی اون یه پسر داره؟ نه! هیچ کس نمیدونست ،چرا؟ چون
آقا دوست داشت همیشه آزاد و جوون بمونه .چرا تو این خصیصه رو ازش به ارث نبردی؟
مات و مبهوت نگاهش می کردم .زیر لب گفتم:
رامبد یه پس...زبونم از گفتن بقیه جمله پرسشیم ،ناتوان موند .رستم بازم همون لبخند مرموزش رد زد و دست به سینه
شد:
آره و این رو تو تمام عمرش مخفی کرد.بدون اینکه پلک بزنم ،مستقیم تو چشمهاش زل زده بودم .گفتم:
چند سالشه؟لبخندش عریض تر شد:
چیه؟ میخوای بیای بیرون و بزرگش کنی؟دستم رو با شدت روی میز کوبیدم و با همون لحن بهت زدهام گفتم:
چند سالشه؟شونههاش رو باال انداخت:
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چه میدونم ...یازده ،دوازده.زیر لب تکرار کردم:
یازده ،دوازده!پس بهش بگم تو دوست داری همینجا بمونی.از روی صندلی بلند شد و زیپ کاپشن بادیش رو بست .توی فکر اون پسربچهای بودم که حاال یتیم بود
و کسی نبود که مراقب و پشتیبانش باشه .انگار اون برعکسِ من که توی موندن یا رفتنم شکی نداشتم،
تردید داشت .چون همونجا ایستاد و بعد از چند ثانیه مکث گفت:
مطمئنی که میخوای دوران جوونیت رو اینطوری خراب کنی؟همونطور که به موزاییک نگاه میکردم ،با آرامشی توی لحنم که تازه یادش گرفته بودم گفتم:
به خسرو بگو که به جای کمک به من ،با درست کردن حساب سپرده به اون بچه کمک کنه.صدای خندهاش رو شنیدم:
همتون عجیبید ،نه به رامبدی که به زندگی چسبیده بود ،نه به تو که به اون بچه چسبیدی و نه بهخسرویی که حاال که به خوشبختی رسیده ،به کله پا کردن رقیبش چسبیده.
سرم رو باال گرفتم و با چشمهای گرد شده گفتم:
منظورت کله پا کردن سمیره؟سرش رو تکون داد و با سرخوشی گفت:
اینا رو بهت میگم؛ چون قرارِ تا مدتها همینجا بمونی و نمیتونی با کسی ارتباط داشته باشی ،آخچهقدر صحبت کردن از چیزهایی که براشون ذوق داری ،واسه کسی که نمیتونه رازهات رو برمال کنه
کیف میده.
دستهاش رو به هم مالید و دوباره پشت میز نشست .ابروهام رو باال داده و با چشمهایی که گرد مونده
بودن ،نگاهش میکردم .خودش رو به سمت جلو کشید و گفت:
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همین امشب! ماموریت روی دوشِ منه و قراره کارهایی بکنم که از انجام دادنشون لذت میبرم.میخوای با سمیر چیکار کنی؟عقلت رو به کار بنداز ،تنها راهی که دوست دختر خسرو با اون کافه چی ازدواج نکنه چیه؟خودم رو عقب کشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم .اخمی کردم و با حالتی پر از شک و فرضیه گفتم:
تو برای رامبد کار میکردی!که چی؟براش چیکار میکردی؟ضربان قلبم هر لحظه باال و باالتر میرفت .تمام صحنههایی که از مرگ آدمها و تکه تکههای بدنشون
دیده بودم جلوی چشمم بودن .غزلی رو به یاد آوردم که از سوزش بازوش جیغ میکشید و به همه چیز
قسممون میداد .اینها عصبانیتم رو بیشتر می کردن .گفتم:
تو بودی! تو همونی هستی که براش آدم میکشتی و آدم زنده رو تیکه تیکه میکردی .آره؟شکی که بهش داشتم ،با سکوت معنا داری که کرده بود برطرف شد .میخواستن با سمیر هم همینکار رو
بکنن و نفیسه رو زجر بدن؛ اما من نمیذاشتم .از روی صندلی بلند شدم و فریاد کشیدم:
تو همون جانی و قاتلی هستی که قسر در رفت! تو...از جاش بلند شد و با کف دستهای قدرتمندش طوری روی میز کوبید که از جا پریدم .لبخند مرموزش
دوباره ظاهر شد.
توی این دنیا حتی آدمایی که نمیتونن رازها رو برمال کنن هم دیگه تهدید به حساب میان! تو که دیدیچه کارهایی از دستم بر میاد ،اگه درباره این موضوع حتی یه کلمه پیش یکی حرف بزنی ،کاری میکنم
قاضی برات ده بار حکم اعدام بتراشه .فهمیدی؟
اخم ترسناکی کرد و داد کشید:
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بالفاصله در باز شد و سرباز کچل خودش رو توی اتاق انداخت .افسرهم وارد شد و با نگاه ازم پرسید که
چی شده؟ با تته پته گفتم:
این مرد رو بازداشت کنین.افسر گفت:
اینجا هتل نیست عزیزم.انگشت اشارهام رو به طرف رستم گرفتم و جیغ کشیدم:
اون یه قاتله!سرباز که انگار از بیرون همراه رستم اومده بود تا مراقب باشه مراسم آشنابازیش به هم نخوره ،گفت:
مراقب حرف زدنتون باشین خانم.خواستم ازش بخوام که بهم یه تلفن بده؛ اما جلوی رستم زبونم به گفتن این جمله نمیچرخید .به جاش
گفتم:
بگیرینش.افسر هم با خشم گفت:
بسه.رستم که تا اون موقع ساکت بود ،به سمت در راه افتاد و گفت:
بعد از این که دوران محکومیتت رو گذروندی یه سر به آسایشگاه روانی بزن.جلوی چشمهای عصبی و قرمز شدهام؛ با دستهایی که توی جیب کاپشنش اینطرف و اونطرف
میرفتن از اتاق بیرون رفت .افسر به طرفم اومد و مچ دستم رو گرفت تا بهم دستبند بزنه .تو چشمهاش
زل زدم و التماس کردم:
من باید به یکی زنگ بزنم ،خواهش میکنم خانم.دستبند رو دور دستم بست و گفت:
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این حق رو نداری.چادرش ر با دستهام گرفتم:
شما رو به خدا خانم.از گوشه چشم نگاهم کرد:
راه بیفت.روی زمین افتادم و به خاطر دستبندی که به هر دومون وصل بود ،دستش به طرفم کشیده شد .غرید:
چیکار میکنی؟دستش رو گرفتم و گفتم:
هر چیزی که بخواین رو درباره این مرد و ارتباطش به این پرونده بهتون میگم ،فقط به حرفم گوشکنین.
***
رازک:
با این که دکتر با قاطعیت حرف میزد؛ اما بازم نمیتونستم نگران نباشم .رو به روی دکتر سفید پوش
ایستاده بودم و با دلشوره نگاهش میکردم .گفتم:
مطمئنین مشکلی نیست؟بهتون اطمینان میدم خانم بکتاش ،خونریزی و اون چیزی که من توی عکس سی تی اسکن دیده بودمفقط به خاطر ضربهای بوده که به سرشون وارد شده.
پس سردردش برای چیه؟دکتر خندهاش گرفت:
سر درد دالیل مختلفی داره ،یکی از تشنگی سردرد میگیره و یکی از فکر و خیال زیاد .اگه دلیل سردردهمسرتون اون ضربه باشه ،حداکثر تا یک ماه دیگه اثراتش کامال از بین میبره.
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توی بهت واژه "همسر" فرو رفته بودم .همسر سامیار بودن ،بد نبود؛ اما انگار من مناسب این لفظ نبودم.
گفتم:
پس آقای دکتر ...خیالم راحت باشه؟میخوای مشکلی باشه؟اون خندید؛ اما من شوکه شدم .واقعا چی میخواستم؟ به مرگ سامیار راضی میشدم؟ انگشتهام رو
روی گونه راستم گذاشتم و با ناخنهای تیزم پوست بیحس شدهام رو نیشگون گرفتم .دکتر گفت:
ندیده بودم کسی خودش رو پندیک بگیره!دستم رو از صورتم دور کردم و گفتم:
چی؟شما مازنی نیستین؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم ،دکتر هم سری تکون داد و گفت:
پس واسه همین منظورم رو نگرفتی! پندیک همون نیشگونه.از دکتر تشکر کردم و داشتم به سمت در میرفتم که گفت:
برگههای آزمایش رو نمیبرین؟ایستادم:
الزمشون دارم؟برگههارو باال و پایین کرد و جواب داد:
نه.پس خداحافظتون.این رو گفتم و با عجله از مطبش خارج شدم .همونطور که از پلههای ساختمون پایین میرفتم به این فکر
میکردم که اگه سامیار میمرد ،من باید چیکار میکردم؟ میتونستم حتی یک دقیقه رو با فکر این که
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دیگه زندانیش نیستم شاد باشم؟ ایستادم و دستهام رو روی سرم گذاشتم تا این مسئله از ذهنم پاک
بشه .با خودم فکر کردم حاال که از دندون درد راحت شده بودم ،ذهنم باز شده بود و خودش رو درگیر
مسائلی میکرد که نباید میکرد .آهی کشیدم و با سرعت از ساختمون بیرون اومدم .به محض ورودم به
پیاده رو ،سرمای هوا رو روی صورتم و نور خورشید رو باالی سرم حس کردم .آدمها به تندی و بعضی هم
بیعجله از کنارم میگذشتن .سرم رو باال گرفتم و رو به آسمون زمزمه کردم:
ممنون که سامیار سالمه.ناخودآگاه دستهام رو روی دهنم گذاشتم .از کی داشتم تشکر میکردم؟ از خدایی که بهش اعتقادی
نداشتم یا خدای سامیار؟ با یه دستم کیفم رو نگه داشتم و دست دیگم رو توی جیب پالتوم گذاشتم .با
این پالتو که به طرزی عالی گرمم میکرد ،دلم میخواست پیاده به خونه برگردم و به دیوونگی دیشبم فکر
کنم.
***
کتاب مبانی حقوق رو روی میز عسلی وسط پذیرایی گذاشتم و همونطور که روی مبل تک نفره نشسته
بودم ،به بدنم کش و قوسی دادم .چهطور میشد با اون همه فکر و خیال درس خوند؟ خونه سامیار بهخاطر
وسایل چوبی و مبلهای مشکی راحتش حس خوبی رو به آدم القا میکرد .طرز چینش مبلها و کاناپه
بزرگی که گوشه چیدمان قرار داشت خیلی خوب بود .این کاناپه سیاه رنگ رو میشناختم .کافی بود یه
ملحفه سفید روش باشه تا دقیقا من رو یاد همون روزی بندازه که به عیادت سامیار اومده بودیم .روی این
مبل خوابیده بود و بهخاطر تبش هذیون میگفت .تمام خونه رو سرامیک کرم رنگ پوشونده بود و روی
زمین پذیرایی یه فرش گلیم مانند سیاه و سفید با طرح گلهای بزرگ انداخته بودن .کتاب مبانی حقوق رو
از روی میز عسلی برداشتم و همون صفحهای که مشغول خوندنش بودم رو باز کردم .حاال که دندونم
خوب شده بود باید از فرصت استفاده میکردم و برای امتحانات میان ترم درس میخوندم .یاد وقتی
افتادم که توی مطب دکتر دندونپزشک بودم .وقتی کارش تموم شد ،گفته بود که باید چند روز دیگه دوباره
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برای پر کردن دندونم که حاال عصب کشی شده بود بیام .ازش پرسیده بودم که بعد از این دیگه دردی
دارم یا نه و اون گفته بود که اگه خوش شانس باشم "نه"؛ ولی اگه جزو اون دو درصدی باشم که به
مشکل برمیخورن ،مجبورم که با موچین و سوزن ...
صدای چرخیدن کلید توی قفل در ،این فکر رو از سرم بیرون کرد .روی مبلی که روش لم داده بودم صاف
نشستم و به ساعت بزرگی که به دیوار آویزون بود نگاه کردم .ساعت دوازده و نیم و دقیقا موقع نهار بود.
به لباسی که تنم بود نظری انداختم تا از پوشیده بودنش مطمئن شم .یه شلوار جین قدیمی و یه تونیک
بنفش بلند داشتم .کتاب رو توی بغلم فشار دادم و به دری خیره شدم که سامیار از اون وارد خونه میشد.
در باز شد و سامیار بی اینکه متوجه من که توی پذیرایی نشسته بودم بشه ،در رو پشت سرش بست و
آروم آروم به طرف آشپزخونه رفت و کلید و کیف سامسونتش رو روی اوپن گذاشت .دستم رو جلوی دهنم
گذاشتم و به طور نمایشی گلوم رو صاف کردم .با این کارم به طرفم برگشت و چهره در هم و متفکرش
مهربون شد .لبخندی زد و گفت:
خوبی؟هنوزم میخواستم یه رازک بداخالق و بدعنق باشم تا بالخره بتونم از خودم خستهاش کنم پس سرم رو با
شدت تکون دادم و با اخم گفتم:
تو خونه هیچی برای خوردن نیست.با همون لبخند موندگار اومد و روی کاناپه مخصوصش نشست:
مواد اولیه هست که با اونا میشه غذا درست کرد و خورد.دستش رو روی شکم صافش گذاشت و پرسید:
منم گرسنمه ،تو میتونی غذای سفت بخوری؟و به دندونش اشاره کرد .برام جالب بود که بدونم واقعا کار دیشبم رو فراموش کرده بود یا خودش رو به
اون راه میزد تا منو ر ناراحت نکنه؟ گفتم:
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درد ندارم.زیر لب خداروشکر کرد و از خستگی روی همون کاناپه دراز کشید .قیافهاش رو دیدم که همین که روی
کاناپه افتاد ،لبخندش محو شد و به فکر عمیقی فرو رفت .می تونستم حدس بزنم که ذهنش درگیر چی
بود .اون به سمیر فکر میکرد؛ اما من با این که میدونستم این مسئله مهمه ،میخواستم ازش استفاده
کنم و توی این شرایط غر بزنم .مگه شنیدن غر برای یه مرد غیر قابل تحمل نبود؟! گفتم:
دراز کشیدی؟ میگم گشنمه.واژه آخر رو اون قدر کش دادم که حتی اعصاب خودم هم تحریک شد .هیچ کس از یه خانم که همش غر
میزنه و به همه چیز اعتراض میکنه ،خوشش نمیاومد؛ اما انگار سامیار با همه فرق داشت .به آرومی روی
کاناپه نرمش نشست و دستهاش رو دو طرفش گذاشت .لبخند آرامبخشی زد:
بریم رستوران؟مثل بچههای سرتق سرم رو باال دادم:
نه.پس مجبوریم نیمرو بخوریم.روم رو ازش گرفتم و شونههام رو باال انداختم:
بخوریم.نگاهش رو روی خودم حس کردم و این باعث شد کمی سختم بشه .سر رمو دوباره به طرفش چرخوندم
و گفتم:
پس چرا نشستی؟خندهاش گرفت؛ اما به خاطر خستگی که از توی چشمهاش میخوندم ،میفهمیدم که این خنده تمامش
واقعی نیست .با تمام خستگی و ذهن مشغولیهاش میخندید تا اعصاب ناآروم و غر زدنهای من رو هم
به خنده تبدیل کنه .گفت:
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مگه فقط من بلدم نیمرو درست کنم؟گره ابروهام کورتر شد .سامیار هم انگار داشت شوخی میکرد؛ اما من بهخاطر این که میخواستم از هر
حرفش برای دعوا درست کردن استفاده کنم جدی میگرفتم .با لحنی بامزه که مخصوص شوخی بود
پرسید:
جدا بلد نیستی تخم مرغ سرخ کنی؟تظاهر کردم که بهم برخورده ،برای همین سرم رو باال گرفتم و مثل بچهها گفتم:
بلدم؛ اما فقط برای خودم.باشهای گفت و کت طوسیش رو که روی شلوار کتان مشکی پوشیده بود ،در آورد .آستینهای پیراهن
جیگریش رو باال داد و گفت:
اتفاقا منم از بچگی فقط برای خودم نیمرو درست کردم.با خنده از جا بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت .شوخیش به نظرم اصال بامزه نبود و اگه مجبور به
بدعنقی نبودم مانع از ادامه ماجرا میشدم؛ اما حاال که من رو روی دنده لجبازی انداخته بود نمیتونستم از
این بازی کنار بکشم؛ چون توی عمرم حتی یک بار هم نیمرو درست نکرده بودم ،با دستپاچگی پشت
سرش راه افتادم و وارد آشپزخونه شدم .هر دو کنار اوپن و توی آشپزخونه ایستادیم و به هم نگاه کردیم.
اون با لبخند و من با اخم! گفت:
پس هر کی مال خودش؟!با جدیت تکرار کردم:
هر کی مال خودش.چشمی گفت و در کابینت زیر اوپن رو باز کرد .از توش یه ماهی تابه متوسط بیرون آورد و روی شعله
گ وشه اجاق گذاشت .روغن سرخ کردنی رو هم از توی کابینت کنار اجاق برداشت و کمی توی ماهی تابه
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ریخت .به خودم اومدم و کارهاش رو عینا تکرار کردم .یه ماهی تابه نسبتا کوچیکتر برداشتم و روی
شعله گوشه چپ اجاق گذاشتم .سامیار که حاال دست به سینه ایستاده بود و نگاهم میکرد ،سری از روی
رضایت تکون داد و خواست سمت یخچال بره که گفتم:
روغن کجاست؟خندهاش رو کنترل کرد:
هر کی مال خودش.چشمهام رو از خشم ریز کردم و وقتی سامیار رفت تا از یخچال تخم مرغ بیاره ،در همون کابینت رو باز
کردم و روغن رو برداشتم .زیر ماهی تابهام روشن بود و میدونستم که باید زود توش روغن بریزم؛ اما
نمیتونستم اینکار رو بکنم .چهقدر باید میریختم؟ روی نوک پام بلند شدم و اندازه روغن توی ماهی
تابه سامیارو دیدم .لبخندی زدم و خواستم روغن بریزم که سامیار گفت:
تقلب ممنوع.فورا در روغن رو بستم و سرجاش گذاشتم .سامیار با پنج تخم مرغ توی دستش برگشت و گوشه راست
اجاق ایستاد .اگه کسی میفهمید که ما دو نفر ،هر کدوم برای خودمون و اونم توی یه زمان غذا درست
کردیم چیکار میکرد؟ شنیدن صدای شکستن تخم مرغها یادم انداخت که باید سراغ یخچال برم .درش
رو باز کردم و تا چند ثانیه تو شوک سرمایی فرو رفتم که از توش خارج میشد .این یخچال فقط برای
گرمای تابستون مناسب بود و برای زمستون ممکن بود کلی بیماری سرماخوردگی ایجاد کنه .دنبال تخم
مرغ گشتم و روی دیواره در ،پیداش کردم .از پونزده تایی که مونده بود ،دوتا رو برداشتم و درش رو
بستم .صدای جلز و ولز کردن نیمروی سامیار توی روغن ،و بوی خوبش شکمم رو به قار و قور انداخت .به
خودم نهیب زدم که منم میتونم چنین چیزی درست کنم و فقط کافیه کمی صبر کنم .دوباره سمت
جایگاهم که سمت چپ اجاق بود رفتم؛ اما یهو ایستادم .من حتی نمیدونستم چهجوری باید تخم
مرغهارو توی ماهی تابه میشکستم .آهی کشیدم و به ظرف سامیار که روی شعله اجاق بود نگاه کردم.
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داشت روی نیمروش نمک و فلفل میریخت و همچنان زیر لبی میخندید .کم کم بوی خوب نیمروی اون
دیگه به مشامم نرسید و به جاش بوی بد سوختگی چیزی رو حس کردم .به ماهی تابه ام نگاه کردم و
دیدم که دود سفیدی داشت ازش بلند میشد .روغن داشت میسوخت و من نمیدونستم باید باهاش
چیکار میکردم .دستپاچه شدم و با درموندگی به سامیار نگاه کردم ،هنوز چیزی نگفته بودم که تا بوی بد
روغن رو حس کرد توی یه حرکت دستش رو سمت کلید شعله برد و چرخوندتش .زیر شعله ماهی تابه
خودش رو هم خاموش کرد و گفت:
برو ،برات درست میکنم.سینهام رو جلو دادم و با لحن بچگانهای گفتم:
نمیخوام ،هر کی برای خودش.سرش رو کج کرد و به طرز بازدارندهای صدام زد:
رازک.طبق عادتی که چند ماه پیش ترکش کرده بود ،موقع اضطراب پوست لبمو گاز گرفتم و گفتم:
خودم.حاال حتی با خودمم لج کرده بودم .کبریت رو برداشتم و دوباره زیر ماهی تابهام رو روشن کردم .تمام
لحظاتی که مامان رو مشغول شکوندن تخم مرغ دیده بودم رو جلوی چشمم آوردم و هر دو تخم مرغ رو
به هم زدم .سامیار دست به سینه به کابینت تکیه داده بود و نگاهم میکرد .چند دقیقه ای طول کشید تا
بالخره کلنجار رفتنم باهاش تموم شد و زرده و سفیده رو با چند تکه از پوست آهکی تخم مرغ توی ماهی
تابه ریختم .به خاطر داغی روغن ،تخم مرغ زیادی جلز و ولز میکرد و روغن میپروند .از روی اوپن نمک
رو برداشتم و خواستم توی غذام بریزم؛ اما میترسیدم .سامیار رو که حاال مشغول ریختن نیمروهاش
توی یه بشقاب بود دیدم ،انگار اصال حواسش به من نبود .یه قاشق دسته بلند برداشتم تا باهاش نیمرو رو
بلند کنم .دلمو به دریا زدم و جلو رفتم؛ اما صدای جلز و ولزش اونقدر زیاد بود که حتی نمیتونستم جلوی
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سوختن سفیدههاش رو بگیرم.
بده من خانمم.دست سامیار رو دیدم که برای گرفتن نمک و قاشق به طرفم دراز شده بود .نمک رو به خودم چسبوندم و
گفتم:
میخواستی از همون اول برای منم درست کنی.حاال دیگه نمیخندید ،نگاهم رو از چشمهای غمگین و نگرانش گرفتم و به ماهی تابه نزدیک تر شدم.
نمک رو از فاصله خیلی باال روش ریختم و قاشق رو توش گذاشتم تا از پختن زرده مطمئن شم که تکهای
از روغن چنان روی ساعدم پرید که بیاراده جیغ کوتاهی کشیدم .سامیار که داشت میز رو میچید ،لیوان
رو روی سنگ اوپن انداخت و با عجله به طرفم چرخید .زیر ماهی تابه رو که صدای جلز و ولزش از همیشه
بیشتر شده بود خاموش کرد و با صدای بلندی گفت:
چیکار کردی؟قاشق روغنی رو با اون یکی دستم باال آوردم و درحالی که ساعدم رو به بدنم فشار میدادم گفتم:
فقط این رو گذاشتم توش .چرا تو که اینکار رو کردی اینطوری نشد؟قاشق رو ازم گرفت:
از کجا گرفتیش؟با دست سالمم به سینک اشاره کردم .پوفی کشید و گفت:
چرا قاشق خیس رو توی روغن داغ گذاشتی؟قاشق رو توی سینک پرت کرد و دستش رو به پیشونیش زد .از این کارش ترسیده بودم و با وحشت
نگاهش میکردم .چند ثانیه بعد دوباره به حالت عادی برگشت و گفت:
دستت چی شد؟ساعدم رو بیشتر به خودم فشردم و قدمی ازش دور شدم:
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چیزی نیست.دستش رو جلو آورد و امر کرد:
ببینم.بازم از همون لحنی استفاده کرده بود که من خودم رو مجبور میکردم به حرفش گوش کنم .ساعدم رو
توی دستش گذاشتم و لکه رو نشونش دادم .اندازه یه نقطه بود؛ اما خیلی میسوخت .دست دیگهاش رو
باال آورد و با انگشت جایی که سوخته بود رو لمس کرد .گرمای دستی که باهاش ساعدم رو نگه میداشت
خیلی زیاد بود .لبخندی زد و گفت:
باید از روغن تشکر کنم که باعث شد بتونم دست ماهکم رو بگیرم؟به خودم اومد و دستم رو از بین دستهاش بیرون کشیدم .بیاینکه بهش توجهی کنم ،نیمروی بدشکلم
رو توی یه بشقاب گذاشتم و روی صندلی پشت اوپن نشستم .سامیار هم رو به روم نشست و یه قاشق
توی بشقابم گذاشت .نون رو تیکه کرد و یه تیکه ازش رو رو به من گرفت .با چشم غرهای نون رو ازش
گرفتم و با بیمیلی برای خودم لقمه گرفتم .اخمی کردم و وقتی سرم رو باال گرفتم با لبخند سامیار مواجه
شدم .گفت:
خوب نیست؟سرم رو به چپ و راست تکون دادم و بهخاطر غرورم دروغ گفتم:
نخیر ،خیلی هم عالیه.با تعجب شونههاش رو باال داد و گفت:
پس چرا اخم کردی؟اه ،مجبورم میکرد یه دروغ دیگه بگم تا دروغ قبلیم رو ماسمالی کنم .گفتم:
دندونم.جدی شد و دست از خوردن برداشت:
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مگه نگفتی خوب شدی؟به سختی لقمه توی دهنم رو قورت دادم و دهن باز کردم:
وقتی عصب رو می کشه؛ یعنی دیگه عصبی وجود نداره که درد بگیره؛ اما چون توش خالیه و یه پنبهگذاشته تا چند روز دیگه برم پیشش و پرش کنم ،یکم درد گرفت.
نفس راحتی کشید و بازم توی افکار نامعلوم خودش فرو رفت .با نگاه کردن توی صورتش ،یاد برگههای
آزمایش و حرفهای دکتر میافتادم و از این که سامیار مشکلی نداشت ،کمی خوشحال میشدم .از روی
ناچاری و گرسنگی ،یه لقمه دیگه از بشقابم گرفتم و همین که توی دهنم گذاشتمش صدای شکسته شدن
پوست تخم مرغ رو توی دهنم شنیدم .از این آهک منزجر کننده حالم به هم خورد و بشقابم رو از خودم
دور کردم .سامیار لقمهاش رو قورت داد و گفت:
چی شده خانمم؟خواستم بگم که من رو به اسم خودم صدا کنه؛ اما یاد چونه زدنهاش افتادم .با تنفر به بشقابم نگاه کردم
و گفتم:
نمیتونم بخورم.عجیب بود؛ چون با گفتن این جمله احساس شکستگی غرور نمیکردم! سامیار با لبخند گرم و جذابش
گفت:
پس فکر کردی واسه چی پنج تا تخم مرغ درست کردم؟تا کی میتونستم بداخالقی کنم و با دیدن مهربونیهاش شرمنده بشم؟ سرم رو باال گرفتم و توی
صورتش نگاه کردم:
اگه خودت سیر نشی چی؟با این که معلوم بود تمام حواسش اینجا نیست ،خندهای کرد و گفت:
برای من دستپخت خانومم هر چی که باشه خوشمزه است.Page 380
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***
سامیار:
تمام کاغذهای روی میزم رو جمع کردم و توی کیف سامسونتم ریختم .ساعت یازده بود و باید هر چه
سریع تر خودم رو به محل قرار میرسوندم .به جز من هیچ کارمند دیگهای نمونده بود و اکثر چراغهای
سالن و راه پله هارو خاموش کرده بودن .با تمام توانم به طرف آسانسور دویدم و دکمه پارکینگ رو فشار
دادم.
***
نگران بودم و همونطور که با عجله و بیاحتیاط رانندگی میکردم ،موبایلم رو در آوردم و برای رازک
نوشتم:
درهارو قفل کن رازک ،دیر میام.راننده ماشینی که از طرف راست ازش سبقت گرفته بودم دستش رو روی بوق گذاشت و فحشی نثارم
کرد .پام رو روی پدال گاز فشار دادم و دیوانهوار از ماشینها سبقت گرفتم .خواستم موبایل رو روی
صندلی کناریم بندازم که صدای پیامش بلند شد .فکر کردم رازکمه؛ اما نبود .مرد مجهول نوشته بود:
جا زدی؟به رو به روم نگاه کردم و وقتی ماشینی ندیدم ،نوشتم:
تو راهم.فرستاد:
ماشین داری؟زمان نوشتن متن طوالنی و پرسیدن اینکه چرا این سوال رو میپرسید رو نداشتم .نوشتم:
آره.فرستادم .بالفاصله جواب داد:
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توی پارکینگ پارکش کن و پیاده بیا توی ساحل سنگی ،روی بلندترین سنگ من رو پیدا کن.از این که توی جایی خلوت و با مردی که تنها شناختم ازش خطرناک بودنش بود قرار داشتم ،احساس
استرس و نگرانی میکردم .ساعت یازده شب و توی این سرما ،خیابونهای بابلسر فقط کمی خلوتتر
شده بودن و من نمیدونستم که باید بهخاطرش خوشحال میبودم یا نه .به مقصد رسیدم و سرعتم رو کم
کردم تا با شمردن دروازههای ورودی ،وارد ساحل هشتم بشم .دروازه هفتم رو رد کردم و جلوی هشتمی
ترمز زدم .این دروازه خالف دروازههای قبل ،چراغونی نبود و هیچ نوری نداشت .سراسرش تاریکی بود و
فقط صدای امواج دریا ازش به گوش میرسید .ناچارا فرمون رو چرخوندم و از دروازه سفید رنگ و
بزرگش رد شدم .هنوز ماشین روی آسفالت بود و این به این معنی بود که ساحل از اینجا فاصله داشت.
توی اون تاریکی جایی رو نمیدیدم ،چراغ استپ باالی ماشین رو روشن کردم و توی فاصله صد متریم،
دریا رو دیدم .داشتم دنبال جایی برای پارک میگشتم که صدای خوردن دستی به شیشه ماشین رو
شنیدم .پسر بیست یا بیست و دو سالهای با کاپشنی قدیمی پشت شیشه طرفِ من ایستاده بود و به
شیشه میکوبید .پایین کشیدمش و گفتم:
بله؟ورودی ،ماشینی دو تومن.از توی جیبم دو تومن بهش دادم و گفتم:
اینجا چهقدر تاریکه!پول رو توی جیب کاپشنش گذاشت و کاله کاموایی که روی سرش بود رو پایینتر کشید:
چون این ساحل برای توریست ها و آدمایی که میان برای تفریح نیست.استرسم بیشتر شد ،پرسیدم:
پس برای کیاست؟اخمی کرد:
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خودت کی هستی؟ برای امثال توئه.وقتی حرف میزد از دهنش بخار بیرون میاومد .دستشو به نشونه "حرکت کن" باال آورد و داشت از
ماشین دور میشد که گفتم:
کجا پارک کنم؟خندید:
پرتی عمو؟ این وقت سال اینجا هیچ کس نیست ،هرجا میخوای پارک کن.شیشه رو باال کشیدم و راه افتادم .کنار دروازه ،دیوارهای بلندی داشت که سایهاشون از تاریکی این شب
هم تاریکتر بود و اگه ماشین رو اونجا پارک میکردم کسی غیر از خودم نمیتونست پیداش کنه .با چند
تا فرمون ماشین رو دقیقا کنار قسمت داخلی دروازه پارک کردم و وقتی ازش پیاده شدم ،توی تاریکی
مطلق دیدمش .وقتی از بودن موبایل توی جیبم مطمئن شدم ،با سوییچ در ماشین رو قفل کردم و به طرف
ساحل دویدم .هوای دریا ،از همه جای دیگه بابلسر سردتر و سوزناکتر بود .همونطور که میدویدم از
دهنم بخار خارج میشد و باعث یخ زدن دندونم میشد .یه دکه سوپرمارکت نزدیک به دریا دیدم که همه
برقهاش خاموش بودن و درش با زنجیر بسته شده بود .روی شنهای نرم ساحل ایستادم و به اطرافم
نگاه کردم تا ساحل سنگی رو پیدا کنم .کمی چرخیدم و توی فاصله چند متری خودم ،کلی سنگهای
فسیلی کوچیک و بزرگ دیدم که روی هم تلنبار شده بودن و موجهای دریا ،سنگهایی پایینیشون رو
خیس می کرد .دستم رو باال آوردم و با نگاه به ساعت مچیم فهمیدم که بیست دقیقه دیر کردم .آب دهنم
رو قورت دادم و سعی کردم استرس و نگرانیم رو کنار بذارم .این مرد یک ماه پیش به همسرم زنگ زد و
اون رو از بابت دوستهاش تهدید کرد ،پس باید میفهمیدم کیه و از کارش سر در میآوردم .به
سنگهای تیز و صیقلی رسیدم و روشون پا گذاشتم .آروم آروم از هر کدومشون باال رفتم و وقتی به
سنگی رسیدم که دیگه باالتر از اون وجود نداشت ،مردی رو دیدم که پشت به من ایستاده بود و به دریا
نگاه می کرد .تقریبا هم قد و اندازه خودم بود و روی شلوار سیاهش ،یه کاپشن از جنس چرم پوشیده بود.
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با قدمی که به طرفش برداشتم سنگ لقی که زیر پام بود تکونی خورد و از برخوردش با سنگ زیرین
صدایی بلند شد .اون مرد بیاینکه برگرده و نگاهم کنه ،گفت:
دیر کردی.صداش اونقدر آشنا بود که نتونستم جلوی خودم رو از صدا زدن اون اسم بگیرم .با تعجب صدا زدم:
خسرو؟بیدرنگ به طرفم برگشت و با دیدنم شوکه شد .منم دست کمی ازش نداشتم ،دوست قدیم و دشمن
جدیدم رو که متهم به قتل بود رو ،رو به روم میدیدم و این چیزی نبود که بشه توی چند دقیقه هضمش
کرد .چند بار پلک زدم تا از اشتباه نگرفتنم مطمئن بشم؛ اما دیدن چهره به شدت حیرت زده و در عین
حال خشنش ،تمام شکم رو به یقین تبدیل میکرد .زودتر از من به خودش اومد و به سردی گفت:
برام جالبه که بین این همه آدم ،تو چرا باید با فضولی کردن تو کار من وارد این ماجرا بشی؟ابروهام رو باال دادم و گفتم:
منظورت چیه؟چرا خودت رو مرتضوی معرفی کردی؟ میخواستی من رو به جون امیر بندازی؟پوزخند زدم:
چی داری میگی؟ من حتی نمیدونستم تو پشت این داستانی.با عصبانیت بهم نزدیک شد و یقه پیرهنم رو با هر دو دستش گرفت:
االن که همه چیز تموم شده چرا واقعیت رو قایم میکنی؟ توضیح بده.دستم رو روی دستهاش زدم و وقتی از خودم جداش کردم گفتم:
من نه ،تو باید توضیح بدی که چه ربطی به دزدیده شدن نفیسه داری و چرا ماه پیش رازک من رو تلفنیتهدید کردی.
صدای خنده عصبیش بلند شد .به محض تموم شدن خندهاش ابروهاش به هم گره خوردن و با همون
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حالت خشنش گفت:
امشب کارای مهمتری دارم و نمیخوام وقت با ارزشم رو وقتی که لزومی برای توضیح نمیبینم ،تلفکنم .میخواستم ببینم کی داشته تو کارم کنکاش میکرده که پیداش کردم .خیلی شانس آوردی ...چون
دیگه رازی ندارم که تو بخوای برمالش کنی.
حرفش بوی تهدید می داد .اگه اون یه نفر رو کشته و االن هم به شدت تحت تعقیب بود ،پس کشتن من
هم توی این سیاهی و خلوتی شب براش کاری نداشت .صدای موجهای دریا که به سنگ برخورد
میکردن ،سکوت بینمون رو میشکستن .ماه کامل و زرد رنگِ تویِ آسمون ،تنها منبع نور شب برای دیدن
همدیگه بود .گفتم:
تو به خواستهات رسیدی؛ اما من نه..خواسته من مردن توئه ،مردن هر کسی که میخواسته بفهمه من کیام تا بهم خــ ـیانـت کنه و من رواز بین ببره.
دستش رو پشتش برد و قبل از این که اون کاری که نباید میکرد رو انجام بده ،قدمی ازش فاصله گرفتم
و گفتم:
ببین ،حاال که همه اطرافیانم در امنیتن تو دیگه برام مهم نیستی و هیچ وقت هم نبودی .من اونی نیستمکه فکر میکنی پس به این کارا نیازی...
صدای زنگ موبایلم باعث شد حرفم رو قطع کنم .خسرو با همون دستی که پشتش بود ،مکث کرده بود و
نگاهم میکرد .یه دستم رو به نشونه صبر براش باال آوردم و موبایلم رو از توی جیب شلوارم بیرون
کشیدم .میترسیدم که اگه نگاهم رو ازش بگیرم اسلحهاش رو از توی کمربند شلوارش که زیر کتش بود،
بیرون بیاره .چارهای نبود ،انگار باید بهش اعتماد میکردم .همونطور که با یه دستم خسرو رو دعوت به
آرامش میکردم ،با دست دیگهام موبایل رو باال آوردم و شماره ناشناسی رو روی صفحه دیدم .کی می
تونست باشه؟ احساس ترس و نگرانیم هر لحظه بیشتر میشد .صدای زنگ موبایل هنوزم بلند بود و
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سکوت ترسناک بینمون رو میشکست .بالخره تصمیم رو گرفتم و قسمت سبز رو لمس کردم .سرم رو
پایین انداختم و گوشی رو زیر گوشم بردم:
الو؟الو سامیار؟ من افسانهام ،بعد از سیزده ساعت بالخره بهم اجازه تلفن زدن دادن .خسرو برای سمیرنقشه کشیده ،میخواد بکشتش و شاید تا همین االن اینکار رو کرده باشه .میشنوی چی میگم؟ سامیار
تویی؟
لرزش جزئی دستم رو حس کردم .آب دهنم رو قورت دادم و با بردن انگشت شصتم سمت قسمت قرمز،
صدای مرتعش و مضطرب افسانه قطع شد .موبایل رو از گوشم جدا کردم و وقتی سرم رو باال گرفتم تا
توی صورت خالفکار خسرو نگاه کنم ،اسلحهای رو که به طرفم گرفته بودتش رو دیدم .توی اون سرما ،از
ترس و فکر به دوستی که شاید االن مرده بود عرق سردی روی پیشونیم نشست .چشم از اسلحه تماما
سیاه گرفتم و به خسرو نگاه کردم .کامال مصمم بود و حتی با بیتفاوتی نگاهم میکرد .دستهام رو به
آرومی باالی سرم بردم و لبم رو تر کردم تا چیزی بگم که گفت:
کی بود؟نباید میفهمید که از نقشهاش خبر دارم ،اگه میخواست سمیر رو بکشه پس حاال نباید اینجا میبود.
شاید بعد از مالقات با من میخواست سراغ سمیر بره .نفس عمیقی کشیدم و فکر کردم که حاال
مهمترین چیز که می تونه سمیر رو نجات بده ،زنده موندنِ منه .خسرو داد کشید:
گفتم کی بود؟رازک.اسلحه رو کمی پایین آورد و اون دستش رو به طرفم دراز کرد:
موبایل رو بده.از ترس زیاد ،بیاختیار داد کشیدم:
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از چی می ترسی؟ من که حتی باهاش حرف نزدم که بخوام یه جوری بهش بفهمونم که به پلیس زنگبزنه.
مکث کرد و بیاینکه پلکی بزنه توی چشمهام زل زد .چشمهام رو بستم و درحالی که نفس نفس میزدم
گفتم:
من اونی نیستم که توی کارات کنکاش کرد ،پس سر اون اسلحه رو پایین بگیر.مدتی همونطور بیحرکت نگاهم کرد و بعدش گفت:
توی زندگیم ،هر بار به هر کی اعتماد کردم بهم ثابت کرد اشتباه میکردم.***
سمیر:
به خاطر سرمای هوا ،همه پردههای کافه رو کشیده و زیر لوستر روشنی که از سقف آویزون بود ،نشسته
بودم .اسدی هم خداحافظی کرد و من رو با این کافه درندشت تنها گذاشت .با حقوقی که گرفته بود ،خونه
بزرگتری اجاره کرده بود و از امشب میتونست کنار مادر و خواهر و برادرهای کوچیکترش بخوابه.
سیگاری که الی انگشتهام بود رو توی جا سیگاری انداختم و از میز فاصله گرفتم .به پشتی صندلی تکیه
دادم و به در کافه خیره شدم .خسرو از دیشب فرستادن پیامهای"روحیه خراب کن" رو شروع کرده بود و
اینکارش بدجوری آزارم میداد .چند شب پیش که تهدیدم کرد فکر میکردم ازش نمیترسم؛ اما حاال
واقعا به ترس شرم آورم پی برده بودم .امروز بابا چند باری ازم درباره دلیل نگرانیم پرسیده بود؛ اما به
خاطر خجالت نمیتونستم جوابش رو بدم .من فکر میکردم مرد شدم ،اونقدری بزرگ شدم که بتونم از
خودم مراقبت کنم و برای کم کردن روی رقیبم به کمک نیاز داشته نباشم؛ اما انگار هیچی اونطوری که
فکر میکردم نبود و نشد .صبح یهو به سرم زده بود که با سامی حرف بزنم و ازش کمک بخوام؛ اما
بعدش که بهم گفت تا شب کار داره ،بازم پشیمون شدم .اونقدر درگیر تهدیدهای اس ام اسی خسرو
بودم که حتی یادم رفته بود شماره خونه نفیسه رو به بابا بدم .مثل پیرمردی که منتظر بود اجلش سر برسه
و کارش رو تموم کنه روی صندلی چوبی مخصوصم نشسته بودم و به در ورودی نگاه میکردم .خسرو
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توی یکی از پیامهاش گفته بود که من دیگه وقت زیادی تا از دست دادن همه چیزم نداشتم .پس از کجا
معلوم که امشب وقتش نبود؟ اگه امشب نمیاومد ،فردا میاومد و من که توان مقابله باهاش رو نداشتم،
میخواستم که امشب بیاد تا فردا شبم رو هم با این وحشت مخلوط شده با غم ناامیدی نگذرونم .بازم
معنی خوشبختی رو فراموش کرده بودم و خودم هم میدونستم که دلیلش زود ناامید شدن خودم بود .از
روی صندلی بلند شدم و سمت کلیدهای برق رفتم تا خاموششون کنم .همه قسمتهای کافه ،غیر از وسط
سالن مخصوص مشتریها تاریک شدن .کمی فکر کردم تا مخ معیوب شدهام جای کلید برق لوستر سالن
اصلی رو به یاد بیاره .حاال که تصمیم گرفته بودم برای اومدن خسرو آماده باشم ،دوست داشتم توی
تاریکی محض سراغم بیاد و کارم رو تموم کنه .ذهنم تصویر جای کلید لوستر رو که کنار یکی از پنجرهها
و روی دیوار بود نشونم داد .چند قدم دیگه رفتم و به دیوار کم عرضی که بین دو پنجره رو به خیابون بود،
رسیدم .دستم رو سمت کلید مخصوص لوستر بردم و هنوز خاموشش نکرده بودم که موبایلم توی جیبم
لرزید .از فکر این که دوباره خسرو پیامهای روحیه خراب کنش رو شروع کرده باشه ،دستهام بازم وارد
مرحله لرزیدن شدن .سرم رو به همون دیوار کم عرض چسبوندم و همونطور که پایین رو نگاه میکردم،
موبایلم رو در آوردم و پیامش رو باز کردم:
وقتشه.قلبم برای چند لحظه نطپید ،انگار هر چی بیشتر میگذشت بیشتر از اتفاقی که میخواست برام بیفته
خوف برم می داشت .پرده کرم رنگ رو کنار زدم و توی خاموشی خیابون ،یه ون و یه پژوی مشکی دیدم
که رو به کافه من پارک و چراغهای جلوشون رو روشن کرده بودن .دستهام رو روی سرم گذاشتم و از
شدت لرزش زانوهام روی زمین افتادم .تنها جایی از کافه که نور داشت وسط سالن بود و این گوشهای
که من نشسته بودم ،جزو نقاط تاریک به حساب میاومد .نمیدونستم چرا حاال که با گذشت هر ثانیه
ترسم بیشتر میشد ،نظرم درباره راحت تسلیم شدن و دادن نفیسه به خسرو تغییر نمیکرد .حق با بابا
بود که سال پیش بهم گفت "ضعیفها ضعیف میمونن" .وقتی نمیتونستم با خسرو مقابله کنم و نفیسه رو
برای خودم داشته باشم ،پس چرا باید زنده میموندم و تا آخر عمر با شرمندگی از خودم و بابا و نفیسه
زندگی می کردم؟ صدای چرخیدن دستگیره در کافه من رو دوباره به جایی که بودم برگردوند .در که قفل
نبود؟ چرا راحت داخل نمیامد تا فورا همه چیز رو تموم کنه؟ اون یه روانی تحت تعقیب بود ،مگه کشتن
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یه آدم ساده مثل من چهقدر به جرمش اضافه میکرد؟ چند بار دیگه دستگیره با شدت چرخید و بعدش
صدای نازک و خش دار مردی بلند شد:
آهای؟ نمیخوای به استقبال مهمونات بیای؟دستهام رو بیشتر به سرم فشار دادم تا لرزششون بیشتر از این عصبیم نکنه .این صدای خسرو نبود،
خسرو هیچ وقت از این اداها نداشت .صدا دوباره بلند شد:
ساعت دوازدهه و همه همسایههای کاسبت رفتن ،با این که دیر اومدیم؛ اما از قدیم گفتن مهمون هروقت بیاد قدمش رو چشمهها ! حواست هست؟
تو خودم فرو رفتم و به زندگی فکر کردم که چه راحت برام تموم میشد!
خودت خواستی .در با شدت باز شد و صدای پای چند نفر روی زمین سرامیکی به گوشم رسید .سرم رو به آرومی باال
گرفتم و از اون فاصله سه متری نگاهشون کردم .یه مرد تقریبا کوتاه قد جلوی همشون راه میرفت و با
دقت به همه جای کافه سرک میکشید .سه مرد درشت هیکل هم پشت سرش راه افتاده بودن .اون مرد
که انگار سر دسته شون بود ،رو به یکی از همون مردهای درشت هیکل گفت:
مطمئنی اینجا در پشتی نداره؟ شاید از اونجا در رفته باشه.نه آقا ،چند بار چک کردیم.مرد کوتاه قد ،دقیقا زیر لوستر ایستاد و بین میزها ،چند دور دورِ خودش چرخید و گفت:
پس کجایی سمیر؟ گارسونها باید مهمون نواز باشن :اما تو که صاحب این کافی شاپی هیچی ازمهمون نوازی سرت نمیشه .عجیب نیست؟
صدای خندهاش لرزی رو به تنم انداخت .نمیتونستم از ترس بلند شم؛ اما میدونستم بالخره اینجا پیدام
میکردن .با اشاره اون مرد ،سه مرد درشت هیکل هر کدوم به یه سمت رفتن تا من رو پیدا کنن.
ببین احمق جون ،هر چی بیشتر من اینجا معطل بشم احتمال رسیدن ماموران زحمت کش نیرویانتظامی هم بیشتر میشه ،پس یه لطفی بکن و بدون استفاده از زور بیا بیرون.
دوباره یه دور چرخید و وقتی ایستاد ،دستش رو توی جیب شلوارش برد و گفت:
حتما باید زور باال سرت باشه؟Page 389
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از توی جیب شلوار پارچهایش ،یه استوانه کوچیک از جنس چرم بیرون آورد و وقتی زیرش رو فشار داد؛
من با دیدن برق چاقو شوکه شدم .چاقو را باال آورد و با خنده گفت:
هوهو ...وقتشه ،وقتشه مردن ،وقتشه .ببینم تو این آهنگ قدیمی رو شنیدی؟ من عاشق گوگوشم .البتهآهنگش یه شکل دیگه اس ،اون میگه "وقتشه ...وقتشه رفتن ،وقتشه!" اما من عوض کردن آهنگها رو از
یه عوضی یاد گرفتم که خاطرش واسم عزیزه.
مثل آدمهای مست کمی به عقب و جلو تلو تلو خورد و دوباره خوند:
وقتشه ...وقتشه مردن ،وقتشه  /وقتشه ...از تو گذشتن وقتشه.چشمهام رو بستم و پلکهام رو روی هم فشار دادم .کاش مشد گوشهام رو هم اینجوری میبستم تا
دیگه صدای خندههای اون مرد رو نشنوم .گفت:
اوه ،شاید چون هنوز منتظر خسرو هستی که بیرون نیومدی.نوک چاقوی تیز و ارهای رو روی سینهاش گذاشت:
محض اطالعت باید بگم من از طرف خسرو خان اومدم و رستم هستم .باید اسمم رو شنیده باشی!شنیدی؟
با کمال جدیت ،وقتی که من داشتم از ترس میلرزیدم در مورد این مسائل حرف میزد .یکی از اون
مردهای قوی هیکل کم کم داشت بهم نزدیک میشد .اسم رستم برام خیلی آشنا بود .یکی از دستهاش
رو زیر گوشش گذاشت و یه دور دیگه چرخید:
صدات رو نمیشنوم احمق جون .آه خدا ،اگه این الف بچه اسم شکنجه گر ماهری مثل من به گوششنخورده باشه ،باید خودم رو دار بزنم .پیداش کردین؟
هر سه مرد از هر گوشه کافه دست از کارشون برداشتن و دو واژه "نه آقا" رو تکرار کردن .رستم که
نمیتونست داد بزنه ،کمی صداش رو باالتر برد و گفت:
دیگه وقت مردن داره دیر میشه ،میفهمی چی میگم؟ داری عصبیم میکنی .اگه تا ده ثانیه دیگه بیروننیای ،وقتی پیدات کردم زیر چشمت خط میندازم .فهمیدی؟
چشمهام گرد شدن ،دستهایی که دیگه لرزششون غیر قابل کنترل بود رو از روی سرم پایین آوردم و
روی گونههام گذاشتم .رستم اعداد رو از شماره ده تا یک میشمرد .توانایی این رو نداشتم که خودم از
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روی زمین بلند شم ،پس گلوم رو صاف کردم و در حالی که لرزیدن حنجرهام رو حس می کردم گفتم:
من اینجام.یوهو ..جمشید برو احمق جونمون رو بیار.اون مردی که حاال دیگه خیلی بهم نزدیک شده بود ،سراغم اومد و با گذاشتن دستهای گندهاش زیر
بغلم ،از روی زمین بلندم کرد .شاید اگه اینقدر الغر نبودم نمیتونست این همه راحت بلندم کنه و من رو
روی زمین بکشونه .از تاریکی بیرون آوردتم و زیر نور لوستر ،من رو روی زمین انداخت .روی زانوهام
افتادم و فقط مهلت پیدا کردم عینکم رو روی بینیم مرتب کنم؛ چون رستم که حاال رو به روم ایستاده بود،
توی صورتم سیلی محکمی زد و گفت:
این جزای گارسونیه که برای مهمونهاش چایی نمیاره .این تیزی رو میبینی؟از ضربه ای که به صورتم خورده بود ،قدرت این رو نداشتم که سرم رو باال نگه دارم .مردی که پشت سرم
بود دستش رو زیر چونهام گذاشت و کاری کرد به رستم نگاه کنم .در حالی که چاقوش رو باال برده بود
گفت:
یه ثانیه مونده بود تا این تیزی ،جوری زیر چشمت رو خط خطی کنه که خونش پیرهن سفیدت رو زیراین جلیقه آبی قرمز کنه .اون وقت سخت میشد تشخیص داد که پرسپولیسی هستی یا استقاللی.
از دیدن دندونهای زردش وقتی که میخندید چندشم شد .گفتم:
اگه میخوای من رو بکشی پس چرا داری برای رسیدن یه عابر پیاده که به پلیس تلفن میزنه ،وقتمیخری؟
جدی شد:
ما توی مالء عام آدم نمیکشیم احمق جون .االن وقت رفته! وقت مردن نیست؛ اما بهت قول میدم ،وقتیکه خسرو دستور مرگت رو داد ،جوری نوک این تیزی رو زیر چشمات فشار بدم که چشمت از حدقه بیرون
بزنه و با اون یکی چشمت خوب تماشاش کنی .ببرینش.
مرد درشت هیکل کیسهای پارچهای روی سرم کشید و بلندم کرد .دستهای لرزونم رو از پشت با یه چیز
پالستیکی بست و به طرف در اصلی کافه هلم داد .از حرفهای رستم به شدت ترسیده بودم و این ترس،
کاری میکرد که به لحظههایی که میتونستم با بابا و سامی حرف بزنم؛ اما نزدم لعنت بفرستم.
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***
سامیار:
اسلحه رو دوباره رو به قلبم گرفت و دستش رو روی ماشه گذاشت .قفسه سینهام مدام باال و پایین
میرفت و دونههای عرق از روی پیشونیم به گردنم رسیده بودن .دستهام رو باالتر بردم و گفتم:
داری اشتباه میکنی ،من اون کسی که فکر میکنی نیستم.لحظه مرگت رسیده! تا جایی که یادمه اهل خدا و نماز بودی ،پس بهت وقت میدم اشهدت بخونی.ما توی دانشگاه هم رو دیدیم و غیر از این ربط ،چیز دیگهای مارو به هم وصل نمیکرد .خودت یه دلیلبرای این بیار که من تو کارهات دخالت کنم.
سرش رو به چپ و راست تکون داد:
حرفات تاثیری روم نداره .تو میتونی یه دلیل برای اینکه نکشمت بیاری؟ترسم همچنان بیشتر میشد ،به رازکی فکر میکردم که اگه میمردم آرزوی بوییدن موهاش رو به گور
میبردم .احساس میکردم با حرفهام فقط وقت هردومون رو میگرفتم .گفتم:
نداشتن مدرکی که ثابت کنه من همونم که تو فکر میکنی خودش بزرگ ترین دلیلِ.خندید:
با این که اخراج شدی؛ اما هنوزم مثل یه وکیل حرف میزنی.از حرفهاش و دیدن برق اسلحهاش زیر نور ماه عصبی شدم:
کشتن کسی که اومده مردی که همسرش رو تهدید کرده رو ببینه برات اهمیتی نداره؟ ببین خسرو ،مناونی که فکر میکنی نیستم!
یکی از شونههاش رو باال داد و سرش رو کمی کج کرد:
چه فرقی میکنه؟ در هر حال توی اولین فرصتت به پلیس زنگ میزنی.نوع نگاهش تغییر کرد و درست قبل از این که کاری بکنه به طرفش دویدم .هلش دادم و به سختی
تعادلم زو روی لبه تخته سنگ حفظ کردم .صدای افتادنش توی آب من زو به خودم آورد .شدت نفسهای
بریده بریدهام اونقدر زیاد بود که نمیتونستم درست فکر کنم .اگه میمرد چی؟ حاال من تنها روی اون
تخته سنگ ایستاده بودم و کسی که اسلحهاش رو به طرفم گرفته بود ،احتماال داشت غرق میشد .صدای
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مضطرب افسانه توی گوشم پیچید .معطل نکردم و از راهی که به سختی ازش باال اومده بودم ،برگشتم.
صدای موجهای عصبی دریا که به سنگ برخورد میکردن ،اینبار دیگه باعث آرامشم نمیشدن .شدت
طپش قلبم اونقدر زیاد بود که نمیتونستم به خوبی روی شن نرم ساحل بدوم .هنوز چند قدم بیشتر
برنداشته بودم که صدای فریادی شنیدم:
فکر نکن تموم شده سامیار ...قدم به قدم دنبالتم.برگشتم و خسرو رو توی فاصله چندین متری خودم ،سراپا خیس و با لباسی که ازش آب چکه میکرد
دیدم .اسلحهاش توی دستش بود و داشت از آب بیرون میاومد .میدونستم که اسلحههای جدید
میتونستن حتی وقتی خیس میشن هم شلیک کنن پس وقت رو از دست ندادم و دویدم تا از دیدرسش
خارج شم .وزش بادی که داشتم مقابل جهتش میدویدم ،وقتی که به صورت خیس از عرقم میخورد؛ مثل
شالقی عمل میکرد که با گذر زمان سوزناک و دردناکتر میشد .صدای فریاد خسرو رو همچنان از پشت
سرم میشنیدم و به همین خاطر به پاهام اجازه استراحت نمیدادم .رو به روم تا چشم کار میکرد ساحل
بود و بهخاطر خسرویی که پشت سرم بود ،نمیتونستم تغییر مسیر بدم و به طرف ماشینم بدوم .امیدم رو
از دست ندادم و به دویدن ادامه دادم؛ چون میدونستم که اگه یک لحظه میایستادم ،ممکن بود خسرو
اسلحهاش رو به سمتم نشونه بگیره و کار رو تموم کنه .نباید میذاشتم فاصلمون کم بشه .کم کم حس
کردم نفسم که از قبل بهخاطر وحشت بریده بریده بود ،داشت قطع میشد .بخاری که موقع دویدن از
دهنم خارج می شد باعث سوزش و خشک شدن گلوم شده بود .کلیههام درد گرفته بودن و قلبم انگار به
دلیل سرمایی که هر دفعه تنفسش میکردم توان کوبیدن نداشت .آروم آروم داشتم ناامید میشدم و از
سرعتم کم میکردم که بنر "پارکینگ عمومی" رو سر در یه ساختمون بزرگ دیدم.
جونی دوباره گرفتم و با تمام توانی که برام مونده بود سمت اون پارکینگ دویدم .صدای خسرو دوباره
بلند شد؛ اما این بار اونقدر فاصله بینمون زیاد بود که نمیتونستم صداش رو واضح بشنوم .به ساختمون
سه طبقه و سیمانی که چند کیلومتر با دریا فاصله داشت رسیدم و آسفالت رو زیر پام حس کردم .رد
الستیک ماشینی که روی زمینش جامونده بود رو زیر نور ماه دیدم و با عجله واردش شدم .تاریک و سوت
و کور بود و برای همین نمیتونستم جایی رو ببینم .فقط صدای نفسهای ناتموم خودم رو میشنیدم و
عرقی رو حس میکردم که مثل آب روی تمام تنم روون بود .به سرعت موبایلم رو در آوردم و با نور
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صفحهاش اطرافم رو دید زدم .هیچ ماشینی توی پارکینگ نبود و ستونهای هر طبقه ،به طور منظم توی
فاصله هر دو متر و هر کدوم رو به روی هم چیده شده بودن .وقت رو تلف نکردم و بعد از گذاشتن موبایلم
توی جیبم ،پشت آخرین ستون این طبقه قایم شدم .کم کم نفسم داشت میزون میشد و خیالم رو از بابت
بیصدا موندن و دور موندن از چشم خسرو راحت میکرد .پارکینگ اونقدر ساکت و تاریک بود که می
تونستم صدای پای خسرو رو وقتی که واردش میشد ،بشنوم .فکر زنده موندن و نجات دادن خودم و
سمیر از دست خسرو ،بهم اجازه فکر کردن درباره هیچ مسئله دیگهای رو نمیداد .پشت ستون بتونی،
روی موزاییک سرد زمینش نشستم و موبایلم رو در آوردم تا به پلیس زنگ بزنم؛ اما با فکر جدیدی که به
ذهنم رسید از این کار منصرف شدم .خسرو هیچ وقت سمیر رو وسط خیابون یا توی کافهاش نمیکشت.
حتما می دزدیتش و به جایی میبرد و بعد کارش رو تموم میکرد .اگه االن از دست خسرو فرار میکردم
هیچ وقت نمیتونستم به سمیر برسم ،پس باید نقشهای که به ذهنم رسیده بود رو عملی میکردم.
هی سامیار؟انتظار اومدن خسرو توی این ساعت رو داشتم .اون هنوز نفسش سرجاش نیومده بود؛ اما من به قدر کافی
استراحت کرده بودم؛ پس میتونستم بازم سریعتر از اون بدوم .صدای قدمهای آرومش روی
موزاییکهای پارکینگ رو میشنیدم .داد کشید:
بیا بیرون ،میدونم پشت یکی از این ستونها قایم شدی .جای دیگهای برای فرار نیست.اگه باهاش حرف میزدم ،از صدام جام رو پیدا میکرد .پس موبایلم رو در آوردم و با امید اینکه گوشیش
ضد آب باشه ،براش نوشتم:
اگه جات بودم تا قبل از این که پلیس سر برسه میزدم به چاک.موبایل رو به سینهام فشردم و منتظر یه عکس العمل شدم .صدای راه رفتنش قطع شد و بعد از چند
لحظه گفت:
امشب قسر در رفتی؛ اما آدمایی دارم که تمام شبانه روز رو جلوی در خونهات؛ منتظر گرفتن جونتبمونن.
چشمهام رو از روی ذرهای حس پیروزی ،برای چند ثانیه بستم و با شنیدن صدای قدمهای تند خسرو باز
کردم .نقشهام تقریبا گرفته بود و حاال فقط میبایست به آرومی دنبالش میرفتم و تعقیبش میکردم .حاال
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اون مثل وضع چند دقیقه پیش من ،ترسیده و مضطرب بود و باید میدوید تا پلیس فرضی بهش نرسه.
وقتی از اینکه از پارکینگ خارج شد مطمئن شدم ،از پشت ستون بیرون اومدم و دویدم تا گمش نکنم.
اون سرتاپا خیس بود و سرمای دی ماه ،حتما از سرعتش کم میکرد .حاال که دیگه ترسی از تیر خوردن
نداشتم ،میتونستم به راحتی تعقیبش کنم و به مکانی که سمیر رو اونجا نگه میداشت برسم؛ اما قبل از
اون باید به یه نفر زنگ میزدم.
***
خسرو:
از سرما و عصبانیت میلرزیدم .آب شور دریا از لباسهام چکه میکرد و راه رفتن روی ماسه برام آسون
نبود؛ اما بهخاطر این که سامیار به پلیس زنگ زده بود باید نهایت سعیم رو برای زودتر از اینجا رفتن،
میکردم .اگه گیر میافتادم ،همه چی خالف نقشهای که کشیده بودم اتفاق میافتاد .از سامیاری عصبی
بودم که کامال غافلگیرم کرده بود و من حتی نتونسته بودم نقشهاش رو حدس بزنم .دندونهام رو از خشم
روی هم فشار دادم و به دویدنم در حالی که سینهام از سرما منجمد شده بود ادامه دادم .سامیار این بار از
دستم در رفته بود؛ اما به خودم قول داده بودم که بعد از کشتن سمیر و فرار با نفیسه ،وظیفه از بین بردن
اون رو با حقوقی باال به رستم بسپرم .بالخره به ماشینم رسیدم و بعد از این که کت خیسم رو در آوردم،
سوارش شدم .اسلحه و موبایل نم دارم زو روی صندلی کناریم گذاشتم و به ساعت نگاه کردم .دوازده و
نیم بود .بالفاصله ماشین رو روشن کردم و فرمون رو به طرف دروازه چرخوندم .به محض ورودم به
خیابون ،از این که پلیسهارو ندیدم و برای یک بار توی زندگیم شانس آوردم کمی احساس شادی کردم.
داشتم دمای بخاری رو روی "باالترین" تنظیم میکردم که صدای موبایلم بلند شد .فکر کردم سامیار بهم
پیام داده تا بخواد هویت واقعیش رو اعتراف کنه؛ اما رستم بود .پیامش رو باز کردم و در حال رانندگی
توی خیابون ،خوندمش:
عملیات انجام شد ،توی راهیم .کِی میرسی ویال؟نوشتم:
خوبه ،چهار ساعت دیگه.موبایل رو بازم روی صندلی کناریم انداختم و با دیدن دوباره اسلحه ،توی فکر لحظهای فرو رفتم که سمیر
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رو میکشتم و اونوقت دیگه مانعی برای با نفیسه بودن ،برام نمیموند.
***
رانندگی توی سیاهیِ شب ،اونم توی جاده سرباالیی و یخ زده کوه کار راحتی نبود .شاید زندگیم رو مدیون
چراغ جلوی ماشینم بودم که مسیر خطرناک جاده رو برام روشن میکرد .کم کم داشتم از الستیکهای
ماشین که روی زمین یخ زده ،جونم رو تهدید به مرگ میکردن میترسیدم .نمیتونستم بقیه مسیر رو که
خطرناکتر هم میشد بدون زنجیر چرخ برم .بیزنجیر چرخ ممکن بود تعادل ماشین رو روی زمین لغزنده
از دست بدم و ته دره بیفتم .اگه میخواستم بایستم و ببندمش ،االن که هنوز زمین زیادی یخبندون نبود،
بهترین مکان برای بستنش بود .پس معطل نکردم و وقتی آروم آروم از سرعتم کم کردم ،پام رو روی
ترمز گذاشتم .صندوق رو باز و ماشین رو خاموش کردم .لباسهام تقریبا خشک شده بودن و میتونستم
راحت تر به کارهام برسم .توی سرمای هوا پیاده شدم و هم زمان با بستن در ،صدایی شنیدم .صدای
موتور ماشینی که جز از صدای ماشین خودم نمیتونست باشه؛ اما من که ماشین رو خاموش کرده بودم!
همونجا ایستادم و گوشهام رو تیز کردم ،این صدا از چند متر عقبتر میاومد .همین که به خودم اومدم
و خواستم حدس بزنم که چه کسی در حال تعقیب کردنمه ،صدای موتور قطع شد .نمیتونستم به راحتی
از کنار این قضیه بگذرم و فکر کنم یه مسافر که مثل من ،ویالیی باالی کوه داره چند متر عقبتر ترمز
کرده؛ چون اگه کسی نبود که بخواد تعقیبم کنه ،حتما توی تاریکی شب و لغزندگی جاده ،چراغ جلوی
ماشینش رو روشن میکرد .باید میفهمیدم که کی پشت قضیه است .دستهام رو به هم مالیدم تا گرم
بشن و بعد از بیرون دادن نفس گرمم ،از کنار جاده باریک و توی خاموشی ،به طرف ماشینی که در حال
تعقیبم بود راه افتادم .تا جایی که میشد به سنگ یخ زده کنار جاده نزدیک شده بودم تا راننده اون ماشین
نتونه با دیدنم عکس العملی نشون بده .هر چهقدر که فکر میکردم تا حدس بزنم کی قصد تعقیبم رو
داشت ،نمیتونستم و همین دلیل ،انگیزهام رو برای شناختن اون ناکس بیشتر میکرد .راه رفتن توی
سرپایینی و روی زمینی که از یخ و برف لیز بود ،آسون نبود؛ اما هر طور که بود ازش گذشتم و اون چند متر
رو توی چند دقیقه گذروندم .نزدیک ماشین سفید رنگ ایستادم؛ اما نمیشد توی اون تاریکی که حتی ماه
هم توانایی روشن کردنش رو نداشت ،توی ماشین رو دید .وقتی اونقدر بهش نزدیک شدم که تونستم
دستهام رو روی شیشه طرف راننده بذارم ،از چیزی که میدیدم شوکه شدم .کسی توی ماشین ننشسته
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بود! به سرعت از ماشین فاصله گرفتم و اطراف خودم رو به دقت نگاه کردم .کسی که سوار این ماشین
بود ،حاال از اون پیاده شده بود .از سکوتی که همه جا رو فرا گرفته بود ،احساس ترس کردم و وقتی دستم
رو پشتم بردم تا اسلحهام رو در بیارم ،جای خالیش رو لمس کردم .یاد ماشینم و اسلحهای که توی
اونجا گذاشته بودمش افتادم .اگه راننده این ماشین ،اون رو میدزدید ،مرگم حتمی بود .
***
سامیار:
پشت تخته سنگی که از برف سفید شده بود نشستم که خسرو کامال از ماشینش دور بشه تا به خواستهام
برسم .کاش از همون اول ترمز کردنش رو میدیدم تا اون ،صدای موتور روشنم رو نشنوه؛ اما در هر حال
باید این نقشه عملی میشد؛ چون من نمیتونستم به خاطر پنهان موندن از چشم خسرو چراغ ماشینم رو
روشن کنم و بازم این طوری رانندگی کردن ،برام خطر مرگ داشت .دوباره برگشتم و به ماشین سیاه
رنگش نگاهی انداختم ،خسرو حاال به ماشینِ من رسیده بود .وقت رو تلف نکردم و به طرف ماشینش
دویدم .در کمک راننده رو باز کردم و چیزی که میخواستم رو روش پیدا کردم .اسلحه سیاه رنگ کمری
رو برداشتم و در ماشینو بستم .از اون چیزی که فکر میکردم سنگینتر و خوفناکتر بود .صدای پای
خسرو رو از پایین جاده شنیدم که تقریبا داشت سمت ماشینش میدوید .نفس عمیقی کشیدم و بازدمم،
تبدیل به دودی توی هوا شد .کنار در سمت کمک راننده ایستاده و منتظرش شدم ،گرچه که میدونستم تا
خودم اعالم حضور نمیکردم ،توی اون تاریکی نمی تونست من رو ببینه .با عجله و نفس نفس زنون به
ماشینش رسید و وقتی درش رو باز کرد و داخلش رو نگاه کرد ،خشکش زد .معطل نکردم و دری که
کنارش ایستاده بودم رو باز کردم .توی صورت وحشت زدهاش نگاه کردم و بعد از نشون دادن اسلحه
گفتم:
دنبال این میگردی؟با حالتی سرشار از تنفر ،فحشی نثارم کرد و گفت:
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نباید آدم مارمولکی مثل تو که توی کارام کنکاش میکرد رو دست کم میگرفتم .باید میدونستم ریگیبه کفشت داری.
من؟ بازم اشتباه می کنی ،اون کسی که ریگ توی کفشش داره تویی که برای سمیر نقشه کشیدی.خندهای از روی عصبانیت کرد:
پس تمام جلز و ولز کردنهای تو برای نجات دادنِ اون رفیق مادر مردته.اسلحه رو از حرص به طرفش گرفتم و از البه الی دندونهام گفتم:
درست حرف بزن.خنده حرص در آرش بیشتر شد:
میخوای با این ماسماسکی که دستته چیکار کنی؟ اصال بلدی ضامنش رو بکشی؟ میدونی اسلحه کِیبهت اجازه شلیک میده؟
صدای خندهاش همچنان باالتر میرفت:
شرط می بندم که توی بچگیت حتی اسباب بازیشم نداشتی ،اون پدر و مادر عوضیت برات کتاب داستانمیخریدن.
داد کشیدم:
خفه شو.ساکت شد؛ اما لبخندش هنوزم روی صورتش نقش بسته بود .با بلندی صدایی که به خاطر خشمم بود،
گفتم:
تا زمانی که این ماسماسک دست منه ،زندگی تو هم دست منه پس دهنت رو ببند و راه بیفت.دیر رسیدی ،یک ساعت پیش با دستورِ من رفیق جون جونیت رو کشتن.برای چند ثانیه نفس کشیدن رو از یاد بردم .اسلحه رو باالتر آوردم و داد زدم:
فقط من رو ببر پیشش.Page 398
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اونم داد کشید:
مگه نمیفهمی؟ بهت میگم مرده.به سمتش متمایل شدم:
پس جسدش رو نشونم بده وگرنه کار با این ماسماسک رو یاد میگیرم.به صندلیش تکیه داد و دستش رو با کالفگی روی سرش گذاشت .از فکر اینکه دیر رسیده باشم و سمیر
رو کشته باشن ،میترسیدم .خسرو با لحنی آروم و خسته گفت:
باید زنجیر چرخ ببندم.با اشاره من ،هر دو از ماشین پیاده شدیم و سرمای هوای کوه ،به تن هردومون لرز انداخت .در حالی که
اسلحه رو به طرفش گرفته بودم ،موبایلم رو در آوردم و صفحه پیامش رو باز کردم .کسی که میخواستم
بهش پیام بفرستم رو انتخاب کردم و رو به خسرو گفتم:
زنجیر رو ببند و راه بیفت.سرش رو پایین انداخت و در حالی که با غم شوکه کنندهای سمت صندوق عقب میرفت ،زمزمه کرد:
در هر صورت من برنده این بازیام.***
سمیر:
سرمای اینجا ،از جاهای دیگه خیلی بیشتر بود .زیر این کیسه سیاه رنگ ،نمیدونستم من رو کجا آورده
بودن؛ اما میدونستم که زمان زیادی رو توی ماشین نشسته بودم .صدای رستم رو شنیدم:
در ویال بازه ،ببرینش تو.با خشونت از ماشین پیادهام کردن و از چیزی که به نظرم مثل پله میاومد باال بردنم .وقتی من رو وارد
جایی که انگار ویال بود کردن ،هوای گرمی دستهای یخ زدهام رو که از پشت بسته شده بودن نوازش
کرد .زانوهام هنوزم از ترس میلرزیدن و اگه مردی که من رو کنترل میکرد ،نبود؛ االن روی زمین افتاده
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بودم .دستش رو روی شونهام گذاشت:
همینجا.آب دهنم رو قورت دادم:
همینجا چی؟درد وحشتناکی از پشت به زانوهام وارد شد و باعث شد که روی زمین بیفتم .کیسه رو با شدت از سرم
کشید و عینکم از روی صورتم افتاد .گفت:
اینجا مُردنگاهته.چشمهام رو باز کردم و مردی بلند قد و هیکلی رو که کنارم ایستاده بود دیدم .روی زمین چوبی ،چهارزانو
نشسته بودم و از درد به خودم مینالیدم .اون مرد لبخندی زد و ازم دور شد .رستم که تازه از در اصلی
چوبی ،وارد شده بود امر کرد:
چشم ازش برندار.خیالتون تخت آقا رستم ،این پپه حتی از فکر فرار هم میترسه.سرم رو پایین انداختم و به واقعیت حرفش فکر کردم .صدای حرف زدن چند مرد با همدیگه که از بیرون
ویال میاومد رو میشنیدم .انگار تعدادشون فقط چهار نفر نبود ،سرم رو به سمت چپ که در اصلی
حکاکی شده قرار داشت چرخوندم و دیدم که شش نفر از همونجا وارد ویال شدن .تاریکی هوا از
پنجرههای توی پذیرایی که منظرهاشون فقط سیاهی رو نشون میداد ،مشخص بود .این ویال تماما از
چوب بود و همین من رو به فکر وا میداشت .فکر این که مردن روی سرامیک رو بیشتر دوست داشتم یا
چوب؟! دلم میخواست دستم باز میشد تا یه سیلی دیگه توی گوش خودم بزنم؛ اما میدونستم که این
درخواست محال بود .پشت سرم یه دیوار چوبی بود و توی چهار متری سمت راستم ،یه دست مبل قدیمی
قرار داشت .اونجا پذیرایی بود و من رو وسط ورودی خونه روی زمین انداخته بودن؛ چون سمت چپم هم،
چهار متر اون طرفتر درِ چوبی حکاکی شده بود .این ویال خیلی بزرگ بود و رو به روی من هم ،یه راه پله
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وجود داشت که به طبقه باال میرفت .اون مرد هیکلی ،کنار دیوار رو به روییم که دوازده متری باهام فاصله
داشت ،روی یه صندلی نشسته بود .وقتی میدونستن جرئت فرار ندارم چرا اصال برام نگهبان گذاشته
بودن؟ پاهام کم کم داشتن از اینطور نشستن و تحمل وزنم درد میگرفتن .هیچ امیدی به زنده موندن
نداشتم و برای همین به نفیسه ای که دیگه از دستش میدادم فکر میکردم.
خب خب خب ،واس چی شکار امروزمون برای اینکه ولش کنیم التماس نمیکنه؟رستم با یه لیوان چای توی دستش ،از آشپزخونهای که اون طرف ویال بود به طرفم میاومد .سرم رو
پایین گرفتم و سعی کردم نسبت به حرفهاش خودم رو بیتوجه نشون بدم .راستش ،مقابل زبون چرب و
دل خوش اون ،من هیچی جز نا امیدی و انتظار برای مرگ نداشتم .توی تمام زندگیم ،این یکی از معدود
لحظاتی بود که احساس آرامش میکردم .حاال فهمیده بودم که اگه چیزی برای ترس نداشته باشی،
بیشتر احساس آرامش می.کنی .صدای کفش سنگین رستم روی چوب براق و صیقلی ویال ،برام مثل
ناقوس مرگ بود .ایستاد و من صدای هورت کشیدن چایش رو شنیدم .خندید:
نکنه مثل مرغ مینایی هستی که وقتی صاحابش رو میبینه قدقد میکنه؟ چه تشبیه جالبی کردم مگه نه؟تو مرغی و خسرو صاحابت .غیر از اینه؟
همه اون مردهایی که توی ویال بودن خندیدن .دیگه حتی غروری هم برای داد زدن و ساکت کردنش
نداشتم .حق با اون بود ،من اسیر اونها بودم پس خسرو هم صاحب من بود .رستم گفت:
اگه غیر از اینه بگو نه ،بگو نه و دهنم رو ببند.صدای "جرئتش رو نداره" و "نمیگه" هاشون رو از همه جای اون چهاردیواری میشنیدم .رستم چند
ثانیهای رو منتظر موند و با ناراحتی گفت:
بچهها درست میگن! نمیتونی .باید به خودت افتخار کنی که رقیبت خسرو بود ،حداقل اینجوریتونستی بفهمی که مرد بودن به جربزهاس که تو اون رو نداری.
سرم رو تکون دادم و به خاطر قطره اشکی که از چشمم سرازیر شد ،با خودم گفتم که دیگه عمرا سرم رو
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باال بگیرم .رستم ادامه داد:
اختالط با بچهای که همه چیش رو باخته بهم کیف نمیده .تو از اون دختره هم کمتری؟ اسمش چی بود؟آها ...نفیسه .اون با من حرف میزد و خواهش میکرد بکشیمش تا خسرو توی خطر نیفته.
بازم سکوت حاکم شد .رستم آهی کشید:
هیچ وقت از کار زنها سر در نیاوردم ،اون چهجوری تو رو با این پپه بودنت نسبت به خسرو ترجیح داد واون وقت وقتی دزدیدمش نگران زندگی خسرو بود؟
دوباره صدای هورت کشیدنش بلند شد .به خودم تکونی دادم؛ اما جرئت دفاع از نفیسه رو توی خودم پیدا
نکردم .از اینکه حرف بزنم و اونها کتکم بزنن میترسیدم .رستم چند قدم برداشت و دستور داد:
همتون پاشین ،برای چی حقوق می گیرین؟ هر کی سرجای خودش بایسته .تا یک ساعت دیگه خسرومیرسه و کارش با این احمق چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه .خوش ندارم قبل همون چند دقیقه ،از
بیحواسی شما دردسر درست بشه.
***
با صدای ترمزِ ماشینی که جلوی در اصلی ایستاد ،سرم رو باال گرفتم .رستم هم که روی پله نشسته بود از
جاش بلند شد و گفت:
بالخره خسروخان هم اومدن.همه اون هفت مرد قوی هیکل اسلحه به دست هم به حالت آماده باش ایستادن و به در ورودی خیره
شدن .ضربان قلبم همچنان باال و باالتر میرفت .صدای باز و بسته شدن در ماشین هم شنیده شد؛ اما
فقط یک در نبود ،دو در باز و بسته شدن .رستم که زیر لب مشغول خوندنِ آهنگ "وقتشه" بود ،ساکت شد
و به آرومی گفت:
تنفنگ هاتون رو باال بگیرین ،یه چیزی جور در نمیاد.من که به سختی خودم رو روی زانوهام کنترل میکردم ،سرم رو کامال باال گرفتم و به در چوبی حکاکی
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شده نگاه کردم .به ثانیه نکشید که در باز شد و خسرو با چهرهای عبوس وارد شد .هنوز کامال وارد نشده
بود که دستهای باال رفته به نشونه تسلیمش ،مشخص شدن .رستم داد کشید:
آماده باشین.خسرو به محض وارد شدنش گفت:
هیچ کاری نکن.با چشمهای درشت شده و متعجب بهش زل زده بودم .آروم آروم داخل شد و پشت سرش سامیار که
تفنگی رو به طرفش گرفته بود ،وارد خونه شد .بیاراده گفتم:
چرا اومدی؟چند ثانیه بهم خیره شد و بعد نگاهش رو ازم گرفت .با جدیت پشت خسرو ایستاده بود و تفنگ رو به
کمرش فشار میداد .از در نیمه باز پشت سرش ،باد سردی وارد خونه میشد .سامی سرش رو چرخوند و
وقتی همه جای ویال رو دید زد ،گفت:
سمیر رو آزاد کنین تا رئیستون رو نکشتم.گفتم:
چرا اومدی اینجا سامی؟ فکر کردی ما زنده میمونیم؟داد کشید:
بسه سمیر .خسرو بهشون بگو سمیر رو آزاد کنن.کم نیاوردم:
من امروز میمیرم ،اگه امروز من رو نکشه فردا میکشه.سامی با عصبانیت نگاهم کرد:
ببند دهنت رو.صدای خنده رستم که تا اون موقع ساکت بود ،بلند شد .همونطور که ایستاده بود ،کف زد و گفت:
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از این فیلما زیاد دیدم .بعضی وقتا رفقای بامرام اشک آدم رو در...خسرو که انگار تحت فشار عصبی بود ،فریاد زد:
کافیه ،االن وقت چرت گویی نیست.سامی با سر تفنگ خسرو رو هل داد:
بگو آزادش کنن.خسرو دهن باز کرد تا چیزی بگه که رستم گفت:
اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه ،از چی میترسی خسرو؟سامی داد کشید:
به وهلل میزنم.گفتم:
نکن سامی ،جونت رو به خطر ننداز.خسرو که انگار انرژی دوبارهای گرفته بود ،گفت:
اگه من رو بزنی ،این هفت مرد مسلح با دو شلیک جون هر دوتون رو میگیرن.از فکر این که سامی به خاطر من بمیره ،چشمهام خیس شدن .گفتم:
لطفا سامی ،بذار فقط من امروز بمیرم.سامی چشمهاش رو برای چند لحظه بست و باز کرد .جدی و عصبی بود؛ اما عالئم ترس و نگرانی رو
میشد توی حرکاتش دید .به رستم که مرموزانه لبخند میزد و اون مردها که با اخمهای خوفناک،
تفنگهاشون رو ،رو به سامی نشونه گرفته بودن نگاه کردم .چرا تعدادشون شیش تا بود؟ پس اونی که
کنار پنجره بود کجا رفت؟ سامی انگار هنوزم داشت برای تسلیم شدن با خودش کلنجار میرفت که رستم
گفت:
به موقع تصمیم گرفتن چیز مهمیه!Page 404
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همون لحظه یکی از همون مردهای گنده ،پشت سامی ظاهر شد:
بندازش.چاقوش رو زیر گلوی سامی گذاشت و توی چشمهاش زل زد .اشکهام جاری شدن و از ترس ،دستهام
دوباره شروع به لرزیدن کردن .بازم صدای خنده مسخره رستم بلند شد .خسرو نفس راحتی کشید و به
طرف سامی برگشت .دستش رو به منظور گرفتن تفنگ دراز کرد و سامی با حرص تفنگ رو توی دستش
گذاشت .خسرو لبخند کجی زد:
گفته بودم که من برنده بازیام.بعد رو به مردی که چاقو کشیده بود کرد:
ببرش و کنار اون یکی بنشون.وقتی دستهای سامی رو بست و کنارم انداختتش ،سرم رو پایین انداختم و زمزمه کردم:
چرا اومدی اینجا؟تو چرا اینقدر راحت تسلیم شدی؟سرم رو بلند کردم و توی صورتش نگاه کردم .وقتی رد اشک رو روی صورتم دید جواب دادم:
یه بار بهم گفتی که بعضی وقتا باید مثل شاه شطرنج یه گوشه بایستی و کارهای بقیه رو نگاه کنی.بعدش که همه کارشون رو کردن ،تو باید آخرین حرکت رو بزنی .من از ضعفم ،حتی نتونستم کارای بقیه
رو تماشا کنم .حاال هم که نوبتِ منه ،میخوام این سمیری که به خاطرش از همه خجالت میکشم رو
بکشم تا توی تمام زندگیم حداقل یک کار مثبت کرده باشم.
صدای پای خسرو باعث شد هردومون سرمون زو باال بگیریم .گفت:
اشتباه نکن ،تو خودت رو نمیکشی! من تو رو میکشم.دستهاش رو پشتش گذاشت و با ابروهای باال رفته گفت:
رستم درباره اعالم شکست و تسلیم شدنِ تو بهم گفت؛ اما نگفت که چهجوری از "من ازت نمیترسم"Page 405
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ها ،به "من رو بکش" رسیدی؟
***
سامیار:
سمیر سرش رو دوباره پایین انداخت:
تو رسما اعالم کردی که نفیسه رو از من میگیری و من چون میدونم قدرتی در مقابلت ندارم ،تالشینمیکنم.
چند وقت پیش از یکی شنیدم که اگه از آدمای ضعیف نهایت استفاده رو نکنی ،حتی اگه برای خودت یهپا گرگ هم باشی گوسفند صدات میکنن .قبال بهت گفته بودم ضعیفی؛ اما از وقتی عشقت رو بدون مبارزه
تسلیم کردی ،دیگه توی این مسئله هیچ شکی ندارم.
سمیر تک خندهای کرد:
حاال که نزدیک مرگم ،همه جمالتی که روم تاثیر گذاشتن رو به یاد میارم .یادم هست که بهم گفتی دنیاجای آدمای ضعیف نیست و من کارم زارتره؛ چون عالوه بر ضعیف بودنم ،ترسو هم هستم.
خسرو دست به سینه شد و از نگاهش معلوم بود که با دقت به حرفهای سمیر گوش میداد .سمیر اضافه
کرد:
حق با تو بود ،دنیا جای آدمای ضعیف نیست و من چون کارم زارتره ،به بدترین شکل میمیرم.مردی که روی پلهها نشسته بود بازم اظهار وجود کرد:
چی چی رو بدترین شکل؟ خسرو میخواد با یه گلوله کار رو تموم کنه ،دندونات رو که تک به تکنمیکشه.
سرم رو پایین انداختم و از استرس ،انگشتهام که پشتم بسته شده بودن توی ریتم تندی به هم برخورد
کردن .خسرو گفت:
رستم ،وقتشه تو بری دنبال یه کار مهمتر.Page 406
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نگاهش کردم و دیدم که با اشتیاق "بله قربانی" گفت و از روی پلهها روی زمین پرید .کمربند شلوار
پارچهایش رو گرفت و بعد از باال کشیدنش گفت:
شرمنده احمق جون ،باید برم و دوست دختر سابقت رو از تهران بیارم ...نمیشه که به قولم وفا کنم.چاقوی توی دستش رو به چشمش نزدیک کرد و ادای مسخرهای برای سمیر در آورد .سمیر داد کشید:
چیکار میخوای بکنی؟ با نفیسه چیکار داری عوضی؟چشمهام رو بستم و به ثانیه شماری که توی ذهنم رسم شده بود فکر کردم .اگه دیر میشد ،اتفاقایی
میافتاد که میتونست ما رو تا ابد پشیمون کنه .خسرو به سمیر که با خشم نگاهش میکرد نزدیک شد و
دستش رو زیر چونهاش گذاشت .سرش رو باال گرفت و با جدیت بهش خیره شد .سرش رو کمی کج کرد
و گفت:
میخوام چیکار کنم؟ بهت گفته بودم که اگه یک بار دیگه نزدیک نفیسه شی ،کاری میکنم که اثرشخیلی بدتر از سوختن با پارافین شمع باشه .االنم میخوام همین کار رو بکنم .میخوام با یه گلوله،
زندگیت رو به آتیش بکشم .حقم رو ازت پس بگیرم و مثل یه مرد ،به حرفم عمل کنم.
به سمیر نگاه کردم و دیدم که سرش رو پایین گرفته بود و داشت از گریه میلرزید .موهاش صورتش رو
پوشونده بودن و نمیشد چهره ترحم بر انگیزش رو دید .از ناتوانیش در مقابل خسرو ،خشمم چند برابر
میشد .مردی که اسمش رستم بود؛ همونجا ،کنار راه پله ایستاده و شاهد ماجرا بود .شونهام رو به شونه
سمیر زدم و گفتم:
اینجوری میخواستی قوی باشی؟فریاد زدم:
آره؟با صدای لرزونی گفت:
من تو تمام عمرم میخواستم قوی باشم.Page 407
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صدای کشیدن ضامن باعث شد هر دومون به خسرو نگاه کنیم .همون اسلحه تمام سیاه رو روی سر
سمیر گذاشته بود و با انزجار نگاهش میکرد .لرزش قلبم رو احساس کردم و بیاختیار گفتم:
نکن خسرو ...این کار رو نکن.سمیر که به زمین زیر پای خسرو خیره بود ،زار زد:
بزن ،من رو بزن و از این زندگی که از هر لحظه اش خجالت کشیدم و میکشم ،خالصم کن.به در اصلی نگاه کردم و بازم امیدی نگرفتم .گفتم:
خفه شو سمیر...خسرو پوزخند زد:
میدونی دلیل این که وینستون کشها ،از کنت کشها متنفرن چیه؟ ما آدمای محکم و هدفمندی هستیم؛اما شما ،ضعفتون رو حتی سگها هم بو میکشن .از وقتی واسمون قد علم کردین این تنفر شروع شد
وگرنه ما اونقدر بیکار نیستیم که شما موشها اسباب بازیمون بشین .دقیقا مثل تو ،اگه به پروپام
نمیپیچیدی ،هیچ وقت به اینجا نمیرسیدیم که کارِ من ،به دلسوزی برای تو برسه.
صدای زار زدنهای سمیر داشت دیوونهام میکرد .قلبم خودش رو به قفسه سینهام میکوبید و این
نفسهای بریده ،اضطرابم رو بیشتر میکردن .به خسرو که به سمیر خیره بود و اسلحه رو به سرش
فشار میداد نگاه کردم و گفتم:
نزن ...اینطوری تمومش نکن.نمیخوای کار رو تموم کنی خسرو؟رو به رستم کردم و نعره زدم:
تو چی میگی کثافت؟چشمهاش رو درشت کرد و خواست چیزی بگه که خسرو گفت:
رستم ،برو سراغ کار مهمترت.Page 408
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رستم چشم غرهی داد و به طرف در رفت .خسرو یه بار دیگه ضامن رو چک کرد و گفت:
تو نمیتونی به نفیسه خوشبختی رو بدی ...اما من میتونم.سمیر که حاال آرومتر شده بود ،همونطور که سرش پایین بود و موهای بلندش صورتش رو قایم میکردن
گفت:
گرچه که تو هیچ وقت نفیسه رو ندیدی و همیشه چهره ندا جلوی روت بوده؛ اما بازم حق با توئه .اونبارها بیشتر از هر کس دیگهای الیق خوشبختیِ پس وظیفهات رو...
دیگه نمیتونستم حرفهای سمیر رو تحمل کنم .داد کشیدم:
چی داری میگی؟ اون یه فراریِ تحت تعقیبه .چهطور میتونه خوشبختش کنه؟با دادش غافلگیرم کرد:
کی روی زمین افتاده؟ من یا اون؟ کی از ترس داره به خودش میشاشه؟ من نمیتونم خودم رو نجاتبدم ،چهطور اون رو خوشبخت کنم؟
خسرو صاف ایستاد:
دیگه تمومه.از طرف در اصلی صدای رستم بلند شد:
وقتشه ...وقتشه مردن ،وقتشه  /وقتشه ...وقتشه کشتن ،وقتشه.چشمهام بزرگ شده بودن و جرئت پلک زدن رو نداشتم .حتی خسرو هم نفس نفس میزد و یه طرز
خاصی به سمیر نگاه میکرد .نمیتونستم باور کنم که نقشه ام عملی نشده بود .انگشتهای قفل شدهام
پشت سرم ،از ضرب ریتم ناموزونشون مهمونی راه انداخته بودن .طپش قلبم قفسه سینهام رو به درد
آورده بود .سمیر خندید و گفت:
سامی آخرش نگفتی چرا لقبت رو لئون گذاشتی.از ترس رو به خسرو کردم و با صدایی تحلیل رفته گفتم:
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نکن ...اینکار رو نکن.سمیر داد کشید:
بزن.صدای شلیک گلوله من رو از جا پروند .صداش اونقدر بهم نزدیک بود که تا چند لحظه چیزی نفهمیدم.
خون از پیشونی سمیر بیرون زد و از پشت روی زمین افتاد .اونقدر شوکه شده بودم که نمیتونستم کاری
بکنم .خسرو با دستی که از خون پاشیده شده سمیر قرمز بود ،بیهیچ حرکتی ایستاده بود و همونطور به
جسد سمیر نگاه می کرد .نمیتونستم باور کنم ،نعرهای زد و گفتم:
چیکار کردی کثافت..خسرو به خودش اومد و قبل از این که کاری کنه ،صدای شلیک گلوله دیگهای بلند شد .هر دو سرمون رو
سمت در اصلی چرخوندیم و رستم رو دیدیم که دستش رو روی شکم خونیش گذاشته و با بهت ،به رو به
روش نگاه میکرد .آقای امیروند جلوی در ایستاده و اسلحهاش رو سمت خسرو گرفته بود .معطل نکردم و
داد زدم:
بزنش.به محض این که دهنم رو بستم ،چند گلوله به سینه خسرو برخورد کرد .خیسی چشمهام رو حس کردم و
سرم رو سمت سمیر برگردوندم .صدای آژیر ماشین پلیس توی فضا پخش میشد و ذهنم رو به هم
میریخت .چند مرد وارد ویال شدن و حرف هایی رو توی بیسیم زمزمه کردن .نمیتونستم نگاهم رو از
سمیر بگیرم .سمیری که انگار واقعا مرده بود و روی پیشونیش جای گلوله دیده میشد .آقای امیروند به
طرف پسرش دوید و اسلحه بزرگش رو روی زمین پرت کرد .جسد سمیر رو توی بغلش گرفت و چند بار
صداش کرد .دستش رو روی سینه پسرش گذاشت و مثل دیوونهها تکونش داد .امید داشت که شاید
پسرش زنده بشه .سرم رو پایین انداختم و زمزمه کردم:
دیر رسیدین.Page 410
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پسرش رو تکون میداد و فریاد میکشید .خیسی گونههام ،باعث میشد باور کنم خواب نیستم .سمیر،
همراه خسرویی که قاتلش بود مرده بود و من از ناراحتی ،نمیاونستم مردی رو ببینم که پسرش رو توی
بغلش گرفته بود و التماسش میکرد که مثل تمام آدمای اطرافش ،تنهاش نذاره.
***
رازک:
نزدیک صبح بود و این رو از روشن شدن پنجره ها میفهمیدم .توی تاریکی مطلق ،روی کاناپه راحتی
سامیار دراز کشیده و بازم به خاطر دندونم ناله میکردم .شاید اگه به حرفش گوش میکردم و پیش اون
خانم دکتر میرفتم این بال سرم نمیاومد .سامیار گفته بود دیر میاد؛ اما دیگه خیلی دیر کرده بود .برای
خوب شدن دندونم بهش نیاز داشتم و نمیتونستم بیشتر از این برای اومدنش صبر کنم .اصال کجا بود و
چیکار میکرد که تا االن خونه نیومده بود؟ روی کاناپه غلتی زدم و بسته قرمز قرص ژلوفن رو روی میز
عسلی دیدم .تا االن چهار دونهازش خورده بودم؛ اما افاقه نکرده بود .حس کردم که دیگه نمیتونم طاقت
بیارم .گوشیم رو برداشتم و براش نوشتم:
خیلی درد دارم ،لطفا زودتر بیا خونه .نمیتونم تنهایی مواد دندونم رو خارج کنم.فرستادمش و پتو رو تا روی سرم باال کشیدم .داشتم از درد به خودم میپیچیدم که صدای چرخیدن کلید
توی قفل در رو شنیدم .روی کاناپه نشستم و همونطور که با دستم ،گونهام رو فشار میدادم به در ورودی
نگاه کردم .سامیار در رو پشت سرش بست و در حالی که به زمین نگاه میکرد و انگار توی حال خودش
نبود ،به طرف آشپزخونه رفت .پاهاش رو روی زمین میکشید و با قدی خمیده راه میرفت .این
حالتهاش من رو به تعجب وا داشت .توی تاریکی نمیتونستم دقیقا ببینمش .به صورتش آب زد و شیر
آب رو بست .صداش زدم:
سامیار؟جوابم رو نداد .دوباره گفتم:
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چیزی شده؟از آشپزخونه بیرون اومد و وقتی کنار اوپن ایستاد گفت:
آره.از شدت گرفتگی صداش یکه خوردم .صاف نشستم و قبل از این که سوالی بپرسم ،سامیار گفت:
نتونستم پیامت رو بخونم ،چی فرستاده بودی؟لرزش صداش به قدری بود که نمیتونستم ازش بگذرم .چشمهام رو ریز کردم و پرسیدم:
گریه کردی سامیار؟!چند لحظه توی سکوت نگاهم کرد و بعدش ،سراغ موبایلش رفت .انگار پیامی که بهش داده بودم رو
خوند؛ چون گفت:
مگه نگفتی دیگه درد نداری؟نمیخواستم کم بیارم ،با این که دندونم خیلی درد میکرد و احساس میکردم که اگه یک ساعت دیگه هم
به همین منوال میگذشت ،بیهوش میشدم؛ با لجبازی گفتم:
چی شده؟تظاهر کرد که سوالم رو نشنیده:
چرا باید مواد رو بکشیم بیرون؟پوفی کشیدم و با خواب آلودگی دستهام زو توی موهای کوتاهم فرو کردم .اون از من لجبازتر و مُصرتر
بود و من یاد گرفته بودم که نباید با دم شیر بازی کنم .از درد آهی کشیدم و گفتم:
 وقتی از دکتر درباره خوب شدن دندون دردم پرسیدم ،گفت از هر صد نفر فقط دو نفرشون درد دارن...حرفم رو قطع کرد:
که اونم به خاطر خونریزی لثه خالی ،زیر مواد سفید موقتیه که دست خود دکتر نیست .خون زیر موادسفید جمع میشه و این چرک ،باعث دردی دوباره میشه.
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حیرت زده گفتم:
از کجا میدونی؟با همون شونههای افتاده دوباره به آشپزخونه برگشت و در حالی که داشت توی کابینتها دنبال چیزی
میگشت گفت:
منم دندون خراب داشتم.صداش بیش از حد غمگین بود و این من رو نگران میکرد .میگفت اتفاقی افتاده؛ اما ازش حرفی نمیزد.
دهنم رو باز کردم تا دوباره ازش درباره این مسئله بپرسم که با تیر کشیدن همون دندون ،منصرف شدم.
چشمهام رو از درد بستم و پلکهام رو روی هم فشار دادم .وقتی بازشون کردم ،سامیار رو باالی سرم
دیدم که یه سوزن نسبتا بزرگ توی دستش داشت و با چشمهایی غم زده نگاهم میکرد .ترسیدم و
گفتم:
میخوای چیکار کنی؟باید مواد رو بیرون بکشیم تا خونِ جمع شده هم خارج بشه.توی حرفش ،وقتی به واژه "خون" رسیده بود صداش لرزید .از حالتهاش هیچی رو متوجه نمیشدم؛ اما
اونقدر مصمم بود که نتونستم باهاش مخالفت کنم .تمام سرم داشت از این درد ،متالشی م شد و
میدونستم که اگه اینکار رو نمیکردم ،قطعا جون میدادم .موبایلش رو از توی جیبش در آورد و بهم داد.
کنارم نشست و گفت:
چراغ قوهاش رو روشن کن.هم زمان دست هاش رو باال برد و به پاش اشاره کرد .با ناباوری گفتم:
چهجوری میخوای مواد رو بیرون بکشی؟چون مواد مالِ صبحه هنوز خوب خشک نشده .با فرو کردن سوزن کم کم در میاد.خشکی لحنش غیر عادی بود و به راحتی میفهمیدم که داشت سعی میکرد برای قایم کردن لرزش
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صداش ،به خشکی تظاهر کنه .بهخاطر این که تنها احساس توی چهرهاش ناراحتی بود و اینقدر
بیتفاوت حرف میزد ،میتونستم دقیقا به یه آدم آهنی تشبیهش کنم .من با دیدن سوزنِ توی دستش و
فکر این که اون رو توی دندونم فرو کنه از ترس و درد میمردم و اون فقط با غم عجیبی نگاهم میکرد .
به خودم اومدم و گفتم:
نه ...نه منظورم این نبود ،این بود که من کجا باید بشینم.دستهاش رو باالتر برد:
دراز میکشی و سرت رو روی پام میذاری تا راحتتر تو دهنت رو ببینم.باورم نمیشد که راه دیگهای برای خالصی از این دندون درد برام نمونده بود .سامیار شدیدا توی خودش
فرو رفته بود و من انگار اون رازکی که میبایست میبودم نبودم ،جیغ نمیکشیدم و بدخلقی نمیکردم.
نگاه خیرهاش ،باعث شد وقت رو بیشتر از این تلف نکنم و روی کاناپه بزرگ ،دراز بکشم .اگه سرم رو
محکم تکون میدادم تیر میکشید ،پس به آرومی و با کمی تردید سرم رو روی پاش گذاشتم و دهنم رو با
درد بیش از حدی ،باز کردم .حس کردنِ استخون و ماهیچه پای سامیار و گرمای زیادش زیر سرم،
احساس خوبی رو بهم منتقل می کرد؛ اما این احساس هر چی که بود آرامش نبود؛ چون هیچ آرامشی رو
توی رفتار سامیار نمیدیدم .چند ثانیه پای رو بیهیچ حرفی بهم زل زد و بعد گفت:
چراغ قوه.قبال هیچ وقت این قدر سرد باهام حرف نزده بود .واقعا میخواستم از اتفاقی که افتاده بود سر در بیارم :اما
فعال میبایست قبل از ذوب شدنم زیر نگاه سنگینش ،چراغ رو روشن میکردم .با خوردن انگشتم روی
کلید " "onنور کور کننده ای توی تاریکی ایجاد شد و چشمم رو زد .قبل از این که به خودم بیام و بتونم
صفحه موبایل رو برگردونم ،سامیار به کمکم اومد و با مالیمت اینکار رو برام انجام داد .ساعدم رو گرفت
و دستم رو که باهاش موبایل رو نگه داشته بودم ،دقیقا جلوی دهنم تنظیم کرد .با یه دستش ،فکم رو
گرفت و کمی فشار داد تا دهنم رو باز کنم و با دست دیگهاش سوزن رو توی دهنم فرو برد .گفت:
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همین طرفه؟چشمهام رو با وحشت بستم و سرمو تکون دادم .زیر لب بسم اللهی گفت و با اولین ضربهای که به
دندونم زد از درد زیاد "آخ" بلندی گفتم .بالفاصله سوزن رو بیرون کشید و با عصبانیت گفت:
منکر دردش نمیشم؛ اما اگه یه بار دیگه دهنت رو ببندی ،سوزن از دستم میفته و میره تو حلقت.قطره اشکی از گوشه چشمم خارج شد و راهش رو به طرف موهای پشت گوشم پیش گرفت .اونقدر
تحت تاثیر درد و وحشتِ افتادن سوزن بودم که نمیتونستم کاری بکنم .بیحرکت موندم و تالش کردم
موبایل رو ثابت نگه دارم .سامیار کامال روی صورتم خم شده بود و با هر ضربهای که به دندونم میزد تا
پانسمان سفت شده رو بیرون بیاره ،من پلکهام رو محکم روی هم فشار میدادم و تعداد قطرات اشکم
رو میشمردم تا شاید حداقل این.جوری درد بیاندازهاش رو فراموش کنم .نفس نفس میزد و به خاطر
همین باد مالیمی به صورتم میخورد .سوزن رو از دهنم خارج کرد و کمی از روی کاناپه بلند شد تا
دستمال کاغذی برداره .دو تا ازش رو بیرون کشید و گفت:
تف کن.هیچ توانی رو توی تنم حس نمیکردم .با بیحالی دستمالهارو ازش گرفتم و تمام تکههای ریز سنگ
مانندی که توی دهنم بودن رو تف کردم .نور رو به سمتش گرفتم و با دیدنِ دستمال خونی ،دیگه واقعا به
گریه افتادم .همه مواد رو توی یه ربع انگار با هزار ضربه دردناک بیرون کشیده بود؛ اما بازم دندونم تیر
میکشید .مزه خون رو توی دهنم حس میکردم و این در کنار دردی که هنوزم مجبور به تحمل کردنش
بودم ،دالیلی کافی برای زاری زدنم بودن .بدنم روی کاناپه به رعشه افتاده بود و صورتم همینطور خیس
و خیستر میشد .سر دردم از تکون خوردن بدنم همچنان بیشتر میشد؛ اما نمیتونستم جلوی خودم رو
بگیرم .در حالی که از گریه زیاد نفسم درست و حسابی باال نمیاومد ،ناله کردم:
چرا خوب نمیشه؟ چرا تموم نمیشه؟ خسته شدم از این...با حس کردنِ دست سامیار توی موهام ،حرفم رو نیمه تموم گذاشتم .به نوازش و حرکت انگشتهاش
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بین موهای تکه تکهام ادامه داد و گفت:
هیس ...وقتی بیدار بشی تموم شده.حاال آرامشی که محتاجش بودم رو داشتم .اونقدر آروم شدم که حتی هق هقهام هم بیصدا شدن .بازی
انگشتهای سامیار با موهام ،آهسته آهسته باعث شد درد رو از یاد ببرم و چشمهام رو به قصد خواب
ببندم .صدای اذان صبح از مسجدی که نزدیک خونه بود به گوش رسید .صدای صلوات زیر لبی سامیار رو
شنیدم .دلم میخواست خودم رو به این دست نوازشگر بسپرم و بخوابم :اما فکر اتفاقی که این همه
ناراحتش کرده بود ،جلوم رو میگرفت .اشکهای روی صورتم تازه خشک شده بودن که خیسی قطره
دیگهای رو روی گونهام حس کردم .هم زمان حرکت دست سامیار هم توی موهام قطع شد و قطرات
دیگهای روی صورتم افتاد .با حیرت چشمهام رو باز کردم و گفتم:
گریه میکنی؟بیاین که جوابی بده ،روش رو ازم گرفت و سعی کرد جلوی اشکهاش رو بگیره .از این کار غیر قابل
پیش بینیش ماتم برده بود .بیاراده دستم رو روی گونهاش گذاشتم و سرش رو به طرف خودم
برگردوندم .بازم بیحرکت شد و فقط نگاهم کرد .رد دو قطره اشک رو روی هر دو طرف صورتش ،توی
نور اول صبحی که از پنجره وارد خونه میشد ،دیدم .دهنم رو به سختی باز کردم و با نگرانی گفتم:
نمیگی چی شده؟لبخند تلخی زد:
رفیقم کنارم جون داد و نتونستم کاری بکنم.چند لحظه طول کشید تا جملهاش رو برای خودم معنی کنم .سرم رو کج کردم و مثل احمقها پرسیدم:
چی؟سمیر مُرد رازک ...تموم شد.با گفتن این حرف ،چند قطره دیگه روی صورتم افتاد .حاال منم مثل خودش بیهیچ حرکتی توی افکار
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خودم غرق شده بودم و به سقف نگاه میکردم .اونقدر شوکه شده بودم که نمیدونستم باید چی بگم و
چیکار کنم .تنها چیزی که توی ذهنم باال و پایین میپرید ،تصویر خندون نفیسه با تکرار جمله "حاال
نفس چی میشه؟" بود .صدای اذان هنوزم توی تمام خونه میپیچید .صورتم از اشکهای سامیار همین
طور خیس و خیستر میشد .اونقدر جا خورده بودم که بعد از چند دقیقه ،با شعری که سامیار خوند به
گریه افتادم:
دیدی که آن رنج و عزا ،آخر به پایان شد رفیقرستن ز مشکلها و غم ،دیدی چه آسان شد رفیق
شب میرود ...شب میرود ،صحبت ز شادیها بکن
این یک ،دو روز زندگی ،تند و شتابان شد رفیق
***
دوم فروردین بود و سه ماه از فوت سمیر میگذشت .تمام وقتم رو زمانی که سامیار مشغول عزاداری
برای سمیر بود ،با درس خوندن و دادن امتحانها پر کرده بودم .چند هفتهای رو هم سرگرم دلداری و
گریه کردن با نفس از پشت تلفن بودم .توی دو ماه اول سامیار شدیدا ساکت و غمگین بود؛ اما حاال کم
کم داشت بهتر میشد .حاال همه جریان رو میدونستم ،ازش خواسته بودم همه چیز رو برام تعریف کنه و
اینکار رو کرده بود .توی این مدت فهمیده بودم که بیسامیار نمیتونم زندگی کنم و برای همین دیگه
بداخالقی نمیکردم .با فضای آروم و کمی غمگین خونه خو گرفته و یاد گرفته بودم که چهجوری عصبی
نباشم و دوست داشتنمون رو درک کنم .حاال ما واقعا یه زوج بودیم که به واسطه عالقمون از هم مراقبت
میکردیم؛ اما بهخاطر همون فضای ناراحت کننده و دردناک ،این قضیه علنی نشده بود .بابا و مامان و هم
چنین بابا و مامان سامیار زنگ زده بودن و خواسته بودن برای نوروز برگردیم تهران؛ اما نه من و نه سامیار
هیچ میلی به برگشت نداشتیم .موندن توی خونهی گرم و آرامبخشِ سامیار ،روزهای تعطیل نوروز رو برام
دوستداشتنی میکرد .ساعت نه صبح بود و سامیار طبق برنامه هر جمعهاش به آرامگاه رفته بود تا با
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سمیر حرف بزنه و براش خرما پخش کنه .آقای امیروند بعد از خاکسپاری پسرش ،خودش رو توی
خونهاش حبس کرده بود و جواب هیچ زنگ یا تلفنی رو نمیداد .برای همین سامیار مراسم ختم سادهای
برای سمیر گرفت و براش خیرات پخش کرد .وقتی یاد اون روزها میافتادم تا مدتها ناراحت میشدم.
دیدنِ غم کسی که خودش تسکین غمهای دیگرانه ،کار راحتی نبود .از روی تخت کوچیکم بلند شدم و از
اتاق بیرون رفتم .با رسیدن به آشپزخونه ،سامیار رو روی مبل توی پذیرایی دیدم که با حالتی متفکر و
محزون به قالیچه کف زمین نگاه میکرد .آرنجهاش روی زانوهاش بودن و دستش صورتش رو
میپوشوند .توی این مدت غیر از سیاه ،توی تنش رنگ دیگهای ندیده بودم .یه تی شرت آستین کوتاه
روی همون شلوار کتان همیشگیش پوشیده بود .به اوپن تکیه دادم و گفتم:
اومدی.سرش رو باال گرفتم و با لبخندی مخلوط شده با غم نگاهم کرد .صورتش با ته ریش ،مردونهتر و پختهتر
جلوه میکرد .گفت:
سالم.سرم رو تکون دادم و خواستم چشم ازش بگیرم که گفت:
فردا مهلت صیقه و محرمیتمون تموم میشه؛ اما نمیدونم چهجوری میشه چشم از موهای قشنگتگرفت.
سرم رو پایین انداختم و کمی خجالت کشیدم .خودم درباره پایان محرمیت میدونستم؛ اما نمیخواستم به
روم بیاره .اگه همون رازک قبلی بودم ،االن با درست کردن جنگ و دعوا از خونه فرار میکردم که سامیار
رو عصبی کنم تا فکر عقد رو از سرش بیرون کنه؛ اما مسئله این بود که من دیگه اون رازک سابق نبودم و
نمیدونستم که رازک جدید االن باید چیکار کنه .سامیار با کالفگی دستش رو روی پیشونیش گذاشت و
نفسش رو با سر و صدا بیرون فرستاد .دستهام رو از پشت به هم قالب کرده و با انگشتهام بازی
میکردم .از فردا دیگه محرمیتی درکار نبود ...باید میرفتم و شال سر میکردم؟ حاال دیگه میدونستم که
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سامیار رو دوست دارم ،مگه یه عشق پاک محرمیت نمیاورد؟ دوست نداشتم همین طور به سکوتمون ادامه
بدیم .به بازی با انگشتهام ادامه دادم و پرسیدم:
به چی فکر میکنی؟دستش رو به ریشش کشید:
پدر سمیر.نفس عمیقی کشید و بعد ادامه داد:
سه ماهی میشه که آقای امیروند با هیچ کس حتی با اقوامش ارتباطی نداره ،تو فکرم که همین روزا برمخونهاش تا از این عذابم کم بشه.
تکیهام رو از اوپن گرفتم و صاف ایستادم:
همه میدونن تو مقصر نیستی ،خودت گفتی که رئیس پلیس این رو بهت گفت.دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت:
بعضی چیزها رو نمیشه از راه قانون پیش برد ،مثل عالقه من به تو و محرمیتی که فردا تموم میشه.حرفهاش مثل همیشه مایه آرامش روحم بودن .سامیار سرش رو پایین انداخت:
اگه سمیر بود ،شاید حتی االن با نفیسه نامزد کرده بودن.به سقف سفید باالی سرم خیره شدم و آهی کشیدم .نفیسه شرایط خیلی بدی رو میگذروند؛ چون عزادار
یه عشق ناب بود و مادر و پدرش از هیچی خبر نداشتن .از انگشتهای به هم گره خوردهام خسته شدم و
دستهام رو از هم جدا کردم .مثل اینکه دیگه حرفی برای گفتن نبود ،برگشتم و خواستم به اتاقم برگردم
که سامیار گفت:
یادمه اولین روز دانشگاه ،استاد ادبیات گفته بود که آخر ترم از هر کس یه شعر میخواد.همونطور که پشت بهش ایستاده بودم آهانی گفتم .حرفش رو با همون لحن آروم و غمگین کامل کرد:
چه شعری خوندی رازکم؟Page 419
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سکوتم دیگه داشت طوالنی میشد ،فقط یک راه بود که از دست سامیار فرار کنم .شجاعتی به خرج دادم
و به سرعت گفتم:
بچهها اعتراض کردن و استاد بیخیالش شد.خندهای آروم؛ اما کوتاه کرد:
مگه میشه دروغهای ماهکم هم شیرین باشه؟!با ناراحتی چرخیدم و بهش نگاه کردم .نمیدونم فوت سمیر باعث انقالب درونیم شده بود یا سرم ضربه
دید؛ اما هر چی که بود از این دگرگونی به خاطر چنین لحظاتی ممنون بودم .لحظاتی که چه ناراحت کننده
و چه لذت بخشش ،سرشار از آرامش بود .گفت:
من رو برای شنیدن شعرت غریبه میدونی؟راه دیگهای غیر از ثابت و ساکت بودن بلد نبودم .من تازه عاشق بودن رو درک کرده بودم ،چه میدونستم
االن چی باید میگفتم .سامیار چشمهاش رو بست و دهن باز کرد:
بیا جایمان را عوض کنیم...شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند!
این بار تو شعر بگو.
تا من برایت عاشقی کنم!...
اندازه غمی که توی قلبم رسوخ کرده بود ،با این شعر کوتاه دو برابر شد .شاید اگه یکم از سمیر دل
میکند ،میتونست متوجه تغییر اساسیِ من بشه تا بفهمه که چهقدر دوستش دارم .اینجوری این همه با
خودم کلنجار نمیرفتم که باید بهش میگفتم که عاشقش شدم یا نه؟ به حالت قهر ازش رو گرفتم و
دوباره وقتی وارد راهرو شدم صداش رو شنیدم:
ماهِ من میره برگه شعرش رو بیاره؟ایستادم و بالفاصله جواب دادم:
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برگهای در کار نیست.حفظی؟حفظم.پس...آمادگی این که حاال شعرم رو براش بخونم نداشتم و دلم میخواست همینطور به بعدتر موکولوش کنم.
از بیست و هفت اسفند تا امروز از خونه بیرون نرفته بودم ،برای همین حرفش رو قطع کردم و گفتم:
بریم بیرون ،اونجا بهت میگم.باشهای گفت و از روی مبل بلند شد:
من تو ماشین میشینم ،منتظرم نذار ماهک.کت سیاهش رو برداشت و به طرف در اصلی رفت .شعر تک بیتیم رو زیر لبم زمزمه میکردم و همونطور
به طرف اتاقم میرفتم .با فکر به اون لحظهای که بخوام این شعر رو براش بخونم ،انگار قلبم تازه به کار
افتاد .در اتاق رو پشت سرم بستم و فورا لباسهام رو عوض کردم .اوایل بهار توی بابلسر ،همون سوز
زمستون رو داشت برای همین پالتوی سفیدم رو پوشیدم .پالتویی که برای سه ماه مجبور به کنار
گذاشتنش شدم .جلوی میز دراور ایستادم و به طور اتفاقی رژی که از ساختمون حنا آورده بودم رو دیدم.
اون روز دندون درد داشتم و کمی گیج میزدم؛ اما این کارم عاقالنه بود .این رژ مورد عالقه افسانه بود که
یادش رفته بود با خودش ببره .سه ماه و دو هفته بود که ازش خبری نداشتیم و این برای مایی که سه ماه
با هم زندگی کردیم ،چیز سادهای نبود .آهی از سر ناامیدی کشیدم و بعد از سر کردن شالم ،از خونه خارج
شدم.
***
نور قشنگ آفتاب ،توی ماشین میتابید و گرمم میکرد .سامیار بیمقصد توی خیابونهای قشنگ؛ اما
خلوت بابلسر دور می زد و باز هم توی افکار خودش غرق شده بود .این فرصتی برای من بود که شاید
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میتونستم وقت خوندن شعرم رو عقبتر بندازم .با ذوق به درختهای کنار جدول که شاخههای
خشکیدهاشون جوونه زده بود نگاه میکردم و یاد اللهام که دوباره سرحال شده بود میافتادم .این الله رو
به یاد رایکا خریده بودم؛ اما توی این مدت هر بار که نگاهش میکرد یاد سامیار میافتادم .مثل بچهای
شده بودم که با اومدنِ یه اسباب بازی جدید به زندگیش ،همه چیزهای قدیمیش رو فراموش کرد .سامیار
بالخره به حرف اومد:
وقتی باال بودی ،مامان زنگ زد.مثل خودش به خیابون خالیِ رو به رومون نگاه کردم:
خب؟تاریخ پایان صیغه رو یادآوری کرد.صبح مامان منم زنگ زد و همین ر گفت.بعد از چند ثانیهای سکوت ،با اندوهی که توی صدام تبدیل به سردی شده بود گفتم:
و اینم گفت که سریعا برگردیم.سرش رو با جدیت تکون داد و دنده رو با حرص عوض کرد .متوجه فشاری که به پدال گاز وارد میکرد و
سرعت سرسام آوری که ماشین داشت بودم؛ اما چون جاده خلوت بود و بهش اطمینان داشتم،
نمیترسیدم .اگه میخواست عصبانیت یا فشار روانیش رو اینجوری از بین ببره ،من با جون و دل این
سرعت رو میپذیرفتم .گفت:
نمیخوای شعرت رو بخونی؟دنبال موضوعی برای صحبت کردن گشتم تا بحث رو عوض کنم که بهترین موضوع رو پیدا کردم .لبم رو
تر کردم و گفتم:
سه ماه گذشت و بازم از افسانه خبری نشد!حرف نزدنش ،به خوبی نداشتن رغبت به ادامه این بحث رو بهم نشون میداد؛ اما نمیخواستم بیخیال
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بشم؛ چون این موضوع واقعا برام مهم بود .گفتم:
میدونم که خسرو آشنای دورشون بود .حاال که ما دقیقا میدونیم خسرو چیکاره بود ،میشه گفت که چندتا سرنخ به دست آوردیم؟
نفس پر سر و صدایی کشید:
یه قراری میذاریم! تو شعرت رو بخون و من هر چی از افسانه میدونم رو میگم .***
سامیار:
به دنبال این حرف ،سرعتم رو کم و ماشین رو کنار جدول پارک کردم .به طرفش برگشتم و چشمهای
بیقرارش رو دیدم .کمی مردمک چشمهاش رو دور اتاقک ماشین چرخوند و گفت:
تو تا حاال درباره افسانه میدونستی و به من نگفتی؟سرم رو پایین گرفتم و به دروغی که میخواستم بهش بگم فکر کردم .بعد از فوت سمیر و خسرو ،هرطور
که بود به مالقاتش رفته و ازش درباره همه چیز پرسیده بودم؛ اما اون ازم قول گرفت که به کسی چیزی
نگم .نمیتونستم با این بدقولی ،فکر رازکم رو درگیر و ذهنیتش رو درباره افسانه خراب کنم .توی
چشمهاش نگاه کردم و گفتم:
فکر کردم اگه فراموشش کنی دیگه دلتنگش نمیشی ،برای همین نمیخواستم اون رو بهت یادآوریکنم.
خالف انتظارم ،چشم غره نداد و به جاش انگار که چاره دیگهای نداشته باشه ،نفس عمیق معناداری
کشید .وقتی به چهره پاک و مثل ماهش نگاه میکردم ،از فکر این که میتونستم توی این سه ماه گذشته؛
جمله "منم دوستت دارم" رو ازش بشنوم؛ اما نشنیدم به زمان از دست رفته غبطه میخوردم .تمام هوش
و حواسم سمت از دست دادن سمیر بود و فردا وقتم به طور کل تموم میشد ..نتونسته بودم اونقدر که
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باید بهش توجه کنم تا با عشقش مثل منشور تمام زندگیم رو روشن کنه و این حاال بعد از سه ماه ،یه
دلیل تازه برای ناراحتیم بود؛ مثل محصلی شده بودم که شب امتحان یادش افتاد که امتحان داره .رازک
انگار بالخره با خودش کنار اومد ،چون گفت:
اول درباره افسانه بگو.چونه نزدم و چون برای شنیدن شعرش عجله داشتم ،گفتم:
اون شب که با خسرو کنار دریا مالقات کردم ،ازش درباره افسانه پرسیدم.حرفم رو قطع کرد:
چی گفت؟افسانه با رامبدی که نفیسه رو دزدیده بود نسبت فامیلی داشت و اون زمان توی کلیسا بود .برای همینبه محض این که به شما درباره دزدیده شدن نفیسه خبر داد ،قبل از این که اتفاقی بیفته رفت پیش
خانوادهاش.
دستش رو روی قلبش گذاشت و گفت:
خانوادهاش کجان؟وقتی میدیدم دروغم آرومش میکنه ،از تکرارش دیگه حس گـ ـناه نمیکردم .کمی فکر کردم و گفتم:
دور از اینجا.سرش رو تکون داد و گفت:
حتما از اینکه زنگ بزنه و خبر بگیره ،به خاطر رامبد خجالت میکشه .شاید نفس با شنیدن این خبرحالش بهتر شه.
مثل تو!چیزی نگفت .از این که زیر قرارمون بزنه ترسیدم و فورا گفتم:
نوبت توئه خانمم.Page 424
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نفس عمیقی کشید:
باشه ،میخونم.یک بارِ دیگه به چشمهای قشنگش نظری انداختم و با کمی تعجب از اینکه "نه" نیاورد ،گفتم:
سراپا گوشم!چشمهاش رو بست و خوند:
گفتند که او عاشق گیسوی کمند استموهای من از عصر همان روز بلند است
چند لحظه بعد از این که مضمون شعرش رو تشخیص دادم ،با چشمهای گرد شده نگاهش کردم.
لبخندی روی لب داشت و در عین خجالت زدگی ،حواسش به من بود .چهطور میشد شوکی به این عظیمی
رو هضم کرد؟ بیاختیار خندهای از ته دل کردم و گفتم:
خدایا ...چی بگم؟ چهجوری شکرت رو به جا بیارم؟چشم از آسمون گرفتم و با ذوق بیش از اندازهام ادامه دادم:
شیرینه! طعمش خیلی شیرینه خدا ...انگار باغِ من بعد از شش سال تالش ،بالخره امروز میوه داده.صدای خندههای آروم رازک هم شیرین بود .شیرینتر از هر چیز شیرینی که تا به حال هر کس خورده و
لذت بخشتر از هر اتفاقی که هر نفر تجربه کرده بود .به خودم اومدم و دست از راز و نیاز کردن با خدا
برداشتم .هنوزم لبخند ملیح و با حیایی که روی لبش بود ،باعثِ تبدیلِ دیوونگیِ طبیعیم به جنون میشد.
من چند وقت برای امروز صبر کردم؟ چند بار ناامید شده و چند بار باامیدِ همین روز ،دوباره ادامه دادم؟
بازم خندیدم و گفتم:
سامیار فقط عاشق رازکشه ...چه با موی بلند و چه با موی کوتاه .خودم باعث شدم موهات رو کوتاه کنیپس غلط میکنم اگه این موهارو نخوام.
از خجالت پایین رو نگاه کرد و با همون لبخند گفت:
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بیا همه چیز رو فراموش کنیم سامیار ،من این زندگی رو حاال که با همیم دوست دارم...جوری بهش خیره و توی حرفش غرق بودم که انگار دفعه اولم بود که میدیدمش .یا مثل مرداد سال
پیش که بعد از پنج سال ،دوباره صورت مثل ماهش رو دیدم .رازکم نگاهم کرد؛ اما این بار لبخندی روی
صورتش نبود .اضافه کرد:
فکر گذشته و اتفاقهای تلخش مثل دزدیه که انگار همیشه منتظره تا آرامشمون رو بدزده.زندگی ما نمیتونست اینطوری باشه .بیهیچ تردیدی ،دستم رو روی دستش که گوشه صندلیش بود
گذاشتم و گفتم:
من حال رو با تو ،آینده رو با تو و گذشتهای که تو رو به من رسوند رو دوست دارم .تمام اتفاقات گذشته،چه تلخ و چه شیرین حاال که تو با منی هیچ ارزشی ندارن؛ اما من دوستشون دارم؛ چون نامردی نکردن و
حق رو به حقدارش رسوندن .به اون دزد فکر نکن ماهِ من ،تا وقتی من کنارتم نه احساس خطر کن و نه
ترس .آرامش زندگیِ ما چیزی نیست که به این آسونی بشه تهدیدش کرد.
برگشتِ همون لبخند روی لبش ،برام بهترین چیز بود؛ اما فشردن دستم؛ اتفاقی بود که باعث شد از
خودم بدم بیاد .آخرین جملهام دروغ بود ،آرامش زندگی ما رو من تهدید میکردم.
***
با هم ناهار خورده و توی خیابونها راه رفته بودیم .میدونستم که دلش سفره هفتسین میخواست؛ اما
به احترام سمیر نمیتونستم این کار رو بکنم و رازک هم این رو میدونست .دوست داشت براش شعری
رو که اکثرا می خوندم بخونم ،منم بابت سرودن اون شعر به خودم افتخار کرده و براش خونده بودمش.
بازم مثل چهار ماه پیش از ته دلم گفته بودم:
«وقتی بارون صورتت رو نوازش میکنه
و وقتی همه دنیا موضوع حرفاشون تویی
من میتونم تقدیم کنم بهت یه آغوش گرم
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تا عشقم رو بهت ثابت کنم»
روز دوم عید ،همه جا تعطیل بود و ماهک میگفت همین خلوتی رو دوست داره .اونوقت منم میگفتم که
اون رو دوست دارم .خجالت میکشید و دستهاش رو بیشتر توی جیب پالتوش فرو میبرد .توی ذهنم
این پالتوی سفید رو مثل لباس عروس میدیدم و گذاشتن حلقه توی دست چپش رو تصور میکردم.
کاش حداقل یه طالفروشی باز بود ،تا با سودی که از این سه ماه توی شرکت به دست آورده بودم یه
حلقه قشنگ برای معشوقی که حاال میدونستم دوستم داره میخریدم .بهم گفته بود دلش برای صدای
دریا تنگ شده؛ اما چون دریا من رو یاد خسرو و شروع همه اون اتفاقات بد میانداخت ،به بهونه سردی
هوا از بردنش به اونجا امتناع کرده بودم .بازم دلیل مخالفتم رو میدونست؛ اما چیزی نمیگفت .رازک هم
مثل من راه چهطور آرامش داشتن رو یاد گرفته بود؛ اما اینبار انگار من دزد آرامشش بودم .حاال توی
خونه گرممون بودیم و سرش رو روی پام گذاشته و خواب بود .عذاب وجدانم نمیذاشت درست فکر کنم
و بهترین تصمیم رو بگیرم .دستهام رو باال بردم و از خدا خواستم که توی این مسئله هم تنهام نذاره .
باید هر چه زودتر یه تصمیم درست میگرفتم؛ اما نمیتونستم انتخاب کنم .باید بین سامیار آروم و سامیار
خودخواه ،یکی رو انتخاب میکردم و هر کدومش تبعاتی رو به همراه داشت .سرم رو باال گرفتم و به
ساعتی که به دیوار پذیرایی آویزون بود نگاه کردم .چهار غروب! وقتش بود با کسی مالقات کنم که هم
اون کمکم کنه و هم من اون رو .بالشت رو از پشتم برداشتم و به آرومی زیر سر رازک گذاشتم .با خیالی
راحت بـ ــوسهای به موهاش زدم و گفتم:
آرزو دارم که از عالم بر افتد رسم خوابتا نبیند هیچکس در خواب ،دیدار تو را
***
خورشید توی آسمون نبود؛ اما هنوز سایه پر نورش روی زمین خودنمایی میکرد .ماشین رو توی کوچه
قدیمی پارک کردم و پشت در خونهاشون ایستادم .تمام دیوارهای کوچه رو پارچههای سیاه "عرض
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تسلیت" پوشونده بود .انگشتم رو روی زنگ آیفون فشار دادم و وقتی گوشی رو برداشت گفتم:
آقای امیروند ،سه ماه گذشته! لطفا در رو باز کنین.به محض این که گوشی رو گذاشت ،دوباره زنگ آیفون رو فشار دادم:
تا کِی میخواین خودتون رو حبس کنین؟ نمیخوام بهتون مشاوره بدم ،برعکس .از شما مشاورهمیخوام.
روانشناس توی این شهر زیاده! اگه مشاور خوبی بودم پسرم االن زیر خاک نبود.دستم رو روی دیوار آجری کنار آیفون گذاشتم و قبل از این که قطع کنه گفتم:
خواهش میکنم آقای امیروند ،نمی خوام درباره سمیر حرف بزنم که نخواین بشنوین .درباره خودمه.صدای خس دار نفس کشیدنش رو از پشت آیفون شنیدم .به سردی گفت:
بیا باال.و در رو باز کرد.
از چند پله خاک گرفته باال رفتم و روی تراس ایستادم .چند ضربه به در چوبی زدم و وقتی در باز شد،
چیزی که دیدم به شدت ناراحتیم اضافه کرد .آقای امیروند الغرتر از همیشه شده بود و شونههای
استخونیش ،اون رو بیش از حد شکسته و خمیده نشون میدادن .موها و ته ریش سفیدش با لباس سراپا
سیاهی که تنش بود بیشتر از همیشه جلب توجه میکردن .اخمو و کامال جدی بود .سرش رو به عنوان
جواب سالمم تکون داد و به طرف هال بزرگ خونهاش رفت .وارد خونهای که اولین بار سمیر من رو بهش
دعوت کرده بود شدم و درش رو پشت سرم بستم .تمام پنجرهها بسته بودن و تنها چشمه نوری که خونه
رو روشن میکرد ،درز دیوار و همون پنجرههای نسبتا قدیمی بودن .نمیدونستم رنگ سبز پارچه مبلها رو
به خاطر تاریکی کدر میدیدم یا به دلیل کثیف بودن .همه جا رو ،حتی روی فرش پر نقش و نگار خونه هم
خاک گرفته بود .انگار درها و پنجرههای خونه رو به مدت یه هفته باز گذاشته بودن .هوای داخل خونه با
بیرون فرقی نداشت .به همون اندازه سرد و به همون اندازه سوزناک بود .مات و مبهوت به هر گوشهاش
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نگاه انداختم؛ اما اثری از وسیله گرمایشی ندیدم.
اگه اومدی اینجا درباره خودت حرف بزنی بشین؛ اما اگه میخوای همون جا بایستی ،برگرد و از خونهامبرو بیرون.
به خودم اومدم و با قدمهای آهسته ،خودم رو به مبل تک نفرهای که روش نشسته بود ،رسوندم .مبلهای
سلطنتی دیگه جالی چوب های کنده کاری شده سابق رو نداشتن .دستش رو روی دکمه قرمز کنترلی که
روی دسته مبل قرار داشت گذاشت و تلوزیون رو به روش ،رو خاموش کرد .قبل از این که خاموشش کنه،
آرم شبکه پویا و تصویر کارتونی که در حال پخش بود رو دیده بودم .اون تلوزیون تماشا نمیکرد ،انگار
فقط روشنش می کرد تا بتونه ذهنش رو از اون افکار دور نگه داره .البته ،این حدس من بود .روی مبلی که
دفعه قبل نشسته بودم نشستم .گلوم رو صاف کردم و گفتم:
فرصت ندادین که بهتون تسلیت بگم.به صفحه خاموش تلوزیون پر از غبار خیره بود:
روی حرفت بمون.منظورش به اون حرفی که درباره صحبت در مورد خودم زده بودم .نمیدونستم چهطوری و از کجا
میبایست شروع کنم .میترسیدم که منظورم رو متوجه نشه و من رو دروغگو بخونه .یک بارِ دیگه ،گلو
صاف کرده و با مالیمت شروع به صحبت کردم:
شاید اگه این حرفها رو بزنم ،فکر کنین درباره سمیره و از خونه بیرونم کنین؛ اما خدا شاهده کههمهاش مربوط به خودمه.
از وقتی تنها شدم ،ممکنه کسی رو راه ندم؛ اما اگه راهش بدم بیرونش نمیکنم.نفس راحتی کشیدم و با غم بیشتری ادامه دادم:
اومدم که ازتون مشاوره بگیرم و در کنارش ،از عذاب وجدانم کم کنم .گفته بودم مراقبش هستم وبهتون ثابت میکنم رفیقی نیستم که تنهاش بذارم؛ اما...
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زبونم از چرخیدن و گفتن ادامه حرف هام عاجز موند .آقای امیروند از سکوتم استفاده کرد و بدون به کار
بردن احساسی ،گفت:
تو مقصر نیستی جوون.کمکش بیفایده نبود و باعث شد زبون به اصرار باز کنم:
هستم! نمیتونم خودم رو ببخشم .اومدم اینجا تا شاید با عذرخواهی از شما ،کمی از بار گناهام کم بشه.کسی که لحظه مرگ کنارش بود تو بودی ،اگه دستات باز بود شاید االن حتی نگاهت نمیکردم؛ امااینطور نبود .من اون کسی بودم که دیر رسید و از اون روز ،هر لحظهاش رو با ضرب المثل نوش دارو
پس از مرگ سهراب گذروند.
باورم نمیشد که به این سادگی بعد از سه ماه ندادن جوابم ،گفته بود که ازم ناراحت نیست .گفتم:
وقتی رسیدین و به حرف من ،بیتردید خسرو رو کشتین؛ میدونستین اون قاتل سمیره؟از گوشه چشم نگاهم کرد و با غیض تکرار کرد:
روی حرفت بمون.دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و به این فکر کردم که چهجوری باید گفتگو درباره چیزی که ذهنم رو
مشغول کرده بود رو شروع کنم .توی حال خودم بودم که صداش رو شنیدم:
درباره چی میخوای مشورت کنی؟توی دلم ازش بهخاطر اینکه دوباره بهم کمک کرد تشکر کردم .صاف نشستم و گفتم:
حاال تنها چیزی که من رو اذیت می کنه همین مسئله است که االن میخوام با شما در میون بذارمش.من با همسرم تازه به یه زندگی آروم رسیدم؛ اما میدونم که این آرامش موقتیه؛ چون حقیقت بزرگی رو
ازش پنهون کردم که از برمال کردنش میترسم .از طرفی هم اگه برمالش کنم ،میترسم که این زندگی و
آرامشش با هم از بین برن.
چشمهاش رو یک بار بست و باز کرد:
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اگه برمال نکنی چی میشه؟به مبل تکیه دادم:
تا ابد با عذاب قایم کردنش زندگی میکنم و این مدام من رو عصبی و شرمنده می کن...نذاشت حرفم تموم بشه و سریعا گفت:
بهش بگو.نالیدم:
با چه تضمینی؟پوزخندی زد و دوباره نگاهش رو به تلوزیون انداخت:
تا وقتی مادر سمیر زنده بود ،این حقیقت که دوستش داشتم رو ازش پنهون کردم و وقتی مُرد؛ از غمهمین پنهون کاری شبانه روز روحم رو در عذاب دیدم .حاال هم که سمیر رفته ...تو داری یه پیرمرد رو که
عزیزترینهاش رو از دست داده و بازم مثل تمام عملیاتهایی که توشون شرکت کرده تنها بازمانده شده
میبینی .اگه یکم عاقل باشی زندگی دور از آرامشش رو هم در نظر میگیری .پس دیگه نیازی به صحبت
درباره این مسئله نیست.
دستهاش رو روی دستههای چوبی مبل گذاشت و با کمک اونها بلند شد .به نظر میاومد که از صحبت
باهام خسته شده؛ اما من نمیخواستم به این زودی از پیشش برم .با پررویی نشستم و گفتم:
یعنی دارین میگین حقیقت رو بگم تا اگه همسرم ترکم کرد ،تنهاییم رو با آرامش بگذرونم؟خنده دردناکی کرد:
مرده رو نمیشه برگردوند و فعال تنها چیزی که باعث میشه من زمان کوتاه قبل از مرگم رو این طورنگذرونم ،آرامشه .این روزا خواسته اکثر مردم توی همین پنج حرف خالصه میشه و آدما ،معموال همون
چیزی رو برای هم آرزو میکنن که خودشون بهش محتاجشن.
با تصور لحظهای که این حقیقت رو به رازک بگم و از کشیدن مجازات این خودخواهی ،وحشت کردم .تازه
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طعم خوشبختی رو کنار کسی که دوستش داشتم و میدونستم دوستم داره چشیده بودم و فکر این که به
همین زودی از دستش بدم ،برام خیلی دردناک بود .آقای امیروند همچنان ایستاده بود و نگاهم میکرد .از
روی مبل بلند شدم و گفتم:
اجازه میدین بازم پیشتون بیام؟فقط گفت:
بیا.دفعه بعد با هم به سرخاک سمیر میریم؟روش رو ازم گرفت:
اگه برای آروم شدنم به دیدن قبر عزیزهام عادت داشتم ،باید تک تک هم رزمهام که توی جنگ پارهپاره شدن رو دفن میکردم .قبر مهم نیست جوون ،همین که بدونی رفیق یا پدر خوبی براش بودی ،هم تو
و هم اون رو آروم میکنه.
از ناراحتیِ اینکه آقای امیروند احساس آرامش نمیکرد ،سرم رو پایین انداختم و گفتم:
این اواخر سمیر از این که حمایت شما رو داشت خوشحال بود و این به این معنیه که شما رو دوستداشت.
نمیتونستم آقای امیروند رو به اینکه پدر خوبی بود قانع کنم؛ اما میتونستم احساس سمیر رو بهش
انتقال بدم .خداحافظی کردم و وقتی داشتم سمت در می رفتم گفتم:
شما مشاور خوبی هستین ،این سمیر بود که با حرفهای من و شما شجاعت رو یاد نگرفت.در رو باز کردم و خواستم برم که امرانه گفت:
وایستا.به طرفش برگشتم و صورت اخم آلودش رو دیدم .گفت:
تو از سمیر ناراحتی!Page 432
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سرم رو تکون دادم:
اگه ناامید نمیشد و نمیترسید ،االن زیر خاک نبود.لبخند ناراحت کننده آقای امیروند بیشتر از چند ثانیه دووم نیاورد .جدی شد و جواب داد:
این که بدونی هر کاری که بکنی آخرش شکست میخوری و بهخاطر همین تسلیم بشی ،معنیش ترسنیست .خیلی از آدما با این که میدونن پیروز نمیشن؛ اما بازم بیهوده تالش میکنن؛ چون از شکست
میترسن! سمیرِ من شجاعانه شکست رو پذیرفت؛ چون میدونست نمیتونه پیروز باشه .پس دیگه
درباره پسرم اینطور حرف نزن.
از این حرفها ماتم برد ...چرا خودم به این نتیجه نرسیده بودم؟
***
رازک:
نمیدونستم وقتی فقط سه ماه از فوت سمیر میگذشت ،رژزدنم کار درستی بود یا نه؛ اما دوست داشتم
ازش استفاده کنم .حاال که از بابت افسانه هم خیالم راحت شده بود ،میتونستم آرامش بیشتری داشته
باشم .سامیار زنگ زده و گفته بود میاد دنبالم تا شام رو بیرون بخوریم .مثل دیوونهها با خودم گفته بودم
که اگه میدونستم زندگی مشترک کنار کسی که دوستش داری چهقدر خوبه ،زودتر به احساسم اعتراف
میکردم .وقتی رسید ،بهم زنگ زد تا از خونه بیرون بیام .از پلهها پایین اومدم و وقتی در پارکینگ رو
بستم ،تویوتای سفیدش رو جلوم دیدم .سوار ماشین شدم و سالم کردم .منتظر عکس العملی مقابل رژ
قهوه ای رنگی که روی لبم بود شدم؛ اما چیزی جز یه سالم سرد دریافت نکردم .اتاقک ماشین سرد و
تاریک بود .فکر کردم که بازم با فکر سمیر ناراحته؛ اما وقتی یاد خوشحالیِ ظهرش میافتادم ،نمیتونستم
این رو باور کنم .آب دهنم رو بهخاطر اتفاق بدی که احساسش میکردم به سختی قورت دادم و گفتم:
یادت رفته بخاری رو بزنی.توی جادهای که چراغهای قرمز خیابون روشنش میکرد راه افتاد و بیهیچ حرفی ،بخاری رو روشن کرد.
لبم رو جویدم و ترجیح دادم ساکت بمونم تا خودش صحبت کنه .همون مسیر تکراری رو چند بار دور زد و
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بعدش بالخره گفت:
اگه اون سوزن رو ول میکردم ممکن بود بمیری.با تعجب سرم رو به طرفش چرخوندم:
ولی ولش نکردی!اگه شیشه رو پایین نمیکشیدم و مریض نمیشدم هیچ وقت تو رو در حال تب که کنارم نشسته بودینمیدیدم.
اخم کردم و خواستم چیزی بگم که پیش دستی کرد:
میدونم! میدونم که خواستی گذشته رو فراموش کنیم؛ اما من تازه چیزی توی گذشته رو به یاد آوردمکه اگه نگمش ،در آینده هیچ آرامشی نخواهم داشت.
ترسیدم:
چه چیزی؟سینهاش رو پر از هوا کرد و با چهرهای مضطرب که به رو به رو خیره بود گفت:
تو به خاطر این سیصد میلیون تن به این محرمیت دادی و من وقتی خواستم سیصد میلیون رو به سجادبدم ،قبولش نکرد.
چشمهام بی اختیار درشت شدن:
پس چیکار کردی؟بازم از اون لبخندها زد که هیچ شباهتی به یه لبخند واقعی نداشتن و گفت:
دارم میگم سرت کاله گذاشتم رازک .از این که تو از هیچی خبر نداشتی ،بهخاطر اینکه از دستت ندم بهقیمت تنفرت سوء استفاده کردم .اون وقت میپرسی چیکار کردم؟ بدترین کار عمرم رو انجام دادم.
کاری که باعث شد تمام این مدت از خودم عصبی باشم و احساس عذاب کنم.
هیچی از دو جمله آخرش رو نفهمیده بودم .توی بهت کاری که باهام کرد فرو رفته بودم و از اعتراف
امروزم ،احساس حماقت میکردم .با یه اشاره دوباره تموم اون احساس و حالتهای قدیمی برگشتن.
دستم رو روی دستگیره گذاشتم و در حالی که به زمین نگاه میکردم گفتم:
ماشین رو نگه دار.Page 434
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سرش رو برگردوند و نگاهم کرد:
برای چی؟داد کشیدم:
میخوام گورم رو گم کنم تا با دیدنت یاد حماقت امروزم نیفتم.من خودخواهی کردم ...درست؛ اما اعترافش هم خودخواهی بود؟ چرا بهخاطرش با رفتن مجازاتممیکنی؟
پشت دستم رو به لبم کشیدم و رژی که با ذوق زده بودم رو با خشم پاک کردم .روی دست و صورتم
کشیده شد؛ اما دیگه برام اهمیتی نداشت .هیچی جز اعتماد و احساسی که به سامیار تقدیم کرده بودم و
حاال خورد شده بود برام مهم نبود .پوزخند زدم و به مسخره گفتم:
خب اعتراف نمیکردی و به اون سامیار خودخواه بودنی که زیر این پوست قایمش کردی ادامه میدادی!رازک احمق هم تا ابد عاشق همین پوست متظاهر میموند.
هم زمان دستم رو روی دستگیره گذاشتم و داشتم میکشیدمش که یه دکمه رو فشار داد و همه درها قفل
شدن .سرعتش سرسام آور بود و ماشینهای کنارمون مثل یه روح دیده میشدن .گفت:
نمیذارم بری ،نمیذارم زود تصمیم بگیری و خوشبختیمون رو خراب کنی.دست از داد زدن برداشت و به التماس افتاد:
بمون و یه طور دیگه مجازاتم کن.پس بردهات رو حتی نخریده بودی!دستش رو روی فرمون کوبید:
تو بردهی من نیستی ،این وضع رو نمیبینی؟ کی برده کیه؟جیغ کشیدم:
ماشین رو نگه دار.تو زنِ منی رازک ،فکر میکنی میذارم بری؟از حرص خنده وحشیانهای کردم:
از فردا دیگه نیستم!Page 435
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داد بلندی کشید:
نمیتونی نباشی...دستم رو روی گوشم گذاشتم و توی خودم جمع شدم .االنها بود که از عصبانیت و حس دلسوزی برای
دلِ سادهام ،گریهام بگیره .سامیار گفت:
ما بعد مدتها امروز به خوشبختی رسیدیم ،مگه نمیدونی تنها عامل آرامشمون همدیگه هستیم؟حرفش رو قطع کردم:
کی باعثشه؟ کی از اعتمادِ معشوقش سو استفاده کرد؟نفسش رو با اندوه بیرون داد و از سرعتش کم کرد .دستش رو به صورتش کشید و شیشه ماشین رو
پایین آورد .تمام احساساتی که توی این سه ماه بهش داشتم و خاطرات قشنگی که با هم داشتیم از
ذهنم میگذشتن .اونقدر عصبی بودم که اگه در قفل نبود ،خودم رو از ماشین بیرون پرت میکردم تا
بیشتر از این با بودن کنارش اذیت نشم .نمیدونستم باید چیکار کنم؛ ولی فعال تنها کاری که بلد بودم
عصبیشدن و خالیکردن حرصم بود .پوزخند صداداری زدم و چشمهام رو بستم:
وقتی بارونداره صورتت رو نوازش میکنه
و وقتی همه دنیا
موضوع حرفاشون تویی
من میتونم تقدیم کنم بهت
یه آغوش گرم
تا عشقم رو بهت ثابت کنم
چیزی نگفت .فقط حالت چشمهاش غمگین و غمگینتر میشدن .از ته دلم و با نفرت خندیدم:
همه چی دروغ بود.با همون خنده ،در حالی که شیشه ماشین رو پایین میکشیدم گفتم:
یازده روز تا سیزده بدر مونده؛ اما میخوام دروغ سیزده رو االن اعالم کنم.نگاهش کردم و چشمهاش رو به جاده دیدم .به شدت توی خودش فرو رفته و غمگین بود .از پنجره به
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بیرون نگاه کردم ،ماشینها با سرعت از کنارم رد میشدن .سرم رو از پنجره بیرون بردم .سامیار به
پالتوم چنگ زد و همونطور که رانندگی میکرد داد کشید:
چیکار میکنی دیوونه؟توجهی نکردم و به باد اجازه دادم صدای خندههام رو پخش کنه .هوا رو به تاریکی بود و چراغ ماشینها
چشمهام رو میزدن .اشک توی چشمهام جمع میشد و بعدش باد اونهارو با خودش میبرد .سامیار
همچنان برای کشیدنم توی ماشین تالش میکرد؛ اما من تازه مزه خوش خوردن تازیانه باد به صورتم رو
چشیده بودم .مثل آتیشی بودم که با باد دوستداشتنیش ،شعله ور و شعله ورتر میشد .جیغ کشیدم و با
خوشحالی خوندم:
دروغ سیزده عشق تو به من بود ...دروغ سیزده عشق تو به من بود.جیغهای کشداری کشیدم .سرنشینای هر ماشینی که از کنارمون رد میشدند ،با تعجب نگاهم میکردند.
کم کم داشت از سرعت ماشین کاسته میشد .خندهای شیطانی سر دادم و بازم خوندم:
دروغ سیزده اعالم شد .عشق اون به من ...دروغ سیزده عشق تو به من بود.دستی دور کمرم حلقه شد و جوری من رو توی ماشین کشید که از درد جیغ کشیدم .با خشم به سامیار
نگاه کردم .اخم ترسناکی کرده بود و به رو به روش خیره بود .زیر لب حرفی زد و شیشه پنجرهام رو باال
کشید .فکر کرده بود با اینکارش میترسم؛ چون زورش بهم میرسید خشمش رو با چنگزدن کمرم
خالی کرده بود .فکر میکرد من کوتاه میام و نمیتونم اذیتش کنم .کور خونده بود .با لحن کنایه گفتم:
چیه؟ از دروغ سیزده خوشت نیومد؟ اگه دوستش نداری یکی دیگه هم دارم.بدون اینکه بهش اجازه دادکشیدن بدم ،دستهام رو روی گوشهام گذاشتم و داد کشیدم:
دروغ سیزده هرگز گریهنکردنِ من بود..خفه شو!شوکه شدم .نمیتونستم دستهام رو تکون بدم و از روی گوشهام بردارم ،فقط نگاهش میکردم.
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یکبار دیگه داد کشید:
خفه شو!رگ پیشونیش باال اومده و صورتش قرمز شده بود .فرمون رو پیچوند و توی جاده خاکی پارک کرد .بغضی
که توی گلوم بود ترکید و اشکهام بیاجازه جاری شدند .بهم خیره بود و نفس نفس میزد .چشمهاش
رد اشک روی گونهام رو دنبال کردند و نوع نگاهش از خشم به اندوه تبدیل شد .چشم ازش نمیگرفتم ،با
نهایت نفرتم بهش زل زده بودم .دستش رو جلو آورد تا اشکهام رو پاک کنه؛ اما خودم رو عقب کشیدم.
به صندلی تکیه دادم و گفتم:
تو فقط یه دروغگوی پستی.چند لحظه با همون دستی که روی هوا مونده بود نگاهم کرد .حاال آرومتر شده بودم .ماشین رو خاموش
کرد و در حالی که داشت پیاده میشد امر کرد:
پیاده شو.منم پیاده شدم و در رو محکم بستم .با دست رنگیشده از رژ ،اشکم رو پاک کردم و بینیم رو باال کشیدم.
هوا خیلی سرد بود و دیگه کامال شب شده بود .صدای ماشینهایی که با نهایت سرعت توی جاده دو بانده
میرفتند ،تا اینجا هم که جاده خاکی بود میاومد .اینجایی که سامیار ماشین رو نگه داشت ،یه پرتگاه
بود .پرتگاهی که اگه روی لبهاش میایستادی ،میتونستی تمام چراغهای روشنِ توی شهر رو ببینی.
دستهام رو توی جیبم گذاشتم و در حالی که بیاراده اشک میریختم سمت پرتگاه رفتم .سامیار صدام
زد:
وایسا.مثل یه میخ به زمین کوبیده شدم .خودش رو بهم رسوند و جلوم ایستاد ،چهرهاش پر از نگرانی و غم بود.
گفت:
از من بیزار شدی؟ واسه کاری که اگه انجامش نمیدادم ،امروز رو هیچوقت نمیدیدیم؟Page 438
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سرم رو کج کردم:
توجیه میکنی؟ چه کاربلد!راهم رو کج کردم و خواستم از کنارش رد شم که دوباره راهم رو سد کرد:
چرا درکم نمیکنی؟دستهاش رو به دو طرف سرش کوبید و صداش رو باال برد:
اگه اینکار رو نمیکردم از دستت میدادم ..تو همون موقع هم ازم بیزار بودی .غیر از این دیگه راهدیگهای برای عاشقکردنت نبود.
چشمهام رو درشت کردم و با گریه سرش داد کشیدم:
بود ...بود .امکان نداشت که نباشه؛ چون تو همه راههارو امتحان میکنی .اصال عاشقم کردی ،اشتباهکردی که عاشقم کردی و حاال باید تقاصش رو پس بدی.
من اینکار رو کردم؛ چون میدونستم ما تنها منبع آرامش همیم.دستهام رو از جیبم بیرون آوردم و به سینهاش مشت کوبیدم:
پس آرامشم کو؟ فکر نکردی که اگه بهم بگی چه بالیی سرم میاد؟ اصال چرا بهم گفتی؟ چرا این راز روبا خودت به درک واصل نکردی؟
دستهاش رو روی بازوهام گذاشت و سعی کرد متوقفم کنه .برای رهایی از دستش تقال میکردم .دیگه
این دستها برام آشنا و محرم نبودند .ساکت و بیصدا ،فقط میخواست مهارم کنه و من رو توی بغلش
بگیره .از مشتزدن دست برداشتم و با گریه ازش فاصله گرفتم .با چشمهایی که از حس انزجار ریز شده
بودن نگاهش کردم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم:
کاش هیچ وقت احساسم رو اعتراف نکرده بودم.یکهخوردنش رو به وضوح دیدم و کمی دلم از این حرکت خنک شد .از کنارش رد شدم و سمت پرتگاه
رفتم .فکر کردم با اون حرفی که بهش زدم تا چند دقیقه ماتش میبره؛ اما فورا صدام زد:
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میخوای چیکار کنی؟نایستادم و همونطور که به لبهاش نزدیک میشدم به تندی جواب دادم:
نترس آقا سامیار ،اونقدر جرأت ندارم که خودم رو بکشم؛ اما جرأت کشتنِ تو ،تو سرم به وفور پیدامیشه.
لبه پرتگاه ،روی سنگ خاکی رنگ ایستادم و از اونجا به شهر نگاه کردم .تمامش زیر پام بود؛ اما
نمیتونستم با یه قدم ،خودم رو توی ال به الش گم و گور کنم.
پس چرا اینکار رو نمیکنی؟صداش رو درست از پشت سرم شنیدم .قبل از این که بداخالقی کنم و از خودم برونمش ،گفت:
اگه میخوای ترکم کنی ،پس اینطوری انجامش بده .خوشبختیم که همهاش به دست تو بود رو پسزدی ،حداقل بذار مرگم به دست تو باشه.
پوزخندی زدم و در حالی که شونههام رو از حرص باال داده بودم گفتم:
خیلی زرنگی؟ میخوای بعد از این که از شرت خالص شدم هم یه زندگی راحت نداشته باشم؟ اگه توپات رو توی زندگیم نمیذاشتی هیچ کدوم از این اتفاقها نمیافتاد ،پس رازک نیستم اگه پات رو از
زندگیم بیرون نکشم.
مثل خودم به دوردست خیره شد و با حالتی کامال برعکسِ من گفت:
حرفات آدم رو میسوزونه؛ اما عیبی نداره ماهکم .میدونم که اینارو حاال که ناراحتی میگی ،وگرنه خودتممیدونی که ما بدون هم نمیتونیم دووم بیاریم.
چشمهام رو بستم و با این کار ،چند قطره اشکی که توی صف انتظار بودن جاری شدن .بعد از چند نفس
عمیق توی اون هوای پاک و بیش از حد سرد ،بازشون کردم و چراغهای شهر رو درحال چشمک زدن
دیدم .انگار اونها هم حرف سامیار رو تایید میکردن.
***
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از اتاقم بیرون اومدم و توی یخچال ،قرص ژلوفن رو پیدا کردم .توی تاریکیِ آشپزخونه ،برای خودم
لیوانی از آب پر کردم و با قرص خوردمش .لیوان رو توی سینک گذاشتم و ساعت دیجیتالیِ روی اوپن رو
دیدم .ساعت سه صبح بود و توی این شش ساعتی که خودم رو توی اتاقم حبس کرده بودم ،نتونسته
بودم هیچ تصمیمی بگیرم .هنوزم از دستش عصبی و ناراحت بودم ،میخواستم برم؛ اما از طرفی هم
میدونستم که بدون اون نمیتونستم زندگی کنم .دستم رو روی سرم گذاشتم و شقیقههام رو ماساژ دادم
تا از دردش کمتر کنم .هم زمان چشمم به چاقوی تیزِ توی لیوان بزرگ بود و فکرم پیش کارهایی که
میتونستم باهاش بکنم .اگه رایکا بود ،االن میخواست که چیکار کنم؟ قطعا نمیذاشت پیش کسی که
آزارم میده بمونم؛ اما پس اگه تنهاش میذاشتم چهطور به زندگی ادامه میدادم؟ چشمهام رو بستم و
برادرم رو جلوی چشمم تصور کردم .چرا تصویر درستی از چهرهاش یادم نمیاومد؟ صورتش محو بود و
فقط میتونستم بدن نحیفش رو ببینم .دلیل فراموش کردنِ صورت برادرم که عزیزترینم توی زندگی بود،
سامیار بود؟ چشمهام رو باز کردم و بیهیچ ترسی چاقوی دراز و پهنِ رو برداشتم .خون به مغزم
نمیرسید و حتی نمیتونستم بفهمم که دارم به چی فکر میکنم! بیهدف راه افتادم و توی راهروی باریکِ
خونه تلوتلو خوردم .همه جا تاریک بود و چشمهام جایی رو نمیدیدن .به دیواری برخورد کردم و وقتی
سرم رو باال گرفتم ،خودم رو جلوی در اتاق سامیار پیدا کردم .مثل آدمای مست ،بیاینکه از دستور مغزم
پیروی کرده باشم در اتاقش رو باز کردم و چراغش رو خاموش دیدم .چرا روی تخت بزرگی که گوشه
اتاق بود نمیدیدمش؟ سرم رو چرخوندم و پشت پنجره بزرگی که کنار تخت بود ،پیداش کردم .پرده رو
تا آخر کنار کشیده بود و به ماه نصفه و نیمه نگاه میکرد .دستهاش رو توی جیب شلوار بلندش گذاشته و
سرش رو باال گرفته بود .انگار صدای باز شدن در رو شنید؛ چون همونطور که پشت بهم ایستاده بود
گفت:
قبال دردهام رو با چشم دوختن به پنجره اتاقت ،برای یه لحظه دیدنت تسکین میدادم؛ اما حاال که تویخونهامی؛ من اون کسیام که پشت پنجره ایستاده.
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تک خنده پر دردی کرد:
باورت میشه؟ حتی به دیدن سایهات هم راضی بودم.نفس عمیقی کشید و دوباره صدای مغمومش بلند شد:
عشق آن بغض عجیبی است که از دوری یارنیمه شب بین گلو مانده و جان میگیرد
یا همان پنجرهای است که شخص عاشق
روزها پشت همان پنجره هی میمیرد
چاقو رو پشتم قایم کردم و گفتم:
چهطور میتونی منِ دیوونه رو دوست داشته باشی؟چیه؟ میخوای بری؛ اما عشقت به من مانع میشه؟ اگه میخوای کاری کنی که دوستت نداشته باشم تاراحت بری ،باید بگم که هیچ وقت نمیتونی اینکار رو انجام بدی .عشق اگه واقعی باشه به این راحتیها
نمیشه از دل بیرونش کرد.
سرم رو پایین انداختم و پوست لبم رو گاز گرفتم .با این چاقو میخواستم چیکار کنم؟ من چه دیوونه
بودم که چاقو آوردم و سامیار چه سالم بود که با چند جمله آرومم کرد! گفتم:
من دیوونهام ...با دوست داشتنم خودت رو بدبخت نکن.به طرفم برگشت و سرش رو به عالمت منفی تکون داد:
تو دیوونه نیستی.هستم؛ چون وقتی که رایکا مرد خودم رو مقصر مرگش دونستم .از همه پسرها متنفر شدم ونفهمیدمچی شد که تو اومدی و همه چیز رو کن فیکن کردی.
خندید:
تو عاقل بودی که عوض شدی و با من به خدا ایمان آوردی.Page 442
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از تکرار کردن یک حرف برای اثباتش به دیگران متنفر بودم .صدام کمی باال رفت:
خدا؟ از چی حرف میزنی؟وقتی عشقت رو اقرار میکنی؛ یعنی به وجود خدا ایمان آوردی .فقط خدا میتونه یه عشق واقعی رو تویدلت بذاره.
از عصبانیت و حرف چرتی که تحویلم داد خندهام گرفت :
تو تا حاال دیوونهای رو دیدی که برای خدا نماز بخونه؟ من اگه عاقل بودم یک دقیقه چشم دیدنت رونداشتم و دقیقه بعد عاشقت میشدم؟ اگه عاقل بودم میاومدم و نصف شب به سینهات مشت میزدم؟
ولی دیوونهای رو دیدم که به خدا اعتقاد داشته باشه! مگه ایمان به خدا همهاش به نمازه؟با لبخندی از سر موفقیت به صورتش نگاه کردم:
پس خودتم به این باور رسیدی که من دیوونهام و باید من رو به آسایشگاه ببری.سرش رو باال گرفت و با جرئت گفت:
اگه من دیوونه این دیوونه باشم چی؟ اگه بخوام این خونه تبدیل به دیوونه خونه بشه چی؟جیغ کشیدم:
آخه المصب من اگه دیوونه نبودم که به احساسم اعتراف نمیکردم.چاقو رو از پشتم بیرون آوردم و ادامه دادم:
اینو چی میگی؟ ها؟ غیر از یه دیوونه ،دیگه چه آدمی اقدام به کشتن عشقش میکنه؟چند لحظه با حیرت به چاقوی براق و بعدش به من نگاه کرد .دستهاش رو آهسته آهسته به نشونه آروم
کردنم باال برد و با همون لحن غم زده گفت:
آدمی که از زندگی سیر شده و فکر میکنه دیگه چارهای نیست؛ اما اونقدر ناراحته که نمیتونه سرراستترین مسیر رو به روش رو ببینه.
دستم ناخودآگاه باز شد و چاقو روی زمین افتاد .قطرههای درشت اشک ،به سرعت توی چشمم ساخته
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شدن و روی صورتم روون شدن .لبم رو تر کردم و با لرزش صدام گفتم:
چرا سعی داری قانعم کنی که سالمم؟ بابا من اگه سالم بودم قدرت عشق رو میفهمیدم و مثل یه زنعاقل درکت میکردم .میفهمیدم که تو اونقدر دوستم داشتی که نتونستی ولم کنی ،پس میبخشیدمت
تا باهم خوشبخت بشیم؛ اما من اینجوری نیستم...
توی تاریکی قدمی به طرفم برداشت:
رازک تو همه اینا رو میدونی؛ اما انگار نمیخوای که بفهمی .چرا؟ چرا نمیخوای قدرت عشق و خدا روبفهمی؟
دستهام رو مشت کردم و داد زدم:
تو چرا میخوای شستشوی مغزیم بدی؟ چرا همهاش میخوای تغییرم بدی؟دستهاش رو کمی تکون داد:
هیس رازک ...آرومتر خانمم .تو تمام این مدت اینکار رو میکردم؛ چون میدونستم با این راه بهسعادت میرسی.
پوزخندی زدم و توی صورتش دقیق شدم .یه حسی بهم میگفت که اون یه مامورِ بدجنسه که میخواد
من رو از هویت واقعیم دور کنه .میخواستم اونقدر دقیق نگاهش کنم تا یه نشونه از تظاهر یا شرارت
توی صورتش ببینم؛ اما هیچ نوری برای واضح دیدن وجود نداشت .اون داشت مغزم رو شستشو میداد و
من این رو نمیخواستم .تنها راه ،همون چارهای بود که رایکا جلوی پام گذاشت .گفتم:
دیوونهها هیچ وقت به سعادت نمیرسن ...منم اگه دیوونه نبودم االن افکارم این نبود.چاقو رو از روی زمین برداشتم و به طرفش هجوم بردم .به سمتش میدویدم و فقط میخواستم که به هر
قیمتی همه چیز تموم بشه .جا نخوردن و فرار نکردنش باعث ترسم شده بود؛ اما نمیخواستم به تنها راه
چارهام عمل کنم .بهش رسیدم و درست همون لحظهای که نوک چاقو رو به فاصله چند سانتی شکمش
رسوندم تردید به وجودم رخنه کرد .دستم شروع به لرزیدن کرد و قبل از این که چاقو پایین بیفته ،دستی
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دور مچم حلقه شد .سرم رو باال گرفتم و توی چشمهای مصمم سامیار نگاه کردم .حاال اونم میتونست رد
اشک رو روی صورتم ببینه .به مچ دستم فشار بیشتری وارد کرد و گفت:
فکر کردی چرا نمیتونی من رو بزنی؟ چون ضعیفی و نمیتونی آدم بکشی؟ نه خانم؛ چون من رو دوستداری؛ چون عاشقِ منی و میدونی که بی من خودتم میمیری .منم مثل توئم...
از شنیدن این حرفها خسته و بیزار بودم .مچ دستم رو توی دستش تکون دادم و با اون یکی دستم سعی
کردم عقب برونمش تا خودم رو آزاد کنم؛ اما نمیشد .زیر گوشش جیغ کشیدم:
تو یه عوضیِ پستی و من نمیتونم عاشق چنین آدمی...هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که با دست دیگه یقه لباسم رو گرفت و من رو به دیوار کناریش کوبید.
چنان درد فجیحی توی سرم ایجاد شد که چشمم برای یه لحظه سیاهی رفت .سامیار نفس نفس میزد و
هنوز مچ دستم رو بین دستهاش نگه داشته بود .دست چپش دور یقهام بود و اونقدری از زمین فاصله
داشتم که برای نگاه کردن توی چشمهام سرش رو باال گرفته بود .غرید:
میتونی.اخم ترسناکی کرد و داد کشید:
شش سال از عمرم رو برای رسیدن به امروز زندگی کردم ...برات همه کاری کردم و حتی نزدیک بودمعبودم رو از خدا به تو تغییر بدم و حاال که دارمت ،اجازه نمیدم بهخاطر یه خودخواهی بعد از این همه
طهارت ،زندگیمون رو نابود کنی .میفهمی چی میگم؟
از درد بدن و روحم ،با صدای بلند گریه کردم و ال به الش گفتم:
تو ...تو اون ...سامیاری که قبال بودی ...نی ...نیستی.بیشتر به دیوار فشارم داد و من رو باالتر برد .داشتم از تنگی نفسی که بهخاطر کشیده شدن یقهام بود،
احساس خفگی میکردم .دادی که کشید اونقدر برام وحشتناک بود که سرم رو برگردوندم .با لحنی
ترسناک که تا حاال ازش سراغ نداشتم گفت:
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فکر میکنی فقط تو توی این جریان تغییر کردی؟ آره؟ تا قبل از مرداد سال پیش ،من بهخاطر این که تورو نداشتم به یه تیکه سنگ سرد و مغرور تبدیل شده بودم .با دیدنت به آرامش رسیدم و حاال که داری
خودت رو ازم میگیری ،باید از این بترسی که داری کم کم اون سامیارِ مثل سنگ رو بیدار میکنی.
از ترس به هق هق افتادم:
من رو نترسون ...من از مردن نمیترسم.یقهرامو ول کرد و من رو روی زمین گذاشت؛ اما هنوز به دیوار فشارم میداد .دست آزادم رو روی گلوم
گذاشتم و نفسهای عمیق کشیدم .دوباره فشار دستش رو روی مچم زیاد کرد و نگاه سهمگینش رو به
چشمهام دوخت:
که از مردن نمیترسی؟! پس من رو بکش ..از حرفش جا خوردم .چشمهای ترسیده و مضطربم مثل یه کارخونه تولید انبوه ،به اشک سازی ادامه
میدادن .فریاد سامیار دستپاچهام کرد:
من رو بکش!مچ دستم رو آزاد کرد و سرش رو عقب برد تا هر دومون بتونیم فاصله نوک چاقو تا شکمش رو ببینیم.
ضربان قلبم روی هزار رفته و پاهام شروع به لرزیدن کرده بودن .چاقو توی دستم تکون تکون میخورد؛
اما فاصلهاش تا پیراهن جذب سامیار ،نه کم میشد و نه زیاد.
پس چرا نمیکشی؟ ها؟شوکه شدم و به زاری افتادم .نمیتونستم اینکار رو بکنم و فقط دلم میخواست این ماجرا رو تموم کنم.
سامیار با هر دو دستش دستهام رو گرفت و با باال بردنشون مجبورم کرد توی صورت جدی و اخم
آلودش نگاه کنم .بهم نزدیک شد و زیر گوشم گفت:
من رو نمیکشی؛ چون میدونی اینجوری خودتم میمیری! این نشونه عشقه و عشق تو رو به کمال وایمان به خدا میرسونه .کجای این مسئله برات نامفهمونه؟
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دستهام رو ول کرد و وقتی ازم دور شد آرامشش رو از دست داد؛ چون داد کشید:
چرا نمیخوای بفهمیش؟چاقو رو ول کردم و همراهش ،روی زمین افتادم .دستهام رو روی گوشهام گذاشتم تا دیگه صدای
دادش اذیتم نکنه .توی خودم جمع شدم و با صدای بلند گریه کردم .حق با اون بود و من بهخاطر رسیدن
به این نتیجه احساس گنگی داشتم .سامیار فورا خم شد و چاقو رو از دسترسم دور کرد .بیشتر از من
نفس نفس می زد و انگار بیشتر از من داغون بود .مدتی رو به روم ایستاد و با دستهایی که بهخاطر
ناراحتی و پشیمونی روی سرش گذاشته بود ،گریهام رو تماشا کرد .آروم آروم دستهام رو از روی
گوشهام برداشتم و اشکهام رو پاک کردم .همین که سامیار قدم کوتاهی به طرفم برداشت ،بیشتر از
قبل زانوهام رو به خودم نزدیک کردم و به دیوار چسبیدم .زیرزیرکی میدیدمش؛ اما از نگاه کردن به
چشمهاش میترسیدم .آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
ازت میترسم.از کالفگی دستش رو به صورتش کشید و گفت:
منم از کارهایی که میتونی باهام بکنی میترسم.با قدم دیگهای که برداشت دستهام رو باال آوردم و روم رو ازش گرفتم:
تو روخدا نیا ...برو عقب.چشمی گفت و در حالی که عقب گرد ازم دور میشد ،زمزمه کرد:
باشه رازکم ...باشه خانمم.اونقدر دور شد که به تخت رسید و روی گوشهاش نشست .یک بار دیگه اشکهام رو پاک کردم و بینیم
رو باال کشیدم:
امروز ...جدی گفتی که موهای من رو به موهای بلند ترجیح میدی؟لبخند زد:
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چیکار کنم که باورم کنی؟نفس عمیقی کشیدم و نگاهش کردم .از پیشونی بلند و ابروهاش گذشتم و به چشمهاش رسیدم.
احساساتم در حال کامل شدن بودن؛ چون حاال دیگه ازش نمیترسیدم .گفتم:
تو یه شوک برای برگشت به زندگی بهم وارد کردی...مثل خودش لبخند زدم؛ اما مالِ من ،مثل اون پر از آرامش نبود و هنوزم میشد کمی از غم رو توش
احساس کرد .تو چشمهای مهربونش غرق شدم و گفتم:
تا حاال بچهای رو دیدی که از مادرش بترسه؛ اما بازم به مادرش پناه بیاره؟سرم رو سمت پنجره چرخوندم و به ماه نیمهای که توی آسمون بود نگاه کردم :
منم حس اون بچه رو دارم؛ اما بازم احساس بیپناهی میکنم؛ مثل اون ماه که تو شبای سرد زمستون،توی آسمون پر از ابر سیاه ،بدون ستارهها احساس بیپناهی میکنه.
صدای پاهای سامیار ،روی سرامیک گرم اتاقش رو شنیدم .مثل بارون که اولش نم نم میاومد و بعدش
همه جارو خیس میکرد ،یواش یواش بهم نزدیک شد و بیهیچ حرفی کنارم نشست .نگاهش رو در حالی
که به ماه خیره بودم ،روی خودم حس میکردم و از اینکارش توی دلم خندهام گرفته بود .سرش رو به
دیوار تکیه داد و خوند:
وقتی بارونداره صورتت رو نوازش میکنه
و وقتی همه دنیا
موضوع حرفاشون تویی
من میتونم تقدیم کنم بهت
یه آغوش گرم
تا عشقم رو بهت ثابت کنم
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چشم از ماه گرفتم و به سامیار دادم ،همزمان لبخندی که حاال مثل خودش پر از آرامش بود زدم و گفتم:
من باورت کردم سامیار.سرش رو باال گرفت و زیر لب گفت:
خدایا ...بالخره هردومون به وعدههامون عمل کردیم؛ شکرت.خندیدم و سرم رو روی شونهاش گذاشتم .دستش رو روی گونهام گذاشت و گفت:
دیگه بی پناه نیستی ماهِ من ،همه چی تموم شد .حاال فقط ما و زندگی آروممون موندیم .***
پایان
96/5/28
سخن نویسنده:
از تمامی شاعرانی که از شعرشان استفاده کرده و به دالیلی نتوانستم نامشان را ذکر کنم ،پوزش میطلبم.
این رمان برای من نیز مانند شما ،بسیار طوالنی و گاهی طاقتفرسا و در مقابلش اوقاتی هم بسی
هیجانانگیز و زیبا بود .نوشتنش با چهاربار وقفه طوالنی که در میان نگارش اتفاق افتاد ،یک سال و دوماه
طول کشید و در این بین ،من شاهد تجربهاندوختن و درسگرفتن از تمامی شکستها و نکات ریز
داستاننویسیام بودهام .سعی کردم با استفاده از این رمان ،پندهای مفیدی دهم و اثرات خوبی در ذهنها
باقی بگذارم؛ اما بهخاطر سن کم و تجربه اندک از دردهای زندگی ،نتوانستم آنطور که مد نظرم بود از
عهدهاش برآیم؛ اما میدانم که این نکات حتما در داستانها ،رمانها و شعرهای آیندهام به خوبی رعایت
میشوند .
به امید آیندهای خوش فرجام و سرشار از آرامش – مانند رازک  -برای یکایک شما عزیزان.
دینه دار
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برای دانلود رمان های بیشتر و با فرمت های دلخواه ،به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید :
WWW.NEGAHDL.COM

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود ،و مطالعه رمان های در حال تایپ ،به انجمن نگاه دانلود مراجعه
کنید :
WWW.FORUM.NEGAHDL.COM
معرفی رمان های در حال تایپ ،رمان های جدید سایت ،و اطالع رسانی های سایت و انجمن در کانال تلگرام نگاه
دانلود به نشانی :
T.ME/NEGAHDL
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