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حافظه شخصیرمان  رمان مهــرگان ده و ده دقیقهرمان    
گامه کســـ ر ی یک دیدار، خادر هن

حقایق از پِس فرجام آتشــی موه،د، 
شاه کلید موما از غفلت برمی خیزند. 

گیرد و در میان آگاهان پیشـــی می
ی یک رحمانههای صریح و بیتلقین

ـــی . کنــدمنجی ظه،ر می در تالش
های نافرجام برای هجی کردن نهان

فای خیر  یان پیچ و خم اخ  درون، م
شــ،د و آهی و شــر، جانی گرف ه می

رد. خاطرات در ِحرمانی محض گیمی
دهند و ماضــی را به آتی ریشــه می
های دهند تا ســرانجام با پی،ند می

 .یک فرش ه را رو به پرواز س،ق دهند

قه روای گر زندگی مردی از  ده و ده دقی
دودمـاِن تفـاخر اســــت کـه خ،بینی 
وج،دش را احاطه کرده. ناگه با اتفاقی 
ای غیر من ظره در یک ســـاوت و دقیقه
شـــ،د. همــه زیز برایم منح،س می

اش غروب و شــس ســیه آف اب زندگی
شـــ،د. اش میمهمان همیشـــگی خانه

یایم را پر مییاس و کند و ناامیدی دن
ساوت ها و دقیقه ها انزجار می از تمام 

یابد. در میان تمام نامالیمت ها پرت،ی 
اش پر قدرت مهمان ناخ،انده ســـرازه

گیرد و شــ،د و جای قیرگ،نی را میمی
طل،ع صـــدح د  انگیزی در ده و ده 

 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

ــی، حافظه ــخص یی را «رها»ی ش
یت می کامی روا نا کند که روابط 

به خ،د دیده. باری فردی به او را 
ای نشـــان نداده و بار دیگر، والقه

ــــده ه،ا ش  .شـــخصـــی دوِد 
اما روزمره و زندگی او را به سمت 

ی پیشین ی شکست خ،ردهرابطه
دهند و روزگار بر مراد ســـ،ق می
که دود  .می زرخد تا پیم از آن

شدگان برگردند و با هراس، اظهار  
به  یده  ماجرا تن که این  ند  کن

 .هایی از ابهام استسمان و گرهری

 دانل،د دانل،د دانل،د

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/
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 :خالصه

زمانه یه دختره با گذشته پر پیچ و خم. بنابه دالیلی بعد از چندین سال با برادر 
ه که تمام گذشته و حال و شخوندش به تهران میاد و در اون جا با کسی آشنا می

 ...آیندش وصل شده به اون شخص

 :مقدمه

 در این هیاهوی دنیا

 میان آدم های خوب و بد

 به یک دلخوشی نیاز دارم،

 ...یک بهانه برای زندگی

 یک بهانه برای گذراندن زمان های تنهایی

 گرچه زمانه، زمانه خوبی نیست

 عاشقی در این زمانه برایم سخت شده

 اما

 هفت خان من بگذر و عاشقم کنتو از 

 تو تمام زمانه ام باش،

 (: تا تمام زمانم را با تو بگذرانم

 .جویدمدادم و با همون سرعت آدامس میو تند تند تکون میپام
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 .و متالشی کرده بودمنتظر موندن اعصابم

ار هزارم به الیاس پیام دادم: تموم نشد جلسه  جا شدم و برای ببهسر جام، جا
 ت؟کوفتی

 !کمی بعد جواب داد: صبر زمانه، صبر

و کنار گذاشتم و به منشی شرکت نگاه کردم که بسان خران زحمت کش کار گوشی
 .دویدکرد و از این ور به اون ور میمی

 و داشته باشه؟واقعًا شرکت به این بزرگی چرا باید همین یه منشی

 .م انداختمو از روی شونه هام برداشتم و روی سر شالم

نوز بیست دقیقه از جلسه گذشته بود و از این که اومده بودم، به گوهر خوردن ه
 .افتادم

 .ناچارًا به در و دیوار شرکت نگاه کردم

 .پر از تابلو های هنری بود

 !کردو به فحش دادن ترغیب میاز اون تابلوهایی که آدم

 .معلوم نیست بابت این تابوهای چرت و پرت چقدر پول حروم کردن

 .درده های بیمرف

 .یکی از تابو ها، از به هم چسبیدن چند تا مثلث کشیده شده بود

 .وسط یکی دیگشون فقط یه خط منحنی کشیده بودن
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یکی دیگه هم نیمرخ یه زن سیاه پوست بود که اگه زیرش می نوشتن سارا شیش 
 .شدساله از تهران، قطعًا تو برنامه نقاشی نقاشی شبکه پویا ازش استفاده می

 .به در ورودی شرکت نگاه کردم

حیف که کوچه خیابون های تهران و بلد نیستم وگرنه تا اآلن هزار بار رفته بودم 
 .بیرون

 .همون موقع در با ضرب باز شد، جوری که صدای کوبیده شدن در به دیوار بلند شد

 .با چشم های گرد شده به پسر بچه نیم متری که درو باز کرده بود، نگاه کردم

 !جادیوونه خونه ایه این عجب

 !کنیبا نیش باز وارد شد و گفت: ساالری تو که باز مثل اون حیوون نجیب کار می

داد گفت: سالم آقا ساالری لبخند پر حرصی زد و در حالی که عینکش رو باال می
 !مهرزاد

پسر به مردی که با کوهی از پرونده از کنارش رد شد لبخندی زد و گفت: سالم لیمو 
 !انیام

 !مرد خندید و گفت: سالم آقا مهرزاد

 و رو به ساالری گفت: پرونده ها رو کجا بذارم؟

ساالری جواب داد: لطفًا ببرینش تو اتاق جناب رئیس تا بعد از جلسه امضاء کنن، 
 .آقای امانی



 

 
6

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

و می پایید شکالتی از روی میز برداشت و گفت: پسر همون طور که زیرچشمی من
 بابام کجاست؟

 .رتون جلسه دارنپد _

 .شکالتش را با حوصله خورد و به سمت ساالری رفت

 !پچ پچ کنان گفت: این گاگول کیه؟

 !شنومبا چشم های گرد شده گفتم: دارم می

 .پسر لبخند خجولی زد که گونه اش چال افتد

 .بینمش، یه حس عجیبی دارمبا این که اولین باره می

 ...انگار قباًل هم دیدمش

شم که یا اصاًل ندیدمش، و به همه دارم و در نهایت متوجه مین حسگر چه من ای
 .یا شبیه یکی دیگه به نظرم اومده

 .در کل خیلی گیجم

 .جابا این که روابطم با بچه ها چندان خوب نبود، لبخندی زدم و گفتم: بیا این

 .بی تعارف کنارم نشست و شکالتی هم بهم داد

 .و به هم ریختم، موهای لخت خرماییشامو گرفتم و با دست دیگهشکالت

 !چه پسر خوشگلی! چه چشم های قشنگی داری _

بی ذوق به تعریفم، گفت: چرا ندیده بازی در میاری؟ خوبه خودت هم چشم هات 
 !رنگیه
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 .لبم رو از داخل جویدم

 !پسر پررو و زبون بازی بود و من هم از این ویژگی بچه ها متنفر بودم

 !بینیم و فشار داد: دماغت عملیه؟ و باال آورد ودستش

 .لب هامو جمع کرده و سرمو تکان دادم

 !این بار به لب هام اشاره کرد و گفت: لب هاتم پروتزه

 !با حرص گفتم: آره

 !قدر فیکینچ! چه _

دستم رو بلند کردم که پس گردنی ای نثارش کنم، اما با نگاه ساالری که روم زوم 
 .بود پشیمون شدم

 .انه ای زدم و گفتم: عزیزم! هر کس باید به چشم خودش خوشگل بیادلبخند احمق

 !چه حرف چرتی زدی! اما در کل افسرده نشو، خوشگلی _

 !لبخند نجیبانه ای زدم و گفتم: مرسی خوش تیپ

نگاهی به لباس هاش کرد و گفت: اآلن که لباس مدرسه تنمه. باید با لباس های 
 .مامان جونم میگه خودم ببینیم. تیپم به بابام رفته،

 با فضولی گفتم: بابات، آقای آذینه؟

 !دهریلکس گفت: بابام بهت رو نمی

 چشم هام گرد شد و گفتم: یعنی چی بچه؟
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 .کفش هاشو در آورد و چهار زانو روی صندلی نشست

و با لبخند گفت: بابام خیلی جدیه. از دخترای عملی هم خوشش نمیاد، منشیش
 ...ببین

 .ی نگاه کردیمهر دو به ساالر

 .زن تقریبًا سی ساله و ساده ای بود

 .شدیک قلم آرایش هم در صورتش دیده نمی

 .به تصویر خودم رو دیوار آینه ای نگاه کردم

 .هزار نوع کرم زده بودم که خراشیدگی های کم و بیش پوستم رو پنهان کنم

 !و البته صد قلم آرایش دیگه و لباس های مد و تیپ اروپایی

وت به آدامس جویدنم ادامه دادم و گفتم: در هر صورت من عالقه ای به زن بی تفا
 .دوم شدن ندارم

 !گیرهاش گفت: بابام هم تورو نمیبا لحن کودکانه

کنم! مغز  من هم با لحنی کودکانه تر گفتم: عزیزم! من هم با بابات ازدواج نمی
 .کروکدیل آسیایی نخوردم که

 .ه از تو خوشگل تر بودبرو بابا! مامان من یه عالم _

 لبخندم محو شد و آروم گفتم: بود؟

 .اش کمی درهم شدچهره

 .شه که بابام بگیرتتاما سریع به حالت اول برگشت و گفت: این دلیل نمی
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 پوفی کشیدم و گفتم: گیر دادی ها بچه. کی خواست زِن بابای تو بشه؟

 .باز شد که جواب بده در اتاق کوفتی مدیریتقبل از این

 .ن و مرد الیاسو دیدمزو چرخوندم و از بین اون چندتا سرم

 !سریع بلند شدم که به سمتم اومد و گفت: باز اعصابت چیزمرغی شد؟ گفتم که نیا

 حاال درست شد؟ _

 ...با ذوق گفت: آره؛ قرارداد بستیم. راستی

 .اش به مهرزاد جلب شدهمون موقع توجه

و پر  که با زمانه ما جور شدی و وقتشاین با لبخند گفت: سالم آقا کوچولو. مثل
 !کردی که یادش رفته سر من غر بزنه

مهرزاد اخمی کرد و گفت: سالم! شما اگه از عینک استفاده کنی دیگه بقیه رو  
 .بینیکوچیک نمی

الیاس که از برخورد مهرزاد جا خورده بود، خندید و گفت: حق با شماست قربان! 
 ازت قرض بگیرم؟و تونم خواهرمحاال من می

 !مهرزاد نگاهی به من کرد و گفت: آره بابا، مفت چنگت

 .و برام تکون داد و گفت: خوش گذشت، بایدستش

 .و دنبال کردمبا لبخند مسیر رفتنش

 .و بغلش کردبه سمت مرد کت شلواری بلند قدی دوید و پاهاش

 .مرد جلوی مهرزاد زانو زد و گفت: خوبی آقا مهرزاد؟ خسته نباشی
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 .مهرزاد با لحن لوسی گفت: خوبم بابایی

 .پس پدرش این بود

 !خدایی چه مرد جذابی بود

 زمانه؟ هو باتوام! کجایی؟ _

 گنگ گفتم: هان؟

 .و گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنمچونم

باالخره چشم از پدر مهرزاد گرفتم و به الیاس نگاه کردم که گفت: مسیح آذین. 
 ! خوبه، پسندیدی؟بیست و شش ساله، مهندس عمران

 .داددوباره بهش نگاه کردم که داشت با حوصله به چرندیات مهرزاد گوش می

 !شدی؟خدایی جذابه! تو نگاهش کن، اگه دختر بودی عاشقش نمی _

الیاس ناباورانه خندید و گفت: عجب بی حیایی هستی تو! انگار نه انگار من برادر 
 !بزرگترتم

 !ی عزیزم! چشم های مهرزاد هم مثل خودشهبا لبخند مسخ شده ای گفتم: وا

 !خواستم بزنم تو ذوقت مثالً دونی متاهله؟ میپس می _

 .و حس کردهمون موقع انگار سنگینی نگاهم

 .های خوشگلش نگاهم کردو بلند کرد و با چشمسرش

 .نی به نشونه سالم تکون دادمو سرم رو با هدف مخ ز لبخند جذابی زدم
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 .رو چند میلی متر تکون داد اخم محوی کرد و سرش

 !چه بدخلق

دست الیاس و گرفتم و گفتم: کافیه انگشتت بهش بخوره، با یه کامیون عسل هم 
 !رهو بشوری تلخیش نمیدستت

پرسی باید بگم شما هیچیتون به هم نمیاد. تو نه و میخندید و گفت: اگه نظر من
بچه. پس دورش و خط  حوصله آدمای از خود راضی و مغرور رو داری نه حوصله

 .بکش

 .عزیزم من از تو نظر نخواستم _

 !با تعجب گفت: زمانه؟

 .از شرکت خارج شدم و به سمت ماشینش رفتم

 !کنی دیگه، نه؟دنبالم دوید و گفت: شوخی می

 !با همون لبخند گفتم: ابداً 

 .و باز کردمو در ماشین

 !الیاس بهت زده گفت: تو دو دقیقه؟

 ن من بذاری؟خوای حرف تو دهکه! گفتم جذابه. تو چرا مینگفتم عاشق شدم   _

من تو رو نشناسم باید برم از این روبرو )با دست به بوتیک زنونه اشاره کرد( یه  _
چادر گل گلی بخرم، سرم کنم و بشینم با همسایه ها سبزی پاک کنم. تو اآلن هزار 

 .تا فکر شوم تو سرته
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 .نشستم و درو بستم

 .الیاس هم نشست

 به عشق در یک نگاه اعتقاد داری الیاس؟ _

 !نه _

 !با لبخند گفتم: منم اعتقاد ندارم! پس بحث مختومه ست

 !خواست حرف بزنه که دستم و باال بردم و گفتم: لطفاً 

 ...آخه _

 !درد! گفتم خفه شو _

 !خیلی پررویی زمانه _

باهاش ام بی توجه بهش، صدای ضبط و زیاد کردم و خودم هم با صدای نکره
 !خوندممی

 .باالخره رسیدیم

 .از ماشین پیاده شدم و درو محکم بستم

 .الیاس هم که به این رفتار وحشیانم عادت کرده بود، پیاده شد و درو قفل کرد

 .کرد ببینه قفل شدن یا نهبعد یکی یکی در هارو باز می

 .وبره. بیا بریم تکالفه گفتم: بسه الیاس دیوونه! کسی ماشین تورو نمی

 .آخرین در رو هم چک کرد و باالخره اومد
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 .با خستگی لباس هام و در آوردم و روی مبل انداختم

حاال ناهار دردپلو بخوریم یا خوراک حناق؟ اون مهندس خسیستون نباید ناهار  _
 داد؟می

 .تم ناهار بیاد پیشموندم. زنگ زدم به ترانه گفاآلن سفارش می _

 .نفسم و با حرص بیرون دادم

 !شه، روایت من بودمار از پونه بدش میاد در لونش سبز می

 .هاری تحملش کنماومد و حاال باید بیست چهمیشه از ترانه بدم می

من اگه جای الیاس بودم، به ازدواج با یه دختر چالغ کور فلج ناشنوای کما رفته 
 .رفتمدادم اما سمت این خودشیفته نمیرضایت می

 .مرحله ازدواج نرسیده بودن البته خداروشکر هنوز به

 خوای بگم نیاد؟الیاس اخمی کرد و گفت: می

 !بی تعارف گفتم: آره

 !جوری نبودیزمانه! تو که این _

 کار کنم؟زش! چیاو باز کردم و گفتم: خوشم نمیاد موهام

 دونی اون چقدر دوستت داره؟روبروم نشست و گفت: می

 خودش گفت؟ _

 !فت: آرهو روی گوشش گذاشت و گگوشی
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 !و ندارهغلط کرده با تو و ننه باباش و هفتاد نسل بعدش. اونم چشم دیدن من _

 .همون موقع طرف جواب داد و الیاس نتونست چیزی بهم بگه

 ...الو؟ سالم جناب. سفارش یه پرس کوبیده با تمام مخلفات و _

 خوری تو؟رو به من گفت: چی می

 .و نوشابه لیمویی و ساالد فصلدو پرس پیتزا پپرونی با سیب زمینی  _

 .سفارشاتم رو بازگو کرد و برای ترانه خانم هم غذای رژیمی گیاهی سفارش داد

 .دختره نچسب واسه غذا خوردن هم هزارتا ناز و افاده داشت

 ده؛و بگیره یه ماه نرسیده طالقش میدونم الیاس اینمن که می

 !کنه تو حلقشبس که نون و سبزی می

 .شمبه نون خوردن رضایت بده و نگه چاق میالبته اگه 

 .ادا اطوار هاش واقعًا رو مخم بود

سازن هم یه طرف قضیه که از ازلیت عروس و خواهر شوهر با هم نمیالبته این
 .است

 .زنگ در به صدا در اومد

 .بی تفاوت دراز کشیدم روی کاناپه و پفکی از تو ظرف برداشتم

 ...دوباره صدای زنگ

 !الیاس داد زد: زمانه، درو باز کنپشت بندش 
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 .این بار دو تا پفک و به زور تو دهنم جا کردم و به کارتون دیدنم ادامه دادم

 شنوی؟زمانه؟ می _

 !نه _

 !ستبا اخم از تو اتاقش بیرون اومد و گفت: رفتارت بچه گانه

 .مدستم و به معنای برو بابا تکون دادم و دوباره به صفحه تلویزیون نگاه کرد

 !عاشق این قسمت باب اسفنجی ام

 .آقای خرچنگ مثل من در حال پشه پروندن بود و دوزار درآمد نداشت

 .درواقع مشتری نداشت

این وسط خواست سر پاتریک و شیره بماله و همبرگرهاش رو بکنه تو پاچش، اما 
 .پاتریک هم باز مثل من آه نداشت که با ناله ترکیب کنه

 !سالم عشقم _

 ذوق گفت: سالم ترانه خانم! چه خبر؟ الیاس با

 مرسی عزیزم. خواهرت کو؟ _

 .دیدروی کاناپه دراز کشیده بودم و منو نمی

 .کنه. بیا توالیاس با تاسف گفت: داره باب اسفنجی نگاه می

ترانه تق تق کنان به سمتم اومد و گفت: سالم عرض شد زمانه خانم! تحویل 
 گیرین؟نمی
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 .کردم گفتم: علیک سالمو خاموش میحالی که تلویزینناچار بلند شدم و در 

 !و دراز کرد و گفت: روز به روز خوشگل تردستش

 .با این حرفش الیاس لبخند معناداری بهم زد و گفت: بیاین اینجا. اآلن غذارو میارن

اش کردم که شامل انواعی از فحش ها اعم از "چاپلوس گیاه نگاهی بدی حواله
 .خوار" بود

 !و بفهمهارم منظور نگاهمامیدو

خوام استراحت کنم و که کامل خوردم، بلند شدم و بدون تشکر گفتم: میغذام
 !الیاس. صداتون در نیاد

محلی من به ترانه و لحن حرف زدنم باهاش حرص الیاس که حسابی از بی
 ...خورد، گفت: عزیزم! مثاًل مهمون داریممی

 خواد مگه؟زبان میخودت که هستی. یه مهمون چند تا می _

 .خیرو تو هوا تکون دادم و گفتم: فعاًل شب بدستم

 .شد باز کردم و خمیازه کشیدمو تا جایی که میبه دنبال این حرف، دهنم

بعضی وقت ها کل سلول های صورتم از این خمیازه های پر و پیمون، درد 
 .گرفتمی

 .روی تخت دراز کشیدم و خیلی سریع خوابم برد

 .از این خواب شیرین نگذشته بود، که با کابوس از خواب بیدار شدم مدت زیادی

 .کمی طول کشید تا موقعیت رو درک کنم
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 .نفس راحتی کشیدم و عرق صورتم رو با دستمال پاک کردم

 .خیلی وقت بود از شر این کابوس ها راحت شده بودم

 ...حاال دوباره

 .مباز دراز کشیدم و پاهام و از روی تخت آویزون کرد

 !زمزمه وار گفتم: قایقی خواهم ساخت! از این همه درد و رنج خواهم گریخت

 .دستم رو تکیه گاه بدنم کردم و بلند شدم

 .در حال کش آوردن به بدنم، از اتاقم بیرون رفتم

 الیاس؟ _

 .زنی زمانه؟ کل خونه هشتاد مترهچرا داد می _

 .و گفتم: نه بابا هشتاد نیستنگاهی به خونه نقلی و موقتیمون تو تهران انداختم 

 .و بگوکارت _

لبخند کجی زدم و گفتم: ببخشید. یادم رفته بود تو دوران نامزدی تشریف دارین. 
 ترانه رفت؟

 .همون طور سرسنگین گفت: بله؛ رفت

 نویسی؟کنارش نشستم و گفتم: این ها چیه می

 .این بار جوابم رو نداد

 !باشه آقاداداش. سین کن و جواب نده _
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 .از جام بلند شدم و وارد آشپزخونه شدم

 .شهاه! هیچی تو این یخچال پیدا نمی _

و چیکار کنیم؟ خیار سرخ  نگاهی به خیار های پالسیده انداختم و گفتم: حاال شام
 .کرده بخوریم؟ انتظار نداری که من معجزه کنم الیاس

اصاًل از وقتی که الیاس بدون چرخوندن سرش، گفت: از وقتی که اومدیم تهران، نه 
 کنیم شده تو یه بار غذا درست کنی؟با هم زندگی می

کمی فکر کردم و گفتم: آره اون شب که با هم قهر بودیم واسه خودم املت درست  
 !کردم

و به هم نریز. خودم یه فکری به حال شام بله. فقط اون یه بار! پس لطفًا تمرکزم _
 .کنم هنوز ساعت هشتهمی

کنم خیلی انداختم و گفتم: نه بابا! پس چرا من احساس مینگاهی به ساعت 
 نخوابیدم؟

و داده به از ساعت چهار یه کله خوابیدی. فکر کنم خرس قطبی کارت شناساییش _
 .تو که چند وقت جاش باشی

پوکر نگاهش کردم و گفتم: خداروشکر من مادر شوهر ندارم؛ اما تورو دارم که هر 
 !دقیقه بهم کنایه بزنی

 غ سحر ناله سر کنمر

 داغ مرا تازه تر کن
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ام زنه بهت گریهو عوض کن؛ هر کی زنگ میاه الیاس! صد بار گفتم زنگ موبایلت _
 .گیرهمی

 بی توجه به من جواب داد: الو؟

برای خودم لیوانی آب پر کردم و خواستم به اتاقم برگردم که با حرف بعدش سر 
 .جام موندم

 .سالم مهندس. بله ممنون _

 !گم کیه؟ صدا درنیار، لب بزنروبروش نشستم و آروم گفتم: کیه؟ الیاس باتوام! می

 .الیاس که از دستم عاصی شده بود گفت: بله آقای آذین! اگه شرایط جور بود، حتماً 

 گه؟گفتم: خودشه! حاال چی می  و با ذوق به هم کوبیدم ودست هام

 .ممنون، خدانگهدار _

 م: چرا قطع کردی؟با لب های آویزون شده گفت

 مانه! این کارها یعنی چی؟ز و رو میز گذاشت و گفت: وای گوشی

 چی گفت؟ _

 .گفت واسه آخر هفته جشن گرفته و همه کارکن های شرکت دعوتن _

 .ریمذوقم و با حرف بعدیش کور کرد: اما ما نمی

 و به کمرم زدم و گفتم: اون وقت چرا؟دست هام

 .نه شدی! زده به سرتدلیلش واضحه؛ چون تو دیوو _
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 .بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت

منم دنبالش رفتم و شاکی گفتم: یعنی چی دیوونه شدی؟ دیوونه تویی و اون ترانه 
 .خانمت

خواد بدمت دست مردی که زنش گم. من دلم نمیرک و پوست کنده بهت می _
 .مرده و بچه داره. تو لیاقتت خیلی باالتره

 .خوام باز ببینمشمن فقط جذب مهرزاد شدم و می پوزخندی زدم و گفتم:

کنم. مگه و از روی حرص ادامه دادم: اگه باباش هم ازم خواستگاری کنه قبول می
 تو وقتی از ترانه خواستگاری کردی از من نظر پرسیدی؟

شم روبروم وایساد و گفت: زمانه جان! عزیزم من، خواهر خوشگلم. من حاضر نمی
 !به این ازدواج

 خنده ای کردم و گفتم: زده به سرت! حاال مگه اون از من خواستگاری کرده؟ تک

 !جوری پیش بره و تو ازش خواستگاری کنیترسم همینمی _

 !این هم ایده بدی نبود

 .خندیدم و روی صندلی نشستم

 .الیاس مشغول شام درست کردن شد

 پزی؟و برداشتم و گفتم: چی میبه ناچار یکی از خیار های تو یخچال

 .نیم نگاهی به صورتم انداخت و گفت: پاستا
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کنم داداشی، انگشت اشاره و شصتم و به هم چسبوندم و گفتم: بهت افتخار می
 !یعنی آبجی! دیگه کدپسر شدی واسه خودت

و کشه. به امید تو بشینم که جفتموناخمی کرد و گفت: زهرمار! خجالت هم نمی
 .یه فکری کنماز گرسنگی بکشی؟ دیگه مجبورم خودم 

و به نشونه تسلیم باال بردم و گفتم: باشه باشه! هر وقت تموم شد صدام  دست هام
 .کن

 .به سمت اتاق رفتم و روی تخت نشستم

 .دا کردم و اینستا رو باز کردمو بعد از کمی جست و جو پیگوشیم

 !با دیدن سیل پیام، سوتی زدم و گفتم: چقدر کشته مرده

 .سحر و دادم اول از همه جواب سالم

 سریع سین کرد و گفت: اومدین تهران؟

 .گازی به خیار زدم و با صدا جویدمش

 .همزمان تایپ کردم: آره دو سه روزه

 پس چرا یه خبر ازم نگرفتی بی مرام؟ _

 !صادقانه نوشتم: باور کن به کل فراموشت کرده بودم

 !فکر کنم بهش برخورد

 .دچون دیگه جواب نداد و کمی بعد آفالین ش
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سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و گفتم: هی روزگار! همیشه چوب سادگی و 
 .و خوردمصداقتم

 .و باال گرفتمطاق باز دراز کشیدم و گوشی

 .خیلی زود دستم خسته شد و تغییر حالت دادم

 .این بار روی شونه راستم خوابیدم

 .و دادمیک در میون جواب چرت و پرت هاشون

تونم پروندم که یکی پیام داد: میرفت و پشه میحوصلم سر میدیگه کم کم داشت 
 و بگیرم؟وقتتون

 !واو! چه های کالس _

 .خواستم سریع جواب بدم اما پشیمون شدم

 !بذار دوزار کالس بذارم براش

 .و نگاه کردمرفتم تو پیجش و عکساش

 .به زحمت خم شدم و تقه ای به چوب عسلی زدم

سه مامانش نگهش داره. به چشم دوست پسری چه تیکه هزاراهلل اکبر! خدا وا _
 !ایه

 کی تیکه ست؟ _

و بلند کردم و گفتم: چند بار بگم بدون در زدن نیا تو؟ این جا اتاق یه خانمه سرم
 ...نفهم! شاید کار شخصی داشتم، اصاًل شاید
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 و پیدا کردی؟نپیچون زمانه! کی به چشم دوست پسری تیکه است؟ شماره مسیح _

 !اره به عکس های پسره نگاه کردم و گفتم: مسیح کیلو چندهدوب

کنارم نشست و گفت: خداروشکر! یکی کم بود، شدن دو تا! با منم که تعارف نداری 
 !اصاًل. برادر بزرگ تر و اینا همه پشم

خوام با یارو حرف بزنم. یه کم شعور برادر بزرگ چه صیغه ایه؟ برو بیرون می _
 .ی تو راحت نباشمداشته باش، شاید جلو

به سنگ پای قزوین گفتی برو جلو بوق بزن! بیا بیرون غذا آماده ست. اگه  _
 ...نمیای

 .خیله خب بابا اومدم _

 .با حسرت به گوشیم نگاه کردم و از اتاق خارج شدم

غذا رو تند تند خوردم، طوری که چند بار تا پای خفگی رفتم و الیاس با حرص به  
 قرات وکمرم کوبید و ستون ف

 .شکمم رو با هم یکی کرد

 .غذام که تموم شد، به اتاقم برگشتم

 .لعنتی آفالین بود

 .جواب دادم: چرا که نه! تا دلت بخواد وقت اضافه دارم

 .همون موقع جواب داد: آرش هستم

 !بله خوشبختم آقا آرش. اسمتون رو آیدیتون هست، جلوی چشممه _
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شه یه کم از خودتون صحبت  ماست! میبعد از مکث کوتاهی جواب داد: حق با ش
 .کنین تا بیشتر بشناسمتون؟ تو روزمرگی غرق شدم

 .و چند بار خوندممتن پیامش

 !رف بزنهقدر ادبی و مودبانه حتونه اینضربه ای به پیشونیم زدم و گفتم: چطور می

 .شغول تایپ کردن شدممو رو کیبورد گذاشتم و تند تند دستم

 .حرف زدم تا ساعت یک شب باهاش

 !در واقع فقط چرت گفتم

یه گوش مفت پیدا کرده بودم و از همه خاطرات بی نمک دوران تحصیل تا همین 
 !امروز رو براش تعریف کردم

 .بیچاره از این که بهم پیام داده بود، به اسفناج خوردن افتاد

 .ساعت یک باالخره با هزار بدبختی تونست از زیر دستم در بره

 .سر شبم بود خوابیدم و ساعت یک تازهوقت ها دیر میاما من بیشتر 

کردم که یه کردم و همه رو ریپورت میداشتم پست های چرند ترانه رو نگاه می
 .دفعه چیزی به ذهنم اومد

 .سریع از پیج ترانه بیرون اومدم و اسم مسیح رو سرچ کردم

 فامیلیش چی بود؟

 ...آر داشت اولش

 !گفتم: آهان، آرینیه کم به مخم فشار آوردم و  
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 .پیج های با این اسم وجود داشت که مطابق مشخصات مسیح نبود

شه طرف یه خمیازه ای کشیدم و گفتم: از عصر حجر جاش گذاشتن. مگه می
مهندس موفق باشه، بزنم به تخته بر و رو هم داشته باشه، بعد تو شبکه های 

 اجتماعی فعالیت نکنه؟

 .دم بخوابمگوشی رو کنار گذاشتم و سعی کر 

 .روز سختی رو پیش رو داشتم

 ...قرار بود به هر نحوی که شده الیاس رو برای رفتن به اون مهمونی راضی کنم

 .با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم

 .گاه کردمنو قطع کردم و بعد به ساعت اول از همه صدای رو مخش

 !هشت صبح؟

 .متفاوت گوشی رو سرجاش گذاشتم و باز خوابیدبی

 .زی نگذشته بود که دوباره صداش بلند شدچی

 .کالفه سرجام نشستم

 .هشت و ربع

 شه؟آخه ساعت هشت گاو رو با نانچیکو دار بزنی بیدار می

 .و دست کاری کردهفکر کنم یکی گوشیم

 .چه آدم بی وجدانی



 

 
26

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 .ناگهان چیزی به ذهنم رسید

نم زمانه! قرار بود با تاسف ضربه ای به سرم زدم و گفتم: خاک تو مخ آلزایمریت ک
 !و خر کنیالیاس

از جام بلند شدم و صورتم و با آب یِخ یخ شستم تا از اون خواب آلودگی نجات 
 .پیدا کنم

 یاره؟مگه صبح زود بیدار شدن نشاط و شادابی کی می

 .خمیازه ای کشیدم و روی صندلی نشستم

 .هنوز گیج و منگ بودم و درک درستی از اطرافم نداشتم

 .دونستم که الیاس خونه نیستاما می

و جزم کردم و بعد از یه چرت کوتاه رو میز ناهارخوری، بلند شدم و باالخره عزمم
 .به سمت کابینت رفتم

 .کتاب آشپزی رو برداشتم و دوباره نشستم

 .کردمزدم و به عکس غذاها نگاه میورق می

 .قیافه هاشون خیلی هوس انگیز بود

تجربه آشپزیم املت با پنیر پیتزا بوده، زیادی سخت  اما برای من که شکوفاترین
 .بودن

 .تصمیم گرفتم ماکارونی درست کنم

 .شدتو توضیحاتش چیز سختی دیده نمی
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 ...بلند شدم و شروع کردم

 .و انجام داده بودمصدای زنگ در که بلند شد، تقریبًا همه کار هام

 .م نبودو نداشتم که اون هم چندان مهفقط وقت رسیدن به خودم

 .الیاس شوهرم نیست که با این جور چیزها خر بشه

 .همین که ببینه من کار کردم و غذا پختم کافیه

 .شونه ای به موهام کشیدم و درو باز کردم

 !لبخند پهنی زدم و گفتم: سالم داداش گلم

 !با تعجب گفت: سالم

 !از جلوی در کنار رفتم و گفتم: بفرما تو

و واسه در باز کردن تم به زحمت بیفتی و این همه راهخواسوارد شد و گفت: نمی
و جا گذاشتم. هر چند یادمه که گذاشته بودمش تو  طی کنی؛ اما ظاهرًا کلیدم

 ...کیفم

 .توجهی به طعنه و لحن شکاکش نکردم

 !و برداشتم که برداشتمخب کلیدش

 !باال نکشیدمش که

 .ذارم سرجاشدوباره می

 !کنم که فضا معنوی تر بشه  فقط خواستم خودم در رو باز 
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 .ذارو بکشمغو عوض کن تا من هم به سمت آشپزخونه رفتم و گفتم: لباسات

 !کم مونده بود چشم هاش بیفته رو میز

 .ام رو کنترل کردم و وارد آشپزخونه شدمخنده

 .شد با سلیقه چیدم و نشستممیز و تا جایی که می

 .هاش رو شست و سرمیز نشستالیاس دست

 سال ها چی پختی؟ بعد _

 .با ذوق جواب دادم: ماکارونی! اتفاقًا خیلی هم خوب شده

 کو پس؟ _

 !تو قابلمه دیگه _

 قصد نداری بریزی تو دیس؟ یا قراره فقط هم دیگه رو نگاه کنیم؟ _

 .کن  کنی به مصرف آب رحمچرا الکی ظرف کثیف کنم آخه؟ به من رحم نمی _

کار کنم؟ بهم بگو که یم زمانه؟ اآلن من چیخوای از گرسنگی بکشکالفه گفت: می
 .بدونم

و بده از تو قابلمه برات بریزم. دو نفر آدمیم دیگه چه قله فتح کن، خب بشقابت _
 !نیازی داریم به دیس و فالن و بهمان و تشکیالت و تجمالت و غیره؟

 .بشقاب هر دومون رو پر کردم و روی میز گذاستم

 .کردیممی هر دو به ظرف ماکارونی نگاه
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 !رفتمدونم، ولی من داشتم قربون صدقه خودم میو نمیالیاس

 !جلل الخالق _

 و بلند کردم و گفتم: هان؟سرم

 !با عجز گفت: ای خدا

دلخور گفتم: چیه؟! ماکارونی ندیدی تا حاال؟ یه کم خمیر شده که خوشمزه تر هم 
 .هست

 !ماکارونی به کنار. مسئله ته دیگته زمانه _

 !ته دیگم چشه؟وا!  _

 آخه نون؟ _

اندازن. در ضمن سیب تابی به موهام دادم و گفتم: بله! نصف دنیا ته دیگ نونی می
 ...زمینی نداشتیم

اندازه واسه سرش رو بلند کرد و با همون بهت گفت: آخه گاگول! کی نون باگت می
 !!ته دیگ؟

 !کار کنم نون لواش هم نداشتیمخب چی _

 !..و گفت: زمانهدستی به صورتش کشید 

 !خورمبا غیض بلند شدم که سریع گفت: کجا؟ وایسا شوخی کردم. می

 ...صبر کن _

 .گوشیم رو برداشتم و عکس ها رو جلوش گرفتم
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این ها رو ببین. این بچه رو ببین، هم وزن یه گلبول قرمز توئه. خجالت بکش  _
 !کنهالیاس. آدم ناشکری نمی

 .ی شما توهین کردمچشم. من غلط کردم که به غذا _

 .خوری از خدا تشکر کن برادر منآفرین. هر قاشقی که می _

 .ادامه شام رو در سکوت خوردیم

 .چون تو فکر بودم، فرصتی برای حرف زدن نداشتم

 .فکر نکنم با این گندی که زدم الیاس بیاد مهمونی

 .با این حال نا امید نشدم

ونه، کیک شکالتی و قهوه رو توی ظرف ها رو شستم و بعد از مرتب کردن آشپزخ
 .سینی گذاشتم و بیرون رفتم

 .خداروشکر تو این یه مورد استعداد داشتم

 !البته کیک حاضری بود، اما قهوه رو خودم درست کردم

 الیاس باالخره طاقتش تموم شد و گفت: چرا؟

 .ام رو نوشیدمکنارش نشستم و قلپی از قهوه

 چی چرا؟ _

 خوای؟شدی؟ چی می چرا تو امروز کدبانو _

شم و میریم مهمونی تا خواستم حرف بزنم گفت: اگه فکر کردی با این کارها خر می
 !مسیح، کور خوندی زمانه
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 ...کنمبا اخم و حرص گفتم: اما من از ساعت هشت دارم کار می

 !خب اشتباه کردی _

 .سعی کردم از در لوس شدن وارد بشم

 .ب و مهربونم! الهی من فدات بشمداداشی! داداش خوشگلم. داداش جذا _

 !با همون اخم گفت: خدانکنه

 .جا من مهرزاد رو ببینمبریم دیگه! خواهش. هر چی بگی قبوله. فقط بریم اون _

 مهرزاد، یا مسیح؟ _

 تک خنده ای کردم و گفتم: خب معلومه که مهرزاد. مسیح دیدن داره؟

الم به هم خورد گفتم: ای جانم! جوابم رو نداد که با لحن فوق لوسی که خودم هم ح
 !چه داداش جذابی! چه موهایی. چه چشم هایی. چه دمی، عجب پایی

 !اباالخره خندید و گفت: مسخره

 !من هم با خنده گفتم: قیافت شبیه کره خره

 !زنم تو دهنت ها! باز به روت خندیدم؟زمانه می _

 !طفلک تقصیر خودش نبود، کاًل جذبه نداشت

 !عالم آتش بس کردم تا غرورش جریحه دار نشهبا این حال ا

یهو پرید وسط افکارم و با لحنی که شبیه قاتل های زنجیره ای بود، گفت: گفتی 
 !دی؟هر کاری بگم انجام می
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 ...آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: هرکاری! فقط

 .سفت و محکم گفت: دیگه اما و اگر نداره

 .من گفتم فقط. نگفتم اما و اگر _

تکون داد و گفت: در هر صورت ادامه نده. چون قبول کردی. حاال هم برو تو سر 
 .خوام استراحت کنماتاقت می

 .متعجب گفتم: خب تو برو تو اتاقت

 !عصر بخیر زمانه _

 .با حرص بلند شدم و به اتاقم رفتم

 .الیاس همیشه بی جنبه بود

 !..گیرهقدر ازم باج میدونه بابت این مهمونی چهخدا می

*** 

 .دوباره عقب رفتم و به خودم نگاه کردم

 !نه

 .اومدرژ بنفش به لباسم نمی

 .ز رو انتخاب کردمو پاک کردم و به جاش رنگ جیغ قرمرژم

 ...زمانه این ساعت نق _

 .ادامه حرفش و رو خورد
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 به سمتش چرخیدم و گفتم: خوبه؟

ر این دیوونه ضربه ای به پیشونیش زد و گفت: ای خدا! چه گناهی کردم که گی
 افتادم؟

 !با تعجب گفتم: وا چرا؟

نزدیک تر شد و گفت: زمانه! این لباس، این همه آرایش، این مدل موی عجیب و 
 !غریب تو رو شبیه عروس ها کرده. مگه مراسم خواستگاریه؟

 !لبخند شیطونی زدم و گفتم: شاید هم بشه

 .ت و ساده بذاراخمی کرد و گفت: درد! پررویی هم حدی داره زمانه. موها

 .و باز کردمبا لب های آویزون جلوی آینه نشستم و موهام

 !قدر واسه پیچیدنش زحمت کشیدمچه

 .و شونه کردمو برداشتم و موهامبرس

 !به الیاس نگاه کردم و شاکی گفتم: خوب شد؟

 .با همون اخم گفت: آرایشت هم زیاده

 .لیاس! گیر ندهاه ا _

 .اش باعث شد آرایش چشمم رو کمرنگ کنمنگاه جدی

 با غضب گفتم: خوبه اآلن؟ راضی هستین؟

 .سری تکون داد و گفت: بهتر شد. راه بیفت تا دیر نشده
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 !و خفه کنمامشب از اون شب هایی بود که دوست داشتم الیاس

 .و پوشیدم و دنبالش راه افتادممانتو و شالم

 .و این برای خودم هم عجیب بود استرس داشتم

خیالی بودم و حس استرس و اضطراب زیاد سراغم اصواًل دختر ریلکس و بی
 .اومدنمی

 !به مهرزاد فکر کردم و ته دلم قنج رفت

 !انگار رفتن به اون شرکت، از من یه زمانه دیگه ساخته بود

 .الیاس جلوی یه خونه ویالیی با نمای سفید توقف کرد

 .که الیاس با نگهبان حرف زد، به خونه خیره شده بودمتمام مدتی  

 .حس عجیبی داشتم

 .ناخودآگاه سرم و بلند کردم و به باالترین پنجره نگاه کردم

 !همون موقع پرده تکون خورد و سایه ی که تا اآلن پشت پنجره بود، ناپدید شد

کاوی برخالف احساس درونیم، سرم رو پایین انداختم و نسبت به اطرافم کنج
 .نکردم

 دی، چی تو سرته؟و گرفت و گفت: چه سر به زیر شالیاس دستم

کنی من ستون پنجمم و هر دقیقه در حال نقشه  بی حوصله گفتم: تو هم که فکر می
 !کشیدن. بسه دیگه

 شی خواهری؟دلجویانه ضربه ای به بینیم زد و گفت: خیله خب؛ چرا ناراحت می
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 .وسط حیاط ایستادم

 .تبعیت از من ایستادالیاس هم به 

 نگاهی به حیاط خلوت انداختم و گفتم: چرا هیچ کس نیست؟

 .ها زیاد نیستفقط سه تا از مهندس های دیگه دعوتن. تعداد مهمون _

 وا مگه نگفتی همه کارکن ها؟ _

 .نه! اشتباه متوجه شده بودم _

 .طوری بهترهسری تکون دادم و گفتم: باشه. این

 .تمنگاهی به حیاط انداخ

 ...باغچه خشک و مرده، برگ هایی که روی زمین ریخته بود

 .قدر بی روحچه

 .چهار تا ماشین گوشه حیاط پارک شده بود

 .شون پارچه کشیده بودنفقط روی یکی

 کدوم ماشین مهندستونه؟ _

 الیاس گنگ نگاهم کرد و گفت: چی؟

 ند نفر اومدن؟چگم کدومش مال مهندستونه، به ماشین ها اشاره کردم و گفتم: می

 .آهان. فقط یکیشون مال مهندس ابراهیمیه. بقیش مال مسیحه _

 پس چرا فقط روی یکیشون پارچه کشیده؟ _
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و کشید و گفت: بیا بریم زمانه. همه جا دوربین داره؛ اآلن وقت این دستم
 حرفاست؟

 .و کندی. خودم میامخیله خب دستم _

ها دیده بودم، دم در ایستاده فیلمزنی با لباس مخصوص خدمتکاری که فقط توی 
 .بود

 !با ذوق رو بهش گفتم: سالم خانم

بدون بلند کردن سرش، ربات وار گفت: سالم. خوش آمدید. لباس هاتون رو بدید 
 .به من

مانتو و شالم رو به دستش دادم و زیر گوش الیاس گفتم: فکر کنم خدمتکارها رو با  
 .هم نکرد زنه؛ طرف نگاهمونکمربند فلزی کتک می

 شنوه؟کنی میزمانه! فکر نمی و کشید و گفت: ساکت شوالیاس بازوم

شونه باال انداختم و گفتم: خب بشنوه برادر من. این مهندستون زیادی عجیب 
غریبه. هم حیاطش عجیب بود، هم خدمتکارش. اصاًل چرا خودش نیومد خوش 

 آمد بگه؟

 .هیس! داره میاد سمتمون _

 .و چرخوندمزدم و سرمو پشت گوشم موهام

 .مسیح با همون صالبت و اخمی که تو شرکت ازش دیده بودم، به سمتمون اومد

 .با الیاس دست داد و گفت: خوش اومدید، خیلی وقته منتظرتونیم
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 ...خوام. ترافیک بود والیاس با لبخند مردونه ای گفت: معذرت می

وقته نگهبان ورودتون  مسیح وسط حرفش پرید و گفت: منظورم این بود که خیلی
 .رو به من گزارش کرد

 .و نگاه معناداری به من انداخت

 !از نگاهش یه جورایی ترسیدم و گفتم: سالم

 .و دادباز هم مثل اون روز با تکون دادن سرش جوابم

 !حسابی ضدحال خوردم

 جوریه؟آخه این آدم چرا این

 .چرا وایسادید؟ بفرمایید _

جا دوربین داره، وایسادی گم اینرد: هر چی بهت میالیاس با عصبانیت پچ پچ ک
 !شمریماشین های یارو رو می

 .باشه باشه. حاال که چیزی نشده _

 .نگاه بدی بهم کرد و چیزی نگفت

 !ام رو کنترل کنمبا دیدن خونه نتونستم نگاه ذوق زده

باره قلمه ای بهم زد و باعث شد دوسکردم که الیاس فکر کنم خیلی فجیع نگاه می
 .و پایین بندازمسرم

 .خانم و آقایی که تو پذیرایی بودن، با دیدن ما از جاشون بلند شدن
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طور که از حرف هاشون فهمیدم، مهندس ابراهیمی دوست مسیح و تمنا هم اون
 .همسرش بود

 .کنار الیاس نشستم و به تابلوی باالی سر مسیح نگاه کردم

 !کت نبودبر خالف انتظارم مثل تابلوهای هنری شر 

 .یه حس کارآگاهی شدیدی داشتم

 !حتی این که تابلوهای خونه و شرکتش متفاوته هم باعث شد بهش شک کنم

 .و ازم گرفتبی فکر نگاهش کردم که سریع نگاهش

 .از این حرکتش لبخندی روی لبم نشست و انگار یخم باز شد

 جا شدم و گفتم: مهرزاد جان نیستش؟کمی تو جام جابه

 .ثانیه با اون نگاه یخیش نگاهم کردمسیح چند 

 !کنهده و ضایعم میو نمیطوری بی حس نگاهم کرد که گفتم اآلن جوابم

 .اما شعور به خرج داد و کوتاه گفت: میاد

 سری تکون دادم و رو به تمنا که کنارم نشسته بود گفتم: شما هم مهندس هستین؟

 !و از تو گوشیش در آورد و گفت: جانم؟سرش

 رو دوباره تکرار کردم: شما هم مهندسین؟سوالم 

و به نشونه منفی تکون داد و گفت: نه! من فوق لیسانس مترجمی زبان دارم، سرش
 .اما شاغل نیستم
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 .به مهندس ابراهیمی اشاره کرد و گفت: شاهین هم زیاد با کار کردنم موافق نیست

 ...آهان! بحث غیرت و اینا _

 .مگفت: شما رو تا حاال ندیده بود  و از رو صورتش کنار زد وموهاش

 .آخه ما تازه از اصفهان اومدیم. این اولین همکاری بینشونه _

 .و با دست به مرد ها اشاره کردم

 .احساس کردم یه نفر پشتم ایستاد

و دیدم که گوشی ای رو به سمت تمنا گرفت و گفت:  و چرخوندم و مسیحسرم
 .زنهکه زنگ می  و تو اتاق جا گذاشتی. بار هزارمهگوشیت

که بهش نگاه کنه گوشی رو گرفت و با ببخشید کوتاهی بدون تشکر، حتی بدون این
 .از جمع خارج شد

 .عالوه بر رفتار عجیب تمنا با مسیح، یه چیز دیگه هم توجهم رو جلب کرد

 .یه تتو روی مچ دست مسیح

 یه تاریخ میالدی بود؛

 ...بیست آوریل دوهزار و دوازده

 .ردیبهشت هزار و سیصد و نود و یکمعادل یک ا

 .تو حساب و کتاب هام غرق شدم

 .تونست باشهتاریخ تولد خودش که نمی
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 .قدر نیستمهرزاد هم سنش این

 پس اون تاریخ چی بود؟

 .شاید یه اتفاق مهم تو اون روز براش افتاده

 اما چه اتفاقی؟

 .فضولی رو کنار گذاشتم

 !البته فقط برای چند ثانیه

 ی تمنا اومد دوباره رو رفتارش با مسیح دقیق شدم؛چون وقت 

 .اما به جایی نرسیدم

 !هوف

 !قدر این خونه و آدم هاش مرموزنچه

خدمتکاری که دم در دیده بودیمش، به سمت مسیح اومد و گفت: آقا! مهندس 
 .رحمانی اومدن

 .و تکون داد و گفت: اآلن میاممسیح سرش

در فصل... برگشتم بیشتر درموردش توضیح  و رو به الیاس گفت: حدودًا یک بار 
 .میدم

 .الیاس هم مثل شاگردهای خرخون سر تکون داد و گفت: البته! بفرمایید

 .مسیح هم بی حرف هم بلند شد و به سمت در خروجی رفت
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 و گفت: همه چی رو به راهه؟ و به سمتم خم کردبا رفتن مسیح، الیاس سرش

 ...منتظری گند بزنم؟ نترس چ _

است برگرده سر جاش که پاش به پام گیر کرد و پخش زمین موقع تمنا خونهمو
 .شد

از طرفی خواست با تکیه دادن به میز بلند بشه که میز شکست و همه فنجون های 
 !چای ریختن رو زمین و چندتاشون هم شکستن

 .چای ریخته شده، قسمت از دست تمنا رو هم سوزوند

 .کردمه میبا دهان باز به فالکت روبروم نگا

 !انقدر شوکه شدم که توان جیغ کشیدن هم نداشتم

مهندس ابراهیمی یا همون شاهین به سمتش رفت و خواست کمکش کنه که به 
 .و پس زدشدت دستش

 !انگار نه تنها با مسیح، بلکه با همه درگیر بود

 .و روی تیکه های فنجون گذاشتبا حالت عصبی بلند شد و پاش

 ...گفتم: پاتبلند شدم و با ترس  

 .دست من رو هم با همون شدت پس زد

 .و بیاریناز روی تیکه های فنجون ها رد شد و داد زد: صفیه خانم؛ لطفًا وسایل من

 !به سمت شاهین چرخید و گفت: بهت گفتم نمیام تو این خراب شده؛ گفتم نمیام

 !خوامشاهین رو به ما لبخند خجالت زده ای زد و گفت: عذر می
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 .و کشید و بردو دستش

 .شدصداشون خیلی گنگ بود، اما شنیده می

 .باشه تمنا... آروم باش عزیزم اآلن میریم _

دونی من خوره شاهین! چرا عذابم میدی؟ میمن حالم از این خونه به هم می _
 اش تقصیر مسیحه؟دونی همهو از دست دادم؟ میر ترین امید زندگیم بزرگ

 .گردیمآلن برمیمن اشتباه کردم عشقم... ا _

 ...به مسیح بگو اگه قضیه ال _

 .صداشون کامل قطع شد

 .دیدم رو بستناحتمااًل دری که نمی

 .شدید به فکر فرو رفتم

 مسیح چی کار کرده بود که تمنا این قدر به خونش تشنه است؟

 ...گفت بزرگ ترین امید زندگیم

 !نکنه مسیح قاتله؟

 .سرم رو با تاسف تکون دادم

 .رسهم این فکر های احمقانه از کجا به ذهنم میدوننمی

 .و چرخوندم و نگاهش کردمبا حس سنگینی نگاه الیاس، سرم
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با دیدن نگاه شماتت بارش، شاکی گفتم: چیه؟ پشتم که چشم ندارم! تقصیر 
 .خودش بود

شد؟ شانس آوردی تو حال خودش می فهمید کار توئه چیدونی اگه میزمانه! می _
 ...نبود

و به معنای برو بابا تکون دادم و گفتم: ول کن دیگه، عمدی که نبود. نکنه تمدس
 اش رو به تو بدم؟باید دیه

با اومدن مسیح و مهمون هاش دهن الیاس هم بسته شد و از بهره گیری پند و 
 !اندرزهاش محروم شدم

 .خوادکاش می فهمید یه زیرپایی ناخواسته این قدر و نصیحت و وصیت نمی

کردم که با دیدن مهرزاد پشت فاوت به دو مرد و زنی که اومده بودن نگاه میتبی
 .سرشون ناخودآگاه ایستادم

کرد کنار دختر تقریبًا بیست و خرده ای ساله ایستاده بود و با تخسی نگاهش می
 !زدو حرف می

الیاس رد نگاهم رو دنبال کرد و با بیرون دادن نفسش گفت: دیوانه چو دیوانه 
 !د خوشش آیدببین

 .چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: حالل زاده به برادرش میره

 .و دوباره به مهرزاد نگاه کردم

 .و گرفتمخودم خواست برم سمتش اما به سختی جلویدلم می

 !ام رو بگیرهترسیدم مسیح پاچهمی
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 .مهمون های جدید به سمتمون اومدن و سالم و احوال پرسی شروع شد

 .و فنجون های شکسته سوالی نگاهمون کردمسیح با دیدن میز 

 !انداختو یاد بازپرس فیلم های جنایی مینگاهش آدم

 ...با اون مویرگ های قرمز چشم هاشون

 .بردممن که حسابی از عصبانیت مردهای چشم رنگی حساب می

 !شدنبه نظرم شبیه خون آشام ها می

 !کیش بوداصاًل یکی از دالیل بی جذبه بودن الیاس همین چشم مش

 ...ولی عصبانیتش رو درک نکردم

 مگه چی شده؟

 .چهار تا فنجون که این حرف ها رو نداره

 !راست میگن هر چی پولدار تر خسیس تر و طماع تر

این بار من مثل شاگردهای خراب کار و زیرآب زن، آب دهانم رو قورت دادم و گفتم: 
 ...تمنا خانم پاش گیر کرد و

 ن حرفم پرید: کجا رفت؟رنگ نگاهش عوض شد و بی

 .با انگشت به سمتی که رفته بودن اشاره کردم

 .مسیح با قدم های بلند به اون سمت رفت
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با تعجب به الیاس نگاه کردم که شونه ای باال انداخت و مشغول حرف زدن با 
 .مهندس رحمانی شد

 .خدمتکار ها تو یه چشم به هم زدن همه جا رو تمیز کردن

 .ه مهرزاد نگاه کردمو چرخوندم و بسرم

 ...زدمی جا ایستاده بود و داشت با دختر حرفهنوز همون

 .یی تا ورودی تقریبًا زیاد بوددید؛ چون فاصله پذیرااون ما رو نمی

 .و با کندن الک ناخنم مشغول کردمجا شدم و خودمبهسر جام جا

 .تمنا و شاهین رو دیگه ندیدم

 !...احتمااًل از یه در دیگه رفته بودن

 .کمی بعد مسیح تنها برگشت و به سمت دختر و مهرزاد رفت

 .با اخم به صحبت هاشون گوش داد و رو به مهرزاد چیزی رو توبیخ گرانه گفت

بعدش هم انگار خداحافظی کردن چون دختر رفت و مسیح و مهرزاد به سمت ما 
 .اومدن

 !کار کردهپسره مارموز معلوم نیست باز چی

 !سالم _

 و دادم؛ند کردم و با لبخند جوابشو بلسرم

 !اما صدام بین بقیه گم شد
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 !به به سالم آقا مهرزاد _

 !چه بزرگ شدی مرد جوون! دست جکی چان رو از پشت بستی ها _

 !جکی چان دیگه کیه؟! مهرزاد خان هزار برابر رستم دستان پهلوونه _

 !ماشاهلل، از همچین پدری این پسر به دنیا میاد دیگه _

 !دادمهره تو هم به چاپلوسی هاشون گوش میچکه متوجه بشم، با ن اینبدو

آوردن سرکالس و همه بچه ها یاد زمانی افتادم که معلم هامون بچه هاشون و می
 .شدنبه به و چه چه کنان دورش جمع می

 .مهرزاد هم انگار حس مشابه من رو داشت که اصاًل بهشون توجه نکرد

با دیدن من یهو لبخند زد و گفت: عه! تو هم این  سرش رو بینمون چرخوند و
 !جایی عملی؟

 .لبخندی که از ذوق رو لبم نشسته بود، کاماًل محو شد

 !پسره نکبت به باباش رفته بود

 .لبخند مصنوعی ای زدم و دستم رو شل و وارفته براش تکون دادم

 !دادماما تو دلم داشتم فحشش می

 !توپیدم: درد! نخند ها خندید،رو به الیاس که آهسته می

اش رو خورد و گفت: غلتک مال یکی دیگه بوده، یکی دیگه صافت  به زور خنده
 !و به من میدی؟کرده، یکی دیگه هم آسفالتت کرده گیرش

 !چشم غره ای رفتم و گفتم: ببند الیاس
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 .و چرخوندم و دوباره به مهرزاد نگاه کردمسرم

 .زدداشت با مسیح حرف می

 !تیز کردم ببینم چی میگنو گوش هام

 !شه من برم پیش زمانه؟بابا می _

 !مسیح دستی به موهای پسرش کشید و گفت: زمانه کیه؟

 اوهوکی! من شجره نامه طرف رو در آوردم؛

 !دونهاین هنوز اسم من رو هم نمی

 !...ولی خدایی پدر بودن خیلی بهش میاد

 .مهرزاد با انگشت به من اشاره کرد

 .و چرخوند و نگاهم کردس سرشمسیح هم بی ح

 .اش خیره شدمبه چشم های یخی

 !یعنی چه چیزی باعث شده این قدر بی احساس بشه؟

 !جدایی از همسرش؟

 حرف تمنا رو کجای این پازل بذارم؟

 مسیح باهاش چی کار کرده؟

 .ترکیدسرم از این همه فکر و معما داشت می

 !آهسته لب زد: برو
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 .پرواز کرد و جای تمنا نشست مهرزاد تقریبًا به سمتم

 .یشب خوابت رو دیدمدکردم دیگه ببینمت! با لبخند بزرگی گفت: فکر نمی

 کنجکاو پرسیدم: جدی؟! چه خوابی دیدی؟

 !ترسیبگم می _

 ...ترسمسرم رو تکان دادم و گفتم: تو بگو! نمی

کنین. خواب دیدم دست مامانم رو گرفتی و تو یه دشت بزرگ دارین تاب بازی می _
 ...اما یهو تاب پاره شد و زیر پاتون خالی شد

 حس بدی پیدا کردم؛

 اما به روی خودم نیاوردم و گفتم: خب؟

 .بعدش مامانم رفت تو آسمان، تو هم سقوط کردی _

 آب دهانم رو قورت دادم و گفتم: مامانت کجاست؟

شینه میچشم هاش غمگین شد و گفت: میگن رفته سفر... اما مرده! هر شب بابام 
گرنه بابا انقدر گریه دونم که مرده؛ و کنه. من میروبروی عکسش و گریه می

 !...کردنمی

 .ناخودآگاه به مسیح نگاه کردم

 .اش کرده بودپس مرگ همسرش این قدر آشفته

 .شد مرد مغرور مقابلم گریه کنهباورم نمی

 ...و دوست دارهمعلوم بود خیلی زنش



 

 
49

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

دم و گفتم: خوش به حالت که همچین بابایی داری. دستی به موهای مهرزاد کشی
من نه مامان دارم، نه بابا. اما یه داداش دارم که اندازه تموم دنیا دوستش دارم! 

 !تو هم حتمًا خیلی بابات رو دوست داری، مگه نه؟

 جوری مردن؟عقل نداری؟! خو معلومه که دوستش دارم. مامان و بابای تو چه _

 .کردم  ناخودآگاه اخم محوی

جوری رفتن؛ مهم اینه که همیشه دارن کمی مکث کردم و گفتم: مهم نیست که چه
 .کنننگاهمون می

 میرن، فرشته میشن؟آدم ها وقتی می _

 ...کمی فکر کردم و گفتم: یه همچین چیزی

 !میشه بیشتر بیای این جا؟ _

 متعجب گفتم: بیشتر بیام؟

 !بیشتر پیشم باشی. تو شکل مامانمیسرش رو باال پایین کرد و گفت: دوست دارم 

 .و به سختی بیرون دادمنفسم

 یعنی چی که من شبیه مادرشم؟

من هر روز بعد از مدرسه میرم شرکت بابام؛ هر وقت کارش تموم شد با هم میایم  _
 خونه. میشه تو هم بیای اون جا؟

 .نمیشه عزیزم؛ پدرت عصبانی میشه _

 .و پیشم باشیتو گفت: اما من دوست دارم  و به شکل بامزه ای جمع کردلب هاش
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 .این حرفش حس خوبی بهم داد

 !این بچه انگار جزئی از وجودم شده بود

خواد پیش تو باشم گوگولی! اما ضربه ای به بینیش زدم و گفتم: من هم دلم می
مطمئنم پدرت خوشش نمیاد. همه پدرها رو بچه هاشون حساسن، مخصوصًا گل 

 .پسرشون

 !...اجع بهش فکر کردم. یه نقشه هایی هم کشیدماما من ر  _

 !با خنده گفتم: خب... چه نقشه ای؟

 .اش زد و پاش و روی پاش انداختدستش رو زیر چونه

 .تمام تالشم رو کردم که به ژستش نخندم

و اخراج کنه؛ بعد کنم بابا پرستارمبادی به غبغب انداخت و گفت: من یه کاری می
 ...تو بیا جای اون

 تظر بودم ادامه بده؛من

 .اما همچنان سکوت کرده بود

 !کنی؟ حرفم تموم شدسرش رو تکون داد و گفت: به چی نگاه می

 !همین

 .قدر قشنگ بوددنیای بچه ها چه

 !ادجاناش خندیدم و گفتم: نمیشه که مهرز به نقشه بچگانه
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طوری این فهمم؟ مامان جونم همام و نمیکنی من بچهاخم کرد و گفت: چرا فکر می
 !اش بمونمفکر کرد که دیگه دوست ندارم خونه

 ...خنده ام رو خوردم و گفتم: آخه

 !اش با منتو قبول کن؛ بقیه _

 !زدمانگار داشتم با یه پسر بیست ساله حرف می

 .انداختزد که آدم رو به شک میطوری مطمئن حرف می

 .این کارها بر بیاداما باالخره هفت ساله بود و امکان نداشت بتونه از پس 

 .کنمبه ناچار گفتم: باشه... من قبول می

 !اش با منلبخند شیرینی زد و گفت: پس بقیه

*** 

 .صد و پنجاهمین تخمه رو هم خوردم، اما هنوز مزه دهانم تلِخ تلخ بود

 .خواستم غر بزنم این چه تخمه ایه اما یاد شرط الیاس افتادم

 .کشهرفتن رو از دماغم بیرون می دونستم خوشی مهمونیاز اول هم می

از اون جایی که بچه خوش قولی بودم، به حرفش گوش دادم و دیشب ترانه رو 
 .برای شام دعوت کردم

 !اون هم بیرون، بدون هیچ شخص زنده دیگه ای

 .از اون شب هر چی بگم کم گفتم
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 !گیرمکنم گالب به روتون اسهال میهنوز هم وقتی بهش فکر می

 .س خان به این قناعت نکردالبته الیا

 امشب خودش شام پخت و ترانه رو دعوت کرد؛

 !شام رو هم به اسم من زد

 .کردیمحاال هم مثل یه خانواده صمیمی داشتیم فیلم نگاه می

 .کردم عذاب وجدان داشتماز این که با ترانه خوب رفتار می

 !کردم  نامردیکردم به وحشی درونم احساس می

 ن و میدی؟زمی جون پاپ کور _

 .پوفی کشیدم و بدون نگاه کردن پاپ کورن رو به سمتش گرفتم

 .حقش بود بزنم تو دهنش

 !زمی جون! عق

 .زدگوشیم روی میز چشمک می

 .نگاهی به الیاس کردم که غرق فیلم تولد ترانه شده بود

 .دونم چه جذابیتی براش داشتنمی

 آهسته گفتم: تلفن جواب دادن که ممنوع نیست، هست؟

 !بدون چرخوندن سرش، دستی تو هوا تکون داد و گفت: راحت باش

 .گوشی رو برداشتم و وارد اتاقم شدم
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 .شماره ناشناس بود

 .دناز اون دسته افراد نبودم که شماره ناشناس رو جواب نمی

کنم ایرانسل بهم پیام بده، دیگه شماره گاهی این قدر بیکار می شم که دعا می
 !و دارهناشناس که جای خودش ر 

 !: بفرمائید؟ام نازک تر شده بود گفتمبا صدایی که از حالت عادی

 !صدایی خیلی ضعیف، پچ پچ وار گفت: زمانه! زنگ بزن به بابام

 !با ذوق گفتم: تویی مهرزاد؟

با همان تن صدا گفت:قبول نیست تقلب کردی! خب معلومه که مهرزادم؛ تو چه  
 !گیجی زمانه

 چی بگم فسقلی؟ خندیدم و گفتم: زنگ بزنم

هیجان زده گفت: همه چیز اوکی شد! دیدی گفتم؟ حاال بابام اطالعیه فوری داده 
 !واسه استخدام پرستار

 !بهت زده گفتم: بگو جون زمانه

 !اآلن بابام میاد. زنگ بزنی ها _

 !باید ببینمش؛ فردا میرم شرکت. باشه؟ _

فقط ساعت دوازده بیا که  کنم.کمی مکث کرد و گفت: باشه. تا فردا یه کاریش می
 .من هم باشم

 !خیر عزیزدلمچشم! شبت به _
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 !خیرشب به _

 .چنان همون جا ایستاده بودمگذشت، اما همچند دقیقه ای از پایان تماسمون می

 !کی بود؟ _

 .برگشتم و با دیدن ترانه، ناخودآگاه جیغی کشیدم و بغلش کردم

 !نزدیک بود از تعجب سکته کنه

 !کنی زمانه؟چی کار می _

شعوری که بی در زدن میای تو! این باالخره ازش جدا شدم و گفتم: خیلی بی
 !اخالقت مثل الیاسه

سرش رو کج کرد و گفت: اتفاقًا الیاس گفت بیام! حاال هم انقدر ضایع طفره نرو 
 !زمانه! گفتم کی بود؟

 .ه ذهنم رسیدب کنه، اما ناگهان فکریخواستم بهش بپرم که چرا تو کارم دخالت می

 .دستش رو کشیدم و هلش دادم رو صندلی

 !َای! چته؟ _

خوام از فردا برم سرکار. یه کار پاره روبروش نشستم و گفتم: ببین ترانه... من می
 .وقته، پرستاری بچه. امکان نداره الیاس راضی شه چون بابای اون بچه همکارشه

 !کنهخودت میگی قبول نمی کار کنم جونم؟شونه باال انداخت و گفت: خب من چی

 !کنهلبخند شیطانی ای زدم و گفتم: تو بگی قبول می

 با ناز خندید و گفت: وا! چرا باید قبول کنه؟
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 !ایش! دختره مشکل دار

 .انگار عقده محبت داره

 .آب دهانم رو قورت دادم و گفتم: چون خیلی تو رو دوست داره

 !گفت همه چیز حلهییه ذوق مرگ شدن خاصی توی چشم هاش دیدم که م

 .کردم این صحنه قباًل هم اتفاق افتادهاحساس می

 .سرعت پا تکون دادن و آدامس جویدنم یکسان بود

 کردم؛هر از گاهی به تابلوهای بی معنی نگاه می

 .رفتگاهی هم به ساالری که مثل مورچه این ور و اون ور می

 .کالفه به ساعت مچیم نگاه کردم

 .یگه مونده بودهنوز بیست دقیقه د

 .بلند شدم و به سمت پنجره سرتاسری رفتم

 !دادحتی نگاه کردن از این باال هم به آدم هیجان می

 .سرم رو بلند کردم و توی آینه به خودم نگاه کردم

 .دستی به موهام کشیدم و شالم رو مرتب کردم

بود قطعًا   امروز بیشتر از هر وقت دیگه ای به خودم رسیده بودم و اگه الیاس خونه
 !کندام رو میکله

 .دیشب وقتی ترانه درخواستم رو بهش گفت با حالتی عصبی وارد اتاقم شد
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 .با یادآوری دیشب لبخندی روی لبم نشست

 !الیاس خیلی من رو دوست داشت

 .انداختماصاًل نباید به ترانه رو می

ارم، اما وای ذوقتی با الیاس حرف زدم، قانع شد و گفت: انتخاب رو پای خودت می
شکسته تحویلم بدی! الزم نبود از ترانه بخوای باهام حرف به حالت اگه یه زمانه دل

 !بزنه... تو به اندازه هزار تا ترانه برای من عزیزی

 .لبخندم عمیق تر شد

تونستم انقدر دوستش ام نیست، اما اگه برادر داشتم هم نمیبا این که برادر واقعی
 !داشته باشم

 باز شد؛در شرکت 

 !اما مثل اون دفعه نه

 .سرم رو چرخوندم و با دیدن مهرزاد تو اون حال قلبم مچاله شد

سریع خودم رو بهش رسوندم و گفتم: خوبی مهرزادجان؟ چرا این شکلی شدی؟ 
 !حالت بده عزیزم؟

 .اش گذاشتمو روی پیشونیو دستم

 !کنی زمانه؟خودش رو عقب کشید و گفت: اه چی کار می
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حرکتش کمی دلخور شدم اما با حرف بعدش این دلخوری هم از بین رفت:  از این
کنه! پول مثاًل قراره پرستار من بشی! اگه تو هم مریض بشی که بابام قبول نمی

 !شستی روی زمین؟ بلند شونو خرج کردی تیپ زدی، بعد های داداشت

 با بابات؟ و به هم ریختم و گفتم: چی کار کردیموهاش

گفت: شدیدًا عذاب وجدان دارم؛ اما هر وقت خیلی با وجدانم درگیر   اخمی کرد و
 !کنم درست میشهمیشم برات آرزوی موفقیت می

 !کنی؟خندیدم و گفتم: که آرزوی موفقیت می

 .اش چال افتادلبخندی زد که گونه

اگه بدونی چه آرتیست بازی هایی درآوردم! اولش که مجبور شدم خودم رو گم   _
 !کنم

 !ه گفتم: چی؟بهت زد

 زنی؟هیس! ساالری گوش هاش تیزه! چرا نعره می _

 !ادامه بده ببینم چی کار کردی وروجک؟ _

لبخندی زد و با ژست قهرمانانه گفت: به پرستاره گفتم برام بستنی بخره، خودم 
هم سریع دویدم پشت دکه. یه کم که گذشت رفتم پیش پلیس آدرس خونه رو 

 !اشون شد و بابام به خاطر بی دقتی اخراجش کرددادم. پرستار و بابام دعو

 !با دهان باز گفتم: خب؟

 .ام رو فشار داد و دهنم رو بستچونه
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کنه، یه هفته و اخراج میخب به جمال عملیت! بابام همیشه وقتی پرستارهام _
کشه تا یه پرستار مورداعتماد پیدا کنه. من برای این که زودتر یکی رو طول می

ه تو مدرسه آب بازی کردم و یه عالمه تو حیاط نشستم! بعدش هم استخدام کن
 !لرزیدمچهارتا بستنی خوردم؛ وقتی اومدم خونه مثل سگ می

 !با بهت گفتم: مهرزاد

 !با حالت خودم گفت: زمانه

 تو چی کار کردی دیوونه؟ _

 .شونه باال انداخت و گفت: این کار رو کردم که بابام تو رو بیاره

 و دوست داری؟: یعنی این قدر منبا ذوق گفتم

 .بلند شد و گفت: آدم رو جو بگیره سگ نگیره! بیا تو اتاق بابام

 .دنبالش رفتم و گفتم: پدرت هنوز جلسه داره

 !خندید و گفت: اسکولت کرده

خوای ایستاد و آهسته گفت: بابام هیچ وقت با یه خانم تنها نمیشه؛ بعد تو می
 !و بزنی؟ عمرًا بتونیمخش

 و بزنه؟عجبا! کی خواست مخ بابات _

لبخند قشنگی زد و گفت: ببین عملی! خانم ها دو دسته ان... یا یکی رو تو 
زندگیشون دارن، یا عاشق بابای منن! نود درصد پرستارهای من هم به خاطر طناب 

 .دادن به بابام اخراج شدن
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 !با خنده گفتم: شاید من جزو دسته اول باشم. هوم؟

 فت: نه! مگه کسی شهاب سنگ خورده تو مالجش که تو رو بگیره؟نچی کرد و گ

کنم که بابام ازت خوشش بیاد، چون من دوباره پچ پچ وار گفت: اما من کمکت می
 !هم ازت خوشم میاد

 !از موضعم بیرون آمدم و گفتم: جدی؟

 .چشمکی زد و گفت: همه چیز رو بسپار به من

 .د، با عرضه و قابل اعتمادهدر مرحله قبل که به خوبی ثابت کرده بو

 !دست بشمشاید بهتر بود باهاش هم

 .تقه ای به در زد

 .تونستم احساس کنمجدیت مسیح رو حتی از پشت در هم می

 !بله؟ _

 .ماییم بابایی _

 !بیا تو گل پسر _

 .لبخندی روی لبم نشست

 !نگفتم پدر جذابیه؟

 .ا مهرزاد ضربه ای وارد شهاش باین همه مشکل و غرور، باعث نشده بود به رابطه

 .در رو باز کرد و با دو خودش رو به مسیح رسوند
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 .من هم وارد شدم و دم در ایستادم

 .از پشت میز به سمت مهرزاد اومد و بغلش کرد

 .با استرس خودم رو تو آینه چک کردم

 .شالم کمی کج بود

 .با وسواس صافش کردم و دستی به مانتوی خفاشیم کشیدم

 ...تابلو به خودم رسیده بودم امروز خیلی

 رفتم عروسی؛دقیقًا مثل وقت هایی که می

 !یه لباس شب کم داشتم فقط

 .صدای قهقهه مهرزاد، باعث شد سرم رو به طرفشون بچرخونم

 .مثل این که مسیح قلقلکش داده بود

 .نگاهم رو به سمت مسیح سوق دادم که با نگاه خاصش مواجه شدم

 !کردتی نگاهم میکردم وقچه قدر ذوق می

 ...کردمو البته در کنار این حس خوب دست و پام رو هم گم می

 !لبخند دستپاچه ای زدم و گفتم: سالم

 .سرش رو به نشونه سالم تکون داد و گفت: بفرمایید

 .روی نزدیک ترین مبل به میزش نشستم

 ...به سمت تلفن رفت و گفت: خواهر مهند
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 !یع گفتم: بلهنذاستم حرفش رو ادامه بده و سر

 !خیره نگاهم که کرد که ناخودآگاه گفتم: ببخشید

 !و تو دلم چند فرغون خاک ریختم تو سر الیاس

 .گرفتجذبه رو باید از مسیح یاد می

 !کرد المصببا یه نگاهش هم آدم رو واجب التعویض تنبون می

 .خانم ساالری دو تا قهوه بیارین تو اتاق من؛ لطفًا سریع _

 .اشت و به سمت مبل کنار کمد رفتتلفن رو گذ

 .ام گرفتخنده

 !شبیه یوسف و زلیخا شده بودیم

 کرد؛و انتخاب مینشستم و اون دورترین مبل ر من نزدیک اون می

 !به قول الیاس بعید نبود من ازش خواستگاری کنم

 .و روی میز کار مسیح گذاشتاشمهرزاد کیف مدرسه

 .بعد هم اومد و کنار من نشست

 !گرم بشمرکتش باعث شد حسابی دلاین ح

 .چند تقه به در خورد و مسیح بلند شد تا قهوه ها رو از ساالری بگیره

 مهرزاد آهسته گفت: زمانه؟

 !مثل خودش پچ زدم: جونم؟
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 !بینی؟ بابامهو میبا اشاره به مسیح گفت: اون

 طور؟دونم! چهبا تعجب گفتم: خب می

با یه موجود ماوراطبیعی یا دایناسوری چیزی آخه یه جوری استرس گرفتی انگار  _
 .و بزنیخوای مخشروبرو شدی، مثاًل می

 !...ناخودآگاه خندیدم که با دیدن نگاه مستقیم مسیح، دوباره ساکت شدم

 قهوه رو جلوم گذاشت و گفت: سابقه این کار رو داشتین؟

 گنگ پرسیدم: کدوم کار؟

 ین جا؟بی حوصله گفت: شما واسه چه کاری اومدین ا

تونیم با هان! منظورتون پرستاریه. خب نه! اما مهرزاد که دیگه بچه نیست، می _
 .هم دوست باشیم

مسیح این بار به مهرزاد نگاه کرد و گفت: پسرم میشه چند دقیقه من و این خانم 
 !رو تنها بذاری؟

 !کمی به خودم جرئت دادم و گفتم: زمانه هستم

 !ه گفت: نپرونیشمهرزاد نگاهی به من کرد و آهست

 دونم مسیح شنید یا نه؛نمی

 !اما جدی صداش کرد: مهرزاد

 !مهرزاد پوفی کرد و گفت: باشه! من رفتم؛ فقط چند کیلو نخود سیاه بخرم؟

 یکی از اون نگاه های جدی و اخموش رو تحویل مهرزاد داد و گفت: نفهمیدم...؟
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طوری نگاهم نکن ون او تو هوا تکون داد و گفت: خیله خب مهرزاد دستش
 ...ترسم! فعالً می

 .و باالخره رفت

 انگار با رفتنش استرس من بیشتر شد؛

 .اما برخالف اون حس، سعی کردم مثل همیشه باشم و در برابرش عادی رفتار کنم

 ...ببینید خانِم  _

 !دوباره با پررویی گفتم: زمانه

 .اش هم نترسیدماین دفعه از نگاه خیره

 .کردداشت اعالم حضور می انگار شخصیت گستاخم

 میشه جمله من رو قطع نکنید؟ _

 شما چه ترسی دارین از صدا کردن اسم من؟ _

 !ابرو باال داد و گفت: چرا باید بترسم، زمانه خانم؟

 .لبخند پیروزمندانه ای زدم

 !...کنمی رو رام میام، به مرور این غول بیابون  اگه من زمانه

 .شنومادامه بدید، می ام رو برداشتم و گفتم:قهوه

 هدفتون چیه؟ _

 !ابرو باال دادم و گفتم: ببخشید؟
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کمی خودش رو جلو کشید و گفت: شما که به این کار نیاز ندارید، واسه چی اومدید 
 واسه استخدام؟

و جمع کنم یه پراید خوام پول هامخندیدم و گفتم: شما به اون چی کار داری؟ می
 !دو طبقه بخرم

دونم بی مزه نگاهم کرد که نیشم رو بستم و گفتم: خیله خب، می همون طور جدی
 !بود

 .به سمت میزش رفت و برگه ای برداشت

و ذاشت گفت: این فرم رو پر کنید و شماره خودتوندر حالی که برگه رو، روبروم می
 .گیرمهم بنویسید. اگه استخدام شدین باهاتون تماس می

 حتمًا شماره خودم؟سرم رو کج کردم و با عشوه گفتم: 

 .کالفه گفت: یه شماره ای که در دسترس باشه، مهم نیست مال خودتونه یا نه

 !لبخندم پررنگ تر شد و گفتم: چشم، آقامسیح

 .چند ثانیه خیره نگاهم کرد و بعد بلند شد و پشت به من، رو به پنجره ایستاد

 .استایلش رو دوست داشتم

 !یپ و خوش قیافهشبیه مانکن های اروپایی بود، خوش ت

 !حیف که زودتر از این که ازدواج کنه، باهاش آشنا نشدم

کردم، چند تا عکس گوشیم رو در آوردم و طوری که انگار داشتم باهاش کار می
 .ازش گرفتم
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 .بعد هم کاماًل عادی گوشی رو به جیبم برگردوندم

 امیدوارم بعدًا که دوربین روچک کرد، متوجه نشه؛

 !هوگرنه آبروم میر 

 .فرم رو پر کردم و از جام بلند شدم

 خب آقامسیح! من دیگه میرم. فقط تا کی بهم زنگ میزنین؟ _

 برنگشت؛

کشید با صدایی گرفته گفت: شما همون طور که پشتش به من بود و سیگار می
 !استخدامی

 !به گوش هام اعتماد نداشتم

 با صدایی لرزون پرسیدم: چی؟

 .باز هم برنگشت

امی! فردا راس ساعت هفت میاید خونه من، صبحونه مهرزاد و گفتم استخد _
همراهی کردنش تا مدرسه با شماست. بعدش هم با راننده میری دنبالش. ناهار 

 .ما مرخصیکنین. وقتی هم که من اومدم شمکش میکخورین و تو درس ها  می

 ...هنوز هم باورم نشده بود

 کردین؟  بهت زده سرم رو تکون دادم و گفتم: چرا قبول

 !و باز هم برنگشت

 !به جای جواب سوالم، گفت: خدانگهدار
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 .با ذهنی مشغول از اتاق خارج شدم

 خب چش شد یهو؟

 این که دو به شک بود؛

 چرا قبول کرد؟

 مهرزاد سریع به سمتم اومد و گفت: چی شد؟

 .لبخندی زدم و دستم رو به نشونه بزن قدش باال گرفتم

 .دستم کوبید با ذوق داد زد و دستش رو به

 !کنیخندیدم و گفتم: از فردا کارمون شروع میشه آقامهرزاد! ببینم چه می

 اون هم خندید و گفت: پروژه مخ زدن رو میگی؟

آروم ضربه ای به گردنش زدم و گفتم: شیطون نشو! من دیگه برم... تا فردا خوش 
 .بگذره

 !بینمت، عملیدستش رو تکون داد و گفت: فردا می

 .احساسات خوب رو داشتم ترکیبی از 

 ...یه حس جدید

 ...یه تجربه جدید

 ...یه روز جدید

 !...و یه کار جدید
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 .با لبخند از شرکت مسیح بیرون اومدم

 .سوار تاکسی شدم و برخالف همیشه، به خاطر معطل شدن غر نزدم

حتی بی توجه به راننده و سرنشین ها، زیرلب آهنگ "امشب شب مهتابه، حبیبم 
 !خوندمام" رو میرو می خو

 .مو روی میز پرت کردخوشحال تر از همیشه در خونه رو باز کردم و کلیدم

 !با انرژی گفتم: سالم

 .اما جوابی نگرفتم

 .به سمت پذیرایی رفتم و با دیدن ترانه ابروهام باال پرید

هر دو حسابی هول بودن و الیاس سعی داشت خودش رو در حال تلویزیون دیدن 
 نشون بده؛

 !رانه هم ایستاده بود و سردرگم بودت

 !با خنده گفتم: سالم کردم ها

 !هر دو هم زمان گفتن: سالم، خوبی؟

 .این بار بلند خندیدم و برای اولین بار، گونه ترانه رو بوسیدم

 !گفتم که، امروز همه چیز خاصه

 .از روی عسلی دستمال کاغذی برداشتم و کنار الیاس نشستم

اش رو بوسیدم و گفتم: خوبی اش پاک کردم، بعد گونهروی گونهرژ جیغ ترانه رو از 
 !داداشی؟
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دیدم که سعی داشت با خوردن لب هاش و کشیدن از گوشه چشم ترانه رو می
 !آستین بلیزش رژ رو پاک کنه

 !اما الیاس اصاًل به روی خودش نیاورد

 با لبخند گفت: چی شد؟ شیری یا روباه؟

تونم از شدت آناکوندا )مار بوآی آبی( ام الیاس! میهیجان زده جیغ زدم و گفتم: 
 !خوشحالی جفتتون رو خفه کنم

 با خنده گفت: قبول کرد؟

 !تند سرم رو تکون دادم و گفتم: آره

خوای بری کهنه شور بچه و عوض کرد و گفت: میتفاوت کانال های تلویزیونبی
 بشی دیگه. ذوق داره؟

 !شعوریبیاش زدم و گفتم: خیلی مشتی به شونه

 کردی واسه ناهار؟  شدم، گفتم: حاال چی درستدر حالی که بلند می

 !ترانه با ناز گفت: سرآشپزتون منم

 !با ترس به الیاس نگاه کردم و گفتم: آره؟

 !الیاس سر تکون داد و گفت: آره

 دوباره به ترانه نگاه کردم و با چندش گفتم: غذای رژیمی و گیاهی؟

و، و گفت: نه! امروز قراره به مناسبت اوکی شدن کار ت و به هم کوبیددست هاش
 .یه غذای دریایی بخوریم
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 دونستی کار من درست میشه؟با چشم های ریز شده گفتم: برو ترانه! تو از کجا می

 !لبخند دندون نمایی زد و گفت: عزیزم من همیشه به موفقیت تو ایمان دارم

 !ارواح خیکت

 !اس بیچاره رو خر کرده دیگهجوری الیباز همیندختره زبون

 .ن هنوز مجردمام که چرا با بیست و هشت سال سبعد من شاکی

 .یه لحظه حس بدی بهم دست داد

 !...واقعًا بیست و هشت سالم شده بود و هیچی از جوونیم نفهمیدم

 .پشت میز ناهارخوری نشستم

 ریختم، گفتم: الیاس؟و روی نون خامه ای میدر حالی که سس کچاپ

 گاهم نکرد اما جواب داد: جانم؟ن

 !گفتی مسیح چند سالشه؟ بیست و شیش؟ _

 .خیالش بشیتری و بینچی کرد و گفت: اون جوری گفتم که فکر کنی ازش بزرگ

گازی به نون خامه ای آغشته به سس زدم و با دهان پر گفتم: اگه قرار بود 
 حاال چند سالشه؟ کردم؛ه این کار رو میخیالش شم، وقتی فهمیدم بچه دار بی

 !دونماخمی کرد و گفت: نمی

 دونست؛در واقع می

 !خواست که بگهاما نمی
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 .خیال شدمبی

 !پرسیدمفوقش فردا از مهرزاد می

 .کردبه ترانه نگاه کردم که داشت غذاها رو چک می

 ...نهخوره! بعد این دیووآهسته گفتم: خود باب اسفنجی زیر آب همبرگر می

 !یزم؟چیزی گفتی عز _

 !برسون؛ اآلن باید بترسم؟ و بلند کردم و گفتم: یه تقلبسرم

 !شعوراخمش غلیظ تر شد و گفت: بی

 .و دوباره برگشت

 .ر نکن. یه دقیقه برگردام گرفت و گفتم: باشه حاال قهخنده

 .هیچ عکس العملی نشون نداد

 !هو ترانه؟ _

 !بینی کار دارم؟این بار قیافه گرفت و گفت: نمی

 !دقیقه نگاهم کن تا بترسم، عقده ای میشی ها یه _

 !جیغ زد: الیاس بگو این بیاد بیرون

کرد که تو کرد، گفتم: الیاس اگه عقلش کار میتفاوت به الیاس که توبیخم میبی
 گرفت! حاال چرا آیدیت رو عوض کردی؟رو نمی
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ن هم کمی بیشتر به گوشیم دقت کردم و گفتم: چی گذاشتی؟ جی تی آی؟! وا ای
 شد آیدی؟

 !ظرف ساالد رو محکم جلوم کوبید و گفت: تی جی آی

 ریختم گفتم: یعنی چی حاال؟در حالی که برای خودم ساالد می

 .الیاسی بیا ناهار _

 .و نفهمهو خطاب به من ادامه داد: ترانه جوِن آقاش! مخفف کردم که کسی اسمم

 !سه؟قدر رو من حسادونی که الیاس چهو با عشوه گفت: می

ام رو بگیرم و گفتم: اگه الیاس حساسه، خب این عکس های نتونستم جلوی خنده
 !مستهجنی که از خودت گرفتی رو پاک کن

 .و ازم گرفت و غذا رو آورددوباره به حالت قهر روش

 و خراب کنه؛تونست حال مناما امروز سونامی هم نمی

 !قهر کردن ترانه و تشر زدن الیاس که چیزی نبود

 .هار رو که خوردیم، وارد اتاقم شدمنا

 .از اآلن واسه انتخاب لباس درگیر شده بودم

 گرفتم؛پوشیدم و جلوی آینه ژست میو مییکی یکی لباس هام

 .نشستاما هیچ کدومش به دلم نمی

 .کالفه همه لباس ها رو پرت کردم یه گوشه و روی تخت دراز کشیدم
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 !پیام ها غرق شدم نتم رو که روشن کردم، دوباره توی سیل

 حوصله حرف زدن با کسی رو نداشتم؛

فقط در جواب آرش که حالم رو پرسیده بود گفتم: توپ بسکتبالم، شاید هم والیبال؛ 
 ...شاید هم پینگ پنگ

کردم که جواب داد: تو همین طور پشت سر هم اسم انواع توپ ها رو ردیف می
 و چته؟ن اول کاری بگزنی یعنی یه چیزیت هست! همیوقتی زیاد حرف می

 !زنمتند تند تایپ کردم: جدی؟ اما من که همیشه زیاد حرف می

کمی دیر پیامم رو دید، اما سریع جواب داد: این هم هست؛ اما اآلن یه چیزی 
 شده، نه؟

 !اوهوم. هیجان دارم _

 هیجان چی؟ _

 .با یادآوری فردا لبخند شیرینی روی لبم نشست

 !ان یه چیزیبا همون لبخند نوشتم: هیج

 !آهان! پس خصوصیه _

 .و ایموجی عذرخواهی فرستاد

نه بابا. تو زندگی من هیچ نقطه خصوصی ای وجود نداره! کافیه با یکی گرم  _
بگیرم تا تمام جد و آبادم رو بریزم رو دایره! اما جون تو اآلن حوصله تعریف کردن 

 !ندارم، طول جریانش بیشتر از قد رعناته
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 .یف کنپس بعدًا تعر _

کشی به بدنم آوردم و گفتم: باشه. اگه دیگه کاری نداری من برم بخوابم، امروز 
 .زود بیدار شدم سیستم بدنیم به هم ریخته

 .نه، برو. مواظب خودت باش _

پتو رو تا زیر گردنم باال کشیدم و گفتم: مواظبم. حواسم هست که بختک نگیرتم، 
 ...یا مثاًل هواپیما روم سقوط نکنه، یا

 !برو بمیر زمانه! خوبی بهت نیومده، عصر به خیر _

با خنده گوشی رو کنار گذاشتم و سعی کردم با ذهنی خالی به خواب برم تا دو 
 .دقیقه آسایش داشته باشم

 اما کنترل افکارم رو که نداشتم؛

 .ه در نهایت بیدارم کردکاش هم شد خواب های پراسترسی  نتیجه

 .ساعت گذروندم اون روز رو با چشم دوختن به

 .ساعت شش صبح بیدار شدم و شروع به حاضر شدن کردم

 بینم یا نه؛دونستم مسیح رو مینمی

 .تونستم به خودم رسیدماما تا می

 .پرانرژی تر از همیشه از خونه خارج شدم و خودم رو به خونه مسیح رسوندم

رون اموش کردن رسوندنم فحش باوی الیاس رو به خاطر فر در حالی که پی
 .کردم، زنگ رو فشار دادممی
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 !صدای همون خدمتکار که عاری از هر احساسی بود بلند شد: کیه؟

 !دستم رو تکون دادم و با لبخند گفتم: سالم

 .ربات وار گفت: بفرمایید خانم

 .وارد شدم و در روپشت سرم بستم

 طور تحملشون کنم خدا؟اه! همه یبسن! چه _

 .حیاط نگاه کردم ناخودآگاه به ماشین های گوشه

 .این بار فقط همون ماشین که روش پارچه کشیده بودن، توی حیاط بود

با نگاه به خونه، صدام رو کلفت کردم و گفتم: عمارت مردگان! خوش اومدید زمانه 
 !خانم

 !وارد که شدم، اولین صدایی که شنیدم صدای جیغ و داد مهرزاد بود

 .وارد آشپزخونه شدم صداش رو دنبال کردم و با قدم های بلند

 ...حتماً  کنم اذیت نکنید! پدرتون گفتنآقامهرزاد! خواهش می _

و تونی منخواد، تو نمیمهرزاد با لحنی تخس حرفش رو قطع کرد: اما من دلم نمی
 !نابلهآ ات شبیه عروسک مجبور کنی. ازت بدم میاد مو زرد چشم قلنبه! قیافه

 با خنده گفتم: چی شده؟

 کرد و گفت: شما؟دختر نگاهم  

 !مهرزاد سریع به سمتم دوید و گفت: زمانه
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 با لبخند بغلش کردم و گفتم: چطوری پسر؟

 !و از دست این روانی نجات بدهداری من جون هر کی روش کراش خوبم! _

 شما پرستار جدید هستین؟ _

 .با شنیدن سوالی که پرسید، سرم رو بلند کردم و گفتم: بله

و گفت: آقای آذین از من خواستن که امروز با شما همراه شم تابی به موهاش داد 
 .تا روال کار رو بهتون یاد بدم

 دادی؟ابروهام رو باال دادم و گفتم: اوکی! حاال چرا بچه رو شکنجه می

 !کنناخمی کرد و گفت: ایشون باید صبح ها یک لیوان شیر بخورن، اما لجبازی می

تم: مثل این که روش راضی کردن بچه ها رو از جلوی پای مهرزاد بلند شدم و گف
 !بلد نیستی گلم! اشکالی نداره! شما برو و به من بسپرش

 .با شک نگاهم کرد و گفت: باشه، پس من تو ماشین منتظرتونم

 .دستم رو به معنای بای بای تکون دادم

 همین که از خونه خارج شد، به سمت مهرزاد چرخیدم و گفتم: صبحونه خوردی؟

 .ش درهم شد و گفت: هر پخی رو بگی خوردم! اما این یارو به شیر گیر دادهاچهره

 !خوره؟به هم می و جمع کردم و گفتم: از شیر حالتلب هام

 !به جای جواب دادن گفت: خیلی! بوی گاو میده، عق

 .با خونسردی تمام لیوان شیر را برداشتم و توی سینک ظرفشویی خالی کردم



 

 
76

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

کنم! من هم شیر که شده بود زدم و گفتم: درکت میچشمکی به مهرزاد که شو 
 !دوست ندارم

 .با خنده یوهویی گفت و دستش رو باال آورد

 !عاشقتم! بزن قدش _

 دستم رو محکم به دستش کوبیدم و گفتم: بریم؟

 .جلوتر از من راه افتاد و گفت: امروز یه روز سخت رو در پیش دارم

 روز سخت؟ چرا؟بستم، گفتم: یه در حالی که در رو می

 .فهممامال دارم، ریاضی هم دارم. زمانه من واقعًا چیزی از ریاضی نمی _

 !کنیم، این یه مورد رو نمیشه پیچوندنگران نباش. از امشب با هم دیگه کار می _

 .راننده در رو برامون باز کرد و من بعد از مهرزاد سوار شدم

 .با ذوق همه جای ماشین رو نگاه کردم

 !بیه خونه های عیونی بودبیشتر ش

دختر یا به قول مهرزاد آنابل، طوطی وار گفت: راس ساعت دوازده مدرسه تموم 
میشه. شما باید از قبل در مدرسه باشین. هرچند رفت و آمدتون با راننده ست و 

 ...کنید وقامهرزاد درس کار میآکنن. بعد از اون با بهتون یادآوری می

 .دمخمیازه کشان بهش نگاه کر 

 !دادم که فکر کنه دارم گوش میدمهر از گاهی هم سرم رو به نشونه تفهیم تکون می

 متوجه شدین؟ _
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 !مهرزاد پقی زد زیرخنده و پچ زد: فکر کن یه درصد

 !ام رو خوردم و گفتم: البتهخنده

 .روش رو برگردوند و گفت: عالیه! موفق باشید

 خواید کجا کار کنید؟مرسی! شما می _

 !با خنده گفت: شرکت فراخوان زامبی هامهرزاد 

خوام یه کم به خودم استراحت بدم؛ موقعیت با اخم به طرفمون چرخید و گفت: می
 .خواستم استعفا بدمخوبی نصیبم شد، وگرنه خودم هم می

 دی؟ پس من عذاب وجدان نداشته باشم؟ام زدم و گفتم: جدستم رو زیر چونه

 !گفت: ابداً   موهاش رو از رو صورتش کنار زد و

کردم، با لبخند تکیه دادم و گفتم: خوبه! آخه شرکت قبلی ای که من توش کار می
جا. اگه نیاز به استراحت نداشتین گشت با حقوق سه برابر ایندنبال یه خانم می

 !کردمشما رو بهشون معرفی می

 ؟گفت: جدی؟! حاال چه کاری بود  وهاش نگاهم کرد با یه دنیا بدبختی تو چشم

 !خیال! از شما که گذشتتفاوت گفتم: بیبی

 .و برگردوند و جوابی ندادبا حرص روش

 .من و مهرزاد به هم نگاه کردیم و ریز خندیدیم

 توقف اولمون واسه پیاده کردن دختره بود؛

 .گاه بعدیمون هم مدرسه مهرزاد بودتوقف
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احافظی ز یه خدرو چک کردم و بعد ا مثل مادرهای نمونه کتاب ها و تغذیه هاش
 .هندی راهیش کردم

 .دوباره سوار ماشین شدم

 !تازه به راننده دقت کرده بودم

 !با لبخند گفتم: عه سالم عمو

 !راننده بدون نگاه کردن گفت: علیک سالم

 .لبخندم جمع شد

 !زداش رو هم با کمربند فلزی کتک میکه رانندهمثل این

 !ده بوداحتمااًل همسرش هم در اثر ضرب و شتم ُمر 

 .چه وحشتناک

 !خداکنه من رو نُکشه

 .لطفًا برین خونه آقای آذین _

 !جوابی نداد که گفتم: همون مسیح خودمون

 !این بار از توی آینه نگاهم کرد و گفت: همون بار شنیدم

 .و روی صندلی پخش کردمو تو کاسه چرخوندم و خودمچشم هام

 .خدایی عجب ماشینی بود

 عینک آفتابی بزنم و یه سیگار برگ هم بذارم گوشه لبم؛داد یه اآلن حال می



 

 
79

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 .بعد از این یارو بخوام از من و ماشین عکس بگیره

 !کنهدونم که قبول نمیاما می

 .پس بهتره خودم رو کوچیک نکنم

 البته سیگار برگ هم نداشتم؛

 !کمی که کیفم رو گشتم فهمیدم عینک آفتابی هم ندارم

 .ل این فانتزی های احمقانه بشمخیافکر کنم دیگه باید بی

 .راننده با صدا خش دارش گفت: رسیدیم

 !در رو باز کردم و گفتم: خوش گذشت! فعاًل بای بای

 .رو نگاه کردیه لحظه برگشت و با تعجب نگاهم کرد، اما دوباره چرخید و به روبه

 !همه تو این خونه افسرده بودن

 عیب نداره؛

 !کنمدرستشون می

نده چنان باهاشون گودبای پارتی جعفر بگیرم که همین داداشمون تا تا یک ماه آی
 !صبح بلزونه

 .البته امیدوارم خودم افسرده نشم

 .نگاهم به ماشین مسیح افتاد

 !ذوق زده باال پریدم و گفتم: اینه
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 .با دیدن نگاه حیرت زده راننده، خودم رو جمع و جور کردم

ت کردنش به خودم، در رو باز کردم و بعد از خوندن آیت الکرسی و هفت قل و فو
 .به آرومی وارد خونه شدم

 .سکوت خونه باعث شد جرئت پیدا کنم و وارد بشم

 .پذیرایی و آشپزخونه که خالی بود

خواستم جاهای دیگه رو هم بگردم که صدای مسیح از پشت باعث شد از جا بپرم: 
 !خانم پارسا

 .سریع چرخیدم و با دیدنش نفس راحتی کشیدم

 !صد رحمت به جن _

 اخم محوی بین ابروهاش نشست و گفت: چی؟

 لبخند دندون نمایی زدم و گفتم: هیچی! من رو صدا کردین؟

 !با همون اخم گفت: واسه چی برگشتین؟

 ...گنگ گفتم: چرا برگشتم؟ خب شما صدام زد

جا؟! پنج حوصله بین حرفم پرید و گفت: منظورم اینه که چرا برگشتین اینبی
ست، الزمتون ندارم. با راننده هماهنگ کنید که ساعت ی که مهرزاد مدرسهساعت 

 .دوازده شما رو هم برسونه

 !ام در هم شد و آروم گفتم: باشهچهره
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دونم جزو وظایف شما نیست نگاهی به اتاقش کرد و گفت: من مهمون دارم. می
 .اما اگه میشه دو تا قهوه بیارین اتاق من. ممنون

 .و رفت

 .اش نگاه کردمند به ژست مردونهبا لبخ

 .تا حاال از هیچ مردی به این اندازه خوشم نیومده بود

 .مسیح واقعًا نمونه کامل یه مرد جذاب بود

 .اش کردمکمی فکر کردم و با آرش مقایسه

سرم رو تکون دادم و گفتم: قد مسیح باید بلند تر باشه. البته قد آرش که تو عکس 
 .ح بهترهمعلوم نبود! در کل مسی

 .به سمت آشپزخونه رفتم و دو تا فنجون قهوه ریختم

 .پشت در اتاقی که واردش شده بود، ایستادم

 خواستم ببرم تو ها؛به جون ترانه می

 .شدزدن که آدم ترغیب میولی انقدر بلند حرف می

 !و نپیچون مسیحانقدر من _

 .چه غلطا

 این دیگه کی بود؟

 .بم رو بهتون گفتمپیچوندن چیه مامان! من جوا _
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 .بشکنی زدم

 !پس مادرش بود

 ع ادامه بدی؟ مگه میشه تا آخر عمر مجرد موند؟خوای به این وضتا کی می _

زنیم؟ گفتم من بعد از الناز به هیچ بار چندمه که راجع به این موضوع حرف می _
 .کنم، ازدواج که دیگه هیچمونثی نگاه هم نمی

 !چه وفادار

نیست، از خودم هم که نمیشه پنهون باشه، از شما هم پنهون از خدا که پنهون 
 !نباشه که ته دلم شدیدًا به الناز حسادت کردم

البته ناگفته نمونه من برعکس اکثر دخترها که از جنس مذکر بدشون میاد، با 
 !جنس های خودم مشکل دارمهم

ای نابودی کنن تا مدت ها بر ام ازدواج میحتی وقتی هنرپیشه های مورد عالقه
 !کنمدختره به هرطریقی نذر و نیاز می

 .تونهحداقل به مهرزاد رحم کن مسیح! اون بدون مادر نمی _

 ...کمفعاًل که من هستم، پرستارش هم هست. البته پرستار جدیدش یه _

 .زده گوشم رو بیشتر به در چسبوندمهیجان

 خواست ببینم درمورد من چی میگه؛دلم می

 !...موقع در رو با ضرب باز کرد و اما نامرد همون

 .با شدت روی زمین افتادم و سینی از دستم ول شد
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 .تنها کاری که تونستم انجام بدم، بستن چشم هام بود

 .صدای شکستن فنجون ها بلند شد

 شنیدم؛ال به الش صدای نفس های عصبی مسیح رو هم می

 .اما جرئت نداشتم سرم رو بلند کنم

 .و باز کردمیقه، آروم چشم هامبعد از گذشت چند دق

 ...خدای من! عجب افتضاحی

 .مسیح کنارم نشست و گفت: بلند شید

 .سوختدست راستم می

 .احتمااًل یکی از ترکش های فنجون شکسته دستم رو زخمی کرده بود

سرش رو جلو آورد و پچ پچ وار گفت: این حرکتتون واقعًا تاسف باره خانم پارسا! 
ونه دوربین داره و من حواسم به همه چیز هست. حاال بلند وجب به وجب این خ

 .شید

 .آروم از جام بلند شدم

 .خواست از دست خودم زار بزنمدلم می

 !...دوربین دقیقًا باالی سرم بود و مِن گیج

امیدوارم دیگه همچین چیزی ازتون نبینم. شما قراره الگوی مهرزاد من باشید،  _
 .پس خودتون رو تغییر بدین

 !خواست به شرمزده بودن ادامه بدم، اما دیگه خیلی رو مخم راه رفتلم مید



 

 
84

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 !ازش خوشم میاد، درست

ولی دلیل نمیشه به خاطر دو تا فنجون انقدر وحشی بازی در بیاره و با انواع و 
 .اقسام حرف هاش بکوبتم

زنی انگار دزدی کردم! من فقط گوش وایساده با اخم گفتم: یه جوری حرف می
 ، همین! به نظر شما این چیزیه که بابتش انقدر حرف بشنوم؟بودم

 .با صدای داد و هوار من، مادرش و یه دختر جوون از اتاق بیرون اومدن

 !زن با چشم های گرد شده به من نگاه کرد و گفت: چی شده؟

توجه به مادرش، با چشم های به خون نشسته داد زد: شما اخراجی مسیح اما به
 !خانم پارسا

 .ا این حرفش رسمًا وا رفتمب

 اخراجم؟

 !یعنی چی؟

 !روز اول کاری، هنوز سه ساعت نگذشته بود اخراجم کرد؟

و دور شونه هام حلقه کرد و گفت: آماده گریه کردن بودم که دختر دست هاش
 .نگران نباش عزیزم. مسیح یه کم عصبی شد؛ مطمئن باش تصمیمش این نیست

 مظلوم کردم؛شد ام رو تا جایی که میچهره

 !با همون حالت به مسیح نگاه کردم و گفتم: آره؟

 .و برگردوند و وارد اتاقش شداما مسیح با غضب روش
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 !با حالت زاری گفتم: نه! واقعًا اخراجم کرد

 .این بار مادرش دستم رو گرفت و روی کاناپه نشوندم

 تو پرستار مهرزادی؟ _

 !با بغض ساختگی گفتم: بودم

ام راضیش زد و گفت: نگران نباش گلم! من با استفاده از فن مادرانهلبخند مهربونی 
 .کنممی

 وقت چرا؟با تعجب گفتم: جدی؟ اون

 !شونه باال انداخت و گفت: باید دلیل داشته باشه؟

خواید بهم ترحم کنید  اخمی کردم و گفتم: معلومه! از دو حالت خارج نیست. یا می
باال میره و نیازی به حقوق این کار ندارم، فقط  که باید بگم پول برادر من از پارو

خاطر خود مهرزاد میام. و حالت دو اینه که بخواین من رو واسه پسرتون به
 !خواستگاری کنین

و از رو صورتم کنار زدم و گفتم: که اگه دلیلتون این باشه، بدجوری با ناز موهام
 .کنمقاطی می

 !تخواممنتظر بودم بگه آره، واسه پسرم می

کدوم اما انگار تهدید توخالیم رو جدی گرفت که گفت: نگران نباش دخترم هیچ
 .نیست. فقط ازت خوشم اومده

 .پوفی کشیدم
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 !شدمدر آخر هم واسه نزدیک شدن به مسیح باید دست به دامن خود مهرزاد می

 شناختی؟و میدختر خیره نگاهم کرد و گفت: تو همسر مسیح

 .با تعجب نگاهش کردم

 نظورت همسر سابقشه؟م _

 .و تکون داد و گفت: النازسرش

 طور؟شناختمش. چهنچی کردم و گفتم: نمی

 .هیچی! همین طوری پرسیدم _

 .با چشم های ریز شده نگاهش کردم و سرم رو چرخوندم

 .حوصله نداشتم به مشکوک بودن این دو تا فکر کنم

 !...مهم این بود که اخراج شده بودم

 !زمان گفتن: کجا؟رده از جام بلند شدم که هردو همعین لشکر شکست خو

 جا بمونم که چی شه؟کیفم رو برداشتم و گفتم: برم خونه دیگه. این

 ...اگه از مسیح عذرخ _

 .دستم رو باال بردم و گفتم: حرفش رو هم نزنید! خدانگهدار

 !از خونه که خارج شدم، بغض تو گلوم گیر کرد

 .یر کرده بودانگار یه غده بزرگ تو گلوم گ

 .تمام مسیر رو پیاده رفتم
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 .حوصله کلید رو روی میز انداختمدر رو باز کردم و بی

 .آروم و بی حس گفتم: سالم

 الیاس همین که صورتم رو دید، لبخندش محو شد و گفت: زمانه! چی شده؟

 !با این حرفش بغضم سر باز کرد و مثل بچه ها با گریه گفتم: مسیح اخراجم کرد

 .رو توی آغوشش پرت کردم و خودم

 !دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت: باز چه گندی زدی زمانه؟

 .ام شدت گرفتگریه

 .با لحن پشیمونی گفت: باشه، غلط کردم! آروم باش

کمی که حالم بهتر شد، اون زیر میر ها آب بینیم رو با پیراهنش پاک کردم و عقب  
 .کشیدم

 ش کرد؛با چندش نگاهی به پیراهن خیس

 !اما به روم نیاورد

 روی مبل نشوندم و گفت: خب؟

 خوای بشنوی؟اخراج شدم دیگه. چی رو می _

 الکی اخراجت کرد؟ _

سرم رو تکون دادم و با بغض گفتم: نه! پشت اتاق مهمونش گوش وایسادم و 
 ...دادبعدش هم زبون درازی کردم. خب تقصیر خودش بود، اگه ادامه نمی
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 .زمانه خانم، یه سی سی آبرو برام میذاشتی حداقل دستت درد نکنه _

 .شرمنده سرم رو پایین انداختم

 .نفسش رو محکم بیرون داد

رفتم که با حرفی که زد انگار کورسوی امیدی تو دلم کالفه با انگشت هام ور می
 روشن شد؛

 .زنم که ببخشتتاشکال نداره. من با مسیح حرف می _

 !؟با ذوق گفتم: بگو جون زمانه

 !به جون خودم _

 !گفتم جون زمانه _

بلند شد و گفت: مریضم جون تو رو قسم بخورم؟ میرم بهش زنگ بزنم. تو هم یه 
 .چای دم کن

 سریع از جام بلند شدم و گفتم: باشه. چای کجاست؟

 .شد گفت: تو کابینت سومدر حالی که وارد اتاق می

 .چای دم کردن جزو محدود چیزهایی بود که بلد بودم

مسیح بعد از نیم ساعت حرف زدن و خون به جگر کردن من پشت در، باالخره به 
 .خاتمه تماس رضایت داد

 !اهم

 !کنمام رو با فاعل "الیاس" اصالح میجمله
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 .سریع به سمتش رفتم

 چی شد؟ _

 .شد فهمیداز نگاهش که هیچ چیز رو نمی

 گفت: چای من کو؟  وتوجه به حال من، روی صندلی نشست بی

 .نجون رو جلوش گذاشتم و گفتم: بنال دیگهف

 .قبول کرد! گفت مشکل خاصی نداره و تو عصبانیت تصمیم گرفته _

 .با ذوق جیغی زدم و خودم رو توی بغلش پرت کردم

 !نعره زد: آی سوختم

 با تعجب عقب رفتم و گفتم: چی شد؟

 بینی چای دستمه؟احمق نمی _

 تونم برم؟خندیدم و گفتم: اشکال نداره. فردا می

 .آره. گفت پسرش تا یه هفته مدرسه نمیره _

 .ذوقم کور شد

 با نگرانی و دلهره گفتم: چرا مگه چش شده؟

گفت تفاوت شونه باال انداخت و گفت: تب کرده بردنش بیمارستان. میالیاس بی
 .به بدبختی براش آمپول زدن و حاال بهتره. اما باز هم باید استراحت کنه

 مطمئنی؟ _
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 !ه! حس مادر بودن گرفتی زمانه؟آر  _

 .خیرمادر بودن چیه بابا. شب به _

 .ودم راه انداختخیر گفت و نفهمید چه آشوبی تو وجشب به

 ...تا خود صبح یک ریز کابوس دیدم

 !گفت؛ حالتم شبیه مادرها شده بودالیاس راست می

پدر و  تا برخورد ساده، تا چه حدی به ایندونست من با همین چندکسی چه می
 !پسر دل بستم؟

که متوجه بشم، آالرم گوشی رو قطع  اون قدر خواب ناآرومی داشتم که بدون این
 .کرده و دوباره خوابیده بودم

 .همین باعث شد نیم ساعت دیرتر از وقتی که باید، برسم

 .خدمتکار در رو برام باز کرد

 !با نیش باز گفتم: به! سالم صفیه جونی

 !طوری تو؟گفتم: چهمشتی به بازوش زدم و  

 .و بدون درنظر گرفتن عکس العمل و نوع نگاهش، وارد خونه شدم

 .با دیدن مسیح لبخندم پررنگ تر شد

 خورد؛با ژست قشنگی نشسته بود و قهوه می

 .خوندزمان کتابی که دستش بود رو هم میهم
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 .از همیشه زیباتر، عینک طبیش بود که جذاب ترش کرده بود

 !سالم مسیح _

ای، رش رو بلند کرد و طوری نگاهم کرد که مجبور شدم بعد از فاصله نیم دقیقهس
 !یک "آقا" بچسبونم به اسمش

 .نیم ساعت تاخیر داشتین _

 .بله؛ درواقع سی و پنج دقیقه _

 سرش رو بلند کرد و گفت: دقیقًا بیست و نه دقیقه. چرا اصرار دارین زیادتر باشه؟

 .بودمجا میقه زودتر اینخب چون حداقل باید پنج دقی _

 .دوباره نگاهش رو به کتابش دوخت و گفت: صبحونه مهرزاد روی میزه

 اید؟شما امروز خونه _

 .گردمبدون بلند کردن سرش گفت: نه، اما زودتر برمی

 .سینی صبحانه رو از روی میز برداشتم و به سمت اتاق مهرزاد رفتم

 !، انگار یه تکه از قلبم کنده شداش توی خواببا دیدن چهره گرفته و مچاله

 !این پدر و پسر چه مغناطیسی داشتند؟

 .و روی پاهام گذاشتمگوشه تخت نشستم و سینی

 .اش رو لمس کردمدستم رو جلو بردم و پیشونی و گونه

 .کمی تب داشت
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 به آرومی صداش زدم: آقا مهرزاد؟

 .هیچ عکس العملی نشون نداد

 !هرزاد؟این بار یه کم بلندتر گفتم: م

 پلک هاش لرزید؛

 .اما باز هم واکنشی نشون نداد

 !باز هم بلند تر صداش زدم: مهرزاد جان؟

 .چشم های قرمز و خمارش رو کمی باز کرد

 .با دیدن من لبخندی زد و کمی نیم خیز شد

 !اش گفت: سالم زمانهبا صدای گرفته

م به روی ماهت ذوق زده از این که به جای "عملی" اسمم رو صدا کرد گفتم: سال
 عزیزم! خوبی؟

بینی؟ با این قیافه دیگه هیچ  پدیده ماه گرفتگی تو صورت ماهم ایجاد شده! می _
 !کس به بابام زن نمیده

 با خنده گفتم: چه ربطی به بابات داره؟

دونم تو در هر شرایطی زن بابام میشی! به جای این اخمی کرد و گفت: باشه می
 !که انقدرها هم نابود نشدمحرف ها بهم امیدواری بده  

 !یلی هم خوشگلهاش رو بوسیدم و گفتم: مهرزاد من خگونه

 !چشمکی زدم و گفتم: مثل باباش
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 .با خنده نگاهم کرد

 .و من کم کم لبخندم محو میشد

 .کردمیه تهی بزرگ تو دلم احساس می

 .داددرسته الیاس رو دارم، اما حس نداشتن خانواده همیشه عذابم می

از همه این بود که هیچ اطالعی از هویتشون نداشتم که واسه پیدا کردن بدتر 
 !ها تالش کنماون

 ...طور از هم جدا شدیمدونستم چهحتی نمی

 من رو رها کردن و نخواستنم؟

 یا این که گمم کردن؟

 ...شاید هم مجبور شدن که ولم کنن

 .احتمال های زیادی وجود داشت

 .گرفتمکردم که درآخر سردرد میر میهمیشه انقدر به این موضوع فک

 .آهی کشیدم و از باتالق افکارم بیرون اومدم

 .لقمه کره و مربا گرفتم و گفتم: باید حسابی خودت رو تقویت کنی مرد کوچک

 .و دستم رو به سمت دهنش دراز کردم

 !آ کن! آفرین پسر خوب _
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ات کمه هار تا تختهنگاهش رو بین لقمه و صورتم چرخوند و گفت: تو واقعًا سه چ
 !ام شرکت کنیها زمانه! من اآلن کره بخورم که باید تو مراسم تشییع جنازه

 !لقمه رو گوشه سینی گذاشتم و گفتم: خدانکنه دیوونه! خب حواسم نبود

ای از پنیر رو برداشتم و خواستم لقمه بگیرم که سینی رو از دستم گرفت و گفت: تکه
 .و بدهجواب تلفنت تونم بخورم. تو بروخودم می

 با تعجب گفتم: تلفنم؟

 .سرش رو تکون داد و گفت: آره. از جیبت افتاده رو زمین، سایلنت هم هست

 ام، سریع پام روام بگردم که با حس جسمی زیر پاشنهبلند شدم تا دنبال گوشی
 .برداشتم

 !خب... متاسفانه خودش بود

 .با لب های آویزون از روی زمین برش داشتم

 .ش آسیب دیده بودگلس

 .نفسم رو با حرص بیرون دادم و بدون نگاه کردن تماس رو وصل کردم

 بفرمایید؟ _

اوه چه لفط قمر! تو همون زمانه ای نیستی که موقع دبیرستان سر نیم نمره، به  _
 ...معلم ریاضی جلوی خودش و بچه ها فحش ماد

نوه و بیشتر از این تو سریع از اتاق خارج شدم تا مهرزاد ادامه حرف هاش رو نش
 !تخیلش خراب نشم
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در رو بستم و گفتم: ای الل شه اون زبون دسته بیلت! چه مرگته لیاقت نداری 
 باهات عین آدم حرف بزنم؟ دوست داری فحش بخوری؟

مستانه خندید و گفت: اآلن مطمئن شدم خودتی! که اومدی تهران و من رو یادت 
 رفته آره؟

 !جواب صداقتم رو دادیمگه نگفتم؟ تو هم خوب  _

گفت زدی آدم بوق؟ الیاس راست میبعدش که من یادت انداختم نباید زنگ می _
 !تو شتری! تو شتری زمانه

شتر باباته! الیاس غلط کرد همچین زری زد، تو هم دوبل غلط کردی که تکرارش  _
 .کنیمی

 .دوباره خندید

 .احتمال دادم که طبق معمول چیزی مصرف کرده باشه

 !ودم به کنار، دوست هام هم آدم نیستنخ

دونی اصاًل براش آرزوی خوشبختی نکردم! راستی شنیدم الیاس نامزد کرده؟ می _
امیدوارم دختره بمیره! یا نه... نازا بشه. بعدش سرطان پوست و مو بگیره، بعد 

 !بمیره

 .با این حرفش به گذشته پرت شدم

 دن؛سحر و الیاس یه مدت خیلی کوتاه با هم بو

 .شون رو تموم کرداما الیاس نتونست باهاش کنار بیاد و خیلی زود رابطه
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ام بود، از رابطه ای که الیاس با که از ترانه متنفر بودم و سحر دوست قدیمیبا این
 .ترانه داشت بیشتر راضی بودم

 .سحر اصاًل آدمی نبود که بشه باهاش زندگی کرد

 !هوی زمان؟! گوِشت با منه؟ _

 !شیدم و گفتم: آرهپوفی ک

 !دن شاهنامه های تو گوش فیل باید داشته باشمتر گفتم: واسه شنیو آروم

 .من هم همین چند وقت پیش نامزد کرده بودم _

 حوصله و کوتاه گفتم: خب؟بی

 .خوریم ازش جدا شدمیگه! دیدم به درد هم نمیحس جواب داد: هیچی دبی

 ود؟طوری بکمی کنجکاو شدم، پرسیدم: مگه چه

 .جویداصاًل عجیب غریب بود زمانه! آدامسش رو بد می _

 !های گرد شده گفتم: وا! این که نشد دلیلبا چشم

 .دویدوسط حرف جمع می _

 کردی، چرا جدا شدی؟زد میخب بهش گوش _

خودی. بد بود بعد هی میگفت بدبین زد، اون هم حرف بد بیبا دهن پر حرف می _
کرد. دروغاش انداخت بعد هولم میکرد! دعوا راه میو بلند میشدی. هی صداش

 .هم در سطح المپیکن

 !اوه! پکیج کامل بوده پس _
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 .چاپیدشد ذی نفع میشد همه جا میآره! تا بحث درآمد می _

چه آدم الشخوری! ببینم از تو که چیزی نزد؟ البته فکر نکنم به زور تو رسیده  _
 هایی داشته؟ باشه! حاال این پکیج دیگه چه خصلت

شعور بود ادب نداشت، مهمون نشسته بود نفسش رو بیرون داد و گفت: بی
 .خوابیدرفت میمی

 !شعور اصاًل غیرممکنههینی کشیدم و گفتم: این خیلی بده؛ زندگی با آدم های بی

 کرد عقل کله؛داد فکر میراجع به همه چی نظر می _

 .همه نقله قولهرد خله. از خودش هیچی نیست صحبت هاشم که 

 آدم نابودتر پیدا نکردی؟ _

صداش رو بلند کرد و با ریتم گفت: میگه اون دستات دیگه دستای قدیم نیست؛ 
 !میده بوی غریبه ها رو! ُا اُ 

 !خوره فریب ما رونمی و بد شناخته،هی میگه دیگه خود واقعیم

 !اخمی کردم و گفتم: عوضی چهارساعته اسکلم کردی؟

 !گفت: بده مگه؟ کنسرت رایگان تتلو گذاشتم براتبلند خندید و  

 !جیغی کشیدم و گفتم: گم شو سحر! من خر رو بگو که به چرندیات تو گوش میدم

 ...زم _

 .بین حرفش قطع کردم

 !دختره روانی
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 .در اتاق رو باز کردم و روی صندلی نشستم

 مهرزاد با تعجب نگاهم کرد و گفت: خوبی زمانه؟

 !عصبی گفتم: آره

 .ای چند دقیقه ساکت شدبر 

 !کمی بعد دوباره گفت: خوب نیستی ها

 .سرم رو بلند کردم و سعی کردم با لحن آروم تری جواب بدم

 !نفسی گرفتم و گفتم: خوبم عزیزم

 .بذار یه سوال ازت بپرسم؛ هم حواست پرت شه هم هوشت رو بسنجم _

 .سرم رو تکون دادم و گفتم: بپرس

 .فکر کن االن ساعت هشت شبه جا شد و گفت:تو جاش جابه

 !خب؟ _

زنه چند ساعت موقع که ساعت زنگ میساعت رو میذاری رو ُنه صبح. تا اون _
 خوابیدی؟

 !ور... سیزده ساعت؟ام... هشت تا هشت دوازده ساعت، یه ساعت هم اون _

سرش رو تکون داد و گفت: نچ! هوشت در حد جلبک قرمز اعماق اقیانوس آرامه، 
 .زمانه

 هام رو جمع کردم و گفتم: خب جوابش چی میشه؟ لب
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 !یه ساعت _

 طور حساب کردی؟وا! اون وقت چه _

دونه تو منظورت ُنه صبحه. یه ساعت با لبخند بانمکش گفت: خب ساعت که نمی
 !زنهبعد زنگ می

 !با خنده بلند شدم و گفتم: چه پسر انیشتینی

 کنیم، باشه؟ازی میسینی رو برداشتم و گفتم: وقتی برگشتم با هم ب

از جاش بلند شد و گفت: اتفاقًا یه بازی از دوستم گرفتم تازه. فوتبال که دوست 
 داری؟

دادم،  خورد و به الیاس هم اجازه دیدنش رو نمیکه حالم از فوتبال به هم میبا این
 !گفتم: معلومه که دوست دارم. پس خودت رو گرم کن تا بیام

 .کردمبا بهت به صفحه بازی نگاه  

 !زمانه؟ _

 .همون طور بهت زده سرم رو تکون دادم

اش رو بخوره گفت: گریه نکن خب دفعه مهرزاد در حالی که سعی داشت خنده
 .اولت بود

کردم بازی مجدد رو دستم رو به معنای برو بابا تکون دادم و درحالی که سعی می
ینی مالیدن خاکم! بین انبوه دکمه ها پیدا کنم گفتم: گریه چیه؟ من خوراک به ب

 .این دفعه نشونت میدم
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هه! بابام هم تو فوتبال حریف من نمیشه! همین اآلن سی و سه تا گل بهت  _
زدما. رکورد گل خوردن رو شکستی! رومانی سی و دو تا گل خورده بود، رو دستش 

 .زدی

بی توجه به کری خوندنش دکمه استارت بازی رو زدم و گفتم: به جای حرف زدن، 
 .کن بچه جونعمل  

 .ستم در رفتقدر غرق بازی شده بودم که زمان از داون

 !باالخره بعد از باخت های متعدد، یک بار به صورت کاماًل اتفاقی شکستش دادم

با ذوق جیغی زدم و گفتم: اینه! آخی اآلن حالت گرفته شد؟ اشکال نداره که! برو 
 !مشق هات رو بنویس

 .ر شدی ها! خوبه فقط یه بار ُبردیام زد و گفت: جوگیمشتی به شونه

 .آورد، بلند شدو در حالی که ادای من رو در می

 من هم بلند شدم و گفتم: کجا میری بازنده؟

 .چپ چپ نگاهم کرد و گفت: اگه اجازه بدی دستشویی

 .آهانی گفتم و روی کاناپه نشستم

 .گوشیم رو از توی جیبم درآوردم

 .آرش بهم پیام داده بود

 چشمی متن رو خوندم؛چند بار 

 بعد پیامش رو زیر لب تکرار کردم: "من
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 مسئله ای ساده هستم

 حل می شوم

 "!روزی در آغوشت

 !ابرو باال دادم و گفتم: نه بابا

 .در جوابش نوشتم: جمله باحالی بود، اما اشتباه فرستادیش

ختر چیزی از فرستادن پیامم نگذشته بود که جواب داد: مقصدم دل زمانه بود. یه د
 !جا کجاست؟دیوونه و کله شق! اون

چی قاطی کرد، مقصدت یه جای دیگه زمانه شد! ببخشید که متاسفانه پست _
 میگم ولی کله شق و دیوونه باباته! خل شدی نصف شبی؟

 !نصف شب؟ هنوز ظهر نشده عزیزم _

 .زنیمآهی کشیدم و نوشتم: بعدًا حرف می

 .گوشی رو توی جیبم برگردوندم

 !مسیح رو داشتم با اخالق آرش؟ شدچی می

 !شد یه پک کاملاون موقع می

 .ادبهشعور و احمق و بیحیف که مسیح خیلی تلخ و بی

 !بعد بیست و هشت سال عاشق چه کسی شدم

 !...اما در کل الیق دوست داشتن هست
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 .خیلی منتظر مهرزاد موندم، شاید بیشتر از نیم ساعت

 میکشه؟قدر طول مگه یه دستشویی رفتن چه

غرغرکنان از جام بلند شدم و لیوان آب دست نخورده مهرزاد رو از توی سینی 
 .برداشتم

 .قلپی آب خوردم و از اتاق خارج شدم

و روی زمین خالی  یه لحظه دست و پام رو گم کردم و باعث شد محتوای لیوان
 .کنم

 .خیره به زمیِن خیس، نفس راحتی کشیدم

 رفتم؛خداروشکر لحظه آخر لیوان رو گ

 !زدوگرنه مسیح اخراج که هیچ، آتیشم می

دونستم تا آخر سال بشکن بشکن در راه عید امسال که تنگ ماهی رو شکستم می
 !داریم

 اون از زیرپایی که ناخواسته برای تمنا گرفتم و کل میز به گاج رفت؛

 .دفعه بعد هم موقع گوش وایسادن پشت اتاق مسیح، همه فنجون ها رو شکستم

 .ال گفتم: اشکال نداره بابا آب روشناییه. خداروشکر مسیح خونه نبودخیبی

بی توجه به زمین که خیس شده بود، راهرو رو دور زدم تا اول لیوان رو توی 
 .آشپزخونه بذارم

 .لیوان رو که روی میز گذاشتم، دوباره به سمت دستشویی رفتم
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 .جا مهرزاد رو صدا زدماز همون

 مهرزاد؟ _

 .ر دستشویی زدمتقه ای به د

 !آقا مهرزاد؟ _

 .جوابی نداد

 .شدمکم کم داشتم نگران می

 دوباره گفتم: مهرزادجان خوبی؟

_ ... 

 کنم. باشه؟من در رو باز می _

_ ... 

 شنوی؟و میمهرزاد؟ صدای من _

 .اما باز هم جوابی نشنیدم

 .و روی دستگیره گذاشتمدست لرزون و سردم

 .من اومدم تو _

 .ی فشار دادم و در رو باز کردمدستم رو کم

 ...مه _

 .ادامه حرفم رو به صورت غیرارادی خوردم
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 !از شدت وحشت با برگ هام خزان به پا کردم و بعد سیاهی مطلق

... 

 .تبلتت رو هم بذار توی اتاق من _

 ...اما بابا _

 .دونی کارت اشتباه بودبحث نکن مهرزاد. خودت هم می _

 .دونم؛ چشمض جواب داد: بله میمهرزاد سرخورده و با بغ

 و مسیح جدی گفت: دفعه آخرت بود که...؟

 .خوامبله! عذرمی _

 .آروم الی چشمم رو باز کردم

 .مهرزاد سریعًا متوجهم شد

 !با دو به سمتم اومد و گفت: خوبی زمانه؟

 نیم خیز شدم و گفتم: آره خوبم. ِکی خوابم برد؟

 .مهرزاد نگاهی به مسیح کرد

 .ه من هم به مسیح نگاه کردمناخودآگا

 !مالیدم گفتم: سالمام رو میدر حالی که گردن خشک شده

 .مثل همیشه بی هیچ حسی سرش رو تکون داد و گفت: سالم

 !زمانه؟ _
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 .دوباره نگاهم رو به سمت مهرزاد سوق دادم

 .من باید یه چیزی رو بهت بگم _

 .شنومکنجکاو گفتم: می

ت و گفت: من چند ساعت پیش ترسوندمت و تو شرمگین سرش رو پایین انداخ
 .غش کردی! واقعًا متاسفم

 .با این حرفش همه چیز یادم اومد

 ...چهره غرق خون مهرزاد روی کاناپه

 !شون کاناپه داشت؟راستی چرا دستشویی

 !چه مسخره

 !اون فضا چه نیازی به کاناپه داره واقعًا؟

 بخشی؟نمیسکوتم رو که دید با بغض گفت: زمانه؟ من رو 

 .سرم رو بلند کردم و به چشم های براقش نگاه کردم

 .جاطور جدی گفتم: بیا اینهمون

 .مهرزاد دوباره سر چرخوند و به پدرش نگاه کرد

کار تنبیهش  کرد گفت: من بابت اینمسیح در حالی که سیگارش رو روشن می
 .اش رو قبول نکنیتونی معذرت خواهیکردم؛ می

 خواست؟زی رو ازم میطور همچین چیچه
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 !های اشک آلود و پشیمون مهرزاد مقاومت کنم؟ تونم در مقابل چشممگه می

 .دل بودواقعًا که مسیح بی احساس و سنگ

 .مهرزاد با همون چهره سرخورده و غمگین کنارم ایستاد

 .بخشمتخوام؛ اگه بدی میدستش رو گرفتم و گفتم: یه چیزی ازت می

 !گفت: حتمًا! هر چی که باشه  و تکون داد وتند سرش

لبخند بزرگی زدم و گفتم: اون خون ها چی بود کلک؟ امروز بدش بهم من هم 
 !و بترسونمداداشم

 چند لحظه با تعجب نگاهم کرد؛

 .رسی زمانه! مرسی که بخشیدیام رو بوسید و گفت: مبعد با ذوق گونه

 .اش رو بوسیدملبخند مهربونی زدم و متقاباًل گونه

 .ن میرم بطری خون رو برات بیارمم _

 .نشی نشون بدیم، دوید و از اتاق خارج شدکه من یا مسیح واکقبل از این

 .با لبخند سر چرخوندم و به مسیح نگاه کردم

 .با دیدن اخمی که روی صورتش بود، لبخندم از بین رفت

 !چیزی شده؟ _

ًا به زودی جوابش دود سیگارش رو فوت کرد و گفت: یه چرای بزرگ تو سرمه؛ قطع
 .کنمرو پیدا می
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 گنگ گفتم: چه چرایی؟

 .جلوتر اومد

 !خیلی جلوتر

و روی تاج تخت، جایی دقیقًا کنار  ام وایساد و سیگارشتو فاصله چند سانتی متری
 .گوش من خاموش کرد

 .چیز به دست هاش خیره شدماما من فارغ از همه

 ...به اون تتوی گنگ

 .دستش بود و به ساعت چرمی که همیشه

 .اش خیره شدمبعد نگاهم رو باال آوروم و به چشم های زیبای مشکی

 .منتظر بودم حرفش رو بزنه

 .گفتاما سکوت کرده بود و چیزی نمی

 !نفسم رو توی صورتش فوت کردم و با طنازی گفتم: حرفت رو ادامه نمیدی؟

 .نمتونبیبدون هیچ حسی توی نگاهش، برگشت و گفت: شما مرخصید. فردا می

 .و از اتاق خارج شد

خوام این رو عاشق پوفی کردم و گفتم: این هم از امروز! خاک تو سر من که مثاًل می
 !خودم کنم

 .حاضر شدم و بعد از خداحافظی مختصری از خونه بیرون رفتم
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 .خواست پیاده روی کنمدلم می

تم: زحمت نکش دستم رو برای راننده که در رو برام باز کرده بود تکون دادم و گف
 .عمو. پیاده میرم

 .حرف سرش رو انداخت پایین و رفت بالنسبت گاو، بی

 .رفتم و روی شونم مرتب کردم و از خونه بیرونکیفم

 البته این کارهای شاعرانه هیچ جوره با گروه خونی من سازگار نبود؛

 !وسط راه خسته شدم و تاکسی گرفتم

 .اون روز استثنا بود

 .ره رفته بود خونه خودشونچون ترانه باالخ

 .کنار الیاس نشستم و به برگه هایی که روی زمین پهن کرده بود نگاه کردم

 .خسته نباشی _

 .برای چند ثانیه نگاهم کرد و دوباره نگاهش رو به برگه ها دوخت

 طور بود؟مرسی عزیزم. امروز چه _

 .شونه باال انداختم و گفتم: بد نبود

 ی؟باز مسیح رو اذیت کرد _

و خوردم به ایشون با حرص گفتم: نه بابایی! خودم رفتم دستشویی خودم هم غذام
 .زحمت ندادم
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 .خیال گفت: آره واال انگار دو سالتهبی

 !دیگه واقعًا بهم برخورد

 .با توپ پر بلند شدم

کنه، لگدی به وسیله هاش زدم که باعث شد گوشه  وقتی دیدم توجهی بهم نمی
 .کاغذش کمی پاره بشه

 کنی زمانه؟کار میبا خشم سرش رو بلند کرد و گفت: چی

شونه باال انداختم و گفتم: دوسالمه. بی ام دبلیو که نیستم باالخره به یه جایی 
 .خورم دیگهمی

 .دیگه چیزی نگفت و من هم وارد اتاقم شدم

 .حوصله حرف زدن با مسیح رو هم نداشتم

 !خدای من

 گرفتم؟تباه میچرا جدیدًا اسم همه رو با مسیح اش

 تا اآلن الیاس بود؛

 !حاال آرش هم به این لیست اضافه شد

 .سرم رو تکون دادم و روی تخت دراز کشیدم

 !دیگه از دست رفته بودم

 .اون شب سعی کردم از نبود ترانه استفاده کنم
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 .غذا سفارش دادم و میز رو با سلیقه چیدم

 .خوبی بود کرد، شببا این که الیاس کاًل تو هپروت سیر می

 .صبح زودتر از همیشه بیدار شدم

 .ام رو هم پوشیدمشلوار گشادم رو با جین ذغالیم عوض کردم و مانتوی طوسی

 .داختمو روی سرم انبعد از آرایش نسبتًا غلیظم، موهام رو محکم بستم و شالم

 .خمیازه کشان از اتاق بیرون رفتم

 .الیاس زودتر از من رفته بود

 .با قیافه اخموش منتظرم بود راننده مسیح هم

 .در رو باز کردم و نشستم

 .ردم و در رو به هم کوبیدمکزمان با خمیازه کشیدنم سالم  هم

 .از توی آینه چپ چپ نگاهم کرد و جواب سالمم رو به زور داد

 .اهمیتی ندادم و کشی به بدنم آوردم

 .چرا انقدر آروم میری عمو؟! یه بار من زود بیدار شدم ها _

 .از هم از توی آینه نگاهم کرد، اما این بار جوابی ندادب

 !کنه! ایشو بغ نمیچشم غره ای رفتم و گفتم: خود مسیح انقدر خودش

 .دونم چرا مسیر انقدر طوالنی شده بودنمی
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خودم رو از بین دو صندلی جلو کشیدم و گفتم: حاال یه آهنگی چیزی بذار حال  
 .کنیم

 .نگ ندارمبا لحن سردی جواب داد: آه

 پوفی کشیدم و گفتم: ای بابا! چی داری پس؟

 !دوباره نگاهم کرد و جواب نداد

 !کنی و جواب نمیدی؟این بار از کوره در رفتم و گفتم: چرا هر چی میگم سین می

 .ماشین رو کنار زد و به سمتم برگشت

 .کردمهنوز با حرص داشتم نگاهش می

 .هام قل بخوره و بیفته جلوی پاملبخند دندون نمایی زد که باعث شد چشم 

 .لب های من هم کش اومد و گفتم: عه باالخره خندیدی! تا حاال ندیده بودم بخندی

 خوای یه چیزهایی نشونت بدم که تا حاال ندیدی؟سرش رو جلوتر آورد و گفت: می

 !هیجان زده دست هام رو به هم کوبیدم و گفتم: عالیه! من عاشق این جور کارهام

 !ی زد و گفت: جدی؟نیشخند

با دیدن حالت صورتش مخصوصًا خباثتی که توی چشم هاش بود، یه کم مغزم  
 !کار افتاد

 !ام... به نظرم ادامه راه رو بریم. مسیح منتظره _

 .بار دیگه چیزی نگفت و به جاش راه افتاداین
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 .رفت، ترسم بیشتر شدبا دیدن مسیر ناآشنایی که می

 ...خواستم بگم کجا میری

 !رسیداما یه کم احمقانه به نظر می

کردم عادی جلوه کنم به الیاس پیام ام رو برداشتم و در حالی که سعی میگوشی
 دادم: کجایی داداش؟

 .پنج دقیقه گذشت، اما جوابی نداد

 .اش رو کنار گذاشته بودباز هم پاستوریزه بازی در آورده بود و موقع کار گوشی

 کردم و این بار به مهرزاد پیام دادم: مهرزادجان؟  هر فحشی که بلد بودم نثارش

 .اما اون هم جواب نداد

 .کردمکالفه و با استرس چشم دوخته بودم به گوشی و نذر و نیاز می

 .بعد از گذشت ده دقیقه جواب داد

وشحال و ذوق ختونست تا این حد ام هم نمیتو اون لحظه، پیدا کردن خانواده
 !ام کنهزده

ن پیام، چهره سرد مسیح جلوی چشم هام نقش بست: ساعت هفت با خوندن مت
 !و سی دقیقه ست خانم پارسا

 .تازه یادم افتاد تبلت مهرزاد به خاطر ترسوندن من دست مسیح بود

 .نگاهی به جاده کردم

 .از شهر خارج شده بودیم



 

 
113

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

از شدت ترس، دست و پاهام به لرزه افتاده بود و حرکت قطرات عرق رو پشت  
 .کردمکمرم حس می  گردن و

جواب دادم: به خدا من امروز زودتر از همیشه بیدار شدم آقامسیح! اما این 
 .جا که عرب طی انداختبره اونتون داره من رو میراننده

 .چند دقیقه گذشت اما جوابی نرسید

 "!یک بار از اول پیام هامون رو خوندم و رسیدم به بخش" عرب طی انداخت

 !ام زدم و باز نوشتم: ببخشید، جایی که عرب طی کشیدضربه ای به پیشونی

 جوابی نداد؛

 .اما زنگ گوشی راننده بلند شد

 .به احتمال زیاد، مسیح بهش زنگ زده بود

 .کمی امیدوار شدم

 .ظر شدم تا جواب بدهو روی اون یکی انداختم و منتپای راستم

 .اب دادره ای استرس جوتفاوت گوشی را برداشت و بدون ذکاماًل بی

دست هام رو به هم پیچیدم و با خودم گفتم: نگران نباش! کافیه به مسیح اعتماد  
 .کنی

 بله ننه؟ _

 .حیرت زده سرم رو بلند کردم

 !ننه؟
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 !واقعًا گفت ننه؟

دوباره خودم رو دلداری دادم: حتمًا با مسیح شوخی داره، بهش میگه ننه! آره 
 !اتت میدههمینه. مطمئن باش مسیح بهش زنگ زده و نج

 .باشه. یه دقیقه صبر کن _

 !گوشی رو پایین آورد و رو به من گفت: خانم پارسا؟

 .سریع سرم رو بلند کردم و با مردمک لرزون چشم هام نگاهش کردم

 .و بنویسیه لطفی کن، این هایی که من میگم _

 .آب دهنم رو قورت دادم و با حرکت سر گفتم باشه

 .ز کیفم بیرون آوردم و منتظر شدمخودکار و دفترچه کوچکم رو ا

یه شونه تخم مرغ. سه کیلو سبزی خوردن با ریحون اضافه. یه کیلو گوجه.  _
 .همین؟ باشه یادم نمیره. خدافظ

 .با حواس پرتی تا جمله آخرش رو نوشتم

شد خط خطی  کالفه ضربه ای به پیشونی زدم و چند جمله آخر رو تا جایی که می
 .کردم

 .به دستش دادم بعد هم برگه رو

 !از توی آینه نگاهم کرد و لبخندی زد که باعث شد دوباره سنکوپ کنم

 چند ثانیه بهن خیره شد؛

 !در واقع یک نگاهش به جاده بود و یک نگاهش به من
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 .بعد سرش رو برگردوند و بدون نگاه کردن بهم، گفت: ممنون

ستم خودم رو کنترل  جلوی یه خونه ویالیی بزرگ و ترسناک که ایستاد، دیگه نتون
 .کنم

 .شنیدمرنگم پریده بود و صدای قلبم رو کاماًل واضح می

 !این چه سرنوشتیه خدا

 !واقعًا هیچ کس نبود که به دادم برسه؟

 .ماشین رو جلوی در پارک کرد و پیاده شد تا در رو باز کنه

 .از فرصت استفاده کردم و در رو به آرومی باز کردم

 .من ایستاده و پشتش بهم بود با فاصله چند متری از 

 .در ماشین رو نصفه رها کردم و آروم به سمت مخالف حرکت کردم

 !خانم پارسا _

 .با شنیدن صداش، به چیزی فکر نکردم

 .تنها کاری کردم تند کردن قدم هام بود

 ا کله پخش زمین بشم؛بدویدم که چند بار نزدیک بود طوری می

 .که نیفتادم  اما احتمااًل دعای یکی پشتم بود

 .دونستم کجا میرمنمی

 .خواستم از اون جا فرار کنمفقط می
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خواستم چیزهایی که تو روزنامه ها و اخبار درمورد به فنا رفتن دخترهای اصاًل نمی
 !جوون خونده و شنیده بودم، سرم بیاد

چین بالیی سرم اومد، حداقل پیش خودم شرمنده نشم که عین هویج یا اگه هم
 .ایسادم و هیچ کاری نکردمساالدی و

 .یه لحظه برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم تا ببینم دنبالم اومده یا نه

اما با دیدن راننده که کنار مسیح ایستاده بود کم کم سرعت قدم هام کاهش پیدا  
 !کرد

 .و در نهایت سرجام وایسادم

 !حس خوبی به نگاه پرتاسفشون نداشتم

 !یلم بود؟یعنی همه چیز زاده ذهنم متخ

 !کنمطور فکر نمیمن که این

 .رسیدراننده مسیح بدجوری کثیف و خطرناک به نظر می

 .مسیح با قدم های همیشه محکمش به سمتم راه افتاد

 .از جام تکون نخوردم و صبر کردم تا بهم برسه

 .اومد و اومد تا رو به روم رسید

 !درست رو به روم

 .کمی داشتنطوری که نوک کفش هامون فاصله خیلی  

 !شد، چرا فرار کردی؟چی _
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 .نگاهم رو از کفش هامون باالتر آوردم تا به چشم های سردش رسیدم

تو اون لحظه اصاًل به این دقت نکردم که واسه اولین بار موقع حرف زدن باهام از 
 !فعل مفرد استفاده کرده

 .خواستم حرصم رو خالی کنمفقط می

شد بگی داریم میایم پیش تو؟ داشتم زهره فتم: نمیبا اخم و صدای تقریبًا بلندی گ
 .شدمترک می

 .ام گذاشتحرف دستش رو باال آورد و روی گونهبی

 .چشم هام گرد شد و با تعجب بهش نگاه کردم

 !شد مرد مقابلم مسیح باشهباورم نمی

 یعنی نرم شده؟

 !نکنه از من خوشش اومده؟

 .پایین آورد و گفت: گونه هات یخ زدهدستش رو نوازش وار از روی گونه و گردنم 

 .از روی بازو و ساعدم گذشت و به مچ دستم رسید

 !انگشت هاش رو بین انگشت هام فرو کرد و گفت: و دست هات داغه

 !زنه و بدنم داغ میشهترسم صورتم یخ میسرم رو تکون دادم و گفتم: آره! وقتی می

 .همون طور خیره نگاهم کرد و چیزی نگفت

 .ترسیدمز نگاهش میگاهی ا
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 !از خودش هم

 .رسیدخیلی مرد مرموز و ترسناکی به نظر می

 !...رد مرموز و ترسناک تا چه حد قلبم رو تسخیر کردهمفهمم که این اما حاال می

 !ات هم شبیه النازهنفسش رو بیرون داد و گفت: این ویژگی

 .حس کردم برای چند ثانیه نفسم قطع شد

 !من شبیه النازم؟

 !ناز، همسر سابقش و مادر مهرزاد بود نه؟ال

یادم افتاد زنی که روز اخراج کردنم همراه مادرش اومده بود، ازم پرسید نسبتی با 
 الناز دارم؟

اش باهام حتی مهرزاد هم من رو مثل مادرش دونسته بود و به خاطر همین رابطه
 .خوب بود

 ...این یعنی مسیح باهام نرم نشده

 !اش امردهفقط من شبیه عشق مُ 

 .تمام تالشم رو کردم که ناراحت به نظر نیام و اشک نریزم

 .حرف راه افتادمپس بی

 !مسیح هم دنبالم اومد و گفت: صبر کن

ام شبیه الناز خانمه. کالفه به سمتش برگشتم و گفتم: باشه فهمیدم! این ویژگی
 .! باورکناصاًل هم ناراحت نشدم که بخوای بابتش توضیح بدی و عذرخواهی کنی
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 !خواستم کارهایی که باید بکنی رو بگممی _

 !امروز روز من نبود

 !شدم؟کردم و ضایع میفکر عمل میچرا انقدر بی

 .سرم رو تکون دادم و گفتم: بگو

امروز زحمتت بیشتره. من و برادرم یه کاری داریم، خانمش هم درگیره. واسه  _
 .موش باشیهمین اومدیم این جا تا پیش مهرزاد و دخترع

 .سرم رو تکون دادم و گفتم: مشکلی نیست

کشه. حداقل تا نه شب. یه خدمتکار خونه ست و تنها فقط کارمون زیاد طول می _
نیستید، ولی خب سرش به کار خودشه. پس تو به فکر شام و این چیزا نباش. 

 .فقط حواست به بچه ها باشه

 بی حوصله گفتم: فهمیدم. حاال برم؟

به نشونه تایید باز و بسته کرد و من بدون این که چیزی بگم، به چشم هاش رو 
 سمت خونه ای راه افتادم که در وهله اول به نظرم ترسناک اومده بود؛

 !دیدموش نمیکردم، هیچ نقطه ترسناکی تاما حاال که بهش دقت می

 .انگار نقطه ترسناک ماجرا، راننده مسیح بود که موقع حرف زدنمون رفته بود

 ...شاید هم خود مسیح باعث از بین رفتن ترسم شده بود یا

 .در خونه نیمه باز بود

 .به آرومی هلش دادم و وارد شدم
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 .اومد، ابروهام باال پریدبا شنیدن صدای آهنگ خیلی بلندی که می

 .در رو بستم و با قدم های تند و بلند وارد شدم

 .پارک شده بود رسیدم صدا رو که دنبال کردم، به ماشینی که ته حیاط طویل

 .کوبیدمهرزاد کنار ماشین وایساده بود و مدام به شیشه می

زد، اما صداش بین آهنگ شاد شمالی که پخش گاهی هم با صدای بلندی حرف می
 .داداش رو تکون میشد، گم شده بود و انگار فقط لب همی

پرید باال پایین میکنار مهرزاد ایستادم و به دختربچه ریزه میزه ای که توی ماشین 
 .نگاه کردم

 رفت؛ر میوزد، گاهی با راهنما و برف پاکن گاهی بوق می

 .کردگاهی هم صدای آهنگ رو بیشتر می

 !یعنی عامل این همه سر و صدا اون فسقلی بود؟

 !دونم سنش به چهار سال رسیده باشهبعید می

ی گفت: درها رو قفل  مهرزاد که متوجهم شده بود، نزدیک تر اومد و با صدای بلند
 !کنه زمانهکنم بازش نمیکرده. هرکاری می

 !اش رو محکم بوسیدمدلم براش ضعف رفت؛ ناخودآگاه خم شدم و گونه

 .کنمقربون مرد کوچکم برم! نگران نباش من درستش می _

کار ش پاک کرد و گفت: یعنی، چیام رو با آستینشعوری جای بوسهدر نهایت بی
 کنی؟می



 

 
121

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 .مش بیرون دیگهمیار  _

ادب باز هم خواد بیاریش بیرون! فقط در رو باز کن که من هم برم تو! این بینمی _
 .جرزنی کرد و در رو قفل کرد

جا بود که فهمیدم این دو تا وروجک تو جبهه مقابل منن و قراره و دقیقًا همون
 !روزگارم رو سیاه کنن

 !و باز کن! میگم در رو باز کن جرزندوباره به شیشه کوبید و گفت: هی پروشات! در ر 

اش رو برداشت و باالخره افتخار داد نگاهمون  دختر یا همون پروشات، عینک آفتابی
 .کنه

 !با دیدن من ذوق زده شیشه رو پایین زد و گفت: این کیه مهری؟

 .مهرزاد سریع دستش رو داخل برد و در رو باز کرد

 !در همون حال با حرص گفت: مهری عمته

 !شات از ماشین بیرون اومد و گفت: سالم خاله! من پروشاتمپرو

 .ای دستش رو به سمتم دراز کردو با حالت بامزه

طور که پیداست با خنده دست کوچکش رو فشردم و گفتم: خوشبختم فسقلی! این
 .روز پرماجرایی داریم

هنگ رو قطع کرده و هردوشون رو به سمت ورودی خونه بند این حرف، آ و پشت
 .ل دادمه

 .زدنجلوتر از من راه افتادن و ریز حرف می
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 پروشات آهسته پچ زد: نگفتی این کیه؟

 .مهرزاد هم مثل خودش آروم جواب داد: پرستارمه که بابام گفت

 !با لحن حسرت باری گفت: خوش به حالت چه پرستاری داری! شبیه آنجلیناست

 .نجلینا جولی چشم هاش سبزهمهرزاد دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: نه بابا! آ 

 !نه خیر. تو فیلم مالیفیسنت لنز گذشته بود _

 .باشه! ولی چشم های خودش هم سبزه _

 .خب چشم های این هم سبزه _

 .نه! چشم های این سبز عسلیه. یعنی بیشتر عسلیه _

 !ولی کاًل شبیه اونه _

 .تازه زمانه عملیهمهرزاد زیر زیرکی نگاهم کرد و گفت: آنجلینا خیلی خوشگل تره. 

 !هین! یعنی معتاده؟ _

 !رو باش با کی اومدم سیزده به دنه بابا معتاد چیه؟! من _

 .در رو باز کردم و با خنده کنترل شده گفتم: برید تو

 !پروشات کش موهاش رو باز کرد و گفت: من گشنمه زمانه جون

 در رو پشت سرم بستم و گفتم: صبحونه نخوردین؟

 .خورهاپه نشست و گفت: پروشات هیچ وقت صبحونه نمیمهرزاد روی کان

 .وز ساعت ُنه نشده عزیزمام انداختم و گفتم: هننگاهی به ساعت مچی
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 کار کنیم؟موقع چیخاله اکرم گفت ناهار ساعت دوازده آماده میشه. تا اون _

 !پروشات سریع باال پرید و گفت: نقاشی بکشیم

م: خیله خب. پس وسایلتون رو آماده کنین که مانتو و روسریم رو در آوردم و گفت
 .شروع کنیم

 .کشمرنگ میمهرزاد گفت: من با آب

 !پروشات هم گفت: من هم با مداد رنگی و شمعی! هر کی زودتر برسه به اتاق

 .و هردو به سمت اتاق دویدن

 .الشون رفتمکردم، آروم آروم دنبمن هم در حالی که اینستام رو چک می

 .اومدادشون میصدای جیغ و د

 !فکر کنم باز درگیر شده بودن

 .شنیدمهنوز وارد اتاق نشده بودم اما صداشون رو می

 .کنیمن اول شدم. تو باز هم جرزنی می _

زنم. یادته اون دفعه با ریحانه دعوا کردی من هم نه خیر. من هیچ وقت جر نمی _
 و کشیدم؟موهاش

گوشی عمو رو انداختی تو دیگ حلیم موقع که  خب چه ربطی داره! من هم اون _
 !به کسی نگفتم

 !خب من حواسم نبود _
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در رو باز کردم و گفتم: ساکت شید بچه ها! مگه قرار نشد وسایل نقاشیتون رو 
 آماده کنید؟

 .و روی میز چیدندوباره ساکت شدن و وسایلشون

 جا؛دونم با مانتوی طوسی اومدم اینمن می

 !...گردمموی سفید نه، با کفن سفید برمیاما از دست این دو تا با 

کردن تا نقاشی روی تخت پروشات دراز کشیده بودم و هر از گاهی که صدام می
 .شدمهاشون رو ببینم، از جام بلند می

 قدم خیلی بلند نبود؛

 !اما باز هم واسه این که رو تخت جا بشم کاماًل تا شده بودم

 .پریدمبا صدای جیغ مهرزاد، مثل فنر از جام 

 !باز چی شد؟ _

 !کنهعمو بدبختمون میبا چشم به پروشات اشاره کرد و گفت: زن

 .با دیدن شلوار خیس پروشات نگاهم رو باال آوردم و به صورتش رسوندم

 !شماتت گرانه گفتم: پروشات

 !با چشم های مظلوم نماش بهم زل زد و گفت: یه کم... صندلیم هم... خیس شد

 !رو گرفتم و گفتم: چرا نگفتی ببرمت دستشویی بچه؟با حالت گریه دستش 

 نگاهی به اطراف کردم و گفتم: کمدت کجاست؟
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 .به گوشه اتاق اشاره کرد

 .ادجان برو بیرونکردم گفتم: مهرز در حالی که لباس هاش رو باال پایین می

 !چرا؟ _

شاره  ختم و بهشون او روی تخت انداکالفه لباس هایی که براش انتخاب کرده بودم
 .کردم

 .مهرزاد آهانی گفت و از اتاق بیرون رفت

 .گفتیلباس های پروشات رو درآوردم و گفتم: عزیزم! باید زودتر به من می

لب هاش رو جمع کرد و با لحن لوسی جواب داد: خب دستشویی که خبر نمیده 
 !زمانه جون

 ...سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و گفتم: برو تو

 !تونمایی نمیسریع گفت: تنه

 !جا برسهشد کارم به اینباورم نمی

 !ین بچه رو بشورماخورد حاال باید من که از دستشویی خودم حالم به هم می

 !کنهواقعًا که عشق با آدم چه کارها که نمی

 .از دستشویی بیرون اومدیم

 .نفس عمیقی کشیدم و لباس هاش رو پوشیدم

 .بعد هم گفتم: برو مهرزاد رو صدا کن
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 .چشمی گفت و بیرون دوید

 .کالفه به صندلی خیره شدم

 .رنگش صورتی خیلی روشن بود و به اندازه یک دایره بزرگ خیس شده بود

کمی باهاش ور رفتم و با دیدن دکمه های زیرش، ناخودآگاه از سر ذوق جیغی 
 !زدم

 .سریع روکش رو درآوردم و توی حموم انداختمش

 .گرفتملی، از بچه ها یه خبری میباید از قبل از شستن روکش صند

 !اومد عجیب و ترسناک بوداین که صدایی ازشون نمی

 ...پروشات؟ مهرزاد؟ کج _

 !با دیدنشون رسمًا نفسم رفت

 !...و روی کاناپه پرت کردمیگه نتونستم وایسم و خودمقدر سست شدم که داون

 !همین اول کاری طاقتم رو طاق کرده بودن

 : شما قصد جون من رو کردین؟با حالت گریه گفتم

مهرزاد با لحن شرمنده ای گفت: ببخشید زمانه. رفتم برای پروشات نوتال بیارم؛ یهو 
 .از دستم ول شد و افتاد

اش نگاهم کرد و گفت: نه نه! کار پروشات هم با اون چشم های مظلوم لعنتی
که با مبل   مهرزاد نبود. شیطون من رو گول زد، گفت رنگ فرشتون رو قهوه ای کن

 !ها ست بشه
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و پیر کردین لعنتیا! حداقل برید و روی سرم گذاشتم و گفتم: دو ساعته مندستم
 .قاشق بیارید یه خرده جمعش کنم

 .رسههر دو با هم گفتن: قدم نمی

 .پوفی کشیدم و از جام بلند شدم

 !مالکرد، گفتم: سبا دیدن زن فربه ای که پشت میز نشسته بود و ساالد درست می

 .و تو گوشش دیدمجواب نداد و من تازه هندزفری

 .فهمید به نفعم بودها نمیکاریاگه چیزی از این خراب

 .اصاًل دوست نداشتم این اخبار به گوش مسیح برسه

 .احمقم که از پس دو تا بچه بر نیومدم کنه بی عرضه وحتمًا با خودش فکر می

 .دمشبرای برداشتن قاشق باید از روبروش رد می

 .برای یه لحظه سرش رو بلند کرد

لبخند دستپاچه ای زدم و گفتم: سالم! شما باید اکرم خانم باشید که مسیح گفت! 
 .اممن هم زمانه

ام هم کامل نشده بود که لبخندی زد و دوباره سرش رو اما هنوز یک چهارم جمله
 !تکون داد

ت سرش و ماشین مخاطب سه چهارم ادامه حرفم، مولکول های هوا، دیوار پش
 !لباسشویی بود

 .قاشق رو برداشتم و بیرون رفتم
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 .هر دو آروم و ساکت رو دو تا کاناپه جداگانه نشسته بودن

 ...ام رو شروع کردمچشم غره ای بهشون رفتم و حمالی

... 

 .زمانه؟ بیا ناهار _

 .خوریدام رو با آستین پاک کردم و گفتم: بعرق پیشونی

 تو نمیای؟کنارم ایستاد و گفت: 

و آب بکشم و تا آفتاب نرفته پهنش کنم؛ بعد برم شیر آب رو بستم و گفتم: این
 .اش رو بشورمروکش صندلی

 !چند لحظه نگاهم کرد و بعد گفت: باشه

 .سرم رو تکون دادم و گفتم: تو برو

 .حرف از کنارم رد شد و رفتبی

 .نگاهی به آسمون انداختم

 ...آفتاب خیلی داغ و سوزان بود

 .فرش هم خیلی بزرگ نبود. تقریبًا قالیچه مانند بود

 یعنی تا شب خشک میشه؟

 .اش کردمفرش رو آب کشیدم و لوله

 .یاعلی گفتم و خم شدم تا برش دارم
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 برخالف ظاهر کوچکش، شدیدًا سنگین بود؛

 .مخصوصًا حاال که خیس هم شده بود

 .همین که که دست هام به فرش رسید، یک طرفش بلند شد

 .رم رو بلند کردم و به اون دوتا وروجک نگاه کردمس

 !پروشات وسط فرش رو گرفته بود و تقریبًا نقشی تو بلند کردنش نداشت

 .اما مهرزاد به سختی فرش رو بلند کرده بود

 !کنین شما؟کار میچی _

 .مهرزاد راه افتاد که باعث شد من هم قدم بردارم

 .ون بودکنیم چون تقصیر خودمداریم کمکت می _

 .سعی کردم تا جایی که میشه وزنش روی خودم باشه

 !وجودشون خیلی تاثیری نداشت، اما انگار با این کارشون بهم انرژی دادن

 .رفتده شدم و لبخند از لبم نمیکه شدیدًا خوشحال و ذوق ز طوری

 .اجازه باال اومدن رو بهشون ندادم

 .باال اومدن از پله ها براشون خطرناک بود

 .و پهن کردمهن کنان باال رفتم و فرشهن 

 .ه هام بلند شدو که صاف کردم، صدای تق و توق مهر کمرم

 خب. حاال بریم ناهار بخوریم؟ _
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 به مهرزاد نگاه کردم و گفتم: مگه نخوردید؟

 .پروشات گشنش بود، نصفه خورد. اما من نخوردم! خواستم با هم بخوریم _

 !من هم فقط چند قاشق خوردم پروشات تابی به موهاش داد و گفت:

 .با همون لبخند پاک نشدنی، پروشات رو بغل کردم و دست مهرزاد رو محکم گرفتم

 !پس پیش به سوی غذا _

 !و جیغ زدم: یوهو

 !هردو دستشون رو به نشانه شعار دادن باال بردن و مثل من جیغ زدن: یوهو

 .بعد از ناهار، روکش صندلی رو هم شستم و پهنش کردم

 .شدگه واقعًا کمرم صاف نمیدی

 روی کاناپه دراز کشیدم و گفتم: نقاشی هاتون کامل شد بچه ها؟

 تو هم میای؟ کنیمپروشات جواب داد: نه! اما اآلن کاملشون می

 .مهرزاد به جای من گفت: نه بذار زمانه همین جا باشه؛ ما وسایلمون رو بیاریم

 .لبخندی زدم و چشم هام رو باز و بسته کردم

امروز به اندازه تمام بیست و هشت سال عمرم کار کرده بودم و جونی برام نمونده 
 !بود

 !منی که یه حتی قاشق هم نُشسته بودم، امروز یه فرش رو به تنهایی شستم

... 
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کنم... عه پروشات دستشویی داشت؛ زمانه؟ آره پیش پروشاته. اآلن صداش می _
 !بابایی جونم زمانه بردش! باشه حتمًا. پس خداحافظ

 !مهرزاد! من واقعًا جیشم گرفت _

 .یبچه که نیست  بینی زمانه خوابه؟ خودت برو،هیس! مگه نمی _

 .با شنیدن حرف پروشات، با ترس چشم هام رو باز کردم

 !اصاًل من ِکی خوابم برده بود؟

 !عه زمانه بیدار شد. من دستشویی دارم _

 .ود، گفتم: باشه، بریمبلند شدم و با صدایی که شدیدًا گرفته ب

بعد از دقایق رقت باری و نفس گیری که تو دستشویی گذشت، از مهرزاد پرسیدم: 
 !بابات زنگ زد؟

 .گفت: آره! خواست ببینه تو پیشمون هستی یا نه  واش رو جلوم گرفت نقاشی

 خیلی وقته خوابیدم؟ _

 !خوابینه خیلی نیست. دیدم خسته ای؛ نذاشتم پروشات سروصدا کنه که ب _

 .لبخندی زدم و کاغذ نقاشی رو از دستش گرفتم

 !من رو کشیده بود

 !اون هم تو لباس عروس و در کنار مسیح

 اش بچگانه بود؛نقاشی
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 ...اما پر از احساس و واقعیت

 .سرم رو بلند کردم و به چشم هاش خیره شدم

یدی من دوست دارم با بابام عروسی کنی تا حالش خوب شه! زمانه؟ تو قول م _
 اگه با بابام عروسی کردی، مثل نامادری سیندرال بد نشی؟

 .دار کرده بود رو با پشت دست پاک کردم و چیزی نگفتمو نماشکی که چشم هام

کنم! باور کن بابای من خیلی هم بداخالق نیست. بهت میگم چه  من کمکت می _
 .کارایی دوست داره بکنی، تا تو رو هم مثل من دوست داشته باشه

درش به نام دونست شیش دانگ قلب پاش بود و نمیمهرزاد غرق دنیای کودکانه
 !النازه

 .تونه الناز رو فراموش کنهمسیحی که من دیدم، هرگز نمی

 .عشقی که به الناز داشت، واقعی کمیاب و واقعی بود

 .یاد رفتار صبحش افتادم

 !برای اولین بار لمسم کرده بود

 اما به چه دلیلی؟

 النازم؟ چون شبیه

 ...حاضرم برای همیشه از دیدنش محروم بشم، اما به این خاطر سمتم نیاد

دونی خدا دعای بچه ها رو بی برو بگرد اش گذاشتم و گفتم: میو روی گونهدستم
 !جوری بشه که بایدمهرزاد! دعا کن همه چیز اون کنه؟ فقط دعا کنقبول می
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 .و هم به بابام زنگ بزن، کاِرت داشتکنم! تسرش رو تکون داد و گفت: من دعا می

 .اش رو بگوزنم. شمارهسری تکون دادم و گفتم: اآلن می

 ...مگه نداری؟ صفر نه یک دو! سه هشت دو پنج شیش _

 .ترقاطی کردم و گفتم: یه کم آروم

دوباره شماره رو تکرار کرد و من هم بعد از چندتا نقس عمیق دکمه سبز رنگ تماس 
 .رو فشار دادم

 !روم بودزد که انگار مسیح روبهاسترس داشتم و قلبم طوری تند می

 !الو؟ _

 !با شنیدن صداش دیگه واقعًا دست و پام رو گم کردم

 !لبم رو با زبون تر کردم و به سختی گفتم: سالم

 !زمانه تویی؟! سالم _

 !گفت زمانه

 !برای اولین بار من رو به اسم کوچیک صدا کرد

 ...شدباورم نمی

 .مروز سرشار از اولین بارهای تلخ و شیرین بودا

 !اما این یکی واقعًا حالم رو خوب کرد

 !لبخندی زدم و گفتم: خودمم. خوبی؟
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 ممنون. چرا با تلفن خونه زنگ نزدی؟ _

 ...فرقی نداره. مهرزاد گفت کارم داری _

چه ر چه حالی. بدخواستم ببینم نفسی کشید و بعد از مکث کوتاهی گفت: آره! می
 !کنن یا نه؟ها اذیتت می

 !باز هم یه حس شیرین دیگه از توجهش قلبم رو در آغوش گرفت

 !جا همه چیز خوبه شما به کارتون برسیدکنن. ایننه اذیت نمی _

 !اگه اذیت کردن بهم خبر بده. از من حرف شنوی دارن _

 !آروم خندیدم و گفتم: حق هم دارن

 .چند ثانیه چیزی نگفت

 .عمیق بود که فکر کردم قطع کرده سکوتش انقدر 

 با شک گفتم: الو...؟

 .حواست بهشون باشه. ممکنه کارمون بیشتر طول بکشه. فعالً  _

 .مون، خداحافظی کردمنفسی گرفتم و دلخور از اتمام مکالمه

 ...چند دقیقه تو خودم بودم

 .اما با حس نبودن بچه ها، سریع از جام بلند شدم

 کجا رفتین؟  مهرزاد؟ پروشات؟ باز  _

 .مهرزاد داد زد: تو اتاق پروشاتیم، زمانه
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 .به سمت اتاق پا تند کردم و در رو باز کردم

 .بی سر و صدا نشسته بودن روی زمین و با خمیربازی و گل رس، سرگرم شده بودن

 .نفس راحتی کشیدم و نشستم

 کنید؟چی درست می _

 !خوام یه تبلت درست کنمپروشات گفت: من می

 !زدم و گفتم: آفرین عزیزم لبخندی

 .و منتظر به مهرزاد نگاه کردم

خوام واسه تبلت پروشات، هندزفری بدون بلند کردن سرش جواب داد: من هم می
 !درست کنم

 !با خنده گفتم: آفرین به تو

 .بچه های امروزی واقعًا نوبر بودن

 ...ها بودممن همسن این

 !...اما فکرم کامل نشد

 !ام نداشتمای از کودکیتانه، هیچ خاطرهمتاسفانه یا خوشبخ

 .جا دراز کشیدمآهی کشیدم و همون

 زمانه؟ _

 !دم: جونم؟که نگاهم رو از سقف بگیرم جواب دابدون این
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 بابام ِکی میاد؟ _

 خواید بریم پارک؟ام انداختم و گفتم: هنوز ساعت پنجه. مینگاهی به ساعت مچی

 !پریدن و من تازه فهمیدم چه غلطی کردمهردو با ذوق و هیجان کودکانه باال 

 .حال نتونستم دلشون رو بشکنمبا این

 .سریع لباس هاتون رو بپوشید تا بریم _

 !و خاک کردم، خودم خودمderdim olsun و آروم تر نالیدم: عین موزیک ویدئوی

 .کمی بعد هر دو حاضر و آماده دم در ایستاده بودن

 .خانم، کیفم رو برداشتم و بیرون رفتم من هم بعد از خبر دادن به اکرم

مونیم بچه ها؛ هوا تاریک دست هردوشون رو گرفتم و گفتم: نیم ساعت بیشتر نمی
 .میشه

 !مهرزاد با لب های آویزون گفت: نمیشه یه ساعت بمونیم؟

 !نفسم رو محکم بیرون دادم و گفتم: آب که از سر گذشت... باشه

 .دستم رو برای تاکسی دراز کردم

 .رومون توقف کردرعتش به ندرت کم شد و بعد روبهس

 .مهرزاد و پروشات رو سوار کردم و در آخر خودم سوار شدم

کردم که پروشات صدام نیمی از مسیر طی شده بود و من داشتم با آرش چت می
 !زد: زمانه؟
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 !بدون بلند کردن سرم جواب دادم: هوم؟

 بال! یه سوال؟هومت بی _

 !نگاهش کردم و گفتم: جونم عزیزم؟این بار با لبخند 

 !و کی گاز زده؟سیب اپل _

دونم که مهرزاد جواب داد: فکر کنم حوا  سرم رو تکون دادم و خواستم بگم نمی
 !گازش زده! حاال من یه سوال بپرسم؟

به سختی تمرکز کردم و در حالی که بالهای آسمانی امروزم رو برای آرش تعریف 
 !کردم، جواب مهرزاد رو دادم: بپرسمی

 چرا میگن آب شدم و توی زمین فرو رفتم؟ _

نگاهش کردم و بعد از چند دقیقه فکر و تامل، جواب دادم: چون هفت و پنج درصد 
 !بدن از آب تشکیل شده

 !ه گفت: واقعًا؟با چشم های گرد شد

 !با اطمینان سر تکون دادم و گفتم: آره

 قدر؟پروشات پرسید: هفت و پنج درصد یعنی چه

برای چند لحظه نگاهم رو از صفحه چت گرفتم و با حوصله توضیح دادم: یعنی 
 !اگه بدن رو به چهار قسمت مساوی تقسیم کنی، سه قسمتش آبه

امون آبه! ماهی هم توی بدنمون هبا تعجب گفت: پس توی شکم و پاها و دست
 کنه؟زندگی می
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 !حواس گفتم: آرهاین بار دیگه نتونستم تمرکز کنم و بی

 !جا شد تا بهتر صورتم رو ببینه و پرسید: زمانه؟ چرا تلگرام فیلتره؟مهرزاد کمی جابه

 !ها کوسه هم هست؟بندش گفت: تو بدن آدم چاقپروشات هم پشت

میشه آدم ها رو روی کاغذ کشید؛ ولی نمیشه کاغذها رو و باز مهرزاد پرسید: چرا 
 !ها بکشیم؟روی آدم

 کنن؟زمانه جون؟! تو اون یه قسمت که آب نیست، سنجاب و گربه هم زندگی می _

 کی ریاضی رو اختراع کرد؟ _

 پس تو سرمون که آب نیست، پرنده هم زندگی میکنه؟ _

 ...چرا _

 !وری بترکید که شناخته نشید! ساکتبا اعصابی متزلزل داد زدم: الهی ج

 .هر دو ساکت شدن و به صورتم زل زدن

زنه، وگرنه پوف! این چه سواالییه؟! تا وقتی برسیم هیچ کس حرف نمی _
 گردیم. فهمیدین؟میبر 

 !زمان گفتن: چشمهم

 انگار واقعًا جذبه داشتم؛

 .کدومشون صدایی نیومدچون تا آخر مسیر از هیچ 

 .و حساب کردم و پیاده شدمکرایه تاکسی ر 
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 .مهرزاد و پروشات هم به ترتیب پیاده شدن

 .که آوردمتون پارک، پشیمونم نکنیدکنم از اینبچه ها! خواهش می _

 !باشه _

 .به مهرزاد نگاه کردم که اون هم سرش رو به نشونه تایید تکون داد

کرسی رو نصفه نگاهی به هر دو طرف خیابون انداختم و در حالی که زیرلب آیه ال
 .کم گرفتم و هر سه از خیابون رد شدیمخوندم، دستشون رو محو نیمه می

 .پارک نسبتًا شلوغ بود و همین نگرانی من رو بیشتر کرد

دیگه هم جدا کنار سرسره ایستادم و گفتم: طوری بازی کنید که ببینمتون. از هم
ورید. اصاًل ندوید، نشید. سمت سرسره های بلند نرید، از همین کوچولوها سر بخ

 ...خورید. با کسیخوره و زمین مییه وقت پاتون پیچ می

جا بازی مهرزاد کالفه گفت: بین ارتش هیتلر که ولمون نکردی زمانه! همین
 .کنیم؛ تو هم بشین رو نیمکت که خسته نشیمی

 .و دست پروشات رو گرفت و از پله های نردبونی سرسره باال رفتن

 .رو به هم گره زدم و روی نزدیک ترین نیمکت نشستم با استرس دست هام

داد و بوس رفتن، پروشات برام دست تکون میهردفعه که از پله ها باال می
 !فرستادمی

 !تصمیم گرفتم اگه با مسیح ازدواج کردم، پروشات رو هم به فرزندی قبول کنیم

 .باالخره بعد از چند ساعت بازی کردن، رضایت دادن که بریم
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 تاریک شده بود؛ هوا

 .اما وقتی به اکرم خانم زنگ زدم، گفت مسیح و بقیه بعد از شام میان

موقع مهرزاد و پروشات با دیدن جگرکی کنار خیابون، گیر دادن که شام رو همون
 .بیرون بخوریم

من هم که یه تنه به زورشون نیومدم، به اکرم خانم گفتم شام بخوره و منتظر ما 
 .نمونه

روشات رو روی صندلی های پالستیکی کنار خیابون که مخصوص همون مهرزاد و پ
 .جا بشینید بچه هاجگرکی بود نشوندم و گفتم: همین

 !جا زمانهمهرزاد با ذوق گفت: مرسی که اومدیم این

 !کنمخواهش می _

 .به سمت دکه رفتم تا سفارش هامون رو بگیرم، اما نگاهم به اون دو تا فسقلی بود

دارها برعکس بچه های معمولی که از رفتن به رستوران های چه پولانگار این ب
کالسی لذت اومدن به همچین جاهای ساده و بی حال میشن، از مجلل خوش

 !بردنمی

 !زدنکنان با هم حرف میکرد و خندهپروشات هم با ذوق اطراف رو نگاه می

 !تجا هواخواه داشدرجه سه این قدر هم غذاهای غیربهداشتی وچه

 تقریبًا نیم ساعت تو صف منتظر موندم تا نوبتم شد؛
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ام با پروشات و مهرزاد خیلی زیاد نبود، اما یک ثانیه هم نگاهم که فاصلهو با این
 .رو ازشون نگرفتم

 !بفرمایید خانم _

 قدر میشه؟سرم رو به سمت مرد چرخوندم و گفتم: ممنونم! چه

 .کردیدحساب می جابا دست به اشاره کرد و گفت: باید اون

 .به جایی که اشاره کرده بود نگاه کردم و گفتم: باشه. پس لطفًا این رو برام کنار بذار

 !چشمی گفت و من به سمت صندوقشون رفتم

 !اش بیشترراست میگن میمون هر چی زشت تر، بازی

خیابونی، در حد یه رستوران ولی با یه ناخنک کوچیک فهمیدم که همین جگرکی لب
 !تاره ستپنج س

 سرم رو بلند کردم تا دوباره مهرزاد و پروشات رو دید بزنم؛

 .مهرزاد پشت به من، روی زمین خم شده بود

 ...اما

 !اثری از پروشات نبود

 .قدر وحشت زده شدم که سینی از دستم رها شداون

 .زیر لب زمزمه کردم: هیچی نشده زمانه! آروم باش

 .ر نداشتم که با تمام نیروم به سمت میز دویدماما انگار خودم هم حرف خودم رو باو
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 !مهرزاد با شنیدن صدای پام بلند شد و گفت: اومدی زمانه؟

 با لکنت گفتم: پرو... شات! کجا... رفته؟ کج... ا...؟

 !جام زمانه جونمن این _

 .با شنیدن صداش به عقب چرخیدم

هاش روی زمین و مهرهاز زیر میز دستی برام تکون داد و گفت: گردنبندم پاره شد 
 !کنیمافتاد، داریم جمعشون می

و خواین امروز مننفسم رو با حرص تکون دادم و گفتم: بیا باال ببینم! شما دو تا می
 !سکته بدید، آره؟

 !مهرزاد سریع گفت: خدانکنه

 !خوایماش گفت: نه، نمیپروشات هم با لحن لوس و کشیده

اش روی زمین ی از دستم ول شد و همهپوفی کشیدم و گفتم: به لطف شما سین
 .ریخت. صبر کنید برم دوباره بگیرم

 !مهرزاد کنارم ایستاد و گفت: پول داری؟! من کیف پولم رو آوردم ها

با لبخند صورتش رو بوسیدم و گفتم: بله، دارم مرد کوچولوم! حواست به پرو باشه 
 تا من بیام؛ باشه؟

 !اون هم لبخند زد و گفت: چشم

 .ر صف خلوت تر بودبااین

 .ظرف کمتر از ده دقیقه سفارشم رو دادم و قرار شد خودش غذاها رو برامون بیاره
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 کنار مهرزاد و پروشات نشستم و گفتم: گرسنتونه؟

 !مهرزاد گفت: نه

 اما پروشات با لحن وا رفته ای جواب داد: من خیلی گشنمه! پس ِکی غذا رو میارن؟

 !ن میارن عزیزمموهاش رو ناز کردم و گفتم: اآل

 .ام انداختمو نگاهی به ساعت مچی

 .ساعت ُنه شده بود

 !یعنی فرش تا اآلن خشک شده؟

 مسیح رسیده یا نه؟

 !پوف

 !کنماگه امروز به خوبی و خوشی بگذره، ترانه رو قربونی می

 .تا شام خوردیم و برگشتیم، ساعت حول ده شده بود

 پروشات و مهرزاد داخل رفتن؛

 .مت ایوون رفتم تا وضعیت فرش رو چک کنماما من به س

 !آفتاب سوزان کار خودش رو کرده بود

 !ذوق زده باال پریدم و گفتم: خدایا مرسی

 .به سختی بلندش کردم و با احتیاط از پله ها پایین رفتم

 .بار چون خشک شده بود، وزن زیادی نداشتاین
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 .ن رفتمبعد از پهن کردن فرش، روصندلی رو هم وصل کردم و پایی

 ...هنوز لباس بیرون تنم بود که زنگ در بلند شد

که اکرم خانم در رو باز کنه، به سمت حیاط دویدم و خودم در رو باز  قبل از این
 .کردم

 .مسیح پشت به من ایستاده بود که با شنیدن صدای در، برگشت

 !لبخندی زدم و گفتم: سالم

 !اب داد: سالمتمام اجزای صورتم رو از نظر گذروند و آروم جو

 .دار بودصداش گرفته و خش

 اما چرا؟

 ...طوری نبودصبح که این

 جوریه؟لبخندم محو شد و گفتم: چرا صدات این

 !دستی به موهاش کشید و گفت: اجازه میدی بیام تو؟

 سریع کنار رفتم و گفتم: ببخشید، حواسم نبود. چرا تنهایی؟

 .حرف از کنارم رد شد و رفتبی

 .بستم و با قدم های بلند راه افتادم تا بهش برسم من هم در رو

 بچه ها کجان؟ _

 .انقدم شدم و گفتم: تو خونهباهاش هم
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 اذیتت که نکردن؟ _

 ...سرم رو به نشونه نفی تکون دادم و گفتم: نه! نگفتی چرا صدات

 !همه؟محوصله گفت: سرما خوردم! انقدر بین حرفم پرید و بی

 !معلومه که مهمه _

 .ایستاد و نگاهم کردآروم 

 .طور جدی و خیره نگاهش کردممن هم ایستادم و همون

 اش گفت: و این یعنی چی؟با اخم محو همیشگی

 .هاش نگاه کردمسرم رو باالتر گرفتم و مستقیم به چشم

 هیچ وقت از بیان احساساتم نترسیدم؛

 .اآلن هم ابایی نداشتم

 !چون به خودم و حسم ایمان داشتم

 ...از تصمیمم برگردممحال بود 

 !من مسیح رو دوست داشتم

 ...با لحن مطمئنی گفتم: یعنی من

 !عه اومدی بابا؟ _

 .نفس پرحرصی کشیدم

 !اآلن چه وقت اومدن مهرزاد بود؟
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 .مسیح مثل همیشه جلوی پاش زانو زد و بغلش کرد

 !خوبی عمرمن؟ _

 !با حسادت نگاهشون کردم

 ...خیلی مهرزاد رو دوست داشت

 قدر الناز رو دوست داشته؟چهیعنی 

 دو برابر مهرزاد؟

 .پروشات هم جیغ زنان به سمتش اومد و خودش رو توی آغوشش پرت کرد

 !سالم عمویی _

اش رو بوسید و گفت: سالم فسقل! تو که هنوز یه بندانگشتی! چرا مسیح گونه
 خوری؟بزرگ نشدی، مگه غذا نمی

چیک باشم تا مسیح آغوشش رو به تو اون لحظه واقعًا دلم خواست یه بچه کو
 !روم باز کنه و باهام مهربون باشه

 !آخه گناه من چیه که دیر رسیدم و یکی دیگه قلبش رو زد؟

 !تونم مسیح رو عاشق خودم کنم؟یعنی هیچ وقت نمی

خیر! کلی غذا خوردم! از زمانه جون بپرس پروشات با صدای نازکش گفت: نه
 !همه خوردمچه

رخید و با تقلید از لحن لوس پروشات، گفت: زمانه جون، مسیح به سمتم چ
 !همه غذا خورده؟پروشات چه
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 .فتم و با ترکیبی از احساسات مختلف نگاهش کردمام رو از دیوار گر تکیه

 !دیدم و برام تازگی داشتاولین بار بود که این روی مسیح رو می

 !انگار خودش هم فهمید لحنش با همیشه فرق داشته

 .ای کرد و بلند شد تک سرفه

 !خب دیگه، بریم تو _

ها وارد مهرزاد و پروشات مسابقه دو گذاشتن و مسیح هم با فاصله کمی از اون
 .خونه شد

 ...در آخر هم من وارد خونه شدم و در رو بستم

اکرم خانم هول هولکی کیف و وسایلش رو برداشت و گفت: سالم آقا! خوش 
 .، دیرم شدهاومدید! ببخشید من رفع زحمت کنم

 .کنم. خدانگهدارالم اکرم خانم! خواهش میرویی جواب داد: سمسیح با خوش

کردم گفتم: شام شالم رو از سرم در آوردم و در حالی که دکمه هام رو باز می
 !خوردی؟

 ...راکرم خانم چنگی به صورتش زد و گفت: خاک به سرم! اآلن براتون می

 .ریزماکرم خانم، من براش میبین حرفش پریدم و گفتم: شما برو 

 .پزخونه شدمشون رو ندیدم چون کاماًل وارد آشدیگه چهره

 .اما شنیدم که گفت: خدا خیرت بده دخترم. پس خداحافظتون

 .مانتوم رو روی صندلی انداختم و به سمت گاز رفتم



 

 
148

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 !در قابلمه رو برداشتم و از همون جا داد زدم: بای بای

 تحریک شد؛ با بوی قرمه سبزی اشتهام

شک خوردم هم بیقدر غذا خورده بودم که حتی اگه یه لیوان آی میولی اون
 .شدممتالشی می

ظرف برنج، خورش، قاشق و چنگال، ترشی، ساالد، دوغ، لیوان، ماست، پارچ آب و 
 .خالصه هر چی که داشتن و نداشتن رو روی میز چیدم

 .شپزخونه شدرفتم که مسیح وارد آ داشتم با دیزاینشون ور می

 !با لبخند عقب رفتم و هیجان زده گفتم: بفرمایید آقای آذین

 .سرش رو بلند کرد تا حرفی بزنه که با دیدنم انگار پشیمون شد

نگاهش مات و تیره شد و من به دنبال علت این تغییر، رد نگاهش رو دنبال کردم 
 !و به تاپ ناجوری که تنم بود رسیدم

 !م دارهپس این آقای سنگی احساس ه

طوری منقلب میشه از روز اول یه تحوالتی تو لباس پوشیدنم دونستم ایناگه می
 !کردمایجاد می

 !شینی؟لبخند دندون نمایی زدم و با ناز گفتم: نمی

 !تازه به خودش اومد

 .اخم غلیظی مابین ابروهاش نشست
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نم پارسا! م شده بود گفت: این چه لباسیه خاهاش که حاال خشن تر با صدای گرفته
 !کنن؟مگه شما سرکارتون نیستید؟ از ِکی تو ایران با همچین لباسی کار می

 .لبخندم محو و ذوقم حسابی کور شد

این تحول لباس نه تنها حس مسیح رو بهم عوض نکرد، بلکه باعث شد دوباره به 
 !"خانم پارسا" تبدیل بشم

بود و من... دوباره گند ه زبون آورده که همین چند دقیقه پیش اسمم رو ببا این
 !زدم

 !روشات وارد آشپزخونه شدن و دیگه نتونست دعوام کنهموقع مهرزاد و پهمون

 .برای اون دو تا هم غذا ریختم و سر میز گذاشتم

کردم و مسیح خان به پوشش و رسمًا داشتم نقش کلفت خانه زادشون رو ایفا می
 .دادحجابم هم گیر می

 !ز این مرد نبود که عاشقش بشم؟نمی دونم واقعًا گاوتر ا

دادم عاشق اکبر عبدی بشم، یا اگه عشق هم تحت سلطه عقل بود، ترجیح می
 .رضا خمسه ای چیزیعلی

 .مانتوم رو از پشتی صندلیش چنگ زدم و با حرص پوشیدم

 .شالم رو هم روی سرم انداختم و تا روی ابروهام جلو کشیدمش

 مهرزاد گفت: زمانه؟خواستم از آشپزخونه بیرون برم که 

 .چندتا نفس عمیق کشیدم و با آرامش ظاهری به سمتش برگشتم
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 !جونم عزیزم؟ _

 !خوری؟سرش رو کج کرد و گفت: تو نمی

 .خواستم نه بگم که مسیح بدون بلند کردن سرش گفت: شما هم بشینید

 !بندهشد که دوباره من رو جمع میباورم نمی

 .یلی ممنون! من دیگه باید برمآب دهنم رو قورت دادم و گفتم: خ

این بار سرش رو بلند کرد و با تاسف به ظاهری که واسه خودم درست کرده بودم 
 !نگاه کرد

 .گفتم بشینید. باید صحبت کنیم _

اول از همه شالم رو کمی عقب کشیدم تا جلوی پام رو ببینم؛ بعد هم کمی شلش  
 .کردم که خفه نشم

 .مسیح رو عقب کشیدم و نشستم رویصندلی کنار مهرزاد و روبه

 !طور بود؟رزاد و پروشات گفت: امروز چهتوجه به من رو به مهمسیح بی

 !زمان جواب دادن: عالیهردو هم

 مسیح با لبخند سر تکون داد و گفت: خوبه! پرستارتون رو که اذیت نکردین؟

 !زمان گفتن: نهدوباره هم

م به بالهایی که سرم اومده بود طوری با اطمینان و محکم گفتن نه که خودم ه
 !شک کردم

 !امروز فقط کم مونده بود تحریم ها رو بردارم
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 !گفتن اذیتم نکردندر حد یه خونه تکونی جون کنده بودم و حاال با اطمینان می

 .ی مدرسه. با معلمت صحبت کردم، امتحان امال داریفردا باید برمهرزاد! پس _

 !د و گفت: اما من هنوز خوب نشدممهرزاد به سرعت سرش رو بلند کر 

مسیح سرفه ای کرد و گفت: خوب شدی مهرزادجان! سعی نکن سر پدرت رو شیره 
 ...بمالی! درضمن

 !تیات چیزی به من نگفبا لحن شماتت باری گفت: درمورد نمره امالی قبلی

مهرزاد کمی در و دیوار رو نگاه کرد و بعد سرش رو پایین انداخت و مشغول خوردن 
 !دش

 !: با شما بودم آقامهرزادای به بشقاب زد و گفتمسیح با قاشقش ضربه

مهرزاد هم بدون بلند کردن سرش جواب داد: مالصدرالدین گفته سر غذا حرف 
 !نزنید

 !من نتونستم خودم رو کنترل کنم و ریز خندیدم

 !: دیگه تکرار نشهچنان با غضب نگاهش کرد و گفتاما مسیح هم

 !انداخت و گفت: چشم سرش رو پایین تر 

 .هنوز اثرات خنده توی صورتم پیدا بود که مسیح نگاه بدی بهم انداخت

 .شغول ساالد ریختن نشون دادمام رو خوردم و خودم رو مسریع خنده

 .اما انگار مسیح قصد حرف زدن نداشت

 .سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم
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 !قدر همه چیزش زیبا و جذاب بودچه

 .از غذاخوردن کشید و مشغول اون شد اش، چند لحظه دستگوشیبا صدای پیام  

قدر زیبا با اون ابروهای گره خورده و ژست نشستن و گوشی دست گرفتنش، اون
کس دفعه یواشکی ازش عام رو درآوردم تا مثل اونشده بود که ناخودآگاه گوشی

 !بگیرم

 .ام رو نبینهیام چسبیدم که مهرزاد صفحه گوششد به صندلیتا جایی که می

رفتم تا رو کمی به سمت راست کج کردم و در حالی که با موهام ور می گوشی
 .مکنم، ازش عکس گرفتنشون بدم دارم از گوشی به عنوان آینه استفاده می

 !...کردمچین کاری نمیاما ای کاش هیچ وقت هم

 !شدمیا حداقل قبل از عکس برداری، از خاموش بودن فلش مطمئن می

 .ور فلش باعث شد مسیح سرش رو بلند و خیره نگاهم کنهن

ام رو باالی ظرفم گرفتم و گفتم: بس که آشپزخونه تاریکه چشم هام سریع گوشی
 !االدم؟بینه، مهرزادجان ببین این موئه تو سخوب نمی

 !مهرزاد سرش رو خم کرد و گفت: نه، آویشِن سسه

 !لبخند ضایعی زدم و گفتم: آها مرسی عزیزم

 .ام رو سریع توی جیبم گذاشتمگوشی  و

 .چند ثانیه بعد زیرزیرکی به مسیح نگاه کردم

 .لبخندی زد و سرش رو تکون داد



 

 
153

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 !با دیدن لبخندش انگار بند دلم پاره شد

 !تا حاال دیده بودم لبخند بزنه؟

 ...فکر نکنم

 .سعی کردم از اون حال و هوا بیرون بیام

 !صحبت کنیم... گوش میدم با لحن جدی ای رو بهش گفتم: گفتین

خورد، موقع مکث بین خوردن و بعد از قورت دادن طور که با آرامش غذا میهمون
غذاش گفت: من با الیاس صحبت کردم. اگه خودتون مایلید تا فردا که برادرم و 

 !گردن کنار من باشیدهمسرش برمی

 !بریده بریده لب زدم: تا... فردا... کنار شما... باشم؟

 !جا بمونیدار سرش رو بلند کرد و گفت: منظورم اینه که ایناین ب

 .آهانی گفتم و کمی فکر کردم

 !رو واپایش کنه تونست این دو تا زلزلهخود مسیح هم به تنهایی نمی

 جا بگذرونم؟یعنی باید یه شب دیگه رو هم این

 !مونمشک گفتم: باشه... میسرم رو بلند کردم و بی

... 

 .و کنار تخت پروشات پهن کردم تشک رو روی زمین

 !بلند داد زدم: پرو؟! بدو بخواب
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پروشات با لباس خواب خرسی و صورتی رنگش وارد اتاق شد و گفت: مامانم 
 !نمیاد؟

 .سرجام نشستم و گفتم: امشب نه

 کنی؟رو شونه می اش ایستاد و گفت: موهامروی آینه سرتاپاییروبه

 .لند شدمدم، باشه ای گفتم و از جام بکه از خستگی رو به موت بوبا این

 .موهاش رو باحوصله شونه کردم و دوباره سرجام دراز کشیدم

 .پروشات هم بعد از مسواک زدن، روی تختش خوابید

 !حس خوبی داشتم

 .بخش بوده دیوار از من خوابیده بود، برام لذتیکه مسیح با فاصله این

 .سرجام خزیدم و بیشتر به دیوار نزدیک شدم

که ظهر کمی خوابیده بودم، اما هنوز چند دقیقه از دراز کشیدنم نگذشته بود  با این
 !...که تو عالم خواب و رویا غرق شدم

... 

 .ام هومی گفتم و چرخیدمبا حس دستی روی شونه

 !خیال بشو نبوداما صاحب اون دست بی

 .ام گذاشت و تکونم داددوباره دستش رو روی شونه

 م و با چشم های نیمه باز گفتم: چیه؟بار عصبی شداین
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 !پروشات با نگاه مظلومی گفت: میشه من رو ببری دستشویی؟

 !خدایا

 این چه روز نحسی بود آخه؟

موقع که از دست راننده فرار  دونستم قراره انقدر بال سرم بیاد، هموناگه صبح می
 .انداختمکردم، خودم رو جلوی اتوبوس می

 .م و از جام بلند شدمکالفه به زمین تکیه داد

 ...لنگ لنگان به سمت در اتاق راه افتادم و گفتم: بریم

 ...جاستدستم رو گرفت و گفت: کجا میری زمانه جون؟ دستشویی همین

 !کرداما این آخرین باری نبود که پروشات واسه دستشویی رفتن بیدارم می

و من هم با حالت زاری  کردتقریبًا هر نیم ساعت یا پنجاه دقیقه یک بار بیدارم می
 !بردمشبلند شدم و به دستشویی می

 .خوردماست و آب می زدم که نباید قبل از خوابهردفعه هم غر می

 .کردصبح که از خواب بیدار شدم، تمام تنم درد می

 .به خودم حق دادم

 !دیروز واقعًا جون کنده بودم

 .مکردهام رو برای الیاس تعریف میحتمًا باید کدبانویی

 !کردشک سنکوپ میبی
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 .به سختی از جام بلند شدم و با تخت خالی پروشات مواجه شدم

ای که باالی کمد و به روی دیوار وصل شده سرم رو بلند کردم و به ساعت صورتی
 .بود نگاه کردم

 !دو ظهر

 !طور تا اآلن بیدارم نکردن؟چه

 !د شد: خانم پارسا؟همون موقع تقه ای به در خورد و پشت بندش صدای مسیح بلن

 !سریع سرجام دراز کشیدم و خودم رو به خواب زدم

 .دوباره صدای زدنش اومد

 !خانم پارسا! ساعت پنج شده _

 !گوقبر پدر آدم دروغ

 !خوبه خودم ساعت رو نگاه کردما

 !بار محکم تر به در کوبید: زمانه خانماین

 !ایول

 !م کنهفکر کنم یه بار دیگه جوابش رو ندم "عشقم" صدا

دوباره محکم به در کوبید و گفت: منتظر شماییم! بلند شید وگرنه مجبور میشم بیا 
 !داخل

 !با ذوق پچ زدم: توروخدا مجبور شو! بیا داخل
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 .چند دقیقه گذشت و بعد صدای پایین اومدن دستگیره رو شنیدم

 .صداش نزدیک تر شده بود

 ...دارمثل دیشب گرفته و خش

 ...گفت: زمانه خانم  نسبتًا آروم و مالیم

 ...رزههام رو روی هم فشار ندم تا پلکم نلسعی کردم چشم

 ...زداز شدت استرس و هیجان قلبم تند می

رو  دادم مسیح هم صداشقدر صدای تپش های قلبم بلند بود که احتمال میاون
 !بشنوه

 وقتی جوابی نشنید، کالفه و عصبی صورت صدام زد ویک بار دیگه هم به همین
 !داد زد: ِد بلند شو دیگه زمانه

 !از جا پریدنم ناخودآگاه بود

 !با اون لحن مالیم اولیه، اصاًل انتظار داد زدنش رو نداشتم

 .د شدنم رو دیدکه مسیر نگاهش من نبودم، اما بلنبا این

چنان قصد داشتی سرش رو پایین تر انداخت و گفت: خیلی صدات زدم... اما هم
 !زنیخودت رو به خواب ب

 بلند شدم و سرم رو چرخوندم؛

 .ام ریختطوری که موهام روی شونه

 !خواب بودم _
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 !باز هم نگاهم نکرد

 ...به سمت در رفت و گفت: نبودی! سریع بیا

بینی؟ حاال با خنده و تمسخر گفتم: این پا چه پدیده عجیبیه؛ عظمت خلقت رو می
 !گیرهانقدر هم بهش زل نزن، گردنت درد می

 اج آقا؟ترسی نگاهم کنی حو نداد که بشکنی زدم و گفتم: نکنه میجوابم ر 

 .دستش روی دستگیره در نشست، اما بازش نکرد

 .توی آینه کمد به خودم نگاه کردم

 .ام مثل همیشه بودیدار شده بودم، اما قیافهکه تازه از خواب ببا این

 .خیالم راحت شد و به سمت مسیح برگشتم

 .: زودتر بیا پاییننفس عمیقی کشید و گفت

 ...اش گذاشتم و گفتم: ببین مسیح مدستم رو روی شونه

 .تو یه حرکت ناگهانی دستم رو گرفت و محکم پیچوند

 !باز هم غافلگیرم کرده بود

 .از شدت درد مچم اشک تو چشم هام جمع شد

 کنی؟کار میبا ضعف نالیدم: چی

 !رو خط بکشها رو ندارم زمانه! دور من من حوصله این بازی _

 !با بغض گفتم: چرا؟
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 !سرش رو کمی پایین تر آورد و گفت: چون من پر از النازم

 !سرم رو تکون دادم و گفتم: اما الناز دیگه وجود نداره

 !انگار این حرفم به مذاقش خوش نیومد

 !مچ دستم رو محکم تر فشار داد و با لحن بدی گفت: اسم الناز رو به زبونت نیار

 !روی ریزش اشک هام نداشتمدیگه کنترلی 

 !ورشو اوناش مشت زدم و گفتم: گمبا گریه به سینه

 .چیزی نگذشته بود که مچم رو ول کرد و عقب رفت

 .نهککشید و سعی داشت خودش رو آروم  مدام نفس های عمیق می

 .س هام رو با عجله پوشیدم و به سمت در رفتمتوجه به اون، لبااما من بی

 .دم و از اتاق بیرون رفتمکفش هام رو پوشی

 !زمانه؟ صبر کن _

 .صبر نکردم تا حرفش رو بشنوم

 !جهت خالی نبودن عریضه، تنه محکمی هم بهش زدم

 .اشک هام رو با آستین مانتوم پاک کردم

 خداروشکر هنوز آرایش نکرده بودم؛

 .رفتموگرنه اآلن باید با چهره جوکر بیرون می

 .م نشسته بودنیه زوج جوون روی کاناپه کنار ه



 

 
160

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 !با لبخند تصنعی رو بهشون گفتم: سالم

 .اش اومده بوددختر، همونی بود که همراه با مادر مسیح به خونه

هر دو به احترامم بلند شدن و خیلی گرم و صمیمی بابت دیروز ازم تشکر و 
 .عذرخواهی کردن

 .سرسری جوابشون رو دادم و گفتم: ببخشید من عجله دارم

اش رفت و گفت: اآلن به آژانس زنگ مسیح سریع به سمت گوشیماکان، برادر 
 .زنممی

 .مخالفت کردم: ممنونم! اما نیازی نیست

گوشی رو پایین آورد و گفت: کسی دنبالتون میاد؟ اگه نه تعارف نکنید؛ مسیح 
 !رسونتتونمی

 .سرم رو چرخوندم و به مسیح نگاه کردم

 .رفتاش ور میوشیگبود و با   تفاوت به بحث ما، به دیوار تکیه دادهبی

که جوابش رو ندادم و بهش یه تنه کوچولو زدم، باعث شد دوباره سگ انگار این
 !بشه

ماکان هم که مثل من به مسیح نگاه کرده بود، دوباره نگاهش رو به من داد و با 
 !رسونمتونای گفت: خودم میلحن شرمنده

 !پس سگ زرد برادر شغال نیست
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که تقریبًا شبیه ماکان بود، یه کم از اخالق و شعور برادرش رو کاش جای ظاهرش  
 .بردبه ارث می

 !لبخندی زدم و گفتم: تعارف نیست! خودم میرم. خدانگهدار

 .ز هم مسیح تالشی برای رسوندنم نکردکه گفتم خودم میرم، بابا این

 !اش هم هماهنگ نکرد که من رو برسونهحتی با راننده

 .رو هم ندادام جواب خداحافظی

 ناچارًا سوار تاکسی شدم و کمتر از نیم ساعت بعد به خونه رسیدم؛

 .اما هر چی زنگ زدم کسی در رو باز نکرد

کالفه لگدی به سنگ جلوی پام زدم و گفتم: من اگه شانس داشتم که اسمم زمانه 
 !نبود؛ بهشته بود

کر کن جهنمه یاد حرف الیاس افتادم که در جواب این حرفم گفته بود: خداروش
 !نیستی

 .سرم رو به طرفین تکون دادم و کیفم رو گشتم تا کلیدم رو پیدا کنم

 .بین انبوه خرت و پرت هایی که داشتم، باالخره کلید رو پیدا کردم

 .در رو باز کردم و وارد شدم

 .کفش های ترانه که جلوی در نبود

 !امیدوارم خودش هم نباشه

 .ترانه که هیچ، الیاس هم خونه نبوداما وقتی وارد خونه شدم فهمیدم 
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 .پوفی کشیدم و خودم رو روی کاناپه انداختم

 حتمًا به شرکت مسیح رفته بود؛

 !اما امروز که تعطیله

سعی کردم خودم رو قانع کنم که کاری داشته و بیرون رفته، تا قبل از ناهار هم 
 .گردهبرمی

 .رش دادمبا این تصور به رستوران همیشگی زنگ زدم و غذا سفا

 !اما الیاس نه تنها برای ناهار، بلکه برای شام هم نیومد

 .شدمکم کم داشتم از نبود طوالنی مدتش نگران می

 .اون قدر مضطرب بودم که حتی نتونستم یه قاشق غذا بخورم

 !نه صبحانه... نه ناهار و نه شام

 .تونستم روی پاهام بایستمدیگه نمی

مین سرد آشپزخونه ده بودم، پایین تر اومدم و روی ز طور که به دیوار تکیه داهمون
 .نشستم

 !کم کم بغضم شکست و زیر گریه زدم

 مشکالت زیادی رو پشت سر گذاشته بودم؛

 .تر بودنمشکالتی که از چندساعت نبودن الیاس، بزرگ

 !اما با یه فرق کوچیک
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 ...کرداون موقع ها الیاس کنارم بود و کمکم می

 !ار نبودو حاال الیاسی در ک

 .چند بار بهش زنگ زدم

 ...اش خاموش بوداما گوشی

 .به ترانه زنگ زدم و طوری که متوجه نبود الیاس نشه، ازش خبر گرفتم

 .اما اون هم خبری نداشت

 هاش هم زنگ زدم؛به چندتا از دوست

 !اما باز هم به نتیجه ای نرسیدم

وندنم از الیاس مرای شدم که یادم افتاد دیشب مسیح بدیگه داشتم ناامید می
 .اجازه گرفته بود

 یعنی الیاس دیشب خونه بوده؟

 .گشتمبین مخاطب هام دنبال اسم مسیح می

 ...و باالخره پیداش کردم

 .چند تا نفس عمیق کشیدم و انگشتم رو روی گزینه تماس فشار دادم

 با لحنی که از همیشه هم سردتر بود جواب داد: بله؟

 !زبون تر کردم و گفتم: سالم ام رو بالب های خشکیده

 !اما جوابی نداد
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 ...س خبر داری؟ آخه دیشبخواستم ببینم از الیادوباره ادامه دادم: می

بین حرفم پرید و گفت: از دیشب دیگه ندیدمش. امروز هم قرار بود بیاد شرکت 
 .که یادش رفتهاما مثل این

 .با بغض گفتم: باشه! ممنون

 !خداحافظی نچرخید اما هرکاری کردم زبونم به

 !جز الیاس هیچ کس رو نداشتممن به

 ...حاال تنها پناهم مسیح بود

 بعد از چند دقیقه سکوت، باالخره لب باز کرد و گفت: چیزی شده؟

 !آهسته گفتم: نه

 !این بار با لحن مالیم تری جواب داد: پس چرا بغض داری؟

 تو اون شرایط هم نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم؛

 !کنه؟حن بدی گفتم: چیه نکنه بغضم هم شبیه النازه که ناراحتت میبا ل

 دونی چیه؟بعد از یه مکث نسبتًا طوالنی گفت: اصاًل می

 !ناخنم رو به دندون گرفتم و گفتم: چیه؟

 !کنی، بکنبه درک! هرغلطی می _

 .بدیل شدتر و کم کم به یه گریه باصدا تبغضم بزرگ و بزرگ

 ای بوق ممتد رو بشنوم؛هرآن منتظر بودم صد
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 .اما انگار قصد نداشت به این تماس خاتمه بده

 .شدهکالفه گفت: گریه نکن زمانه! به جای عر زدن تعریف کن ببینم چی

 !... موشهاش... هم... خابریده بریده گفتم: الیاس... نیست! گوشی

 .نباش اش تموم شده. نگرانالیاس که بچه نیست دخترخوب! حتمًا شارژ گوشی _

 !این حرف هاش اصاًل سوزش دلم رو آروم نکرد

 اشک هام رو پاک کردم؛

 .اما طی چندثانیه دوباره صورتم خیس شد

 !با همون حالت گریه اسمش رو صدا زدم: مسیح؟

 .و باز هم جوابم رو با سکوت داد

 .فت: حاضر شو بیام دنبالتخواستم دوباره صداش بزنم که گمی

 رخوری از جام بلند شدم و گفتم: کجا؟با تکیه به لبه میزناها

فردا نیومد. دونم... بریم این اطراف رو بگردیم. شاید اصاًل تا فردا پسمیچه _
 .نمیشه که تنها باشی

 .نفسی گرفتم و گفتم: باشه! اآلن حاضر میشم

 .حرف تماس رو قطع کردبی

 .من هم گوشی رو کنار گذاشتم و لباس هام رو عوض کردم

 .بعد تک زنگ زد و من هم با عجله در رو قفل کرده و پایین رفتم بیست دقیقه
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 .ماشینش دقیقًا جلوی در پارک شده بود

 .در رو باز کردم و بدون نگاه کردن بهش نشستم

 !آهسته گفتم: سالم

 اش خاموشه؟این بار جوابم رو داد: سالم. هنوز گوشی

 .زنم: اآلن زنگ میام رو از جیبم بیرون آوردم و گفتمگوشی

 !ام خاموش شداما همین که دستم روی اسم الیاس نشست، گوشی

 .پوفی کشیدم و گفتم: یادم رفت شارژش کنم

 .زنباش رو به سمتم گرفت و گفت: با این زنگ گوشی

 .ممنونی گفتم و گوشی رو از دستش گرفتم

 .مو و پالت رنگش بودنگی و قلمر اش عکس مهرزاد با صورت پس زمینه

 .وندم و به نیم رخش نگاه کردمسرم رو چرخ

 .اهم کرد و سرش رو به نشونه چیه تکون دادام، اون هم نگبا دیدن نگاه خیره

 .خوادکد می _

گوشی رو به سمتش گرفتم تا پسورد رو بزنه اما به جای گرفتن گوشی گفت: بیست، 
 .دوازده

 بیست، دوازده؟

 ...یعنی همون دوهزار و دوازده
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 .شنا بوداین عدد خیلی برام آ 

 .کمی که فکر کردم متوجه شدم تاریخیه که روی مچ دستش تتو کرده بود

 .سرم رو چرخوندم و به دستش که روی فرمون بود نگاه کردم

 !بیست آوریل دوهزار و دوازده

 !گویل متوجه نگاهم شد که گفت: همینه

 این بار به صورتش نگاه کردم و گفتم: چه تاریخیه؟

 !رگ النازاخم محوی کرد و گفت: م

 !دونستم این چه تاریخ نحسیهشاید می

 !مخواست از زبون خودش بشنوم تا باور کناما دلم می

 یادت رفت زنگ بزنی؟ _

 !سرم رو تکون دادم و گفتم: نه

 .پس زمینه تغییر کرد کد رو وارد کردم و باز شدنش، عکس

 .این بار دیگه طاقت نیاوردم و چشم هام خیس شد

 .ه چشمم لیز خورد و آروم روی لب های دختر چشم عسلی افتادقطره اشک از گوش

 !دادگوشه گوشه زندگی مسیح، بوی الناز رو می

 زنی؟گوشی رو روی کنسول گذاشتم که نگاهم کرد و گفت: زنگ نمی

 .سر جام چرخیدم و خیره نگاهش کردم
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 .شونه باال انداخت و گفت: خیله خب، نزن

 !چرا عذابم میدی؟ _

 !باال رفته گفت: من؟ با ابروهای

 .اش کوبیدم که کف ماشین افتادعصبی مشتی به گوشی

 کنی نه؟با حرص گفتم: این کارها یعنی چی؟ عمدًا می

 .خوام بفهمی الناز برام زنده استفت: فقط میتفاوت نگاهم کرد و گبی

 !اما اون ُمرده _

 .دستش رو از روی فرمون برداشتم و جلوی صورتش گرفتم

 !جا تتو کردی ُمردهبلندی گفتم: تو همین تاریخی که اینبا صدای 

 !بار جیغ زدم: الناز ُمرده، مسیحاین

 دستش رو باال آورد تا توی دهنم بکوبه؛

 !اما دوباره پشیمون شد و به جاش داد زد: بتمرگ سرجات زمانه

 اما من برخالف اون پشیمون نشدم؛

 !کوبیدم  مشتم رو باال آوردم و با تمام قوا توی صورتش

 .چند ثانیه کوتاه چشم هاش رو بست و نفس عمیق کشید

 !تر شد گفت: تو چه مرگت شده؟کمی که آروم

 !قلبن؟! بی احساس بیخوام ببینم جنست از سنگه یا آهمی _
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و پشت بند این حرف دست هام رو روی صورتم گذاشتم و با تمام وجود زیر گریه 
 !زدم

 !الت رو نداشتمدیگه توانی برای مقابله با مشک

 .ماشین از حرکت ایستاد

 .کمی بعد هم صدای باز و بسته شدن در اومد

 ...سرم رو بلند کردم تا ببینم کجا رفته

 .کنار جاده خلوتی که توش بودیم پارک کرده و پایین رفته بود

 ...کمی آروم تر شده بودم

 .آهی کشیدم و اشک هام رو با دستمالی که توی جیبم بود پاک کردم

 .در رو باز کردم و خواستم پایین بیام که پاهام سست شد و روی زمین افتادم

 کنی؟کار میمسیح سریع به سمتم اومد و گفت: چی

جا، تکیه داده به بدنه ماشین و روی زمین خاکی دستش رو پس زدم و همون
 .نشستم

 .اون هم نفس عمیقی کشید و کنارم نشست

 .ن ضعف کردماز صبح چیزی نخوردم... واسه همو _

 .از جاش بلند شد و گفت: صبر کن ببینم تو ماشین چیزی هست یا نه

 .چند دقیقه بعد با دو سه تا کیک برگشت
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کنه! هاش پر میدوباره کنارم نشست و گفت: مهرزاد همیشه داشبورد رو از خوراکی
 .اما این بار چیز زیادی نبود

 .کافیه  بسته کیک رو از دستش گرفتم و گفتم: ممنون. همین

دمت! بعضی وقت ها از دستت ز  خوردم گفتم: ببخشید کهطور که کیک رو میهمون
 !دل و بی احساسیرسم. آخه واقعًا سنگبه مرز جنون می

 !دلجدی؟! اما تا حاال کسی بهم نگفته سنگ _

 !خوای دوباره تکرارش کنمنیم نگاهی بهش انداختم و گفتم: اگه می

شناسی! گفت: این حرفت به این خاطره که من رو نمیجا شد و  کمی تو جاش جابه
 ...الناز هم اون اوایل یه بار بهم گفته بود

 .رخش مقابلم باشهچرخیدم و طوری نشستم که نیم

 !کنجکاو گفتم: پس اون خدابیامرز رو هم ذله کرده بودی

د و گفت: دعوامون شد؛ من هم رو، سرش رو تکون داطور خیره به روبههمون
آگاه بهش سیلی زدم و گفتم لعنت بر پدر و مادر کسی که من رو با تو آشنا  ناخود

 !کرد! این حرفم خیلی ناراحتش کرد

 ...بهت زده گفتم: ناخودآگاه؟! خب حق داشته ناراحت بشه

 .جوابی نداد

 .انگار توی خاطراتش غرق شده بود
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لم پرتش سنگی توی آشغال خوراکی هام گذاشتم و در حالی که به سمت کوه مقاب
س انقدرها هم دوستش نداشتی. اآلن هم فقط عذاب وجدان پکردم، گفتم: می

 ...داری

ام  اش بودم! اما اون شب با کارهاش دیوونهاخم غلیظی کرد و گفت: من دیوونه
 !کرد

 !کنماش میکمی فکر کردم و گفتم: از این حرف های سنگین! فردا استوری

ودن اما چشم هاشون واهر داشت... دوقلو نبتوجه به حرفم، گفت: الناز یه خبی
 .دقیقًا یه شکل بود. صداشون، موهاشون، ظاهر و اندامشون کاماًل مثل هم بود

 عاشق خواهرش شدی؟ _

 !این بار آروم نگاهم کرد و گفت: چرا انقدر به چرت گفتن عالقه داری؟

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: چه چرتی گفتم؟! خب این طوری که تو میگی
 !قشنگ زوم کردی روی... چی بود اسمش؟

 !دلناز _

 !انگار این اسم یه حس بدی بهم القا کرد

 ...عجیب بود

 .اما واقعًا حس بدی سر تا پام رو فرا گرفت

الناز بهم دروغ گفته بود! یه دروغ بزرگ... فهمیدم دوستم نداشته و اومدنش به  _
 .ام فقط یه بازی بودهزندگی
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 !چه بازی ای؟ _

 .مابین ابروهاش پررنگ تر شد اخم

گفته بود دوستم داره... اما بعد فهمیدم اولش به دالیل دیگه ای باهام ازدواج   _
که وقتی مهرزاد هم به دنیا اومد کرده. این چیزها برام اهمیتی نداشت. اما این

 .حقیقت رو بهم نگفت و از دلناز جریان رو شنیدم ناراحتم کرد

پرستیدم؛ هیچ اما فقط ناراحت شدم! من الناز رو مینفس عمیقی کشید و گفت: 
 .تونست باعث شه ازش متنفر شمچیز نمی

 حرف به نقطه نامعلومی زل زد؛چند دقیقه بی

خواستم حرف هاش رو ادامه بده، کمی بهش نزدیک تر شدم و گفتم: من که می
 !بخشیدیش؟

 !نه _

 !با تعجب گفتم: نه؟

خوام ببینمش. مهرزاد مه داد: بهش گفتم دیگه نمیباز هم بدون نگاه کردن بهم ادا
رو هم با خودم بردم و براش پرستار گرفتم. چندبار اومد، عذرخواهی کرد و گفت 

 !ام نذاشت قبولش کنمتونه؛ اما غرور لعنتیبدون من و مهرزاد نمی

 !کم کم نفس هاش تند شد و صورتش از خشم، سرخ

رد ازدواجمون بود و الناز کنارم نبود! اون بیست آوریل دوهزار و دوازده! سالگ _
شب تک تک آرزوهام رو کشتم زمانه! بزرگترینشون الناز بود... من خودم الناز رو  

 !کشتم
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 !با بهت سرم رو تکون دادم و گفتم: یعنی چی؟

 .سرش رو چرخوند و با چشم های براقش نگاهم کرد

 !شد برقی که توی چشم هاشه، برق اشکهباورم نمی

 .ام گرفتیدن نگاه اشک آلودش من هم گریهبا د

زمزمه وار گفت: نوشیدنی خورده بودم و با هزار بدبختی به خونمون رفتم. دلناز 
که چیزی بشه، جا بود و من احمق تو حال خراب خیال کردم النازه! قبل از ایناون

 ...الناز با کیک و کادو سر رسید و

 .صورتش رو برگردوند

 ...دت گرفتاش شفکر کنم گریه

دونی بعدش کمی که آروم تر شد، ادامه داد: الناز که ما رو با هم دید، رفت! می
 شد؟چی

 !هاومد جواب دادم: نسرم رو تکون دادم و با صدایی که از ته چاه در می

نیشخندی زد و گفت: با ماشینی که واسه تولدش گرفته بودم، ته دره رفت! همون 
 !یاطمهماشینی که جسدش هنوز گوشه ح

دستش رو باال گرفت و گفت: بعد اون شب، از الناز این ساعت که آخرین کادوش 
بود، برام موند و تاریخ مرگی که تتوش کردم تا همیشه یادم بمونه الناز رو من  

 !کشتم

 .دونستم چی بگم که آرومش کنهنمی
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 .تونستم بزنمهیچ حرفی نمی

 !دادن بهش رو هم نداشتم داریکه حالش بد بود، توانایی دلحتی با این

 .چون یه جورایی مقصر بود

 .از الناز دل خوشی نداشتم، اما دلم براش سوخت

 ...مسیح ناخواسته خودخواهی کرده بود و باعث تباهی جفتشون شد

 .نیم ساعت گذشته بود؛ شاید هم بیشتر

 .کدوممون یه کلمه هم حرف نزدیماما هیچ

 .حاال مسیح آروم تر شده بود

 .دم رو جلوتر کشیدمکمی خو

 !اش گذاشتم و گفتم: بریم؟بعو دستم رو روی شونه

 .سرش رو باال آورد و به صورتم زل زد

 !ذاریالیاس که پیدا شد، دیگه پات رو توی خونه من نمی _

 ...قدر شوکه شدم که توان حرف زدن نداشتماون

 .چند بار دهنم رو باز کردم تا دلیلش رو بپرسم

 !تماما هربار نتونس

نفسش رو محکم بیرون داد و گفت: وقتی رفتی استانبول، قسم خوردم که پیدات 
کنم و بالهایی که سر من و خواهرت آوردی رو سرت بیارم! اون روز که با الیاس به 
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شرکتم اومدی و دیدمت، باوجود جراحی های پالستیکی که داشتی شناختمت! تو 
 !دلنازی، نه زمانه

 !دلناز

 ...م رو پیدا کرده بودمپس باالخره هویت

 .اما برخالف تصورم، هیچ حس خوبی نداشتم

 یعنی واقعًا من خواهر النازم؟

 !خاله مهرزاد و خواهرزن مسیح؟

 مهرزاد و مسیح و همسرماکان درست گفته بودن؛

 !من واقعًا شبیه النازم

 .چون خواهرشم

 ...درکش برام سخت بود

 !خیلی سخت

 .باز هم نتونستم حرفی بزنم سرم رو با بهت تکون دادم، اما

 .شوک های بزرگی بهم وارد شده بود

که قصه زندگی یک نفر رو بشنوی و بعد بفهمی آدم بد قصه خودت بودی، این
 !واقعًا عذاب آوره

 .آهی کشید و از جاش بلند شد
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بخشمت. چون تو این مدت خاطر آرامش روح الناز میحاال پشیمون شدم. به _
 ...ات رو از دست دادیلیاس هم بهم گفته که حافظهفهمیدم عوض شدی! ا

 .من هم دستم رو به ماشین تکیه دادم و از جام بلند شدم

 ...اآلن وقت سکوت کردن نبود

 ...کردماش میزدم، راضیباید حرف می

لب باز کردم و به سختی و با صدایی ضعیف گفتم: یعنی... دیگه نبینمتون؟! تو و... 
 !مهرزاد

وقت. مهرزاد بهت وابسته شده؛ رحمانه گفت: نه! هیچن داد و بیسرش رو تکو
 .سعی کن دیگه سمتش نیای تا بتونه فراموشت کنه

 .و بدون توجه به حال من، سوار ماشین شد

 !چرخهحس کردم دنیا داره دورم می

 ...درست مثل وقتی که سوار چرخ و فلک شده باشی

 .به ماشین تکیه دادم تا تعادلم رو حفظ کنم

 حتی تصور زندگی بدون مهرزاد هم برام سخت بود؛

 .مسیح که حای خودش رو داره

 !کردمانگار کم کم داشتم حقیقت رو هضم می

 .قن بلند شدهام فرود اومدن و به مرور هق اشک هام روی گونه
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ام رو خفه  ام گذاشتم و سعی کردم صدای گریهدستم رو محکم روی دهن و بینی
 .کنم

 !سخت بود

 !من مهرزاده و نیمه دیگه خودش فهمید که نیمی از وجودمسیح میکاش 

 ...دیگه زمانه ای وجود نداشت

 !...سرتاسر من، مسیح و مهرزاد بودن

*** 

 کرد؛ود و مثاًل بر اعمال کارگران نظارت میحوصله ایستاده بکالفه و بی

 .جا بوداما تنها، کالبدش آن

 ...آقا؟ کار ما تموم شد _

 .و گفت: خسته نباشیدنفسی گرفت 

 .تونکنیم با اجازهخیلی ممنون. دیگه رفع زحمت می _

 .شان کرددستمزدشان را پرداخت و تا دم در همراهی

 .سپس به در تکیه داده و ظاهر جدید خانه را از نظر گذراند

 !شاید حق با زمانه بود

 .پذیرفتباید بعد از حدود پنج سال، مرگ النازش را می
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توانست او و احساس پاکی که در قلبش بنا کرده بود را به دست یاما هرگز نم
 .فراموشی بسپارد

توانست جایگزینش الناز طوری در قلبش رسوخ کرده بود که هیچ بنی بشری نمی
 .شود

 .تنها تحولی که توانست ایجاد کند، همین تغییر وسایل خانه بود

شب شوم را به یاد حداقل با نگاه کردن به گوشه گوشه خانه، خاطرات آن 
 ...آوردنمی

 .کادوی مهرزاد را بلند کرد و به سمت اتاقش رفت

 !تقه ای به در زد و گفت: اجازه هست؟

 .مهرزاد با تخسی جواب داد: بفرمایید! خونه خودتونه

 .در را باز کرده و کادو را روی زمین و کنار در گذاشت

 !خواستیاین هم از چیزی که می _

رش را از روی کتاب بلند کرد و دوباره نگاهش را به اعداد و مهرزاد چندلحظه س
 .دانست، دوختها نمیارقام ریاضی که هیچی از آن

 !باز هم سرسنگین جواب پدرش را داد: خیلی ممنون! اما اآلن درسم مهم تره

 .مسیح نفس عمیقی کشید تا از عصبی شدنش جلوگیری کند

 خوای ببینی چیه؟نمی _
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ست که هفته پیش بهت د کردن سرش جواب داد: همون ماشینهباز هم بدون بلن
 !. ممنوننشون دادم. گفتم که.

 .حرصی در را بست و به سمت اتاقش رفت

 !همین مانده بود که این نیم وجبی هم برایش خط و نشان بکشد

 .اش برخاستموقع صدای زنگ گوشیروی صندلی اتاق کارش نشست که همان

 .شی را برداشت و منتظر ماند تا اول او صحبت کندبا دیدن نام شاهین، گو

 !الو مسیح؟ _

 !با شنیدن صدای تمنا، سرجایش صاف نشست و گفت: خودمم

 !سالم _

 .نمودد، شگفت زده و متعجب میکه تمنا به او زنگ زده بواز این

 ...با تمنا رابطه خیلی خوبی داشت

نه، به نفرتی سیاه از جانب تمنا اما با مرگ الناز این رابطه خوب و خواهر و برادرا
 .تبدیل شد

 .دانستتمنا او را مقصر مرگ الناز می

 !حال چه شده بود که با تلفن شاهین با او تماس گرفته؟

 !به جای جواب سالمش، گفت: اتفاقی واسه شاهین افتاده؟

نفس عمیقی کشید و گفت: نه! خواستم درمورد یه موضوعی باهات صحبت کنم... 
 .شماره خودم رو جواب ندی گفتم شاید
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لبخند محوی زد و گفت: من که با تو مشکلی ندارم دختر خوب. تو کمر به قتل من 
 .بستی

 !با لحن تندی جواب داد: من خواهر تو رو نکشتم، مسیح

مسیح خسته از تکرار این بحث عذاب آور، گفت: الناز زن من بود! من که نخواستم 
کنی دلناز رو به خونمون ال خودم بودم، فکر میاون اتفاق براش بیفته. اگه تو ح

 دادم؟راه می

 !تمنا بابغض گفت: پس چرا دوباره راهش دادی؟

 .چندثانیه چشمانش را بست و دوباره بازشان کرد

 باز چه کسی به او خبر داده بود؟

 !پس راسته! دلناز رو آوردی باالسر یادگار خواهرم؟ _

 !چه مظلوم بود الناز بیچاره

 ...اش را برهم زدش به امید داشتن مسیح، زندگیخواهر 

 ...پوپک که دوست صمیمی و زِن برادرش بود هم طی چند روز او را فراموش کرد

 !نصیب نبودمسیح هم در خاموش کردن چراغ عمرش بی

گویا تنها کسی که همیشه خواهرانه و گاهی حتی مادرانه او را همراهی کرد و تا 
 .اد داشت، همین تمنا بودبه امروز هم او را به ی

 !کی به تو گفته؟ چند ماه پیش اخراجش کردم _
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دونم. بحث اینه  به سوالش جواب نداد و حول بخش دوم حرف مسیح، گفت: می
 که چرا از اول استخدامش کردی؟

همه جراحی و اش رو از دست داده... صورتش رو هم که دیدی. با اونحافظه _
 .ش باشهعمل زیبایی، شک کردم که خود

تمنا که خیالش کمی آسوده شده بود، نفسی گرفت و گفت: من هم اون شب شک  
 !دونستی؟کردم... ولی ندونستم خودشه. پس تو هم نمی

 !آهسته جواب داد: نه

خواست از تغییری که در دلناز یا همان زمانه به وجود آمده بود برایش دلش می
 ...بگوید

 .اما درجا پشیمان شد

 .باید دوباره اعتماد تمنا را بسوزاندفکر کرد که ن

هر چه که باشد، شاهدخت قلبش الناز بود و قرار نبود تغییری در جایگاه او به 
 !وجود آورد

 ...داشتانند روز اول دوست میگذشت، باز هم او را مهزارسال هم که می

 ادت کرده بود؛عکه به وجود زمانه کمی، فقط کمی با این 

 .دادح میاما نبودنش را ترحی

 !کند  نامردیاش شق ُمردهترسید لحظه ای قلبش بلرزد و به عشاید می

 ...و هزاران هزار شاید دیگر
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 ...تمنا حرف دیگری نزد

 .کمی از حال مهرزاد پرسید و بعد خداحافظی کرد

 .اش با الناز دراز کشیدمسیح هم با خستگی روی تخت مشترک و قدیمی

 .سوزن از آن اتاق را تغییر دهد هرچه تالش کرد، نتوانست حتی یک

شان که مثل هرشب، عطر مخصوص الناز را در هوا پخش کرد و به عکس دونفره
 .روی تخت وصل شده بود، خیره ماندروبه

 !خوردمانه هم به چشم میرفت، تصویر ز میان خاطرات الناز که در ذهنش رژه می

 ...دوست نداشت او را دلناز بخواند

 .و دلناز فرسخ ها تفاوت داشتندیقین داشت زمانه 

 .این فراموشی و از دست دادن حافظه، از دلناز انسانی دیگر ساخته بود

 !داشتمسیح آن انسان جدید را بیشتر دوست می

 ...طورمهرزاد هم همین

 !...اما هیچ یک از حال او خبری نداشتند و این موضوع کمی عذاب آور بود

*** 

 .م رو پررنگ تر کردمروی آینه ایستادم و رژ روبه

 .پشت سرم ایستاد و خیره نگاهم کرد
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خوای در مورد رژم اولتیماتوم بدی؛ بعد  لبخند شیطونی زدم و گفتم: چیه؟ اآلن می
که پاکش نکردم بزنی تو گوشم و اگه باز لجبازی کردم، به روش خودت پاکش  

 !پسندمیکنی؟! اما به نظر من از اول برو سراغ سومین روش! اون رو بیشتر م

لبخند محوی زد و گفت: نه! یادم افتاد دیروز صبح که رفتم جلوی آینه، با رد یه 
چین رژی مواجه شدم! فکر کنم یه آدم دیوونه آینه رو با هیرو فاینس تیفین هم

 !اشتباه گرفته و صحنه های فیلم افتر رو با آینه بیچاره رقم زده بود

 .دمموهام رو پشت گوشم زدم و به سمتش چرخی

 .با عشق به صورتم خیره شد

لبخندی زدم و زمزمه وار گفتم: هیروی من تویی! اون رد بوسه روی آینه هم یه 
 !شیوه دلبری بود خیر سرم

 خوای؟می جدی؟ فکر نکردم کار تو باشه! حاال به جاش چی _

 .لبخندم پررنگ تر شد

 !پچ زدم: تو رو

گیره ها! اون دونستم گربه محض رضای خدا موش نمید و گفت: میاون هم لبخن
 .هم تو که یه روده راست تو شکمت نیست

هیچ کس روده راست تو شکمش نیست عزیزم! اگه روده پیچ در پیچ نبود که با  _
 !شدیمیه بادمعده ناقابل به فضا پرت می

 ...هاش دور کمرم محکم تر شدحلقه دست
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هات هم آرومم گفت: همیشه کنارم باش! این چرت گفتن  گونه ام رو بوسید و
 !مان از اون زماِن بی زمانهکنه! اما امان از نبودت... امی

 !من هم مثل خودش آروم زمزمه کردم: همیشه هستم، مسیح

اش گذاشتم و خواستم موهام رو از تو صورتم کنار بزنم که نگین سرم رو روی سینه
 .کرد  الی موهام گیر ام البهحلقه

 کالفه کشیدمش و گفتم: اه! این چه حلقه ایه؟

 ...دستم رو گرفت و گفت: صبر کن... موهات رو نَکن تا بازش کنم

 از اون فاصله کم، به چشم هاش خیره شدم 

 ...کمی عقب تر رفت و گفت: کرم نریز زمانه! صبر کن این رو باز کنم

 .انگشتم خارج کردم؛ طوری که از موهام آویزون شدحلقه رو از 

 !سرم رو جلو بردم و گفتم: اصاًل مهم نیست

 ...مسیح هم مقاومتی نکرد

 !با این تفاوت که حاال توی اتاق خودم بودم

قه طول کشید تا شرایط رو درک کنم و بفهمم همه چیز فقط یه خواب چند دقی
 !...بوده

 .ام نگاه کردمآهی کشیدم و به صفحه گوشی

 !باز هم آرش

 ...لعنتی باعث شده بود رویای شیرینم نصفه بمونه



 

 
185

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

وقتی از جواب دادنم ناامید شد، پیام فرستاد: عزیزم، یکی دوساعت دیگه میام 
 .واب بدهدنبالت. بیدار شدی ج

 .با کرختی از جام بلند شدم و بیرون رفتم

 !طوری جیگر؟ترانه با دیدنم لبخندی زد و گفت: چه

 !خیرای زدم و گفتم: صبح بهمن هم لبخند نصفه و نیمه

و! یه مسیح آرش داری دیگه غمت چیه؟! بگو برات با انرژی گفت: اوه قیافش
 !آهنگ دریا رو بخونن حالت سرجاش بیاد

 .متوقف شدم و به زمین زیر پام زل زدمسرجام 

 !دونست دیگه مسیحی درکار نیست؟مگه ترانه نمی

 .سر بلند کردم و با چشم های کاسه خونم نگاهش کردم

 ...با دیدن نگاهم، انگار تازه همه چیز رو به یاد آورد

 .لبخند از روی لبش رفت و گفت: ببخشید... به جون الیاس یادم رفت

 !کشیدم و گفتم: اآلن کجاست؟  کالفه نفس عمیقی

 ...مسی _

 !با حرص توپیدم: الیاس رو میگم

 !آهان... تو اتاقشه. ولی تازه خوابش برده؛ بیدارش نکن _

 .باشه ای گفتم و به سمت دستشویی رفتم
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 ...باز هم یه روز کسل کننده و تکراری دیگه شروع شد

 .این روزها همه عوض شده بودیم

 .رف سابق نبودممن دیگه اون زمانه پرح

 .به مرور گوشه گیر تر شده بودم و حوصله هیچ چیز رو نداشتم

 .نجونهکرد با حرف هاش من رو بر ترانه مهربون شده بود و سعی نمی

 .ه خارج شهمون کمی از اون حالت ُمردوجودش باعث شده بود زندگی

 .حال الیاس از من بدتر بود

مه هم روز پشت سر هم حتی یه کلپرسیدی، ممکن بود چند اگه ازش چیزی نمی
 !حرف نزنه

 .این حال بعد از اون روزی شروع شد که برگشت

 .بعد از یک هفته، با سر و صورت خونی و حال بد به خونه اومد

 .یه بار دیگه هم با این وضع دیده بودمش

 ...وقتی که اصفهان بودیم

 .گفت کار چندتا از طلبکاراشه

 !من مثل دفعه قبل با اطمینان باور نکردماین بار هم همین رو گفت، اما 

 .مطمئن بودم درمورد اصل ماجرا چیزی رو بهم نگفته

 .ام با مسیح چیزی بهش نگفتمهرچند من هم درمورد مشاجره
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 .خواستم بدونه که هویتم رو پیدا کردمحتی نمی

 !وقتی فهمیدم تو گذشته چه آدمی بودم، از خودم متنفر شدم

 .س هم ازم بدش بیادخواست الیادلم نمی

 ...طور که مسیحهمون

 .شدحتی با اومدن اسمش هم چشم هام خیس می

 !هفت ماهه که ندیدمشون

واسه یه مدت خیلی طوالنی از پاره های وجودم دور بودم و رسمًا به زنده بودنم 
 ...شک داشتم

 .برای درست کردن ناهار به ترانه کمک کردم

 ه بود؛طفلک این چند وقت حسابی الغر شد

 .هم رسیدگی به الیاس، و هم کارهای خونه از پا درش آورده بود

 !من هم تقریبًا یه چیزهایی ازش یاد گرفته بودم

 .بعد از این که همه کارها رو انجام دادم، حاضر شدم تا با آرش بیرون برم

 .تونه جای مسیح رو برام بگیرهمون مجازی نباشه میکردم اگه رابطهاوایل فکر می

 .رایط آرش خیلی بهتر از مسیح بودش

 ...شدمقطعًا تو ازدواج با اون خوشبخت تر می

 !آرش دوستم داشت؛ اما مسیح نه
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 .پرستیدآرش تا به امروز عاشق زنی نشده بود؛ اما مسیح الناز رو می

 !آرش بچه نداشت؛ اما مسیح داشت

 ...درضمن

 !دتر بودطور که حدس زده بودم قدش از مسیح بلنهمون

 .اما خب، جذابیت مسیح رو نداشت

حظه هم نتونستم آرش رو از مسیح بیشتر دوست داشته حال حتی یک لبا این
 ...باشم

 .نه تنها تو این مقایسه، بلکه لحظه ای احساس نکردم آرش رو دوست دارم

 !ودزدم و این موضوع مجنونم کرده بون هم آسیب میکارم داشتم به ابا این

... 

 .ان نشسته بودیم و هیچ کدوممون قصد حرف زدن نداشتپشت میز رستور 

 !کردم و آرش به منمن به گل های سرمیز نگاه می

 خوای چیزی بگی زمانه جان؟نفسش رو محکم بیرون داد و گفت: نمی

 !سرم رو بلند کردم و به آرومی گفتم: نه

به هم  م برنمیاد. حالم از خودمفهمم اما کاری از کالفه گفت: حالت بده! من می
 .تونم قدم از قدم بردارمبینم خوب نیستی و نمیخوره وقتی میمی

خاطر برادرمه. اون خوب بشه من هم خوب آهی کشیدم و گفتم: حال بد من، به
 .میشم
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 .اما نگرانی برای الیاس نصف ماجرا بود

 ...شاید هم کمتر از نصف

 خوری سفارش بدم؟امیدوارم! چی می _

 .خوایکمی کیفم رو گشتم و گفتم: هر چی خودت می  ام،با صدای زنگ گوشی

 .شماره ناشناس بود

 .از جام بلند شدم که شاید مسیح باشه، ذوق زدهبا فکر به این

 آرش با دیدن این حرکتم تعجب کرد و گفت: کیه مگه؟

لبخند ضایعم رو جمع کردم و گفتم: ام... الیاسه! فکر کنم حالش بهتر شده که بهم 
 .زنگ زده

 .شک نگاهم کرد و گفت: باشه... پس زود بیابا 

 .سرم رو تکون دادم و به سمت حیاط رستوران رفتم

 .بین راه تماس رو وصل کردم

 !جانم؟ _

 !سالم زمانه جان _

 .با شنیدن صدای زنونه، تمام ذوقم کور شد

 ...با حرص نالیدم: خانم اشتباه گ

 .ردهاما همون لحظه یادم افتاد که من رو به اسمم صدا ک
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 مگه شما زمانه نیستی عزیزم؟ _

 بله، هستم. شما؟ _

 .پوپکم _

 ...کمی به ذهنم فشار آوردم

 .چین اسمی رو به یاد نیاوردماما هم

 !شرمنده... کدوم پوپک؟ _

 !با لحن مهربونش جواب داد: زن داداِش مسیح

 .با شنیدن اسم مسیح، بند دلم پاره شد و تنم یخ بست

 زم؟ همسر ماکان... مامان پروشات! یادت هست؟باز هم نشناختی عزی _

با صدایی لرزون جواب دادم: بله، شناختم. خوبین؟ پروشات و آقاماکان خوب 
 هستن؟ مهرزادجان چی؟

 .خواست حال مسیح رو هم بپرسمدلم می

 !اما به موقع جلوی زبونم رو گرفتم

قدر اذیتت  چهممنونم عزیزم همه خوبن. پروشات برامون تعریف کرده اون روز  _
 !امکردن... من واقعًا شرمنده

 .ست دیگه. از طرف من ببوسشکنم. شیطنت های بچگانهخواهش می _
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حتمًا! راستش... زنگ زدم واسه آخر هفته، یعنی همین فردا دعوتت کنم. تولد  _
پروشاته و گفته اگه تو رو دعوت نکنم تو جشن حاضر نمیشه! مهرزاد هم باهاش 

 !دیگه خدا رو بنده نیستندست شده و هم

 .و غش غش خندید

 ...تولبخندی زدم و گفتم: من هم دلم براشون تنگ شده... اما متاسفم! نمی

 خوای دعوتم رو رد کنی؟وای زمانه! توروخدا اما و اگر نیار. می _

 .دونستم چی بگمنمی

 .جا باشه، پس قطعًا مسیح هم هستاگه مهرزاد اون

 ها به کنار؛همه این

 ...سیح بهم گفته بود سمت مهرزاد نیام تا بتونه فراموشم کنهم

 !اما من تو اون لحظه، نتونستم تو جدال با احساسم پیروز بشم و قبول کردم

 ...دیدم تا کمی حالم بهتر شهباید مسیح رو می

 ...شاید هم پشیمون شد و قبول کرد دوباره پیششون باشم

 !...البته امیدوارم

*** 

دونستن، انقدر با لرزید و بقیه اگه این رو میدست و پاهام می از شدت استرس
 !شدنتنفر بهم خیره نمی

 !شون هم تمنا بودسردسته همه
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 .بریدجا سرم رو میتونست، همونودم اگه میکرد که مطمئن بطوری نگاهم می

یاد اون جمله ای افتادم که تو اولین دیدارمون در مورد مسیح، به شاهین گفته 
دونی من خوره شاهین! چرا عذابم میدی؟ می: من حالم از این خونه به هم میبود

 اش تقصیر مسیحه؟دونی همهو از دست دادم؟ میر ترین امید زندگیم بزرگ

 ...فهمیدمحاال معنی اون جمله رو به خوبی می

 !در واقع مسبب مرگ الناز من بودم، نه مسیح

 ...مسیح اون شب حالش خراب بود

 !نبودممن اما 

 ...کردم  نامردیمن در هوشیاری کامل به خواهرم 

 !چین آدمی بودمباورم نمیشه که هم

 ...دادم که انقدر با تنفر نگاهم کنهحاال به تمنا حق می

 ...طوربه مادر مسیح هم همین

 !در واقع تنها کسایی که تحویلم گرفتن، مهرزاد، پروشات، شاهین و پوپک بودن

 .ست صمیمی الناز بودهدونستم پوپک هم دومی

 !پس چرا رفتارش با من انقدر مطلوب و خوبه؟

 .از لحظه ای که اومده بودم، مهرزاد از کنارم جم نخورده بود

 ...اومدرفت و گاهی میپروشات گاهی می



 

 
193

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 !اما مهرزاد نه

 گذشت؛یه ساعتی از اومدنم می

 !اما هنوز شهزاده سوار بر اسبم رو ندیده بودم

 ...نیاد و نبینمشترسیدم که می

 !یادقدر درسته که میگن از هرچی بترسی سرت مو چه

 ...کیک رو آوردن

 !اما مسیح نیومد

 .کادو ها رو باز کردن

 ...باز هم مسیح نیومد

 کیک رو بریدن و سرو کردن؛

 !نیومد

 ...زدن و رقصیدن

 !...نیومد

 ...شام رو سرو کردن

 !...و باز هم مسیح نیومد که نیومد

 .ال امید داشتم که به خاطر بردن مهرزاد هم که شده میادحبا این



 

 
194

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

پوپک که حاال سرش خلوت تر شده بود، کنارم نشست و گفت: باالخره از بند مهرزاد 
 !آزاد شدی؟

 .لبخندی زدم و گفتم: با عموش رفت

 .خواستم باهات حرف بزنم.. میخودم به ماکان گفتم سرگرمش کنه. _

 ...جانم؟ گوش میدم _

 .عه ای از شربتم نوشیدمو جر 

 .وی میز بذارمشاش دلم رو زد و باعث شد دوباره ر شیرینی

 !روز ها طعم های تلخ رو بیشتر دوست داشتم این

 خوای؟با وجود این که فهمیدی دلنازی... باز هم مسیح رو می _

 .از این سوال جا خوردم

 !اما بعد از چند دقیقه فکر جواب دادم: معلومه

 !سیح حاضر میشه با خواهر النازش ازدواج کنه؟به نظرت م _

 النازش؟

 .ناخودآگاه دلم از این حرف گرفت

 !گفتن خواهر النازم، اما هیچ حس خواهرانه ای بهش نداشتمکه میبا این

عشق به مسیح چنان وجودم رو پر کرده بود که فقط و فقط به الناز حسادت 
 !کردممی
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 .ستمشاید الیق این نگاه های پر تنفر ه

 ...کسی که به خواهرش حسادت کنه و بخواد شوهر اون رو به دست بیاره

 !چین آدمی بشمشد همحتی خودم هم باورم نمی

 !با دیدن حالتم، لبخندی زد و گفت: ناراحت نباش! من کلید این قفل رو پیدا کردم

 لب های خشکم رو با زبون خیس کردم و گفتم: چی؟

 !یستی! فقط شبیه اونیلبخندی زد و گفت: تو دلناز ن

 .متحیر به لب هاش خیره شدم

 !گفت من دلناز نیستم؟

 طور ممکنه؟چه

 زنی؟طور این حرف رو میسوالم رو به زبون آوردم: چه

سرش رو جلوتر آورد و شمرده شمرده گفت: چون دلناز واقعی برگشته! تا امروز تو 
 !ن میده که تو... دلناز نیستیشوکرد. حاال به ایران اومده! این ناستانبول زندگی می

 !کار کنمدونستم باید چیحال شدم که نمیاون قدر حیرت زده و خوش

 یعنی مسیح دیگه از من متنفر نیست؟

 دیگه مجبور نیستم از مسیح و مهرزاد دور باشم؟

 تونیم با هم باشیم؟حتی می

 ...مثل اون نقاشی مهرزاد
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 .با ذوق از جام بلند شدم

 .سمتم دوید و گفت: کجا میری زمانه؟! تازه بابام اومده مهرزاد سریع به

 .سرم رو بلند کردم و به در ورودی نگاه کردم

 .با دیدن مسیح، تپش قلبم اوج گرفت

 !پس باالخره اومد

 !دستم رو روی موهای مهرزاد کشیدم و گفتم: نمیرم عزیزم. اومدم که بمونم

 !بازی... نری هاجون! پس من برم ذوق زده باال پرید و گفت: آخ

 .لبخندی زدم و با باز و بسته کردن چشم هام بهش اطمینان دادم که نمیرم

 .مهرزاد که رفت، پوپک هم از جاش بلند شد

 .مقابلم که ایستاد، دیگه نتونستم مسیح رو ببینم

 حال شدی؟لبخندی زد و گفت: خوش

قدر از خودم دونی این چند وقت چهبا خنده نگاهش کردم و گفتم: معلومه! نمی
 !بدم اومد

 !آهی کشید و گفت: از دست دادن حافظه واقعًا وحشتناکه

 .لبخندی زدم و جواب ندادم

 .خب دیگه... من برم به مهمون ها برسم _

 .دستم رو براش تکون دادم و گفتم: باشه عزیزم
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 .پوپک رفت و نگاه من دوباره راهش رو پیدا کرد

 !کشیدنپاهام ناخودآگاه من رو به سمتش می

 اول ماکان متوجهم شد؛

 .بعد هم خود مسیح

 !کنارشون ایستادم و با لبخند گفتم: سالم

 .سرش رو تکون داد و آهسته گفت: سالم

کنم؛ ماکان نگاهش رو بینمون چرخوند و گفت: پس من اون مسئله رو اوکی می
 .تو هم حواست باشه

 .مسیح سری تکون داد و گفت: هست

 .ت: خب... شما راحت باشین. فعالً ماکان لبخندی زد و گف

 .هیچ کدوم جوابش رو ندادیم و اون هم تو یه چشم به هم زدن تنهامون گذاشت

 .برای حرف زدن، جای خوبی بود

 .ای دیگه خونه بوداومد و خلوت تر از قسمت هکسی این اطراف نمی

 روز. باز هم سرماخوردی؟صدات گرفته... مثل اون _

 .سرش رو تکون داد

 خوای برات دمنوش بیارم؟یم _

 .صورتش با چندش جمع شد و این بار سرش رو به نشونه نفی تکون داد
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پرسیدم، حاضر بود سر به اون گندگی رو قطعًا اگه هزار تا سوال دیگه هم ازش می
 !تکون بده؛ اما زبون چند گرمی رو نه

 ...چند ثانیه بینمون سکوت برقرار بود

کوتاه و نه بلند، مسیح سکوت رو شکست: خوبه گفتم باالخره بعد از یه مکث نه  
 .اطراف مهرزاد نیا

 !اخم هام در هم شد و گفتم: چرا؟

اون هم اخم کرد و گفت: اگه من بخشیدمت، دلیل نمیشه همه چیز رو فراموش  
 .کنیم

 .نفس عمیقی کشیدم و خیره نگاهش کردم

ه آزمایشی، نه رو حساب یه رنگ چشم، تشخیص دادی من قاتل زندگیتم... ن _
 !سندی، نه مدرکی

 !شناسمت؟از! به نظرت نمیها کنار تو زندگی کردم دلنمن سال _

 .گره اخمم کورتر شد

 !به من نگو دلناز _

دونی چرا؟! چون پوزخندی زد و خواست چیزی بگه که گفتم: من دلناز نیستم. می
 .ودش بهم گفتدلناز اصلی برگشته! اگه به من اطمینان نداری از پوپک بپرس، خ

 !سرش رو تکون داد و گفت: امکان نداره

 !این بار نوبت من بود که پوزخند بزنم
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خاطر یه حدس مسخره هفت ماه من رو از مهرزاد دور کردی... اما داره... به _
گذره. ولی صبح کنی این تعطیالت هم میاشکالی نداره. تا تو تحقیق هات رو می

 !مون. فعالً فرستی در خونهات رو میروز دوشنبه، راننده

 .با لبخند دستی براش تکون دادم و به سمت اتاق رفتم تا وسایلم رو بردارم

 ...دونم شوکه شده بود یا چینمی

 .تا لحظه آخر که رفتم منتظر موندم تا به سمتم بیاد و چیزی بگه

 !اما نگفت

 .کردنمهرزاد و پروشات هنوز داشتن بازی می

لم، طوری که متوجه نشن و جلوم رو نگیرن، از خونه خارج بعد از برداشتن وسای
 .شدم

 ...به مهرزاد قول داده بودم که نرم

 !اما رفتم

 .خب قرار بود باز برگردم

 ...سه روز دیگه

 !روز دوشنبه

 !شد دوباره دارم به خونه مسیح میرمباورم نمی

د و به هوا ام دود شاس رو دیدم، تمام خوشحالیکه وارد خونه شدم و الیهمین
 .رفت
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 .ای گرفته کنارش نشستمبا چهره

 ...معلوم نیست چندساعته به صفحه خاموش تلویزیون زل زده

 .دار شداش گذاشتم و کم کم چشم هام نمسرم رو روی شونه

 .خیسی قسمتی از پیراهنش، باعث شد نگاهم کنه

ه ث شدزنی الیاس! چی باعبازوش رو در آغوش گرفتم و گفتم: داری آتیشم می
دیگه رو داریم... انقدر گرفته بشی دردت به جونم؟! مگه نگفتی من و تو فقط هم

 مگه قرار نشد از غم و غصه هامون به هم بگیم؟

 .اما باز هم جوابی نداد

 .ام شدت گرفتگریه

 میگی؟اش برداشتم و گفتم: چرا چیزی نسرم رو از روی شونه

 .مغموم نگاهم کرد و سرش رو تکون داد

 ه وار جواب داد: چی بگم؟زمزم

 !کنماز چیزی که داره نابودت کنه بگو. من کمکت می _

_ ... 

کنم بگو! چرا الیاس! اون چند روز که نبودی، چه اتفاق هایی افتاد؟ خواهش می _
 با سر و صورت خونی و دست شکسته برگشتی؟

 ...طور آروم جواب داد: خاصیت کارمهباز هم همون

 ...اما تو گفتی طلبک _
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 .کالفه از جاش بلند شد و گفت: بگیر بخواب زمانه، انقدر حرف نزن

 ...الیاس رفت

 !اش خیره موندماما من ساعت ها به جای خالی

 ...باز هم یه معمای دیگه

 !گفت خاصیت کارمه؟

 یعنی چه کاری؟

 !الیاس مهندس بود، فقط همین

 ...ای نداشتوقت شغل دیگههیچ

 کرده؟کار هاش دعوا  یعنی با هم

 .و اون شب... اولین باری بود که به درآمد میلیونی الیاس و زندگیمون شک کردم

 .ها توهم منهسعی کردم خودم رو آروم کنم که همه این

 ...طور باشهو از ته قلب امیدوار بودم که همین

 .روی تختم نشستم و همین که خواستم دراز بکشم، در باز شد و تمنا داخل اومد

 !زمان؟ _

 باره سرجام نشستم و گفتم: جانم؟دو

زنی تو بال. یه چندتا عکس دارم، میبا لبخند کنارم نشست و گفت: جونت بی
 فلشت؟
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 لپ تاپ و فلشم رو از روی میز برداشتم و گفتم: حتمًا. تو گوشیته؟

 .آره _

 .و گوشی و کابلش رو روی میز گذاشت

م های توی فلشم پشیمون خواستم فایل ها رو منتقل کنم، اما با دیدن حجم فیل
 .شدم و گفتم: صبر کن بزنم تو اون یکی

 .سرش رو تکون داد و گفت: باشه. تو پوشه کِمرا هستن

 .این یکی فلشم، به نسبت خالی تر بود

ها و عکس های پارسالم رو توش ریخته بودم که اگه از تو  فقط دو سه تا از فیلم
 .نجا داشته باشمشوام حذف شد، اینگوشی

گیری؟ پرینتر الیاس خراب قربون دستت عزیزم! فردا سر راهت برام پرینتشون می _
 .شده

 !باشه، چشم _

 .خیر گفتن، رفتباز تشکر کرد و بعد از شب به

 ...من هم المپ رو خاموش کردم و سعی کردم بخوابم تا فردا زودتر بیدار شم

 .دمداام رو انجام میباید این دو، سه روز کارهای عقب مونده

 .صبح که بیدار شدم، اول سری به الیاس زدم

 .آروم خوابیده بود
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اش با مسیح کاریتونست به شرکت بره و همبا این حالی که داشت دیگه نمی
 .پوچ شده بود

خواد باهاش  حتی خسارت قراردادشون رو هم پرداخت کرد و این یعنی دیگه نمی
 .کار کنه

 ...شاید هم با مسیح مشکلی پیدا کرده بود

 !طور باشهکه خدانکنه این

*** 

 .کشیدفنجان قهوه به دست، پشت پنجره ایستاده بود و انتظار آمدن زمانه را می

 .خیر گفتا پایین آمد و صبح بهچند روز، از پله همهرزاد سردتر از این

 !خیر پسر عنقسرش را چرخاند و با لحن مالیمی گفت: صبحت به

نشست، جواب داد: من که پشت میز صبحانه میاخمش پررنگ تر شد و در حالی  
 !عنق نیستم. فقط باهات قهرم

 وقت چرا؟مسیح با ابروهای باال رفته گفت: اون

سرش را باال آورد و با همان اخم کودکانه گفت: چون زمانه رو اذیت کردی! 
 ...مجبورش کردی با این که بهم قول داده بود، بره

 .بت نکرده بودطور صحمهرزاد تاکنون با او این

 !گویا خاطر این دختر برای پسرش هم عزیز بود

 .ای با مسیح قهر بماندقدری که در چنین مدت طوالنیبه
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 !الحق که زمانه نوبر بود

 !ات ادامه میدی؟اگه بفهمی برگردوندمش، باز هم به لجبازی _

 .سرش را بلند کرد و با چشم های براق و ستاره بارانش به مسیح نگریست

 !راستکی میگی؟ _

 .با شنیدن صدای در، گوش هایش تیز شد

 .جواب مهرزاد را نداد و دوباره به سمت پنجره رفت

 .صفیه که مشغول آب دادن به گل های باغچه بود، در را برایش باز کرد

 گویا به در تکیه داده بود؛

ن چون با باز شدن در کم مانده بود با صورت روی زمین بیفتد و صفیه با چنگ زد
 !بازویش، ملک نجاتش شد

 .لبخندی زد و سرش را تکان داد

 !کردلناز شبیه میها و ساده بودنش، او را به ادیوانه بازی

 ...شاید همین صاف و ساده بودنش مهرزاد را جذب کرده بود

 !خودش را هم

 .از این فکر، احساس بدی پیدا کرد

 .نگاهش را پایین آورد و به تتوی مچش نگریست

 !ریل دوهزار و دوازدهبیست آو
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 !انصاف نبود

 !الناز را جوان مرگ کرده بود و حاال به سراغ دختر دیگری برود؟

 !گنجیدچین چیزی در مرامش نمیهم

 ...ا زمانه را همکه هنوز الناز ملکه قلبش بود، امبا این

 ...سرش را تکان داد تا این افکار آزاردهنده را از خود دور کند

 شد...؟مگر می

 !ک قلب و دو معشوق؟ی

 !چین چیزی امکان نداشتهم

 زیست؛ناز میکرد و با خاطرات الیا باید زمانه را از قلبش بیرون می

 ...سپارد و زمانه رااش میشده زندگیو یا الناز را به به بخش فراموش

 !از این فکر عصبی تر شد

 ...اش فشردبا حرص فنجان را میان پنجه

ی ان نچندان ظریف به هزارتکه تبدیل شد و محتوایش پاقدر محکم، که فنجآن
 !مسیح را سوزاند

 شد بایا؟مهرزاد با لحنی ترسیده و مبهوت گفت: هین! چی

 ...جوابی از پدرش نگرفت

 .بنابراین دوید تا صفیه را خبر کند
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 .رش را بلند کرد و باز به زمانه نگاه کردتوجه به اطراف، سمسیح اما بی

 .د و در حال صحبت بودند که نگاهش به گوشه حیاط افتادمهرزاد را بوسی

 .صبح امروز پارچه را از روی ماشین الناز برداشته بود

 .حاال نگاه خیره زمانه، آن چند پاره آهن را هدف گرفته بود

 .خودش هم سرچرخاند و به ماشین الناز نگاه کرد

 .حک شده بود لحظه به لحظه روزی که این ماشین را برایش خرید، در خاطرش

 !الناز با ذوق باال پرید و او را را بوسید

صدای مالیم و زیبایش را هم به یاد داشت: قربونت برم مرد مهربون! بذار پسرمون 
به دنیا بیاد و بزرگ شه؛ حتمًا این رمانتیک بازی های باباش رو براش تعریف 

 !کنممی

 .باز هم با یاد الناز، چشم هایش خیس شد

 !کرد و اجازه نداد الناز بزرگ شدن پسرشان را ببیند  مسیح نامردی

 !بانی تمام این اتفاقات، خودش بود و خودش

 .با وارد شدن صفیه، اشک هایش را با پشت دست پاک کرد

 شده آقا؟چی _

 .با دست به زمین اشاره کرد و هیچ نگفت

جان صفیه هم که با اخالق مسیح آشنا بود، در یک چشم به هم زدن تکه های فن
 .را جمع کرد و رفت
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 .سر بلند کرد و باز تیر نگاهش زمانه را هدف گرفت

 !لنازش شودتواند جایگزین ااین دختر هرقدر هم که دوست داشتنی باشد، نمی

 ...از این موضوع اطمینان داشت

زمانه، با دیدن ماشین اخمی کرد و گویا سردرد گرفته باشد، دستش را روی 
 .اش گذاشت و فشردشقیقه

 .بعد تقریبًا مهرزاد را به جلو هل داد و خودش هم چرخید تا وارد خانه شود

که آن ها وارد شوند، به سمت اتاقش رفت و کت و شلواری دیگر به تن  قبل از این
 .کرد

 .زیرا قهوه ریخته شده روی شلوارش، لکه بزرگی ایجاد کرده بود

 .با قدم های بلند از اتاق بیرون آمد

 .، مهرزاد و زمانه لبخندی هرچند محو روی لبش ظاهر کردصدای خنده صفیه

 !یب بودندها بود که اعضای این خانه با خنده غرسال

 ...وداش رنگ های باطراوت بخشیده باکستریمو به زندگی خحال زمانه مانند قلم

 .با دیدن مسیح، از جایش برخاست و مودبانه سالم کرد

 .اش اشاره کردمسیح با دست به صندلی

 .توانی بنشینییعنی نیازی به ایستادن نیست و می

 .حرف دوباره نشستزمانه هم بی
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 .روی زمانه را برای نشستن انتخاب کردصندلی روبه

 دوست داشت مقابل زمانه بنشیند تا گه گداری به صورتش نگاه کند؛

 ...دانستاین را می

 !...اما دلیلش را نه

 ...یک صبحانه سه نفره

 .و مهرزادمسیح، زمانه 

 .شانلحظات خوبی بود؛ برای هرسه

زمانه لقمه کوچک پنیر و گردو را به دست مهرزاد داد و بدون نگاه کردن به مسیح،  
 .گفت: قرار بود راننده رو دنبالم بفرستی

 .مسیح اما نگاهش کرد

 .یک نگاه طوالنی و خیره

 .سپس نفسی گرفت و گفت: امروز مرخصش کردم

 باًل میاد؟پس، از فردا مثل ق _

 .این بار مسیح هم از او چشم گرفت

 .کردنددیگر، صحبت میحال بدون نگاه کردن به یک

 .نه! چون اون روز دیر آوردتت، دیگه نمیاد _

 .توانست واضح حرفش را بزندجلوی مهرزاد نمی
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 .اما زمانه منظورش را فهمیده بود

 .سرش را بلند کرد و با چشم های گرد شده به او نگریست

 خود زمانه اعتراف کرده بود که متوهم است و بی خود به راننده بیچاره انگ زده؛

 .داداما گویا مسیح به کوچک ترین چیزها هم اهمیت می

 .رد را تنها بگذارد و اتفاقی برایش بیفتدخواست زمانه و آن مدلش نمی

 !عذاب وجدان مرگ الناز تا ابد برایش کافی بود

 چرا این کار رو کردی؟ _

 باز هم بدون بلند کردن سرش جواب داد: دوست داشتی باهاش بیای و بری؟

 .زمانه معذب شده به مهرزاد نگاه کرد

 .خورداش را میزمانه، صبحانه توجه به حرف های پدرش وظاهرًا بی

 دوباره به مسیح نگاه کرد و گفت: خب... کی به جاش میاد؟

 .مسیح بی حرف از جایش بلند شد

 .ه و با تعجب نگاهش کردسر بلند کرد

 !چرا جواب نداد؟

 !مسیح؟ _

به سمتش چرخید و به جای جواب، سوئیچی که از کیفش بیرون آورده بود را روی 
 .میز گذاشت
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 .خودت رانندگی کن. دیگه نیازی به راننده نیست _

 !با همان تعجب مقابلش ایستاد و گفت: با ماشین تو؟ امکان نداره

 ؟مگه گواهینامه نداری _

 ...لب باز کرد تا بگوید این را هم فراموش کرده

 .اما پشیمان شد

 !دونممغموم و آهسته جواب داد: نمی

 !اش شداما مسیح از همین کلمه ساده، متوجه حرف نگفته

ات رو از دست مانند خودش آهسته گفت: مهارت هات سرجاشه زمانه. فقط حافظه
 .دادی

 .دانستخودش هم این را می

 .اش بابت چیز دیگر بودیاما نگران 

 !ترسممستقیم به چشم های مسیح نگاه کرد و گفت: می

 .مسیح منظورش را نفهمید

 ترسد؟می

 !آخر از چه؟

 از رانندگی کردن؟
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سوال هایش را به زبان نیاورد و در عوض گفت: خیله خب... حاضر شید من سر 
 .رسونمتونراهم می

 .ببرد، دیگر نیازی به آمدن زمانه نبود اگر قرار بود مسیح، مهرزاد را به مدرسه

 !اما هیچ کدام این موضوع را به روی خورشان نیاوردند

 .اش چک کردکتاب های مهرزاد را براساس برنامه هفتگی

 .دفتر امالت رو نذاشتی _

 .مهرزاد سریع به سمت اتاق دوید و گفت: خوب شد گفتی! یادم رفته بود

 .ت منتظرهلبخندی زد و گفت: زود باش؛ بابا

 .از همان جا چشمی تحویلش داد و کمی بعد با دفتر امال برگشت

ای که از خانه خارج شد، یادش افتاد که فلشش را روی میز عسلی گذاشته لحظه
 .تا فراموش نکند عکس های ترانه را پرینت بگیرد

 .خیالش شد و در خانه را بستاما با تک بوق مسیح، بی

میرم کافی نت. ترانه که همین اآلن عکس ها رو  با خودش گفت: موقع برگشتن
 .خوادنمی

 !در را برای مهرزاد باز کرد و گفت: بفرمایید آقاکوچولو

 .اش کاشتمهرزاد با لبخندی از ته دل نگاهش کرد و بوسه ای ناغافل روی گونه

 .سپس سوار ماشین شد

 !اندزمانه که انتظار این حرکت را نداشت، چند ثانیه مبهوت سرجایش م
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 .مسیح هم با دیدن آن صحنه، لبخند محوی زد

 !پسرش برای اولین بار با پرستار کنار آمده بود و حتی او را دوست داشت

 .کرد بعد از مرگ الناز، مهرزاد امکان ندارد با پرستارهایش انس بگیردفکر می

 !اما انگار زمانه آمده بود تا همه ناممکن ها را ممکن کند

 !ت کنار مهرزاد بنشیند که مسیح سریع واکنش نشان داد: کجا؟لبخندی زد و خواس

 .سرش را کمی خم کرد تا مسیح را ببیند

 با لحن مظلومی گفت: یعنی من نیام؟

 .مسیح بی حرف به صندلی جلو اشاره کرد

 !و زمانه مبهوت ماند

 ...شدباورش نمی

 !گویا امروز پدر و پسر آذین، سعی در سکته دادنش داشتند

 .ر به مهرزاد نگاه کرداین با

لبخند شیطنت آمیزی زد و با صوتی آرام گفت: قرار بود من کمکت کنم؛ اما انگار 
 !خودت استادی

 .اش گرفتخنده

 .منظور مهرزاد را فهمیده بود

 .کندآن اوایل اصرار داشت که به زمانه در شناختن و عاشق کردن پدرش کمک می
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 !د پدرش دل باختهکر حاال با یک گوشه چشم ساده، فکر می

 اما زمانه تجربه بیشتری داشت؛

 !پس این تعارف را پای ادب گذاشت، نه عشق و عاشقی

 .در را بسته و این بار جلو نشست

 .یاد شبی افتاد که همین جا نشست تا با هم به دنبال الیاس بروند

 ...شبی بودچه

 !هم خوب بود و هم بد

 .قاب گرفته بودند، نگاه کرد ناخودآگاه به دست های مسیح که فرمان را

 !هم آن تتو سرجایش بود؛ هم ساعت یادگاری الناز

 .کمی که دقت کرد، متوجه اسم هایشان روی صفحه ساعت شد

 .نام های مسیح و الناز، به طرز زیبایی با هم ادغام شده و در هم پیچیده بودند

 .لبخند محوی روی لبش نشست

 !دیدکم کم داشت حقایق را می

 ...دیدتاکنون چشم هایش کور شده بود و هیچ چیز را نمیگویل 

 !گرفتشاید هم نادیده می

 تواند کنار مسیح باشد؛دانست که میاما حاال به خوبی می
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توانست کاری کند که مسیح، او را هم به اندازه الناز دوست اما هیچ وقت نمی
 !بدارد

 !رفتر نمیاین کنار مسیح بودن، از رابطه رئیس و کارمندی جلوت

 .دیدشم میچماند و مرگ تک تک آرزوهایش را به باید می

 ...حقیقت تلخی بود اما

 !شدندمسیح و زمانه هرگز یکی نمی

 .به سختی خودش را کنترل کرد تا اشک نریزد و روز خوبشان را خراب نکند

 .مقابل درب مدرسه پارک کرد و گفت: من باهاش میرم

 .ماشین پیاده شود، با این حرف مسیح سرجایش ماندزمانه که چرخیده بود تا از 

 .مسیح و مهرزاد از ماشین پیاده و به سمت مدرسه راه افتادند

 .با لبخند به ژست پدرانه مسیح خیره ماند

 .اشتکرد و حسرت جای او بودن را دشدیدًا به الناز حسادت می

 !راضی بود به جای الناز کنار مسیح زندگی کند و بعد بمیرد

 !ا فقط برای مدتی کوتاه، مسیح او را دوست بداردام

 .و بی حرف راه افتاد کمتر از ده دقیقه بعد برگشت

 کمی که گذشت، رو به زمانه گفت: کجا ببرمت؟

 .سرش را چرخاند و نگاهش کرد
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 !شد بگوید من را به قلبت ببرکاش می

 .دهام جا مونناخودآگاه آهی کشید و گفت: ببرم خونه خودت. یه چیزی

 مونی؟جا میسر تکان داد و گفت: باشه. این چند ساعت همون

 !همان طور که به رو به رو زل زده بود، گفت: آره

 .امروز فقط یه جلسه دارم. قبل از دوازده میرم دنبال مهرزاد و میارمش خونه _

 ...پس دیگه به بودن من احتیاجی نیست _

 !باشی نیم نگاهی به صورتش انداخت و گفت: بهتره که

 .زمانه هم به نیمرخش نگاه کرد، اما جوابی نداد

 ...شاید هم بودنش برای مسیح بهتر باشد

 !...کسی که از عمق قلب دیگری خبر نداشت

 .زمانه را که رساند، با نارضایتی به سمت شرکت راه افتاد

 .مانداگر امروز جلسه نداشت حتمًا پیشش می

خواست که در جلسه شرکت  ه بود، از او مییا اگر الیاس شراکتشان را به هم نزد
 .کند

 ...حیف که همه راه های مقابلش بن بست بودند

 .اش وارد شرکت شدبا صالبت و تکبر همیشگی

 .ساالری و امانی به احترامش ایستادند و سالم کردند
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 سرش را تکان داد و گفت: سالم! هنوز نیومدن؟

 .دقیقه دیگه مونده ساالری نگاهی به ساعتش کرد و گفت: خیر! ده

کیفش را روی میز گذاشت و گفت: خیله خب؛ من میرم تو اتاقم... شما هم همه 
 .چیز رو آماده کن

 .تاپ ساالری گذاشتفلش را از جیب کوچک کیفش خارج کرده و روی لپ

قبل از این که همه بیان، این فلش رو بزن و اولین فیلم پوشه اول رو آماده پلی   _
 .وام وقت جلسه هدر برهخکردن کن! نمی

 !ساالری فلش را برداشت و گفت: چشم آقای آذین. الساعه

 !قبلش یه قهوه هم برام بیار _

 .ساالری دوباره چشم گفت و مسیح به سمت اتاقش رفت

 ...راستی آقای آذین _

 کالفه ایستاد و گفت: بله؟

 .سمتش گرفت ساالری با قدم های بلند خودش را به او رساند و برگه کوچکی را به

یه خانمی واسه دیدنتون اومدن؛ البته یه قرار غیر کاری! خیلی هم منتظر موندن  _
 .مشون رو دادن تا من تقدیمتون کناما وقتی نیومدین شماره

 .و باز به سمت اتاقش راه افتاد حرف شماره را از دستش گرفتبی

 .رسیدکرد، کمتر به نتیجه میهر چه فکر می

 ای دیدنش آمده؟یعنی چه کسی بر 



 

 
217

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 !آن هم یک دیدار غیرکاری

 .حسابی کنجکاو شده بود

 .اش را بیاوردکاغذ شماره را میان دفترش گذاشت و منتظر ماند تا ساالری قهوه

 .چند دقیقه گذشته بود که منشی همیشه وقت شناسش، قهوه را آورد

 .زیرلب تشکری کرد و فنجان قهوه را به دست گرفت

 ی کنترل کند؛نتوانست حسش را خیل

 !شدیدًا کنجکاو بود که بداند آن شخص کیست

 .قهوه را روی میزش گذاشت و شماره را از میان برگه های دفتر برداشت

 .چرخیدنگاهش میان ارقام می

 .آمداما به هیچ وجه آشنا به نظرش نمی

 .اش را برداشت و شماره را گرفتگوشی

 !هنوز دو بوق نخورده بود که جواب داد

 .گویا قصد حرف زدن نداشتاما  

 مسیح که از سکوتش کالفه شده بود، تک سرفه ای کرد و گفت: الو؟

 !سالم، مسیح _

با شنیدن صدای شخصی که پشت خط بود، نفس هایش به شماره افتاد و 
 !دستانش مشت شد
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*** 

 .در ماشین را باز کرده و پیاده شد

 .لیدش باز کردتمام حرصش را با بستن در تخلیه و در خانه را با ک

 !آن قدر عصبی بود که حد نداشت

 .شاید در تمام عمرش به این اندازه خشمگین نشده بود

 .خواست وارد خانه شود که نگاهش به گوشه حیاط افتاد

زمانه با فاصله کمی از ماشین الناز، روی زمین نشسته بود و سرش را به سمت 
 .زمین خم کرده بود

 .راموش کردبرای چند لحظه عصبانیتش را ف

 .سریع به سمتش رفت و مقابلش نشست

 !زمانه _

او که متوجه آمدن مسیح نشده بود، سرش را بلند کرد و متعجب گفت: سالم! کی 
 اومدی؟

 .از شنیدن لحن معمولی زمانه، کمی آرام گرفت

 .اما باز هم نگرانش بود

ی؟ کمی عقب تر رفت و بدون جواب دادن به سوالش، گفت: چرا این جا نشست 
 چیزی شده؟

 .زمانه دوباره سرش را به سمت پایین گرفت
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کردم! با انگشت به سمت زمین اشاره کرد و گفت: داشتم به این مورچه ها دقت می
 ...اگه شاخک نداشتن، جلو و عقبشون تشخیص داده نمی شد

 .مسیح چند ثانیه خیره نگاهش کرد

 !زمانه، گاهی درست مثل دختربچه های خنگ و کنجکاو بود

 .همین که از نگرانی درآمد، خشمش برگشت

 .بلند شو بریم تو؛ باید حرف بزنیم _

 .و بی درنگ بلند شد و به سمت خانه رفت

 .زمانه نیز بلند شد و خاک روی لباسش را تکاند

 .سپس به دنبال مسیح راه افتاد و وارد خانه شد

 درمورد چی حرف بزنیم؟ _

یی که از شدت خشم گرفته و بم شده مسیح کالفه دور خودش چرخید و با صدا
 !بود، گفت: فلشی که عکس هات توش بود رو کنار کیف من گذاشته بودی

زمانه آهان کشداری گفت و افزود: راست میگی ها! چهار ساعته دارم دنبالش 
 .گردممی

 .چند قدم برداشت و دقیقًا مقابلش ایستاد

 .زمانه با تعجب نگاهش کرد

 .آشفته ندیده بود تا به حال او را انقدر 

 .زدچشم هایش کاسه خون بودند و رنگ لب هایش به سفیدی می
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 !حتی بدنش لرزش داشت

 اما چه چیزی باعث شده که مسیح به این حال بیفتد؟

 .اش فشرددستش را جلو برد و چانه زمانه را میان پنجه

 .فشار دستش زیاد بود

 ی چی شده؟خوای بگ زمانه از شدت فشار، اخمی کرد و گفت: نمی

خاطر کار احمقانه خواستی بشه؟ بهاش غرید: چی میاز میان دندان های قفل شده
ات پلی ات، توی جلسه و جلوی بیست تا از همکارهام، فیلم رقص عربیو بچگانه

 !شد

 .زمانه بهت زده هینی گفت

 !فی... لم رقص... من؟ _

و زمانه؟ آبروی من ر  کنی که چی بشهبا خشم فریاد زد: چرا؟ این کارها رو می
ام رو بابت پلی کردنش بردی! بعد این همه سابقه، سوژه خنده همه شدم! منشی

هات رو تو حلقت جا تا دندوناخراج کردم، جلسه رو کنسل کردم... فقط اومدم این
 !خرد کنم

 .داش را به سختی از حصار دست مسیح آزاد کر چانه

رو روی میز گذاشتم. تو کور بودی  چی میگی؟ مگه تقصیر منه؟ خب من فلشم  _
 که برش داشتی؟

 ...با وجود تو آره! کور شده بودم _
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 .این حرفش، زمانه را بهت زده کرد

 !خودش هم تازه فهمید که چه گفته

 .نما زدلب های زمانه کم کم کش آمد و لبخندی دندان

 .این لبخند، باعث شعله ورتر شدن آتش خشم مسیح شد

 !خندی زمانه؟می خندی؟یبا حرص فریاد زد: م

 زنی؟لبخندش را خورد و گفت: خب بابا! چرا داد می

 .همان موقع در خانه با ضرب باز شد

 .این مدل در باز کردن، تنها مختص به مهرزاد بود

 .مسیح آن قدر عجله ای به خانه آمد که حتی فراموش کرد به دنبال مهرزاد برود

 .رایش آژانس بگیردبنابراین از مدیر مدرسه خواست تا ب

 !با ذوق به سمتشان دوید و گفت: سالم

 .زمانه با لبخند جوابش را داد

 .داداما مسیح در حال انفجار بود و در آن لحظه به هیچ چیز اهمیت نمی

 دست از این کارها بردار! شنیدی؟ _

اش را بیرون آورد و  در آن میان، مهرزاد بی توجه به کشمکش آن دو دفتر نقاشی
 ...ام رو ببین: بابا! نقاشیگفت

 زمانه با حرص جواب داد: کدوم کارها؟
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 ...تونی جای ااش را باال گرفت و گفت: هزار سال هم که بگذره، نمیانگشت اشاره

 ...مهرزاد دوباره گفت: بابا؟ نقاشی

 !مسیح عصبی فریاد زد: گم شو تو اتاقت مهرزاد

 .ه پدرش نگریستمهرزاد چند ثانیه با بغض به صورت برافروخت

 !تا به حال نشده بود سرش داد بزند

 .متوجه اشتباهش کند کرد از راه درست او راکرد، سعی میحتی وقتی کار بدی می

 !زدکرد و شماتت گرانه نامش را صدا مینهایتًا اخم می

 !آمد با یادگار النازش تلخی کنداما دلش نمی

 .ده بودزمانه هم گویا تازه به عمق خشم مسیح پی بر 

 .در آن بین به مهرزاد نگاه کرد

 !چشمانش براقش باعث شد قلب زمانه مچاله شود

 !آهسته گفت: چشم

 .دفتر نقاشی را همان جا رها کرده و به سمت اتاقش دوید

 !زمانه ناخودآگاه بغض کرده بود

 ...قدمی به سمتش برداشت و گفت: مهرزاد جان

 .وگیری کرداما مسیح بازویش را گرفت و از رفتنش جل

 .شان را کم کرددست زمانه را به سمت خودش کشید و فاصله
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 فهمی؟و میمن پسر هجده ساله نیستم که با این چیزها خر بشم. این _

 ...خدا عمدًا نذاشسرش را تکان داد و گفت: به

 !مسیح با داد میان حرفش پرید: هیس! خفه شو

 .صورت مسیح زل زد ناخودآگاه حرفش را برید و با نگاه مظلومش، به

 .دانست چه کند تا عصبانیتش کاهش بیابدنمی

زنی. یه بار واسه از لحظه ای که به این خونه اومدی، داری به همه چی گند می _
مونم و هیچ کس رو آخرین بار بهت میگم زمانه... من تا ابد عاشق الناز می

 .کنم. پس انقدر خودت رو خار نکنجایگزینش نمی

 .نگاهش مغموم شد دلش شکست و

 !با صدایی لرزان جواب داد: من... من دوستت دارم

سرش را تکان داد و با لحنی سرد گفت: قرار نیست ته همه دوست داشتن ها 
 بینی قصه من و الناز به کجا رسید؟رسیدن باشه! نمی

 .بغضش شکست و اشک هایش جاری شدند

 !مسیح با دیدن اشک هایش، خلع سالح شد

 .عصبانیتش دود شد و از بین رفتگویا تمام 

 ات برم؟پس میگی... از زندگی _

 !آمد این را بگویداما مسیح دلش نمی

 ...هفت ماه بدون زمانه زندگی کرده بود
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 .اش تعریفی ندارددانست که بدون او زندگیمی

 !شوددانست که اگر برود، دلتنگش میمی

 .بستاما این بین، صورت معصوم الناز در نگاهش نقش 

 .اش را به یاد آوردسپس جنازه سوخته

 ...توانستنمی

 .کندایگزینش نمیجماند و کسی را به الناز قول داده بود تا ابد عاشقش می

 .زمانه از سکوت مسیح امیدوار شد

 !اشک هایش را پاک کرد؛ اما دوباره جاری شدند

مه داریم پای ، خودت، مهرزاد. هخوای همه رو عذاب بدی؟ منمسیح! تا کی می _
 .سوزیملجبازی تو می

 .اخم هایش درهم شد و گفت: لجبازی نیست. تصمیم قطعی من همینه

خوای بگی، هنوز الناز رو دوست داری و حتی یه ذره هم عاشق من یعنی می _
 نشدی؟

تونم زمانه. هیچ مونم. نمیمرگم پای الناز می سرش را تکان داد و گفت: تا لحظه
 !جوره نمیشه

 .اش شدت گرفتهگری

 .زدمسیح رسمًا داشت او را پس می

 .دستانش را روی صورتش گذاشت و از ته دل گریست
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 .با اشک هایش دل مسیح را به درد آورده بود

 .زمانه عقب عقب رفت و خودش را روی کاناپه انداخت

 .شدمسیح هم ناخودآگاه به سمتش کشیده می

 .در دل خودش را نفرین کرد

 .آزردا مینباید زمانه ر 

 اما مگر چاره دیگری هم داشت؟

 !بستر به او دل میشد، دیوانه واشاید اگر قبل از الناز با زمانه آشنا می

 .طوری که دیگر الناز هم به چشمش نیاید

 ...اما حاال دیگر دیر بود

 .مان شداش بگذارد، اما در جا پشیدستش را جلو برد تا روی شانه

 .آهی کشید و عقب رفت

 .دقیقه که گذشت، از جایش بلند شد و لباس هایش را پوشیدچند 

 .مسیح با همان نگاه آرام، زمانه را زیر نظر گرفته بود

 !خواست که نرودتوانست، از او میاگر می

 ...حس بدی داشت

 !انگار که بعد از این رفتن، آمدنی در کنار نیست

 !داد اشهفت ماه نبود و حاال که برگشت، مسیح یک روزه فراری
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 .منتظر بود تا حرفی بزند و بعد برود

 !اما زمانه حتی خداحافظی هم نکرد

 .حالش حسابی گرفته شد

 .توانست راه خوب و بد را از هم تشخیص دهداش، نمیبرای اولین بار در زندگی

 میان این دو گزینه مانده بود؛

 !الناز... یا زمانه؟

 .مدهنوز غرق افکارش بود که صدای بسته شدن در آ 

 .به سرعت سرش را بلند کرد

 یعنی زمانه برگشته بود؟

رفت که لبخند بزند، اما با دیدن کسی که وارد خانه شده بود، به لب هایش می
 .جای لبخند اخم هایش در هم شد

 کنی؟کار میجا چیبلند شد و گفت: تو این

 !ذوق زده لبخندی زد و گفت: دلم برات تنگ شده بود، مسیح

 .تر شداخمش پررنگ 

 !این بشر، درست بشو نبود

 طوری داخل اومدی؟چه _
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که جواب دهد، چرخی در خانه زد و در حالی که با نگاهش همه جا را به جای این
 !کرد گفت: دکوراسیون رو هم که عوض کردیرصد می

اش رو خیلی دوست داشت ها! یه فنجونش که و با کنایه افزود: الناز وسایل خونه
 ...کردوز گریه میشکست چند ر می

 .با این حرفش، دل مسیح زیر و رو شد

 !حق با او بود

 .اش را خریده بودالناز با هزار ذوق و شوق جهیزیه

 ...این خانه را دوست داشت

 ...وسایلش را دوست داشت

 ...مسیح و فرزندشان را هم دوست داشت

 !اصاًل الناز هرچیزی که مربوط به مسیح بود را دوست داشت

 .ی پیدا کردحس بد

 وفایی کرده بود، نه؟باز هم بی

 !با خودش فکر کرد الناز اشتباه کرده که عاشق او شده

 ...لیاقت احساس پاک الناز را نداشت

 !حق او، کسی مثل دلناز بود

 !نه الیق داشتن الناز بود، نه زمانه
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کرد گفت: دلناز، قدمی جلو آمد و با لبخندی که او را شبیه به خواهرش می
 ...یشرفت کردی عزیزم! دختر هم که به خونه خواهرم میاریپ

 !گویا زبانش قفل شد

 .نتوانست هیچ چیزی بگوید

 دیده باشد؛ اش از این نبود که دلناز زمانه رانگرانی

 !گام ورود به خانه دیده باشد هراس داشتکه زمانه او را هنبلکه از این

 عصبی گفت: دیِدت؟

 !ت: آرهدلناز تک خنده ای کرد و گف

 !دیگر طاقتش طاق شده بود

جا اومدی. مگه صبح بهت نگفتم سمت من فریادی زد و گفت: تو غلط کردی این
 نیا؟

 .نموددلناز اما مثل همیشه خونسرد می

 !لبخند زیبایش هم سرجایش بود

با طنازی موهای بلندش را از روی صورتش کنار زد و گفت: مگه قراره هرچی تو 
سلیقه ای! گشتی یه دختر شبیه راستی... مثل همیشه خوشبگی، من گوش کنم؟ 

خواهر بیچاره من پیدا کردی. ولی خب... الناز این قدر فیک نبود! یادمه از دخترهای 
 اومد...؟عملی بدت می

 .نفس هایش به شماره افتاد
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 !دلناز حق نداشت مدافع النازش شود

 ...سیح را نداشتاو که در کشتن الناز سهیم بود، اجازه توبیخ کردن م

 .این بار دیگر فوران کرد

 .دویدداشت، آن قدر بلند و تند بودند که انگار میقدم هایی که به سمت دلناز برمی

 .گذاشت و با تمام قوا فشرد  درنگ دستش را روی گردن دلناز بی

 گفتم نیا دلناز! نگفتم؟ _

تایید تکان داد و  نداشت، سرش را به نشانه که انتظار این حرکت مسیح رادلناز 
 !خس خس کنان گفت: گفتی! دیوونه ولم کن

 .اما مسیح محکم تر گلویش را فشرد

 !ذارم دلنازات نمیپس غلط کردی اومدی! این بار دیگه زنده _

 .زدندبند بند وجودش تنفر به این موجود را فریاد می

د خشمش در آن لحظه، جسد سوخته الناز را به یاد آورده بود و همین باعث ش
 !...دوچندان شود

 !دلناز دیگر به زنده ماندنش امیدوار نبود

 !هر چه به دست مسیح چنگ زد، هر چه لگد زد و جفتک پرانی کرد فایده نداشت

اش تا مرگ چند قدم بیشتر نبود که صدای جیغ بدنش سست شده بود و فاصله
 ...مهرزاد، باعث شد فشار دست مسیح کم و کمتر شود

 .را غنیمت شمرده و از زیر دستش گریختدلناز فرصت 
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 .کشیدکرد و نفس های عمیق میروی زانوهایش خم شده، بلند سرفه می

خاطر عمری که دوباره به او داده بود، صورتش قرمز شده بود و زیرلب، خدا را به
 ...کردشکر می

 مسیح دیگر درنگ نکرد؛

 .را باز کرد با قدم های بلند خودش را به اتاق مهرزاد رساند و در 

 .پیچیدمهرزاد روی زمین افتاده بود و از درد به خودش می

 شده؟وحشت زده کنارش نشست و گفت: مهرزاد؟! چی

 !مهرزاد با چشم های پراشک به پدرش نگاه کرد و هق هقش اوج گرفت

 ...دستش را جلو برد و گفت: جواب بده مه

 .ه فریاد زدهمین که دستش را گرفت تا بلندش کند، مهرزاد دوبار 

 !شد؟ مهرزادجان؟با ترس دستش را عقب کشید و گفت: چی

 !م... شک... ستهاش نالید: دس... تم! فک...ر کنمیان گریه

 .مسیح عصبی و کالفه شد

کرد مالیم باشد گفت: چرا قربونت چنگی به موهایش زد و با لحنی که سعی می
 شد؟برم؟! دستت چی

داد: رف... تم روی... صندلی... که... بیرون... هق هق کنان و بریده بریده جواب 
ستم درو... نگاه کنم... ببینم ز... مانه... رفته یا... نه! پام... لیز... خورد... افتادم؛ 

 !زی... رم... موند
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 .نفس عمیقی کشید و دستش را زیر مهرزاد انداخت تا بلندش کند

 !یاشکال نداره پسرم. اآلن میریم بیمارستان، خوب میش _

 .شرداش شدت گرفت و صورتش را به سینه مسیح فگریه

 ترسید؛از بیمارستان رفتن می

 !ترسیدترسد، بیشتر میکه به پدرش بگوید میاما از این

 امروز برای اولین بار بود که مسیح سرش داد زد؛

 !شده بود حس کند که پدرش دیگر او را دوست ندارد حال سن کمش باعثبا این

 .جا نشسته استتند، دلناز را دید که همانپایین که رف

 !جاییاخم هایش درهم شد و گفت: تو که باز این

 .دلناز بلند شد و خواست حرفی بزند که با دیدن مهرزاد نگاهش نگران شد

 چش شده؟ _

 .مسیح جوابی نداد و درعوض، سوئیچ را از روی میز برداشت

 هم تر بود؛در آن لحظه، سالمتی مهرزاد از هرچیزی برایش م

 ...حتی از بودن دلناز هم مهم تر

*** 

 .شه برانداز کردمروی در ایستادم و خودم رو توی شیروبه

 .رده بودم که چشم هام قرمز و متورم شده بودقدر توی مسیر گریه کاون
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 صورت خیسم رو با دستمال پاک کردم؛

 ...فقط همین

 !کردم، باز معلوم بود زار زدمهرکاری هم که می

 .خودم رو خسته نکردم پس

 .آهی کشیدم و در رو با کلید باز کردم

 .کفش های ترانه مقابل در بود

 مثل قبل، از بودنش ناراحت نشدم؛

 !بلکه خوشحال هم شدم

 .این در رو هم باز کردم و بعد از در آوردن کفش هام وارد شدم

 .خونه مثل این چندوقت، ساکت و سوت و کور بود

 .ن دادمنفسم رو با حرص بیرو

 ن حالت ُمردگی دربیارم؛خواستم خونه مسیح رو از اوخیرسرم می

 ...حاال وضع خونواده خودم بدتر شده بود

خواستم وارد اتاقم بشم، اما با دیدن کسی که گوشه خونه توی خودش مچاله شده 
 .بود، ناخودآگاه ایستادم

 آهسته و با تعجب گفتم: ترانه؟

 .رد و صورت خیسش رو دیدمسرش رو از روی زانوهاش بلند ک
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 .جا رها کردم و به سمتش دویدمکیفم رو همون

 شده عزیزم؟چی _

 .اش شدت گرفت و دست هاش رو باز کردبا دیدنم گریه

 .نشستم و در آغوش گرفتمش

 !ام گرفتکرد که من هم گریهطوری هق هق می

 ...شده؟ الیاسبا بغض گفتم: چی

 .با نگاه اشک آلودش نگاهم کردام برداشت و سرش رو از روی شونه

 !نویسهداره وصیت نامه می _

 سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم: یعنی چی؟

 و بکشه؟دونم زمانه! نکنه خودشبا گریه جواب داد: نمی

 .با این حرفش تمام تنم یخ بست

 !آب دهنم رو قورت دادم و به سختی گفتم: خو... د... کش... ی؟

که خودشون، خودشون رو ز زمان مرگشون خبر ندارن؛ مگه اینها که اآره! آدم _
 !بکشن

 ...نویسن ترانه؛ این که دلیل نمیشهها وصیت نامه مینه نه! خیلی از آدم _

 .اما خودم هم حرفم رو باور نداشتم که بلند شدم و به سمت اتاق الیاس دویدم

 دراز کشیده باشه؛ در رو باز کردم و انتظار داشتم مثل این چند وقت، روی تخت
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 .ولی با دیدنش جلوی آینه خیلی جا خوردم

کت و شلوار خوش دوخت مشکی رنگی پوشیده بود و داشت کراواتش رو 
 .بستمی

 .با شنیدن صدای در، به سمت من برگشت

پوش تر موهاش رو به شکل زیبایی درست کرده بود و از همیشه مرتب و خوش
 !شده بود

 ...درست مثل دامادها

کرد،  ه عطرش رو برداشت و درحالی که همه عطر رو روی خودش خالی میشیش
 !گفت: سالم عروسکم

 !دلم برای این لحن الیاس تنگ شده بود

 .دادحس جوابم رو میزد، یا سرسنگین و بیخیلی وقت بود که یا باهام حرف نمی

 !با بغض جواب دادم: سالم

 .عطرش رو روی میز گذاشت و به سمتم اومد

 !که بغلم کرد، اشک هام جاری شدهمین  

 خوای بکنی؟وار گفتم: چه غلطی میزمزمه

من رو بیشتر به خودش فشرد و گفت: کاری که خیلی وقت پیش باید انجام 
 !دادم، تا باعث مرگ عزیزهام نشممی

 خوای چیزی نگی؟یعنی چی الیاس؟ تا کی می _
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 .دست هاش رو از دور کمرم باز کرد و عقب رفت

 ...د و گفت: بشین، زمانهآهی کشی

*** 

 .یک نگاهش به جاده بود، یک نگاهش هم به مهرزاد

 !کرددید تمام دردهایش را فراموش میحال میهمین که او را خوش

 ...یلی خوش گذشتاش زد و گفت: ممنون بابایی! خلیسی به بستنی

 .لبخندی زد و چیزی نگفت

 .گچ کرده بودند  این افتادن باعث شده بود دستش بشکند و آن را

که بدخلقی ظهرش و این شکستگی را از یاد او ببرد، تمام مسیح هم برای این
 .سعیش را کرد که شب خوبی را برایش بسازد

به باغ وحش، شهربازی و سینما رفته و در آخر هم در رستوران شهربازی، شام 
 .خورده بودند

 !اما در تمام این لحظات، دلناز هم کنارشان بود

 ...د او را دوست داشتمهرزا

شان مهرزاد خیلی کم سن و سال بود و حاال او را به که در دیدار های قبلیبا این
 .آورد، اما حسابی با هم جور شده بودندیاد نمی

 !امشب از زمانه یاد کرده بود حال مهرزاد در تمام لحظاتبا این
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گرکی ساده شام خورده ده بود و با هم در یک جکه او و پروشات را به پارک بر این
 .بودند

 !گویا آن روز را بیشتر دوست داشته

 .رابطه مهرزاد با دلناز خوب بود، اما او را به اندازه زمانه دوست نداشت

 .این رابطه نسبتًا خوب، مسیح را به فکر فرو برد

 ...تواند دلناز راحاال که زمانه نیست، می

 !حتی در تصورش هم بیش از این پیش نرفت

 ...یمش را گرفته بودتصم

 !گرداندهرطور که شده زمانه را برمی

 الناز را دوست داشت؛

 .بیشتر از آن که در مغز بگنجد

 !...اما حاال که النازی وجود نداشت

 !تصورش تلخ بود و مایه عذاب، اما ویژگی حقیقت همین است دیگر

 !نه باز شودماکرد، تا کمی جا برای ز باید الناز را به بایگانی قلبش منتقل می

 .با وجود زمانه هم حال مسیح خوب بود، هم مهرزاد

 ...رفت تا او را برگرداندهمین فردا باید می

 .شیشه را کمی پایین زد تا هوا به صورتش بخورد
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 !شدقدر فکر کرده بود که داشت دیوانه میآن

 !مهرزاد در خودش جمع شد و گفت: سرد شد بابا

ایم پسرم. تا حاال عرق کردی، خت و گفت: تو کوچهنگاهی به صورت مهرزاد اندا
 .خوریمی اآلن هم میریم پایین سرما

مونه؛ وقتی خب یه بار یخ زدن از به مرور یخ زدن بهتره! مثل باز کردن در کمد می _
آروم آروم بازش کنی بیشتر صدا میده، اما اگه یه دفعه بازش کنی نه! در واقع یه 

 !ردی بی پایانهپایان سرد بهتر از یه س

 .اش را کشیدهای مهرزاد خندید و گونهدلناز به سخنرانی

 !گوله نمک من _

 اما مسیح به لبخندی بسنده کرد؛

 .سپس شیشه را باال زد

ماشین را مقابل در پارک کرد و همین که خواست در را با ریموت باز کند، متوجه 
 .دختری شد که پشت به او ایستاده بود

 دید؛قسمت کوچه نشسته بود و او را واضح نمیدر تاریک ترین 

 .اما از همان فاصله هم تشخیص داد که زمانه است

 .دلناز و مهرزاد او را ندیده بودند

 !در را با ریموت باز کرد و شتاب زده گفت: خب دیگه؛ تو برو

 .دلناز با همان لبخند زیبا نگاهش کرد
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 !داختاناین لبخند شدیدًا مسیح را به یاد الناز می

که دلناز زیبا تر از خواهرش بود، اما مسیح چهره النازش را بیشتر دوست با این
 .داشت

 انصاف! باز میگی برو؟با صدای دلنشینش گفت: ای بی

 .مسیح اما تحت تاثیر قرار نگرفت

 .زمانه باشد جا دور کند تا باخواست همه عالم و آدم را از آندر آن لحظه، فقط می

 ...جا نشسته و حتمًا سردش شده استد ساعت آنمعلوم نیست چن

 ذارم دلناز. حالیتات نمیطوری که مهرزاد نشنود گفت: این بار اطرافم ببینمت زنده
 شد؟

 ...لبخندش محو شد و گفت: اما

 .میان حرفش پرید: سریع برو پایین

 .در را باز کرد و گفت: میرم؛ اما بعدًا باید مفصل حرف بزنیم

 .تناچارًا پذیرف

 .شدبرای تنها شدن با زمانه، باید اول از شرش خالص می

 .دلناز که رفت، ماشین را وارد حیاط و مهرزاد را تا اتاقش همراهی کرد

 خیری گفت که مهرزاد صدایش زد: بابا؟سرسری شب به

 کالفه برگشت و جواب داد: جانم؟
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 زمانه دیگه نمیاد؟ _

 .عزیزم با اطمینان سرش را تکان داد و گفت: میاد

 پس ِکی؟ _

 .نفسش را محکم بیرون داد

 .خودش هم جوابی برای این سوال نداشت

 !بخواب مهرزادجان. زمانه دیر یا زود، میاد _

 خاله دلناز چی؟ _

 اخم هایش درهم شد و گفت: دوست داری اون پیشت باشه؟

 !شانه باال انداخت و گفت: خب آره؛ شبیه مامان بود

 .خت مهرزاد ایستادقدمی جلو رفت و مقابل ت

 .جا باشه، دیگه زمانه نمیاداگه اون این _

مهرزاد سریع سرش را تکان داد و گفت: باشه! خاله دلناز نیاد، اما زمانه رو راضی  
 !کن که پیشمون بمونه

 .خیرلبخندی زد و گفت: خیله خب... شب به

 !خیربا لبخند گفت: شب به

 .رفت در را بست و پله ها را دو تا یکی پایین

 .دیگر فرصت صحبت کردن نداشته باشند ترسید زمانه رفته باشد ومی
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 .هراسیدگردد، شدیدًا میگفت زمانه دیگر برنمیاز احساسی که می

 .در را که باز کرد، با دیدن جای خالی زمانه حالش گرفته شد

 .عصبی مشتی به دیوار زد

 !باز هم دیر رسیده بود

 کرد؛تش حس میحرکت قطرات خون را روی مچ دس

 .اما اهمیت نداد

 .جا سر خورد و روی زمین نشستهمان

در آن لحظه نه تنها از صحبت کردن با زمانه، بلکه از به دست آوردنش هم مایوس 
 .شده بود

 ...اما

 !اند که در ناامیدی بسی امید استچه زیبا گفته

 ...اره گرفترویش ایستاد، انگار جان دوببا دیدن زمانه که روبه

 .دستش را به دیوار گرفت و بلند شد

 !با لبخند محوی گفت: سالم

 .زمانه اما جواب نداد

 .کردسرش را کج کرده بود و خیره نگاهش می

 !این نگاه عجیبش، مسیح را ترساند
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 .اش بگذارددستش را جلو برد تا روی شانه

 ...خوبی عز _

 .اما زبانش نچرخید که عزیزم خطابش کند

برای النازش به کار برده بود و حاال، استفاده دوباره از آن کمی  این لفظ را تنها
 .برایش دشوار بود

 .زمانه نیز عقب رفت و نگذاشت که او را لمس کند

 .ا درک کندتوانست این رفتارهای ضد و نقیضش ر مسیح نمی

 خاطر دیدن دلناز به این حال افتاده؟یعنی به

 تفاوت نیست؛ح بیطور باشد که یعنی او هم به مسیاگر این

 ...گرچه خود زمانه به دوستش داشتنش اعتراف کرده بود

 .خواست دلیل رفتارش را بپرسد که با دیدن لباس های تن زمانه، زبانش بند آمد

 .سرتاپایش را با دقت نگریست

 ...شالش، مانتوی بلندش، شلوار و حتی کتونی هایش

 .گاه کردبهت زده سرش را بلند کرد و به چشم های زمانه ن

 ای اشک از گوشه چشمشزمان قطرهزمانه لبخندی زد و سرش را تکان داد که هم
 .سر خورد

 !ام رو به دست آوردمحافظه _
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 .سعی کرد همه افکار منفی را از خودش دور کند

 !این تشابه لباس، قطعًا تصادفی بوده

 ...حالم کبا لبخندی تصنعی، دستش را گرفت و گفت: خوش

 .اش، نتوانست آن جمله را کامل کندزدههای یخبا لمس دست 

 .های زمانه انداختدرنگ کتش را درآورد و روی شانهبی

 ...قدر یخ زدی زمانه! بیا بریم توچه _

 .دستش را روی کمرش گذاشت تا هدایتش کند، اما زمانه از جایش تکان نخورد

 !کالفه دستش را برداشت و گفت: زمانه

 .نه هایش برداشت و روی زمین پرت کردکت مسیح را از روی شا

 در میان اشک هایش، لبخندی زد و گفت: بهتر نیست بگی الناز؟

 !با این حرفش، رسمًا مسیح را الل کرد

 .اش را روی اجزای صورت زمانه چرخاندچشم های بهت زده

 !شدباورش نمی

 ...مام این مدت الناز کنارش بودهتوانست تصور کند که در تحتی نمی

 .هایش اشاره کردمانه دوباره خندید و به لباسز 

 ها رو یادته، نه؟این _

 .جوابی از مسیح نگرفت
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 !گویا خشک شده بود و توان تکان خوردن هم نداشت

ها. همون شب مردم و راهی سفر آخرت کردی! من زنده نیستمها منبا همین _
 !مسیح؛ حاال که همه چیز یادم اومد هم دوباره مردم

 یقه ساکت شد تا مسیح حرف بزند؛چند دق

 .اما باز هم چیزی جز سکوت نصیبش نشد

نفسش را محکم بیرون داد و گفت: اگه راضی شدم یه بار دیگه قیافه نحست رو 
 !خاطر مهرزاد بوده، پسرمببینم، فقط به

 !گفت و نفهمید با این چند جمله، چه بالیی بر سر مسیح آورد

 !م؟با لحن دلخوری گفت: قیافه نحس

روت وایسادم، حالم داره رحمی گفت: دقیقًا! اآلن که روبهسرش را تکان داد و با بی
 .ردن مهرزاد مجبورم باهات کنار بیامخوره! اما خب، واسه ببه هم می

 .این بار دیگر نفسش باال نیامد

 خواست ترکش کند؟می

 !نیای مسیح شده بود؟د. با مهرزادی که تمام آن هم نه به تنهایی..

 توانست؟طور میچه

 !قدر بی رحم بود، نه زمانهنه الناز این

کنم. اما تو که کل داستان رو بازوهایش را گرفت و گفت: عصبی هستی؛ درکت می
 ...فهمیدی عزیزم
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 !دست هایش را محکم پس زد و گفت: به من دست نزن، مسیح

پنج سال اومدی اال برد و گفت: باشه، باشه! بعد بهایش را به نشانه تسلیم دست
کنم! فقط بذار حرف بزنیم خب؟ خواهش زنم، نه بغلت میو من نه دست بهت می

 !کنم همه چیز رو خراب نکنمی

 !خوامو میتوجه به لحن ملتمس مسیح، گفت: پسرم ر بی

 ...باز هم دلش شکست

 خوای؟مهرزاد پسر هردومونه الناز! اون رو بدون من می _

 !گفت: خفه شو! من الناز نیستم؛ تو الناز رو کشتیاش کوبید و  مشتی به سینه

 ...باز هم با لحن مالیم و مهربانی گفت: آروم باش عزیزدلم! هر چی تو بگی

اش را باال گرفت و گفت: یه هفته بهت وقت میدم که باهاش انگشت اشاره
برمش. تو لیاقت نداری مهرزاد رو داشته خداحافظی کنی! بعد پیش خودم می

 .باشی

خوای هردوتون رو ازم یح با لحنی که کوهی از غم در آن خفته بود، گفت: میمس
 بگیری نامرد؟

 کار رو نکردی؟زمانه نیز با بغض جواب داد: مگه خودت این

 ...من اون شب ه _

خوام. تو که اآلن دستش را باال گرفت و گفت: حرف نزن مسیح! توضیح اضافه نمی
فت از بزرگ کردن بچه خواهرش راضیه؟ راستی باید از خدات باشه! دلناز گربه ص

 امشب خوش گذشت؟
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کالفه آهی کشید و گفت: عزیزم! به جون جفتمون بین من و دلناز هیچ چیزی 
 !نیست

 .توجه به حرف های مسیح، به سمت ماشین رفتبی

 !از همان فاصله گفت: فقط یک هفته دیگه مسیح

 .اش شدت گرفتسوار ماشین الیاس شد و گریه

 .شد هم از مسیح جدا شود، هم از الیاسرش نمیباو

 .تنها امیدش داشتن مهرزاد بود

 .هنوز مسیر زیادی نرفته بود که اشک هایش دیدش را تار کرد

 .جا پارک کرد و زیر گریه زدماشین را همان

 ...ستاشنید، گویا هنوز در اتاقش نشسته صدای الیاس را می

تونی بکنی ها! قبل تاریک شدن هوا می فکر نکنی من نیستم، هرغلطی بخوای _
 ...مونیگردی. شب هم جایی نمیبه خونه برمی

 شود بدون الیاس زندگی کند؟مگر می

 .پنج سال تمام کس و کارش فقط و فقط الیاس بود

 حاال باید بدون او زندگی کند؟

 شاید دوری از مسیح آسان تر بود؛

 .حالش خوب است کشد و بدون او همدانست که نفس میالاقل می



 

 
246

 | راحانا )حنانه.س( زمانهیرمان زمان ب
 

 اما الیاس چه؟

 شنبه سر قبرش گل پرپر کند؟شنبه به پنجباید پنج

 !منصفانه نیست

 .مانی دو تن از عزیزانت را با هم از دست دهیز شود که در یک دوره نمی

 ساعت از دوازده شب گذشته بود؛

 .باالخره بعد از یک ساعت زار زدن، راضی شد راه بیفتد

 .رساندرا به اصفهان می باید هرچه زودتر خودش

 .ای با مسیح نداردند که فاصلهتوانست در خانه ای زندگی کنمی

 .دهددانست که اراده سستش، کار دستش میدر آن صورت می

 .شان رسید، لبخندی روی لبش نشستهمین که به خانه

دانست که همین روزها این سرپناه را هم از او دیر یا زودش مهم نیست، اما می
 .اهند گرفتخو

 .باالخره با پول کارهای الیاس آن را خریده بودند

 .به سمت اتاق رفت و لباس هایش را توی چمدان انداخت

 .خواست این مدت را در هتل بگذراندمی

 اما پس از این چه؟

 .شد هرجایی بماندبا وجود مهرزاد، نمی
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 .ذهنش به سمت مادر مسیح رفت

 .یاد داشتمهربانی های بی حد و مرزش را به 

 .شدها را تحمل کند، خوب میخواست که مدتی آناگر از او می

حاضر بود شب و روز کار کند تا خانه ای هرچند کوچک بخرد و با مهرزاد در آن 
 .زندگی کنند

 !فقط با مهرزاد... یعنی بدون مسیح

 .با این تصور دوباره اشک ریختن را از سر گرفت

شان روی دیوار و هرچیزی که با آن دونفره لباس های الیاس، عکس های تکی و
 .خاطره داشتند را با خود برد

 .جا رها کندآمد وسایل الیاس را هماندلش نمی

 .دو چمدان را به سختی کشید و از خانه بیرون رفت

 هتل که نه، اما با آن مقدار پولی که داشت توانست یک اتاق ساده در مسافرخانه
 .شهر بگیرد

 .ا گوشه اتاق رها کرد و روی تخت دراز کشیدچمدان هایش ر 

خستگی راه و آن همه گریه کردن، باعث شده بود تنش سست شود و چشم هایش 
 .روی هم بیفتد

 .دیری نگذشته بود که با صدای فریاد از خواب بیدار شد

 .سریع بلند شد و به سمت پنجره رفت
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 .جمعیت زیادی یک گوشه تجمع کرده بودند

 .شان را ببیندانی تجمعکمی خم شد تا ب

 .مردی با صورت و لباس های خونی روی آسفالت دراز کشیده بود

 گویا راننده دو ماشین پس از تصادفشان، به طرز فجیعی درگیر شده بودند؛

 .شته بودکها توسط قفل فرمان دیگری را  در آخر هم یکی از آن

 .با دیدن این صحنه حالش بد شد و عقب رفت

 .آمدچنان میای زنی که کنار جسد مرد بود، هماما صدای ضجه ه

دیوار های مسافرخانه طوری بود که تک تک صداهای خیابان به اتاق زمانه که در 
 .رسیدطبقه دوم بود، می

 .کالفه به سمت چمدانش رفت تا هدفونش را پیدا کند

 .جا روی زمین، دراز کشیداولین آهنگ را پلی کرد و همان

آوری بالهایی که قرار بود به زودی بر سر الیاس بیاید و آن دیدن آن صحنه، یاد
آهنگ فوق غمگین، باعث شد اشک هایش یکی پس از دیگری صورتش را خیس  

 .کنند

 .تمام آن یک هفته را با تنهایی و زل زدن به سقف گذراند

 .شدروز به روز افسرده تر و شکسته تر می

 .گشتاز سوی دیگر، مسیح در به در به دنبالش می

 .رسیدکرد، کمتر به نتیجه میو جو می اما هرچه بیشتر کاوش و جست
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 .زمانه تصمیم نداشت برای بردن مهرزاد به تهران بازگردد

خواست مهرزاد تا ابد این چهره از مادرش را به اش مناسب نبود و نمیحال روحی
 .خاطر بیاورد

 .چندین هفته گذشت

 .گردم، برمیگفت هروقت حالم خوب شدبا خودش می

 !شدتر میگذشت داغاناما هرچه که می

 .نبودن الیاس، مسیح و مهرزاد چیزی از او باقی نگذاشته بود

 !وددانست و درنبودشان، نابود شده بیمها را جزئی از خودش هر سه آن

 ...گذشت از دستش در رفته بوددیگر حساب ماه هایی که می

 گذشت؛سیح را دیده بود میزمان خیلی زیادی از آخرین بار که م

 .چنان قصد برگشتن نداشتاما هم

 .خواهددانست چه میخودش هم نمی

 ...هیچ فکر و تاملی در رفتارهایش نداشت

 .شدای پشیمان میگرفت و لحظهای تصمیم میلحظه

 .شدت طوالنی، الیاس با او تماس گرفته بوداکنون بعد از مدتی نامعلوم اما به

 .کشیدس حقیقت را به رخش میانگار این تما

 ...الیاس زندان بود و از زمانه خواست که به مالقاتش بیاید
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 .چون و چرا پذیرفتزمانه نیز بی

 حاال هر دو مقابل هم نشسته بودند و نیمی از زمان مالقات گذشته بود؛

 .اما هنوز هیچ حرفی نزده بودند

زمانه، به آن روزی که الیاس کرد و الیاس داشت به کارهایی که کرده بود فکر می
 ...همه چیز را برایش گفته بود

*** 

 خوای بکنی؟زمزمه وار گفتم: چه غلطی می

من رو بیشتر به خودش فشرد و گفت: کاری که خیلی وقت پیش باید انجام 
 !دادم، تا باعث مرگ عزیزهام نشممی

 خوای چیزی نگی؟یعنی چی الیاس؟ تا کی می _

 .مرم باز کرد و عقب رفتدست هاش رو از دور ک

 ...آهی کشید و گفت: بشین، زمانه

 .سریع روی تخت نشستم و گفتم: نشستم! حاال بگو

اون هم مقابلم نشست و گفت: خیلی حرف ها دارم که باید بهت بگم؛ قبل از هر 
 ...چیزی باید بگم که

 .جا که رسید، سکوت کردبه این

 .هاش خیلی سخت بودانگار گفتن حرف

 دیگه حرفی نزدم تا خودش شروع کنه؛من هم 
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 .خواستم بیشتر از این بهش استرس بدمنمی

 بین حرفم هیچی نمیگی، زمانه! شنیدی؟ _

 !تند سرم رو تکون دادم و گفتم: باشه

 .کمی که گذشت، باالخره تصمیم گرفت شروع کنه

زبونش رو روی لب های خشکش کشید و گفت: پنج یا شش سال پیش بود که با 
خواستی مثل خیلی از دخترهای دیگه از کشور خارج بشی. اون نا شدم. میتو آش

هم غیرقانونی! وقتی آوردنتون پیش من، زنده موندنت برام هیچ اهمیتی نداشت! 
 ...جا به شیخ های عرب بفروشمتونقرار شد بریم دبی و اون

 .کالفه بلند شد و سیگاری روشن کرد

 .با دهن باز نگاهش کردم

 یعنی چی؟

 ...تونستم هضم کنمه هیچ وجه نمیب

 یعنی الیاس، قاچاقچی انسانه؟

پشت به من ایستاد و ادامه داد: تو زودتر از بقیه فهمیدی که تو چه منجالبی 
افتادی. فرار کردی؛ اما بین راه دچار یه تصادف شدی. ثمره اون تصادف، از دست 

 !دادن حافظه و صورت خوشگلت شد

ادف کردم و قسمتی از صورتم سوخته و خراشیده دونستم که تصخودم هم می
 ...شده
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 !دونستم مسببش الیاس بودهاما نمی

که گفته بود حرفی نزنم، لب باز کردم و به سختی پرسیدم: چرا... خواستم... با این
 فرار کنم؟

خواستی از مسیح دور بشی!  طور که پشت به من ایستاده بود، گفت: میهمون
خاطر مهرزاد، سریعًا از طقی رو توی عصبانیت گرفتی و بهگرچه این تصمیم غیرمن

 .این کار پشیمون شدی

 !این بار دیگه واقعًا نفسم رفت

 شناختم؟مگه من قبل از اون تصادف، مسیح رو می

خوام همه چیز دونم شک کردی یا نه... اما حاال میبه سمتم برگشت و گفت: نمی
مانه خودم، برات یه هویت جدید ساختم. رو بدونی. تو النازی! من با شناسنامه ز 

 دونی چرا؟می

 .انگار روح از بدنم رفته بود و توان هیچ حرکتی نداشتم

طور خیره و با موجی از احساسات گوناگون نگاهش کردم که خودش ادامه همون
ام، خودش کارهداد: تو شبیه خواهر معصوم منی زمانه! اون وقتی فهمید من چی

 .رو کشت

 .رف بغضش شکست و اشک هاش جاری شدنبا این ح

 !تا به حال ندیده بودم الیاس گریه کنه

با همون دستی که سیگارش رو گرفته بود، اشک هاش رو پاک کرد و گفت: چند 
نفر رو فرستادم تا درموردت تحقیق کنن؛ بعد هم صحنه سازی هام شروع شد. یکی 
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که اآلن توی قبر الناز خوابیده   از همون دخترها رو با ماشینت فرستادم ته دره. اونی
ست که به لطف بازی های من، مرد. به همه جا فکر کردم. حتی یه دختر دیگه

خواست همه کارهام رو کنار بذارم تا فقط با پزشکی قانونی رو هم خریدم! دلم می
هام رو کنار تو باشم! انگار باورم شده بود که زمانه ای. سه سال همه کثافت کاری

شد به عقب برگشت زمانه! اما حیف اما نتونستم و باز برگشتم. کاش میگذاشتم 
.. دلم نخواست تو هم به خاطر من عذاب بکشی. وقتی فهمیدم زمانه که نمیشه.

ات باشی و مثل من تنها کوچولوی من یه پسر داره، برگردوندمت تا کنار خانواده
چیز رو از نو شروع  نشی! اما چیزی بهت نگفتم تا خودت تصمیم بگیری و همه

کنی. من نه تونستم با سحر باشم، نه تونستم با ترانه ازدواج کنم. چون زنده بودنم 
 !به یه مو بنده

آهی کشید و بعد از یه مکث طوالنی، دوباره گفت: این چند روز که نبودم، خواستم 
و خودم فکر کنم. اون قدر فکر کردم و فکر کردم که دیوونه شدم. رفتم رو قله یه کوه 

رو پرت کردم اما متاسفانه سگ جون بودنم باعث شد زنده بمونم! این بار دیگه 
خوام همه چیز رو دست قانون بسپرم... دیگه تصمیمم و بکشم؛ میخوام خودمنمی

رو گرفتم. خیالم از بابت تو راحته. مسیح رو داری که به اندازه تمام دنیا عاشقته! 
 ...کنهم عادت میترانه هم دیر یا زود به نبودن

 !کردم هرلحظه ممکنه که نفسم ببرهکشیدم و حس میبه سختی نفس می

 .فهمیدن این حجم از اطالعات غیرقابل باور، باعث شده بود خون دماغ بشم

 .ام فشردمدستمالی برداشتم و روی بینی

 !شدباورم نمی
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 ...هیچ کدوم از چیزهایی که الیاس گفت رو باور نداشتم

 .خیلی چیزها درمورد الیاس فهمیده بودم، اما باز هم نگرانش بودم کهبا این

کار  خوای چیاش واکنش بدم، گفتم: نبودنت؟ مگه میکه به سخنرانیجای اینبه
 کنی؟

دونی من چند خوام دنیا رو از وجود این لکه پاک کنم! میلبخندی زد و گفت: می
دخترهای کم سن و سال، چه با  نفر رو کشتم و بدبخت کردم، زمانه؟ چه با قاچاق

دونم اعدامم که میخوام خودم رو معرفی کنم... حتی با اینقاچاق مواد مخدر! می
 !کننمی

*** 

 زمانه؟ _

 .با صدای الیاس از فکر آن روز بیرون آمد

 سرش را بلند کرد و گفت: جونم؟

الیاس آهی کشید و بدون نگاه کردن به صورتش، گفت: به آخر عمرم چیزی 
 !نمونده

 .با این حرف، بغض بزرگی در گلوی زمانه گیر کرد

 ...خواست گریه کندحال نمیبا این

 !دانست الیاس از گریه کردنش متنفر استمی

 ...آن هم در این شرایط که انقدر شکسته و نابود شده
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تونم خوام بدونم، حاال که فهمیدی من چه کارهایی کردم ازم متنفر شدی؟ میمی _
 کنم و ازت بخوام که من رو ببخشی؟پررویی  

مستقیم به چشم هاش زل زدم و گفتم: من دیوونه توام الیاس! هیچ وقت محبت 
مونی! هیچ ات رو یادم نمیره. تو تا ابد برادر من میها و مهربونی های برادرانه

ات کردی، فدای یه تار وقت قرار نیست ازت متنفر بشم. هرکاری هم که تو گذشته
 ...بخشمتموت! می

 !الیاس دیگر طاقت نیاورد و گریست

دست های بزرگش را روی صورتش گذاشت تا زمانه اشک هایش را نبیند و به هم 
 ...نریزد

 !اما این کارش فایده ای نداشت

 .اشک های زمانه زودتر از او جاری شده بودند

 ...دست هایش را گرفت و با بغض گفت: گریه نکن عزیزدلم! تو رو جون زمانه

 .اش نگریستسرش را بلند کرد و به چهره

 تو که زمانه نیستی! فراموش کردی؟ _

ام! تو از من یه آدم دیگه زمانه اما مطمئن سرش را تکان داد و گفت: من زمانه
 .مکنم؛ واسه همینه که میگم عاشقتساختی که بهش افتخار می

ار بیام؟ عادت طور با رفتنت کندونم چهدست هایش را بوسید و گفت: فقط نمی
که کنارم باشی. عادت کردم که برای تولدم کردم به زمانه جان گفتن هات، به این

دیگه مسافرت بریم و هربار به یه روش جدید غافلگیرم کنی! عادت کردم شب با هم
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ام رو اصالح کنی و بهم بگی فقط خیر بگی، تصمیم های بچگانهها بهم شب به
 !دازه بچه های دوساله موندهسنت باال رفته، اما عقلت ان

میان گریه خندید و ادامه داد: عادت کردم که بخورم و بخوابم و تو هم کارهای 
خونه رو انجام بدی! من به خوبی هات عادت کردم الیاس... خیلی نامردی که تنهام 

 ...ذاریمی

 .حال الیاس هم کم از او نبود

وقت برای من گریه نه! هیچاشک های زمانه را پاک کرد و گفت: زندگی کن زما
 .هات چه بالیی سرم میارهدونی اشکنکن؛ خودت می

جوری گریه نکنم؟ مگه میشه تو نباشی و من حالم بغضش بزرگ تر شد و گفت: چه
 خوب باشه آخه؟

 ...کنیالیاس با لبخند گفت: خاک سرده عزیزم! فراموش می

 !گیرهن من رو هم میسرش را به طرفین تکان داد و گفت: نه! این سرما جو

چین حرفی زدی، فهمیدی زمانه؟ عصبی غرید: خفه شو! آخرین بارت بود که هم
 هیچ فکر کردی اگه تو نباشی، چه بالیی سر مسیح و مهرزاد میاد؟

 تو چی؟ فکر کردی با رفتنت چه بالیی سر من میاری؟ _

 .خورممی وهایی که کردممشتش را روی میز کوبید و گفت: من حقمه! چوب غلط

 .زمانه دیگر نایی برای گریه و بحث کردن نداشت

 !چادرش را روی سرش انداخت و گفت: با مسیح ادامه نمیدم
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الیاس کالفه گفت: این کار رو نکن زمانه! هیچ کس به اندازه مسیح دوستت نداره. 
 !بذار خیالم از بابت تو راحت باشه و بعد بمیرم

 .افتاد دوباره بغضش سرباز کرد و به گریه

 !این... قدر... از مرگ... نگو... لعنتی _

اش، تسلیم شد و گفت: چشم! دیگه نمیگم عزیزم. الیاس با دیدن چشم های بارانی
 .تو گریه نکن

 .و دوباره اشک های زمانه را پاک کرد

لجبازی هات رو کنار بذار. همین اآلن میری پیششون، باشه؟ این آخرین چیزیه   _
 .خوامکه ازت می

 آخرین چیز؟

 !هنوز هم باورش نشده بود که الیاس رفتتی است

 یعنی دیگر نیست تا از زمانه چیزی بخواهد؟

 دیگر کنارش نیست تا با هم بگویند و بخندند؟

 ...فکر کردن به این موضوع هم کشنده بود

 ام رو قبول نکنی؟خوای آخرین خواستهمی _

 .ویدتوانست به الیاس نه بگدر شرایط عادی هم نمی

حال که همه چیز حال و هوای دیگر داشت و قرار بود از دستش بدهد، دیگر امکان 
 !نداشت روی حرفش نه بیاورد
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 .باشه... قول میدم _

 .وقت مالقات تمام شد اما هردو پر از حرف های ناگفته بودند

 .دیداین آخرین باری بود که زمانه الیاس را می

 !ای آخرین بار فریاد زد: دوستت دارم داداشیدستش را برای الیاس تکان داد و بر 

 !الیاس هم لبخند تلخی زد و گفت: مواظب خودت باش، نفس من

 !اما هیچ کدام توان خداحافظ گفتن را نداشتند

 !...و چه پایان تلخی داشت این قصه

 .وارد کوچه که شد، دیگر نتوانست وزنش را تحمل کند

 .جا سر خورد و روی زمین نشستهمان

 .ی را از توی جیب پالتواش بیرون آوردگوش

 .آن را خاموش کرده بود تا وسوسه نشود به تماس های مسیح پاسخ دهد

 .گرفتحاال که به الیاس قول داده بود، باید با او تماس می

 .شماره خانه را گرفت و منتظر ماند

 چندی بعد صدای مهرزاد در گوشش پیچید: الو؟

کرد گرفته بودنش را پنهان کند، گفت: سالم مینفسی کشید و با صدایی که سعی 
 !عزیزدلم

 مهرزاد با شنیدن صدای زمانه، ذوق زده باال پرید و گفت: تویی زمانه؟
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 لبخندی زد و گفت: آره! خوبی گلم؟

 طوری؟من خوبم! تو چه _

 من هم خوبم گل پسر. بابا کجاست؟ _

 !سر زمانه آورد مهرزاد سکوت کرد و ندانست که با این سکوت چه بالیی بر 

با دستی لرزان گوشی را روی گوش دیگرش گذاشت و گفت: مهرزادجان؟ مسیح 
 جا نیست؟اون

 !چرا... هست _

 کمی خیالش راحت شد و این بار پرسید: حالش خوبه؟

 .آره. اما پیر شده! خودم امروز دیدم چندتا از موهاش سفیده _

 .رد تا روی چادرش افتادقطره اشک از گوشه چشم زمانه لیز خورد و لیز خو

 !با این کارهای بچگانه، او را هم عذاب داده بود

 ...خب مسیح که تقصیری نداشت

همه چیز زیر سری دلنازی بود که بعد از دعوای بزرگش با مسیح و ناامید شدن از 
 .او، به استانبول بازگشته بود

م حالش خوب همون رو شکسته! خاله تمنا مهرزاد با بغض گفت: همه وسایل خونه
 .اش پیش منه و حواسش بهم هستنیست، اما همه

 !تمنا

 ...قدر دلش برای رفیق مهربان و باوفایش تنگ شده بودچه
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 .تر شدبغض در گلوی مهرزاد بزرگ و بزرگ

 .ح پرستار جدیدی برایش بیاوردترسید که زمانه نیاید و مسیمی

مان های قصه ها نجاتمون لب باز کرد و گفت: منتظر توئیم تا بیای و مثل قهر 
 !بدی

 قهرمان قصه ها؟

ه و توانایی نجات دادن خودش را هم قدر از بین رفتدانست زمانه چهمهرزاد نمی
 !ندارد

مهرزاد که باز با سکوت زمانه مواجه شد، لب باز کرد و با احساسی ترین لحن ممکن  
 !گفت: میای مامان؟

 .حسی شیرین سرتاپای زمانه را فرا گرفت

 !ا قدرتی دوباره به او عطا شده بودگوی

 !فرزند عزیز تر از جانش، بعد از سال ها او را "مامان" صدا زده بود

 چیزی شیرین تر از این؟چه

 .ایستاد تا تمام مشکالت را شکست دهدباید می

دستش را به دیوار گرفت  !مسیح و مهرزاد را که داشت الیاس را از دست داده بود؛
 !ایستاد، بایدباید می .ش بلند شدو به سختی از جای

 !...داد گفت: میامقدمی برداشت و در حالی که دستش را برای تاکسی تکان می

 پایان
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید 
زار موبایل ساخته و منتشر شوند می که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم اف

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

اسطرالب وشقرمان  اغما زدهرمان   آن شسرمان    
ها مردی که برای تسکین سرخ،ردگی

ـــت.  هایم رف ه اس دا  آروز به دن
اش را رها کرده و با زنی دیگر خان،اده

ست،  ساخ ه ا اما ناکام و زندگیم را 
ست سر خ،رده گرف ار میشک ش،د. پ

آید. و او بزرگم داوود به یاریم می
ش،د در مشکالتی که پدر نیز درگیر می
ـــت، در ی آنخمیرمایه ها را زده اس

این بین وشـــقی ممن،وــه شـــکــ  
گیرد و بیم از پیم داوود قصــه می

شاند. داوود که یاد  را به زالم می ک
دارزه و صـــدر ر  ا، گرف ه اســــت م

خ،اهد با حالجی مشکالت از میان می
به  تار و پ،د آن آرامم و وشـــق را 

 .دست بیاورد

زندگی درســـت جایی  
کــه بــر وقــ  مــراد 
اش سیندرال و موش،قه

طر می بخــا زرخیــد، 
ای م ،ق  ســنر ریزه

ـــد، ت،قفی که حا   ش
د  امیرحســـین را به 

 .اغما برده است

ــ،اده ــان ــر خ ــ  ــک دخ ــاران ت ی ب
به  یدن  که رســـ ندیســــت  ثروتم

هایم برایم دراول،یت قرار خ،اس ه
تازد دارد. او آکنده از کدر و غرور می

ف  از ایو پیشـــروی می ند؛ غا که نک
های بدی دیده روزگار برایم خ،اب

ست. ناگهان ورق برمی گردد. او در ا
اش ناخ،اس ه های زندگییکی از شس

شــ،د که اشــ داه بزرگی مرتکس می
به  جار و تنفر دیگران را برایم  انز

آورد، تنهـا راه نجـاتم ارمغـان می
رو شــدن با افرادیســت که او را روبه

 .دانندمقصر او  و آخر همه زیز می

 مطالوه مطالوه مطالوه

https://forum.1roman.ir/threads/150598/
https://forum.1roman.ir/threads/118169/
https://forum.1roman.ir/threads/118343/
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ارثیه ابدی ک اب ک اب اوپا   ک اب وطر خیا  
ــت که  ــید دخ ر ج،انی اس خ،رش
ست به ون،ان اولین امدادگر  قرار ا

شکی در یکی از زن ف،ریت های پز
نشانی در تهران های آتمایس گاه

ش،د اما در اولین  شغ،  به کار  م
روز کاری، خ،رشید با شخصی به 

هادر روبرو می  …شـــ،دنام امیرب
ی یک آشـــنای قدیمی که حافظه

خ،د را نیز از دست داده و دیدنم 
برای خ،رشـــید ممل، از ســـ،ا  و 
ابهام است و او را به ش،کی ومیق 

برد و ماجراهای ک اب رقم فرو می
 …خ،ردمی

خان،اده نه، دخ ِر  مح رم و  یترا
از  یکیدر کــه   یســــتآبرومنــد
 یزندگ یک،زک ســاحل  یشــهرها

ندیم خان،ادهک که برخالف   یا. 
ـــدت به زن ظاهر م،جه ش به ش

دزار اســت؛ تا  یضو تدو یســاالر
پدر   ییجا قدرت و نقم  که خال 

 یخان،اده، در ن،ج،ان یماتدر تصم
به مرِدج،ان  وث دلدســـ ن او  با

نه . مرد شـــ،دیم روییروب یخا
که بود از مرِگ مشـــک،ِ    یج،ان

ـــت خان،اده اش پدرش ســـرپرس
 است.

ی بدی روایت خان،ادهارث ی ه ا
ـــت که با ووده ای پاکزاد اس

ی ذک،رش را گیج و پ،چ، ن،ه
مولق نگه داشــ ه اســت، در 
این میان با بازگشـــت فرزند 
خل  همــه زیز ط،ر دیگری 

ی خــ،رد و جــرقــهرقــم مــی
که وشـــقی پـدیـد می آیـد 

 .کندخاندان را مس اص  می

 خرید خرید خرید
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