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بسم هللا الرحمن الرحیم

نام رمان :عبور از تاریکي
نویسندهnarjesrajabi :کاربرانجمن نودوهشتیا
ژانر:اجتماعي،عاشقانه.
خالصه داستان :اعتماد گاهي اوقات به نفع آدم و گاهي اوقات به ضرر آدم است.من پسري بودم که
اعتماد کردم و باختم،ولي ماندم و مقاومت کردم و از این کوچه هاي تاریک عبور کردم.داستان
راجب پسریه که به خاطر دوستش جرمي رو به گردنش مي گیره؛اما وقتي بعد از دوسال آزاد مي
شه....
مقدمه :بي دلیل میان تاریکي ها قدم بر مي داشتم،نمي دانستمآیا راهي که مي روم به روشنایي مي
رسد یا نه؟تنها به صدایي گوش سپردم که مي گفت:پس از هر تاریکي روشنایي هست پس از
تاریکي ها عبور کن.
در حالي که روي تخت دراز کشیده بودم ،نگاهم رو به سقف دوختم و به فکر فرو رفتم ...امروز
از این جاي تنگ و تاریک آزاد مي شدم؛ اون هم بعد از دوسال! ولي آیا دل روبرو شدن با پدر و
مادرم رو داشتم؟ با برخورد چیزي سرد به صورتم از فکر بیرون اومدم ...فوري از روي تخت
بلند شدم و به کسي که این کار رو کرده بود ،نگاه کردم ...باز هم اذیت کردن هاي محسن شروع
شده بود! اخمي کردم و عصبي به سمت محسن که سمت میز وایستاده بود رفتم ...محسن ترسیده
بود ،اما کم نیاورد؛ سینه سپر کرد و گفت:
_هـا؟ بیا جلو فکر کردي ازت مي ترسم؟
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خنده م گرفته بود ،براي همین یه پوزخند کوچولو زدم و بدون هیچ حرفي جلوتر رفتم ...وقتي
بهش رسیدم ،ترسید و خودش رو به گوشه اي مچاله کرد ،اما من شونه هاش رو گرفتم ،صافش
کردم و اون رو در آغوشم گرفتم ...همون طور که در آغوشم بود ،زیر گوشش زمزمه وار طوري
که فقط خودش بشنوه ،گفتم :
_مراقب خودت و باقي بچه ها باش !
معلوم بود کامال متعجبه ،چون هیچي نمي گفت؛ خندیدم و اون رو از خودم جدا کردم ...با دیدنش
زدم زیر خنده! دهنش یک متر باز مونده بود؛ برگشتم و دیدم بچه هاي بند ،بدتر از اون به من نگاه
مي کنن! خب حق داشتن؛ من و محسن دوتا دشمن توي این بند بودیم و هربار یه دعوا راه مي
انداختیم! تک سرفه اي کردم و با صداي بلندي گفتم :
_من امروز مي رم ...مراقب هم باشید و به جاي بحث و دعواي بیخود  ،باهم برادرانه دردودل
کنید .
آروم دستم رو باال بردم ،به شونه ي راست محسن زدم و ادامه دادم:
_بین من و محسن کلي بحث و دعوا پیش اومد ،اما هیچ وقت به هم نامردي نکردیم؛ پس یاد
بگیرید که مرد باشید و نامردي نکنید ...دلم براي همتون تنگ مي شه؛ انشاهللا آزادي همتون رو
ببینم رفقا! حرفم که تموم شد ،صداي دست و سوت بچه ها بلند شد ...لبخندي از روي رضایت
روي لب هام نشست؛ با صداي در بند ،همه دست زدن ها تموم شد و نگاه ها به سمت در چرخید :
_امیر ...امیر مهربان؟
با صدا زدن اسمم حسي توي وجودم سرازیر شد ...حسي جدید؛ حسي که ميگفت از امروز همه
چیز شروع مي شه .نفسي عمیق کشیدم ،به سمت تخت رفتم و کیف مشکي نسبتا بزرگم رو
برداشتم ...خدایا به امید تویي گفتم و به سمت بچه ها برگشتم ...بعضي ها با لبخند و بعضي ها با

page 4

www.98iia.com

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
افسوس نگاهم مي کردن؛ لبخندي زدم و به سمت در بند رفتم ...خارج? که شدم ،در رو بستن؛
برگشتم به سمت بچه ها و گفتم:
_امیدتون رو از دست ندید! خدانگهدار!
و به همراه ماموري که کنارم وایستاده بود به سمت خروجي ،راهي شدم ...با هرقدمي که بر مي
داشتم ،استرسم دوبرابرمي شد! بعد از تحویل گرفتن وسایل هام ،از اون جا خارج شدم ...وقتي در
زندان باز شد ،نسیم خنکي بهم خورد و همین باعث به وجود اومدن حسي متفاوت توي وجودم شد.
آهي کشیدم و کیفم رو سفت فشردم...باید از اونجا دور مي شدم؛اماکجا مي رفتم!؟ اگه مي رفتم
خونه که یقینا پدرم من رو از زمین محو مي کرد!پوزخندي روي لبام نشست.صدایي تو ذهنم
گفت":جز خونه جاي دیگه اي داري که بري؟!" دلم رو به دریا زدم؛تصمیم گرفتم برم
خونه...فوري به سمت خیابوني که نزدیک هاي اونجا بود،رفتم و یک آژانس گرفتم.پولي که این
همه مدت پس انداز کردم رو از کیفم در آوردم.آخرش هم نفهمیدم این همه پول رو کي واسم
فرستاد!کار اون نامرد که نبود؛ چون تو این دوسال حتي مالقاتم نیومد؛پس به احتمال زیاد کار
پدرم بود!لبخندي روي لبام نشست،چقدر دلم براي این اسم تنگ شده بود! بغضي تو گلوم
نشست...ولي خب به قول بقیه  ،مرد که گریه نمي کنه!سعي کردم بغضم رو از بین ببرم...انقدر
سخت از بین رفت که باعث سوزش گلوم شد! سرم رو به شیشه تکیه دادم و به بیرون زل
زدم.نمي دونم چقدر محو نگاه کردن بیرون بودم  ،ولي مي دونم انقدر طول کشیده بود که متوجه
رسیدن نشدم!با صداي مرد از فکر بیرون اومدم:
_آقا برم داخل کوچه یا همین جا پیاده مي شید؟
لبخندي زدم و گفتم:
_نه،همین جا پیاده مي شم.
بیست تومن از میون پول هاي تو دستم جدا کردم و به سمتش گرفتم ...مرد هم با یک تشکر پول
رو ازم گرفت".ممنون"ي گفتم و پیاده شدم؛اما کاش پیاده نمي شدم!
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فوري نگاهم رو چرخوندم به سمت خونه اي که همیشه از پنجره نظاره گرش بودم.پنهاني نگاهش
مي کردم؛ دختري با موهاي طالیي،پوست سفید و چشماي آبي که من رو دیوونه خودش کرده
بود! پنجره بسته بود...از همین دور کثیف بودن پنجره رو تشخیص مي دادم.دوباره بغض قبلیم
سراغم اومد،اما باز سعي کردم کنترلش کنم.نفسي عمیق کشیدم،با گام هایي که به سختي بر مي
داشتم به سمت خونمون رفتم...با دیدن در یاسي رنگ بزرگ قلبم فشرده شد...دستاي لرزونم رو به
سمت زنگ بردم و زنگ رو فشردم...صدایي گفت:
_کیه؟
با شنیدن صداي آرام لبخندي رو لبام نشست...خواهر نازم! چقدر دلم? براش تنگ شده بود!چیزي
نگفتم،منتظر موندم خودش بیاد و دررو باز کنه .دوباره صداي کالفه آرام بلند شد؛ بلند تر از قبل
گفت:
_مامان من مي رم در رو باز کنم.
کمي بعد صداي قدم برداشتن اومد...یهو در باز شد ...عصبي به من نگاهي کرد رو برگردوند؛اما
طوري که انگار متعجب شده،دوباره برگشت و متعجب من رو نگاه کرد.با صدایي بلند و جیغ
مانند گفت:
_مامان،امیر اومده.
قلبم،مدام به سینم مي کوبید.حسي عجیب داشتم،حسي از جنس دلتنگي؛نفسام به شمارش افتاده بودن
و توان وایسادن نداشتم.سرم رو پایین انداختم...شرمنده بودم؛شرمنده مادري که دوسال باعث
عذابش شدم...با صدایي آشنا که اسمم رو صدا زد،سرم رو باال گرفتم:
_ا..امیر؟
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با دیدنش بي قراریم تموم شد؛اما شرمندگیم بیشتر از قبل شد.طبق معمول چادر سفید گل گلیش رو
سرش کرده بود؛ساکت بودم و چیزي نمي گفتم.با دیدن اشک هایي که از چشماي مشکیش مي
چکید،ناخودآگاه یه قدم جلو رفتم!.باچونه اي لرزون گفت:
_باالخره اومدي؟
نتونستم طاقت بیارم،محکم بغلش کردم .چقدر به این آغوش گرم نیاز داشتم،باالخره بغض لعنتیم
سر باز کرد و تبدیل به اشک هایي شد که از چشم هام مي چکید...نمي تونستم چیزي بگم؛چیزي
مونده بود که بگم؟کمي تو اون حالت موندیم؛که باالخره مادرم من رو از خودش جدا کرد!توشوک
کارش بودم؛که یهو سیلي به گوشم زد.یک لحظه هنگ کردم،دستام رو باال بردم و روي صورتم
گذاشتم...کم کم شروع کردم،به نوازش جایي که دست مادرم روش نشسته بود.کمي بعد دستام رو
به سمت لبام بردم،بوسه اي زدم.به مادرم که با چشم هاي اشکي به من و حرکت هام زل زده
بود،لبخندي زدم؛خیلي آروم گفتم:
_این سیلي که خوردم؛از هر خوش اومد گفتني شیرین تر بود.
مادرم نتونست طاقت بیاره؛فوري رفت داخل خونه و آرامم دنبالش رفت.آهي کشیدم و وارد خونه
شدم.پا به حیاط خونه که گذاشتم؛دوباره همه چي واسم زنده شد...بوي گل ها محوطه ي حیاط رو
پر کرده بود.چشمام رو بستم؛با جون و دل شروع کردم به بو کشیدن.کمي بعد چشمام رو باز
کردم،شروع کردم به نگاه کردن باقي حیاط ،پاهام رو گذاشتم رو سنگ هاي ریز طوسي
رنگ،جلوتر رفتم...دستام رو به گل هاي خوش رنگ و خوشبو کشیدم.همینطور جلو مي رفتم؛که
به حوض نسبتا بزرگ آبي رنگ رسیدم.داخلش تمیز بود؛ماهي هاي قرمز رنگ به سرعت حرکت
مي کردن.نگاهم رو از حوض گرفتم،چشمم به تاپ دونفره خورد؛چقدر خاطره داشتیم.همینطور
درحال نگاه کردن به حیاط بودم که یهو چشمام با دوتا چشم آبي رنگ برخورد کرد!آرام با
ابروهایي در هم کشیده که از حرص مي لرزید؛اونور حوض وایساده بود و به من نگاه مي
کرد...لبخندي از رو دلتنگي زدم،دستام رو از هم باز کردم وگفتم:
_نمي خواي بیاي بغل داداشت!؟
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چنان پرید بغلم که اگه خودم رو کنترل نمي کردم،مطمعنا مي افتادم زمین؛دستام رو حلقه کردم
دورش و محکم در آغوشش گرفتم.خواهر نازنیني که سال تمام دلتنگش بودم،دستام رو روي
موهاش کشیدم و چندین بار باال پایین بردم...همونطور آروم زیر گوشش گفتم:
_خواهر کوچولوم چطوره؟
فوري ازم فاصله گرفت!اخمي ساختگي کرد و گفت:
_من دیگه بزرگ شدم؛امسال کنکور دادما.
متعجب ابروهام رو باال انداختم و گفتم:
_مگه امسال کنکور داشتي؟
اخم از روي پیشوني آرام کنار رفت؛نگاه نگرانش رو بهم دوخت و با لحني نامطمعن گفت:
_ت..تو حتي نمي دوني؛من چند وقت پیش کنکور دادم؟
شرمنده سرم رو پایین انداختم،شروع کردم به بازي کردن با انگشتام؛آرام براي اینکه جو رو
عوض کنه گفت:
_بیخیال االن خسته اي بیا بریم باال یکماستراحت کن،بعد حرف مي زنیم.
سري تکون دادم،کیفم به دست به دنبال آرام رفتم...آرام در رو باز کرد؛فوري رفت داخل و
همونجا در حالي یکي از دستاشو به در تکیه داده بود با صداي نسبتا بلندي گفت:
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_بفرما داخل داداشي.
لبخندي به ذوقش زدم؛وارد خونه شدم...باز هم بوي عطر گل یاس کل خونه رو فرا گرفته
بود...همین دوباره باعث شد،حالم یه جوري بشه.چشمام رو بستم؛شروع کردم به بو کشیدن...مدت
ها بود که دلم هواشو کرده بود...باصدایي که از پشتم بلند شد؛چشمام رو باز کردم و برگشتم،که با
مادرم چشم تو چشمشدم...چشماش قرمز شده بود؛خواستم دهن باز کنم و بگم:شرمندم؛اما باز
سکوت کردم.مامانم که از حرف نزدنم کالفه شده بود .آهي سوزناک کشید که باعث درد شدید قلبم
شد.کمي بعد گفت:
_برو تو اتاقت استراحت کن.
متعجب سرم رو باال آوردم؛که دوباره با چشماي قرمز شدش روبرو شدم.فوري سرم رو پایین
انداختم و راهي اتاقم شدم.بعد از یه حموم فوري که واقعا حالم رو جا آورد؛سریع اومدم بیرون و
شروع کردم به آماده شدن...مدام به این فکر مي کردم،چطور با پدرم روبرو شم.با صداي
در،دوباره استرس به وجودم سرازیر شد؛نفسام به شمارش افتاد.دستام رو مشت کردم،چند بار به
سینم زدم و نفسي عمیق کشیدم .دستگیره در رو فشردم،از اتاق خارج شدم...اگه بگماسترس نداشتم
دروغ گفتم،واقعا نمي دونستم چیکار کنم.اما باالخره که چي؟باید با همه چي روبرو مي
شدم...انقدر درگیر فکر بودم؛که نفهمیدم کي از پله ها پایین اومدم...پدرم دقیقا جاي همیشگیش که
کاناپه بزرگي بود؛نشسته بود و درحال حرف زدن بود.تپش قلب شدیدي گرفته بودم...پدرم چشم
چرخوند؛که یهو چشماش به من خورد?.
انقدر قلبم تند مي زد؛که یه لحظه ترسیدم از جا در بیاد...پدرم همچنان به من زل زده بود و چشم
بر نمي داشت.کمي از بزاق دهنم رو به زور قورت دادم؛سعي کردم به خودم مسلط باشم.پدرم از
جاش بلند شد ،کم کم جلو اومد!از این عکس العملش لبخندي رو لبم نشست...حاال پدرم روبروم
وایساده بود.دهنم رو باز کردم تا حرف بزنم؛اما با سیلي که به سمت چپ صورتم خورد،ساکت
شدم!هنوز هنگ بودم؛که سیلي دوم به سمت راست صورتم خورد...از اون حالت هنگ بودنم در
اومدم و اینبار لبخندي رو لبم نشست؛که یهو تو آغوشش فرو رفتم!لرزیدن شونه هاش رو حس مي
کردم.پدر مغرورم به خاطر من بي ارزش اشک مي ریخت!؟من غرورشو خورد کرده بودم؛من
باعث همه ي این اتفاقا شدم.همونطور که تو آغوشش بودم زیر گوشش گفتم:
_شرمندتم بابا.
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کم کم دستاشو تو موهام فرو برد؛خیلي آروم نوازش مي کرد و من باز هم نتونستم گریه کنم .تنها
بغضي تو گلوم نشست.سعي کردم قورتش بدم؛اما مثل سنگ بود،سخت به گلوم چسبیده بود...پدرم
که ازم جدا شد،به سمت مبل رفت و روي اون نشست.ولي من همچنان اونجا وایساده بودم ،یه
جورایي خشکم زده بود.سرم رو باال آوردم،که دیدم پدرم با لبخندي رو لبش اشاره مي کنه که برم
بغلش بشینم؛اما نتونستم...من شرمنده این خانواده بودم؛من...من قاتل بودم.بدون اینکه سرم رو باال
بگیرم؛خیلي تند عقب گرد کردم و به سرعت از پله ها باال رفتم.خودم رو به داخل اتاق پرت
کردم؛همونجا به در تکیه دادم و کم کم روي زمین افتادم.دستام رو مشت کردم،از حرص به زیر
دندونام گرفتم.کم کم دوباره اشکم سرازیر شد...امروز اون قانوني که ميگفت،مرد که گریه نمي
کنه رو فراموش کرده بودم و اشک مي ریختم...براي بدبختي خودم اشک مي ریختم.آیا این دنیا
جایي براي یه قاتل داشت؟
با تقه اي که به در خورد؛به خودم اومدم و فوري بلند شدم...شروع کردم به پاک کردن اشک
هام...سرفه اي کردم و گفتم:
_بله!؟
صداي آروم مادرم به گوشم خورد،که باعث شد؛لبخندي رو لبام بشینه:
_بیا بریم پایین پسرم،این همه مدت نبودي؛حاال که اومدي خودت رو پنهون مي کني!؟
بغضي که ته گلوم مونده بود؛به زور قورت دادم...به سمت در رفتم و بازش کردم...مادرم لبخندي
زد؛که این ته دلم رو قرص مي کرد.اگه قاتلم بودم،براي مردم بودم.پدر،مادرم من رو قبول
دارن؛مي دونن پسرشون اهل این کارا نیست.یه صدایي مدام تو گوشم مي گفت :مقصر خودتي اگه
جرم حسام رو به گردن نمي گرفتي؛به جاي دوسال تو زندان موندن.کنار خانوادت خوش و خرم
زندگي مي کردي...سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا این فکر ها از ذهنم بره.دیگه گذشته ها
گذشته،االن بخوام بگم کسي باور نمي کنه...همه من رو به عنوان قاتل مي شناسن.همراه مادرم از
پله ها پایین رفتیم،با دیدن پدرم دوباره حس شرمندگي به سراغم اومد؛اما باید روبرو مي
شدم...براي همین به سمت مبل رفتم و سمت چپ پدرم نشستم.پدرم دوباره لبخندي زدو گفت:
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_ببر من چطوره؟
تو دلم گفتم:پدر من اون ببر قبلي االن تبدیل به یه گربه ضعیف شده و مدام درحال فراره.آهي
کشیدم،با صدایي خیلي ضعیف گفتم:
_خوبم.
پدرم:خوبه.
دیگه هیچکس حرفي نزد،همه ساکت به من زل زده بودن...نگاهم رو به میز قهوه اي رنگ که
رومیزیش کار دست مادرم بود؛دوختم.مي ترسیدم از اینکه پدر،مادرم و حتي خواهرم بهم ترحم
کنن.با صداي آه پدرم حس بدي پیدا کردم؛اما باز سرم رو باال نیاوردم.پدرم که از سکوتم کالفه
شدگفت:
_کجاست اون امیري که دلقک ما بود!؟اون امیري که به خاطر رفتن؛به کالساي رزمي با پدرش
بحث کرد.
بااین حرفش سرم رو باال آوردم،با چشماي نم دارم گفتم:
_دیگه اون امیر وجود نداره،من جز یه پسر سرخورده هیچي نیستم.
دوباره همه ساکت شدن؛منم ترجیح دادم سرم رو باال نیارم.پدرم سرفه اي کرد و گفت:
_ولي تو هنوز همون امیري،هموني که تو هرحالتي اجازه نمي داد حقش ضایع شه.پوزخندي
زدم...خواستم بگم اون امیر دوسال پیش بود؛اما چیزي نگفتم و سکوت کردم...پدرم درحالي سعي
داشت،بلند شه گفت:
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_من برم یکم استراحت کنم،دوساعت دیگه باید مغازه برم.
سري تکون دادم؛به زور لبخندي زدم و گفتم:
_باشه پس،منم خستم؛مي رم باال تا یکم استراحت کنم...این رو گفتم،بلند شدم و به سمت پله ها
رفتم.درهمون حالت گفتم:
_فعال.
کسي چیزي نگفت،حتي پدرم که به شدت مخالف این نوع برخورد ها بود.از نظرش همچین
رفتاري یه نوع بي احترامي محسوب مي شد.فوري از پله ها باال رفتم و وارد اتاق شدم.به اتاق
آبي رنگم نگاه کردم؛به سمت تخت تک نفرم رفتم و روش نشستم.چندبار با دست رو تشک
کشیدم،هنوزم همون حالت هاي نرم بودنش رو داشت.یادش بخیر،آهي کشیدم...یک دور به اتاقم
نگاه کردم؛کمد هاي قهوه اي رنگي که به دیوار چسبیده بود.با میز نزدیک پنجره ي اتاقم از لحاظ
رنگ ست شده بودن.که جلوش یه صندلي همرنگ میز قرار داشت؛روش لپتاپ و چراغ مطالعه ام
و باقي چیزها قرار داشت.خواستم نگاهم رو بگیرم؛اما با دیدن آلبومخاطراتي که بهمچشمک مي
زد با یه حالت سریع از جام بلند شدم .به سمت میز رفتم،روي صندلي قهوه اي رنگم نشستم و آلبوم
رو باز کردم.با دیدن اولین عکس لبخندي رو لبام نشست؛اولین دوره ي دانشجوییم بود.اولین بار
که وارد دانشگاه تربیت بدني شدم.کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم و به امیري که داخل عکس
ها بود؛نگاه کردم.امیري که همه از مرامش صحبت مي کردن،امیري که تو ورزش هاي رزمي
دهن همه اطرافیانش رو بسته بود؛امیري که قرار بود یه زندگي خوب با دختر رویاهاش داشته
باشه.آهي کشیدم،بلند شدم و به سمت آیینه اي روي حموم داخل اتاقم قرار داشت؛رفتم و به
خودمنگاه کردم.امیري که جلوي آیینه بود؛خیلي با امیر چندسال پیش فرق داشت.پوستي که از
حالت گندمي در اومده بود؛سیاه شده بود و چشم هاي مشکي که زیرش گود افتاده.ابروهاي پرپشت
و کشیده ام که به خاطر سیاهي پوستم پرپشت بودنش رو بیشتر نشون مي داد.صورتمالغر شده
بود...به یاد اندامم تو عکس افتادم،هیکلي متناسب داشتم.سیکس پک با بازوهاي گنده نبود...ولي
خب یه هیکل مردونه و چارشونه داشتم؛اما حاال شبیه چوب خشک شده بودم.بهتره بگم مثل یه
معتاد،زندان با من چیکار کرده بود!به یاد حرف پدرم افتادم.اون گفت من همون امیرم،راست مي
گفت.من باید دوباره به خودم بیام؛من پسري بودم که تو شرایط سخت پدرم بهش کمک کردم.من
باید مثل امیر قبلي مي شدم.سرم رو باال آوردم؛لبخندي به خودم زدم.از فردا دوباره کارهاي قبلیم
رو انجام مي دم.من باید قوي باشم و از پس زندگیم بر بیام.من مي تونستم؛چون من امیر بودم.به
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سمت میز رفتم و کشو رو کشیدم.با دیدن کارت عضویت باشگاهم لبخندي زدم.باید از همین امروز
با کارهاي کوچیک شروع مي کردم.به سمت کیفم رفتم و شروع کردم به جمع کردن وسایلم و
فوري آماده شدم.به اسم هللا که روي دیوار قرار داشت؛لبخندي زدم و گفتم" :خدایا به امید
خودت".فوري از اتاق بیرون زدم،از پله ها تند تند پایین رفتم.کسي نبود،حتما خواب بودن.خواستم
برم بیرون که صدایي گفت:
_کجا مي ري؟
برگشتم و با دیدن مادرم که از تراس نگاه مي کرد؛لبخندي رو لبام نشست و گفتم:
_دنبال امیر قبلي.
از همین دور نگاه متعجبش رو حس کردم؛تنها لبخندي زدم و از خونه خارج شدم.شاید که بعد
دوسال زندگي روي خوش به من نشون بده.
در رو بستم و نفسي عمیق کشیدم؛به آسمون نگاه کردم و کوله پشتیم رو روي دوشم انداختم.به راه
افتادم؛دوباره به خونشون نگاه کردم که باز با پنجرهي بسته روبرو شدم.آهي کشیدم،سرم رو پایین
انداختم.به خیابون رسیده بودم،با دیدن پراید مشکي که پارک شده بود؛به سمتش رفتم.یه دور به
خودم تو شیشه ي ماشیننگاه کردم،کالهم رو برداشتم و دستي به موهاي مشکي
رنگمکشیدم؛دوباره کالهو رو سرم گذاشتم...به سمت باشگاه که اونور خیابون بود،راهي شدم.به
باشگاه که رسیدم لبخندي زدم؛وارد شدم.با دیدن حامد که طبق معمول درحال شمردن پول هاش
بود ؛بلند زدم زیر خنده.ترسیده پول هاش رو پشتش پنهون کرد و به من نگاه کرد.با دیدنمن ترس
جاش رو به تعجب داد و با چشماي متعجبش به من زل زد.لبخندي کج زدم و به سمتش
رفتم؛دوبار پلک هاش رو باز و بسته کرد.دوباره دست هاش رو به سمت بازوش برد،نیشگوني
گرفت،که آخش در اومد.لبخند کجم تبدیل به قهقه شد و همونطور که مي خندیدم گفتم:
_الزم نیست خودت رو سیاه و کبود کني؛من امیر واقعیم داداش.
گفتن همین جمله کافي بود؛چنان از جاش بلند شد و به سمتم اومد،که صندلي افتاد...دست هام رو
باز کردم و بغلش کردم...حامد با صدایي که غم توش موج مي زد گفت:
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_م..من باور نمي شه رفیق ،واقعا تو امیري؟
براي اینکه از حالت غم درش بیارم؛خندیدم و گفتم:
_آره امیرم،اما اگه باور نمي کني؛مي تونم خودم نیشگونت بگیرم تا باورت شه.
بااین حرفم ازم جدا شد و گفت:
_نه تورو خدا،تو فاز قدیما نرو.
بااتمامجملش،غمي به دلم نفوذ کرد.اما یاد قولي که به خودم داده بودم؛افتادم.براي همین سعي
کردم؛آروم باشم.براي اینکه از این حال و هوا در بیایم گفتم:
_بازم از پدرت پول تو جیبي گرفتي؟
حامد که همونطور زل زده بود به من،حواسش به حرفام نبود گفت:
_ها!؟
باچشم به پول هاي رو میز اشاره کردم،رد نگاهمرو گرفت،که چشمش به پول هاي رو میز
افتاد،هول شد؛کمي از بزاق دهنش رو قورت داد،آروم گفت:
_بیخیال،بیا بریم یکم حرف بزنیم.
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دست هاش که روي شونه هام بود رو کنار زدم و گفتم:
_االن اومدم ورزش کنم؛بعد ورزش حرف مي زنیم.
حامد با چشماي درشت شده نگاهم کرد و گفت:
_و..واقعا مي خواي داخل بري؟
لبام رو کج کردم؛همونطور که داخل مي رفتم گفتم:
_بله،اگه دوست داشتي توام بیا.
حامد فوري اومد جلو و درحالي که دستاشو دراز کرده بود گفت:
_نمي زارم بري،تو که مي دوني بچه هاي این محل دهنشون بسته نمي مونه،امیر مي ترسم چیزي
بگن و عصبیت کنن.
درحالي که اخم کرده بودم؛دستامو جلو بردم و سعي کردم دستاشو کنار بزنم.ولي همچنان مقاومت
کرد...یهو عصبي شدم و با یه حالت بدي دستش رو پیچوندم...بدبخت از درد قرمز شده
بود...خودمممتعجب بودم؛بااینکه این همه مدت تو زندان بودم،بااین بدن ضعیف چطور االن انقدر
نیرو داشتم؟همینطور تو فکر بودم که صداي حامد اومد؛تازه متوجه شدم؛همچنان دستش تو
دستمه.با دیدن قیافش خندم گرفته بود.از درد هي لپاشو باد مي کرد و محکم مي زد تو دستم،دستش
رو ول کردم.که فوري ازم دور شد و به سمت میزش رفت،همونطور که دستاش رو نگاه مي
کرد؛ببینه سالمه یا نه گفت:
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_تو رفتي زندان آدم شي پسر.من واسه خودت گفتم،اصال هرکاري دوست داري بکن.فقط بدون
اگهمي ري داخل،باید طاقت هر حرفي رو داشته باشي .شونه اي باال انداخت و ادامه داد:هرچند
من بعید مي دونم،خالصه خواستم بگم...باز هرجور خودت صالح مي دوني.
بااین حرفاش یه جورایي ته دلم رو خالي کرده بود...نفسي عمیق کشیدم؛بعد از تعویض لباسم،به
داخل سالنرفتم:با دیدن افراد زیادي که در حال ورزش بودن قلبم شروع کرد به تند تپیدن.بدون
اینکه به کسي نگاه کنم؛با پاهاي لرزون به سمت تردمیل رفتم و با گرفتن دسته هاش سعي کردم
خودم رو کنترل کنم.کمي که بهتر شدم؛دستکش تو دستم رو سفت کردم و به روي تردمیل
رفتم...درحال تنظیم بودم که صدایي به گوشم خورد:
_به به،این باشگاه واسه قاتالم بوده و ما خبر نداشتیم؟
دستام رو مشت کردم؛نباید عصبي مي شدم.اگه عصبي مي شدم؛یه بازنده محسوب مي شدم.براي
همین چیزي نگفتم و مشغول تنظیم تردمیل شدم.وقتي به راه افتاد؛آروم شروع کردم به راه
رفتن...دوباره صداي یکیشون بلند شد و گفت:
_اینجوري که معلومه آدمایي که قاتلن زندگي خوشي دارن.
چشمام رو روي هم قرار دادم،سعي کردم خودم رو کنترل کنم.با هرقدمي که رو تردمیل برمي
داشتم،سعي مي کردم؛حرفاشون رو فراموش کنم.دوباره یکي دیگه گفت:
_آره دیگه،راحت تبرئه مي شن؛بعدش صاف صاف تو خیابونا راه مي رن.
صداهاشون آشنا بود؛اما برنگشتم.عصبي شده بودم...براي همین شروع کردم رو تردمیل
دویدن...دوباره صداشون به گوشم خورد:
_اصال عذاب وجدان براي این آدما معني داره؟
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تندترش کردم،مدام حرف مي زدن و من هم تندتر از قبل مي دویدم.سعي کردم خودم رو کنترل
کنم؛اما با حرف آخریکیشون عصبي شدم و وایسادم:
_فکر کنم؛باز اومده یه آدم بي گناه دیگه اي رو بکشه.
فوري از تردمیل پایین پریدم؛خیس عرق بودم و نفس نفس مي زدم.چشمام تار مي دید،کمي باز و
بستشون کردم؛سعي کردم روشون دقیق شم...با دیدن رهام و مهراد پوزخندي رو لبام نشست...از
هرکسي انتظار این حرفارو داشتم؛غیر از رفیقاي صمیمي خودم!البته منظور رفاقت دو سال
پیش بود.پوزخندي زدم و گفتم:
_تو رفیقم بودي؛تو چرا طعنه مي زني؟
مهراد پوزخندي زد و جلوتر اومد؛دستاش رو روي شونه سمت چپم قرار داد وچندبار محکم روش
زد و گفت:
_خودتم مي گي رفیقت بودم؟االن که نیستم.گذشته هام گذشته االنم دوست ندارم رفیقت باشم؛اما به
عنوان یه دشمن مي توني رو من حساب باز کني.چون من مخالف کاراي بدم،خودت که مي دوني؟
پوزخند قبلیم بیشتر شد و گفتم:
_تو همین االنشم یه جورایي آدم بده هستي؛خودت خبر نداري.
بعد از تموم شدن جملم برگشتم؛خواستم روي تردمیل برم که دستي رو شونه سمت راستم
نشست...برگشتم که مشتي تو صورتم خوابید؛صورتم کامال سمت دیگه اي برگشت.
دستام رو مشت کردم؛دوباره سعي در کنترل خودم داشتم...با پخش شدن آهنگ نگاه متعجب رو به
باند هاي باشگاه نگاهي انداختم...دقیقا آهنگي بود،که باهاش انرژي ميگرفتم.ولي آخه االن وقتش
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بود؟سري تکون دادم،بدون توجه به اینکه همین االن یه مشت خوردم رو تردمیل رفتم و شروع
کردم به تنظیم کردن.با خوردن چیزي محکم به سرم برگشتم؛که صداي خنده ي اطرافیانم بلند
شد.سرم رو پایین انداختم؛با دیدن بطري آب متوسط زیر پام عصبي شدم و نسبتا بلند گفتم:
_بس کن،دست از سرم بردار.
اینبار رهام سوتي زد و حرفي زد؛که نباید مي زد:
_چیه اگه دست از سرت برنداریم،مارو مي کشي؟
دیگه نمي تونستم؛خودم رو کنترل کنم.از تردمیل پایین اومدم...شروع کردم به سفت کردن دستکش
هاي تو دستم و بلندتر از قبل گفتم:
_خودت خواستي.
عصبي به سمت رهام رفتم؛یقه تیشرت سفید رنگش رو تو دستم گرفتم و با حرص گفتم:
_مي گفتي؟
رهام از رو نرفت؛پوزخندي زد و گفت:
_من با قات...
جملش رو کامل نکرده بود؛که با سر رفتم تو صورتش،انقدر بد زده بودم...که حتي سرخودمم درد
گرفته بود.مهراد که تا اون لحظه ساکت بود عصبي گفت:
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_چه غلطي مي کني؟دستتو بردار.
دستاش رو جلو آورد؛سعي کرد که از یقه ي رهام جدا کنه.محکم با پاهام به ساق پاهاش زدم که
آخي گفت و کنار رفت.
پوزخندي زدم و گفتم:
_بهتون گفته بودم؛اما خب شماها بیشتر ادامه دادید.
مهراد درحالي که دستاشو به پاهاش گرفته بود؛اخمي کرد و با صداي بلند گفت:
_ولش کن،وگرنه...
پریدم وسط حرفش و بلند تر از خودش گفتم:
_وگرنه چي؟
یهو مهراد صاف وایساد؛پوزخندي زد و گفت:
_وگرنه زنگ مي زنم ،پلیس بیاد جمعت کنه.
اینبار بیشتر از قبل عصبي شدم؛یقه ي رهام رو رها کردم و عصبي به سمت مهراد خیز
برداشتم.وقتي بهش رسیدم؛پاهام رو باال بردم،محکم کوبیدم تو شکمش که نتونست خودشو کنترل
کنه و رو زمین افتاد.بدون توجه به موقعیت به سمتش رفتم،نشستم رو شکمش و یک مشت به
سمت راست صورتش زدم.صورتش کامل به سمت دیگه اي برگشت.همونطور عصبي گفتم:
_این واسه تیکه اولت..
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دوباره دستم رو باال بردم؛مشت بعدي رو به سمت چپ صورتش زدم و گفتم:
_این واسه تیکه هاي دومت..
فوري از روي شکمش بلند شدم،خواستم بیخیالش شم که یه یهو با پاهاش یه زیرپایي گرفت و
نزدیک بود بیفتم .درحالي که از حرص نفسام تند شده بود؛دستام رو دوباره مشت کردم.خواستم
بزنم،تو شکمش که یکي دستم رو گرفت.متعجب سرم رو باال آوردم که حامد رو دیدم؛چشم غره
اي رفتم و در حالي که سعي مي کردم دستام رو از دستاش بیرون بیارم ،گفتم:
_دستم رو ول کن.
حامد سرش رو به چپ و راست تکون داد،دستم رو کشید...من رو از اونجا کشید بیرون،درحالي
که با عصبانیت نگاهش مي کردم گفتم:
_چرا نذاشتي حالیش کنم؟تو که نبودي،نشنیدي چه حرفایي مي زدن.
حامد شونه اي باال انداخت و گفت:
_من که گفته بودم،داخل نرو؛اما خودت گوش ندادي.
دستام رو از دستاش بیرون کشیدم،با اخم گفتم:
_باالخره که چي؟چون یه بار یه اشتباهي کردم و آدم کشتم؛دیگه حق ندارم با خیال راحت تو این
جامعه زندگي کنم؟

20

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
در باز شد و چند نفري داخل باشگاه اومدن؛بدون توجه به اونا رو به حامد گفتم:
_قانون بیخیال من شده،اونوقت مردمش واس من قاضي شدن؟خدا قربونش برم؛با بزرگي که داره
به بنده هاش گفته توبه کنید،مي بخشم .اونوقت بندش مي گه؛تو اشتباه مرتکب شدي واسه همین
نمي توني تو این جامعه زندگي کني.
انقدر صدام بلند و عصبي بودم،که اون چند نفري هم تازه به داخل باشگاه اومده بودن با
چشمايمتعجب به من زل زده بودن.ساکت شدم،هوفي کشیدم.تکیه به دیوار دادم و آهي کشیدم،بابت
تمام دردهایي که امروز بهم وارد شد.به فکر فرو رفتم؛قرار بود از امروز یه شروع نو داشته
باشم.اما اینجوري؟با نگاه ترحم انگیز رفیقم؟با تیکه ي رفیقایي که حاال از هرچي دشمنم بدتر
بودن.همینطور تو فکر بودم،که دستي رو شونه هام نشست.بانگاهم که پر از غم بود به سمتش
برگشتم،که با لبخند حامد روبرو شدم.عصبي دستاشو پس زدم و گفتم:
_الزم به ترحم نیست.
دستاي حامد کنار رفت؛هوفي گفت و سرش رو پایین انداخت.بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:
_از حسام چه خبر!؟
سکوت حامد رو که دیدم سر برگردوندم،که با صورت رنگ پریدش روبرو شدم.تکیه ام رو از
دیوار گرفتم و نگران گفتم:
_حالت خوبه؟رنگت چرا پریده؟
حامد هول زده گفت:
_ها!؟
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لبام رو کج کردم؛گفتم:
_مي گم،رنگت چرا پریده؟
حامد سعي کرد،لبخندي زد و گفت:
_هیچي،یه لحظه معدم درد گرفت.
شونه اي باال انداختم و گفتم:
_جواب سوالم رو ندادي.
حامد سرفه اي کرد و گفت:
_خبري ازش ندارم.
پوزخندي زدم،همونطور که ازش انتظار داشتم.یه نامرد واقعي بود.همونطور تو دلم داشتم به
نامردي حسام فکر مي کردم،که حامد گفت:
_بریم بیرون حرف بزنیم؟باید یه چیزایي رو بهت بگم.
سرم رو به معني نه باال و پایین کردم،خواستمبرم داخل باشگاه که باز حامد جلوم رو گرفت! کالفه
اخمي کردم و گفتم:
_مي خوام برم خونه...اجازه هست وسایلم رو بردارم!؟
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آهاني گفت و دستشو برداشت،همونطور که مي رفتم داخل گفتم:
_بعد از ظهر زنگ بزن،یه جا قرار مي زاریم اونجا حرف مي زنیم.
حامد سري تکون داد و به سمت میزش رفت.وقتي آماده شدم به سمت خروجي رفتم که یهو یکي
تنه زد؛دست چپم محکم با دیوار برخورد کرد.کالفهسرم رو باال آوردم کهبا مهراد چشم تو چشم
شدم.مهراد چندبار دستشو به کاپشن چرم مشکي رنگش کشید و گفت:
_نچ نچ،کثیف شدم.با یه حالت چندشي نگاهم کرد و با همون حالت ادامه داد:
_آخه به یه قاتل خوردم.
نچ،این آدم نمي شد،کمي از لبام رو تر کردم و درحالي که دستام مشت شده بود،گفتم:
_یه روزي بهت ثابت مي شه؛تو بهتر از من نیستي.
مهراد پوزخندي زد و گفت:
_منتظر اون روزم.
این رو گفت و رفت.منم درحالي که پره هاي دماغم باز وبسته مي شد؛ دنبالشون رفتم ...یه لحظه
چشمم به بطري پر از آب رو میز حامدافتاد...پوزخندي زدم؛به سمت بطري آب رفتم و قبل از
اینکه از باشگاه خارج شن گفتم:
_اینم یه یادگاري از من.
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بطري رو نشونه گرفتم و پرت کردم؛اونم از شانس بدش برگشته بود که بطري با دماغش برخورد
کرد.از درد به خودش مي پیچید بلند خندیدم و گفتم:
_یوهو،توي دروازه.
بعد از اتمام جمله یه چشمک زدم.برگشتم سمت حامد که دیدم کامال قرمزه معلوم بود،مي خواد
بخنده؛اما خندش رو نگه داشته...تو همون حالت گفتم:
_گربه اي که پنجول نمي ندازه؛ضعیف نیست...فقط ببر درونش رو پنهون کرده.
به سمتشون برگشتم،که دیدم همشون با چشماي قرمز زل زدن به من...مهرادهم درحالي که از درد
به خودش مي پیچید و سعي در جلوگیر از خونریزي دماغش داشت.دوباره پوزخندي زدم و گفتم:
_حاال این گربه ي ضعیف یه یادگاري رو صورتت گذاشته.یادت باشه این فقط یه خراش کوچولو
بود؛اما اگه عصبیش کني ببر درونش زنده مي شه و با پنجول هاي قویش خراشاي بزرگي رو
صورتت مي ذاره.پس مراقب خودت باش.
مهراد عصبي نگاهي به من کرد و گفت:
_آقاببره،بچرخ تا بچرخیم.
فوري از باشگاه زد بیرون،یهو حامد منفجر شد و چنان مي خندید،که ترسیدم االن غش کنه.سرم
رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
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_من مي رم،تا دوساعت دیگه پارک()..مي بینمت و بدون اینکه منتظر جوابش باشم از باشگاه زدم
بیرون.
وارد خونه شدم و بلند گفتم:
_سالم بر اهالي خونه.
مامانم از آشپزخونه بیرون اومد و گفت:
_هیس،آرومتر پسر.چه خبرته؟
شونه اي باال انداختم،خودم رو پرت کردم رو مبل و با همون صداي بلند گفتم:
_خب دیگه مادر من،اینم جزوي از عادتاي منه.مادرم خندید و به سمت آشپزخونه رفت.
از روي مبل بلند شدم،درحالي که سمت پله ها مي رفتم گفتم:
_آرام کجاست؟
مادرم از تو آشپز خونه گفت:
_با دوستاش رفته بیرون؛متعجب به ساعت نگاه کردم که ?? ??:رو نشون مي داد و باهمون لحن
متعجبم گفتم:
_این موقع روز آخه؟
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مامانم با صدایي نگران گفت:
_واال ترسیدم اجازه ندم؛بد برخورد کنه.
اخمي کردم و گفتم:
_غلط کرده.
دوباره بیخیال گفتم:
_منم ?? ??:با حامد مي رم بیرون.
یهو مامانم از آشپرخونه با دستي که توش چاقو بود،اومد بیرون و نگاه نگرانش رو به من
دوخت.چشمکي زدم و گفتم:
_نگران هیچي نباش عزیزدلم،زود برمي گردم.
مامانم نگاهش رو ازم گرفت؛به سالمت کوتاهي گفت و به سمتآشپزخونه رفت.
**************************************
با صداي حامد از روي صندلي بلند شدم؛به سمتش برگشتم.حامد سوتي زد و گفت:
_به به،رفیق خوشتیپه مارو ببین.
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خندم گرفته بود؛اما چشم غره اي رفتم و گفتم:
_حرفت رو بزن،من باید زود خونه برم.
حامد دوباره هول شد؛آروم روي صندلي نشست.خیلي مشکوک مي زد،چشمام رو ریز کردم و
گفتم:
_معلومه چیزي که مي خواي بگي خیلي مهمه.
با اتمام جملم دوباره رنگ حامد پرید.
دیگه مطمعن شدم که یه چیزي رو پنهون مي کنه ،یکي از دستام رو به صندلي تکیه دادم و گفتم:
_خب،مي شنوم.
حامد که رنگش پریده بود؛نگاهش نگران شد و گفت:
_اصال چطوره که بیخیال این موضوع شیم؟بعدا درموردش صحبت مي کنیم.
ابرویي باال انداختم و گفتم:
_حامد انقدر نپیچون،بگو چي مي خواستي بگي؟
حامد پوفي کشید و درحالي که با دستاش بازي مي کرد گفت:
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_مي ترسم اینچیزي که مي گم،ناراحتت کنه.
پوزخندي زدم؛همونطور که به جلومنگاه مي کردم گفتم:
_خیلي چیزها ناراحتم کرده،مطمعنا این چیزي که مي خواي بگي بدتر از اون نیست.
حامد چیزي نگفت،آهي کشیدم و گفتم:
_خواهشا بگو.
حامد نفسي عمیق کشید،مطمعن بودم چیزي که مي خواد بگه مربوط به منه و خبر خوبي
نیست.چون به شدت استرس داشت...مدام رنگش عوض مي شد.براي اینکه آروم بشه لبخندي زدم
و گفتم:
_نگران من نباش،خب؟
حامد سرش رو پایین انداخته بود؛مدام با دستاش بازي مي کرد.یهو سرش رو باال گرفت و گفت:
_باشه،مي گم.
سرم رو پایین انداختم،گوش به حرفش سپردم.حامد کمي هول کرده بود؛اما خودش رو کنترل کرد
و گفت:
_حسام ? ماه پیش ازدواج کرد.
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لبام رو کج کردم؛انگشتام رو تو هم فرو کردم .همونطور سرم پایین بود.درحالي که پوزخندي رو
لبام نشسته بود گفتم:
_خب مبارک باشه،اون قرار نبود تا آخر عمرش مجرد بمونه.همه یه روزي ازدواج مي کنن.همین
بود خبرت؟
حامد آهي کشید ،نوچي گفت و ادامه داد:
_شاید از نظر تو ازدواج یه چیزي عادي باشه؛ اما مهم اینه که چرا اون شخص رو براي ازدواج
انتخاب کرده.
اینبار دیگه واقعا کنجکاو شده بودم،سکوت کردم ولي گوشام تیز شده بود.نمي دونم چرا ولي یه
حسي بهم مي گفت؛با یه آشنا ازدواج کرده.هنوزم ساکت بودم و منتظر بودم که ببینم اون فرد کي
مي تونه باشه؛اما حامد ساکت شده بود و حرفي نمي زد.کالفه شده بودم عصبي از رو صندلي بلند
شدم و گفتم:
_اگه مي خواي هي هول کني یا بپیچوني و سرکارم بزاري بگو که من زودتر برم.چون همین
امروز از زندان آزاد شدم؛تحمل این مسخره بازیارو ندارم.پس اگه سرکارم بگو که من برم.
حامد هم فوري از روي صندلي بلند شد،درحالي که دستاش رو روي دوشم قرار داده بود با لکنت
گفت:
_ن...نه!مي گم.
لبم رو به دندون گرفتم؛به آرومي روي صندلي نشستم.نگاهم به دستاي حامد افتاد،که مدام مشت
مي شد و به پاهاش کوبیده مي شد.مگه چقدر این خبر بد بود؛که جرات گفتنش رو نداشت؟ چیزي
نگفتم،چشمام رو باز و بسته کردم.نگاهم رو به روبرو دوختم.بچه ها با خوشحالي از روي سرسره
ها سر مي خوردن و دوباره به سمت پله هاش مي رفتن.ناخودآگاه لبخندي رو لبام نشست،چقدر
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شاد بودن.با حرفي که حامد زد،لحظه اي لبخند از روي لبام کنار رفت و خشک شدم انگار که
زمان وایساده.چي مي گفت؟حامد بار دیگه تکرار کرد:
_حسام با ماهک ازدواج کرده.
ماهک؟ماهک من؟هموني که تمام آیندم رو باهاش ساخته بودم؟
قلبم براي لحظه اي از حرکت وایساده بود ...تنها به بچه هایي که از سرسره ها باال و پایین مي
رفتن زل زده بودم...قلبم خیلي محکم به سینم مي کوبیدم.چشام رو بستم؛کمي بعد باز کردم.حاال
بهتر همه چي رو مي دیدم،به سمت حامد چرخیدم؛که با نگراني بهم زل زده بود .قیافش رو
برانداز کردم،تا آثاري از شوخي هاي مسخره اش ببینم؛اما نبود چیزي جز نگراني تو صورتش
ندیدم.لبخندي زدم،یهو بلند زدم زیر خنده،با صداي بلند مي خندیدم.حامد ترسیده به من نگاه مي
کرد.همونطور که مي خندیدم گفتم:
_حامد تو هنوز دست از این شوخي ها مزخرفت برنداشتي؟چطور مي توني،انقدر خوب نقش
بازي کني هوم؟تو باید بازیگر مي شدي.
حامد با همون نگاه نگرانش گفت:
_چي مي گي؟من که شوخي نکردم.
ناخودآگاه خنده ام متوقف شد و به جاش به عصبانیت تبدیل شد.به سمت حامد خیز برداشتم،یقه
پیرهنش رو محکم گرفتم و به سمت خودم کشیدم.محکم گفتم:
_چي مي گي؛انتظار داري حرفات رو باور کنم؟تو مي گي دوستم با عشقم ازدواج کرده؟تو باشي
چنین مزخرفاتي رو باور مي کني؟
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به نفس نفس افتاده بودم،نه به اون خنده هام،نه به این عصبانیتم.من چم شده بود؟حامد درحالي که
سعي داشت یقه پیرهنش رو از دستام بکشه بیرون گفت:
_من که گفتم بهت نگم؛تو اصرار داشتي بدوني.
دیگه مطمعن شدم حرفاش راست بوده و شوخي نبوده.لبام مي لرزید؛کم کم بغضي به سراغ گلوم
اومد و یهو چشمام تار دید.منباز مي خواستم گریه کنم،اونم واسه عشقي که براي همیشه از دست
داده بودم؟دوستم با عشقم ازدواج کرده بود و من اینجا واسش اشک مي ریختم.نفسم باال نمي
اومد؛دستام رو باال بردم و دستي به گلوم کشیدم.ولي مثل اینکه تنگي نفس گرفته بودم.صداي
نگران حامد رو شنیدم:
_امیر،ب..بیا این آب رو بخور.به دستاش نگاه کردم و دوباره نگاهم رو به چشماش دوختم...یهو
اشکم سرازیر شد.حامد که وضعیتم رو دید دلش طاقت نیاورد و در آغوشم گرفت.با صدایي گرفته
گفتم:
_حامد نابود شدم،حسام با من چیکار کرد؟به هق هق افتاده بودم.شونه هام مي لرزید،شبیه به پسر
بچه اي شده بودم؛که مادرش رو از دست داده.کم کم از آغوش حامد بیرون اومدم و گفتم:
_من به خاطرش دو سال زندان رفتم حامد،مي فهمي؟من دوسال از زندگیم رو از دست دادم و به
زندان رفتم،من واسه دوستم فداکاري کردم اما اون چي؟
چشماي حامد درشت شد و گفت:
_ي...یعني چي؟
پوزخندي زدم؛سرم رو پایین انداختم و با صدایي گرفته گفتم:
_من قاتل نبودم؛من فقط جرم دوستم رو به گردن گرفتم و دوسال تمام زندان رفتم.
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اینبار چشماي حامد بزرگتر از قبل شد و چیزي نگفت،مثل اینکه چیزي براي گفتن نداشت...سرم
رو پایین انداختمو شروع کردم به تعریف اتفاقایي که دوسال پیش افتاد:
_صبح روز پنجشنبه?،صبح،من و حسام مثل روزاي دیگه براي پیاده روي به پارک رفته
بودیم.عالوه براینکه راه مي رفتیم؛مدام حرف مي زدیم و مي خندیدیم.همینطور که مي
رفتیم؛صداي داد و فریادي اومد.هردومون متعجب از حرکت وایسادیم و رو صدا دقیق شدیم.صدا
از پس کوچه مي اومد؛بدون توجه به نه گفتن هاي حسام به سمت صدا رفتم،که پیرمرد و پسر
جووني رو در حال بحث دیدم .پسر یقه پیرمرد رو گرفته بود،مدام سرش داد مي زد.خواستم بي
خیال شم و برگردم که یهو چشمام به دست پسر افتاد،چاقویي نسبتا کوچیک که از دور هم برق مي
زد.ترسیده به سمت جلو رفتم،که اگه کاري از دستم بر اومد انجام بدم؛اما یهو به عقب کشیده شدم!
متعجب به سمت کسي اینکارو کرد،برگشتم که حسام رو دیدم:
_مگه دیوونه اي،چرا من رو مي کشي؟
حسام خنده اي عصبي کرد و گفت:
_نگیرمت که خودت رو قاطي ماجرا کني؟
متعجب بهش نگاه کردم؛هولش دادم و گفتم:
_برو بابا،مگه چاقوي تو دستش رو ندیدي؟
حسام:دیدم،خیلي هم خوب دیدم؛اما اگه چیزي بشه چي!؟
دستام رو گرفت،همراه خودش کشوند و گفت:
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_بیخیال امیر،بیا بریم.
دستام رو از دستاش بیرون کشیدم و گفتم:
_تو مي خواي برو؛ولي من تا اون چاقو رو نگیرم از اینجا تکون نمي خورم.
یهو حسام چنان فریادي زد،که پسره و پیرمرده متعجب به سمت ما برگشتن.پیرمرده با اخمي رو
پیشونیش به ما زل زده بود.به پسره نگاهي کردم که از قیافش داد مي زد؛معتاده.پسره از پیرمرده
جدا شد،به سمت ما اومد و با صداي خمارش گفت:
_همین االن از اینجا برید.
اخمي کردم،به دستاش اشاره کردم و گفتم:
هروقت اون چاقو رو کنار گذاشتي؛ماهم مي ریم.
پسر خنده اي عصبي کرد و گفت:
_یه دعواي خانوادگیه،برید تا قضیه از این بدتر نشده.
دیدم از این راه نمي شه؛پس سعي کردم ازراه دوستي وارد بشم.صدام رو آروم کردم و به سمت
پسره رفتم.همینطور که جلو مي رفتم گفتم:
_ببین پسر خوب من فقط مي گم؛این کار باعث پشیمونیت مي شه.وقتي با حرف زدن همه چي حل
مي شه چرا خشونت به خرج بدیم؟هوم؟
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پسر که از این تغییر حالتم متعجب شده بود،حرفي نمي زد...به پسر که رسیدم؛لبخندي زدم و دستم
رو جلو بردم و گفتم:
_امیر هستم.
پسر نگاهي به دستم،بعدش هم نگاهي به من کرد.با شک دستش رو جلو آورد و تو دستم
گذاشت،خوشحال از اینکه نقشم گرفت دستش رو فشردم.یهو با یه حرکت دستش رو پیچوندم وقتي
دردش گرفت.از درد خمشد که از موقعیت استفاده کردم و محکم با دستم به اون یکي دستش که
چاقو بود زدم .همین باعث شد چاقو بیفته.دست پسر رو ول کردم و پرتش کردم اونورتر خم
شدم،چاقو رو بردارم که در کمال تعجب دیدم چاقو نیست.متعجب دیدم که پیرمرد چاقو رو برداشته
و به سمت پسره مي ره.ولي قبل از اینکه من کاري کنم؛حسام به سمت پیرمرده رفت.ترسیده بودم
که حسام مرتکب اشتباهي شه؛چون که اون هیچي از فن هاي رزمي نمي دونست.دونفري باهم
درگیر شده بودن،ترسیده به سمتشون رفتم.مي خواستم قبل از اینکه اتفاقي بیفته جلوشون رو
بگیرم؛اما دیر شده بود.چنددقیقه بعد پیرمرد زمین افتاده بود و از درد به خودش مي
پیچید...ترسیده بودم و چشمام سیاهي مي رفت.دستم رو به دهنم گرفتم و یه لحظه احساس ضعف
کردم؛یهو با هجوم آوردن چیزي به معدم به گوشه اي رفتم و شروع کردم به خالي کردن چیزهایي
که تو معدم بود.
وقتي بلند شدم،حسام رو دیدم؛مدام باال و پایین مي پرید،هي به سرش مي زد...با پاهاي لرزون به
سمتش رفتم و سعي کردم آرومش کنم؛اما انگار تو این دنیا نبود...شرمنده بودم از خودم،از اینکه
خواستم بهشون کمک کنم؛اما جواب کمک و خوبیام این شد.حسام به خودش اومد و با چشماي
قرمزش به من نگاه کرد.یهو به سمتم اومد و یقه پیرهنم رو گرفت و پرتم کرد که محکم به دیوار
پشتیم خوردم .مي دونستم عصبیه بابت کارم براي همین آروم در حالي که لکنت گرفته بودم گفتم:
_م..معذرت مي خوام ،م..من نمي خواستم این..
با فریادي که حسام زد،خفه شدم.تنها کاري که تونستم بکنم این بود؛که به حرفاش گوش بدم.
حسام:گفتم بریم یا نه؟گفتم که دردسر مي شه ،حاال من چیکار کنم؟ببین حتي اون پسره ام فرار
کرد.
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تنها تونستم؛سرم رو پایین بندازم.شرمنده بودم.من نمي خواستم؛اون رو قاطي ماجرا کنم.با حرفي
که حسام زد؛متعجب سرم رو باال آوردم.
حسام:ما مي ریم؛این موقع صبح هم کسي ما رو ندیده...ما باید فرار کنیم؛یاال امیر بدو.
هول شدم و گفتم:
_ن...نه،من نمي تونم.ما باعث مرگ یه پیرمرد بي گناه شدیم؛حاال بریم؟م..من نمي تونم.
حسام بلند و عصبي خندید و گفت:
_تو اگه مي خواي بموني بمون؛اما من نمي خوام برم زندان مي فهمي؟ ن..م..ي..خ..و..ا..م.
داشت مي رفت؛که عصبي بلند شدم و گفتم:
_پسره ي بیشعور،حتي نبضش رو نگرفتي؛ببیني زندست یا نه.از کي تا حاال انقدر بي رحم
شدي؟شاید زنده باشه،اونوقت ما ولش کنیم و بریم؟
حسام با همون چشمایي که از عصبانیت به خون نشسته بود؛دستش رو روي شونه ام قرار داد و
گفت:
_من،پست نیستم؛من به خاطر تو مرتکب این جرم شدم...پس خودتمبه گردن مي گیري.
پوزخندي زدم و به سمت دیگه اي نگاه کردم تا آروم تر شم؛به سختي نفس مي کشیدم.برگشتم
قانعش کنم،که دیدم کسي نیست...بلند شروع کردم و اسمش رو صدا زدم؛اما غیبش زده بود.به
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زور کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم و پیش پیرمرد نشستم.دستم رو جلو بردم تا نبضش رو
بگیرم.دستش رو که تو دستم گرفتم با سرماي دستش قلبم لرزید.دستاي لرزونم رو به سمت نبضش
بردم؛وقتي دیدم نمي زنه دنیا جلو چشمام سیاه شده بود.هیچي نمي دیدم تنها یه پسر بدبخت جلوم
بود.من تنها مجرم اونجا بودم.بلند شدم؛نمي دونستم چیکار کنم؟با پاهاي لرزون به سمت دیوار رفتم
و به اون تکیه دادم.جوني تو پاهام نبود...دیگه نتونستم تکیه بدم؛سر خوردم و رو زمین افتادم.حس
خوبي نداشتم؛گلوم خشک شده بود و مي سوخت.چشمام مدام سیاهي مي رفت و قلبم...لحظه اي
فکر کردم،از حرکت وایساده.همینطوري نشسته بودم و به پیرمرد غرق در خون زل زده
بودم...که یهو صداي آژیر پلیس به گوشم رسید.تازه به خودم اومدم؛نمي دونستم چه خاکي به سرم
بریزم.وقتي به خودم اومدم که تو اداره ي پلیس جلوي بازپرس نشسته بودم و دستبندي به دستام
زده بودن.بازپرس مدام سواالتشو مي پرسید و من تنها در سکوت کامل به اون زل زده بودم.وقتي
دیدن حرف نمي زنم،برگه اي به دستم دادن و ازم خواستن بنویسم.منم نوشتم؛نوشتم که براي دفاع
از خودم با اون مرد درگیر شدم و ناخودآگاه چاقو به شکمش خورد.نمي دونم چرا؛ اما دلم مي
خواست واسه رفیقم فداکاري کنم.کسي که از بچگي باهم بزرگ شده بودیم...کسي که به قول
خودش به خاطر من مرتکب قتل شده بود.هیچوقت یادم نمي ره ،سیلي که اولین بار از پدرم
خوردم،اون اشک هایي که مادرم مي ریخت،گریه هاي آرام.هیچوقت یادم نمي ره که تو دادگاه
دوسال زندان واسم بریدن؛نمي تونستمنگاه هاي سرزنش گر خانواده ي مقتول رو ببینم.خانوادم
هرماه که به مالقاتم مي اومدن و من نظاره گر نابودیشون بودم.پدرم اون مرد قوي قبلي
نبود،مادرم اون مادر مهربون قبلي نبود و آرام اون آرام شوخ نبود.روز به روز شرمنده تر و
پشیمون تر مي شدم.روز ها و ماه ها گذشت؛اما اون نامرد یه بارهم نیومد مالقاتم،حاال که خانواده
مقتول رضایت دادن ،آزاد شدم و اینارو مي شنوم.حامد باور کن االن اینجام هیچ فرقي با اون
زنداني که توش بودم واس نداره.حتي اینجا از اونجا بدتره.اونجا حداقل رفیقام بهم نامردي نمي
کردن؛اما اینجا رفیقم باعشقم ازدواج کرده.حامد کاش هیچوقت آزاد نمي شدم.
بیخیال تعریف کردن شدم؛از بغل حامد بیرون اومدم و نگاهي به چهره ناراحتش کردم .پوزخندي
زدم؛از جام بلند شدم و به سمت شیر آب رفتم.بعد از باز کردن؛دستام رو مشت کردم و پشت هم
آب به صورتم زدم.تا از اون حال در بیام...بعد از اینکه حالم بهتر شد.به جایي که قبال نشسته
بودم؛رفتم.که دیدم حامد دستش رو روي سرش گرفته و به زمین خیره شده.آهي کشیدم؛دستم رو
روي شونه اش گذاشتم و گفتم:
_مي دوني چیه؟بهترین چیز واسه پرنده اي که هیچکس انتظارش رو تو آسمون نمي کشه اینه که
داخل قفسش بمونه؛چون حداقلش مي دونه کسي نیست،که بیرون اون قفس بهش آسیب برسونه.من
تو این مدت سوختن رو یاد گرفتم؛اما محاله بدونم ساختن چجوریه؟با همون قیافه ناراحتم سرم رو
باال گرفتم،گفتم:
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_چجوري باید بااین زندگي رو از نو بسازم؟
دوباره پوزخندي زدم؛سرم رو پایین انداختم و درهمون حالت گفتم:
_البته اگه بتونم دوباره زندگي کنم.
بااین حرفمحامد که سرش پایین بود؛خیلي سریع سرش رو باال آورد و با لکنت گفت:
_ي..یعني چي!؟نکنه مي خواي بالیي سر خودت بیاري؟
سري تکون دادم؛به روبروم زل زدم و گفتم:
_من حتي تمایلي به این کارا ندارم.
تنها مي تونم سکوت کنم؛نگاه کنم.اطرافیانم هم از این فرصت استفاده کنن،مدام بهم ضربه بزنن..با
قرار گرفتن دستي رو پاهام برگشتم که با حامد چشم تو چشم شدم.حامد یه بار چشماش رو باز و
بسته کرد و گفت:
_تو نباید سکوت کني؛باید کاري کني که اون و همه ي افرادي که اذیتت کردن؛پشیمون شن .بفهمن
تو هم مي توني،تنها کاري که باعث همچین چیزي مي شه؛گذشتن از این مراحله.تو باید پیشرفت
کني وبه اونا بفهموني که ضعیف نیستي.
نفسي عمیق کشیدم،که بخاري از دهنم بیرون اومد.راست مي گفت؛اما چطور مي تونستم زندگیم
رو از نو بسازم!؟وقتي همه من رو هنوزم به عنوان یه فردي که تو زندگیش تنها یه قاتل محسوب
مي شه مي شناختن.بیخیال فکر کردن شدم،از روي صندلي بلند شدم وگفتم:
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_فعال باید برم خونه،بلند شو.
حامد تنها لبخندي زدو بلند شد.با قدم هاي آروم از اون قسمت دور شدیم و هرکدوممون به سمت
خونمون رفتیم.
****************************************
درحالي که روي تخت دراز کشیدم،صداي بحث از اتاق بغلي به گوشم خورد.کتاب تو دستم رو
بستم و روي تخت گذاشتم.از اتاق بیرون رفتم،درحالي که گوش تیز کرده بودم تا بفهمم صدا از
کجاست به سمت جلو مي رفتم...به صدا نزدیک شدم؛با دیدن اتاق آرام لبام رو غنچه کردم و کمي
جلوتر رفتم .از در نیمه باز اتاق مشغول تماشاي مادرم و آرام که درحال بحث بودن شدم.آرام با
لحني کالفه گفت:
_بیخیال مامان،امروز از بس زنگ زدي به گوشیم آبروم پیش دوستام رفت؛مدام ميگفتن مگه بچه
اي که مامانت هي زنگ مي زنه.
مادرم طبق معمول باهمون لحن آرومش گفت:
_من که نگفتم تو بچه اي و نخواستم مدام تعقیبت کنم.تنها نگرانتم که مبادا....
یهو صداي آرام باال رفت،گفت:
_مبادا چي!؟که مثال کاري انجام بدم که خالف باشه؟
مادرم که از صداش معلوم بود کالفه و ناراحت شده گفت:
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_چرا حرف تو دهن آدم مي ذاري؟من که منظورم این نبود؛منظورم این بود که...
آرام دوباره نزاشت؛ادامه بده و گفت:
_بسه مادر من.
عصبي شده بودم دلیلي نمي دیدم؛بخواد صداش رو براي مادرم بلند کنه.فوري درو باز کردم،با
اخم به آرام زل زدم.آرام که ترسیده بود ،با لکنت گفت:
_س..سالم داداش،خوبي؟
عصبي به ساعتم نگاه کردم و در همون حال گفتم:
_علیک سالم،ساعت رسیدن.
آرام دوباره دهن باز کرد؛چیزي بگه که من با صداي بلند گفتم:
_از فردا راس ساعت پنج خونه اي افتاد؟
آرام دوباره خواست،چیزي بگه که با فریاد گفتم:
_نشنیدم،افتاد؟
کمي بعد اخمي رو پیشوني آرام نشست و یهو با عصبانیت فراوان شروع کرد به حرف زدن:
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_بسه دیگه،هي من هیچي نمي گم.تو تنها داداشمي و بس مي فهمي؟بعدشم انقدر عقل دارم که مثل
تو سراغ کار هاي خالف نرم و قاتل......
یهو یادش اومد؛داره چي مي گه که دستشو جلوي دهنش گرفت.پوزخندي زدم و سرم رو پایین
انداختم،درحالي که از اتاق بیرون مي رفتم گفتم:
_راست مي گي،همه افرادي که به اشتباه متهم مي شن حق زندگي ندارن،من یه قاتلم و نمي تونم
زندگي کنم.
همین طور که تو دلم حرف مي زدم؛به سمت اتاقم رفتم.بعد از اینکه وارد اتاق شدم در رو بستم.به
سمت تختم رفتم و آروم روش نشستم.آهي کشیدم،سرم رو پایین انداختم و فکر کردم به اتفاقاتي که
تو این دو روز برام افتاده بود...مدام به این فکر مي کردم،که دوباره زندان برم زندگیم بهتر مي
شه؛ولي بعدش به فکرم یه پوزخند مي زدم.تبرئه شدن من مساوي با شروع بدبختیام بود.وقتي
خواهرم من رو به عنوان یه فردي که متهمه فردي که قاتله مي دونه از بقیه چه انتظاري داشته
باشم!؟صداي در زدن اتاق به گوشم خورد؛اما سرم که پایین بود رو باال نیاوردم.کسي که پشت در
بود وارد شد وکنارم روي تخت نشست.حتي توان اینکه سرم رو بیارم باال و ببینم کیه رو
نداشتم.دوباره آهي کشیدم،که صداي کسي که کنارم نشسته بود به گوشم خورد:
_آه نکش،همه چي درست مي شه.
صداي پدرمرو به وضوح مي تونستم،تشخیص بدم؛اما شرمنده بودم.براي همین بازم سرم رو باال
نیاوردم.نمي دونم چرا ناخودآگاه بغضي به گلوم چنگ زد و کم کم اشکامسرازیر شد.
دوباره صداي پدرم رو شنیدم که گفت:
_گریه نکن،همه چي ميگذره.
دستام رو باال آوردم و درحالي با حرص روي صورتم مي کشیدم،تا اشکام پاک شه زیر لب گفتم:
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_نمي دونم چرا اشکم دم مشکمه،خیلي ضعیف شدم.
پدرم آهي کشید و گفت:
_مرد اگر گریه کند،معترف ضعفش نیست،رود اشکي است که از کوه حکایت دارد.
کم کم سرم رو باال آوردم و زل زدم تو چشماش و خیلي آروم گفتم:
_چه شعر قشنگي.
پدرم لبخندي زد؛که باعث تقویت روحیه ام شد و گفت:
_تو باید مثل همون امیر قبلي بشي؛هموني که مثل کوه محکم پشت پدرش وایساده بود...هموني که
اجازه نمي داد مادرش ناراحت باشه؛هموني که هواي خواهر کوچولوش رو داشت.
به یاد گذشته ها افتادم؛چقدر زود گذشت بود .لبام رو تر کردم و گفتم:
_کسي که از نظر همه تنها یه قاتل به حساب مي شه،چطور مي تونه مثل گذشته ها هواي همه رو
داشته باشه؟
پدرم کالفه دستي به پاهاش کشید و گفت:
_اگه به حرف مردم باشه که نمي توني زندگیت رو خودت بسازي؛اگه به حرف مردم باشه که اگه
مي گن بیفت تو چاه مي افتي توش .مردم حرف زیاد مي زنن؛این تویي که باید خودت رو محکم
نگه داري تا زمین نخوري.مردم مردمن ،توهم تویي.همین مردمي که مي گي اگه ببین تو به عنوان
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یه بازیگر تو جامعه ظاهر شدي ،دورت جمع مي شن و کلي بهت مي چسبن؛اما تااز کارت استعفا
بدي شروع مي کنن به دوري کردن ازت...سعي کن خودت باشي و بدون فکر به حرفاي مردم
زندگیت رو بسازي یهو مي بیني،که موفقیت رسیدي و زندگي خوبي داري.
همینطوري نگاهش مي کردم؛که دستاش رو به صورتم کشید و گفت:
_من امیرم رو مي شناسم،پسري نیست که زود پا پس بکشه.
دستش رو روي پاهاش قرار داد؛درحالي که بلند مي شد گفت:
_حاالم بیا شام که روده کوچیکه بزرگه رو نوش جان کرد.
لبخندي زدم و تنها سري تکون دادم.پدرم دستش رو عقب جلو برد و گفت:
_زودتر بیا.
رفت بیرون و در رو بست...به سمت پنجره ي اتاقم رفتم،پرده ي سفید رنگ رو کنار زدم...با
دیدن پنجره ي بسته اي که تنها امیدم بود،آهي عمیق کشیدم؛چه آرزوهایي داشتم که دیگه االن
ندارم.به سمت کمدم رفتم و شروع کردم به انتخاب یه لباس مناسب،پیرهن و شلوار ورزشي
مشکي رنگم رو از میون لباس ها برداشتم و تنم کردم .بعد از چند بار دقیق نگاه کردن به خودم از
اتاق بیرون رفتم،بعد بستن در اتاق نفسم رو بیرون دادم...چند بار نفس عمیق کشیدم؛تا بتونم به
خودم بیام...کمي بعد از پله ها پایین رفتم?.
آرام که گوشه اي از میز قهوه اي رنگ غذا خوري نشسته بود؛سرش رو پایین انداخته بود...معلوم
بود؛از رفتاري که با من داشت پشیمونه...براي اینکهجو انقدر سنگین نباشه؛با صداي نسبتا بلندي
گفتم:
_سالم.
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باصدایي که خودم هم از بلندیش تعجب کردم؛اول از همه پدرم که به روزنامه نگاه مي کرد،سرش
رو باال گرفت و بعدش هم آرام سرش رو باال گرفت.با دیدن منگوش هاي سفید رنگش قرمز شده
بود...براي اینکه از این حالت شرمندگي خارج شه،لبخندي عمیق زدم و به سمتش رفتم.صندلي
قهوه اي رنگ روبروش رو کشیدم و نشستم...دستم رو از روي پاهام برداشتم،دستاش رو
گرفتم.دستاش گرماي خاصي داشت،باعث شد آرامشي به من سرازیر بشه.اون خواهرم بود؛هرچي
که مي گفت؛هرکاري که مي کرد؛نمي تونست ناراحتم کنه...با چشماي آبي خوشرنگش به من زل
زده بود،پوست سفیدش از روي شرم قرمز شده بود و لباي خوش رنگ کوچیکش شدیدا مي لرزید.
دوباره به چشماش نگاه کردم،حاال از اشک پرشده بود و کم کم اشک هایش شروع به ریختن
کرد.با همان چشماي اشکي و لباي لرزونش گفت:
_داداشي،من منظور بدي نداشتم...شرمنده؛منو ببخش.
نفسي عمیق کشیدم و گفتم:
_من اصال ناراحت نشدم که بخوام ببخشمت،نبینم ناراحت باشیا.
اخمي ساختگي کردم و با لحني التي ادامه دادم:
_اگه یه بار دیگه گریه کني؛من مي دونم و تو،افتاد یا بندازمش؟
آرام گریه هاش تموم شد و تبدیل به خنده شد.دستاش رو باال برد؛به چشماش کشید...درحالي که
سعي در پاک کردن اشکاش داشت گفت:
_افتاد.

43

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
مادرم خندان از آشپزخانه بیرون اومد؛شروع کرد به چیدن میز،خواستم بلند شم و به کمکش برم
که مادرم بلند گفت:
_نمي خواد بلند شي مادر،من و آرام االن سفره رو آماده مي کنیم.
دوباره روي میز نشستم،صندلي کناریم به عقب کشیده شد؛پدرم روش نشست.با لبخند به سمتش
برگشتم با لبخند نگاهم مي کرد،تو نگاهش خوشحالي موج مي زد.تنها لبخندي زدم،مشغول بازي
با قاشق و چنگال هاي روي میز شدم.به یاد ? سال پیش افتادم،من و آرام اگه یه ثانیه هم غذا دیر
آماده مي شد؛با قاشق و چنگال به بشقاب مي زدیم...بیخیال فکر کردن به گذشته ها شدم،ازقدیم مي
گفتن؛گذشته ها گذشته،حاال چه گذشته خوب باشه،چه بد.به هرحال باید گذشت و به حال و آینده
فکر کرد.بعد از اینکه کامل غذا هارو آوردن،مادرم روبروي پدرم و آرام هم همان جاي قبلیش
نشست.با گفتن بسم هللا الرحمن الرحیم غذا را کشیدم،پدرم هم همینطور که غذا مي کشید گفت:
_از کي سرکار مي ري؟
درحالي که سعي در قورت دادن؛غذا داشتم گفتم:
_راستش رو بخواي مي خوام؛از فردا برم روزنامه بخرم و شروع کنم به کار پیدا کردن.
پدرم کمي از فسنجون بر روي غذایش ریخت؛گفت:
_خیلي همعالي.
کمي از آب روي میز براي خودم ریختم:درهمان حال گفتم:
_البته نمي دونم،به کسي مثل من کار میدن یانه!؟
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پدرم کمي از برنج را در بشقاب ریخت و گفت:
_انشاهللا که مي شه،همه چي رو به خدا بسپار.
لبخندي زدم،مشغول خوردن باقي غذا شدم.
بعد از اتمام از غذا از روي میز بلند شدم،بعد از تشکر شروع به جمع کردن میز شدم؛خواستم
ظرف هارو بشورم که مامانم اجازه نداد.با یه شب بخیر بلند به سمت اتاقم رفتم،فردا روزي سخت
درانتظارم بود...خدایا به امید تویي گفتم و به سمت تخت رفتم،کم کم چشمام بسته شد و به خواب
عمیقي فرو رفتم.
بعد از خریدن روزنامه،از مغازه بیرون اومدم؛به گوشه اي رفتم و روي اون نشستم...بعد از باز
کردن روزنامه شروع به خوندن اون کردم.
این چهارمین روزنامه اي بودکه امروز مي خوندم!
پنج ساعتي مي شه که تو این خیابونا دنبال شغل مناسبي هستم؛اما تا مي فهمن که سابقه دارم ،یه
جورایي من رو مي پیچونن.آهي کشیدم و شروع کردم به خوندن روزنامه؛اما هیچي نصیبم
نشد.آهي کشیدم و روزنامه رو به روي سرم گذاشتم،با ناراحتي فراوون سرم رو پایین انداختم.
شروع کردم به بازي کردن،با سنگي که زیر پام بود.
با صدایي سرم رو باال آوردم:
_عمو،یه آدامس مي خري؟
کودکي ریزه میزه،با چشم و ابروي مشکي و موهاي خرمایي،نیمي از صورتش سیاه شده بود.دلم
به حالش سوخت،همیشه فکر مي کردم.بدبخت ترین آدم دنیا منم؛اما االن مي بینم بدتر از منم وجود
داره.دستم رو تو جیبم بردم و باقي پولي که براي روزنامه آورده بودن رو بیرون آوردم و به دست
بچه دادم؛بچه با خوشحالي گرفت و گفت:
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_ممنون.
صداش برخالف هیکل و قیافه ي ریزه میزَ ش،نسبتا کلفت بود.

لبخندي زدم و گفتم:
_چطور یه دوهزارتومني مي تونه؛خوشحالت کنه!؟
پسر که برگشته بودو قصد رفتن داشت ،از حرکت ایستاد؛به سمت من برگشت کمي مکث کرد؛با
شک به سمت من اومد.متعجب کمي جا به جا شدم که کنارم نشست.با همون صداي کلفت و البته
نازش گفت:
_آره یه دو هزارتومني مي تونه،من رو خوشحال کنه؛چون همین مي تونه شانسي واسه رفع
گرسنگي من باشه.
متعجب بهش زل زده بودم،پسر نگاهش رو به من دوخت و لبخندي تلخ زد؛که همین تلخیش هم کام
من رو تلخ کرد.همونطور ادامه داد:
_ما یه رئیس داریم،اگه تا امشب هرکدوممون ده هزارتومان واسش جمع نکنیم،بهمون شام نمي
ده؛هرچند شام نون و پنیره اما براي اونایي که گشنه هستن،همون پنیر مزه ي پیتزا مي ده.
با ناراحتي بهش زل زده بودم که متوجه شد و رو برگردوند.
ماهان:مي خوام امثال خودم رو بهت نشون بدم.
بلند شد؛همونطور که پشتش به من بود گفت:
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_همراهم بیا.
به راه افتاد من هم متعجب بلند شدم و به دنبالش رفتم،به خیابون اصلي رسید؛با ترافیک عظیمي
روبرو شدم.
با دست به سمتي اشاره کرد،نگاهم رو به اونجایي که اشاره کرد دوختم؛با دیدن پسرهایي که چندین
بار به شیشه مي زدن؛اما کسي اهمیت نمي داد،دلم یه جوري شد...دخترهایي که با گل ها و دستمال
هاي زیادي از این ماشین به اون ماشین مي رفتن.بعضي هاشون ناامید مي شدن و بعضي هاشون
هم خوشحال.
دستام رو مشت کردم و با حرص به ماشین هاي مدل باالیي که حتي زحمت پایین کشیدن شیشه را
به خودشون نمي دادند نگاه مي کردم.
پسر گفت:
_الزم نیست حرص بخوري،توام اگه جاي اونا بودي همین کارو مي کردي.
متعجب بودم،این بچه چقدرخوب حرف مي زد باهمان لحن پرسیدم:
_اسمت چیه؟
چندسالته؟
پسر آهي کشید و گفت:
_اسمم ماهانه??،سالمه.
ناراحت شدم،بچه اي که االن باید روي درسش تمرکز مي کرد،اینجا کار مي کرد.
ماهان نگاهش رو ازم گرفت و به سمت دیگه برگشت و گفت:
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_اونجوري نگام نکن،از ترحممتنفرم.
متعجب تر از قبل بهش نگاه کردم،این بچه با این غرور چجوري اینجا کار مي کرد!؟
پسر دوباره نگاهش رو به روبرو دوخت و باهمان حالت غمگینش گفت:
_از ماست که برماست.
با صداي رعد و برق ماهان براي لحظه اي ساکت شد،به آسمون خیره شد.
با ریختن قطرات باران به صورتش لبخندي زد و گفت:
_هوا هم گرگ و میش و البته قشنگه،
شباهت خاصي به زندگي من داره؛
البته فقط قسمت گرگ و میش این رعد و برق شباهت به زندگیم داره...
قسمت زیبایش خیلي وقته که تموم شده.
نمي خواستم بپرسم؛اما کنجکاو شدم و پرسیدم:
_چیشد که تو به اینجا رسیدي!؟
ماهان که انتظار پرسش اینسوال رو نداشت؛متعجب و حیرت زده به سمتم برگشت و گفت:
_دوس داري بدوني!؟
سرم رو تکون دادم و گفتم:
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_آره...
آهي کشید و گفت:
پس خیلي خالصه مي گم،چون سرم شلوغه،همه چي از ي?ه لجبازي احمقانه شروع شد؛پدر و
مادرم خیلي به من گیر مي دادن...خودشون هم که مدام جنگ و جدال داشتن...آخرش هم از هم جدا
شدن.منم که ?? ساله بودم،پسري بودم که دوست داشتم آزاد باشم؛اما پدرم که سرپرستیم رو به
عهده داشت اجازه نمي داد؛دیگه زده بودم به سیم آخر،از خونه فرار کردم از یک سو مي
ترسیدم،گیر پلیس بیفتم از یک سو جایي واسه موندن نداشتم؛درآخر گیر این مردک افتادم و این
سرنوشت من شد..
انقدر تند و سري توضیح داده بود که فرصت پرسش سوالي به من نداد.مثل اینکه فکر کردن به
گذشته آزارش مي داد.باز سوالي به ذهنم رسید گفتم:
_هیچوقت قصد برگشتن به خونتون رو نداشتي!؟
ماهان سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت:
_نچ،مي ترسم،اگه برم قبولم نکنه چي !؟اگه قبولم نکنه،من رو مي بره پیش مادربزرگم و از اینجا
دورم مي کنه؛من به هیچ وجه نمي تونم از اینجا دور شم.
متعجب گفتم:
_چرا!؟
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ماهان شونه اي باال انداخت و گفت:
_نمي دونم،شاید بتونم کاري کنمپدر و مادرم باهم آشتي کنن.البته به کمک یکي نیاز دارم.
بي فکر سري تکون دادم و گفتم:
_اگه بخواي من هستم.
لحظه اي چشم هاي مشکي رنگش برقي زد اما خودش رو کنترل کرد و تو جلد جدي اش فرو
رفت و گفت:
_مطمعني!؟
چندین بار پشت هم سرم رو تکون دادم و گفتم:
_مطمعنم.
ماهان سري تکون داد و گفت:
_امیدوارم پشیمون نشي...
باصداي دختري که مدام ماهان رو صدا مي زد،هردو به سمت صدا برگشتیم؛ دخترکي چشم آبي با
موهاي طالیي روبرویمونوایساده بود.
دخترک روسري با گل هاي رنگي که روي آن بود،به سرش بسته بود؛تمام پیراهنش خاکي
بود...ماهان با لحني که معلوم بود؛هول کرده به سمتم برگشت و گفت:
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_م..من باید برم...فردا ساعت پنج همینجا مي بینمت فعال.
و سریع رفت.شگفت زده صورتم رو برگرداندم،کاله سویشرتم را روي سرم انداختم آرام آرام قدم
بر مي داشتم؛که صدایي جیغ دخترونه اي بلند شد .ترسیده سرم رو باال آوردم..
با دیدن چندپسر که قصد داشتند،دختري رو به زور سوار موتورشون کنن...قدمي به جلو
برداشتم؛اما با یادآوري اینکه ?سال پیش هم به خاطر همین رفتار انسان دوستانم چه بالیي سرم
اومد؛از جلو رفتن پشیمون شدم و عقب گرد کردم.
برگشتم؛خواستم برم که دوباره حس عذاب وجدان به سراغم اومد.پوفي گفتم و برگشتم وقتي دیدم
دختر بیچاره رو سوار موتورشون کردن؛حرصي شدم و خونم به جوش اومد.دختر مدام جیغ مي
کشید،گریه مي کرد؛اما به خاطر چاقویي که دست یکي از پسرها بود هیچکس به فریادش نمي
رسید.با دیدن چاقو ? سال پیشجلو چشمم اومد و لرزشي به بدنم افتاد؛اما فوري به این فکر کردم
که اگه خواهر خودم بود چي!؟
دلم رو به دریا زدم،قبل از اینکه پسر موتور رو روشن کنه...جلو رفتم وقتي کامل بهشون
رسیدم؛با صدایي نسبتا بلند گفتم:
_چیکارش داري!؟
پسري قصد داشت موتور را روشن کند؛ به سمتم برگشت.با دیدنش،قیافم در هم رفت پسري
حدودا?? ساله،با چشم هاي کامال مشکي ،موهایي که از دو طرفش تراشیده شده بود و فقط وسطش
مو داشت.پایین چشم هایش کامل گود افتاده بود،ابروي سمت چپش شکسته بود و جاي بخیه کامل
مشخص بود.
تو دلم گفتم به احتمال زیاد معتاده،پسر که دهانش رو باز کرد بوي گنده موادي که معلوم بود به
تازگي مصرف کرده حالم رو بد کرد.
دیگه به یقین رسیدم که اون معتاده،پس سعي کردم با مالیمت باهاش رفتار کنم؛ اما باز هم یاد
اتفاق? سال پیش افتادم...
سعي کردم آروم باشم.
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پسر عصبي گفت:
_بکش کنار تا کنارت نزدم.
با صدایي آروم که انگار از ته چاه در مي اومد گفتم:
_اول این دختر رو پیاده کن،بعد منم مي رم کنار و اجازه مي دم شما دونفر برید.
پسر دومي جلو اومد و روبروم وایساد.
با دست راستش به شونه ام زد،چون انتظار نداشتم کمي به عقب رفتم؛ اما خودم رو کنترل کردم و
وایسادم و پروتر از قبل گفتم:
_همین که گفتم،تااین دختر رو پیاده نکنید من از اینجا تکون نمي خورم.
پسر اولي بلند خندید و رو به پسر دومي گفت:
_فرشید فکر کنم،این بچه جونش میخاره تو بخارونش من فعال خماره خمارم...
پسري که حاال فهمیدم اسمش فرشیده سري تکون داد و جلو اومد.پسري حدودا?? ساله،با چشم
هایي آبي رنگ ،موهایي خرمایي که برعکس پسر اولي موهاش بلند بود و از پشت بسته
بود.آثاري از خماري و معتاد بودن تو صورتش ندیدم.
با مشتي که تو صورتم خورد از فکر بیرون اومدم.
یه لحظه سردرد عمیقي تو سرم پیچید؛ شاید به خاطر اینه که مدت ها تمرین نداشتم..
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سرم رو به چپ و راست تکون دادم و به روبرو نگاه کردم،که با چشم هاي خندون فرشید روبرو
شدم.پوزخندي زدم و گفتم:
_مشت قوي بود؛اما قوي تر از مشت من که نیست.
هنگ کرده بود و به حرفم فکر مي کرد،از فرصت استفاده کردم؛با تمام توانم مشتي محکم به وسط
شکمش زدم.چون تو فکر بود و من بي هوا زده بودم؛تلو تلو خورد و روي زمین افتاد.
زمین خوردنش با آخ گفتنش یکي شد،چشم چرخوندم و به موتور نگاه کردم که نگاهم با نگاهي پر
از خواهش روبرو شد.دخترک با خواهش و التماس نگاهم مي کرد،دلم به حالش سوخت؛خواستم
برم جلو که کالهم به عقب کشیده شد.
شخصي کالهم رو گرفته بود و همینطور مي کشوند،یهو من رو برگردوند و مشتي به دماغم
کوبید؛از درد فریادي زدم و روي زمین افتادم.
درد دماغ قلبم رو هم مي سوزوند،با ریختن چیزي داغ روي دستم به دستم نگاه کردم؛کف دستم که
کمي خوني شده بود.
سعي کردم بلند شم؛دستام رو روي زمین گذاشتم و به تمام توانم بلند شدم.
بازهم دردي تو دماغم پیچید؛اما وقتي به یاد نگاه پر خواهش دختر مي افتادم نمي تونستم اینجا
وایسم و همینطوري نگاهشون کنم...
درد دماغم رو فراموش کردم و عصبي نگاهم رو به دوتا پسري که با پوزخند به من نگاه مي
کردن دوختم.درد دماغم رو حس مي کردم؛اما نادیده مي گرفتم...دستي به دماغم کشید و بعد از
پاک کردن خون،عصبي به سمتشون قدم برداشتم.فرشید خندید و گفت:
_تو هنوز آدم نشدي!؟
رو به پسري که سمت موتور وایساده بود؛کرد و گفت:
_فربد این پسره هنوزم تنش میخاره؛چیکارش کنم؟
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پسري که حاال فهمیده بودم؛اسمش فربده پوزخندي زد و باهمون لحن خمار و کشدارش گفت:
_بازم بخارونش.
فرشید باشه اي گفت و فوري به سمتم اومد؛هنوز به من نرسیده بود که پاهام رو باال گرفتم و محکم
به شکمش زدم...بااین ضربه فرشید از درد فوري خم شد و شکمش رو گرفت...دستي به دماغم
کشیدم،هنوزم که هنوزه خون ریزي ادامه داشت.عصبي دستي به خون کشیدم؛که باعث درد دماغم
شد.چشمام رو باز و بسته کردم؛تا اینجوري کمي از درد دماغم کمتر شه.که با صدایي که نزدیک
من بود؛به خودم اومدم و چشمام رو باز کردم.که بافرشید روبرو شدم فوري چشم چرخوندم با
دیدن،دستاي مشت شده اش فوري خودم رو آماده کردم؛تا دستاش باال اومد مشتش رو با دست
راستم گرفتم کم کم دستم رو به سمت مچش رسوندم و تمام توان پیچوندم،از درد آخي بلند گفت.به
دستاش نگاه کردم که حاال رگ هاش بیرون زده بود.به قیافه اش که حاال از درد قرمز شده بود
نگاه کردم و پوزخندي زدم و گفتم:
_قلدر بازیات ته کشیده؟مي دوني من کیم؟من تموم ورزش هاي رزمي رو فول فولم اگه بخوام
همین االن دخلت اومده...ولي حیف که نمي خوام تو دردسر بیفتم.
فرشید لب باز کرد؛که چیزي بگه که با صداي آژیر پلیس فوري لبش رو بست و از من دور
شد...همونطور که دور مي شد گفت:
_امروز نشد،ولي من یه روز آدمت مي کنم...
فربد هم پوزخندي زدو سري تکون داد،فوري سوار موتور شدن؛دختر بیچاره رو پرت کردن اون
وسط و رفتن...
صداي آژیر پلیس ها قطع شد،زهي خیل باطل اصال بابت این دعوا نیومده بودن...سري تکون دادم
و به سمت دختر رفتم به گوشه اي مچاله شده بود و از ترس به خودش مي لرزید...خواستم دستش
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رو بگیرم؛اما پشیمون شدم عصبي و کالفه سرم رو باال گرفتم و نگاهم رو به مردمي که تنها نگاه
کردن رو بلد بودن دوختم...با صدایي که از روي خشمم بلند شده بود؛گفتم:
_بسه،سینما االن بسته مي شه؛مي تونید برید...البته اگه زحمتي نمي شه؛چندتا از با وجداناتون بیاد
به فریاد این خانم برسه کمکش کنه.با کنایه اضافه کردم:
_البته اگه مزاحم تماشا کردنتون نمي شم...
بعد از حرفم دوتا از زن ها اومدن جلو و بقیه کم کم شروع به رفتن کردن...
یکي از زن ها با صدایي که پر از ناز قاطیش بود؛گفت:
_اصال حرف وجدان وسط اومد؛من از خود بیخود شدم...
اهمیتي به حرفش ندادم؛ تنها پوزخند زدم و با صدایي که بشنوه گفتم:
_آره از بس با وجدانید؛یه زنگ به پلیس نزدید.
زن فوري گفت:
_یعني چي!؟االن من شدم آدم بده...
شونه اي باال انداختم و گفتم؛از اولم من نگفتم؛خوبید...شما خودتون پریدید وسط،زن که کم آورده
بود؛با حرصي پوفي گفت و برگشت خواست بره که گفتم:
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_حاال که تا اینجا اومدید،به همراه این خانم یه کمکي کنید؛ ایشون رو این تخته سنگ بشینن بعد مي
تونید برید..
زن دوباره به سمتم برگشت؛چشم غره اي رفت و با ناز به همراه زني که از اول تا آخر حرفامون
ساکت بود به سمت دختر بیچاره رفتن ...بعد از اینکه کمکش کردند؛بدون هیچ حرفي رفتن.
به سمت دختر رفتم،هنوز هم مي لرزید...
پوفي گفتم و به اطراف نگاه کردم؛با دیدن سوپر مارکت خداروشکري گفتم و به سمت سوپر
مارکت رفتم...بعد از خریدن یه آب معدني به سمت دخترک که به سنگ فرش زیر پاش زل زده
بود،رفتم...آب معدني رو باز کردم و به سمتش گرفتم باصداي تقریبا آرومي گفتم:
_بفرمایید...
امادخترک نیمنگاهي هم به من نکرد،کالفه دستام رو باال بردم و خیلي آروم جلوي چشماش تکون
دادم؛که دخترک پلکي زد و به خودش اومد...تازه نگاهش به من افتاد و یهو به سرعت از جاش
بلند شد؛ترسیده عقب گرد کردم..دخترک هنوزم مي لرزید؛کم کم چونه هاي لرزونش رو به کار
انداخت و با لکنت گفت:
_ا...اونا رفتن!؟
و دوباره با ترس به اطرافش نگاه کرد،اگه وضعیت چنددقیقه پیش رو نمي دیدم به یقین مي
رسیدم،که این دختره دیوونست؛اما حاال که دیدم چه اتفاقي واسش افتاده مي دونم؛که هنوزم تحت
تاثیر اتفاقیه که واسش افتاده...لبخندي کم رنگ زدم؛تا دخترک از آن حالت در بیاد و خیالش راحت
شه...همینطور هم شد...دخترک با دیدن لبخندم کمي آروم شد؛خیلي آروم به سمت تخته سنگ رفت
و روش نشست...آب رو به سمتش گرفتم و گفتم:
_یکم از این آب بخورید تا حالتون جا بیاد..
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دستاي لرزون دختر جلو اومد و آب رو از دستم گرفت؛بعد از اینکه کمي از آب خورد...دوباره
نگاهش رو به چشمام دوخت و گفت:
_خیلي ممنونم،اگه شما نبودید؛معلوم نبود چه بالیي به سرم مي اومد...
تنها لبخندي زدم و گفتم:
_کاري نکردم؛وظیفم بود.
دخترک همچنان به چشام زل زده بود؛اینبار رو قیافش دقیق شدم...دختري که پوستش تقریبا گندمي
بود،با چشماي درشت قهوه اي که خیلي تیره رنگ بود و ابروهایي کشیده،بیني متناسب با
صورتش داشت نه زیاد بزرگ نه زیاد کوچیک و لب هایي خیلي کوچیک که به صورت گردش
مي اومد...در کل خیلي خوشگل نبود؛اما مي شد گفت بانمکه.کمي بعد نگاهش رو ازم گرفت..
کنجکاویم باعث شد؛سوالي که تو ذهنم بود رو ازش بپرسم:
_مي شه بپرسم؛اونا باشما چیکار داشتن؟
دختر سري تکون داد و با صداي آرومش گفت:
_اونا هدفشون گیر انداختن برادرم بود،چندماه پیش کلي بدهي باال آورد و االنم پیداش نیست...
ناراحت ابرویي باال انداختم و سرم رو پایین انداختم و گفتم:
_من واقعا شرمندم نباید این سوال رو مي پرسیدم...
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دخترک بلند شد و درحالي با دست پشت مانتوش رو مي تکوند گفت:
_نه،اتفاقا شما نباید شرمنده باشید،کسي که باید شرمنده باشه برادرمه که زن و بچش رو بین این
همه طلبکار ول کرده و رفته....
سکوت کردم و چیزي نگفتم؛البته چیزي هم نداشتم بگم دختر که سکوتم رو دید خم شد و کیفش رو
برداشت...دستش رو داخل کیفش برد و کارتي بیرون کشید!کارت رو به سمتم گرفت و گفت:
_این آدرس کافه ماست؛خوشحال مي شم فردا به این آدرس بیاید...
متعجب دستام رو باال بردم؛کارت رو گرفتم و درهمون حال گفتم:
_براي چي!؟
دخترک لبخندي زد و گفت:
_شما فکر کنید؛براي جبران کارتون...
لبام رو باز کردم که چیزي بگم؛اما دخترک فرصت نداد و پرید وسط حرفم...همان طور که ازم
دور مي شد گفت:
_فردا مي بینمتون...
بدون اینکه منتظر جوابم باشه فوري دور شد،لبام رو غنچه کردم و جلو دادم و متفکر به کارت تو
دستمنگاه کردم "کافه(")...
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******************************************روي مبل نشسته بودم؛همچنان
زل زده بودم به کارت تو دستم...با صداي پدرم کارت را داخل جیبم گذاشتم و نگاهم رو بهش
دوختم..
پدرم درحالي دندون هاش رو با نخ دندون تمیز مي کرد؛گفت:
_خب،پسر من امروز چیکارا کرد؟
با یادآوري امروز سرم رو پایین انداختم؛شروع به بازي با انگشتام کردم...با دستي که روي شونه
هام قرار گرفت،سرم رو باال گرفتم؛که با لبخند پدرم لبخندي روي لبام نشست.پدرم دستش رو
روي شونه ها به حرکت در آورد و گفت:
_ناامید نشو؛فردا قوي تر از امروزت به راهت ادامهبده.
نگاهم رو به دیوار روبروم دوختم و درهمون حال گفتم:
_مرغي که تخم طال نداره؛قُد قُد کردناش الکیه،من االن مثل همون مرغم یه آدمسابقه دار که همه
ازش فرارین..کیو دیدید به یه آدم سابقه دار اجازه بده که تو محل کارش کار کنه!؟
آهي کشیدم؛سکوت کردم و همونطور به روبروم زل زده بودم.
صداي پدرم،رشته افکارم رو پاره کرد:
_آره؛اما یادت باشه،مرغي که تخم ساده میذاره ،ارزشش بیشتر از مرغیه که تخم طال
میذاره...چرا؟چون تخم طال تنها ارزش پولي داره؛اما تخم ساده هم ارزش پولي داره هم ارزش
خوردن.
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پوزخندي زدم و گفتم:
_تو این دوره زمونه همه به همون پولش اهمیت مي دن...
پدرم دست از تمیز کردن دندونش برداشت،بلند شد و همانطور که به آشپزخانه مي رفت؛بلند گفت:
_تا وقتي اینجوري ناامید هستي انتظار امید رو نکش،امید آدما خودش تقویت نمي شه؛ این آدمان
که باید امیدشون رو تقویت کنن..
چي مي گفتم؟مي گفتم من هیچ چیزي غیر از ناامیدي ندارم؟منهمبراي اینکه خیال پدرم رو راحت
کنم گفتم:
_نگران نباش،من تمام تالشم رو مي کنم.
جوابي نشنیدم،بلند شدم و تصمیم گرفتم یه سر به آرام بزنم.
طبق عادتي که از گذشته ها داشتم؛بدون اینکه در بزنم درو باز کردم و وارد اتاق شدم...با دیدن
دخترکي که کنار آرام نشسته بود و روسري سرش نبود،خجالت زده سرم رو پایین انداختم و
درهمون حال گفتم:
_ش..شرمنده مامان نگفت مهمون داریم..
صداي خنده ي ریزي باعث شد؛سرم رو باال بیارم....با دیدن دخترک چشم سبزي که حاال روسري
بر سر داشت و مدام مي خندید؛نفسي عمیق کشیدم..به آرام زل زدم که یه لحظه متوجه رنگ پریده
ي صورتش شدم چشمام رو ریز کردم و خواستم جلو برم که صداي دخترک بلند شد:
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_آرام جون نگفته بودي چنین داداش خجالتي و البته جذابي داري..
بعد از حرفش چشمکي به آرام زد؛که باعث به وجود اومدن اخمي روي پیشونیم شد...نمي دونم
چرا؛اما انرژي منفي از دخترک احساس مي کردم.دخترک بلند شد وکمي جلو اومد؛دقیقا روبروم
وایساده بود..همونطور که تو چشمام زل زده بود،دستاش رو جلو آورد و گفت:
_من محیا مهراد ،همکالسي آرام هستم.
اخم روي پیشونیم بیشتر از قبل شد و همونطور به محیا زل زده بودم...محیا که دید قصد دست
دادن ندارم دستش رو پایین آورد و گفت:
_چقدر ناز داري پسر..
دیگه داشت عصبیممي کرد،خواستم چیزي بگم؛ اما متوقف شدم و فوري به سمت در رفتم.ولي قبل
از خارج شدن برگشتم و به بالکني که تو اتاق آرام قرار داشت نگاه کردم...امیدوار بودم آرام اون
کاري که تو ذهنم بود رو انجام نداده باشه....
******************************************کمي از مربا رو داخل نون
ریختم و تو دهنم گذاشتم و شروع کردم به جویدن؛چایي روي میز رو برداشتم؛کمي هم از چایي
خوردم...همونطور که درحال خوردن بودم نگاهم به آرام افتاد،مدام اضطراب داشت.دستام رو
جلوي دهنم قراردادم،تک سرفه اي کردم و گفتم:
_مامان جان دیشب چرا نگفتي مهمون داریم!؟
گفتن اینحرفم مساوي شد،با پریدنرنگ آرام پس شکم درست بود...مادرم گفت:
_مهمون چیه!؟چي میگي امیر!؟
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کالفه چشام رو روي هم قرار دادم؛کمي بعد باز کردم و به آرام زل زدم...چشام رو ریز کردم و
گفتم:
_اخه دیشب حسام گفت،شما زنگ زدید؛بهش و دعوتش کردید.بیخیال حتما باز من رو
سرکارگذاشته.
مادرم چیزي نگفت و سرش رو تکون داد.بلند شد؛مشغول جمع کردن میز شد...
بعد از رفتن مادرم،نگاه پر حرصم رو به آرام انداختم و گفتم:
_اگه به مامان چیزي نگفتم،دلیل براین نمي شه که بازخواست نشي.شانس آوردي من امروز مي
رم بیرون،ولي مطمعن باش وقتي که برگشتم خونه،باید پاسخگو باشي فهمیدي!؟آرام سکوت کرده
بود و مي لرزید.عصبي به سمتش خیز برداشتم و مچ دستش رو گرفتم و گفتم:
_فهمیدي!؟
آرام دست آزادش رو به سمت دستم آورد،درحالي که سعي داشت؛ دستش رو از دستم رها کنه به
تندي سري تکون داد..
دستش رو ول کردم که اشکي از گوشه ي چشمش چکید،دلم گرفت؛ اما اگه االن اینجوري برخورد
نمي کردم نمي ترسید...از روي میز بلند شدم و درحاليکه به سمت در مي رفتم بلند گفتم:
_من دارم مي رم..
مادرم فوري از آشپزخونه بیرون اومد و درحالي که لبخندي بر روي لباش بود گفت:
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_برو پسرم خدا به همرات.
لبخندي زدم و فوري از خونه خارج شدم،تصمیم گرفتم اول از همه به کافه اي که دختر گفته
بود،برم.شاید اونا شغلي سراغ داشته باشن.به سمت خیابان رفتم و با دست تکان دادن اولیمن
تاکسي نگه داشت،سوار تاکسي زرد رنگ شدم؛آدرس رو دادم و تکیه ام رو به صندلي
دادم.باصداي راننده که مي گفت رسیدم فوري حساب کردم و پیاده شدم.با دیدن کافه اي که بیرونش
پر بود از گل هاي محمدي و نرگس لبخندي رو لبام نشست.دیوار هاي بیروني کافه طرح گل هاي
رنگارنگبود.لبخندي زدم و خواستم وارد شم که یهو صداي چند موتوري اومد متعجب نگاهم رو
به پشتم انداختم که با برخورد چیزي تو صورتم تنها چشام رو بستم که چیزي داخل چشام
نره.ترسیده بودم اما همین روند ادامه پیدا کرد و مدام چیزهاي مختلفي به سمتم پرتاب مي
شد.باصداي جیغ کسي سرم رو پایین بردم و دستي به صورتم کشیدم و سرم رو باال آورد که با
نگاه نگران دخترک روبرو شدم.
صداي روشن شدن موتورها به گوشم رسید،فوري برگشتم و دویدم به سمتشون؛اما دیر شده
بود.خیلي زود و با سرعت از اونجا دور شدن؛هرچقدر هم که پشتشون مي دویدم بي فایده بود.با
عصبانیت دستم رو به سمت لباسم بردم و شروع کردم به تکوندن لباسم؛اما با چیزهاي چسبناکي
که به دستم چسبید،حالم بدتر از قبل شد.به صورت چندشي دستم رو کنار نگه داشتم و شروع کردم
به پاک کردنش.با ریختن مایعي به صورتم دستي به صورتم کشیدم؛که دستم به همون تخم مرغ ها
خورد.خیلي عصبي بودم از روي عصبانیت چشام رو بستم که صدایي به گوشم رسید:
_شما بفرمایید داخل،تا من واستونلباس تازه بیارم..
متعجب چشام رو از هم باز کردم؛که با همون چشمهاي درشت دیروزي روبرو شدم .چشاش
عجیبمهربون بود و لبخندي بر لب داشت .وقتي دید؛من بهش زل زدم و حرفي نمي زنم،دستش
رو باال برد و گفت:
_اوه ببخشید،سالم...
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سري تکون دادم و خیلي آرومسالم گفتم.دست خودم نبود،امروز همه چي واسم گرون تمومشد.اون
از آرام اینم از این موتوري هایي که به سراغم اومدن.دخترک که حالم رو درک کرد؛ بدون اینکه
چیزي بگه خودش زودتر به داخل کافه رفت و من هم به همراهش رفتم.وارد کافه که شدم
دیوارهایي که تلفیقي از رنگ زرد و سفید بود آرامشي رو به قلبم سرازیر کرد.کافه ي زیبا و
البته کوچیکي بود.همینجوري درحال نگاه کردن به اطرافم بودم که چشمم خورد،به مرد و زني
که روي میز قهوه اي رنگي نشسته بودند؛که درست روبروم قرار داشت.متعجب و با دهني باز به
من زل زده بودند.خجالت زده چشام رو بستم،پشت چشمم رو خاروندم که صدایي به گوشم
خورد.متعجب برگشتم که با مردي میانسال با موهاي جو گندمي روبرو شدم،با چشم هاي مشکیش
به من زل زده بود.من هم همونطور متعجب بهش زل زده بودم؛که مرد دوباره لب باز کرد و
گفت:
_خوبي پسرم!؟
متعجب و بالکنت گفتم:
_ب...بله؛اما شما!؟
مرد خندید و درحالي که جلو مياومد؛گفت:
_نترس،آشنا مي شیم.
دوباره تو سکوتکامل بهش زل زدم.کمي جلو اومد و دستش رو روي شونه ام قرار داد و گفت:
_فعال بریم تا تو یه دوش بگیري؛از این حال در بیاي...
متعجب بودم،این مرد کي بود که مي گفت دوش بگیرم؛اما فرصت سوال پرسیدن نداد و
همونطوري هولم مي داد.منم دیگه بدون هیچ سوالي با هول دادن هاي همینطوري به جلو مي
رفتم.
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****************************************بعد از اینکه یه دوش کامل و
اساسي گرفتم از حموم بیرون اومدم.نمي دونم لباس هایي که داخل سبد بود واسه کي بود؛اما کامل
اندازه ام بود،به جز پیراهنش که مطمعنا اونم به خاطر الغر شدن خودم بود.وقتي کامل آماده شدم
از حمومبیرون اومدم،اینبار کامل به اتاقي که داخلش بودم نگاه کردم،اتاقي با دیواره هاي سفید
رنگ و قفسه ي کتاب و البته یه تخت دونفره که گوشه اي از اتاق بود...متعجب بودم؛چون تنها
همین ها داخل اتاقش بود.بیخیال شونه اي باال انداختم و از اتاق بیرون زدم ...وقتي که از اتاق
بیرون اومدم با دوتا راه برخوردکردم.االن از کدومسمت مي رفتم!؟من که تمام مدتي که اون مرده
من رو هول مي داد،تو فکر بودم و حتي راه رو یاد نگرفتم.کالفه پوفي گفتم،دستي به موهام کشیدم
و موهاي خیسم رو به هم ریختم.یهو صدایي از پشتم اومد؛که باعث شد دومتر به هوا بپرم.ترسیده
برگشتم و به پشتم نگاه کردم؛که پسر بچه اي رو دیدم.پسر بچه با چشم هایي آبي رنگ و موهایي
خرمایي به من زل زده بود.کمي بعد سري تکون داد و گفت:
_چقدر ترسویي تو...
من که همینطوري متعجب به پسر بچه زل زده بودم؛گفتم:
_ها!؟
پسر بچه گفت:
_هیچي بابا،همراه من بیا.
و جلوتر از من به راه افتاد،انگار اومده بودم سرزمین عجایب،چه خبر بود!؟اول که اون پیرمرده
بعد هم این پسر بچه،نکنه وقتي بهم تخم مرغ پرتاب مي کردن من فراموشي گرفتم.همینطور که تو
فکر بودم صداي پسر بچه به گوشم رسید:
_بیا دیگه،نگران نباش االن جواب همه ي سواالت رو مي گیري.
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متعجب به سمتش برگشتم؛که نگاهش رو ازم گرفت و رفت.من همعین کسي که از دنیاي دیگه
اومده به همراهش رفتم.باورم نمي شد ،به حرف یه بچه اعتماد کردم.پسر بچه به سمت راست
رفت و کمي جلوتر که پله بود؛از پله ها پایین رفت و بازهم من به دنبالش بدون هیچ حرفي یا
سوالي مي رفتم.از پله ها که پایین رفتیم؛باهمون سالن کافه اي که لحظه ي اول دیده بودم روبرو
شدم?.
اینبار برعکس سري قبل،هیچ مشتري نبود.چشم چرخوندم که با ? جفت چشم که به من زل زده
بودند؛روبرو شدم.متعجب لبم رو تر کردم؛دهن باز کردم و گفتم:
_ببخشید مي شه بگید،اینجا چه خبره!؟از لحظه اي که اومدم،مدام مي خوام این سوال رو
بپرسم؛اما اصال فرصت نکردم.
مرد همونطور که دست به سینه به دیوار تکیه داده بود؛گفت:
_آره پسرم،شرمنده از اینکه فرصت نشد؛خودمون رو معرفي کنیم.من بهرام همتي پدر همین دختر
خانومي هستم؛که دیروز شما زحمت کشیدید و نجاتش دادید.دستش رو به سمت دخترک برد؛به او
اشاره کرد و گفت:
_ایشونم که مریم همتي دختر گلم هستن.
و دوباره به پسربچه اي که کنارش ایستاده بود،اشاره کرد و گفت:
_این آقاپسرم نوه ي پسري من،ماني همتي هستن.
نمي دونم به چه علت؛اما با گفتن نوه ي پسري صداش کمي ناراحت و آروم شده بود .یهو جرقه اي
به ذهنم زده شد،دیروز این دختر گفته بود؛ برادرش از دست طلبکارا فرار کرده.پس ناراحتي آقا
بهرام،به همین علت بود!؟
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کم کم که همه ي پازل هاي تو ذهنم چیده شد؛لبخندي بر روي لبام نشست دستم رو جلو بردم و
گفتم:
_من هم امیر مهربان هستم،خیلي خوشبختم.
آقا بهرام دستش رو جلو آورد؛دستم رو فشرد.
به دخترک که در سکوت کامل به ما زل زده بود؛ اشاره کردم و گفتم:
_دیروز دخترتون از من خواستن؛که بیام اینجا من هم براي همین اومدم.
آقا بهراملبخندي زد و گفت:
_بله پسرم،چون دیروز نجاتش دادي و اونم خواست جبران کنه؛البته این به نفع منهمشد.
متعجب شدم و گفتم:
_به نفع شما!؟
آقا بهرامسرش رو به معني آره باال و پایین کرد،گفت:
_من قراره از این شهر برم،از یک سو هم نمي تونستم دخترم و همینطور عروس،نوه ام رو تنها
بزارم؛اما حاال که تو اومدي؛مي خوام که اینجا بموني.عالوه بر کار یه جورایي مدیریت کني مي
دونم جاي کوچیکیه؛اما همینهم براي در آوردن یه لقمه نون خیلیه.
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یه لحظه نوري پر از امید،به قلبم سرازیر شد.گاهي اوقات انتظار خیلي چیزا رو نمي کشي و یهو
مي بینيخودش به سمتت اومده.درست لحظه اي که از همه چي ناامید مي شي و فکر مي کني همه
رو از دست دادي یهو امید بزرگي سراغت مي آد.لبخندي زدم و نفسي عمیق کشیدم؛که یهو با
یادآوري اینکه من یه سابقه دار بودم تمام امیدم فرو ریخت.چهره ي ناراحتم کامال آقا بهرام رو
متوجه ساخت براي همین پرسید:
_چیزي شده!؟
باید راستش رو مي گفتم،من از بچگي هم از دورغ گفتن خوشم نمي اومد،امروز هم باید طبق
همون صداقت بچگي ام جلو برم..همونطور که سرم پایین بود،با صدایي آروم گفتم:
_فکر نکنم،بتونم این پیشنهادتون رو قبول کنم...
پیرمرد؛با چشم هاي متعجب به من زل زد و گفت:
_آخه چرا!؟
نفسي عمیق کشیدم و گفتم:
_چون من یه سابقه دارم...
لحظه اي سکوت همه جا رو فرا گرفته بود،هیچکس چیزي نميگفت؛سرم رو باال آوردم که یهو تو
آغوش آقا بهرام فرو رفتم.یه لحظه تمام غمام رو فراموش کردم.انگار واقعا من پسري در سرزمین
عجایب بودم.آقا بهرام کمي بعد،من رو از خودش جدا کرد و گفت:
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_من مي دونم؛تو همین امیري هستي که االن روبرومه و با صداقت کامل با من حرف مي
زنه،اون امیري که تو گفتي رو من ندیدم...
چشمش رو روي هم قرار داد و گفت:
_پس بهت امید دارم...
اینبار مطمعن شدم که یا خواب هستم یا درهمون سرزمین عجایب،عجیب بود که کسي انقدر زود
اعتماد کنه....
با همون حالت متعجبم گفتم:
_واقعا شما چطور مي تونید انقدر راحت اعتماد کنید!؟اونم به پسري که تازه یه روز باهاش آشنا
شدید و البته اینکه سابقه دار همهست.
آقا بهرام باز همون لبخند مهربونش رو تحویلم داد و دستي به موهاي جو گندمیش کشید و گفت:
_این موها رو که تو آسیاب سفید نکردم.همه ي این ها حاصل تجربه هاي فراوونه..
آهي کشید و ادامه داد:
_البته همه ي این ها به کنار،من تمامي حس هام درسته،مثل االن که حس مي کنم خیلي پسر سربه
زیر و خوبي هستي..
ناخودآگاه پوزخندي زدم و گفتم:
_اصال فکر کنید منیه جاسوس یا حتي یه دزدم اونوقت چي!؟
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آقا بهرام اول لبخندي زد و یهو لبخندش به قهقه تبدیل شد و گفت:
_اگه به قول خودت تو همه ي این ها هم باشي،من دختر خودم رو مي شناسم!اون زرنگ تر از
این حرفاست.
پوزخندي کمرنگ روي لبام نشست،دیروز نبود کهببینه همین دختر به قول خودش زرنگش داشت
از ترس مي لرزید خواستم دهن باز کنم همه ي این چیزارو بگم اما دیدم بحث بي فایدست براي
همین تصمیم گرفتم سکوت کنم..به سمت دخترک و حتي ماني که تا االن ساکت بودند برگشتم که
ببینم اصال نفس مي کشن؟متعجب بودم حاال دخترک به کنار این ماني که باال ? متر زبون داشت
چرا ساکت بود؟سوالي که تو ذهنم بود رو بلند پرسیدم:
_شما دوتا همیشه انقدر ساکتید!؟
دخترک لبخندي کمرنگ زد و سرش رو پایین انداخت.متعجب از حرکتش بودم که ماني بلند گفت:
_عمه ي من خجالتیه و من هم نمي خواستم وسط حرف پدر بزرگ بپرم براي همین ساکت
بودم...االنم مي خوام اینو بگم که..
سکوت کرد و دیگه ادامه ي حرفش رونگفت.متعجب گفتم:
_بگو!
ماني نفسي عمیق کشید و گفت:
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_انقدر ناز نکن و قبول کن اینجا کار کني!دیگه جایي بهتر از اینجا پیدا نمي شه ها از من گفتن
بود.
از زبون درازي و البته شیرین زبوني این بچه خیلي خوشم اومده بود!لبخندي زدم و گفتم:
_شما چندسالته که انقدر زبون داري..
ماني تک سرفه اي کرد و تند به سمت اومد؛یکي از دستاش رو پشت سرش برد و اون یکي هم
جلو آورد...دستم رو جلو بردم و دور دستاي کوچولوش حلقه کردم.کمي بعد ماني دستش رو از
دستم بیرون آورد و گفت:
_شرمنده یادم رفت خودم رو معرفي کنم!من همونطور که پدر بزرگم گفتن ماني همتي هستم ??
سالمه وخیلي هم خوشبختم..
متعجب به اندام الغرش نگاه کردم! از بس که ضعیف و الغر بود،بهش نمي خورد؛که?? سال سن
داشته باشه البته برعکس اندام الغرش قدي بلند داشت..تنها لبخندي زدم و گفتم:
_خیلي خوشبختم آقا کوچولو..
ماني اخمي کرد و گفت:
_فکر نمي کنم با ?? سال سن درست باشه،من رو با کلمه ي کوچولو خطاب کنید...
از طرز حرف زدنش خندم گرفته بود؛اما سعي کردم جلوي خنده ام رو بگیرم...براي همین به
سمت آقا بهرام برگشتم و گفتم:
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_من از کي مي تونم مشغول به کار شم!؟
آقا بهرام لبخندي زد و گفت:
_تو از فردا بیا پسرم خیلي خوشحال مي شم؛من تا سه روز دیگه مي خوام برم..
لبخندي زدم و سري تکون دادم و گفتم:
_پس االن دیگه با من کاري ندارید!؟
آقا بهرام سري تکون داد و گفت:
_نه خیلي ممنون...
لبخندي زدم و گفتم:
_پس من از حضورتون مرخص مي شم.
آقا بهرام سري تکون داد و گفت:
_مراقب خودت باش پسرم خدانگهدار...
منم خدانگهداري گفتم و فوري از کافه بیرون اومدم..
انقدر خوشحالبودم که نزدیک بود پس بیفتم.خدایا شکرت باالخره شد.
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روبه روي آیینه نشسته بودم؛درحال خشک کردن موهام بودم.با یادآوري اینکه باالخره یه شغل
مناسب پیدا کرده بودم،لبخندي روي لبام نقش بست.خیلي سریع همه چي اتفاق افتاده بود.درسته
روز سختي بود،اول اینکه آرام...بایادآوري کاري که دیشب انجام داده بود ؛اخمي رو پیشونیم
نشست.فوري حوله رو روي تخت انداختم و از اتاق بیرون رفتم.مادرم که رفتهبود؛خونه خاله
نسرین پدرمم که سرکار بود.با قدم هاي عصبي به سمت اتاق آرام قدم برداشتم.وقتي رسیدم؛دستم
رو روي دستگیره قرار دادم تا در رو باز کنم که صدایي آروم به گوشم رسید.خودم رو به در
چسبوندم تا بهتر بتونم گوش بدم:
آرام:ببین پرهام؛اگه داداشم بفهمه خیلي بد مي شه،خواهشا دیگه به من زنگ نزن....
نمي دونمچرا؛اما لرزشي رو تو صداي آرام حس مي کردم...پرهام کي بود!؟از آرام چي مي
خواست!؟
نفس هام تند شده بود،با صداي بلند آرام از فکر بیرون اومدم.
آرام :برو بابا،چي فکر کردي!؟من از اولم به خاطر تهدیدات این کار رو انجام دادم االنم دیگه هیچ
چیزي واسم مهم نیست!
دوباره سکوتي برقرار شد؛اما کمي بعد صداي آرام از قبل هم باالتر رفت:
آرام:درست صحبت کن،برادر من قاتل نیست مي فهمي...
دیگه صدایي نیومد پشیمون شدم،خواهر من آدمي نبود که بخواد چنین کارهایي انجام بده...حتما
دالیل خاص خودش رو داره،تصمیم گرفتم که تنهاش بزارم براي همین خواستم برم که صداي
شکستن چیزي اومد.از حرکت وایسادم و بدون هیچ وقفه اي وارد اتاق شدم.آرام روي زمین نشسته
بود و گریه مي کرد.دلم گرفت خیلي آروم به سمتش رفتم و کنارش نشستم.دست سمت راستم رو
روي زمین گذاشتم و دست دیگه ام رو هم روي سرش قرار دادم.....اول چون سرش روي پاهاش
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بود متوجه حضور من نشده بود؛اما وقتي دستم رو روي سرش گذاشتم ترسیده سرش رو باالآورد
لبخندي زدم و گفتم:
_چي شده که خواهر گلم اینجوري اشک مي ریزه!؟
آرام سرش رو پایین انداخت و چیزي نگفت ،آهي کشیدم و گفتم:
_اگه بخواي مي توني به من بگي عزیز دلم،با جون و دل گوش مي دم به حرفات...
با اتمام حرفم دوباره سرش رو باال گرفت،چشماي آبیش پر از اشک شده بود...چشام رو باز و
بسته کردم که دوباره باعث شد اشکش اوج بگیره.به هق هق افتاده بود.با همون هق هقش گفت:
_از بي دفاعیت ناراحتم داداش،از لحظاتي که مردم قضاوتت مي کنن؛درحالي که نمي دونن
موضوع چیه!از اینکه نمي تونم از برادرم دفاع کنم.من خیلي آدم بدیم.
دستي که روي زمین بود رو مشت کردم و محکم کوبیدم به زمین بلکه اولش اینجوري خالي شم،با
سوزش دستم به دستم نگاه کردم که متوجه ُخرده شیشه هاي روي زمین شدم؛اما االن وقت فکر
کردن به این موضوع نبود..آهي کشیدم و گفتم:
_تو خیلي هم خواهر خوبي هستي!
آرام با چشم هاي پراز اشکش به من زل زد.باعث لبخندي بر روي لبام شد،دستم هنوز روي گونش
بود.بار دیگه به حالت نوازش گونه به صورتش کشیدم،آرام کمي چشماش رو بست که مساوي با
ریختن دوباره ي اشک هاش شد.با صدایي که غم توش موج مي زد؛گفتم:
_کاش بگي واسه چي گریه مي کني! کیه که خواهر گلم رو انقدر غمگین کرده و باعث شده اشک
به چشماش بیاد!؟

74

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
گریه ي آرام لحظه اي متوقف شد؛تو چشام نگاه کرد و همونطور که از گریه ي قبلش هق هق مي
کرد گفت:
_داداش،م...من گول خوردم!
متعجب آرام رو رها کردم،ابرویي باال انداختم و گفتم:
_متوجه منظورت نمي شم!
آرام کمي چشماش رو بست و گفت:
_محیا رو که یادته!؟هموني که دیروز تو اتاقم بود؛اون یکي از دوستاي مدرسم بود.دیروزم که
اومده بود خونمون از طریق بالکن اومده بود؛چون مامان ازش خوشش نمي آد.البته منم به خاطر
کارهایي که باهام کرده ازش خوشم نمي آد؛ولي با تهدیداش مجبور بودمباهاش دوست
بمونم،دیروزم باتهدید من به اتاقم اومد.
با یادآوري موضوع دیشب،اخمي رو پیشونیم نشست وهمونطور که متعجب بودم از حرفاي آرام
رو بهش گفتم:
_تهدید چي!؟موضوع چیه!؟
آرام باحالتي که شرمگین بودنش رو نشون مي داد،سرش رو پایین انداخت و گفت:
_پارسال محیا هي از اینکه تنها بودن بده و این حرفا مي گفت؛سعي داشت بااین حرفاش رو من
تاثیر بزاره که موفق هم شد.بعد از مدتي یه پسري رو به من معرفي کرد،من هم که عاشق تجربه
هاي جدید بودم قبول کردم...یه مدت با پسره دوست بودم و کم کم بهش عالقه پیدا کرده بودم که یه
روز ....
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به اینجاي حرفش که رسید،کمي مکث کرد،سرش رو پایین انداخت.آهي عمیق کشید و سپس ادامه
داد:
_اون رو با یه دختر دیدم...
بعد اتمام جملش دوباره به گریه افتاد و همونطور که گریه مي کرد؛گفت:
_داداش من به اون پسر تکیه کرده بودم؛اما اون نامرد به من خیانت کرد...
عصبي و ناراحت شده بودم؛ولي سعي کردم خودم رو کنترل کنم.با لرزش دستم رو روي شونه
اش انداختم و گفتم:
_خب ادامه شو بگو...
آرام،آب بینیش رو باال کشید و گفت:
_خالصه وقتي قضیه رو فهمیدم،خواستم ازش جدا شم که اجازه نداد و شروع کرد به تهدید
کردن؛مدام ميگفت به پدر و مادرت و همچنین....
دوباره سرش رو پایین انداخت،چیزي نگفتمتا خودش ادامه بده...
بعد از سکوتي کوتاه ادامه داد:
_گفت همچنین به اونبرادر قاتلت هم مي گم.
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عصبي چشمام رو روي هم قرار دادم،این مشکل عالوه بر خودم تمام اطرافیانم رو هم گرفتار
کرده بود.
براي اینکه بحث عوض شه چشمام رو باز کردم و گفتم:
_خب محیا چرا تهدیدت مي کنه!؟
آرام شونه اي باالانداخت و گفت:
_نمي دونم؛ولي از بس تنهاست که گیر داده به من و این تهدیدا رو از اون ساسان بیشعور یاد
گرفته...
متعجب نگاهم رو بهش دوختم که خودش منظورم رو فهمید وگفت:
_اسم پسره ساسانه...
ابرویي باال انداختم و از روي زمین بلند شدم ،دست زخمي شده ام رو پشتم پنهون کردم تا آرام
نبینه و درهمون حال گفتم:
_گوشیت رو بده...
آراممتعجب و فوري نگاهش رو بهم دوخت؛گفت:
_واسه چي!؟داداش بهم اعتماد نداري؟باور کن من کاري نکردم!

77

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
همه ي اینارو با استرسي که تو صداش بود،مي گفت.سري تکون دادم،دستم رو جلو بردم و
درهمون حال گفتم:
_من بهت اعتماد دارم؛اما مي خوام کاري کنم که اون بچه پرو سرجاش بشینه..
آرام که از حرفام سر در نمي آورد؛با شک دستش رو به سمت گوشي برد و بعد از کمي مکث
بااسترس گوشي رو به دستمداد...
لبخندي زدم و گفتم:
_من زود برمي گردم.
نگاهي به لباسام کردم؛که هیچ فرقي با لباس بیرون نداشت.لبخندي زدم و خواستم از در برم بیرون
که یادم افتاد؛گوشي رمز داره برگشتم سمتش و گفتم:
_رمزت؟
آرامباهموناسترس قبلي گفت:
_??????
سري تکون دادم؛قبل از اینکه از در بیرون برم رمز گوشيرو زدم و فوري به قسمت مخاطب
هاي گوشي رفتم اسم ساسان رو سرچ کردم روش رو لمس کردم؛اس دادم" :بیا پارک...بغل آب
خوري،مي خوام یه چیزي بهت بگم" و گزینه ارسال رو زدم...با خوشحالي گوشي رو قفل
کردم.به سمت آرام برگشتم؛چشمکي زدم و فوري از در بیرون رفتم.
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****************************************روي صندلي نشستهبودم و
مدامپاهام رو تکون مي دادم.هوا به شدت گرم شده بود و این آدم رو به مرز جنون مي کشوند.کالفه
دستي به موهام کشیدم که صداي شلیک خنده از بغلم بلند شد،به سمت صدا برگشتم.یکیشون
درحالي که سعي داشت؛خنده هاش رو کنترل کنه گفت:
_دختره رو بدجور تو منگنه گذاشتي!
معلوم بود اون فرد ساسانه،پسري که شک کرده بودم؛ساسانه خندید و گفت:
_آره بیچاره خیلي غصه ي داداشش رو مي خوره..
بااین حرفش دوباره زدن زیر خنده،خیلي عادي بلند شدم و به سمتشون رفتم.دوستاش با دیدنم به
لکنت افتادن،با دیدن دوبارشون پوزخندي زدم؛اینا همونایي بودن که? سال پیش به خاطر مزاحمت
از من کتک خورده بودن.ساسان که پشتش به من بود؛من رو ندید.براي همینهمچنان مي خندید،کم
کم خنده اش قطع شد و به سمت من برگشت تا ببینه دوستاش به چي زل زدن که با دیدن ساکت
شد.دوستاش رو کامل مي شناختم؛اما ساسان رو اصال نمي شناختم.ساسان اخمي کرد و گفت:
_امرتون!؟
لبخندي ساختگي زدم و گفتم:
_هیچي اومدم،آشناشیم...
دستم رو جلو بردم و گفتم:
_من امیر هستم و شما!؟
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ساسان کم کم اخماش باز شد،دستش رو تو دستم گذاشت .پوزخندي زدم،معلومه اونجوري که فکر
مي کردم زرنگ نیست.خواست دهن باز کنه که با یه حرکت سریع دستش رو کشیدم،به سمتم اومد
و با دست دیگه ام به صورت عمودي به قفسه ي سینه اش زدم و پرتش کردم روي زمین لبخندي
زدم و گفتم:
_خواستم بگم منم خیلي غصه ي خواهرم رو مي خورم.
بااین حرفم ساسان چشاش درشت شد و با لکنت گفت:
_ت..تو!
کالفه چشام رو چرخوندم و گفتم:
_آره من همون قاتلیم که همیشه با حرفات خواهرش رو تهدید مي کني..حاال اومدم،ببینم تهدیدات
چجورین!؟
ساسان با دهن باز به من نگاه مي کرد که یهو به خودش اومد؛ پوزخندي زد و گفت:
_فکر مي کني ازت مي ترسم؟
شونه اي باال انداختم...
ساسان با حرص دستش رو روي زمین گذاشت؛ بلند شد و به سمتم اومد.دستش رو مشت کرد و
خواست بزنه تو صورتم که جاخالي دادم.صداي یکي از دوستاش باعث شد؛هردوي ما به اون نگاه
کنیم:
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_ساسان مي دوني این کیه؟
ساسان ،سري تکون داد و گفت:
_هر خري که هست.
دوستش از همونجایي که وایساده بود؛داد زد و گفت:
_آره تو حاالهي بلبل زبوني کن،فقط بدون این همونیه که چندسال پیش به خاطر مزاحمت مارو
کتک زده بود..
به وضوح چشماي ساسان رو مي دیدم که هردقیقه درشت مي شد؛ترسیده کمي از بزاق دهنش رو
قورت داد و عقب گرد کرد؛ اما قبل اینکه بره به سمتش رفتم و یقه ي پیرهنش رو
گرفتم.چسبوندمش به دیوار و گفتم:
_دیگه نبینم تهدید کنیا،خواهر من بي کس نیست،دیگه تو رو حتي تو دوکیلومتریش هم نبینم...
دستاش جلو اومد و درحالي که سعي داشت دستم رو از دور پیرهنش جدا کنه تند تند سري تکون
داد.پوزخندي زدم و یقه ي پیرهنش رو ول کردم که خیلي سریع پا به فرار گذاشت.
پدرم درحال نوشیدن چایي و خوندن روزنامه بود.منم روي مبل نشسته و به تلوزیون زل زده
بودم؛اما حواسم جایي دیگه بود.اگه این دوسال رو زندان نمي رفتم همه چي عوض مي شد.با
دستي که روي پاهام قرار گرفت،از فکر بیروناومدم؛به سمت راستمنگاه کردم که با پدرم چشم تو
چشم شدم.لبخندي بر لب داشت کمي دیگه از ته مانده ي چاییش رو نوشید و لیوان رو روي میز
گرد قهوه اي رنگ گذاشت.با همون لبخندش گفت:
_انقدر بهش فکر نکن همه چي حل مي شه.
81

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز

لبخندي زدم و گفتم:
_من تنها از این متعجبم که چطور یه پدر اجازه مي ده؛دختر یا عروسش رو کنار یه مرد غریبه
که هیچ شناختي ازش نداره نگه داره و بره!
پدرم روزنامه ي داخل دستش رو بست و روي میز کنار لیوانقرار داد،به مننگاه کرد و گفت:
_هرکس یه دلیلي واسه کارهاش داره،حتي بدترین آدم هم دلیلي واسه بد شدنش وجود داره.مطمعن
باش،اون پدر االن نگران تر از هرکسي هست؛ولي خب شاید دلیلي داره که نمي تونه بهت
بگه.سعي کن درکش کني و اینکه از اعتمادش سواستفاده نکني،بهش امید بده که تو همون فردي
هستي که االن مي بینتت نه اونفردي که تو گذشته به قول خودت...

کمي مکث کرد و سرش رو پایین انداخت نمي دونم چیشد؛ولي سرش رو پایین آورد و بحث رو
عوض کرد:
_بزار امیري که االن وجود داره رو ببینه نه امیري که تو گذشتهبوده.این رو همیشه یادت باشه که
خورشید گذشته ،خیلي وقته که غروب کرده و تو باید منتظر خورشیدي که تو حال طلوع مي کنه
بموني!
همیشه با حرفاش قانعم مي کرد؛حرفایي که هرکسي رو متاثر مي کرو.به چشماش زل زدم و
لبخندزدم .جواب لبخندم؛لبخندي شیرین بود.پدرم دستش رو روي مبل گذاشت؛خواست بلند شه که
یهو دردي تو پاهاش پیچید و باعث شد بشینه..از درد زیادي آهي کشید و چشماش رو بست.نگران
بلند شدم؛خیلي فوري به سمتش رفتم کنارش زانو زدم.دستم رو روي پاهاش کشوندم و با صدایي
که کامال نگراني توش موج مي زد گفتم:
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_چي شده بابا؟!کجاي پاهات درد مي کنه؟!بلند شو،بریم دکتر...
همینطور حرف مي زدم که دست پدرم روي دستم قرار گرفت ،با دیدن دست خشک شده و پوست
کنده شده ي پدرم متعجبم بهش نگاه کردم.نگاهش به سمت آشپزخونه بود.به همون سمت نگاه
کردمکه دیدم مادرم و آرام نگران نگاهم مي کنن.پدرم دستش رو از روي دستش برداشت و گفت:
_به چي نگاه مي کنید؟!شام رو بیارید که روده بزرگه؛کوچیکه رو خورد.
من حرفي نزدم و تنها به پدرم زل زده بودم؛هنوز هم اضافه کاري انجام مي داد؟!
بعد از رفتن مادرم و آرام خیلي آروم بلند شدم و در حالي که سعي داشتم؛کنار پدرم بشینم گفتم:
_تو هنوزم اضافه کاري انجام مي دي؟!پس چجوري مغازه رو میچرخوني!؟
پدرم درحالي کهنگاهش به روبرو بود گفت:
_اون روزایي که واسم یه کار مناسب پیدا مي شه؛مغازه رو مي بندم و مي رم اضافهکاري به
همینراحتي.
آهي کشیدم و سرم رو پایین انداختم قدیم ها هروقت که به اضافه کاري مي رفت،من مغازه رو باز
مي کردم؛اما حاال...این? سال زندگیم رو که هیچ پدر و مادرم رو هم داغون کرده بود.
درحالي که غمي تو صدام بود؛گفتم:
_این کار واستون سخته...
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پدرم سرفه اي کرد و باهمون صداي پرابهتش گفت:
_کار عیب نیست،هر شغلي ارزش خودش رو داره،من خیلي هم خوشحالم که خونه ي مردم یا به
قول شما پله هاي مردم رو تمیز مي کنم..
چقدر خوشحال بودم،از داشتن چنین پدري؛اما خیلي شرمنده بودم.از اینکه من پسر چنین مرد
خوب و قوي بودم.سرفه اي کردم و گفتم:
_اگه مي شه از این به بعد من این کارهارو من انجام بدم؟!
پدرم با صدایي که تعجب در اون موج مي زد؛گفت:
_منظورت چیه؟!
لبخندي زدم و گفتم:
_یعني اینکه از این به بعد من مي رم؛ پله هاي مردم رو یا به قول خودتون خونه هاي مردم رو
تمیز مي کنم.
پدرم متعجب تر از قبل شد؛این از چشماي درشت شده اش معلوم بود.لب باز کرد که مي
دونستم؛حرفي که مي خواد بزنه ،مساوي با مخالفت کردنش براي همین فوري گفتم:
_نه نداریما! من دوست دارم مثل شما مردي قوي بشم؛براي همین ازاین به بعد من به جاي شما
مي رم.
پدرم بااین حرفم دیگه چیزي نگفت؛ لبخندي زدم و گفتم:
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_خب از فردا شروع کنم؟!
پدرم لبش رو تر کرد و گفت:
_نه،پس فردا....
سرم رو به تندي باال و پایین کردم و با ذوق گفتم:
_پس،فردا که رفتم باهاشون هماهنگ مي کنم...
پدرم لبخندي زد و خیلي عمیق خیره به من شد..باخنده؛ دستي به صورتم کشیدم و گفتم:
_پدر من،اینجوري نگاه نکن یهو دیدي آب شدم..
بااین حرفم پدرم لبخندش عمیق تر شد و گفت:
_هیچوقت از داشتن پسري مثل تو پشیمون نشدم همیشه بهت افتخار کردم..پسرم که به خاطر
معرفت و وجدانش جرم دوستش رو به گردن گرفت..پسري که همه جا هواي خانواده اش رو
داشت.
فوري به سمتش برگشتم و گفتم:
_جرم دوستم؟!
پدرم با همون لبخند قبلیش سري تکون داد.
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متعجب گفتم:
_ش..شما از کجا مي دونید!
پدرم نگاهش رو از من گرفت و به دیوار روبرو زل زد و گفت:
_حامد گفت.
زیر لب غریدم:
_چقدر دهن لقي حامد..
پدرم سري تکون داد و گفت:
_تو یه روز مردي قوي مي شي،تو هموني مي شي که بعد ها وقتي گفتن؛امیر مهربان با افتخار
دستت رو باال مي بري و مي گي منم...
غمگین گفتم:
_ممکنه من همچین فردي بشم؟!مني که قاتل لقبمه..
پدرم باز نگاهش رو از دیوار گرفت و خیلي فوري به سمتم برگشت و درحالي جدي به من زل
زده بود گفت:
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_هیچوقت با حرف مردم خودت رو نباز ،بمون و بساز.هیچکس کامل نیست...
سري تکون دادم و سعي کردم بحث رو عوض کنم براي همین گفتم:
_شما خیلي باحال صحبت مي کنید!چرا نویسنده یا وکیل یا روانشناس نشدید؟!
پدرم خندید و گفت:
_چون قدیما به جاي اینکه به فکر درس باشم؛ پي فوتبال وتلوزیون و این چیز ها بودم.
خندیدم و گفتم:
_حداقلش فوتبالیست مي شدید.
مادر و آرام از آشپزخونه بیرون اومدن؛آرام با یه حالتي سریع به سمت من و پدر اومد و سعي
کرد خودش رو بینمون،جا بده.خندیدم و گفتم:
_آرام جان مبل دونفرست و تو جا نمي شي!آرامنگاه طلبکارش رو به من دوخت و گفت:
_برو بابا،کي به کي میگه!بهتر از توام که ??? کیلو وزن داري!خندیدم و چیزي نگفتم و کمي
خودم رو کنار کشیدم که آرام هم بشینه..
مادرم هم با بوي برنج دوباره به آشپزخونه رفت؛پدرم که به رفتن مادرم نگاه مي کرد گفت:
_فوتبالیست نشدم چون فوتبال بازي کردنم حرفه اي نبود.
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آرام گفت:
_االن پشیمون نیستي؟!
پدرم لبخندي زد و دستش رو روي موهاي طالیي رنگ آرام کشید و گفت:
_پشیمون که هست؛ اما پشیموني سودي نداره..ولي خوشحالم چون همسري مهربون دارم  ،پسري
دارم که خیلي قوي و دختري دارم که قرار خانم وکیل آینده بشه.
با حرفش لبخندي زدم و زیر لب گفتم:
_سعي مي کنم مردي،قوي تر از قوي بشم؛ چیزي که خانواده ام مي خوان.
بعد از حساب کردن از ماشین پیاده شدم؛با حسه اینکه کسي پشتمه چندین بار برگشتم و نگاه
کردم.کسي نبود،متعجب برگشتم و شونه اي باال انداختم .به احتمال زیاد اشتباه کردم.دستم رو به
داخل جیبم فرو بردم و به سمت کافه راه افتادم.به کافه که رسیدم نفسي عمیق کشیدم و کمي از
بزاق دهنم رو قورت دادم ،با گفتن "بسم هللا الرحمن الرحیم" وارد کافه شدم.با دیدن افرادي که
داخل کافه بودن نفسم سوت کشید؛ انقدر تعداد زیاد بود که جاي نفس کشیدن تو کافه نبود با دیدن
مریم که پشت میز وایساده بود به سمتش رفتمسرش پایین بود براي همین طوري که نترسه گفتم:
_سالم...
مریم سرش رو باال آورد و با دیدن متعجب؛سري تکون داد و گفت:
_س..سالم..
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لبخندي زدم و درحالي تکیهام رو به صندوق روي میز داده بودم؛ به اطراف نگاه کردم و گفتم:
_ماشاهللا چقدر تعداد زیاده..
مریم با تکون دادن سر تایید کرد.نگاهم رو به اطراف انداختم و گفتم:
_تنها کار مي کنید؟!
مریم شونه اي باالانداخت و گفت:
_پدرم که درحال جمع کردن وسایلشه،زن داداشمم فعال وضعیت روحي خوبي نداره،ماني هم که تا
چنددقیقه دیگه مي رسه..
یک سره حرف مي زد و حتي فرصت حرف زدن به من نداد؛ با لحني که تعجب توش موج مي
زد؛زیر لب گفتم:
_پوفف..
مریم سرش رو باال آورد و مشکوک تو چشام زل زد و گفت:
_با من بودید؟!
لبخندي دندون نما زدم؛گفتم:
_نه بابا به خاطر گرمي هوا این رو گفتم...
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مریم سري تکون داد و مشغول انجام کارش شد؛ ولي معلوم بود که باور نکرده،براي اینکه بحث
رو عوض کنم گفتم:
_مي خوامباپدرتون تنها صحبت کنم..
مریم که سرش پایین بود گفت:
_ ازپله هاي سمت راست باالبرید،راهرویي که سمت چپ هست رو طي کنید،اونسمت یه پله
هست و اون رو برید پایین یه در هست اونجا خونمونه..
مخم سوت کشید؛کي مي ره اینهمه راه رو آخه؟!با لحني متعجب گفتم:
_راه دیگه اي نیست..
مریمسرش رو باال آورد و با صدایي جدي گفت:
_نه!
وا اینچرا همچین کرد! نگاهش یه جوري بود یه جورایي که انگاري مي خواست یه فحشي بهم
بده..
بیخیال شونه اي باال انداختم و به سمته صندلي که نزدیک صندوق بود؛ رفتم...طوري که مریم
بشنوه گفتم:
_ترجیح مي دم؛همینجا منتظر ایشون بمونم!
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مریمهمونطور که سرش پایینبود گفت:
_هرطور صالح مي دونید.
لبم رو غنچه کردم؛این دختر چه شخصیته دو قطبي داشت.نه به اون یکسره حرف زدنش نه به
االن که اصال نگاه نمي کنه..
دستم رو به زیر چونه ام بردم؛مشغول تماشاي دختر ها،پسرها و خانواده هایي که بالبخندهایي رو
لبشون بود شدم .همین افراد هم مشکالتي داشته دارن؛اما نمي خوان به خانوادشون بد بگذره.
لبخندي زدم چقدر خوب بود،اینجوري..
با صداي سرفه اي سرم رو باال آوردم که با نگاه مهربون،آقا بهرام روبرو شدم،با احترام بلند
شدم و گفتم:
_سالم!
آقا بهرام لبخندي زد،دستش رو جلو آورد..
متعجب به دستش نگاه کردم؛کمي بعد دستم رو جلو بردم و دستش رو فشردم..
آقا بهرام:با من کاري داشتي امیرجان؟!
دستم رو از دستش بیرون آوردم؛سري تکون دادم و گفتم:
_بله،البته اگه سرتون شلوغ نیست!
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آقا بهرام درحالي که روي صندلي ام مي نشست؛گفت:
_نه پسرم،من واسه شب بلیط دارم!
وقتي کامل روي صندلي نشست گفت:
_خب مي شنوم..
شروع کردم به توضیح دادن اینکه دوست دارم کارم رو به دوقسمت تقسیم شه.صبحایي که اضافه
کاري دارم،دیرتر میامکافه و این حرفا؛اما صحبتي از اینکهشغلم چیه نکردم...وقتي حرفام تموم
شد،آقا بهرام دستي به چونه اش کشید و گفت:
_باشه پسرم قبوله...
لبخندي زدم و تشکري کردم،با صدایي که ذوق زده بود؛گفتم:
_خب ،مندیگه برمسراغ کارم؛امري ندارید؟!
آقا بهرام لبخندي نگران زد و گفت:
_نه،ولي یه خواهش داشتم!
لبخندي زدم و گفتم:
_شما ،امر بفرما!
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آقا بهرام این حرفم لبخندش عمیق تر شد و گفت:
_خواهش مي کنم،مراقب همشون باش؛تنها مردي که باالسرشونه تویي و بس!
لبمرو گزیدم و گفتم:
_چرا خواهش؟!شما باید به من دستور بدید.
آقاي بهرام دستم رو در دستش گرفت؛گفت:
_این حرف رو نزن پسرم!
دستم رو از زیر دستش بیرون آوردم؛متعجب به حرکتم نگاه کرد.لبخندي زدم؛دستمرو روي دستش
قرار دادم و شروع کردم به نوازش دستاي چروک شده اش و با صدایي که لحني آروم توش موج
مي زد؛گفتم:
_مطمعن باشید تا من اینجا هستم؛نمي ذارم هیچ مشکلي پیش بیاد.
در آخر زل زدم تو چشماش و گفتم:
_شما هم مثل پدر من هستید!
آقا بهرام لبخندي زد؛با اطمینان به مننگاه مي کرد چشمام رو باز و بسته کردم که باعث اطمینان
بیشترش شد..
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با صدایي آروم گفتم:
_خب من برم سراغ کارها،فوري از روي صندلي بلند شدم.
خواستم به سمت آشپزخونه ي کوچیکي که اونجا قرار داشت برم که دوتا سوال تو ذهنم
اومد.چرخیدم و گفتم:
_شرمنده ? سوال داشتم،یکي اینکه لباسي که موقع کار باید تنم کنم کجاست؟دوم اینکه من درست
کردن قهوه و باقي چیزا رو که توي کافه درست کردنش الزمه رو؛ بلد نیستم.
آقا بهرام درحالي داشت بلند مي شد؛ گفت:
_راه حلش رو توي دفتر نوشتمکه دست مریم بهش مي گم بهت بده.لباس هممنتظر بمون االن مي
رم؛میارم.خواست بره که فوري رفتمجلوش و گفتم:
_نه زحمت نکشید،بگید کجاست؛خودم مي رم..
آقا بهرام با لبخند خندید و گفت:
_دیگه انقدر پیر نشدم!
خجالت زده کنار رفتم و گفتم:
_ این حرفارو نزنید!
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آقا بهرام اینبار با صداي بلند خندید،سري تکون داد و رفت..
به رفتنش خیره شدم،تنها کسي که بین این همه آدم،بهم یه شغل خوب داده بود.همین مرد خوش قلب
بود؛به راستي که حکم پدر رو واسم داشت.
*****************************************مادرم طبق معمول نکات مورد
نظر رو گفت و از خونه بیرون رفت.امشب خونه ي عمم مهموني بزرگي بود؛اونم به مناسبت
نامزدي دختر عمم ولي من فعال درک روبرو شدن با کسي رو نداشتم و از این خوشحال بودم که
خانوادم درکم کردن.با صداي در که خبر از رفتن خانواده مي داد به سمتسماور رفتم،خوشم مي
اومد مادرم هیچوقت از این وسایل حرفه اي که افراد تو خونه اشون داشتن،اعم از قهوه
ساز،چایي ساز و ....استفاده نمي کرد و استایل قدیمي بودنش رو فراموش نمي کرد.بعد از ریختن
چایي به سمت بالکني که تو سالن خونه قرار داشت رفتم،در رو باز کردم و به سمته صندلي اي که
دقیقا بغل نرده قرار داشت؛رفتم و روش نشستم.نگاهم رو به آسمان دوختم،امشب ماه زیبا و
عجیب مي درخشید.لبخندي زدم و نفسي عمیق کشیدم.یک هفته اي مي شد؛کارم رو شروع کرده
بودم و به طور تقریبي تمام مراحلي که آقا بهرامروي کاغذ نوشته بود؛ یاد گرفته بودم.تو این یه
هفتهبار سه بار خونه هایي که به پدرم درخواست مي دادن؛رفتم.اونقدرها هم فکر مي کردم کار
سختي نبود .البته براي جووني مثل من،نزدیک ? ساعتي کار مي کردم و درنهایت
هشتادهزارتومان مي گرفتم.همین هم براي من بس بود؛اما تو کافه مریم همون اخالق رو داره
گاهي اوقات سربه زیر و ساکت و گاهي اوقات زبون دراز و شاد که این رو تنها تو برخوردش با
ماني دیدم .دربرابر من و مشتري هاي خیلي آروم و سر به زیر بود واینبراي من عجیب
بود،بیشتر از قبل با ماني جور شدم.پسري زبون دراز و البته باادب؛فقط مادرش رو تا به حال
ندیده بودم.خیلي کنجکاو بودم و دوست داشتم دربرابره ي زندگیشون بپرسم؛اما مي ترسیدم
ناراحت بشن.براي همین ترجیح مي دادم سکوت کنم.با صداي موتوري که از کوچه رد شد؛ از
فکر بیرون اومدم،هرچند که شب ها با وجود اون درختان بزرگ و تاریکي هوا چیزي دید
نداشت.ولي همین ها زیبایي خاصي بخشیده بود.لیوان چایي را برداشتم و به سمت نرده ي بالکن
رفتم.لبم را به زیر دندانم بردم؛شروع کردم به کندن پوست لبم.آهي کشیدم،طبق عادتم دستم رو به
زیر چانه ام بردم.بازوي همان دستم رو روي نرده ي چوبي قهوه اي رنگ قرار دادم.حاال که
نزدیک نرده شده بودم بوي گل هایي که مادرم روي نرده قرار داده بود؛بیشتر به مشامم مي خورد
و براي لحظه اي هرچند کوتاه من رو به آرامش مي برد.به اینفکر کردم که از وقتي آزاد شدم؛با
افرادي روبرو شدم که شاید سختي و مشکالتي بیشتر از من داشته باشن.مثل ماهان که به سختي
کار مي کرد،مثل ماني که پدرش نبود و مثلمریم که زندگي سنگین بهش فشار مي آورد.از یک
سو پدرش که رفته بود،از یکسو برادرش که معلوم نبود کجا بود؟! و از سوي دیگه هم
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طلبکارایي کهممکن بود هرلحظه دوباره پیدا شن.با لرزش گوشيکه در جیبم بود از فکر بیرون
اومدم؛دستم رو به سمت جیبم بردم و گوشي رو بیرون آوردم.با دیدن اسم حامد لبخندي روي لبام
نشست جواب دادم:
_سالم!
حامد بدون هیچ سالمي شروع کرد به گله کردن:
_هه سالم و ...آخه یه زنگ نمي زني ببیني من کجام اصال نمي گي دوستمچیکار مي کنه..
فوري باخنده وسط حرفش پریدم و گفتم:
_شرمنده خیلي سرمشلوغه،اتفاقا خواستم همیناالن زنگ بزنم بگم هروقت که بیکار شدم میام
باشگاه.
حامد:باشگاه واسه چي؟!
_واسه اینکه یه بدن عالي مثل امیر دوسال پیش بسازم!
حامد خندید و اینبار بدون هیچ اعتراضي گفت:
_بیا داداش!
خندیدم و بعد از کمي حرف زدن درمورد شغل هاي جدیدم قطع کردم..دوباره گوشي رو تو جیب
شلوار ورزشي ام گذاشتم و به ماهي که امشب عجیب زیبا بود؛زل زدم...
درحال تمیز کردن میز بودم که یکي از مشتري ها گفت:
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_آقا دوتا میلک شیک وانیلي لطف مي کنید؟!
بدون اینکه برگردم و نگاه کنم؛خیلي بلند گفتم:
_بله تا یه ربع دیگه آماده مي شه..
سیني پر از خالي رو برداشتم،به سمت آشپرخونه رفتم.به مریم که گوشه اي نشسته بود؛گفتم:
_? تا میلک شیک وانیلي درست مي کني؟!
مریم تنها سري تکون داد و از روي صندلي بلند شد.دوهفته اي از کار کردنم تو این کافه مي
گذشت.اوایل درست کردن با من بود؛اما چون جوون هاي زیادي اینجا مي اومدن و مریم هم یه
دختر جوون بود.تصمیم گرفتم؛من سفارش ها رو ببرم و مریم هم مسئول درست کردن بشه.چون
پدرش من رو مسئول کرده بود و من وظیفه داشتم از هراتفاقي جلوگیري کنم.اونم بدون هیچ
مخالفتي قبول کرد،باز هم شخصیتش دوگانه شده بود و این من رو به وجد مي آورد.
چشم چرخوندم،به ماني که درحال بازي با گوشي سامسونگي s6بود؛نگاه کردم.من موندم اینا که
دم از بي پولي و طلبکار مي زنن چطور براي بچشون از این گوشي هاي گرون قیمت مي خرن؟!
یه لحظه ماني به من نگاه کرد؛چشم غره اي رفتم و گفتم:
_به جاي بازي با گوشي؛پاشو به کارت برس.
ماني درحالیکه گوشي رو به راست و چپ تکون مي داد؛تا ماشین قرمز رنگ تو گوشي به حرکت
در بیاد گفت:
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_نگران نباش،من باهوشم همینجوري که بازي مي کنم؛ حواسم هست!
چشام رو ریز کردم و براي اینکه مچش رو بگیرم گفتم:
_خب اگه راست مي گي؛کدوم میز میلک شیک مي خواست؟!
ماني عصبي گوشیش رو روي میز گذاشت ،به سمتم برگشت و پر حرص گفت:
_باختم..
نیشخندي زدم و گفتم:
_خب،نگفتي...
ماني دستي به سرش کشید ،برگشت و به میزها نگاه کرد.یهویي گفت:
_میز ??...
به دیوار تکیه دادم،دستم به سینه وایسادم؛همونطور که سرم رو به چپ و راست تکون مي دادم و
نچ نچ مي گفتم....
ماني کالفه گفت:
_نچ نچ گفتنت واس چیه؟!
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چشمام یه جوري شد و نیاز به خاروندن داشت،آخ که چه بد بود لحظاتي که نیاز به خاروندن پیدا
مي کرد؛انگار که کسي از تو قلقلک مي داد..دستم رو به سمت چشمام بردم و درحالي که مي
خاروندم گفتم:
_واسه اینکهما کال ?? تا میز داریم اونوقت تو میگي ?? تا؟!
ماني دست به چونه اش کشید و یهو گفت:
_اي بابا،خیلي ناجور مچ ميگیریا ،باریکال بهت تبریک مي گم..
تک خنده اي کردم و دستم رو به سمت موهاش بردم؛شروع کردم به بهم ریختن موهاش.
**************
روي میز نشستهبودم و درحال بازي با روبیکاي رومیز بودم که کسي از پشت صندوق گفت:
_ببخشید کسي نیست؟!
متعجب به اطراف نگاه کردم که کسي نبود بلند شدم و درحالي دست به پیشبند مي زدم تا صاف
شه گفتم:
_االن میام..
خیلي سریع به سمت میز رفتم و با لبخند به مشتري که پشت میز وایساده بود؛نگاه کردم که با دیدن
کسي که روبروم بود تنم یخ کرد..
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چرا االن؟!چرا تو این موقعیت؟!!چرا لحظه اي که تصمیم گرفتم خوشحال و قوي باشم؟!اونم
سرش پایین بود؛اما وقتي سرش رو باال آورد،نگاهش متعجب شد.شاید متعجب تر از من،نگاهي
خاص داشت!توام از تعجب،استرس و ترس..هه ترس؟! اونمحسام؟!کسي که تو این دوسال باعث
نابودي زندگیم شد .باصداي خیلي آروم که انگار از چاه بیرون مي اومد؛گفت:
_امیر خودتي؟!
پوزخندي زدم،جوابش رو ندادم...
کمي از بزاق دهنش رو قورت داد و با صدایي ناباور گفت:
_چطور ممکنه؟!
با صدایي عصبي گفتم:
_چیه؟انتظارش رو نداشتي نه؟!دوست داشتي تو زندان بمونم و همونجا بپوسم؟
رفته رفته صدام بلند تر از قبل مي شد؛دست خودم نبود.اون کاري کرد که اینطورحتي با یه بار
دیدنش هم زود واکنش نشون مي دادم.
_ولي باید بگمشتر درخواب بیند،پنبه دانه آقا حسام...من آزاد شدم؛چون همه ي آدما مثل تو نامرد
نیستن...
درحالي دندونام رو از حرص روي هم فشار مي دادم بهش زل زدم،من تو ایندوسال گرگي بودم
که از سوي روباه حیله گرش ضربه خورده بود.
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حسام نفسش تند شده بود؛پوزخندي روي لبم نشست .حتما مي ترسید از اینکه برم و به همه بگماین
قتله غیر عمد کار اون بوده نه من!زیر لب زمزمه کردم:
_ترسو..
با صداي زني که حسام رو صدا مي زد؛نگاه پُر حرصم رو ازش گرفتم؛ اماکاش نمي گرفتم .با
دیدن زني که روبروم بود ،دنیام از این رو به اون رو شد...زني که روبروم وایساده بود؛هموني
بود که سال ها آرزوي زندگي با اون رو داشتم...اما حاال دنیاي رفیقمبود.تنها پوزخندي زدم و رو
به حسام که هنوز مات بود گفتم:
_راستي تبریک مي گم ازدواجتون رو..
بااین حرفم حسام چشماش دوبرابر از قبل درشت شد.ماهک اول سالمي کرد و بعد هم گفت:
_ممنون.
صداش تغییر نکرده بود؛هنوزم همون بود.با عصبانیت چشمام رو روي هم قرار دادم و سعي
کردم؛دستاي مشت شده ام رو کنترل کنم تا تو صورت حسام فرود نیاد.با دستي که روي شونه ام
قرار گرفت؛ چشمام رو باز کردم و به پشتمنگاه کردم که با نگاه متعجب ماني روبروشدم.
ماني:چي شده؟!
بغضي به گلوم چنگ زد؛تنها تونستم بگم:
_لطفا بااین آقا تسویه کن..
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بدون هیچ درنگي به سمت دستشویي رفتم که نگاهم با نگاه ناراحت مریم تالقي کرد.سریع نگاهم
رو گرفتم در دستشویي رو فشردم و خودم رو داخلش انداختم..بغضم سر باز کرد،کمکم اشک هاي
مزاحمم شروع به ریزش کرد.کي میگه مردي که گریه کنه ضعیفه؟!اگه گریه کردن مرد رو
ضعیف مي کنه؛ من مي خوام براي چند دقیقهضعیف ترین مرد دنیا باشم.براي اینکه صدام بیرون
نره به سختي دستم رو بلند کردم و سیفون رو کشیدم صداي هق هقم با صداي آب یکي شده
بود.همونجا به دیوار تکیه دادم و دستم رو مشت کردم و به قفسه ي سینه ام زدم.دوباره زدم،باز
همزدم همینطوري پشت هم مشتهاي پي درپي مي زدم.تو دلم بلند فریاد کشیدم:
_خدایا این بنده ات پــره،پــر از درد،پــر از غم.
تو دلم بلندتر فریاد کشیدم:
_خدایا کــمــکم کـــن..
نفسم به شمارش افتاده بود،به حال و روز بدي افتاده بودم؛خیلي سخت نفس مي کشیدم.سرم رو به
دیوار تکیه دادم و چشام رو بستم صداي در زدن مداوم کسي از پشت در مي اومد؛اما اهمیت
ندادم.حتي توان وایسادن رو هم نداشتم.روي زانوهام افتادم و سرم رو روي پاهام گذاشتم.امروز
باید اجازه مي دادم این اشک ها بریزن،باید مي ریختن تا من راحت مي شدم.به اندازه کافي سنگین
بودم دیگه تحمل وزن سنگین این اشک هارو نداشتم؛اما گریه کافي نبود...من مرد بودم؛امامردها
که فریاد مي کشن.ولي من که چندساله سکوت کردم!عصبي بلند شدم که نگاهم خورد به چهره ي
تو آیینه که مردي ضعیف رو نشون مي داد؛ درحالي که دستام دو طرفم بود؛ ناخودآگاه دستم مشت
شد و با فریاد محکم کوبیدمبه آیینه.نشکست باید مي شکست ،باید این پسر ضعیف وجودم از بین
مي رفت .دوباره دستام رو مشت کردم؛عصبي تر و محکم تر از قبل کوبیدم به آیینه؛اما تنها
ترکبرداشت...با صداي در نگاهم رو به سمت در چرخوندم؛صداي ماني اومد:
_ داداش امیر؟!چي شده؟!
جواب ندادم؛دوباره برگشتم به سمت آیینه،درحالي که از حرص قفسه ي سینم باال پایین مي رفت
دستم رو مشت کردم.این بار محکم تر از بار دیگه کوبیدم به شیشه،دستمسوخت؛اما سوزشش که
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بدتر از سوزش قلبم نبود...حاال تو اون آیینه خودم رو نصفه و نیمه مي دیدم.دوباره اشکي از
چشمام چکید و درهمون حال پوزخندي زدم و گفتم:
_آره،امیر تو هم همینطوري شکستي.
همینطور که به آیینه زل زده بودم؛عقب عقب مي رفتم.انقدر عقب رفتم که با دیوار برخورد
کردم.سرم گیج مي رفت و چیزي رو واضح نمي دیدم.یهو نتونستم خودم رو کنترل کنم و
سرخوردم روي زمین،همه چي رو تار مي دیدم .تنها تونستمببینم که در باز شد و دونفر فوري به
ُ
سمتم اومدن،کم کم چشمام بستهشد..
******************************************
در باز شد که امیر رو بیهوش دیدم؛ترسیده به سمتش رفتیم..ماني مدام تکونش مي داد و اسمش رو
صدا مي زد اما مثل اینکه بیهوش شده بود بدون وقفه از کافه بیرون رفتم و به سمت مغازه ي
الکترونیکي آقاي عباسي رفتم.آقاي عباسي با دیدنم بلند شد و با لبخند گفت:
_به سالم دخترم!
درحالي که نفس نفس مي زدم کمي از بزاق دهانم را قورت دادم و جواب دادم:
_س..سالم
آقاي عباسي،صندلي که نزدیک خودش بود رو کنار کشید،با خوش رویي گفت:
_بفرما بشین ،دختر گلم!
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سریع سرم رو به معناي نه به چپ و راست تکون دادم و خیلي سریع گفتم:
_آقاي عباسي یه اتفاقي افتاده لطفا سریع تر بیاید...
بااین حرفم آقاي عباسي فوري به سمتم اومد ،من هم بدون اینکه چیزي بگمجلوتر ازش به راه
افتادم...حتي به پشتم هم نگاه نکردم که ببینم همراهم میاد یا نه؟!تنها صداش رو شنیدم که به
شاگردش گفت حواسش به مغازه باشه..
همونطور که به امیر که روي تشک پهن شده خوابیده بود؛زل زده بودم.دستم رو به زیر چونم
بردم،با اینکه پسري نیست که تیپ آنچناني بزنه؛ اما باز هم جذابیت خاص خودش رو داشت.کمي
نزدیک تر رفتم و با دقت تر بهش نگاه کردم.حاال که چشماش رو بسته بود مژه هاي بلندش،بیشتر
به چشم مي اومد.خیلي ازابروهاي کامال مشکي و کشیده که کامال همرنگ موهاش بود خوشم مي
اومد.به پوستش که از حالت گندمي در اومده بود و رو به سفیدي مي زد،نگاه کردم.دلم به حالش
سوخت،نمي دونم چي بهش گذشتهبود؛اما مي دونم دردي که کشیده؛شدیدا بهش فشار آورده.وقتي
با اون دختر چشم آبي روبرو شد،تونستم لرزش صداش رو حس کنم.معلوم بود،حسي که به اون
دختر داشت؛فراتر از عشق و دوست داشتن بود...اما اون دختر وقتي که امیر به سمت دستشویي
مي رفت؛با نگاه سردش به رفتنش نگاه کرد و در آخر هم یه چشم غره بهش رفت.وقتي امیر داخل
دستشویي رفت،دختر به سمت اون پسري که امیر باهاش بد برخورد کرده بود؛گفت:
_اشتباه کرده؛حاال طلبکارمهست!
اما پسر،همونطور که سرش پایین پولي روي میز گذاشت و فوري از کافه بیرون رفت...
با تکون خوردنش فوري به خودم اومدم.ترسیدمچشماش رو باز کنه و با دیدن من اینجا که درحال
نگاه کردن بهش بودم؛سوتفاهمي براش پیش بیاد.براي همین بدون درنگ از اتاقم بیرون اومدم.هه
اتاق؟!با یه فرش که نصف اتاق رو مي گیره که نمي شه بهش اتاق گفت.البته جاي شکرش باقیه که
تشک و چندتا کمد قهوه اي رنگ تو اتاقم بود.آهي کشیدم و به سمت سالن رفتم.خواستم از در
بیرون برم که صداي مهراوه باعث شد،با افسوس از حرکت وایسم...به سمتش برگشتم؛با دیدن
صورت سفیدش که حاال به خاطر رنگ پریدگیش شباهت زیادي به گچ داشت دلم به حالش
سوخت.از بس که چیزي نمي خورد یا کممي خورد لبش به سیاهي مي زد.تو چشمهاي آبیش به
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خاطر تا صبح بیدار موندنش؛رگه هاي قرمز بود.براي کنترل حرص و اشک گوشه ي لبم رو به
دندون گرفتم و شروع کردم به پوست کندن...باصدایي که از ته چاه بیرون مي اومد گفت:
_مریم؟!
فوري از کندن پوست لبم منصرف شدم و گفتم:
_ج..جانم؟!
مهراوه:فکر کنمامروز مهرداد زود میاد،به نظرت براي مهرداد چي درست کنم؟!
تو دلم گفتم"به خودت بیا،کدوم مهرداد؟!"بغضي گلوم رد چنگ زد،آهي کشیدم وبغضم رو قورت
دادم تا صدام کمي صاف بشه؛ اما موفق نشدم و باز هم کم و پیش صداممي لرزید.باهمون صداي
لرزون گفتم:
_مهرداد امروز ناهار نمیاد..
مهراوه اخماش تو هم رفتم و به تندي گفت:
_آخه چقدر کار مي کنه؟!خسته مي شه خو!
از بغض و حرص زیادي نفس هام به شمارش افتاده بود،دیگه نتونستمچیزي بگم و فوري از اتاق
بیرون اومدم؛دستم رو روي سرم گذاشتم و زیر لب گفتم:
_لعنت بهت مهرداد!
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با صداي ماني که اسمم رو صدا زد به سمتش برگشتم.با دیدنم لبخندي زد که تلخیش بدجور دلم رو
زد و درحالي که سعي داشت خودش رو بیخیال نشون بده؛گفت:
_عمه جون،همونطور کهگفتي درو بستم!امیر چطوره؟!
براي اینکه متوجه حال و روزم نشه لبخندي زورکي زدم و گفتم:
_فعال که بیدار نشده؛ولي معلومه بهتره..
سري تکون داد و کمي بعد چشم هاي نگرانش رو به چشمام دوخت و گفت:
_خودت خوبي؟!
به سختي لبخندي روي لبام نشوندم و گفتم:
_خوبم عزیزم...
ماني اول خیره نگاهم کرد؛اما کم کم پوزخندي روي لباش جا خوش کرد و گفت:
_از ترحم بدم میاد.
کم کم نیشم بسته شدو جاش رو به تعجب داد.مات و مبهوت بهش زل زده بودم؛یهو با صداي نسبتا
بلندي گفت:
_بابام فرار کرده،مامانم فراموشي گرفته ،پدربزرگم رفته و حاال تنها یه عمه دارم که بهم دروغ
مي گه و ترحم مي کنه.
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خواستم جلو برم که یه قدم عقب رفت.کاله کپش رو محکم از روي سرش برداشت و گفت:
_لطفا جلو نیا،بزار حرفام رو بزنم.
همونجایي که وایساده بودم؛متوقف شدم.چیزي نگفتم وبهش زل زدم:
_خسته شدم عمه..خسته از اینکه شما همچنان من رو بچه مي دونید،از اینکه هنوزم فکر مي
کنید؛مي تونید با دوتا حرف خامم کنید.
همونطور یه نفس حرف مي زد و فرصت حرف زدن بهم نمي داد.حرفش که تموم شد؛نفسي عمیق
کشید و دوباره به من نگاه کرد:
_نمي خواید؛بفهمید؟
ساکت بودم و چیزي نمي گفتم؛عصبي دست راستش رو باالآورد و شروع کرد به شمردن بندهاي
دستش:
_?...??،??،??،??،??،??،?،?،?،?،?،?،?،?،
همونطور که دستش رو باال گرفته بود؛عصبي جلوتر اومد و دستش رو جلوي صورتم گرفت و
گفت:
_خوب نگاه کن ??،سالمه؛یعني به این بلوغ فکري رسیدم که بدونم چي به چیه؟!
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باز همساکت بودم و چیزي نگفتم.کم کم ماني هم ساکت شد؛اما پرحرص نفس مي کشید.کمي
چشماش رو روي هم گذاشت.خواستم برم و در آغوشش بگیرم؛اما با دیدن قطراته اشکي که از
چشماش مي چکید مات و مبهوت سرجام وایسادم.پسربچه اي که حتي تو نوزادیشم خوش خنده بود
و تا به االن هرکسي گریه اش رو ندیده بود؛حاال داشت اشک مي ریخت.دیگه نتونستم همونجا
وایسم فوري جلو رفتم و محکم در آغوشش گرفتم و مرتب نوازش مي کردم.خودش رو اینور و
اونور کرد،سعي کرد از آغوشم بیرون بیاد؛اما اجازه ندادم.وقتي دید مقاومتش فایده نداره همونجا
موند.کمي بعد از آغوشم بیرونش آوردم.ماني آهي کشید و همونطور که سرش پایین بود؛ به سمت
راست رفت روي پله نشست.نگاهش رو به زمین دوخت.
_ا..اصال پدرم رفته که رفته؛چرا ما باید تاوانش رو پس بدیم؟!چرا وقتي طلبکارا از پدرم طلب
دارن میان سراغ ما؟!
تنها بهش زل زده بودم چیزي نمي گفتم چیزي نداشتم که بگم.خودم مدت ها به دنبال پاسخ براي
این سوال ها بودم؛اما هیچ جوابي نگرفتم.باصداي سرفه نگاه من و ماني به سمت در کشیده
شد.امیر با نگاهي شرمنده و مهراوه با نگاهي پراز غم بهما زل زده بودن.
******************************************
گاهي اوقات به این فکر مي کنم که درسته من هم مشکالتي دارم؛اما اونقدر هم بزرگ
نیست،دربرابر مشکالت باقي مردم...ماني راست مي گفت،اونا کامال باخته بودن تصمیم گرفته
بودم؛همونطور اونا که لطف کردن و با سابقه ي درخشانم من رو پذیرفتن من هم اونا رو به عنوان
خانوادَم بدونم هواشون رو داشته باشم.با صداي گوشیم از فکر بیرون اومدم،درحالي که گوشیم رو
از جیبم بیرون مي آوردم؛چشم چرخوندم و ماني رو درحال تمیز کردن میز دیدم،لبخندي روي لبم
نشست.گوشي رو از جیبم بیرون آوردم؛بادیدن شماره ي زني که چندین بار رفته بودم خونشون
رو تمیز کرده بودم؛اخمي رو پیشونیم نشست.چاره اي نداشتم براي همین دکمه ي پاسخ رو فشردم:
_سالم!
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زن سالمي کوتاه کرد؛بدون پرسیدن اینکه امروز وقت دارم یا نه فوري گفت تا یک ساعت دیگه
اونجا باشم و فوري قطع کرد.تعجب هم نداشت این زن و پسرش مثل همبودن.به ساعت نگاه کردم
که ?? ??:رو نشون مي داد؛پوفي گفتم و رو به ماني بلند گفتم:
_ماني من یه کاري واسم پیش اومده؛ساعت پنج برمي گردم..
ماني باشه اي آروم گفت؛معلوم بود هنوزم دلگیره،باید به موقعش شادش مي کردم.فعال که این
کاره پاره وقت اجازه ي انجام کاري رو به من نمي داد.با یادآوري کاري که سري قبل پسر زن
انجام داد؛اخمام تو هم رفتُ .کل راه پله رو طي کشیده بودم که پسرش اومد؛با پاهاي گلي که داشت
از اونجا رد شد و کثیفش کرد.یادمهبراي اینکه کاري که به سختي به دست آورده بودم؛از دست ندم
تنها تونستم دستام رو مشت کنم و خودم رو کنترل کنم که چیزي نگم؛اما امروز مي خواستم
اساسس جبران کنم...
پله ي آخر رو هم طي کشیدم؛نفسي عمیق کشیدم و سرم رو به دیوار تکیه دادم.با صداي باز و
بسته شدن فوري از دیوار فاصله گرفتم،بابوي عطر کسي که از پله ها پایین مي اومد؛متوجه شدم
کسي جز پسرش نیست.پوزخندي زدم و سطل رو گوشه اي که محل رفت و آمد بود قرار دادم؛اگه
شانس مي آوردم و نقشم مي گرفت عالي مي شد.از شانس خوبم پسر داشت با تلفن حرف مي زد
و حواسش به زیر پاش نبود.همونطور که جلو مي رفت یهو پاهاش رفت توي سطلي که پر از آب
کثیف بود.نزدیک بود از خنده پخش زمین شم،لبم رد به دندونم گرفتم و سرفه اي کوتاه کردم.سعي
داشتم؛خودم رو کنترل کنم .تک کتي زرشکي رنگ به همراه شلوار لي آبي پوشیده بود.با دیدن
تیپش قیافه ام یه جوري شد.بااینکه پولدار بودن؛اما باز بلد نبود خوب لباس بپوشه.تو ذهنم درگیر
بررسي تیپش بودم که یهو کسي یقه ام رو گرفت؛متعجب به روبروم نگاه کردم که با پسر زن
روبرو شدم.دستم رو باال بردم و درحالي که سعي در جدا کردن دستش از روي یقه ام داشتم؛گفتم:
_ول کن!
پسر که عصبي بود؛گفت:
_مي دوني باعث چي شدي؟!
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همونطور با قیافه اي خونسرد گفتم:
_نه!
پسر،از حرص سفت تر یقه ام رو گرفت.
با حرص نگاهي پرحرص بهش انداختم،در حالي که دندون هام روي هم فشار مي دادم؛ گفتم:
_یه بار گفتم ولم کن..
پسر اهمیتي نداد،با پوزخندي که روي لبش بود به من نگاه مي کرد.کالفه باصدایي نسبتا آروم
گفتم:
_تا پنج مي شمارم،اگه دستت رو برداشتي که آفرین؛اما اگه برنداشتي خودت بد میبیني...پسر با
این حرفم پوزخندي روي لبش پررنگ تر از قبل شد و گفت:
_واقعا؟!اصال همین االن،دلم هوس کرده بد ببینم...
تا خواستم دهن باز کنم حرف بزنم؛سیلي به صورتم خورد که کامال صورتم به سمت چپکج
شدم،کامال شوکه شده بودم و نمي دونستم چه عکس العملي نشون بدم.کم کم پسر دستش از روي
پیراهنم کنار رفت؛کمي در همون حالت موندم تا به خودم بیام.وقتي همه چي تو مغزم به روز
رساني شد؛عصبي نگاهم رو به نگاهش دوختم و دستم رو مشت کردم.از الي دندونام غریدم:
_خودت خواستي...
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تا پسر خواست حرفي بزنه دستاي مشت شده ام رو کوبیدم به سمت چپ صورتش.پسر که آمادگي
نداشت؛بااین ضربه ام تلو تلو خورد و به عقب رفت؛یهو از پشت زمین افتاد.پوزخند قبلي پسر رو
حاال من روي لبام داشتم.صداي عصبي زني باعث شد،نگاهم رو از پسري که کامال روي زمین
افتاده بود و متعجب به من چشم دوخته بود بگیرم.به سمت راستم دقیقا پنج پله باالتر زن وایساده
بود؛نگاه کردم.با دیدن مادر پسر،کالفه پوفي کشیدم و زیر لب گفتم:
_همینم کممونده بود.
با فکر به اینکه بعد از آوردن دالیل حتما زن حق رو به من مي ده؛به سمت زن رفتم.دستم رو
براي توضیح دادن باال بردم؛خواستم دهن باز کنم و بگم که من مقصر نبودم که صداي فریاد زن
باعث شد؛ سکوت کنم.
زن:تو چطور به خودت اجازه دادي پسرم رو بزني؟!
تو دلم به فکرم پوزخندي زدم؛اصال این زن اجازه ي حرف زدن به تو نمي ده حاال مي خواي
واسش دلیل بیاري؟!
کمي از زبونم رو بیرون آوردم؛روي لبم کشیدم کمي تَرش کردم.چشممرو بستم؛دستي به پشت
چشمم کشیدم.کمي بعد باز کردم و به زن نگاه کردم؛گفتم:
_مثل اینکه یه سوتفاهمي پیش اومده؛کسي که اشتباه کرده من نیستم.
دستم رو به سمتي که پسر ایستاده بود و درحال تکوندن خودش بود اشاره کردم و گفتم:
_ایشون مقصرن و باعث این اتفاق شدن،نه من!
زن همونطور عصبي به من زل زده بود.دیگه خبري از فریادهاي قبلش نبود و االن تنها به من
زل زده بود و چیزي نمي گفت.کالفه دستي به چشمم کشیدم و گفتم:
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_من واقعا دلیل این نگاهتون رو نمي فهمم.
اینبار صداي پسر از پشتم وایساده بود اومد:
_دلیلش اینه که من مقصر باشم یا نباشم به توهیچ ربطي نداره.تو باید تنها کاري رو انجام بدي که
ما دستور مي دیم؛همینو بس..
هروقت این پسر حرف مي زد حس مي کردم شپش به جونم افتاده.کمي از بزاق دهنم رو قورت
دادم به سمت پسر برگشتم؛عصبي خنده اي کوتاه کردم و گفتم:
_ببین پسر جون فکر کنم اشتباه گرفتي؛من از اون دسته آدما نیستم که بمونم و به دستوراي بي
مورد تو گوش بدم.
رفتگر محله ام که باشي غرور و احترام خاص خودت رو داري،پس سعي کن احترامت رو نگه
داري.
این بار زن به حرف اومد و با صدایي نسبتا بلند گفت:
زن :از کي تا به حال افرادي که پله مي شورن ،داراي غرور و احترام شدن؟!
پوزخندي زدم،نگاهم رو به زن دوختم و درهمون حال رو به زن گفتم:
_همیشه داشتن؛فقط افراد سرکشي مثل شما باعث شدن غرور این افراد له و نابود شه...
زن کالفه پوفي کشید و گفت:
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_خیلي حرف مي زني؛یاال از اینجا برو...
لبم رو به دندونم گرفتم و گفتم:
_دستمزدم رو بدید؛من برم...
زن نگاهي چپکي بهم انداخت و گفت:
_بیخود؛بااین رفتار بدي که داشتي ???? تومن هم بهت نمي دم.
بي توجه به حرف زن،به انگشتم نگاه کردم و شروع کردم به حساب کردن:
_?? تومن دستمزد امروزم مي شه،البته اگه ?? تومن سري قبل رو هم روش بزاریم مي شه ??
هزارتومان...
کمي بعد سرم رو باال آوردم که بانگاه متعجب زن و پسرش روبرو شدم.نیشخندي زدم و گفتم:
_آخه سري قبل پسرتون از قسمتي که تمیز کرده بودم رد شد و باعث شد من یه بار دیگه اینجا رو
تمیز کنم.براي همین یکم دلم رحم اومد و فقط?? هزارتومن گرفتم.زن خواست چیزي بگه که پریدم
وسط حرفش و گفتم:
_خواهشا زود پولم رو بدید من برم،وگرنه بد مي شه..
بااین حرفم پسر خواست جلو بیاد که زن گفت:
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_ولش کن مهیار..
به سمتم برگشت و گفت:
_یه لحظه صبر کن..
تمامي وسایل رو گوشه اي گذاشتم.هرچند از دستشون عصبي بودم؛ولي دلیل نمي شد که وسایل
وسط راه پله رها کنم.باقي همسایه ها که گناهي نداشتن.به گوشه اي رفتم و تکیه ام رو به دیوار
دادم؛خیلي خوابم مي اومد و از خستگي و بي خوابي زیاد،سرم درد گرفت.هرموقعي که از همه
چي خسته مي شدم به خودم تلقین مي کردم که نگران هیچي نباش باالخره تموم مي شه.چشمم رو
بستم؛انگشت شصت و اشاره ام رو به صورت نوازشگونه به پشت چشمام کشوندم.باصدایي سرم
رو باال آوردم که با همون زن و پسرش روبرو شدم.با پوزخندي که روي لباش بود؛گفت:
_اینارو بگیر و گمشو..
بااین کلمه ي آخرش قلبم آتیش گرفت؛این همه کار کردم که تهش این حرف نصیبم شه؟!به این فکر
مي کردم که "آیا سوزناک تراز این جمله ام وجود داره؟!" از درون قلبم فریادي کشیدم؛ولي
دربرابر زن هیچي نگفتم و سعي کردم،باهمون نگاه متفاوتم بهش نگاه کنم..پوزخند روي لب زن
پررنگتر شد و گفت:
_دیگه نمي خوام ببینمت..
با همون حالت و نگاه سردم طوري وانمود کردم که حرفاش اصال برام مهم نیست؛اما از درون
مي سوختم.بیخیال همه چي دستم رو به نرده هاي آهني طوسي رنگ گرفتم و سعي کردم خیلي
آروم از پله ها باال برم.هنوز پاهام رو روي اولین پله نذاشته بودم که یهو با دیدن برگه هایي در
حال ریختن بودن سر جام وایسادم .به باال خیره شدم به پول هایي که تو این دنیا شاید یه تیکه کاغذ
بودن؛اما خیلي ها دوسش داشتن.ته دلم یه جوري شد...اون انقدر من رو بي ارزش دیده بود که
پول رو به سمتم پرتاب مي کرد؟!عصبي شده بودم و حس مي کردم؛هرلحظه ممکنه ازصورتم
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آتیش بیرون بزنه.پر حرص نفس مي کشیدم؛دستم رو مشت کردم،انقدر محکم مشت کردم که یه
لحظه دست خودم هم درد گرفت.کمي از بزاق دهانم رو قورت دادم و سعي کردم به خودم مسلط
باشم.بدون اینکه به زن و پسرش که با پوزخند نگاهم مي کردن،توجه کنم...به سمت پول هایي که
روي زمین افتاده بودند؛رفتم.تند تند همشون رو جمع مي کردم؛انقدر تند این کار رو انجام دادم که
یهو به خودم اومدم و دیدم تموم پول ها رو جمع کردم.با دیدن پول هاي تو دستمعصبانیتم دوبرابر
شده بود،چشم چرخوندمبا دیدن افرادي که در حال تماشاي من بودن؛عصبانیتم سه برابر شد.پولي
که تو دستم بود رو سفت فشردم و رو به زن گفتم:
_انقدر بدبخت نشدم که اینجا بمونم!انقدرم حقیر نیستم که پول کسي مثل تورو قبول کنم.
به سمت پله ها رفتم همینطور که حرف مي زدم از پله ها باال مي رفتم.درحالي که عصبانیت در
صدام مشهود بود؛گفتم:
_پس جلوي همه ي این کسایي که اینجا هستن اینکارو مي کنم.
وقتي کامل از پله ها باال رفتم؛خیلي آروم به سمت زن رفتم،زن ترسیده چند قدم عقب رفت که
پوزخندي زدم و گفتم:
_نترس من کاري با آدماي ضعیف ندارم.
زن که بهش برخورد،خواست حرفي بزنه که پریدم وسط حرفش و پول رو گذاشتم روي نرده ي
طوسي رنگ و درهمون حال گفتم:
_خواستم مثل خودتون رفتار کنم؛اما به این فکر کردم اگه یه آدم با شخصیت مثل آدم بي شخصیت
رفتار کنه،دیگه چه فرقي بینشون هست؟!همون با شخصیت هم تبدیل به یه آدم بي شخصیت مي
شه.
زن مات و با دهني باز به من نگاه مي کرد.اینبار بدون هیچ پوزخندي باحالتي جدي گفتم:
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_به جاي اینکه خودتون و پولتون رو به بقیه نشون بدید؛خوب بودنتون رو نشون بدید،یاعلي.
بدون هیچ حرف دیگه اي فوري از ساختمون بیرون اومدم.
کمي از برنج خوردم؛اما خیلي فوري دلم رو زد .سرم ناجور درد مي کرد؛اما نمي تونستم به پدر
و مادرم بگم.دیگه طاقت ناراحتي و نگرانیش رو نداشتم.فردا قرار بود،کافه تعطیل باشه؛این شد که
مادرم مریم،ماني و مادر ماني رو براي شام دعوت کرد.بیخیال فکر کردن به فردا شدم امروز رو
بگو که پول اونهمه زحمتم از دستم پرید؛اما اگه اون پول رو هم قبول مي کردم؛ غرورم مي
شکست.نمي تونستم اجازه بدم که به راحتي غرورم رو بشکونم.با صداي نچ نچ پدرم سرم رو به
سمت پدرم چرخوندم که متعجب و جدي به روزنامه ي تو دستش زل زده بود.منم با لحني متعجب
گفتم:
_نمي دونستم شب هام روزنامه مي خونید.
پدرم نگاهش رو از روزنامه برداشت،به سمتم برگشت؛یکي از ابروهاش رو باال انداخت و گفت:
_اتفاقا،روزنامه واسه شبه..
بالحني متفکر دستم رو به سمت چونه ام بردم و درحالي مي خاروندم گفتم:
_عجب..
با صداي آهنگ من و پدرم براي لحظه اي سکوت کردیم و برگشتیم به سمت تلوزیون طبق معمول
آرام فلش رو به تلوزیون زده بود و مي رقصید لبخندي زدم.درحالي که آهنگ رو زمزمه مي
کردم؛بهش زل زده بودم:
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من به ساز تو،مي رقصم/تا تو با مني،نمي ترسم/باتو؛هرروز عاشق هستم/چشماتو،من مي
پرستم/تو از کجا شکفتي/که هر شب نیلوفري باشه گل عاشقیمون صورتي باشه/عشق آخري
باشه/من،همونمهمون عاشق/خجالتي تو واسه من فراتر از یه عادتي..
لبخندي از این شادیش روي لبام نشست،از وقتي که اون پسر مزاحمش نمي شد؛آرام شادتر شده
بود و هرشب به همینآهنگ گوش مي داد.از بس به این آهنگ گوش داده بود که کامال حفظ شده
بودم.اتفاقا براي من بهتر بود،امروز حالم ناجور گرفته شده بود؛روز سختي داشتم.دیروز که حسام
رو دیده بودم؛امروز هم...آهي کشیدم و دوباره به خواهرم که غرق خوشي بود؛زل زدم.کمي بعد
آرام به سمت مادرم رفت و باخوشي دستش رو گرفت و مجبورش کرد که به همراهش برقصه
داشتم مي خندیدم که یهو دستم کشیده شد.متعجب به کسي که دستم رو مي کشید؛نگاه کردم که
بانگاه خندان پدرم روبرو شدم.سعي کردم مقاومت کنم؛اما مگه مي شد دربرابر پدرم مقاومت
کرد؟ وقتي به خودم اومدم که وسط بودم.خندم گرفته بود،من رقصیدن بلد نبودم حاال چجوري مي
رقصیدم؟!با خنده دستم رو باال بردم وقتي دست راستم رو جلو مي بردم پاي چپم رو هم جلو مي
بردم؛به همین ترتیب دست چپ و پاي راستم رو جلو بردم و در آخر هم یه بشکَن مي زدم..خندم
گرفته بود،شبیه سامو ایي ها مي رقصیدم.خوشحال بودم کههمچین خانواده اي داشتم؛از ته دل
گفتم:
_خدایا شکرت
در حال تمیز کردن میز بودم،خداروشکر چند هفته اي مي شد که اینجا دوبرابر شلوغ شده و حتي
گاهي اوقات انقدر تعداد زیاد مي شد که که صندلي ها خیلي سریع پر مي شدن .این شد که من
تصمیم گرفتم یه چندتا میز و صندلي هم براي بیرون کافه بخریم.هرچند کلي بامخالفت ماني
روبرو شدیم که مي گفت"کافه باید تو حالت شیکش بمونه چه دلیلي داره این لوس بازیا"؛اما با
قرار گرفتن میز و صندلي هاي سفید رنگ جلوي کافه،خودش از حرفي که زد؛ پشیمون شد.چون
به قدري خوشگل شده بود که آدم مجذوبش مي شد و همین باعث شد افراد بیشتري به کافه
بیان.دستي روي کمرم قرار گرفت؛متعجب برگشتم که با چشماي خندون ماني روبرو شدم.منم
لبخندي تحویلش دادم و چشمکي ریز زدم.این روزا صمیمتم رو با ماني بیشتر کرده بودم؛اونم
خیلي راحت باهام صمیمي شد.نمیدونم شاید از اول هم به دنبال یه نفر بود که باهاش صمیمي شه و
درد و دل کنه.وضعیت مادرش بهتر از قبل شده بود؛البته همه ي اینها بعد از اون شبي که به
خونمون اومده بودن اتفاق افتاد.با صداي ماني که اسمم رو صدا مي زد؛از فکر بیرون اومدم و
گفتم:
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_جانم؟!
ماني :تو که تربیت بدني خوندي؛البته اینکه رزمي کارم هستي.چطوره که یه باشگاه بزني و اونجا
به کسایي که دوست دارن؛ورزش هاي رزمي یاد بگیرن آموزش بدي؟
در جواب حرفش تنها پوزخندي روي لبم نشست.باز اگه زندان نمي رفتم یه چیزي؛ولي االن کي
حاضره پسرش رو بفرسته پیش کسي که سابقه ي درخشان داره چیزي یاد بگیره؟!
ماني کهمتوجه پوزخندم شد رو برگردوند و درحالي که میز پشت سریش نگاه مي کرد؛گفت:
_چرا پوزخند مي زني؟کجاي حرفم بد بود؟!
پارچه اي تو دست راستم بود رو به دست چپم دادم،دست راستم رو به سمت صورتش بردم و
درحالي که نوازشش مي کردم؛گفتم:
_درسته مي گن برو دنبال آرزوهات ولي من معتقدم آدم باید گاهي اوقات قید آرزوهایي که مي
دونه دست نیافتني هستن رو بزنه.
ماني کمي مکث کرد؛یهو صورتش رو از زیر دستم بیرون کشید و کم کم اخمي روي پیشونیش
نشست و درهمون حال گفت:
_اما من معتقدم تو گاهي اوقات خیلي خودت رو دست کم مي گیري!
متعجب به ماني زل زده بودم؛اون از زندگي من چي مي دونست که این رو مي گفت؟!
ماني کم کم اخم هاش از بین رفت و گفت:
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_من نمي تونم مجبورت کنم؛اما مي تونم بگم ارزشت بیشتر از این حرفاست!
این رو گفت و رفت؛اما من همچنان متعجب به رفتنش نگاه مي کردم.اون از من کوچیکتر بود؛اما
گاهي اوقات فکر مي کردم عقلش بیشتر از منه.مني که ?? سال داشتم نمي تونستم انقدر تاثیر گذار
حرف بزنم؛اما ماني!درسته که مي گن سن نیست که مشخص مي کنه چقدر بزرگ شدي بلکه
میزان عقلي که داري بزرگ شدنت رو مشخص مي کنه.بیخیال به سمتمیز برگشتم و مشغول
تمیز کردن شدم.
ولي باز هم این همه خوب حرف زدن ماني واسم سوال بود.درهمون حال که میزها رو تمیز مي
کردم؛زیر لب براي خودم تجزیه و تحلیل مي کردم که با صداي آروم دختري که اسمم رو صدا
زد؛برگشتم.کسي غیر از مریم نبود با نگاه آرومش روبرو شدم.خواستم جوابش رو بدم که اجازه
نداد و درحالي که به میز روبرویي نگاه مي کرد؛گفت:
_مشتري جدید نیومد؟!
به اطراف نگاه کردم و بالحني جدي گفتم:
_همونطور که مي بینید نه!
مریم لب پایینش رو به دندون گرفت و درحالي سعي مي کرد به من نگاه نکنه گفت:
_راستش مي خواستم...درباره ي رفتارا و حرفاي ماني صحبت کنم..
متعجب بهش خیره شدم و تنها سري تکون دادم.کمي بعد سرم رو خیلي آروم به چپ و راست
تکون دادم؛سرفه اي کردم:
_میز آخر رو هم پاک کنم،میام!
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مریم لحظه ي آخر به من نگاه کرد که بازهم باعث شد من مات و مبهوت بشم...بدون اینکه حرفي
بزنه رفت و پشت صندوق وایساد.این دختر اخالقي عجیب داشت.گاهي اوقات ناراحت،گاهي
اوقات خجالتي و گاهي اوقات هم شیطنت داشت که اونم فقط براي ماني بود.درباره ي شخصیت دو
قطبي شنیده بودم؛اما این دختر بیشتر از دوتا شخصیت داشت.تو ذهنم تنها لقبي که تونستم واسش
بزارم؛دختر سه قطبي بود.خودمم نمي دونستم؛اما تنها همین لقب به ذهنم رسید.بعد از تمیز کردن
میز آخر به سمت میزي که مریم پشتش وایساده بود؛رفتم.روبروش وایسادم بدون هیچ مکث و البته
طفره رفتن گفتم:
_خب برو سر اصل مطلب..
مریم که داشت کارت هایي که روش اسم،شماره و آدرس کافه نوشته شد رو مرتب مي کرد؛گفت:
_اوممم..
چیزي نگفتم تا خودش ادامه بده،امیدوار بودم سریع و مختصر حرفش رو بزنه.
مریم:خب خواستم بگم که من ناخواسته حرفاتون رو شنیدم؛ خواستم بگم ماني ?? سالشه و رشته
اي که مي خواد انتخاب کنه انسانیه،اونم واسه اینکه رشته ي روانشناسي درس بخونه..
کالفه نگاهش مي کردم اینا چه ربطي به من داشت؟!
مریم بدون توجه به کالفگي من ادامه داد..
_خواستم بگم برادر من از اون دسته آدمایي نبود که شما فکر مي کنید؛اون یه روانشناس سرشناس
بود...
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بااین حرفش سرم رو که از شدت کالفگي پایین بود رو به شدت باال آوردم؛زل زدم تو چشماش با
دیدن صداقتي که تو صداش بود از درون خفه شدم..
مریم خواست ادامه بده که صداي باز و بسته شدن در کافه اومد،همونطور متعجب از حرفاي مریم
رو برگردوندم که با دیدن کسي که روبروم بود؛تعجبم بیشتر از قبل شد،اون اینجا چیکار مي
کرد؟!
با دیدنش بازهم عصبي شدم،هربار که مي دیدمش اینجوري مي شدم.دوباره حس بیچارگي به
سراغم مي اومدم.حسامي که تو گذشته ها یه پشتوانه بود،االن تبدیل شده بود به یه دشمني که
باعث شد؛تو این منجالب بیفتم.با صدایي که من رو صدا مي کرد،به بغلم نگاه کردم که با قیافه ي
نگران مریم روبرو شدم.خیلي جدي و سرد نگاهش مي کردم؛کمي بعد با همون نگاه سرد به سمت
حسام برگشتم.نباید مي ذاشتم حسام فکر کنه هنوزم همون امیرم،امیري که همه چیزش رو پاي
رفاقتش گذاشت؛اما رفیقش همه چیزش رو گرفت.پوزخندي روي لبام نشست،چه تضادي بین ما
دوتا بود.من زندگي اون رو درست کرده بودم و اون هم زندگیم رو نابود کرد.کمي چشمام رو
روي هم قرار دادم،سعي کردم حالت جدي ام رو حفظ کنم.کمي که آروم شدم به سمتش برگشتم و
گفتم:
_چي مي خواي؟!
حسام که از همان اول تو سکوت کامل به من زل زده بود،با سوالم از فکر در اومد.چندین بار لبش
رو باز مي کرد تا حرفي بزنه؛اما نمي تونست و لبش رو مي بست.سعي کردم خودم رو کنترل
کنم،همینجوریشم حوصله ي خودش رو هم نداشتم چه برسه به این مسخره بازي هاش.کالفه نگاهم
رو به میز دوختم،اخمي عمیق روي پیشونیم نشوندم با صدایي محکم و جدي گفتم:
_اگه کاري ندارید،از اینجابرید؛چون من اینجا کلي کار دارم و براي آدم هاي بیکار وقت اضافي
ندارم.
باز هم صدایي نیومد،همونطور سرم پایین بود و تو کافه سکوت بود که یهو صداي در باعث شد
سرم رو باال بیارم.با دیدن حسامي که روبروم بود؛پوفي گفتم و نگاهم رو به در دوختم .با دیدن
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مشتري هاي جدید،کالفه آهي کشیدم.اي کاش صداي در به خاطر مشتري ها نبود و به جاي این
مشتري ها،حسام مي رفت.دستي به صورتم کشیدم که یهو صدایي گفت:
_آقاي محترم لطفا اگه کاري ندارید؛برید و اجازه بدید ما به مشتري هامون برسیم.
برگشتم و با دیدن ماني متعجب شدم.اخمي روي پیشونیش نشسته بود؛ابروهاش بابت اخم مي
لرزید.لبخندي متشکرانه زدم،گویا ماني هم مي دونست.زود از کوره در مي رم براي همین به
حرف اومد.با صداي حسام که اسمم رو صدا کرد،متعجب نگاهم که به میز بود رو باالآوردم و تو
چشماش خیره شدم.
حسام:مي شه بریم یه جایي بشینیم و حرف بزنیم؟!
اخمي که از بین رفته بود؛دوباره به سراغ پیشونیم اومد و خیلي جدي گفتم:
_اون وقت براي چي؟!
حسام سرش رو پایین انداخت و خیلي آروم گفت:
_براي جبران..
با این حرفش پوزخندي رو لبم نشست،جبران چي؟!جبران زندگي که تباهش کرد؟ باهمون پوزخند
به سمت ماني برگشتم و گفتم:
_تو برو به مشتري ها برس...
ماني دهن باز کرد که فوري دستم رو جلوش گرفتم و درهمون حال گفتم:
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_نمي خوام چیزي بشنوم.
تحکم تو صدام رو بیشتر کردم و گفتم:
_برو!
ماني دیگه حرفي نزد؛فوري به سمت مشتري ها که زن و مردي به همراه فرزندشون اومده بودن
رفت...
متعجب به بچه اي که بهش مي خورد ?سالش باشه نگاه کردم و تو دلم گفتم" :معموال بچه ها رو
مي برن پیتزا فروشي،پارک و "...اما اینا بچه به این کوچیکي رو آوردن کافه؟!
نگاهم رو از اونا گرفتم که دوباره با نگاه حسام روبرو شدم.چقدر خوب بود این بي توجهي
هام؛چون االن که نگاهش کردم بیشتر از قبل ازش متنفر شدم.همونطور در سکوت بهش خیره شده
بودم که گفت:
_بي توجهي مي کني؟!
پوزخندي دوباره روي لبام نشست،این روزا پوزخند خیلي برام شیرین شده بود.باهمون پوزخند تو
چشماش زل زدم و گفتم:
_چرا باید به تو توجه کنم؟!تویي که دوسال تمام نمي دونستي من کجام!
حسام بااین حرفم سرش رو پایین انداخت و باهمون صداي آرومش گفت:
_گفتم که اومدم جبران کنم.
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خواستم جواب بدم که صداي دست و سوتي اومد،نگاهم رو از حسام گرفتم به سمت چپ که منبع
صدا از اونجا بود برگشتم.مردي رو دیدم که جلوي زني زانو زده بود و حلقه اي رو جلوش گرفته
بود.براي بارچهارم به زن گفت:
_آیا با من ازدواج مي کني؟
دخترکي که همراهشون بود از هیجان زیادي دستي زد وباصداي شیرینش گفت:
_آخ جون ماماني قبولش کن دیگه،عمو مهرداد خیلي خوبه...
آهي کشیدم نگاهم رو گرفتم؛دوباره به حسام نگاه کردم جمله اي که مي خواستم رو تکرار کردم:
باحرص و پرتحکم گفتم:
_جبران چي؟!
سکوت کرد،سکوت کردم؛دوباره اخمي که اینبار خشمم رو بیشتر از قبل نشون مي داد رو پیشونیم
نشست.سرم رو پایین انداختم و کمي چشمم رو روي هم قرار دادم.با یادآوري اینکه همه ي این
دوسال،چطوري آرزوهام رو بر باد داده بود؛عصبي صورتم رو باال آوردم و گفتم:
_جبران نابودي زندگیم؟!
کمي دندونام رو روي هم فشردم و گفتم:
_جبران نابودي آرزوهام؟!
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دوباره پوزخندي تلخ تر از هر شکالت تلخي زدم و گفتم:
_جبران عروسي با عشقم؟!
بااین حرفم سرش که پایین بود رو خیلي سریع باال آورد؛اما من همچنان پر از خشم بهش زل زده
بودم.حسام دستي به پشت چشماش کشید و گفت:
_من قصد دارم همه چي رو حل کنم! ولي...
پوزخندي زدم و گفتم:
_غیرتي شدي؟!
حسام دستش که هنوز پشت چشماش بود رو با حرص روي چشماش کشید و با حالتي طلبکارانه
گفت:
_آره غیرتي شدم...
خنده اي عصبي کردم و گفتم:
_شبیه طلبکارا حرف نزن تو االن یه بدهکاري ،بابت زندگي که ? سال پیش ازم گرفتي.
همونطور که ميخندیدم به چشماش که حاال از حرص قرمز شده بود؛ زل زدم..
دوباره پوزخندي زدم و گفتم:
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_زمین گرده،آقا حسام...
یه لحظه رنگش پرید،پوزخندم پررنگ تر شد و گفتم:
_نترس من آدمي نیستم ؛انتقام بگیرم!
سرم رو پایین انداختم و درحالي که با کارت هاي روي میز بازي مي کردم؛گفتم:
_توام برو خوش باش؛با زندگي که از من دزدیدي...
با کوبیده شدن چیزي رو میز ترسیده سرم رو زباال آوردم.چشمام به دستایي خورد که مشت شده
روي میز بود.عصبي اخمي کردم ،مدام زمزمه وار زیر لب مي گفتم:
_امیر آروم باش چیزي نیست...
اینو مي گفتم تا آروم باشم؛اما با مشت بعدیش که روي میز فرود اومد.نتونستم عصبانیتم رو کنترل
کنم،به سمتش رفتم و یقه ي پیراهنش رو گرفتم.بااین حرکتم ماني که پشت یکي از میزها وایساده
بود،ترسیده و باعجله به سمتم اومد.تمام مشتري هایي که تازه داخل کافه اومده بودن متعجب به ما
زل زده بودن.پر حرص تر یقه ي حسام رو فشردم.ماني سعي داشت آرومم کنه؛اما زور اون کجا
و زور من کجا؟!
مریم با عجله به سمتم اومد و گفت:
_خواهشا ولش کن ،اینجا مشتري نشسته..
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بااین حرف مریم بار دیگه به مشتري ها نگاه کردم که اینبار قصد رفتن داشتن .عصبي از اینکه
حسام باعث این اتفاق شد عصبي شدم و با دست راستم مشتي به صورتش زدم.همین مشت باعث
شد دستش رو به صورتش بگیره پرحرص گفتم:
_این مشت براي این بود که باعث شدي ،مشتري ها ناراضي عزم رفتن کنن..
مشت بعدي رو به اونطرف صورتش زدم و گفتم:
_اینم براي عذابي که تو این دوسال تحمل کردم...
بعد از خالي کردن حرصم ،محکم به سمت میز پرتش کردم که دستش رو کنترل کرد و همون
میز باعث شد؛نیوفته...
دوباره پوزخندي زدم و به سمت دیگه اي نگاه کردم و خودم رو مشغول کردم.
باصداي محکم در برگشتم که دیدم حسام نیست.از حرص روي صندلي نشستم و به مشتري هایي
که در حال رفتن بودن هم اهمیتي ندادم.
با صداي سرفه ي کسي از فکر بیرون اومدم،به فردي که در صندلي کناري ام نشسته بود؛نگاه
کردم.مریم بود،به چایي تو دستش نگاه کردم.خیره ي چایي بود؛اما تمامحواسش به من بود.
مریم :گاهي اوقات،مشکالتي پیش میاد که به خواسته ي ما نیست؛اما خب مشکله دیگه.به قول
بعضیا"مشکالت کم کم تبدیل مي شن به شکالت" همشون چه خوب باشن چه بد،مي گذرن .مي
گذرن و این تجربه اي مي شه براي تو،براي تویي که پا به پاي این مشکالت موندي،سوختي و
ساختي.
کمي بعد نگاهش رو از چایي گرفت،به من نگاه کرد و ادامه داد:
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_از این تجربه ها نترس؛نترس و مقتدر به راهت ادامه بده.
متعجب بودم!دختري که تا دیروز از نگاه کردن بهم خجالت مي کشید و کم حرف بود؛امروز انقدر
خوب و زیبا حرف مي زد.جوري که تونسته بود؛آروم ترم کنه.تابه حال به این چشم هاي درشت
دقت نکرده بودم؛به نوبه ي خودش جذابیتي خاص داشت.هرچي که بود ،قلب ناآرومم رو آروم مي
کرد.همونطور بهش زل زده بودم که سریع به خودش اومد و خجالت زده از جاش بلند شد،نفسي
عمیق کشید و فوري ازم دور شد.همونطور به رفتنش نگاه مي کردم که یهو دستي روي دستم قرار
گرفت.سرم رو باال آوردم،با ماني روبرو شدم لبخندي رو لبش بود.خوشحال بودم از اینکه تونسته
بودم؛این پسر اخمو رو بخندونم .خوشحال تر از اینکه این پسر دیگه لبخند از لبش کنار نمي
رفت.منملبخندي زدم و گفتم:
_چطوري خوش خنده؟!
ماني اخمي ساختگي کرد و گفت:
_من خوبم تو چطوري؟!
چشمکي زدم و گفتم:
_عالي.
ماني باز باهمون اخمش گفت:
_امیدوارم حقیقت رو بگي چون دوست ندارم مثل اون سري بیهوش شي و ببریمت خونه ي
پدربزرگم و خونشون رو دید بزني!
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با یادآوري اون خونه ?? متري با یک اتاق خیلي کوچک لبخنداز روي صورتم کنار رفت.پس
اونجا تنها براي مریم و پدرش بود.چه خوب پس ماني ایناهم یه خونه جدا داشتن.نفسي عمیق
کشیدم؛همیشه نگران این بودمکه چطور مي تونستن تو چنین خونه ي کوچیکي زندگي کنن.گاهي
اوقات به این فکر مي کنم که شاید من تو این دوسال سال سختي کشیدم؛اما خدا اجازه نداد بیشتر از
این دوسال طول بکشه.تو همین دوسال خدا خواست تجربه کنم و یاد بگیرم.نه اینکه به مردم کمک
نکنما،کمک کنم؛اما اعتماد نکنم و هرکسي رو رفیق ندونم.حامد رفیقم بود،حسامهم رفیق بود.حامد
کسي بود که پا به پاي من موند؛اما حسام چي؟! خداروشکر با حرف هاي مریم ولبخند ماني کمي
از عصبانیتم کم شده بود.وگرنه االن باید مي شستم و زانوي غم بغل مي گرفتم و آه مي کشیدم.شاید
مي تونستم اسمه همه ي این اتفاقات رو بزارم تقدیر ناخواسته؛اما نمي تونستم بهشون بگم بدبختي
و بدشانسي.چون اکثر مواقع خودمون باعث بدبختي و بدشانسي مي شیم.چه خواسته چه ناخواسته
مهم اینه خودمون اون رو مي سازیم.بعضي هامونباعثبزرگ شدن همین بدبختي مي شیم و
بعضي هامونهم باعث کم شدنش.
براي بار سوم با خوشحالي به اطراف نگاه کردم،همه چي هنوز هم همونطور بود.تمام گالبي هاي
خوشمزه ي ته مغازه سمت چپ روي میز چیده شده بودن.باقي میوه ها هم به همین صورت،همه
ي این ها باعث نشستن لبخندي روي لبم شد.همه چیز بعد از دوسال همون بود و چیزي تغییر
نکرده بود.کمي لبم رو تر کردم،با ذوق به سمت پدرم برگشتم؛درحال رسیدگي به مشتري ها
بود.باهمون لبخند همیشه مهربونش به مشتري ها نگاه مي کرد؛باهاشون خیلي محترمانه درباره ي
فواید و قیمت میوه ها صحبت مي کرد.با دیدن پدرم باز هم شرم کردم،از اینکه پسر چنین فرد
مهربون و خوش قلب هستم.کامال یادمه که پنج سال پیش وقتي من تازه شروع به کار کرده بودم
پسربچه اي اومد داخل مغازه،رفتار هاي عجیبي داشت براي همین من از همون اول حواسم رو
جمع کردم.به سیب زل زده بود ،نگاهم رو به سیب دوختم که یهو پسر بچه سیبي برداشت و پا به
فرار گذاشت.منم عین ببري که به دنبال آهو هست؛هرچي تو دستم بود رو زمین گذاشتم و به دنبال
بچه دویدم.بچه تند مي دوید؛اما دویدن من کجا و دویدن اون کجا؟! بعد از یک ربع دویدن
گرفتمش،درحالي که از تند دویدن به خس خس افتاده بودم به سختي پسربچه ي سبک وزن رو بغل
کردم و به سمت مغازمون رفتم.توجهي به تقال و گریه هاي بچه نکردم ،بچه رو روي زمین
گذاشتم و به سمت پدرم هولش دادم.به سمت پدرم که گوشه اي وایساده و به دیوار تکیه داده
بود؛رفتم.پدرم بااخمي غلیظ نگاهم مي کرد،خواستم بپرسم چیشده که برگشت و اجازه ي پرسیدن
سوال رو بهم نداد.متعجب از حرکتش مات مونده بودم،مگه چه اشتباهي کردم؟! پدرم کمي بعد
برگشت و بدون اینکه به من نگاه کنه خم شد؛روي زانوهاش نشست تا بتونه کامل بچه رو ببینه.کم
کم لباش به لبخند باز شد و رو به بچه گفت:
_چندنفرید؟
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بچه که تنها صداي هق هقش مي اومد کمي بعد صداي هق هقش قطع شد و رو به پدرم گفت:
_سه نفر!
پدرم لبخندش عمیق تر شد؛بلند شد و شروع کرد به برداشتن سیب از سبد سیب ها.با دیدن چهارتا
سیبي که تو دستش بود؛لب باز کردم؛حرفي بزنم که با اخمش اجازه ي این کارو بهم نداد.هرچهارتا
سیب رو داخل پالستیک گذاشت،دوباره خم شد و رو به پسربچه گفت:
_خوب بشور که مریض نشي..
پسربچه دیگه هق هق نمي کرد؛مطمعنا اونم از این حرکت پدرم متعجب بود.کمي بعد دوباره پدرم
ادامه داد:
_از این به بعد سیب خواستي بیا به خودم بگو بهت مي دم .اگه بدون اجازه من برداري حتما
کثیفاش رو برمي داري و همین باعث مي شه مریض شي.
من و پسربچه همچنان تو شوک بودیم کمي بعد با صداي پسر بچه به خودم اومدم:
_چشم مرسي بابت سیب ها...
بعد از تشکر سري خم کرد و فوري از مغازه بیرون رفت.برگشتم از پدرم علت این رفتار رو
بپرسم که باز هم باهمون اخمش روبرو شدم.
قبل اینکه سوالي بپرسم،صبر کردم تا پدرم توضیح بده.با نگاهي سوالي بهش زل زده بودم که یهو
خودش شروع کرد به توضیح دادن.کم کم اخماش از بین رفت،جاش رو به لبخند محو روي
صورتش داد و گفت:
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_آخه پسر خوب تو به این فکر نکردي که بایه بچه کوچیک اینجوري رفتار کني روش تاثیر مي
ذاره و بیشتر از قبل این کاررو انجام مي ده؟!اون بچست و عقل نداره؛تویي که عاقلي باید اون رو
عاقل کني.
هیچوقت اون روز و این نصیحتش رو یادم نمي ره.با صداي بلندي از فکر بیرون اومدم و به
روبروم خیره شدم؛پدرم درحال خداحافظي با مشتري ها بود.آهي کشیدم و باز هم افسوس خوردم
از اینکه فرزند چنین پدري بودم.پدرم به سمتم اومد،کنارم وایساد؛دستش رو روي شونه هام قرار
داد و گفت:
_چرا آه مي کشي؟
لبخندي تلخ زدم،به سمت دیگه اي برگشتم و درهمون حال گفتم:
_از اینکه پسري مثل من داري ناراحتم.
پدرم سرفه اي کرد و گفت:
_اما من خوشحالم...
تغییر صداي پدرم رو حس کردم؛اما باز هم برنگشتم در همون حال گفتم:
_از اینکه آدم بدیم خوشحالید؟!
پدرم :هرکي خطا کنه آدم بدیه؟!پس اگه اینطور باشه؛دنیا پراز آدم بده که فقط ادعاي خوب بودن
مي کنن.سرم رو بین دوتا دیواري که پشتم بود تکیه دادم و گفتم:
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_نمي دونم.شاید همینطور باشه...
پدرم آهي کشید که شاید سوزناک ترین چیز براي من بود.درهمون حال گفت:
_نه پسرم اونا بد نیستن،ادعاي خوب بودنم نمي کنن..یه عده اي مثل تو به زندان میرن که این به
انتخاب خودتون نیست.همین باعث عذاب وجدان مي شه و الکي دم از خوش بودن مي
زنید،درحالي که هیچ خوشي ندارید.چون مدام زیر قضاوت هاي مردم قرار مي گیرید و له مي
شین و ترجیح مي دین برگردین جایي که بودین؛ولي پسرم کسي با عذاب وجدان و حرفاي مردم به
جایي نرسیده.کسایي رو دیدم که له شدن؛اما خیلي زود با قدرتي که داشتن بلند شدن و اون قدرت
هم تنها تالشه...
کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم،آهي کشیدم و به سمت پدرم برگشتم .زل زدم به چشم هایي که
توش خستگي مشهود بود و گفتم:
_پس چطور لیسه وقتي له مي شه میمیره؟!
پدرم درحالي که تکیه اش رو به میز داده بود و به من نگاه مي کرد؛گفت:
_درسته،لیسه بااین که بزرگه وقتي له مي شه میمیره.چون مقاومتي نمي کنه؛اما مورچه بااینکه
کوچیکه وقتي یک بار له مي شه زنده مي مونه؛حتیدوباره له مي شه،زنده مي مونه و ممکنه سه
بار له شه و زنده بمونه؛اما هیچوقت دست نمي کشه از مقاومت و تالشش.
لبخندي از حرف هاي همیشه شیرینش روي لبم نشست.چقدر قلبم بااین حرف هاي زیباش آروم مي
شد...همیشه من رو از حرفي که زدم پشیمون مي کرد.خواستم به سمت پدرم که لحظه نگاهم به
بیرون خورد با دیدن چندتا موتور که اونسري هم جلوي کافه دیده بودمشون ،تنها کاري که تونستم
بکنم پریدن به سمت پدرم و درآخر همخوردن چیزي سنگین به قفسه ي سینمبود.
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چند دقیقه گذشته بود،هنوز اتفاقي نیفتاده بود و من سالم بودم .تنها صداي فریاد وشکسته شدن به
گوشم مي رسید.یکي از چشمام رو باز کردم،کمي دیگه گذشت وقتي متوجه سالم بودنم شدم؛هردو
چشمام رو باز کردم.سرم رو پایین آوردم،با دیدن سیب متوجه شدم چیزي که با قفسه ي سینم
برخورد کرد سیب بوده.با صداي فریاد بلندي فوري سرم رو باال آوردم،با دیدن افرادي که درحال
ریختن سبدهاي میوه بودند؛هنگ کردم.اونا کي بودن؟!چشم چرخوندم،پدرم رو دیدم که مدام
درحال خواهش بود یه لحظه نمي دونم چیشد که یکیشون پرتش کردزمین،با دیدن این صحنه
نتونستم خودم رو کنترل کنم.با خشم دستام رو مشت کردم و به سمتشون هجوم بردم اول از همه به
سراغ کسي که پدرم رو پرت کرده بود؛رفتم.عصبي یقه ي تیشرتش رو گرفتم طرف که حواسش
نبود براي همین نتونست مقاومت کنه پرتش کردم سمت چپ؛چون زمین لیز بود پسر سر خورد و
محکم با دیوار پشتیش برخورد کرد.از شدت عصبانیت نفس نفس مي زدم.کال زمین و زمان رو از
یاد برده بودم.باگام هاي بلند و محکم به سمتش قدم برداشتم؛وقتي کامل روبروي پسر قرار گرفتم
دست آزادم رو دوباره مشت کردم و خواستم دوبار?ه بزنمش که دستم کشیده شد.عصبي برگشتم
که با نگاه نگران و پر از استرس پدرم روبرو شدم.اخمام باز شد،دست دیگم رو روي دستش قرار
دادم و سعي کردم که دستم رو از دستش آزاد کنم؛اما نتونستم.خواستم لب باز کنم که پیراهنم از
پشت کشیده شد و اینبار من با دیوار برخورد کردم.از درد به خودم پیچیدم؛آخي از روي درد
گفتم.هر لحظه درد بیشتر مي شد،انگاري که کسي با چکش به استخونام مي کوبید.همه ي اینا به
خاطر تمرین نکردن بود.من به طور کلي همه چي رو فراموش کرده بودم،چطور مي تونستم تمام
زندگي و آرزوهایي واسشون تالش کرده بودم رو تو این دوسال فراموش کنم؟!دیگه نمي تونستم
تحمل کنم هردو دستام رو روي زمین گذاشتم و سعي کردم از روي زمین بلند شم.بعد از کلي
زحمت بلند شدم سرم رو باال آوردم با دیدن مشتي که به سمتم مي اومد،خیلي سریع جا خالي دادم
که پسر مشتش با دیوار برخورد کرد.رو قیافه ي پسر دقیق شدم،پسر نسبتا جوون بود وبهش مي
خورد حدودا?? سال سن داشته باشه.کالهي مشکي رنگي روي سرش گذاشته بود و ابرویي کشیده
ي مشکي چشم هاي قهوه اي رنگي داشت که باعث جذابیتش شده بود؛اما اصال نمي نشناختمش و
نمي دونستم دلیل این کارهاشون چیه؟! پسر از درد به خودش مي پپیچید،خواستم به سمتش برم و
دلیل کارهاش رو بپرسم که چیزي سنگین به سرم برخورد کرد.برگشتم با دیدن مردي نسبتا ??
ساله به من زل زده بود مرد چشم هایي آبي به همراه موهایي مشکي که توش رگه هایي سفید قرار
داشت با خشم به من زل زده بود.عجیب قیافش واسم آشنا بود،انقدرمحو مرد شده بودم که کال درد
سرم رو فراموش کردم.خواستم جلو برم که صداي محکم برخورد چیزي با زمین این اجازه رو
نداد.متعجب برگشتم که با هنداونه هایي که براثر خوردن به زمین له مي شدن روبرو شدم.نه پدرم
تحمل همه چي رو داشت،غیر از له شدن هنداونه هایي که براي کاشتنشون زحمت کشیده
بود.خودم بارها به چشم دیده بودم پدرم با جون و دل هندوانه هارو مي کاشت و تا رشدشون صبر
مي کرد.این همه اتفاق جلوي چشمام مي افتاد؛من تنها زل زده بودم و هیچ کاري نمي تونستم
بکنم.چشم چرخوندم تا پدرم رو پیدا کنم با دیدن پدرم که به دیوار تکیه داده بود و با افسوس به
هندوانه هایي که روي زمین در حال له شدن بودن؛نگاه مي کرد.حداقلش پدرم افسوس مي
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خورد؛اما من همون پسر به درد نخور تنها به این فاجعه زل زده بودم.نه دستم به سمت تلفن مي
رفت و نه مي تونستم حرکتي انجام بدم.شبیه گروگاني بودم که دستش رو بسته بودن،تنها قسمت
هایي ازبدنم که در حال حرکت بودن دستام و چشمام بودن.تنها مي تونستم چشک بچرخونم و
دستام رو مشت کنم.همونطور که چشم مي چرخوندم چشمم به همون مرد با چشماي آبي
خورد.هنوزم با خشم نگاهم مي کرد؛اما اینبار پوزخندي هم روي لباش بود.کم کم سرش رو به چپ
و راست تکون داد،از حرص و لب باز کردم تا سوالم رو بپرسم؛اما تنها تونستم زمزمه کنم:
ـتو کي هستي؟!
مرد که متوجه شد،خیلي آروم درحالي که دستش تو جیبش بود به سمتم اومد.
هریه قدمي که جلو مي اومد باعث مي شد؛من هم یه قدم عقب برم.انقدر عقب رفتم که در آخر به
دیوار برخورد کردم.نمي دونمچرا هیچ چیز درست نبود!نه به اون لحظه که پاهام توان حرکت
نداشت؛نه به االن که انقدر تند به عقب قدم برداشته بودم و به دیوار برخورد کرده بودم! اصال چرا
ترسیده بودم؟!چرا انقدر گیج بودم؟!تو همین فکرا بودم که چیزي محکم به دیوار سمت راستم
برخورد کرد.متعجب سرم رو به سمت راست چرخوندم؛با دیدن دستي که سمت راستم بود ترسیده
کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم و گردنم رو با لرزش به سمت مردي که روبروم بود
چرخوندم.با لرزشي که تو چونه هام بود گفتم:
_ت...تو کي هس...تي؟!
مرد دستش رو پایین آورد،درحالي که اخماش از روي خشم مي لرزید؛انگشت اشارش رو به
سمت خودش گرفت و گفت:
_من؟!
چیزي نگفتم و تنها سرم رو باال و پایین کردم.مرد کم کم اخماش باز شد و خندید،کامال خنده ي
عصبیش رو حس مي کردم.کم کم خندش تمومشد؛با همون چشم هاي پر از خشمش به من نگاه
کردو گفت:
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_من همون مردیم که ? سال پیش پدرش رو کشتي...
با اتمام جمله تازه متوجه همه چي شدم؛اون چهره ي آشنا اون نگاه پر از خشمش...نگاه متعجبم
اینبار خیلي سریع شرمنده شد.کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم و چشمام رو روي هم قرار
دادم..درحالي که صدام از ته چاه بیرون مي اومد؛گفتم:
_م..من واقعا شرمندم...
با فریادي که زد ساکت شدم و فقط بهش زل زدم.مرد عصبي و پر خشم ادامه داد:
_شرمنده ي چي؟!شرمندگي فایده داره؟تو شرمنده شي پدر من برمي گرده؟
اینبار سکوت کردم،چیزي نداشتم بگم.مرد که سکوتم رو دید،بیشتر از قبل عصبي شد؛به سمتم
برگشت و درحالي از عصبانیت لباش مي لرزید گفت:
_نباید اجازه مي دادم خانوادم رضایت بدن؛ نباید قاتلي مثل تو تو این دنیا خوش و خرم زندگي
کنه!
دیگه داشت زیاده روي مي کرد.من قاتل نبودم؛ من فقط جرم کسي دیگه رو گردن گرفتم.خواستم
لب باز کنم و اعتراف کنم که من نبودم؛اما با برخورد چیزي به صورتم تنها تونستم سکوت کنم.به
مرد زل زدم اون تا این حد عصبي بود که رو من تف کنه؟! درجواب تفش تنها مي تونسنم بهش
زل بزنم.مرد خواست چیزي بگه که یهو کسي جلوم قرار گرفت و مرد رو به عقب هل داد.متعجب
به شخص روبروم نگاه کردم با دیدن پدرم که جلوم بود ابروهام باال رفت.با صدایي که تعجب در
اون موج مي زد؛گفت:
_بابا!
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اما پدرم بدون اینکه جوابم رو بده باهمون خشمي که مرد رو هول داده بود؛گفت:
_تا االن نه خودم چیزي گفتم؛نه اجازه دادم پسرم کاري کنه...اما دیگه طاقت ندارم تو به چه
جراتي تف کردي؟! تو حتي نمي دوني قضیه چي بوده،االن بعد از دوسال اومدي اینجا و این
حرفارو مي زني؟!
مرد مات و مبهوت به پدرم زل زده بود،من هم همینطور؛چون هیچوقت پدرم رو عصبي ندیده
بودم.پدرم نگاهش رو به سمتي دیگه اي دوخت،منم به همون سمت نگاه کردم؛با دیدن هندوانه ها
ناراحتي عمیق به سراغم اومد...
پدرم همونطور که هندوانه ها خیره شده بود؛گفت:
_کاش قبل از اینکه مغازه رو به این روز بندازي؛مي گشتي و قاتل اصلي رو پیدا مي کردي!
بااین حرف پدرم،نگاهم رو از هندوانه ها گرفتم و به مرد خیره شدم.خیلي ناراحت و متعجب
بود؛اما پوزخند از روي لبش کنار نمي رفت.منم که امروز کال سکوت رو ترجیح مي دادم؛سکوت
براي من شبیه به قرصي بود که بعد از بیماري باید مي خوردم.بهترین کار این بود که سکوت
کنم،زل بزنم به کسي که روبروم قرار داشت و به قول خودش من کسي جز قاتل پدرش نبودم.مرد
نگاهش رو ازم گرفت و به افرادي که داخل مغازه بودن نگاه کرد.با سر اشاره اي بهشون
کرد،خودش هم به سمت خروجي رفت .دوباره دستام مشت شده بود؛بدون هیچ معذرت خواهي مي
خواست بره؟! نمي دونم چیشد که لحظه اي از حرکت ایستاد،به سمتم برگشت و گفت:
_راستي اوندفعه دوش گرفتن با تخم مرغ چطور بود؟
متعجب بهش زل زده بودم؛تخم مرغ؟!کم کم تصویري ریز از دوماه پیش تو ذهنم اومد.رفتن من به
کافه،موتوري ها،پرت کردن تخم مرغ به سمت من،حاال کم کم پازل تو ذهنم درحال چیده شدن
بود.تو سکوت به مرد زل زده بودم مرد که سکوتم رو دید؛دوباره پوزخندي زد و برگشت.یه لحظه
خیلي عصبي شدم وهمین باعث شد،پاهایي که محکم به زمین چسبیده شده بود به حرکت در بیاد.با
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گام هاي محکم به سمت مرد قدم برداشتم و شونه ي سمت راستش رو گرفتم.بااین کارم مرد براي
لحظه اي از حرکت ایستاد و متعجب به سمتم برگشت .زل زدم بهش و کمي بعد باعصبانیت گفتم:
_اینجوري نباش!
مرد خواست لب باز کنه که پریدم وسط و نذاشتم چیزي بگه:
_من پدرت رو نکشتم...
فوري کف دستم رو باال آوردم و گفتم:
_درسته من جرم رو به گردن گرفتم؛اما من اونو نکشتم.من یه ورزشکار بودم،چرا بایدکاري کنم
که آیندم به خطر بیفته؟!من تنها خواستم کمک کنم،مرگ پدرت کامال ناخواسته بود.
بااین جمله ي آخر ناخواسته از حسام هم دفاع کرده بودم...
نفسي عمیق کشیدم،همونطور که زل زده بودم به چشماي متعجب مرد انگشتم رو باال آوردم و
شروع کردم به بخش بخش کردن:
_من..پدرت...رو نکشتم.
این رو گفتم،نگاهم رو از مرد گرفتم و به سمت پدرم برگشتم.به پدري که اینبار با چشماي پر از
اشک به من زل زده بود نگاه کردم.کمي بعد صداي موتوري ها خبر از دور شدنشون مي
داد.دوباره برگشتم،چشمم به مردمي خورد که به ما زل زده بودند.عصبي لبام رو روي هم فشردم
و با صدایي که نسبتا بلند گفتم:
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_خوش مي گذره؟! به پلیس که زنگ نزدید حداقل االن برید تا راهت باشیم...
خواستم ادامه بدم که صدایي گرفته؛گفت:
_بسه
این صداي کسي نبود جز پدرم،سکوت کردم که دوباره ادامه داد:
_من گفتم به پلیس زنگ نزنن...
متعجب با ابرویي باال رفته برگشتم ،به پدرم که حاال پشتش به من بود؛زل زدم.خواستم چیزي
بگم که یهو شونه هاش شروع به لرزیدن کرد.با لرزش شونه هاش،لحظه اي قلب منم از حرکت
ایستاد.
فوري بدون اینکه توجهي به موقعیتم بکنم،دویدم سمت پدرم؛وقتي بهش رسیدم خیلي آروم دستم رو
روي شونه هاش قرار دادم.پدرم چیزي نگفت،خواستم برم روبروش و صورتش رو ببینم؛اما با
همون صداي گرفتش گفت:
_نیا!
متعجب لب باز کردم که بگم چرا؛اما نتونستم کمي بلند شدم و به سمت در رفتم و قفلش کردم.
برگشتم داخل مغازه،جارویي که کنار میز بود رو برداشتم و شروع کردم به جمع کردن وسایل
هایي که روي زمین ریخته بود.پدرم همونطور به زمین خیره شده بود.مشغول جارو زدن شدم؛اما
تموم فکرم پیش پدرم بود.کمي بعد برگشت آروم خم شد و روي زمین نشست سرش رو به دیوار
تکیه داد.چشماش اشکي نبود.مطمعنا اشکاش رو پاک کرده بود که من نبینم؛اما من که بچه نبودم
همه چي رو مي فهمم.با صدایي که سعي کردم ناراحت نباشه گفتم:
_باید یه دستي به این مغازه بکشیم.
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پدرم چیزي نگفت و همونطور به زمین خیره شده بود.سرفه اي کردم و ادامه دادم:
_یکم پول دستم بیاد اینجا از اول بازسازي مي کنیم.
هنوز هم خیره ي زمین بود.تا به حال اینجوري پدرم رو ندیده بودم،امروز واقعا خورد شد.جارو
رو به میز تکیه دادم و به سمت پدرم رفتم.کنارش نشستم و به همون نقطه اي که خیره شده
بود؛خیره شدم.با صدایي که خودم هم از آروم بودنش تعجب کرده بودم؛گفتم:
_شرمندم بابا...
باز هم پدرم نگاهم نکرد،گوشه ي لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:
_خیلي شرمندم...
دوباره پدرم سکوت کرده بود و به همون نقطه خیره شده بود.بغضي تو گلوم نشست باهمون بغض
گفتم:
_خیلي خیلي شرمندم...
دوباره سکوت!خسته شده بودم از این سکوت بغضم همچنان وسط گلوم گیر کرده بود سعي کردم
قورت بدم؛اما نشد.انقدر بغضم سخت و سفت بود که حس مي کردم،سنگي قورت دادم.خواستم
چیزي بگم که دست پدرم باال اومد و باعث شد سکوت کنم.کمي گذشت و پدرم به حرف اومد:
_من شرمندم...از بس پدر ناالیقي بودم که از اول به دنبال حقیقت نرفتم....
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دوباره سکوت کرد،همون دستش که باال بود رو مشت کرد.یهو زد به سینش،متعجب به سمتش
رفتم تا از انجام دوباره ي اینکار جلوگیري کنم.با دوتا دستم سفت دستش رو چسبیده بودم..چندین
بار تالش کرد دستش رو از دستام بیرون بیاره؛اما موفق نشد.کم کم اشکي از چشمش سرازیر
شد.باورم نمي شد براي اولین بار اشک پدرم رو دیده بودم.اشک مردي که یه الگو واسم بود اشک
مردي که تو زندگي شکست خورده بود؛اما هیچوقت ناامید نشده بود و اشک نریخته بود..
پدرم:تو دوسال پیش قرار بود بري مسابقه نه؟!
متعجب به پدرم نگاه کردم نه من ناخواسته میون حرفام با اون مرد حرف ورزش رو پیش کشیده
بودم چطور خودم یادم نبود؟!سکوت کردم و حرفي نزدم پدرم ادامه داد:
_اگه همون دوسال مي فهمیدم تو قاتل نیستي االن این مشکالت پیش نمي اومد..تو تاوان بدي پس
دادي مجبور شدي از آرزوهات دست بکشي آرزویي به خاطرش صبح تا شب بیداري کشیده بودي
آرزویي که....
دوباره سکوت کردم و چیزي نگفتم....
پدرم دوباره به من نگاه کرد و باهمون چشماي پر شده از اشکش گفت:
_شرمندم...
از این حرفش ناراحت شدم اخمي کردم وگفتم:
_شرمنده نباش!تو بهترین الگوي من بودي و هستي خواهي بود..پدرم که از پسرش شرمنده نمي
شه...
پدرم خواست چیزي بگهکه مهلت ندادم و گفتم:
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_از امروز به بعد،من آدمي مي شم که زندگیش سرشار از هدف و شادي بشه.من زندگي رو آغاز
مي کنم که باعث افتخارتون بشه.
**
با خوشحالي در حال جمع کردن وسایلم بودم چه حسه خوبي بود،بعد از مدت ها مي خواستیم بریم
سفر؛اونم شمال! یعني قضیه از این قراره که امیر و خانوادش تصمیم گرفتن مسافرت برن،مادرش
زنگ زد و ما رو هم دعوت کرد.گویا خانواده ي مادر امیر شمال زندگي مي کنن،لبخندي زدم تا
به حال الهیجان نرفته بودم؛اما االن به لطف امیر و خانوادش قرار بود؛ برم .آهي کشیدم
وباخوشحالي آخرین لباس رو هم داخل چمدون کوچیک آبي رنگ گذاشتم.بلند شدم؛ چمدون رو به
گوشه اي از دیوار تکیه دادم و بعد از پهن کردن تشک و پتو،روي پتوي گرمم دراز
کشیدم.خوشبخت نبودم؛اما بدبخت هم نبودم.چون همین خونه رو داشتم و خداروشکر مي کردم.
چشمام رو روي هم قرار دادم،انقدر به آینده فکر کردم که کم کم به خواب عمیقي فرو رفتم.
با تکون هاي مداوم کسي،چشمام رو باز کردم .با دیدن صورت خندون ماني لبخندي محو روي لبم
نشست.بلند شدم و دستام رو به هم فشردم که صداي ترق تروقش بلند شد.اخم هاي ماني توي هم
رفت و بااخم گفت:
_مگه نگفتم اینجوري صدا نده؟!
خجالت زده لبم رو به دندون گرفتم و گفتم:
_شرمنده حواسم نبود...
ماني فوتي به موهاي قارچیش کرد که باحالت بانمکي باال رفت و پایین اومد.لبخندي زدم،ماني که
انگار تازه چیزي یادش اومد تند گفت:
_واي یادم رفت بگم امیر زنگ زد و گفت تا نیم ساعت دیگه اینجان.
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بااین حرفش لبخندي که روي لبام بود از بین رفت،تند بلند شدم؛نمي دونستم چیکار کنم .اون وسط
وایساده بودم و گیج به اطراف نگاه مي کردم.کمي بعد با حالتي گنگ سرم رو خاروندم که یهو
صداي خنده اي بلند شد .متعجب به سمت صدا برگشتم که با صورت قرمز ماني روبرو
شدم؛خواستم چیزي بگم که خنده ي ماني شدت گرفت و تبدیل به قهقه شد.متعجب رو به ماني گفتم:
_برو بیرون من باید زود آماده شم...
وقتي دیدم هنوز اونجا وایساده و مي خنده پوفي گفتم.به سمتش رفتم و هولش دادم به سمت
بیرون،وقتي کامل از اتاق بیرونش کردم درو بستم..با حالتي تند،اول از همه به سمت دستشویي
رفتم و بعد از چند دور آب ریختن رو صورتمخمیر دندون رو برداشتم.کمي به روي مسواک
ریختم و تند تند شروع کردم به مسواک زدن.همینطور که تند مي زدم تو فکر این بودم که اسپرت
بپوشم یا نه؟! با سوزش دندونم آخي گفتم،دندونام رو جفت کردم و به آیینه نگاه کردم؛با دیدن
دندون خوني ترسیده چند دور آب کشیدم.فوري از دستشویي بیرون اومدم،بعد از انتخاب لباس
ورزشي طوسي رنگم ؛فوري اونا رو تنم کردم همچین تو فکر انتخاب لباس بودم که انگار ???تا
لباس داشتم !نه اینکه لباس نداشته باشم.داشتم؛ ولي از بین ?? تا لباس فقط ?تاش اندازمبود.از بس
که روز به روز به وزنم اضافه مي شد.با صداي ماني فوري یه دور دیگه خودم رو توآیینه نگاه
کردم و چمدون به دست از اتاق خارج شدم .بعد از چک کردن و اطمینان پیدا کردن از خاموشي
گاز،از خونه بیرون زدم بعد از قفل کردن درلبخندي روب لبام نشست.برگشتم سالم کنم؛ اما با
دیدن وانتي سفید رنگ که همه دور تا دور اون وایساده بودن حرف زدن رو فراموش کردم.
از بس متعجب بودم که یادم رفته بود کجام!با همون حالت متعجب نگاهم رو از وانت گرفتم و به
افرادي که با لبخند روبروم وایساده بودن خیره شدم .یهو لبخندي روي لبام نشست؛کم کم همون
لبخند تبدیل به قهقهه شد.همه لبخند از روي لباشون کنار رفت و متعجب به من خیره شدن.خجالت
زده لبخندي دندون نما زدم و با ذوق دستم رو به هم زدم.بهتر از این نمي شد،با صدایي نسبتا بلند
گفتم :
_من عاشق این وانتم خیلي خوبه...
بااین حرفم همه از حالت تعجب بیرون اومدن و شروع به خندیدن کردن.حتي زن داداشم هم مي
خندید،شاید بابت همین خنده،امروز یکي از بهترین روز هاي من مي شد.لبخندي محو زدم و به
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سمت پدر و مادر امیر رفتم؛سري خم کردم و سالم و احوال پرسي کردم.بعدش به سمت وانت رفتم
و بدون توجه به بقیه خواستم از وانت باال برم که صداي سرفه اي از پشت سرم اومد،متعجب
برگشتم که بانگاه امیر و پسري غریبه روبرو شدم.امیر دستش رو پشت گردنش کشید و گفت:
_سالم!
منم بدون هیچ وقفه اي به تندي سالم کردم و از وانت باال رفتم.بعد از من هم بقیه سوار شدن چشم
چرخوندم که چشمم به پارچه اي آبي رنگ خورد.پس براي این موضوع هم فکر کرده
بودند؛ناراحت به گوشه اي تکیه دادم و زیر لب گفتم:
_اینجوري که شبیه زندان میشه!
حرفم تموم شد که یهو صداي خنده اي بلند شد،متعجب به سمت صدا برگشتم که با لباي خندون
پسر ناشناس روبرو شدم.روي صورتش دقیق شدم،پسري با پوست سفید،چشم هاي عسلي و مو و
ابروي خرمایي که بیني نسبتا سرپاییني داشت.از نظر من بینیش خیلي به صورتش مي اومد.با
صداي سرفه اي نگاهم رو از پسر گرفتم و به سمت صدا برگشتم که با ابروهاي باال پریده ي امیر
روبرو شدم.شونه اي باال انداختم و به سمت دیگه اي نگاه کردم،با یادآوري اینکه چمدونم رو
نیاوردم ترسیده به اطراف نگاه کردم،با دیدن چمدونم که گوشه اي از وانت بود؛لبخندي زدم.دست
به سینه شدم و سرم رو به وانت تکیه دادم.ماشین حرکت کرد،نمي دونم چرا؛اما تکون خوردن
هاي مداوم ماشین مثل گهواره بود.انقدر به این چیزها فکر کردم که کم کم چشمام سنگین شد و به
خواب عمیقي فرو رفتم.با صداي خنده هاي بلند کالفه چشمم رو باز کردم،قبل از هرچیزي
چندبارچشمم رو باز و بسته کردم تا همه چي واضح باشه.بعد از چند بار باز و بسته کردن چشمم
به اطراف نگاه کردم که متوجه تاریک بودن وانت شدم.نگاهي به سقف کردم که با دیدن پارچه ي
آبي رنگ کالفه نفسم رو بیرون فوت کردم؛باز صداي خنده ها بلند شد.دستي به سرم کشیدم و به
سمت صدا برگشتم،پسرادرحال بازي گل یا پوچ بودن و زن داداشمم درحال خوندن کتاب...کاري
که مدام انجام مي داد همین کتاب خوندن بود و منم ترجیح مي دادم حداقل این کار رو انجام
بده.کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم و دوباره سرم رو به وانت تکیه داد اصال حوصله نگاه
کردن به ساعتم رو هم نداشتم تا ببینم چقدر خوابیدم.فقط دوست داشتم ساعت متوقف شه و من
همچنان به روبروم خیره بشم.
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نمي دونم چرا همچین اخالقي داشتم.دوست نداشتم اخالقمرو،دختري ترسو که گاهي اوقات تنهایي
رو ترجیح مي داد و گاهي اوقات هم شیطنت کردن رو دوست داشت.دوست داشتم مثل باقي
دخترا،تنها یه اخالق داشته باشم.به یاد حرف برادرم افتادم:
" تو مردم نیستي تو خودتي "
این حرفش معناي خاصي داشت؛مي خواست بهم بفهمونه،من هرچي که هستم خودم هستم.نباید
افسوس اخالق و زندگي مردم رو بخورم.با یادآوري حرفاي برادرم اشکي تو چشمام جمع
شد،سعي کردم نگهش دارم؛اما نتونستم اشکم خیلي سریع سرازیرشد.لعنت به این ضعیف
بودنم.پشت دستم رو به صورتم کشیدم تا همون چندقطره اشکمم پاک شه؛ با حس سنگیني نگاهي
برگشتم که نگاهم با دوتا نگاه قهوه اي رنگ تالقي کرد.چشمایي که من رو به یاد قهوه مي
انداخت،گاهي اوقات تلخ و گاهي اوقات شیرین!وقتي عصبي و سرد مي شد تلخ بود؛وقتي مهربون
بود شیرین مي شد.همه ي این ها به کنار نمي دونم چرا چشماي عاشقش من رو جذب خودش کرد.
وقتي نگاهش رو به اون دختر دیدم،آرزو کردم که کسي تو زندگیم باشه که اینطور عاشقانه بهم
زل بزنه.بغضي جدید گلوم رو چنگ زد و شدت گریم بیشتر شده بود.نمي دونستم چجوري اشک
بریزم تا خالي شم،به دنبال راه حل بودمکه ماشین متوقف شد.متعجب برگشتم تا ببینم چه خبره که
چشمم به دستاي امیر خورد؛سمت چپش رو نشون مي داد!متعجب گردنم رو به سمت چپ
چرخوندم با دیدن اسم سرویس بهداشتي لبخندي محو زدم.امیر با صدایي بلند گفت:
_من مي رم یه آبي به دست و صورتم بزنم...کسي نمیاد؟
کسي جواب نداد؛منم از فرصت استفاده کردم و بدون اینکه به کسي نگاه کنم گفتم:
_منم باید برم..
بدون اینکه منتظر جواب کسي باشم؛فوري از وانت پریدم پایین و سریع به سمت سرویس بهداشتي
رفتم...نمي دونم چرا همچین جاي بي ارزشي،گاهي اوقات منبع آرامش آدما مي شد.بعد از ریزش
اشک هاي بي صدا فوري صورتم رو با روسریم پاک کردم و از سرویس بهداشتي بیرون
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اومدم..خواستم به سمت وانت برم که کسي جلوم قرار گرفت.متعجب سرم رو باال آوردم که با امیر
روبرو شدم...با لکنت گفتم:
_چ..چیشده؟!
امیر چشماش رو ریز کرد و درحالي دستاش تو جیبش بود؛نگاهي به سرتا پام کرد.من هم
همونطور متعجب بهش زل زده بودم.وقتي کامل براندازم کرد؛گفت:
_چرا گریه کردي؟!
متعجب شدم از این همه رک بودنش،خیلي بي مقدمه این سوال رو پرسیده بود؛ براي همین منم
همینطور بهش زل زده بودم.وقتي تعجب و سکوتم رو دید گفت:
_نمي خواي جواب بدي؟!
کمي لبم رو تر کردم،سرم رو پایبن انداختم و مشغول بازي با سنگهایي که زیر پام بود؛شدم.خیلي
آروم طوري که فقط خودم شنیدم گفتم:
_نمي دونم...
امیر که دید قصد جواب دادن به سوالش رو ندارم بیخیال شد و عقب گرد کرد؛خواست برگرده که
انگار چیزي به یادش اومد.برگشت و گفت:
_خواستم بگم این یه هفته رو خوش بگذرون و اینکه...
کمي مکث کرد و بعد چند ثانیه ادامه داد:
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_گریه کردن ممنوع...
این رو گفت و رفت؛من همونطور با تعجب به رفتنش زل زده بودم.
با وایسادن ماشین سرم رو باال آوردم،به شدت سرد بود و همین باعث شده بود به لرز بیفتم .با
صداي دوست امیر ،همگي به سمتش برگشتیم:
_مسافران گرامي به مقصد رسیدیم؛لطفا همگي پیاده شید...
لبم رو کج کردم،بیخیال شونه اي از این بي مزگیش باالانداختم.به سمت چمدونم رفتم؛خواستم
بلندش کنم که یهو چمدون خود به خود بلند شد و شروع به حرکت کرد.متعجب به امیري که
چمدون رو با یه دست بلند کرده بود و به همراه خودش مي برد؛نگاه کردم.یه لحظه حس کردم
صورتم قراره آتیش بگیره با لرزش دستم رو به سمت صورتم بردم با دیدن گرماي صورتم و
سرماي دستم،گوشه ي لبم رو به دندون گرفتم.همیشه همین بود،استرس مي گرفتم خجالت مي
کشیدم،ناراحت مي شدم ،عصبي مي شدم؛صورتم اینجوري ُگر مي گرفت و قرمز مي شد.همین
باعث مي شد همه ازچیزي که تو دلم خبردار شن؛اما االن چرا اینجوري شدم؟تو فکر بودم که
دستي روي شونه هام قرار گرفت از فکر بیرون اومدم و سرم رو چرخوندم با دیدن چهره ي
خندون آرام تنها لبخندي کوچیک زدم.آرام با روبروم اشاره کرد و گفت:
_برو پایین دختر خوب...
متعجب به اطراف نگاه کردم،هیچکس جز من و آرام نبود.از این ضایع بازیم به شدت خجالت
کشیدم،تنها سري تکون دادم و به سرعت از وانت پایین پریدم.بعد از من هم آرام پایین اومد،منتظر
موندم اون جلوتر از من به راه بیفته؛چون من اینجارو بلد نبودم و کسي به غیر از آرام هم کنارم
نبود.آرام پیاده شد و بعد از بستن در پشتي وانت جلوتر از من به راه افتاد.دختر خیلي خوبي
بود؛اینو تو همین مدت کوتاه فهمیده بودم.همونطور که راه مي رفتیم آرام با ذوق حرف مي زد:
_من و امیراینجا خیلي خاطره داریم...
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به در چوبي قهوه اي رنگي رسیدیم،آرام اون رو با ذوق فشرد؛وارد شد و گفت:
_باورت مي شه این خونه ي قدیمي و چوبي منبع آرامش ماست؟!
لبخندي از این ذوقش زدم،راست مي گفت .واقعا قشنگ بود،وارد که مي شدي حیاطي نسبتا بزرگ
داشت؛مرغ ها و جوجه ها به اینور و اونور مي رفتن.با دیدنشون با ذوق گفتم:
_چه نازن!
آرام متعجب به سمتم برگشت و گفت:
_کیا؟!
با همون ذوقم اشاره اي به جوجه ها کردم و گفتم:
_همون مرغ و جوجه ها..
بااین حرفم آرام چشماش درشت شد و گفت:
_مرغ و جوجه دوست داري؟!
لبخندي زدم و به تندي سري تکون دادم،من کال همه ي حیونا رو دوست داشتم.آرام رفت و براي
همین مجبور شدم از اون جوجه هاي خوشگل چشم بردارم؛ولي به موقعش مي اومدم سراغشون.به
پله اي رسیدیم آرام کفشش رو در آورد،من همینکارو مي کردم.آرام به تندي از پله باال رفت؛ولي
سعي داشتم خیلي آروم برم.بعد باال رفتن از ??تا پله،آرام در چوبي خیلي کوچیک که فقط به
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زانوهامون مي رسید رو باز کرد و وارد شد.با وارد شدنم چشمم به خونه اي خورد که سرتا سرش
با چوب بود به جز دیوارهاش که حالت قدیمي داشت.باورم نمي شد در حین سادگي خیلي زیبا
بود..
یه حال بزرگ که کامل حیاطش دید داشت،جلوش با ترس هاي چوبي کوتاه پوشیده شده بود.آخر
حال یه آشپزخونه با گاز ،یخچال،کابینت هاي کوچیک وجود داشت.ذوق زده به سمت دیگه اي
نگاه کردم،که دوتا دري که اونجا قرار داشت نشون مي داد اتاقه.به کل یادم رفته بود کجام!چیزي
رو نمي دیدم،جز اون خونه ي قشنگ قدیمي؛تنها صداي احوال پرسي ها به گوشم مي رسید.یهو با
یادآوري اینکه شبیه ندیده ها زل زدم به خونه خجالت زده گوشه ي لبم رو گاز گرفتم و به سمت
صداها برگشتم.برگشتنم همانا و توآغوش فردي فرو رفتن همانا،اونقدر متعجب بودم که دستام
همون پایین بي حالت افتاده بود.بوي خیلي خوبي مي داد یه جورایي بوي خوب عطر مشهد
بود؛غرق بو کردن لباس شخص بودم که یهو فرد من رو از آغوشش بیرون آورد.متعجب به زني
که چشم هاي آبي داشت زل زدم،چروک هاي رویل صورتش به وضوح مي گفت که مادربزرگ
امیر از اینکه بغلش نکردم شرمنده با لکنت گفتم:
_ش..شرمنده نشناختم!
زن به این لکنت زبونمخندید و به زبون شمالي گفت:
عیب نَره زَ ک جان(عیب نداره بچه جان)
_ َ
از این لهجه ي شیرینش ذوق زده شدم،همیشه دوست داشتم زبون شمالي رو یاد بگیرم؛اما من
حتي زبون فارسي رو هم به زور بلد بودم.با صداي کسي که گفت:
_خب دیگه بریم یه چیزي بخوریم؛روده بزرگه کوچیکه رو قورت داد...
به سمتش برگشتم با دیدن دوست مثال بانمک امیر پوفي گفتم و نگاهم رو ازش گرفتم.پسر نسبتا
جذابي بود و قیافش خیلي به دل مي نشست؛اما نمي دونم چرا انقدر ازش بدم اومده بود.همیشه حس
مي کرد خیلي بانمکه درحالي که حرفاش اصال هم خنده دار نبود.بااین حرفش همهمه اي ایجاد شد
و یهو پدر امیر گفت:
148

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز

_کي بلده خوب کباب درست کنه؟!
همه به سمتش برگشتیم؟کسي چیزي نمي گفت که یهو ماني دستش رو باال بردوگفت:
_عمم متخصص این کاره!
بااین حرفش با یه حرکت تند گردنم رو به سمتش چرخوندم.به من نگاهي کرد و لبخندي دندون نما
زد.چشم غره اي رفتم؛برگشتم با دیدن افرادي که به من زل زده بودن تو رودروایسي گیر کردم و
گفتم:
_بله راست میگه من بلدم!
و با حرص به سمت ماني برگشتم،چشم غره اي دیگه رفتم و ادامه داد:
_وسایل موردنظر کجاست؟!
پدر امیر به امیر اشاره کرد و گفت:
_برو وسایال رو بیار،مرغم تو یخچاله..
متعجب به پدرش زل زده بودم؛گویا از قبل همه چي رو برنامه ریزي کرده بودن.آخه بگو این همه
پسر اینجا هست،چرا یه دختر اینکارو انجام بده؟! نامردیه وقتي این همه پسر اینجا هست.نه که
دوست نداشته باشما،دوست داشتم فقط االن خیلي خسته بودم حسش رو نداشتم .وگرنه همیشه
عاشق این بودم که کباب سیخ بزنم و برم کنار منقل و شروع کنم به باد زدن؛اما االن که ظهر بود
و تازه از راه رسیده بودیم واقعا خسته کننده بود.همه ي اینا به خاطر اون پسره حسام بود.
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با حرص باد بزن تو دستم رو تکون مي دادم،نمي دونم چرا هرچقدر بیشتر باد مي زدم آتیش
بیشتر فرو مي خوابید.کالفه شده بودم منقل قدیمي اینا کجا،منقل ما کجا؟! هیچکس محض رضاي
خدا نیومد کمک کنه.پوفي گفتم؛بازم آتیش نگرفته بود.عصبي باد بزن رو با تمام زورم روي منقل
اینور اونور کردم همینطور با حرص،به تندي اینور اونور مي کردم که یهو بادي اومد و تمام
ُخرده زغال ها روم ریخت.چشمم رو بستم؛نمي تونستم از ترس بازش کنم.با صدایي که گفت:
_وقتي کاري رو بلد نیستي چرا قبولش مي کني؟!
به ناچار چشمم رو باز کردم.با دیدن امیر که اخمي رو پیشونیش بود و به من زل زده بود؛مات
بهش زل زده بودم که یهو اخمش از بین رفت و لبخندي رو لبش نشست.متعجب از این تغییر حالت
بودم که گفت:
_واي صورتت چرا اینجوري شده؟!
بااین حرفش تازه یاد بالیي که سرم اومده بود؛ افتادم.کالفه باد بزن رو به دست دیگم دادم و دستم
آزادم رو تو جیب مانتوم بردم.دستمالي بیرون آوردم و سفت روي صورتم کشیدم.امیر همونطور
که دستش تو جیبش بود به سمتم اومد؛وقتي بهم رسید یکي از دستش رو از جیبش بیرون آورد و
کف دستش رو به سمتم گرفت.متعجب اول به دستش نگاه کردم و بعد هم به صورتش با دیدن لبخند
محوش یه لحظه قلبم شروع به تپیدن کرد،من چرا اینجوري شده بودم؟! دوباره به دستش نگاه
کردم،یعني مي خواست دستش رو بگیرم؟! بااین فکرم ذوق زده شدم؛ اما کمي بعد اخمي کردم و
درحالي که سرم رو پایین انداخته بودم؛گفتم:
_این کارت چه معني مي ده؟! من تا به حال دست هیچ مردي رو نگرفتم حاال تو...
وقتي دیدم حرفي نمي زنه،متعجب سرم رو باال آوردم که با چشماي درشت شدش روبرو شدم.
کمي همونطور به من زل زد و یهو به خودش اومد؛سرش رو به چپ و راست تکون داد یهو نمي
دونمچرا زد زیر خنده.حاال نخند کي بخند ،وقتي کامل خندید کم کم صاف شد.با صدایي که رگه
هاي خنده توش مشهود بود؛گفت:

150

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
_ببخشید؛ولي من منظورم این بود بادبزن رو بده به من،نه اینکه دست...
نتونست ادامه بده و دوباره زد زیر خنده،بااین حرفش متعجب دستم رو باال آوردم؛با دیدن بادبزن
تو دستم تازه متوجه منظورش شدم .یعني تو اون لحظه دوست داشتم زمین دهن باز کنه و من برم
توش...بدون اینکهنگاهش کنم بادبزن رو به دستش دادم.امیر که خندش بند اومده بود؛بادبزن رو
گرفت.بي اهمیت خواستم فوري برم داخل خونه که با صداي امیر متوقف شدم:
_کجا؟!
متوقف شدم؛اما برنگشتم تو همون حال گفتم مي رم باال شما به کارتون برسید.
امیر :نه بمون اینجا تا بهت یاد بدم چطوري کباب درست مي کنن.
بهم برخورد براي همین اون شخصیت خجالتیم از بین رفت؛شخصیت زبون درازم زنده شد به
سمتش برگشتم و گفتم:
_بلدم فقط نتونستم منقل رو روشن کنم.حاالم اگه شما منقل رو روشن کنید،من خودم کبابا رو
درست مي کنم...
همینطور پشت هم حرف زدنم باعث باال رفتن ابروهاي امیر شد.مات و با ابروهاي باال رفته به
من زل زده بود؛کمي بعد به خودش اومد.هردو دستش رو باال برد و گفت:
_باشه بابا نزن؛حداقل بمون کمک کن...
لبي کج کردم،عقب گرد کردم بي اهمیت؛بدون حرف گوشه ي منقل وایسادم و به بادزدن امیر زل
زدم...
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به تندي باد مي زد،گوشه ي لبم رو به دندون گرفتم و مشغول جویدن شدم.همونطور مي جویدم که
امیر گفت:
_از بابات خبرنداري؟!
براي لحظه اي دندونام از حرکت وایساد.با یادآوري پدرم و پنجماه دوري ازش بغضي تو گلوم
نشست؛اما باید خودم رو کنترل مي کردم .به آرومي بغضم رو قورت دادم؛نفسي عمیق کشیدم و
گفتم:
_خبر دارم دیروز بهش زنگ زدم که گفت نگرانش نباشم و اونجا حسابي بهش خوش مي گذره...
امیر همونطور که مشغول باد زدن بود؛لبخندي زد و گفت:
_خیلي همعالي...
نمي دونم چرا؛اما نیاز به درد ودل کردن داشتم و چه کسي بهتر از امیر؟! کمي از بزاق دهنم رو
قورت دادم،مشغول بازي با نخوناي کوتاهم شدم و خیلي آروم صحبت رو آغاز کردم:
_همه چي خوبه،همه خوشحالن بابام،ماني زنداداشم،همه هستن....
کمي مکث کردم،با یادآوري برادرم بغضي تو گلوم نشست:
_همه هستن به غیر از برادرم...
امیر براي لحظه اي دست از باد زدن برداشت و به سمتم برگشت.نمي دونم تو صورتم چي دید که
اخمي کرد و دوباره به سمت منقل برگشت و همونطور که باد مي زد؛گفت:
152

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز

_اونسري گفتي برادرت روانشناسه؛اما ادامش رو نگفتي.
سري تکون دادم و گفتم:
_آره روانشناس بود،زندگي خیلي خوبي با زنش و ماني داشت؛اما امان از این زندگي که به آدم
خوبام رحم نمي کنه..
یادآوري زندگي سخت برادرم عذابم مي داد؛ براي همین تصمیم گرفتم فقط به صورت خالصه
صحبت کنم:
_مطبش خلوت شده بود و بیمار زیاد نداشت ،بنابراین نمي تونست پولي در بیاره کم کم همه اینا
باعث انباشته شدن بدهي هاش شد.مجبور شد نزول کنه؛اما باز هم نتونست بدهیش رو بده.با این
نزول گرفتن هم،گل بود به سبزه نیز آراسته شد.بدهیش بابت نزول بیشتر از قبل شد،.هرشب مي
اومد خونمون و پیش خودم گریه مي کرد.حتي روي درخواست پول از پدرم رو هم نداشت.یه شب
رفت و دیگه برنگشت یه هفته،دوهفته منتظر موندیم نیومد.بعد از رفتنش زنش داغون شد ماني
افسرده شد.
اشکم سرازیر شد،فوري دست بردم؛پاکش کردم و درهمون حال گفتم:
_برادرم خیلي خوب بود،مطعنا به خاطر خجالتش از اینجا دور شده...
امیر دست از باد زدن برداشت ،به سمت خونه برگشت و با صداي بلندي گفت:
_کبابا رو بیارید...
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بعد از این حرف به سمتم اومد،اخمش رفت وجاش رو به لبخندي رو لبش داد.کمي با لبخند نگاهم
کرد و گفت:
_همیشه فرار به معناي ترسو بودن نیست،همیشه موندن هم به معناي مقاومت نیست.گاهي اوقات
باید فرار کني تا یه چیزایي رو نبیني مثل رنج کشیدن اطرافیانت...
آهي کشیدم نگاهم رو به پله ها دوختم آرام داشت سیني به دست پایین مي اومد
با صداي امیر که گفت:
_خیلي زود برمي گرده نگران نباش..
به سمتش برگشتم،چشمش رو یه بار باز و بسته کرد و به سمت آرام رفت تا کمکش کنه.سعي
کردم خودم رو کنترل کنم،درسته االن تو تاریک ترین قسمت زندگي قرار دارم؛اما باالخره که به
نور مي رسم!
صداي قاشق چنگال ها به آدم روحیه مي داد،باعث مي شد،بیشتر از قبل بخورم.بار دیگه بشقابم
رو پراز برنج کردم؛فسنجون ملس رو روي برنج ریختم و با ولع شروع به خوردن کردم .خوشم
میاد فکر همه چي رو مي کنن .مادربزرگ امیر،ترسید کباب کم باشه براي همین فسنجون هم
درست کرده بود.درحال خوردن بودیم که یهو کسي با قاشق چندین بار به بشقاب زد و همین باعث
شد ،صداي بلندي ایجاد شه.متعجب سرم رو باال آوردم،عالوه بر من بقیه هم همینطور سرشون رو
باال آوردن.با دیدن امیر که هنوز هم با قاشق به بشقاب مي زد؛اخمي کردم.همگي زل زده بورن به
امیري که اینکار رو کرده بود،امیر که دید توجه همه بهش جلب شده لبخندي زد و گفت:
_ببخشید اذیتتون کردم،فقط یه مطلبي پیش اومد؛چون دیدم همگي اینجایید گفتم که بگم.
من که حسابي کنجکاو شده بودم دستم رو به زیر چونه ام بردم و زل زدم به امیري که قرار بود
حرف بزنه.امیر با تایید پدرش که گفت:
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_ چي شده پسرم؟!
تک سرفه اي کرد و گفت:
_راستش همونطور که مي دونید رشته ي من تربیت بدني بود و تو چیزایي که بیشتر تخصص
داشتم ورزش هاي رزمي بود.من و حسام چند هفته پیش یکي از مربي هایي که سال ها پیش بهم
آموزش مي داد رو دیدیم،اونم گفت قراره مسابقه ها شروع شه و من هم مي تونم مسابقه بدم.
کمي مکث کرد و به روبروش زل زد؛کنجکاو به سمتي کهنگاه مي کرد؛برگشتم.پدرش رو دیدم که
متعجب به پسرش زل زده بود.کنجکاو به پدرش زل زده بودم که یهو تعجبش کنار رفت،لبخندي
زد و رو به امیر گفت:
_چه خوب پسرم حاال چه ورزشي؟!
امیر که خشنود از رضایت پدرش بود؛لبخندي زد و گفت:
_تکواندو...
یهو آرام با صدایي که ذوق توش موج مي زد؛گفت:
_من وکیل مي شم ،برادرمم ورزشکار به به چقدر خوب.
بیخیال به غذام که تموم شده بود،نگاه کردم نمي دونم چرا بحث خانوادگیش رو اینجا مي زد؛اونم
بین مهموناش.بلند شدم و بعد از تشکر بشقاب و لیوانم رو به آشپزخونه بردم.مشغول شستن
شدم.آب رو بستم خواستم از آشپزخونه بیرون بیام که از پشت در صداي پدر امیر به گوشم خورد:
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_خیلي خوبه که از کار تو خونه مردم دست کشیدي،دیگه اونجا نرو فقط رو ورزش و مسابقه
متمرکز شو..
صداي امیر نیومد؛اما کمي بعد صداي آرومش رو شنیدم که گفت:
_چشم من نمي رم؛ولي خواهشا شمام نرید.
اینبار پدرش سکوت کرد؛اما کمي بعد با صدایي که ذوق زدگي در اون مشهود بود؛گفت:
_باشه پسرم!
چه چیزهایي مي شنیدم امیر و این کار ها؟!چرا هربار این پسر بیشتر به دلم مي نشست.همیشه
فکر مي کردم شخصیت مغروري داره؛اما االن فکر مي کنم یه فرد چطوري مي تونه انقدر نرم و
لطیف باشه؟!
دو روزي از این سفر مي گذشت،هرروزش تکراري بود.اصال از خونه بیرون نمي رفتیم،فردا هم
قرار بود بریم تهران.کالفه پوفي کشیدم،کتاب شازده کوچولو رو که بارها و بارها خونده بودمرو
تو کیفم گذشتم و از اتاق بیرون اومدم.وقتي بیرون اومدم؛نفسي عمیق کشیدم به اطراف نگاه کردم
زن داداشم،مادر و مادربزرگ امیر درحال حرف زدن بودن.مطمعنا حرفش درمورد رسم و رسوم
بود؛چون زن داداشم عاشق این صحبتا بود.دوباره چشم چرخوندم،آرام درحال بازي شطرنج با
ماني بود پدر و پدربزرگ امیر هم درحال حرف زدن بودن.لبم رو غنچه کردم پس امیر و اون
دوست بي مزش کجان؟! اصال به من چه!شونه اي باال انداختم و به سمت تراس رفتم.نگاهم رو به
آسمون آبي رنگ دوختم چقدر زیبا بود.ابرهاي زیادي تو آسمون بود.همونطور به آسمون زل زده
بودم که صداي جیک جیک مداوم؛اما ریز به گوشم خورد.گوشم رو تیز کردم،صدا نزدیک
بود،مطمعنا از حیاط بود.بدون اینکه به کسي چیزي بگم فوري از در چوبي گذشتم.از پله ها پایین
اومدم و وارد حیاط شدم،بعد از پوشیدن کفش به سمتي که صداي جوجه مي اومد؛ رفتم.هرچقدر
جلوتر مي رفتم صدا نزدیک تر مي شد.بعد از کلي جلو رفتن ،به یه جعبه رسیدم.متعجب داخل
جعبه رو نگاه کردم با دیدن جوجه ي زرد رنگي که مدام از اینور به اونور مي رفت لبخندي روي
لبم نشست.فوري جوجه رو از توي جعبه بیرون آوردم و بي توجه به جیک جیکش شروع کردم به
ناز کردنش .جوجه مدام سعي داشت از دستم فرار کنه؛اما اجازه نمي دادم فوري از اون قسمت
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دور شدم،خواستم برم داخل خونه که چشممبه در خروجي خورد.خوب ما که هیچ جا نمي رفتیم
حداقل برم این اطراف رو ببینم شونه اي باال انداختم و به همراه جوجه ي تو دستم از در بیرون
رفتم.به اطرافم نگاه کردم،سمت راستم یه راهي طوالني بود؛سمت چپم چیزي نبود و روبروم هم
چندتا خونه بود بیخیال به سمت راست رفتم همه جا سر سبز بود،بوي خوبي اطراف پیچیده شده
بود.همینجوري داشتم مي رفتم؛مي خواستم ببینم تهش به کجا مي رسم .رفتم و رفتم تا اینکه رسیدم
به دونفري که درحال دعوا با هم بودند،متعجب نگاهشون مي کردم که یهو امیر و دوستش رو
دیدم.وقتي کامل دقیق شدم،متوجه این شدم که دعوا نیست و درحال تمرین؛اما مگه دوستشم رزمي
کار بود؟!مات و مبهوت مبارزه ي امیر شدم،تو دعواي اون روز که من رو نجات داد،دیده بودم
خوب مبارزه مي کنه؛اما تا این حدش رو فکر نمي کردم.خیلي ماهرانه با حرکتاي خوبش حامد رو
شکست مي داد با لبخند نگاهش مي کردم تیشرت سفید رنگ به همراه شلوار ورزشي مشکي رنگ
و کتوني همرنگ شلوارش خیلي جذاب ترش کرده بود جوجه رو با یه دستم سفت گرفتم و دست
آزادم رو به سمت گونه ام بردم بازم داغ شده بود.پوفي گفتم،دوباره دو دستي جوجه رو گرفتم و
مشغول نوازشش شدم.امیر یه لحظه وایساد،خم شد و آبي که کنارش بود رو برداشت.بلند شد که
یهو من رو دید،یه لحظه هول کردم و سریع بلند شدم.نمي دونمچرا دستم باز شد و جوجه افتاد.
متعجب نگاهم رو از امیر گرفتم،به دستم که حاال خالي بود؛دوختم .نگاهم رو به زمین دوختم که
جوجه به اینور و اونور مي دوید و جیک جیک مي کرد.یهو مغزم فرمان داد که بگیرش براي
همین خیلي سریع به دنبال جوجه دویدم؛اما جوجه که فرز تر از این حرفا بود.خیلي سریع از دستم
در رفت،فرار کرد و همین باعث شد نتونم بگیرمش.دوباره نگاهم رو به سمتي که جوجه
بود،دوختم خیلي نرم و آروم به سمت جوجه رفتم.وقتي بهش رسیدم خواستم بگیرمش که جوجه
دوباره در رفت .کالفه و پر حرص به جوجه زل زدم.همونطور اونجا وایساده بودم که یهو صداي
شلیک خنده اي اومد و بعدش جوجه روبروم قرار گرفت .متعجب برگشتم و به کسي که جوجه رو
جلوم گرفته بود،نگاه کردم.با دیدن امیر که با لبخند روي لبش جوجه رو به سمتم گرفته
بود؛دوباره قلبم به تپش افتاد.کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم،چشم چرخوندم و به کسي که مي
خندید نگاه کردم.با دیدن حسام که پخش زمین شده بود؛پوفي گفتم و چشم غره ي نامحسوسي
رفتم.فوري جوجه رو از امیر گرفتم ،بدون اینکه نگاهش کنم و یا حتي تشکر کنم،با سرعت هرچه
تمام تر به سمت خونه دویدم.انقدر دویدم تا کال ازشون دور شدم.خیلي خجالت مي کشیدم از امیري
که با هربار دیدنش قلبم هزاربرابر بیشتر مي زد!یعني واقعا حسي بهش داشتم؟! اما اون چي؟!
اونم همیشه کمکم مي کنه و همیشه لبخند مي زنه؛یعني اونم نسبت به من حسي داره؟! وقتي به
خونه رسیدم،جوجه رو تو حیاط رها کردم و خیلي سریع از پله ها باال رفتم.به تندي از در چوبي
رد شدم که همه ي نگاه ها به سمت من برگشت .لبخندي محو زدم و بعد از تکون دادن سر خیلي
سریع از جلوي چشم افرادي که متعجب بهم زل زده بودن،دور شدم و وارد اتاق شدم.وارد اتاق که
شدم فوري رفتم و نشستم یه گوشه از زور تند دویدن و هیجان نفسم باال نمي اومد.امروز بدجور
سوتي داده بودم،نکنه امیر از حسم با خبر بشه یا اون دوستش به چیزي شک کنه! همونطور با
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خودم فکر مي کردم.نمي دونمچقدر گذشت که در باز شد و کسي وارد شد.کالفه سرم رو باال
آوردم که با لبخند آرام روبرو شدم.منم براي احترام و البته صحنه سازي اینکه من خوبم و هیچ
اتفاقي نیفتاده لبخندي زدم.آرام همونطور که اونجا وایساده بود،گفت:
_آماده شو ما جوونا مي خوایم بریم دریا!
با شنیدن اسم دریا چشمم برق زد؛اما با یادآوري سوتي که جلوي امیر دادم برق چشمام فرو
خوابید.درسته پیش امیر سوتي دادم؛اما نمي تونستم از دریا بگذرم.اونم وقتي که قرار بود بعد از
سال ها برم!تنها لبخندي زدم و سري تکون دادم،آرام بیرون رفت.بعد از آماده شدن و خداحافظي
به حیاط رفتم،ماني رو دیدم که داشت باامیر صحبت مي کرد.کنجکاو شده بودم براي همین کمي
جلو تر رفتم تا صداشون واضح شه.
ماني:منم رانندگي کنم؟!
امیر که مشغول باز کردن در بود؛گفت:
_اصال مي دم همه به نوبت رانندگي کنن.
بااین حرفش تعجب کردم،یعني چي که مي ده همه رانندگي کنن؟! من که اصال رانندگي بلد
نبودم.خواستم چیزي بگم که ماني اجازه نداد و گفت:
_خب عمه ي من که رانندگي بلد نیست!
بااین حرفش امیر متعجب به سمتش برگشت و گفت:
_بلد نیست؟!
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ماني با خنده دستش رو تو هوا تکون داد و گفت:
_نه بابا! راستش....
به چپ و راستش نگاه کرد و کمي بعد،آروم تر گفت:
_مي ترسه...
چشمام درشت شده بود،این پسر مي خواست آبروي من رو ببره؟! واقعا دیگه روم نمي شد تو چشم
امیر نگاه کنم.بدون اینکه حرفي بزنم ،خواستم عقب گرد کنم و برم پشت وانت بشینم که صداي
امیر اجازه نداد:
_پس اول از همه عمت مي شینه!
یعني چشمام درشت تر از این نمي شد،برگشتم که دیدم امیر با لبخندي رو لبش به من زل
زده.چندبار چشمم رو باز و بسته کردم.یعني چي؟!
امیر کم کم لبخند از روي لبش کنار رفت،ابرویي باال انداخت و رو به من گفت:
_خب عمه جونش بیا سوار شو...
بااین حرفش ماني برگشت که با من چشم تو چشم شد.رنگش پریده بود؛اما من همچنان با خشم
بهش خیره شده بودم.درهمون حال براش خط و نشون مي کشیدم،ماني که دید اوضاع خرابه دوید
و خیلي سریع از ما دور شد .منم بدون اینکه جواب امیر رو بدم خواستم برگردم که امیر نسبتا بلند
گفت:
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_خانم با شما بودما!
همونجا وایسادم از لفظ خانم خوشم اومد؛اما از لفظ شما بدم اومده بود.بدون اینکه برگردم گفتم:
_همونطور که ماني گفت؛من رانندگي بلد نیستم..
امیر سرتقانه ادامه داد:
_خب بهت یاد مي دم!
کالفه چشمام رو بستم،لبم رو به دندون گرفتم وقتي کامل خودم رو کنترل کردم؛گفتم:
_نه مرسي!
خواستم برم که امیر خیلي سریع گفت:
_اگه سوار نشي،دریا نمي ریم...
عصبي و کالفه شده بودم،آخ حیف که دلم دریا مي خواست.وگرنه عمرا زیر بار این حرف زورش
مي رفتم.برگشتم که با لبخند پیروزمندانش روبرو شدم.با حرص و گام هاي تند به سمت راننده
رفتم و سوار ماشین شدم.بدون اینکه به چیزي توجه کنم باحرص اول از همه شروع کردم به
روشن کردن ماشین.خواستم سوییچ رو بچرخونم که در باز شد،امیر وارد ماشین شد .اول از همه
صندلي و بعد آیینه رو تنظیم مي کنن.وقتي کمربند بستن ماشین رو روشن مي کنن.پر حرص بهش
خیره شده بودم،خوبه از همون اولم گفتم بلد نیستم.حاال فیلسوفانه هم صحبت مي کرد.کالفه تمام
کارهایي که گفت رو انجام دادم.در آخر شروع کردم به روشن کردن ماشین،سوییچ رو مي
چرخوندم و خیلي سریع ولش مي کردم.روشن نمي شد دوست داشتم سرم رو به شیشه بکوبم.
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باز هم همون کار رو تکرار کردم؛اما بازم روشن نشد.دوست داشتم سر امیر یه جیغ بکشم و
بعدش هم ماني رو بزنم.این بچه ي فسقلي این چند روز یا آبروي من رو مي برد یا مدام من رو تو
دردسر مي انداخت.دستم رو کنار بردم و کالفه گفتم روشن نمي شه.امیر تک خنده اي کرد.اینبار
به جاي تپش قلب،دلم ضعف رفت.خدایا خواهش مي کنم اجازه بده تو همین دقایقي که کنار این
پسره هستم؛سوتي ندم.امیر دستش روجلو آورد،ترسیده عقب کشیدم؛اما برخالف انتظارم دستش به
سمت سوییچ رفت و اون رو چرخوند.درهمون حال که مي چرخوند؛گفت:
_زماني که قصد داریماشین رو روشن کني .سوییچ رو خیلي سریع ول نکن،یکم نگه دار بعدش
ول کن...
تند تند بدون هیچ حرفي سرم رو تکون دادم خیلي ضایع شده بودم این پسر بدبخت اگه مي خواست
کاري کنه این همه مدت انجام مي داد.کالفه دست سردم رو به صورتم کشیدم.نفسي عمیق
کشیدم،ماشین روشن شد .دستم رو روي فرمون قرار دادم،پاهام رو روي گاز و کالج قرار دادم و
حرکت کردم.ماشین حرکت کرد با لبخند به ماشیني که به دست من در حال حرکت بود،لبخندي
زدم.امیر مدام آفرین ميگفت،انقدر از این کلمه استفاده کرد که باعث شد جو زده شم و بیشتر از
قبل گاز بدم.یهو نمي دونم چقدر پام رو روي گاز فشردم که حس کردم،ماشین در حال پروازه.
ترسیده کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم،به سمت امیر برگشتم با دیدن امیري که صورتش به
قرمزيمي زد؛متعجب شدم یهو نمي دونمچیشد که زد زیر خنده،فوري نگاهم رو ازش گرفتم تو
این موقعیت همینم کم مونده بود که محو خنده هاش بشم.همچنان گاز مي دادم،نمي دونستم چیکار
کنم.میگن "آدم رو برق بگیره جو نگیره ها" با ترس رو به امیري که مي خندید گفتم:
_انقدر نخند بگو من چیکار کنم!
امیر درحالي که سعي در کنترل خنده هاش داشت بریده بریده گفت:
_هیچي آروم تر گاز بده...
و دوباره زد زیر خنده لب پایینم کج شد،مثل اینکه بي مزگي دوستش رو اینم اثر داشت .وقتي دیدم
همچنان مي خنده و قصد آروم شدن نداره.خودم سعي کردم سرعت رو کنترل کنم که موفق هم
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شدم.متعجب بودم مني که تنها ماشین پدرم رو روشن کرده بودم؛االن پشت یه وانت مي
روندم.همینطور مي روندم که یهودستي،نزدیک دستم قرار گرفت.خیلي فوري ترسیده دستم رو
عقب کشیدم نمي دونم چرا؛اما با برخورد دستش به دستم حالم یه جوري مي شد.صداي جدي امیر
که دیگه رگه هاي خنده توش نبود به گوشم خورد:
_همین رو مستقیم برو به دریا مي رسیم..
حتي برنگشتم تا دلیل جدي بودنش رو بفهمم فقط مستقیم روندم.بعد از چند دقیقه رسیدیم.بعد از
ترمز،کمربند رو باز کردم؛خواستم در و باز کنم که امیر گفت:
_مریم خانم؟!
به سمتش برگشتم که با اخم و نگاه جدیش روبرو شدم.
خواستم لب باز کنم،بپرسم چیشده که با همون نگاه و صدایي که توش جدیت موج مي زد؛ گفت:
_فکر مي کنم یه سوتفاهمي پیش اومده.
متعجب بهش خیره شده بودم؛منظورش چي بود؟!
امیرکه سکوتم رو دید،خودش ادامه داد:
_من از اون آدمایي نیستم به کسي که به من سپردنش نظر داشته باشم.
بااین حرفش یه جورایي منظورش رو فهمیدم اما بازم چیزي نگفتم.امیر که از سکوتم کالفه شده
بود؛گفت:
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_خواستم بگم من قصد بدي ندارم و شماهم براي من مثل آرام هستید.پس لطفا راجع به من و
کارهاي من اشتباه برداشتنکنید...
مات و مبهوت بهش زل زده بودم،اونقدر متعجب بودم که متوجه پیاده شدنش نشدم.کاش نمي
گفت،کاش من براش مثل آرام نبودم قلبم گرفت؛اینبار حس کردم به جاي تپیدن از کار
افتاده.ناراحت چشمام رو روي هم قرار دادم.بغضي گلومرو چنگ زد،ناراحت بغضم رو قورت
دادم.اي کاش این حرفا رو نمي زد! اي کاش!در سمت من باز شد و بعدش ماني با لبخندي دندون
نما جلوم ظاهر شد.شاید اگه تو شوک حرفاي امیر نبودم از دست ماني عصبي مي شدم؛اما دیگه
حتي حوصله ي عصبي شدن رو هم نداشتم.تنها بهش خیره شدم،ماني که سکوتم رو دید متعجب
پرسید:
_عمه چیزي شده؟!
سرم رو به چپ و راست تکون دادم،در رو بیشتر باز کردم و پیاده شدم با صداي دریا حالم یه
جوري شد.بدون توجه به سوییچي که رو ماشین بود و کسایي که کنارم وایساده بودن به سمت دریا
قدم برداشتم.هرچقدر نزدیک تر مي شدم صداش قشنگ تر به نظرمي رسید.دو قدم مونده بود
برسم.یه قدم برداشتم ،اشکي از چشم راستم چکید.دومین قدمم رو برداشتم،اشکي از اون یکي
چشمم چکید.اهمیتي ندادم به دریا که رسیدم کفشم رو در آوردم و گوشه اي قرار دادم.حاال اشکام
بیشتر از قبل سرازیر شده بود؛مثل اینکه چشمم با دریا هماهنگ کرده بود.نشستم روي شن خیس
اونقدر محو دریا شده بودم که اهمیتي ندادم به خیس شدنم ندادم.مدام آب عقب جلو مي رفت،گاهي
اوقات اونقدر جلو مي اومد که پاهام رو خیس مي کرد.کم کم اشکام بیشتر سرازیر شد.همیشه همه
من رو پس مي زدن برادرم ،پدرم و حاالم امیر!دستي به صورتم کشیدم اشک هام به خاطر بادي
که به صورتم مي خورد،سرد شده بود.آهي کشیدم و دستم رو روي زانوهام گذاشتم.به موجي که
درحال رفت و آمد بود نگاه کردم.زندگي من هم مثل همین موج همیشه عقب جلو مي شد.
************
بعد از تشکر از امیر پیاده شدم،امیر بعد از زدن بوقي رفت .باالخره اومدیم تهران و پدر امیر هم
اصرار داشت،ما رو برسونه که آخرش امیر گفت چون باباش خستس"خودش مارو مي
رسونه"ماني یه کاري داشت ،به خاطر همین با مامانش یکم جلوتر از این خیابون پیاده شدن.آهي
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کشیدم ،کلید رو چرخوندم و وارد شدم با دیدن کافه ي به هم ریخته،ترسیده همونجا وایسادم.کمي
بعد،با پاهاي لرزون وارد کافه شدم.هنگ کرده بودم،افتضاح به هم ریخته شده بود.نفسام تند شده
بود؛نمي دونستم چیکار کنم! تنها چیزي که تو ذهنم گذشت این بود که از امیر کمک بخوام براي
همین دستاي لرزونم رو به سمت گوشیم بردم .بعد از شماره گیري فوري روي گوشم قرار
دادم،شانس آوردم شمارش رو گرفته بودم.بعد از سه تا بوق امیر جواب داد:
_بله؟!
سریع و باترس گفتم:
_امیر...
که یهو بالگدي که به دستم خورد جیغي کشیدم و گوشي از دستم افتاد.
**
کالفه دستي به سرم کشیدم،باید حسابي استراحت مي کردم؛اما امروزم تمرین داشتم.به یاد قولي
که ماه پیش به پدرم داده بودم؛افتادم.همون روزي که اون مرد اومد و مغازه ي بابام رو بهم
ریخت،بهش قول دادم پیشرفت کنم.پس باید تمام تالشم رو مي کردم.مسابقه خیلي نزدیک بود و من
باید حسابي خودم رو آماده مي کردم.سرم رو باال آوردم و به چراغ قرمز خیره شدم که صداي
زنگ گوشیم بلند شد.نگاهم رو از چراغ قرمز گرفتم وسرم رو چرخوندم.با دیدنشماره ي ناشناس
متعجب گوشي رو برداشتم و جواب دادم:
_بله؟!
صداي پر از استرس مریم تو گوشي پیچید،خواستم بپرسم چیشده که یهو نمي دونم چرا صداي جیغ
و افتادن گوشي اومد! یه لحظه هنگ کردم یعني چي شده بود؟! به چراغ که ? رو نشون مي داد
نگاه کردم و بهفکر فرو رفتم.یاد روزي که طلبکارا که مي خواستن مریم رو ببرن افتادم،نکنه بازم
اونا اومدن سراغش؟!
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با صداي بوق یکسره ي ماشین ها از فکر بیرون اومدم،نمي دونستم چیکار کنم و حسابي گیج
بودم! از یک سو نمي تونستم عقبکي برم،از یک سوي دیگه ترافیک بود.کالفه دستي به پیشونیم
کشیدم و توجهي به ماشین پشتي که پي درپي بوق مي زد نکردم.تنها کاري که مي تونستم انجام
بدم،پارک کردن ماشین گوشه اي کنار ماشین هاي دیگه و دویدن تا کافه.حداقل یه خیابون فاصله
داشت اگه تند مي دویدم ?? دقیقه اي مي رسیدم.بااین فکر سریع ماشین رو پارک کردم و بعد از
قفل کردن خم شدم و بند کتونیم رو سفت کردم.بلند شدم و تو دلم بعد از گفتن? ?.?.شروع به دویدن
کردم.اگه دیر مي کردم چي؟!
اگه بالیي سرش مي اومد چي؟!
پدرش اون رو به من سپرده بود.سعي کردم فکر هاي منفي رو از ذهنم بیرون کنم.االن تنها چیزي
که مهمه دویدن و بس.هرلحظه تند تر از قبل مي دویدم .باالخره رسیدم به ساعت نگاه کردم یک
ربع طول کشیده بود تا برسم .یعني واقعا ضعیف شده بودم.ولي فعال سعي کردم ازفکر کردن
درباره ي این چیزها بیرون بیام.باصداي جیغي به خودم اومدم سریع به سمت در رفتم،در رو باز
کردم وارد که شدم با کافه اي که حسابي به هم ریخته شده بود؛روبرو شدم.درحالي که نفس نفس
مي زدم چشم چرخوندم تا ببینم مریم کجاست که صداي جیغ دیگه اي از راهروي سمت راست
اومد.بدون وقفه دویدم به سمت راه پله خواستم از پله ها باال برم که مردي رو دیدم؛با چیزي تو
دستش از پله ها پایین اومد.روي صورتش دقیق شدم ابروي مشکي و چشم قهوه اي رنگش که به
موهايرنگ شدش مي اومد.موهاي رنگ شدش؛چون به طالیي مي زد صورتش رو از حالت
سبزگي در آورده بود.اصال نمي شناختمش ،یعني اونروز بین اون دونفري که دیده بودم ،نبود.به
قیافش مي خورد مظلوم باشه.پسر سریع از پله ها پایین مي اومد.سرش پایین بود؛براي همین کاله
کپ مشکي رنگم رو روي سرم سفت کردم و بعد از تنظیم تیشرت لي مانندم فوري به سمتش رفتم
و جلوش وایسادم پسر هنوز به من نرسیده بود از همون دور سرش رو باال آورد که با من چشم تو
چشم شد.
همونجا وایستاد.کمي خیره تو چشم هاي همبودیم که یهو پسر پوزخندي زد.نه اونقدرا هم که فکر
مي کردم مظلوم نبود.من هم پوزخندي زدم،پسر این بار خیلي آروم از دوتا پله هاي باقي مونده
پایین اومد که به من رسید.با صداي کلفتي گفت:
_بکش کنار!
ابرویي باال انداختم و بدون هیچ حرف و حرکتي تو چشماش زل زدم.وقتي دید کنار نمي رم،دستش
رو جلو آورد و به شونه ام زد؛اما بازم از جام تکون نخوردم.با اینکه خونسرد بهش زل زده بودم
نگران مریم بودم؛چون اصال صداش نمي اومد و این باعث نگرانیممي شد.اول باید هرطور که
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شده از این پسر نایلون رو مي گرفتم و بعدش به سراغ مریم مي رفتم.پسر دستش رو جلو
آورد،خواست دوباره به شونم بزنه که جاخالي دادم و دستش تو هوا آزاد موند.گردنم رو چپ و
راست کردم و در آخر شروع کردم به نرمش دادن دستم،با صداي خونسردي گفتم:
_قرار بود امروز برم باشگاه و تمرین کنم؛ اما مثل اینکه قست این بود که اینجا با تو تمرین کنم.
پسر متعجب به من زل زده بود؛اما قبل از اینکه به خودش بیاد دست مشت شدم رو کوبیدم تو
صورتش.اولش تلو تلو خورد؛اما خودش رو کنترل کرد و نیفتاد.سرم رو پایین آوردم و زل زدم به
دستم و درهمون حال گفتم:
_اما یه فرقي بینشون هست...مي دوني چیه؟!
پسر که متعجب و تو سکوت خیره ي من بود سرش رو به چپ و راست تکون داد لبخندي کج
زدم و با کمال خونسردي گفتم:
_اونجا فقط تکواندو تمرین مي کردم؛اما اینجا ورزش هاي ترکیبیه...
پسر هنوز مبهوت به من زل زده بود،از فرصت استفاده کردم؛پاهام رو باال آوردم و محکم زدم به
شکمش.چون یه جورایي از قبل خم شده بود؛اینبار نتونست خودش رو کنترل کنه و رو زمین
افتاد.ابرویي باال انداختم و گفتم:
_اونو بده من...
پسر بااین حرفم نگاهي به دستش کرد ،خیلي سریع نگاهش رو از نایلون کوچیک مشکي
رنگگرفت و به من خیره شد.کم کم لبخندي روي لبش نشست و گفت:
_اگه ندم؟!
166

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز

بااین حرفش فکم آویزون شد،چقدر پرو بود.باید یه فني مي زدم و خیلي سریع ازش مي گرفتم.یه
فني که دو روز بعد برام دردسر درست نمي کرد،هرچي که باشه من چند ماه دیگه مسابقه
دارم.دستم رو به کمرم گذاشتم،گوشه ي لبم رو به دندون گرفتم.نگاهم رو از پسر گرفتم و دوباره
به پله ها خیره شدم .صداي مریم دیگه نمي اومد و تا االن هم پایین نیومده بود ،صددرصد اتفاقي
براش افتاده.نگرانیم دو برابر شده بود.
دوباره به جایي که پسر روي زمین افتاده بود خیره شدم؛اما با جاي خالیش روبرو شدم .خواستم
برگردم که چیزي روي شونم قرار گرفت.با یادآوري پسره پوزخندي زدم و با یه حرکت دست
سمت راستم رو زیر دستش که روي شونم بود،قرار دادم و دستش رو پیچوندم.پسر رو همونطور
که دستش رو مي پیچوندم از پشت به جلو آوردم.پسر آخي گفت و سعي داشت دستش رو از دستم
بیرون بیاره؛اما من محکم تر از قبل گرفته بودم .دست آزادم رو به سمت نایلون بردم؛اما نایلون
رو عقب کشید،عصبي و کالفه سرم رو جلو بردم و خواستم نایلون مشکي رنگ رو بگیرم که یهو
پسر با سر محکم به صورتم زد.از درد مجبور شدم دستش رو ول کنم دستم رو به پیشونیم گرفته
بودم و از درد ناله مي کردم.
با شنیدن صداي نایلون بااینکه درد داشتم؛ولي چشمام رو باز کردم که دیدمپسر نزدیکه دره.با یه
حرکت سریع به سمتش رفتم و کاله پیرهنش رو گرفتم؛همینباعث شدچند قدم به عقب بیاد.با پاهام
محکم به پنجه ي پاي سمت راستش کوبیدم.پسر از درد آخي گفت؛پوزخندي زدم و گفتم:
_حیف تا همینحد از دستم بر اومد.چون مسابقه دارم دست و بالم حسابي بستس وگرنه بیشتر از
اینا حقت بود.
نایلون رو از دستاي شل شدش گرفتم ،پرتش کردم بیرون و درهمون حال گفتم:
_برو یکم حرکات رزمي یاد بگیر.
پوزخند از رو لبم کنار رفت و خواستم به سمت پله ها برم که صداي پسر بلند شد:
_به اون دختر بگو تا ? ماه دیگه پول رو بده،وگرنه فراتر از بیهوش کردنش پیش مي ریم...
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متعجب به پسر زل زده بودم،یهو انقدر رئوف شده بودن که ? ماه بهشون وقت داده بودن!تو همین
فکرا بودم که صداي پسر تو سرم اکو شد".فراتر از بیهوش کردنش؟!" یهو چشمام چهارتا شد و
بدون توجه به پسر تند از پله ها باال رفتم...
بعد از اینکه رسیدم،خیلي سریع خودم رو به اتاق رسوندم.با دیدن مریم که بي حال روي زمین
افتاده بود هنگ کردم.نمي دونستم چیکار کنم! دستي به چونم کشیدم ،باید چي کار مي کردم؟!چون
نامحرم بودم؛نمي تونستم کمکش کنم .مي دونستماگه بیدار شه فکراي بد مي کنه براي همین هول
کرده بودم .هي به اینور و اونور مي رفتم که یهو صداي افتادن چیزي و بعدش صداي بلند ماني و
مادرش کهمدام مریم رو صدا مي زدن اومد.با خیال راحت نفسي عمیق کشیدم.ماني و مادرش به
کمک هم مریم رو بلند کردن،براي اینکه خیالشون رو راحت کنم؛گفتم:
_چیزیش نیست فقط بیهوشش کردن.
ماني متعجب به من زل زد و گفت:
_چیزي نیست؟!
کالفه دستي به پیشونیم کشیدم و گفتم:
_نه چیزي نیست؛حداقلش تا یک ساعت دیگهبه هوش میاد.
ماني که تازه یادش اومده بود؛بلند شد و فوري به سمتم اومد ،باهمون حالت متعجبش گفت:
_قضیه چیه اصال؟!پایین همهچي بهم ریخته کي اینکارا رو کرده؟!
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آهي کشیدم و جوابش رو ندادم،ترجیح مي دادم اعصابش رو اینجوري خورد نکنم.چون مي دونستم
خیلي حساسه ،اگه بگم طلبکارايپدرش این بال رو سر کافه و عمش آوردن مطمعنا عصبي و
ناراحت مي شد.براي همین شونه اي باال انداختم و لبم رو به معني نمیدونم جلو دادم و گفتم:
_نشناختمش...
اینجوري دروغ هم نگفته بودم؛چون اصال نمي شناختمش..
ماني که دید من قصد جواب دادن ندارم مدام طفره مي رم بیخیال سوال پرسیدن شد و از کنارم رد
شد.
وقتي از بغلم رد شد نفس حبس شدم رو رها کردم.از اتاق بیرون اومدم و به نایلون داخل دستم نگاه
کردم مگه چه چیز مهمي توش بود که پسر اینجوري اصرار داشت باخودش ببره...
لبم رو جلو دادم و براي رفع کنجکاوم نایلون رو باز کردم،با دیدن چیزهایي که تو نایلون بود.پوفي
عمیق از حرص کشیدم.یعني این انقدر مهم بود؟!
واقعا پول ارزش این که بیهوش بشه رو داشت؟! عصبي نایلون تو دستم رو سفت فشردم.نمي
دونستم از دست مریم عصبي باشم یا از دست برادرش که این بیچاره ها رو تو سختي رها کرده
بود،یا از طلبکارا....واقعا گیج شده بودم؛اصال چرا من این شغل رو قبول کرده بودم؟!چرا به جاي
اینکه چشم بسته این شغل رو قبول کنم نرفتم سراغ شغل هاي دیگه؟!صدایي تو گوشم گفت:
_نه که براي تو کار خوب ریخته!
پوزخندي زدم،حقیقته محضه من سابقه دار و چه به کار؟! هرجا که مي رفتم یا مشکل پیش مي
اومد و یا قبولم نداشتن .هیچوقت یادم نمي ره به همه جا سر زده بودم،از سوپر مارکت گرفته تا
آرایشگاه و شیریني فروشي و ..هیچ کدوم قبولم نداشتن؛چون سابقه دار بودم.چندبارم که رفتم خونه
ي مردم کار کنم،اون اتفاقا پیش اومد و نتونستم برم! کالفه دستي به پیشونیم کشیدم.آخه من چي
کار کنم؟!چرا همه چي به هم گره خورده!
تو همین فکرا بودم که صدایي گفت:
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_از دست ما کالفه اي؟!
متعجب برگشتم که با ماني روبرو شدم .همونطور توچشماش زل زده بودم .یهو شبیه دخترا
لبخندي خجل زد و دستش رو به سمت سرش برد و شروع کرد به خاروندن.
آهي کشیدم و در جوابش گفتم:
_کالفه نیستم متعجب و گیجم...
ماني چشماش درشت شد و گفت:
_گیج چرا؟!
چشمام رو بستم جوابي براي این حسم نداشتم.لبم رو تر کردم و درهمون حال گفتم:
_دلیلي براش پیدا نمي کنم!

ماني اینبار آهي کشید و گفت:
_حق داري،گاهي اوقات زندگي ما انقدر پیچ در پیچ مي شه که باعث مي شه کال یه آدم پیچیده
بشي،خودتم یادت مي ره کي هستي و چرا این جایي!ترجیح مي دي خودت هم همراه با همون پیچ
ها پیچ بخوري مي دوني چرا؟!
متعجب خیره بهش بودم و باهمون لحن گفتم:
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_چرا؟!
ماني:چون از هرچي پیچه بدت میاد ،ترجیح مي دي خودت پیچیده باشي تا کسي پیدا نشه که
بپیچونتت..
همونطور مبهوت به ماني که اینجوري فلسفهمانند حرف مي زد،زل زدم.چطور مي تونست انقدر
خوب و دلنشین صحبت کنه؟!
ماني نمي دونم تو صورتم چي دید که یهو بلند زد زیر خنده .متعجب بهش خیره شدم تا ببینم به چي
مي خنده که خندش بیشتر از قبل شد.خیلي جالب شده بود؟هي میخندید بعد آروم مي شد ،بعد دوباره
مي زد زیرخنده.
باهمون حالت متعجبم گفتم:
_به چي مي خندي؟!
ماني درحالي که سعي داشت خندش رو کنترل کنه شمرده شمرده گفت:
_دهنت یک متر باز بود،براي همین زدم زیر خنده.
پوفي گفتم.سرم روپایین انداختم و مشغول بازي با ناخونام شدم
ماني:حاال پایین رو چي کارش کنیم؟!حسابي به هم ریخته.انگشت اشارم رو باال آوردم،اول به
ماني و بعد به خودم اشاره کردم و گفتم:
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_با کمک هم کامال تمیز مي شه!
ماني لبخندي زد و درحالي که داشت به سمت راست مي رفت؛گفت:
_حله  ،االن وسایل هاي مورد نیاز رو میارم.
منم لبخندي زدم و درحالي که براي کمک،به همراهش مي رفتم؛گفتم:
_برو که رفتیم...
ماني:حاال پایین رو چي کارش کنیم؟!حسابي به هم ریخته.انگشت اشارم رو باال آوردم،اول به
ماني و بعد به خودم اشاره کردم و گفتم:
_با کمک هم کامال تمیز مي شه!
ماني لبخندي زد و درحالي که داشت به سمت راست مي رفت؛گفت:
_حله  ،االن وسایل هاي مورد نیاز رو میارم.
منم لبخندي زدم و درحالي که به همراهش مي رفتم؛گفتم:
_برو که بریم...
بعد از اتمام کار صاف وایسادم که صداي ترق تروق کمرم بلند شد.
دستام رو روي هم قالب کردم و به سمت باال کشیدم و همزمان که به سمت باال مي کشیدم؛بلند
گفتم:
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_آخیش!
ماني که درحال جمع کردن وسایل هاي زیر دستش بود،متعجب به من نگاه کرد وگفت:
_انقدر خسته شدي؟!
لبخندي بزرگ زدم،چشمم رو بستم و چندبار سرم رو باال و پایین کردم.همونطور چشمام بسته بود
که یهو صداي خنده ي کسي به گوشم رسید.متعجب چشمم رو باز کردم،باماني که از خندیدن
زیادي در معرض انفجار بود؛روبرو شدم.دستي به چونه ام کشیدم و گفتم:
_براي چي مي خندي؟!
ماني لحظه اي آروم شد؛اما کمي بعد شونه اي باال انداخت و دوباره زد زیر خنده! من تنها با
چشماي درشت شده بهش زل زده بودم.
وقتي خندیدنش تموم شد.سرفه اي کرد که به خاطر خنده به سراغش اومد.به من نگاه کرد و گفت:
_گاهي اوقات خیلي شبیه بچه ها مي شي...
خواستم چیزي بپرسم که صدایل "سالم" کسي اومد.هم من هم ماني به سمت صدا برگشتیم با دیدن
مریمي که رو پله وایساده بود و با صورتي بي حال نظاره گر مابود متعجب شدم.کي به هوش
اومده بود؟!
کم کم از پله ها پایین اومد به سمت ما اومد طبق معمول بدون هیچ حرفي رفت و روي یکي از
صندلي ها نشست به اطراف نگاه کرد و گفت:
_مرسي از هردوتون...
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صداي خش دارش خیلي ناراحتم مي کرد.با یادآوري نایلون مشکي رنگ اخمي کردم به کل یادم
رفته بود که تازه به هوش اومده با همون تند خویي گفتم:
_چرا به خاطر مقدار کم پول انقدر خودت رو عذاب دادي؟!
مریم اول نگاهي به من کرد و کمي بعد نگاهش رو ازم گرفت و به روبرو خیره شد در همون حال
گفت:
_همون مقدار کم خرجي یک ماهمونه...
از این رک گویش حرصم گرفت پر حرص گفتم:
_هست که هست ،و یه سوال دیگه؟!تو چرا نمي توني از خودت دفاع کني؟!
مریم بااین حرف فوري به سمتم برگشت و با حرصي که تو کالمش بود گفت:
_چون من مثل دختراي اطرافت نیستم،زرنگ نیستم،قوي نیستم،من یه کودنم یه کودن که...
به این قسمت از حرفش که رسید،لحظه اي سکوت کرد؛اما خیلي طول نکشید بلند تر و پرحرص
تر از قبل گفت:
_تو این دنیا دخترایي هستن که حتي از پس یه خرید ساده ام برنمیان،چه برسه بخوان قوي باشن
چون اعتماد به نفسش رو ندارن.همه ي دخترا مثل فیلم و رمانا قوي نیستن،زرنگ نیستن،باهوش
نیستن دخترایي مثل من هم وجود داره...
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دوباره سکوت کرد و پر حرص و تند تند نفس مي کشید.متعجب و با دهني که دومتر باز شده
بود،بهش زل زدم.من قصدم این نبود؛ولي مثل اینکه بد برداشت کرد.منظور بعضي از حرفاش رو
نمي فهمیدم،یعني چي که مثل دختراي اطرافم نیست؟!خواستم لب باز کنم ،بپرسم که چي شده؛اما
اجازه نداد و گفت:
_من یه امانتم و بس! پس خواهشا بزار تو حال خودم باشم.اگه بابت این که مزاحمت شدم و تا اینجا
کشوندمت ناراحتي ببخش پ،دیگه هیچوقت این کار رو نمي کنم.فقط این که اگه من احمقم بزار
احمق بمونم چون ترجیح مي دم احمق باشم و نفهمم چه بالیي سرم میاد،چه کسایي ترم کردن و چه
کسایي پسم زدن.احمق باشي پیش مردم هم احمق تلقي مي شي.پس ترجیح میدم یه احمق بمونم و
هیچ چیزي رو نفهمم تا یه آدمي که مي فهمه و براي خودش نمیذاره.بعد از اتمام حرفش،سکوت
کرد؛کمي خیره نگاهم کرد و رفت...
رفت و من رو مبهوت نگه داشت،متوجه منظورش نشدم؛ولي عجیب حرفاش به دلم نشست.
کالفه مشتم رو پي در پي به کیسه بوکس مي کوبیدم.با هریه ضربه چهره ي مهراد جلو چشمام
ظاهر مي شد و این من رو عصبي تر مي کرد.به یاد حرفاي دیروزش افتادم:
_" نزدیک به مسابقست،آماده اي؟!"
متعجب از این که اون چطور مي دونست من مسابقه دارم؛بدون هیچ حرفي بهش خیره شدم.نگاه
متعجبم رو که دید،بلند خندید و گفت:
_"تعجب نکن،من تو این مسابقه رقیبتم"
لحظه اي از حرکت وایسادم،تند تند نفس کشیدم وقتي آروم شدم.دوباره یه مشت به کیسه
زدم.هرلحظه که چشمک آخر مهراد جلو چشمام مي اومد،عصبي تر مي شدم.با صداي درباشگاه
نگاهم رو از کیسه بوکس گرفتم و به شخصي که وارد شده بود؛نگاه کردم با دیدن کسي که چندین
سال مثل پدرم بود و همیشه هوام رو داشت؛لبخندي زدم.استاد پرهام وقتي از قسمت تاریکي
باشگاه خارج شد به سمتم اومد.وقتي نزدیک تر شد،لبخند زیباش من رو هم خوشحال کرد.بهم
نزدیک شد،دستي به شونم کشید و گفت:
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_این عرقا بهم یه خبر خوش مي ده...
لبخندي محو زدم،کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم.با تیشرت سفید رنگ یه دور پیشوني و
صورت خیس از عرقم رو پاک کردم و پرسیدم:
_واقعا؟!
مشتي به شونم زد و گفت:
_بله واقعا.
تیشرتم رو رها کردم و سرم رو پایین انداختم و درهمون حال گفتم:
_کاش همه ي این حرفاتون راست باشن!
صداي استادم بلند شد؛اما سرم رو باال نیاوردم و تنها گوش سپردم به حرفاش:
_عرقي که تو مي ریزي همه نتایج تالشته...مطمعن باش اگه یه روز عقب بموني و موفق
نشي،همه ي این عرق هایي که ریختي جمع مي شن؛تبدیل به دریا میشن و تو رو خیلي سریع به
موفقیت مي رسونن.
درهمون حال که صورتم پایین بود،پوزخندي زدم و گفتم:
_اونوقت اگه شنا بلد نباشم چي؟!
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صداي خنده ي استاد بلند شد،متعجب سرم رو باال آوردم که دیدم با لبخند نگاهم مي کنه:
_وقتي تو موقعیتي سخت قرار مي گیري،سعي مي کني خودت رو با شرایط وقف بدي.اگه شنا بلد
نیستي براي نجات جونت هم شده شنارو یاد مي گیري،شنا مي کني و خودت رو نجات مي دي!
لبخندي به حرفاش زدم،هنوز هم همون مرد قدیمي کسي که هربار ناامید مي شدم امیدوارم مي
کرد.لبم رو تر کردم و سرم رو پایین انداختم صداي نفس عمیقش به گوشم رسید.دوباره لبخندي
محو زدم و سرم رو باال آوردم و گفتم:
_هنوز هم همونطور جوون مرد هستید استاد!
استاد لبخندي زد و گفت:
_دقیقا توام همون امیر مقاوم!
لبخندم با شنیدن کلمه ي مقاوم از قبل عمیق تر شد،یادش بخیر همیشه اسمم رو مقاوم صدا مي
زدن.لقبي که باهاش خاطره داشتم صداي استاد باعث شد از فکر بیرون بیام و سرم رو باال بگیرم:
_خب بریم تمرین کنیم،هرلحظه به مسابقه نزدیک تر مي شیم.یه ماه قبل که خیلي زود گذشت،االنم
اواسط ماهیم وهمین ماه مسابقست ،براي همینخیلي فرصت کمي داریم.
هر حرکتي رو که انجام مي داد به همراهش توضیح مي داد و بعدش ازم مي خواست که کارهاش
رو تکرار کنم.من هم به تابعیت از حرفاش همه ي حرکات رو انجام مي دادم.نمي دونم چقدر
گذشته بود؛اما هنوزم درحال تمرین بودیم که گوشیم زنگ خورد،لحظه اي سرم رو به سمت
گوشي چرخوندم که یهو بابرخورد چیزي محکم به عقب رفتم و به رینگ برخوردم.از درد آخي
گفتم و دستم رو به صورتم گرفتم.درهمون حال متعجب و با چشماي درشت شده سرم رو باال
آوردم که با لبخند استاد روبرو شدم.همونطور که دستم رو صورتم بود و به آرومي ماساژ مي
دادم،متعجب گفتم:
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_آخه چرا؟!
استاد درحالي که زیپ سویشرتش رو باال و پایین مي کشید؛ گفت:
_ یه ورزشکار تو هرحالتي باید حواسش به تمرینش باشه؛چون گوشیت زنگ خورد دلیل نمي شه
اولویت با گوشیت باشه.مي فهمي که منظورم چیه؟!
همونطور متعجب سرم رو براي تایید باال و پایین کردم و دیگه چیزي نگفتم.استاد درحالي که از
رینگ بیرون مي اومد گفت:
_وقتي فهمیدم آزاد شدي رفتم و با مسئوالي مسابقه صحبت کردم.گفتم یکي با مهارتهاي خاص
سراغ دارم.اونا فهمیدن سابقه داري،براي همین دل خوشي ندارن و فقط به خاطر من قبول کردن.
کامل از رینگ فاصله گرفت،به من نزدیک شد.نگاهم کرد و کمي بعد ادامه داد:
_ازت مي خوام خودت رو نشون بدي و خوب بجنگي...
سکوت کردم و تنها به چشماش زل زدم.سکوت رو که دید،خودش ادامه داد:
_مي خوام همه ي مردمبفهمن کسي کهاشتباه مي کنه همیشه بد نیست،مطمعنا خوبي هم تو وجودش
هست!
دوباره سکوت کردم و چیزي نگفتم استادم چیزي نگفت و تنها به من زل زد.وقتي چشماي پر از
خواهشش رو دیدم.نفس حبس شدم رو رها کردم و گفتم:
_تمامسعیم رو مي کنم...
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استاد بااین حرفم لبخندي زد؛دوتا دستاش رو مشت کرد و گفت:
_موفق باشي!
من هم به تابعیت ازش همون کار رو انجام دادم.استاد لبخندي زد،کمي بعد با چشم به پشتم اشاره
کرد.متعجب برگشتم و با دیدن گوشي که هنوز زنگ مي خورد تازه یادم اومد چه خبره! به سمت
استاد برگشتم،استاد بلند خندید و گفت:
_من دیگه برم توام برو به کارات برس...
سري تکون دادم و براي احترام خم شدم.استاد تک خنده اي کرد و گفت:
_فعال...
"فعال"ي گفتم و فوري به سمت گوشي رفتم.گوشي قطع شده بود،خواستم برم تو لیست تماس تا
ببینم کیه که یهو پیامي روي گوشي ظاهر شد.با دیدن اسم ماني که نوشته بود:
_"نمیاي؟!"
لبخندي زدم،همیشه همین موقع پیام مي داد.قرار بود انقدر کار کنیم تا بتونیم پول رو در
بیاریم.البتهمن هم تصمیم گرفته بودم،بعد از اتمام مسابقه اگه خدا خواست و برنده شدمپول رو
باهاشون تقسیم کنم.گوشي رو داخل کیفم گذاشتم و بعد از تعویض لباسم و خالي کردن اسپریه کیفم
کاله کپ رو روي سرم گذاشتم کوله رو برداشتم و از باشگاه زدم با وجود اینکه اسپره زده بودم
بازم بوي عرق مي دادم.نفسي عمیق کشیدم با اومدنم به بیرون باشگاه نسیم خنکي به صورتم
خورد که حال و هوام رو به شدت تغییر داد.لبخندي عمیق زدم و بعد از گرفتن تاکسي و گفتن
آدرس به صندلي تکیه دادم و خیره ي بیرون شدم.
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به کافه رسیدم در رو باز کردم و وارد شدم.با دیدن مشتري هایي که در حال صحبت و نوشیدن
قهوه ها بودن،لبخندي شیرین رو لبام نشست.چشم چرخوندم با دیدن مریم،ماني و مادر ماني که
مدام در حال انجام کارها بودن .دوباره لبخندي عمیق روي لبام نشست؛به سمت میز رفتم ماني با
دیدنم دوید و به سمتم اومد.وقتي بهم رسید درحالي که نفس نفس مي زد گفت:
_چرا...انقدر..دیر...اومدي؟!
با خنده دستم رو باال آوردم ،یه بار باال و پایینش کردم و رو به ماني که به خاطر حرکاتم متعجب
بهم زل زده بود؛گفتم:
_یه دمي یه بازدمي..چه خبرته پسر آروم باش...
ماني که تازه فهمید،موضوع از چه قراره آهاني گفت و شروع کرد به تند نفس کشیدن .وقتي کامل
نفس مي کشید،اون رو بیرون مي فرستاد.باخنده بهش زل زده بودم که صداي سرفه اي
اومد،متعجب به روبروم نگاه کردم با دیدن مریم که اخمي رو پیشونیش بود،لبخندي محو روي لبام
نشست؛کنار رفتم تا بتونه رد شه.اونمطبق معمول اخمي عمیق رو پیشونیش نشسته بود،اهمیتي بهم
نداد و از کنارم رد شد.نمي دونم چرا ولي از اون روز به بعد یه جورایي ازش خوشم اومده بود نه
که عاشقش باشم نه فقط ازش خوشم مي اومد.نمي تونستم عاشق بشم؛چون من هنوز هم به فکر
ماهک بودم و نمي تونستم اون رو از ذهنم بیرون کنم.صداي ماني من رو از عالم هپروت بیرون
آورد:
_بازم طلبکارا اومده بودن و زمان پرداخت بدهیشون رو یادآوري کردن.از یه طرفم پدربزرگم
چند روزیه که تماس نگرفته،درحالي که همیشه تو یه روز چهار بار زنگ مي زد.
ماني سکوت کردم.منممتعجب به ماني زل زده بودم و چیزي نمي گفتمآهي کشید و ادامه داد:
_همه ي اینا باعث شده فشار زیادي به عمم وارد شه!خیلي کمحرف شده؛حتي بامنم کم حرف مي
زنه.نمي دونمچي کار کنم؟!
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بازم چیزي نگفتم،چیزي نداشتم که بگم.اون دختر سه قطبي تو ذهنم یه دختر مهربون و فداکار هم
بود.اگه باهام خوب بود،مي تونستم برم و باهاش حرف بزنم؛اما اون اصال اون مریم قبلي نبود.یاد
روزي که بهش گفتم مثل خواهرمه افتادم.اخمام تو هم رفت،به وضوح ناراحت شدنش رو دیده
بودم؛اما کاري نکردم.فهمیده بودم یه حسي بهم داره؛ولي چیزي نداشتم که بگم جز همون حرفا
براي اینکه از خودم دورش کنم.کاش اون روز ناراحتش نکرده بودم که حداقل االن مثل قبال باهام
دردودل مي کرد...آهي کشیدم سرم رو پایین انداختم و همونطور که فکر مي کردم مشغول بازي با
رومیزي رو میز شدم.با صدایي که گفت"سالم آقا امیر"سرم رو باال آوردم با دیدن ماهک متعجب
و شگفت زده شدم.نمي تونستم باور کنم که اون ماهک،اگه ماهک بود؛اینجا چي کار داشت؟!
سعي کردم خودم رو کنترل کنم؛اما نمي تونستم.با صدایي که کمي مي لرزید گفتم:
_س..سالم!
ماهک درجوابم تنهاسري تکون داد،نگاهش رو ازم گرفت و به سمت دیگه اي نگاه کرد.منم به
سمتي که نگاه مي کرد،خیره شدم سه تا صندلي خالي اونجا بود.ماهک درحالي که خیره ي میز
بود گفت:
_مي شه چندلحظه اي وقتتون رو بگیرم؟!
اول از همه متعجب شدم؛اما براي این که زیادي تابلو نباشه خودم رو کنترل کردم.با صدایي
آروم؛اما جدي گفتم:
_بله!
بدون هیچ حرفي به سمت صندلي رفت سرم رو برگردوندم که به مریم رو دیدم.با اخم هایي در هم
به ما دوتا زل زده بود.چیزي نگفتم نگاهم رو از مریم گرفتم و به سمت میزي که ماهک نشسته
بود رفتم.صندلي روبرویش رو کنار کشیدم و نشستم.ماهک دستاش رو تو هم فرو برده بود.تک
سرفه اي کردم و گفتم:
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_چي میل دارید؟!
ماهک نگاهش رو از دستش گرفت،به من خیره شد.کمي همونطور بهم زل زد و یهو گفت:
_آرامش!
متعجب ابرویي باال انداختم و ناخودآگاه گفتم:
_جان؟!
ماهک پوزخندي زد که از چشمام دور نموند؛ ولي چیزي نگفتم.ماهک پوفي گفت و صاف
نشست؛تکیش رو به صندلي داد و درهمون حال گفت:
_آقا امیر من دوست ندارم طفره برم،براي همین مي رم سر اصل مطلب!
بدون این که چیزي بگم با چشماي منتظر زل زدم بهش؛وقتي دید حرفي نمي زنم خودش ادامه داد:
_من یک سالي مي شه که باحسام ازدواج کردم زندگي خوش دارم،یا بهتره بگم زندگي خوشي
داشتم؛اما با اومدن شما همه چیز خیلي یهویي دود شد و رفت هوا! همونطور که گفتم من به آرامش
نیاز دارم...شما وقتي که از زندان آزاد شدید تمام آرامشم رو گرفتید.حسام همیشه تو خودشه و
مطمعنم مقصرش شمایي!
کمي صبر کرد نفسي عمیق کشید و منمهمونطور متعجب و با دهني باز بهش زل زده بودم،چطور
مي تونست انقدر راحت وصریح حرف بزنه؟! سعي کردم آروم باشم.دستاي مشت شدم رو زیر
میز پنهان کردم.وقتي حالش جا اومد ،دوباره لبي تر کرد و ادامه داد:
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_راستش من از حستون نسبت به خودم خبر داشتم و اگه اون دوسال رو زندان نمي رفتید ،االن
خیلي چیز ها تغییر مي کرد.درسته اگه دوسال پیش قبل از ازدواجممي اومدید و ازم خواستگاري
مي کردید جوابم مثبت بود؛اما االن یه چیزایي خیلي تغییر کرده.? :من ازدواج کردم?.شماهمون
امیر قبلي نیستي...
بااین حرفش تمام بدنم ُگر گرفت.چقدر احساس خاري داشتم اونم در کنار شخصي که دوسش
داشتم.دوست داشتمهمین حاال زمین دهن باز کنه و من رو قورت بده.بهترین رفیقم با عشقم ازدواج
کرده بود و حاال عشق قدیمیم اینجوري جلوم نشسته بود و ازم درخواست آرامش داشت.
نفسم به شمارش افتاده بود؛اما سعي کردم طبق معمول خودم رو کنترل کنم.ماهک اصال فرصت
نفس کشیدن رو نه به خودش مي داد نه به من! بدون اینکه اجازه بده من حرفي بزنم گفت:
_شما بگو چه کسي اجازه مي ده؛دخترش با یه قاتل ازدواج کنه یا کدوم دختري رو دیدي با یه قاتل
ازدواجکنه؟!
تیر خالص رو زد.چقدر هم خوب بود هدفش،قشنگ قلبم رو هدف گرفته بود.تنها با قلبي شکسته
بهش زل زدم خواستم فریاد بزنم و بگم،همون کسي که صداش مي کني شوهر ،این کار رو
کرده؛اما چه فایده اي داشت؟!زندگي من کامال نابود شده بود.ماهک حرفش که تموم شد به من زل
زد و گفت:
_نمي خواید حرفي بزنید؟!
بازم چیزي نگفتم و تنها بهش زل زدم.اونم گستاخانه توچشمام زل زده بود با صدایي که گفت:
_من!
من و ماهک به سمت صدا برگشتیم؛ با دیدن مریم که دست به سینه وایساده بود و به ما زل زده
بود متعجب شدم.ماهک با کمي تردید پرسید:
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_منظورتون از من چیه؟!
مریم به ماهک زل زد،بدون اینکه به من نگاه کنه گفت:
_گفتي کدوم دختري حاضره با یه قاتل ازدواج کنه؟! منم گفتم من!
اینبار دیگهچشمام درشت شد،اونقدر درشت شد که حس مي کردم االن از حدقه بیرون مي
زنه.مریم دوباره بدون اینکه به مننگاه بکنه گفت:
_به زودیم قراره ازدواج کنیم!پس خواهشا انقدر مشکالتتون رو جمع نکنید و اینجا نیارید.
انقدر تعجب کرده بودم که نمي تونستم حرفي بزنم.همونطور متعجب محو مریم بود که صداي
ماهک به گوشم رسید:
_که اینطور؟خوشبخت شید..پس منم برم دیگه...
باز نتونستمنگاهم رو از مریم بگیرم،تنها صداي خداحافظي به گوشم رسید و بعدش بسته شدن
در؛اما من بازمهمونجا نشستهبودم.یهو تمام حرفاي مریم تو ذهنم پیچید نمي دونم چرا اما یه لحظه
عصبي شدم و با یه حرکت سریع از صندلي بلند شدم به سمت آشپزخونه رفتم مریم درحال انجام
کار بود و ماني هم کنارش وایساده نسبتا با صداي بلندي گفتم:
_بیا بیرون باهات کار دارم!
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این رو گفتم و بدون اینکهمنتظر جوابي از مریم باشم فوري از کافه زدم بیرون...مدام از چپ به
راست و از راست به چپ مي رفتم.چطور تونسته بود به ماهکاون حرف رو بزنه؟! اصال
مگهمن اجازه این کار رو داده بودم؟
با صداي باز شدن در،با عصبانیتهمونجایي که بودم؛وایسادم.مریم جلو اومد ،با صورت بي
حالتش زل زد تو صورتم یهو نمي دونم تو نگاهم چي دید که رنگش پرید با لکنت گفت:
_چي شده،چرا...
با فریادي کهزدمکامال ساکتشد و از ترس چند قدم به عقب رفت که مساوي شد با چسبیدن به
دیوار.پوفي گفتم،دستام رو روي شقیقه ام قرار دادم و بعد از کمي ماساژ دادن.دوباره به مریم که
متعجب و ترسیده به من زل زده بود؛ نگاه کردم.کمي صدام رو پایین تر آوردم و گفتم:
_چرا بهش گفتي قراره ازدواج کنیم؟!
مریم چیزي نگفت و اینبار پر بربغض بهم زل زد .نمي دونم چرا اینجوري شده بودم.شاید بابت
حسیه که هنوز به ماهک داشتم.چندثانیه گذشت؛اما مریم چیزي نگفت.دوباره عصبي شدم و فریاد
بلندتري گفتم:
_باتوام!
چون به مریم نزدیک بودم،با هر فریادي که مي زدم به هوا مي پرید.بازم چیزي نگفت.کالفه سرم
رو پایین انداختم و باهمون صدا گفتم:
_مگه با تونیستم؟!
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صدایي نیومد،خواستم باز فریاد بزنم که صداي فریاد کسي دیگه بلند شد متعجب سرم رو باال
آوردم با دیدن مریمي که از حرص قرمز شده بود؛ساکت شدم:
_به خاطر تو این کار رو کردم،چرا نمي فهمي؟!من هرکاري مي کنم واسه توئه؛اما تو هنوزم به
خاطر عشقي که همین امروز پست زد سر مني که غرورت رو خریدم فریاد مي کشي؟!
چشمام رو روي هم قرار دادم و با صداي آرومي گفتم:
_به توهیچ ربطي نداره که پسم زده!
مریم با صدایي که مي لرزید؛ادامه داد:
_آره به من هیچ ربطي نداره.توام انقدر درگیر این عشق یه طرفه باش تا ببینم به کجا مي رسي!
این رو گفتم؛خیلي سریع از کنارم رد شد و وارد کافه شد.گیج شده بودم،گیج تر از هرموقعي!
جلوي آیینه وایسادم،باحوله ي تو دستم شروع کردم به خشک کردن موهاي خیسم.همونطور که
خشک مي کردم،حرفاي مریم تو گوشم پیچید.همین باعث شد که پرحرص تر و تندتر حوله رو
روي موهام،باال و پایین کنم.با درد گرفتن سرم پر حرص و عصبي حوله رو روي زمین پرت
کردم.هم حرفاي ماهک برام گرون تمومشده بود،هم حرفاي مریم هرچند حق داشت.انقدر عصبي
شده بودم که نتونستم خودم رو کنترل کنم وفریاد زدم.منم بودم بهم برمي خورد.با تقه اي که به در
خورد؛ همانطور که به آیینه خیره بودم گفتم:
_بیا تو!
با باز شدن در اتاقم،نگاهم رو از آیینه گرفتم و به سمت کسي که وارد اتاق شده بود؛برگشتم.با
دیدن آرام که سیني به دست روبروم وایستاده بود و با لبخند بهم زل زده بود،لبخندي به زور
زدم؛گفتم:
186

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز

_چرا به من زل زدي؟!
با چشم به داخل اتاق اشاره کردم و گفتم:
_خب بیا داخل...
آرام که منتظر همین حرفم بود،لبخندي زد و وارد اتاق شد.به سمت میز قهوه اي رنگ که گوشه
اي از اتاق قرار داشت رفت و بعد از گذاشتن سیني به سمتم برگشت.
کمي خیره نگاهش کردم،کمي بعد لبخندي زدم و گفتم:
_دانشگاهت از کي شروع مي شه؟!
آرام درحالي که سعي در کشیدن صندلي به عقب داشت تا روي اون بشینه گفت:
_دو روز دیگه!
دوباره لبخندي عمیق روي لبم نشست.زل زدم به خواهري که سه ماه پیش ،خبر قبولیش اونم تو
رشته ي حقوق رو بهمون داده بود.آرام که نگاه پر از تحصینم رو دید ،سرش رو پایین انداخت و
گفت:
_واقعا ممنونم داداشي!
متعجب نگاهم رو بهش دوختم و گفتم:
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_از من چرا ممنوني؟!
آرام بدون اینکه سرش رو باال بیاره؛گفت:
_چون تو باعث شدي اون پسره که نمي خوام اسمش رو بیارم دست از سرم برداره.
تازه که منظورش رو فهمیدم،ابرویي باال انداختم و بالبخندي عمیق گفتم:
_من که کاري نکردم؛فقط اون پسره خودش زیادي ترسو بود!
آرام سرش رو باال آورد بهم زل زد و یهو آهي کشید.دوباره سرش رو پایین انداخت و گفت:
_بازم ممنونم!
درجوابش تنها تک خنده اي کردم و با یادآوري چیزي فوري گفتم:
_راستي اون دوستت دست از سرت برداشت؟!
آرام که از یهویي سوال پرسیدنم متعجب شده بود،سرش رو باال آورد .وقتي سوالم رو پرسیدم کم
کم لبخندي رو لبش نشست و گفت:
_خودم کاري کردم بره!
ابرویي از این عاقل بودن خواهرم باال انداختم و گفتم:
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_ایول به تو خواهر گلم...
چیزي نگفت و تنها لبخندي زد .دستم رو باز کردم و با چشم به بغلم اشاره کردم و گفتم:
_نمي خواي بیاي بغل برادرت؟!
همین حرفم کافي بود.آرام خیلي سریع از روي تخت بلند شد و باخوشحالي خودش رو تو بغلم پرت
کرد.وقتي تو بغلم جاي گرفت؛دستم رو دور کمرش سفت کردم و خیلي محکم فشردمش.همونطور
آرام رو در آغوش گرفتم که صداي ویبره ي گوشیم به گوشم رسید.آرام رو از بغلم بیرون آوردم و
به سمت گوشي رفتم.بادیدن شماره ي ماني دکمه ي پاسخ رو فشردم.
صداي نگران ماني تو گوشي پیچید و همین باعث نگراني منم شد:
_ا..امیر مي شه بیاي کافه؟!
باهمون صداي متعجبم گفتم:
_چیزي شده؟!
ماني باهمون لکنت قبلیش گفت:
_م..مامانم حالش بد شده!
بااین حرفش یه لحظه نگرانیم بیش از حد شد .نکنه باز طلبکارا رفته بودن سراغشون؟!سوالي که
تو ذهنم بود رو به زبون آوردم و پرسیدم:
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_بازم طلبکارا...
صداي نگران و پر حرص ماني ،اجازه ي تکمیل جملم رو نداد:
_تو بیا اینجا همه چي رو مي فهمي...
راست مي گفت خب ،تو این حال بدش مدام سوال پیچش مي کردم.باید یکم درکش مي کردم .بدون
وقفه برگشتم،با دیدن آرام که متعجب و با چشم هاي درشت شده به من زل زده بود؛ لبخندي محو
زدم و گفتم:
_من باید به کافه برم ،اگه مامان و بابا اومدن بهشون بگو برمي گردم.آرام که نگران تر شده بود
گفت:
_اتفاقي افتاده؟!
تنها لبخند و پشت بندش هم چشکمي زدم و براي اینکه نگرانش نکنم؛گفتم:
_نه فقط یه مسئله ي فوري پیش اومده...
سرم رو پایین آوردم،با دیدن لباس ورزشي که تنم بود نفسي آسوده کشیدم و کاله کپم رو روي سرم
گذاشتم.قرار بود،برم باشگاه؛ ولي مثل اینکه به صالح بود فعال برم کافه دیرتر برم باشگاه.یه دور
دیگه تو آیینه به خودم نگاه کردم.کالهم رو سفت کردم،فوري به سمت آرام برگشتم؛لبخندي دیگه
زدم و گفتم:
_خیلي زود برمي گردم!
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بدون اینکه اجازه ي سوال پرسیدن رو به آرام بدم از اتاق بیرون اومدم.از خونه بیرون رفتم و
خیلي سریع به سمت خیابون رفتم و بعد از آدرس دادن سوار شدم .امیدوارم بودم اتفاقي نیفتاده
باشه.
بعد از نیمساعت رسیدم اونم از بس به راننده گفته بودم گاز بده که آخرش خودش برگشت و گفت:
_"آقا اگه دوست دارید خودتون بیاید جاي من بشینید"
همین حرفش باعث شده بود ساکت شم و حرفي نزنم.فوري پیاده شدم و پول رو حساب کردم راننده
ام بعد از گرفتن پول یه چشم غره اي رفت و با سرعت هرچه تمام تر رفت متعجب به راننده خیره
شده بودم.کمي بعد که به خودم اومدم با حالتي سریع به سمت کافه رفتم خیلي سریع در رو فشردم
و وارد شدمچشم چرخوندم تا ببینم کافه مثل سري پیش بهم ریخته یا نه اما با دیدن کافه ي تمیز و
مرتب متعجب شدم.کسي از پشتم گفت:
_شما؟!
چون پشتم بود و صورتش رو ندیده بودم از همه مهم تر صداش واسم آشنا نبود.فقط
تونستم،مردونه بودن صداش رو تشخیص بدم.شک کردم که شاید طلبکار باشه براي همین،خیلي
سریع با حرکت چرخشي برگشتم و با پاهام زدم به ساق پاهاش .که از درد خم شد معلوم بود انقدر
محکم زدم که مرد خم شده بود و مدام از درد به خودش مي پیچید.هي سرم رو پایین تر مي بردم تا
صورتش رو ببینم که مرد بیشتر خم مي شد و من نمي تونستم صورتش رو ببینم.
هرچقدر اون خم مي شد،من بیشتر از اون خم مي شدم تا ببینم کیه؟!همینطوري خم شده بودم که
خیلي یهویي مرد صاف شد.چون منم کج شده بودم و صورتم جلوش بود ،کله به کله شدیم.آخي از
درد گفتم،دستم رو به سرم گرفتم،تلوتلو خوردم و عقب رفتم.مرد هم همینطور به نوبه ي خودش
عقب رفت.دستم رو برداشتم،با صداي حق به جانبي گفتم:
_چطور جرئت مي کني بیاي زورگیري کني؟! مگه وقت نداده بودي؟!مگه...
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مرد دستش رو از روي صورتش برداشت و به من نگاه کرد.همین باعث شد من سکوت
کنم.همینطوري متعجب به مرد ناشناسي که روبروم وایساده بود و به من نگاه مي کرد زل زده
بودم.متعجب براندازش کردم،تو فکرم گفتم "نکنه این مرد،طلبکار نیست و من این رفتار بد رو
باهاش داشتم؟!"دوباره خودم جواب خودم رو دادم،این نزول خورا افراد زیادي دارن؛حتما اینم
یکي دیگه از اون افرادشه.چشمام رو ریز کردم،خیلي چهرش آشنا بود؛اما کجا دیدمش؟! مردهم
همینطوري که من بهش زل زده بودم به من زل زده بود.نه من چشم بر مي داشتم نه مرد،با
صدایي آشنا که گفت"امیرجان خوبي؟!"متعجب به سمت صدا برگشتم با دیدن آقا بهرام (پدر مریم
)نزدیک بود،چشمام از حدقه بیرون بزنه.اگه پدرش اینجاست پس چرا حال این طلبکار رو
نگرفت؟اصال چرا ماني به من زنگ زده بود؟!اینجا چه خبر بود حس آدمي رو داشتم که دستش
انداخته بودن.باهمون حالت متعجبم به آقا بهرام نگاه کردم و گفتم:
_سالم آقا بهرام!شما کي برگشتید؟!
بعد از سوالم قبل اینکه آقا بهرام چیزي بگه به اطراف نگاه کردم تا ببینم ماني کجاست؛اما نه از
ماني خبري بود نه مادرش و نه مریم! باصداي آقا بهرام که اسمم رو صدا مي زد،به سمتش
برگشتم و باهمون نگاه متعجبم بهش خیره شدم.آقا بهرام نمي دونم تو نگاهم چي دید که زد زیر
خنده؛بازهم من با نگاهم همونطور بهش زل زده بودم .اصال نمي فهمیدم چه خبره و چرا همه چي
انقدر برام گنگ شده؟! کمي که خندید به حرف اومد:
_اول از همه بگم که من امروز برگشتم ،اگه خوشحال نشدي برگردم؟!
هول شدم و فوري گفتم:
_نه نه! منظورماین نبود...فقط یکم تعجب کردم.
آقا بهرام لبخندي کج زد و به شخصي که پشتش بود اشاره کرد و گفت:
_ایشون پسرمه...
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بااین حرفش باچشم هاي متعجبم به مردي که زده بودمش؛نگاه کردم.اصال باور نمي شد،این مرد
پدر ماني بود؟! پس بگو چرا انقدر قیافش واسم آشنا بود چون شباهت زیادي به ماني داشت.مرد هم
با اخم به من زل زده بود حقم داشت من خیلي بد برخورد کرده بودم.کمي از بزاق دهنم رو قورت
دادم و نگاهم رو سریع به سمت آقا بهرام چرخوندم.نگاه خیره و با لبخند آقا آرمان رو به پسرش
بود.از بس همه چي گنگ بود حسابي سرم سنگیني مي کرد.
اصال مگه پدر ماني فرار نکرده بود؟!مگه آقا بهرام شهرستان نرفته بود؟!پس چرا یهویي هردو
باهم برگشته بودن؟!دوست داشتم هرچي زودتر یکي پیدا شه و من رو از این گنگ بودن بیرون
بیاره!همینطوري درگیري داشتم با خودم که یهو صدایي آشنا که باعث شده بود من به اینجا بیام
اومد.متعجب به سمت صدا که از پشتم بود ،برگشتم با دیدن ماني که بااخم به پشتم نگاه مي کرد و
حرف مي زد،نفسي آسوده کشیدم.حداقل یکي بود که من رو از این خوددرگیري بیرون بیاره.اول
به پشتم جایي که ماني با اخم بهش زل زده بود؛نگاه کردم با دیدن پدر ماني که حاال نگاهش
شرمنده شده بود ،ابرویي باال انداختم و دوباره به ماني نگاه کردم.چون تو فکر بودممتوجه حرفاش
نشدم براي همین فوري گفتم:
_متوجه حرفات نشدم،مي شه یه بار دیگه تکرار کني؟!
ماني نگاهش رو از پدرش گرفت و به سمتم برگشت .اولش بي حالت بهم یه نگاه کرد ،تهش هم یه
چشم غره رفت و پرحرص گفت:
_گفتم شرمندم،نمي دونستم پدر بزرگمم اومده راستش این آقا...
با دست به شخصي که پشتمبود ،اشاره کرد و ادامه داد:
_اومدن و مادرمم با دیدنشون حالش بد شد .چون هول کرده بودم به تو زنگ زدم که بیاي؛ ولي
بعد از قطع کردن تلفن پدربزرگم اومد.خواستم زنگ بزنم بگم الزم به اومدنت نیست که پدرم
بزرگم گفت" دلش واست تنگ شده".این شد که دیگه زنگ نزدم.
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وقتي اونطوري با پدرش حرف مي زد،برنگشتم ؛چون مي دونستم بدترین چیز براي یه مرد
همچین رفتاریه .به جاش به ماني زل زدم و جدي گفتم:
_من مشکلي بااین که به من زنگ نزدي ندارم..
اخمي کردم و ادامه دادم:
_مشکل من با اینه که چرا پدرت رو این مرد خطاب مي کني؟!
ماني بااین حرفم ابروهاي از هم باز شدش دوباره تو هم رفت.کالفه پوفي گفتم ،به سمت آقا بهرام
و پدر ماني برگشتم و گفتم:
_شرمنده من لحظه ي اول واقعا شوکه شدم به پدر ماني نگاه کردم و گفتم:
_به خونتون خیلي خوش اومدید!
پدر ماني باهمون شرمزدگي ،تنها سري تکون داد و چیزي نگفت.به سمت آقا بهرام برگشنم و
گفتم:
_حاال چي شد که برگشتید؟!
مي دونستم خیلي پرویي بود که براي بار دوم این سوال رو بپرسم؛ اما خب کنجکاوي اجازه نمي
داد ساکت باشم.آقا بهرام بااین حرفم لبخندي زدو گفت:
_بیا بشین تا واست تعریف کنم!
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سري تکون دادم،اول به اطراف نگاه کردم؛اما باز خبري از مریمنبود.خیلي دوست داشتم ببینمش
،کاش امروز عصبي نمي شدم و سرش فریاد نمي زدم؛اما پشیموني که االن سودي نداره.ناراحت
سرم رو پایین انداختم و به سمت جاي خالي که آقا بهرام اشاره کرده بود؛رفتم.روي صندلي
نشستم.ماني یه بااجازه ي کوتاهي گفت و فوري رفت.خواستم بلند شم و به سمتش برم که دستي
روي دستم قرار گرفت .متعجب به دستي که روي دستم بود نگاه کردم.با دیدن دست آقا بهرام
نگاهم رو به چشماش دوختم،آقا بهرام یک بار سرش رو به چپ و راست تکون داد براي همین
منم،بدون هیچ حرفي نشستم.
با صداي بسته شدن در،فوري به پشتم نگاه کردم .با دیدن جاي خالي پدر ماني یک لحظه خیره ي
جاي خالیش شدم.دلم به حالش سوخت.هرچي که بود،پدر بود .اون ناخواسته تو منجالب افتاده بود
و از فرار کردنش که بگذریم خیلي هم آدم بدي نبود.یه لحظه به شدت دلم از ماني گرفت.لبم رو به
دندون گرفتم و خیره ي دست هاي درهم گره شده ام که روي میز بود؛شدم.کمي با دستام بازي
کردم و تو فکر فرو رفته بودم که آقا بهرام گفت:
_نگران نباش درست مي شه!
نگاهم رو از دستم گرفتم و به آقا بهرام نگاه کردم.آقا بهرام لبخندي زد و گفت:
_همه چي حل مي شه!همیشه روزاي سخت یهویي میاد؛اما روزاي خوب به مرور زمان میاد.اونم
زماني هست که توروزاي سخت رو پشت سر گذاشتي.
لبخندي زدم،بدون وقفه سوالي که تو ذهنم بود و کنجکاوم کرده بود رو پرسیدم:
_مگه پسرتون...
آقا بهرام پرید رو حرفم و گفت:
_آره فرار کرده بود؛اما قربون خدا برم .وقتي رفتم به این مسافرت پسرم رو دیدم.متعجب و چشم
هایي که بیش از حدنصاب درشت شده بود؛گفتم:
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_و...واقعا؟!
آقا بهرام با سرخوشي خندید و گفت:
_آره...
قبل اینکه من چیزي بگم آقا بهرام نفسي عمیق کشید،سرش رو به صندلي تکیه داد و درحالي که به
سقف نگاه مي کرد؛گفت:
_راستش من یه چیزایي رو بهتون نگفته بودم.من واسه فرار از موقعیت اینجا نیومده بودم.راستش
اونجا یه معدن سنگ وجود داشت که به کارگر احتیاج داشت .منم بعد از خوندن این موضوع تو
روزنامه خوشحال شدم ،زنگ زدم و درخواست کار دادم دنبال یه فرد خوب ميگشتم که اینجارو
بچرخونه و حواسش به خانوادم باشه که یهو تو سر راهم قرار گرفتي.اوایلش بهت شک داشتم و
براي همین مدام به مریم زنگ مي زدم تا از اوضاع خبر بگیرم؛اما وقتي مریم مي خندید،فهمیدم
همه چي روبه راهه ...براي همین باخیال راحت کارم رو انجام دادم.سخت کارم رو انجام مي دادم
که همین ماه پیش،یهو صداي درگیري چندنفر باهم اومد.متعجب رفتم ببینم چه خبره که دیدم،دوتا
پسره جوون باهم درگیر .تند خودم رو بهشون رسوندم تا از هم جداشون کنم وقتي موفق شدم بعد
از کلي نصیحت چشم چرخوندم که یهو مهراد رو دیدم.فهمیدم اونم این همه مدت اونجا کار مي
کرده!
لحظه اي سکوت کرد،کم کم روي لبش لبخندي نشست و ادامه داد:
_حکمت خداروشکر! راستش تو این مدت هم من تونستم پول جمع کنم هم پسرم مطمعنم نیمي از
بدهیامون اینجوري رفع مي شه.
دوباره سکوت کرد کمي بعد آهي کشید چشماش پر از اشک شد و گفت:
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میدوني چیه؟!
بعد از رفتن بهروز مدام خودم رو سرزنش مي کردم؛اما االن به تنهایي به خودم افتخار مي کنم
بابت دخترو پسر خوبي تربیت کردم.مهراد براي شادي خانوادش بي خبر رفت و سخت ترین کار
رو انجام داد.دخترمم اینجا از همه ي اینا خبر داشت؛اما باز تو خودش ریخت و به کسي چیزي
نگفت نگراني کشید سختي کشید؛اما چیزي به کسي نگفت.
بااین حرفش چشمام درشت شد از بس که امروز چشمام از تعجب درشت شده بود نزدیک بود بزنه
بیرون.مریم از همه چي خبرداشت که انقدر عادي رفتار مي کرد؟! همیشه یه اتفاقي میفتاد و به من
ثابت مي شد این دختر بهتر ازاون آدم ساختگي تو ذهنمه!آهي کشیدم سرم رو پایین انداختم گاهي
اوقات انقدر شرمنده کارها و حرف هاي خودت مي شي که دوست نداري صداي خودت رو هم
بشنوي.منم االن به همین حداز شرمندگي رسیدم.ناراحتم،شرمندم بابت فکري که نسبت به مریم مي
کردم بابت فریادي که سر اون دختر بیچاره زدم.دختري که این روزها پناه و مشاوري جز من
نداشت اما من مدام ازش رو برگردندم.با خوردن دوتقه به میز از فکر در اومدم و به آقا بهرام نگاه
کردم.آقا بهرام دستش رو به معناي "چیشده" حرکت داد.اما من تنها بهش زل زدم و کمي بعد هم
لبخندي کمرنگ روي لبام نشست.صدایي که گفت:
_"سالم"
باعث شد به پشتم نگاه کنم با دیدن مریمي که پشتم وایساده بود و باهمون نگاه آرومش به من و
پدرش زل زده بود شرمندگیم بیشتر شد.سالمي آروم کردم و به سمت آقا بهرام برگشتم.آقا بهرام
لبخندي عریض زد و رو به مریم گفت:
_بیا بشین دختر گلم!
مریم چشمي گفت و خیلي آروم اومد و روي صندلي که ما بین پدرش و من بودنشست.آقا بهرام
سرفه اي کرد و گفت:
_راستي،امیر جان از مریم شنیدم مسابقه داري چند وقت دیگه لبخندي زدم و گفتم:
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_بله تقریبا دوهفته دیگه..
آقا بهرام "به به"ي گفت و ادامه داد:
_پس دیگه الزم نیست بیاي اینجا!
متعجب و خیره به آقا بهرام گفتم:
_ولي!
آقا بهرام :ولي،اما و آخه نداریم تو سه هفته دیگه مسابقه داري.پس باید حسابي تمرین کني براي
همین الزم به اومدنت نیست ما خودمون پنج نفري از پس همه چي بر میایم نگران این موضوع
نباش و تنها رو مسابقه و هدفت تمرکز کن.
با چهره ي آشفته و ناراحت گفتم:
_آخه من این شغل رو دوست دارم.
آقا بهرام تک خنده اي کرد و گفت:
_این شغلم تورو دوست داره ولي فعال روي مسابقه تمرکز کن بعد از اون مي توني بیاي اینجا و
به کار دوست داشتنیت برسي!
لبخندي آروم از این شوخ بودنش زدم و تنها سري تکون دادم با حرفایي که زده بود جاي حرفي
براي من نذاشته بود.
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سرم رو دوباره پایین انداختم،هرکي نمي دونست فکر مي کرد مشکل نرمي استخون دارم.از بس
که سرم پایین مي افته.با صداي مریم از فکر بیرون اومدم و بهش خیره شدم.
مریم:همینطوره،شما تااالنم خیلي زحمت کشیدید.دیگه نمي تونم بیشتر از این شرمندتون باشیم.
بااین حرفش کامال ساکت شده بودم و بهش زل زده بودم،کم کم اخماش توهم رفت و ادامه داد:
_تا همینجاشم واقعا ازتون ممنونیم.
حس مي کردم تو صداش بغض وجود داره؛ اما چرا؟یعني به خاطر عشق یک طرفه اي که نسبت
به من داشت بود؟! یا به خاطر فریادي که سرش زدم؟! هرچي که بود،من یه آدمي پست بیش
نبودم.انقدر بي ادبانه برخورد کرده بودم که این دختر رو ناراحت کردم.مریم دخترخوبي بود،شاید
بهتر از خیلي افرادي که اطرافم بودن.حتي بهتر از ماهک امروز براي اولین بار متوجه گونه
هاي قرمزش شدم،لبخندي محو زدم.چقدر خوشگل مي شد؛امروز براي اولین بار محو این دختر
شدم .امروز براي اولین بار تصمیم گرفتم این دختر مثل خواهرم نباشه.مي خواستم یه بارم شده به
حسم بها بدم،تا ببینم منم ازش خوشم میاد یانه؟! نمي دونستم آیا مي شد یا نه؟! دوست داشتن سریع
وجود داشت؟!باید امتحان مي کردم.با تکون خوردن دستي جلوي چشمام از فکر بیرون اومدم .به
آقا بهرام که مدام درحال تکون دادن دستاش بود خیره شدم.تازه فهمید تو چه حالتي و کجا زل زدم
به این دختر.از خجالت گوشه ي لبم رو به دندون گرفتم،خجالت زده لبخندي زدم و گفتم:
_شرمنده تو فکر بودم.
پدر مریم تک خنده اي کرد و گفت:
_مي دونم پسرم چرا توضیح مي دي؟! ما تو مقامي نیستیم که منتظر توضیحي ازت باشیم.
کمي مکث کرد و ادامه داد:
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_تو آزادي هرکاري دلت بخواد بکني.
متوجه این حرف آخرش نشدم؛اما از صداش معلوم بود،تیکه بود.براي همین سرم رو باال آوردم با
دیدن نگاهش که مدام بین من و مریم درحال چرخش بود،چشمام درشت شد.مریم بااخمي که روي
پیشونیش وجود داشت سرش پایین و حواسم پرت بود؛اما من کامل متوجه کالم تیکه وار آقا بهرام
شده بودم.واقعا خجالت کشیده بودم،هیچ بهونه اي نمي تونستم بیارم.اصال چرا یهویي اونم اینجا به
دختر مردم زل زده بودم؟!دم و بازدمي گرفتم چشمام رو روي هم قرار دادم دستم رو روي میز
گذاشتم و گفتم:
_بي زحمت من دیگه برم!
آقا بهرام بلند شد و گفت:
_چرا انقدر زود؟!
لبخندي زدم و گفتم:
_امروز تمرین دارم!
آقا بهرام ابرویي باال انداخت و گفت:
_آها،پس اگه اینطوره برو موفق باشي.
سري تکون دادم خواستم صندلي رو عقب هول بدم که صداي ماني اومد:

200

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
_مي شه منم تا یه جایي برسوني؟!
صداي عصبي و جدي مریم به گوشم رسید:
_کجا مي ري ماني؟
ماني اخمي کرد و گفت:
_یه جا کار دارم...
دوباره صداي مریم بلند شد:
_کجا؟!
ماني اخمي کرد و گفت:
_هرجا!
این رو گفت و فوري از کافه رفت بیرون،رفتنش مساوي شد بااومدن دوتا مشتري به داخل
کافه.فوري به سمت آقا بهرام و مریم برگشتم و گفتم:
_خودم حواسم بهش هست ،شما نگران نباشید!
آقا بهرام با قیافه ي شرمنده زل زده بود بهم و گفت:
_آخه تو امروز تمرین داري!
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لبخندي زدم و گفتم:
_فوقش تمرین مي کنم ،االن دوستممهم تر از تمرینمه..
با خداحافظي کوتاه بدون اینکه منتظر حرفي از جانبشون باشم از کافه بیرون اومدم.تند تند سرم
رو به اطراف چرخوندم ،با دیدن ماني که روي پله نشسته بود .لبخندي کمرنگ زدم و به سمتش
رفتم.روي تخته سنگي نشسته بود.سرش پایین و مشغول بازي با سنگ زیرپاش بود.وقتي بهش
رسیدم دستم رو روي شونش قرار دادم،همین کارم باعث شد بیخیال سنگ ها شه و به من نگاه
کنه.لبخندي محو زدم و درحالي که سعي داشتم روي تخته سنگ کوچیکي که کنارش بود بشینم؛
گفتم:
_کشتي هات غرق شده؟!
ماني چیزي نگفت .نگاهش رو ازم گرفت و از دوباره به زمین خیره شد.
آهي کشیدم و گفتم:
_پس واقعا کشتي هات غرق شده!
ماني کالفه دستش رو روي دستم گذاشت،سعي داشت دستم رو برداره؛ اما موفق نشد پوزخندي
زدم و گفتم:
_یادت نره که من رزمي کارم...
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ماني بااین حرفم بیخیال شد،دستش رو از روي دستم برداشت و دوباره خیره ي زمین شد.وقتي
دیدم هیچ اهمیتي به حرفام نمي ده خودم شروع کردم به حرف زدن:
_رفتارت با پدرت خوب نبود هرچي که باشه پدرته..
ماني یه بار چشمش رو روي هم قرار داد و دوباره باز کرد؛اما باز چیزي نگفت کالفه سرم رو
باال آوردم .با دیدن مهراد چشمام درشت شد؛ اما مهراد دستش رو به معناي سکوت روي بینیش
گذاشت و با دست اشاره کرد که ادامه بدم.خیلي سریع از جلوي دیدم گذشت،متعجب به رفتنش
خیره شدم؛به پشتمون رفت و همونجا وایساد.متعجب نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره چرخیدم.
فکري به سرم زد،این بهترین موقعیت براي آشتي دادن ماني و پدرش بود.سرفه اي کردم ،به ماني
که هنوز سرش پایین بود خیره شدم و درهمون حال گفتم:
_من مطعمنم پدرت االن خیلي ناراحته..راستش رو بخواي تو یه چیزایي رو نمي دوني..
سکوت کردم تا ماني حداقل بپرسه که چي رو نمي دونه؛ اما باز هیچي نگفت.پوفي گفتم دستام رو
تو هم قالب کردم و ادامه دادم:
_اون...
ماني پرید وسط حرفم و اجازه ي حرف زدن نداد.
متعجب ساکت شدم و خیره به ماني شدم که همونطور سر به زیر داشت حرف مي زد:
_آره مي دونم چي کار کرد؟! آره اون خوبه؛ اما من از یه چیز دیگه ناراحتم از این که انقدر بي
عرضم حتي جرئت نداشتم همراه درس خوندن کار کنم.همیشه جیبم پر پول بود،باید اندازه?? تومن
پول مي داشتم وگرنه قیامت به پا مي کردم.از بس کودن بودم که نمي فهمیدم شاید پدرم همچین
پولي رو هرروز درنیاره مگه به روانشناس چقدر درآمد داره؟!مي دوني چیه؟! من شرمندم
شرمنده ي رفتاراي خودم من یه پسر بي عرضه ،پسري ?? ساله که اندازه یه بچه ? ساله ام نمي
فهمه.
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متعجب و بادهني باز زل زده بودم به پسري که به یک باره ترکیده بود.باتردید برگشتم که چشمم
به پدرش خورد .به دیوار تکیه و سرش پایین بود.کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم.دلم و حالم
بدجور گرفته بود.خوب درکش مي کردم .منم پسري بودم که شرمنده ي پدرم بودم.لبخندي محو
زدم و گفتم:
_درکت مي کنم؛ ولي این راهش نیست.
ماني اینبار سرش رو باال آورد ،با دیدن صورت قرمز شدش ناراحت تر از قبل شدم اما االن
وقتش نبود .خودم رو کنترل کردم و گفتم:
_پیشرفت...
ماني چشماش درشت شد و گفت:
_چي؟!
لبخندم و عمیق تر کردم و با یه حرکت سریعبلند شدم وگفتم:
_تنها پیشرفت کن ...االنم پاشو پدرت پاهاش خشک شد
بااین حرفم ماني خیلي سریع بلند شد و متعجب گفت:
_م..منظورت چیه؟!
لبخندي کج زدم به پدرش اشاره کردم و گفتم:
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_منظورم ایشونه.
ماني به جایي که اشاره کردم نگاه کرد ،با دیدن پدرش یه لحظه پاهاش سست شد؛اما خودش رو
کنترل کرد و تنها سرش رو پایین انداخت.نگاهم رو از ماني گرفتم و پدرش دوختم.لبخندي زدو به
سمت ماني رفت تو یه حرکت سریع اون رو توآغوشش گرفت و شروع کرد به نوازشش.لبخندي
شیرین رو لبم نشست.سرم رو پایین انداختم و کمي بعد دوباره بلندش کردم.نفسي عمیق کشیدم
دستي به کالهم کشیدم و درحالي که مرتبش مي کردم گفتم:
_من دیگه باید برم!
اما اونقدر محوهم بودن که اصال متوجه حرفم نشدن خندیدم سري تکون دادم دستم رو تو جیبم فرو
بردم.خیلي سریع ازشون دور شدم و راهي باشگاه شدم.
*****
چقدر زود همه چي گذشته بود همه چي تو این چندهفته مثل برق و باد گذشته بود از تشنگي زیاد
نزدیک بود پس بیفتم خیلي سریع از رینگ بیرون اومد و آب رو برداشتم یه نفس سر کشیدم که
یهو در باز شد سر خوش از اینکه استادم لبخندي زدم و باخوشحالي بلند گفتم:
_استاد دیر کردید من امروز مسابقه دارم اونوق...
با دیدن مریم که جلوم وایساده بود و بالبخند نگاهم مي کرد حرف تو دهنم ماسید.اون اینجا چي کار
مي کرد خوب شد لباس مناسب داشتم اصال کي راهش داده بود چرا من انقدر هول شدم؟! من
چمه؟!
کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم،شبیه دخترا شده بودم خجالت کشیدن و تمامي رفتارام شبیه به
دخترایي بود که یه پسر بهشون ابراز عالقه مي کرد.چنان بهم زل زده بود که دوست داشتم از
دستش فرار کنم .هربار که یاد سوتیم میفتم اعصابم بهم مي ریزه.یادمه یه بار مي خواستم پیام
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معذرت خواهي بفرستم،با کلي فکر متن نوشتم .یهو کیبوردم قاطي شد نوشته هاي قدمیم باالي
صفحه کبیوردم اومد ،یکي از متناش دوستت دارمبود که براي حامد فرستاده بودم.اونم براي
شوخي ،خواستم متن رو پاک کنم که یهو دستم خورد و به جملم اضافه شد.کالفه دست بردم تا پیام
رو حذف کنم که یهو چیزي محکم به در خورد منم هول شدم گزینه ي ارسال رو فرستادم.با دیدن
پیام کالفه شده بودم؛ولي چون نمي خواستم قضیه زیاد ضایع باشه پیامي جدید فرستادم و نوشتم
آخرش اشتباه شد.مي دونستم حرفم خوب نبود ؛اما بدتر از این نبود که دختره فکر کنه ثبات اخالقي
ندارم.تا دیروز مي گفتم ،دوسش ندارم یهو مي اومدم دو روز بعد ميگفتم دوسش دارم .حتما با
خودش فکر مي کرد؛دیوونه اي چیزیم.حسم تنها دوست داشتن بود مطمئنا به مرز عاشقي نرسیده
بودم همه ي این ها به مرور زمان پیش مي اومد و من باید صبر مي کردم.باصداي مریم دست از
فکر کردن برداشتم و رو حرفاش دقیق شدم:
_امروز مسابقه دارید؟!
لبخندي خجل زدم و گفتم:
_آره..
مریم هم لبخندي کمرنگ روي لباش نشست ،خوشحال بودم که فعال خبري از اون اخماش نبود.
مریم مکثي کرد؛ کمي بعد گفت:
_راستش من از اینجا رد مي شدم که باشگاهتون رو دیدم وچون اسمش رو ازماني شنیده بودم.
خواستم یه سري بزنم اتفاقا حرفایي بود که باید از طریق پیامک مي گفتم؛اما حاال که اینجا رو در
رو مي گم.
حس مي کردم همه ي حرفاش بهونست اصال اگه چیزي بود خود ماني بهم خبر مي داد حرفاش
باهم یکي نبود.قبل اینکه به من اجازه حرف زدن بده،خودش ادامه داد:
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_?.این که پدرم و ماني وهمچنین برادرم گفتن ما نیمي از پول رو جور کردیم باقیش هم جور مي
کنیم نگران نباشید.
?.همچنین گفتن امروز به دیدن مسابقه میان.
تو فکر این بودم که چقدر طلبکاراشون عجیب بودن نه به اون همه گروگان گیري نه به االن که
دیگه کاري به کارشون ندارن.با حرفي مریم زد کامال ساکت شدم.
?.از طرف منم این کهموفق باشید و خوب بجنگید.
?.بخشیدمتون...
لبخندي عمیق رو لبم نشست و با ذوقي که با دوتا حرف آخرش تو وجودم رخنه کرده بودم؛ ولي
سعي داشتم بپوشونمش گفتم:
_واقعا ممنونم...
مریم خواهش" مي کنم"ي گفت و برگشت ،متعجب از این که خداحافظي نکرد.بهش زل زده بودم
به نزدیکاي در که رسید ایستا،کمي بعد به سمتم برگشت و گفت:
_مورد پنجمم این بود که فهمیدم که جمله ي آخر پیامتون اشتباه بود.الزم به گفتنش نبود.
بااین حرفش تیره خالص رو زد ،یعني ضایع ترین موقعیتي بود که توش قرار داشتم.ناراحت سرم
رو پایین انداختم،باید ازش معذرت مي خواستم براي همین سرم رو باال آوردم که باجاي خالیش
روبرو شدم.حتي خداحافظي هم نکرده بود.کالفه پوفي گفتم و سعي کردم تمرکزم روي ورزش
باشه.خواستم به سمت رینگ برم که دوباره در باز شد و کسي وارد شد.با فکر این که
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مریمه،خوشحال برگشتم که با مهراد روبرو شدم.بادیدنش ابروهام توهم رفت ،هربار دیدنش من
رو عصبي مي کرد.مهراد پوزخندي زد و گفت:
_سالمت کو؟!
بدون این کهنگاهش کنم به سمت رینگ رفتم و شروع به تمرین کردم.مهراد که کنف شده بود،
پوزخندي صدا دار زد و گفت:
_زیاد به خودت امیدوار نباش کسایي که گذشته دارن آینده ي خوبي ندارن.
بااین حرفش لحظه اي از حرکت وایسادم،کمي بعد عصبي پوزخندي زد.حرصم گرفته بود؛اما
سعي کردم جوابش رو ندم.جواب دادن به حرفاش مساوي بود با عصبي شدنم .چون امروز مسابقه
داشتم؛نباید عصبي مي شدم.براي همین بدون اهمیت از قصدي که داشت شروع کردم به انجام
دادننرمش هایل باقي مونده.روي تشک رینگ دراز کشیدم و شروع کردم به نرمش هایي که قبل
از اومدن مریم انجام مي دادم.مهرادهم ساکت شده بود.خداروشکر مي کردم که حداقل االن سکوت
کرده.بدون توجه بهش شروع به نرمش کردم .اول از همه پاي سمت چپم رو بلند کردم و با دست
راستم شروع کردم به کشیدن .به همین ترتیب به سراغ پاي بعدیم رفتم و همون کار رو انجام
دادم.درحال انجام ورزش بودم که یهو مهراد باال سرم اومد.لحظه اي از حرکت وایستادم؛اما بعدش
اهمیتي ندادم و شروع کردم به ادامه ي نرمش.بعد از اتمام کشش پا خواستم بلند شم که یهو پاهاي
مهراد روي سینم قرار گرفت و همین باعث شد همونجا بمونم و نتونتم بلند شم.انقدر فشار پاهاش
زیاد بود که ترسیدم نفسم بند بیاد.تنها پاهاش رو روي سینم گذاشته بود و حرف نمي زد .سعي
داشتم با دستم پاهاش رو کنار بزنم؛اما اصال نمي تونستم.خواستم چیزي بگم؛ولي نتونستم .نفسم باال
نمي اومد.همونطور جلوي نگاه بي اهمیت و پرحرص تقال مي کردم تا پاهاش رو برداره.باالخره
بعد از گذشته مدتي پاهاش رو برداشت.نفسم به شمارش افتاده بود به سختي نشستم و درحالي که با
دستم سینم رو ماساژ مي دادم به تندي نفس مي کشیدم.بعد از کمي دم و باز دم نفسم برگشت
عصبي اخمي کردم و بلند شدم و رو به مهراد که خشم تو چشماش موج مي زد گفتم:
_دیوونه شدي؟!
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مهراد درحالي که پره هاي دماغش از عصبانیت باز و بسته مي شد؛گفت:
_آره دیوونه شدم؛چون با تو مسابقه دارم.
پوزخندي زدم و گفتم:
_تو به خاطر ترس و اراده ي کمي که داري مي ترسي،مي فهمي؟!
مهراد با این حرفم عصبي تر از قبل شد و یهو به سمتم خیز برداشت؛ اما من یه قدم هم عقب
نرفتم.مهراد یقم رو توي دستش گرفت و گفت:
_این همه زحمت نکشیدم که حاال به یه قاتل ببازم؛مراقب خودت باش...
پوزخند قبلیم بیشتر شد و گفتم:
_وایسا و ببین چطوري مي چزونمت.
انگشت اشارم رو به سمتش گرفتم و گفتم:
_من قاتل،امروز تورو به یه بازنده تبدیل مي کنم.تا بفهمي طعم بازنده بودن چیه! طعمي که من
دوسال تو اون مکان تنگ و تاریک چشیدم و حاال با طعنه هاي مدام تو برام زنده مي شه.
بعد از اتمام حرفم،مهراد چنان به سمتم خیزه برداشت و یقه ي پیراهنم رو تو دستش گرفت که
مطمئنبودم پیراهنم پاره مي شه .مهراد که هرلحظه مشتش به دور پیراهنم سفت تر مي شد،زیر
لب غرید:
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_من نمي بازم...
یهو یقم رو ول کرد و پرتم کرد که تلو تلو خوردم؛اما خودم رو کنترل کردم تا نیوفتم.سرم رو باال
آوردم که با صورت قرمزش روبرو شدم .کمي بعد به خودش اومد و درحالي که از رینگ خارج
مي شد؛باز تکرار کرد:
_من نمي بازم...
اهمیتي به حرفش ندادم،براي همین بي تفاوت خیره ي رفتنش شدم.
با فکر این که تا االن رفته برگشتم تا تمرین کنم که یهو صدایي به گوشم رسیدم:
_مطمئن باش اجازه نمي دم ،امروز تو برنده باشي!
متعجب دوباره به سمت در برگشتم؛اما تو تاریکي چیزي معلوم نبود.کمي چشمام رو ریز کردم؛اما
باز نتونستم حالت نگاهش رو تشخیص بدم.تنها مي تونستم هیکل درشت مهراد رو تو اون تاریکي
ببینم .اهمیتي ندادم،شونه اي باال انداختم و دوباره شروع به نرمش و بعدش تمرین کردم.یه
جورایي درگیر حرفش بودم؛ یعني چي نمي ذاره برنده باشم؟! اصال از کجا معلوم من برنده شم؟!
اون که خودش هم سطح من بود،شاید اون برنده شه.بیخیال شونه اي باال انداختم و نرمش رو ادامه
دادم.
یه ساعتي مي شد که درحال تمرین بودم به ساعت نگاه کردم که ?? ??:رو نشون مي
داد،دوساعت دیگه تا شروع مسابقه مونده بود.پس فعال وقت داشتم،درحالي که خیس عرق بودم و
نفس نفس مي زدم به سمت آب رفتم.بعد از باز کردن سرش آب بطري رو یه نفس سر
کشیدم،همینجوري درحال خوردن بودم که یهو در به شدت باز شد.ترسیده کمي از آب تو گلوم پرید
به سرفه افتادم؛شدیدا سرفه مي کردم.بعد از اینکه پشت هم سرفه کردم.باالخره به خودم اومدم و
فوري سرم رو باال آوردم و به کسي که باعث شده بود نگاه کردم؛با دیدن استاد ابرویي باال
انداختم.لب خیس از آبم رو با پشت دست پاک کردم و با صدایي لرزون که ناشي از سرفه شدیدم
بود؛گفتم:
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_سالم استاد!
استاد بدون این که جوابم رو بده با قدم هاي عصبي و تند خودش رو بهم رسوند.متعجب به این
عصبانیتش زل زده بودم که یهو گوشي جلوم گرفته شد ،به آرومي گوشي رو از استاد گرفتم و
خیره ي گوشي شدم.با دیدن عکسم لبم رو کج کردم این که چیزي نبود یه چیز عادي بود.باهمون
لب کجي به استاد نگاه کردم و گفتم:
_خب این که عادیه استاد!
استاد باالخره لب باز کرد و باهمون اخم گفت:
_آره اون عکس عادیه؛ولي اون متن زیرش اصال عادي محسوب نمي شه.
بااین حرفش متعجب به متن زیر عکس نگاه کردم.با دیدن جمله اي که اون زیر نوشته شده
بود؛حس کردم تمام دنیا دور سرم مي چرخه:
"قاتل تبرئه شده؟!ورزشکاري که به جرم قتل پیرمرد به زندان رفته و بعد از دوسال به علت
رضایت خانواده ي مقتول آزاد شده".
اینا چي بود؟!انقدر تحت تاثیر جمله قرار گرفته بودم که سرم به شدت گیج مي رفت.تنها دستم رو
به کناره ي دیوار گرفتم تا خودم رو کنترل کنم و نیفتم.استاد دستش رو جلو آورد ،روي شونم قرار
داد و گفت:
_آروم باش! این رو نشون ندادم که خودت رو ببازي این رو نشون دادم که مصمم تر مبارزه کني
و ببري...
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استاد کلمه ي باخت رو که به زبون آورد آورد،جمله اي توسرم اکو شد:
"من نمي بازم""،مطمئن باش اجازه نمي دم تو ببري" تنها اسمي که به ذهنم اومد اسم مهراد بود.
چطور مي تونست این کار رو باهام بکنه؟!کاش همه چي شوخي بود! من چطور مي تونستم تو
چشم بقیه نگاه کنم؟! چرا باید دوساعت قبل بازي این اتفاق مي افتاد؟!نتونستم وزنم رو تحمل
کنم؛براي این که نیوفتم گوشه اي نشستم.گوشي رو کنار گذاشتم،سرم رو بین دوتا دستام گرفتم.با
قرار گرفتن دستي روي شونم سرم رو باال آوردم؛با دیدن استاد آهي سوزناک کشیدم.حرفي براي
گفتن نداشتم تنها دوتا دستم رو روي شقیقم قرار دادم.سرم سنگیني مي کرد،چنین خبر بدي هرکسي
رو از پا در مي آورد واي به حال مني که همینجوریشم استرس داشتم.تو حال بد خودم غرق بودم
که استاد اسمم رو صدا زد .تنها سرم رو باال آوردم وتوسکوت نگاهش کردم.استاد که دید به خودم
نمیام،اخمي روي پیشونیش نشوند و گفت:
_این چه وضعیه به همین راحتي خودت رو باختي؟!
باز چیزي نگفتم،سرم رو پایین انداختم.استاد عصبي دندوناش رو روي هم قرار داد و گفت:
_ورزشکار بي عرضه تر از تو ندیدم!
بااین حرفش متعجب سرم رو باال آوردم،تو چشماش خیره شدم.با دیدن نگاه جدیش سرم رو پایین
انداختم و گفتم:
_م..من..فقط شرمندم!
استاد باهمون لحن قبلیش گفت:
_یکبار شرمنده شدن مشکلي نداره؛اما براي بار دوم و سوم شرمنده شي خیلي بده!
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بدون هیچ حرفي متعجب بهش خیره شدم ،خودش ادامه داد:
_اگه امروز ببازي،دوبار شرمنده مي شي .یه بار شرمنده من یه بار شرمنده ي خودت!
لب باز کردم که حرفي بزنم؛اما اجازه نداد و گفت:
_تو باید همین امروز ،پیشرفت کني تا بکوبي تو دهن کسي که باعث شد این اتفاق بیفته.هیچ مي
دوني چندنفر منتظر این مسابقه و برنده شدن توهستن؟!
هرحرفي کهمي زد من رو ترغیب به این مي کرد که مبارزه کنم اما چطوري مي تونستم بااین
شرمندگي بین اون همه آدم مبارزه کنم؟! سرم رو پایین انداختم و گفتم:
_من االن تو تاریک ترین قسمت زندگي قرار دارم نمي دونم چطوري به جلو پیش برم!
استاد آهي کشید و گفت:
_درسته االن تو تاریک ترین قسمت زندگیت قرار داري؛اما باالخره که به روشنایي مي رسي!
بااین حرفش سرم رو باال گرفتم تو چشماش خیره شدم؛ بااطمینان یه بار چشماش رو باز و بسته
کرد،بعدش لبخندي عمیق رو لباش نشوند.درست مي گفت،براي رسیدن به روشنایي باید از
تاریکي که جلوم بود عبور مي کردم.کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم،بلند شدم نفسي عمیق
کشیدم؛بعد از باز و بسته کردن چشمام گفتم:
_من آمادم..
استاد لبخندي دیگه زد و گفت:
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_برو آماده شو بریم!
بااین که هنوزم ته قلبم ناامیدي موج مي زد؛اما عزمم رو جزم کردم.به سمت رینگ رفتم و شروع
به جمع آوري وسایل مورد نیازم کردم.
بعداز پوشیدن لباس کمي چشمام رو بستم.نفسي عمیق کشیدم؛ولي حس مي کردم نفسم سخت و دیر
به دیر از سینم بیرون میاد.دستي رو کمرم قرار گرفت،خواستم برگردم که همون دست اجازه نداد
و گفت:
_فقط بجنگ نه براي خودت براي کسایي که ازت انتظار جنگیدن دارن.
کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم و تند سري تکون دادم.استاد یه بار با دست به پشتم زد و گفت:
_یادت نره چي گفتم،زماني از دست و آرنجت استفاده مي کني که...
فوري وسط حرفش پریدم و گفتم:
_که درمحدوده ي نزدیک باشیم...
استاد تند سري تکون داد و لبخندي کوتاه زد:
_بیش ترین حرکتت رو پاهات باشه که بتونههمون دفعات اول از مسابقه خارجش کني!
دوباره تند سري تکون دادم.
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استاد لبخندش عمیق تر شد و مشتي به بازوم زد و گفت:
_هرچند باتوانایي که من تو مبارزاتت مي بینم،همون دفعه ي اول حریفت رو ناک اوت مي کني...
تنها لبخندي زدم،دست خودم نبود؛ انقدر استرس داشتم که اصال حس و حال صحبت کردن رو
نداشتم.استاد با صدایي نسبتا بلند گفت:
_تو مي توني!
لبخندي براي پنهون کردن استرسم زدم.نفسي عمیق کشیدم و فوري دستم رو روي قلبم گذاشتم و
گفتم:
_من مي تونم!
استاد لبخندي زد ،به سمت در رفت منم به همراهش به راه افتادم.هر لحظه به جایگاه نزدیک مي
شدم استرسم بیشتر مي شد.وقتي به جایگاه رسیدیم،صداي جیغ افرادي که دور تا دور سالن نشسته
بودن اومد؛اما از استرس زیادي حتي سرم رو باال نگرفتم.سر به زیر گوشه اي منتظر مهراد
وایسادم.صداي جیغ وسوت مردم استرسم رو دوبرابر مي کرد .یهو صداي جیغا بیشتر از قبل شد،
متعجب سرم رو باال آوردم که با صورت خندون مهراد روبرو شدم .کاله قرمز رنگش رو به
دست گرفته بود و من هم کاله آبي رنگم رو سفت مي فشردم.نمي تونستم تو چشماش نگاه کنم از
یک سو مي ترسیدم بزنم فکش رو جا به جا کنم و از یک سو هم واقعا مي ترسیدم اون ببره.صداها
رفته رفته باال تر مي رفت؛ ولي من تنها سعي در کنترل خودم داشتم.کمي به هم زل زده بودیم که
با صداي سرداور که اعالم مي کرد ،بریم جایگاه اصلي هردومون از هم دیگه چشم برداشتیم و به
سمت جایگاه رفتیم.هرکدوممون دو نقطه مقابل به هم وایسادیم.اول به هم احترام گذاشتیم و کمي
بعد هم کاله رو روي سرمون گذاشتیم.با صداي سرداور هردمون شروع به مبارزه کردیم.استرسم
بیش از حد بود؛ اما نباید اجازه مي دادم استرسم روي مبارزم اثر بذاره .من باید هرطور که مي
شد مي بردم.
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هر فني که مي زدم،مهراد فورا جا خالي مي داد .کامال معلوم بود ،تمرین کرده.همچنین یه سري
نقاط ضعفي قبال داشتم رو به کار مي برد؛ولي چون بیش از حد تمرین کرده بودم نمي تونست از
اونا استفاده کنه و شکستم بده.باید حواسم رو حسابي جمع مي کردم،تا زماني که حواسش پرت
بود،کامال به زمین مي کوبوندمش تا ناک اوت شه .قصد اونم این بود که من رو ناک اوت کنه؛ولي
نمي تونست.رقابت سختي داشتیم ،از همه بدتر تشویق کردن تماشاچیا بود .نمي دونستم من رو
تشویق مي کنن یا مهراد؛اما هرچي که بود شدیدا استرس رو بهم تحمیل مي کرد.فقط دوست داشتم
هرچي زودتر از اینجا بیرون برم .از یه سو بااین مقاومت مهراد ،امیدي به برد نداشتم؛ از یه سو
دوست نداشتم استاد و افرادي که بهم اعتماد کرده بودن رو ناامید کنم.مدام حس مي کردم؛چیزي
مي خواد به معدم هجوم بیاره! از ظهر چیزي نخورده بودم و مطمئنا این استرس بدترش کرده
بود.توهمین فکرا بودم که یهو صداي استادم تو گوشم پیچید که مدام مي گفت:
_تو مي توني!
نمي دونستم به خودم تلقین کنم ،مي تونم یا نه؟! اما به خاطر استادهم شده باید برنده مي شدم.باید
جواب تمام زحماتش رو با برد مي دادم،باید به مردم مي فهموندم من قاتل نیستم.تمام صورتم پر از
عرق بود،هرلحظه تعداد عرق بیشتر مي شد چشمام رو ریز کردم تا تو چشمام نره،تو همون حین
یه لحظه مهراد رو خسته دیدم.باید از این فرصت استفاده مي کردم.براي همین یکي از پاهام رو
عقب گذاشتم ،اون یکي رو جلو؛یه دور رو پاي پشتیم چرخیدم و روي پاي جلوم وایسادم وپاي
پشتیم رو باال بردم کوبیدم تو صورتش.چون ضربم ناگهاني بود،مهراد انتظارش رو نداشت
نتونست خودش رو کنترل کنه و روي زمین افتاد.به نفس نفس افتاده بودیم من ایستاده تند تند نفس
مي کشیدم و مهراد هم درحالي که دراز کشیده بود از درد به خودش مي پیچید نفساي تند مي
کشید.مسابقه ي خسته کننده اي بود هم براي ما هم براي تماشاچیا چیزي که عجیب بود با وجود
اون همه جمعیت فقط صداي تشویق تعداد کمي مي اومد ولي اهمیتي ندادم و همونطور سرم رو
پایین انداختم.بااین خبرهایي که پخش شده بود حقم داشتن با یادآوري اینکه مهراد مقصر این کار
بود دوست داشتم برم جلو و حالش رو بگیرم؛ اما خوب مي دونستم خشونت فقط کارم رو سخت تر
مي کنه.کمي بعد مهراد به سختي از جاش بلند شد ،داور به جایگاه اومد وسط وایساد هردومون
پیش داور رفتیم.داور بعد از کمي مکث خیلي ناگهاني دستم رو باال برد؛اما باز صداي تشویق یه
عده ي خاصي به گوشم رسید.دوباره اهمیت ندادم ،داور دستم رو ول کرد.بدون اهمیت به هیچي
براي احترام خم شدم؛ اما وقتي خواستم صاف شم چیزي به صورتم برخورد کرد.متعجب دستم رو
به سمت صورتم بردم.با دیدن تخم مرغ متعجب به جلوم نگاه کردم؛اکثریت با اخم و خشم به من
زل زده بودن .آیا بازم مي تونستم اهمیت ندم؟!
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پشت بند اون چیزي به پیشونیم خورد،سنگینش بیش از حد بود و هیچ شباهتي به تخم مرغ
نداشت.دستم رو به پیشونیم کشیدم و کمي بعد دستم رو پایین آوردم؛ با دیدن رنگ قرمزي که تو
دستم بود تا ته قضیه رفتم.وضعیت حسابي به هم ریخته بود،چندنفري مدام تکرار مي کردن:
"قاتل برو بیرون"
اما من همچنان همونجا وایساده بودم و هیچ کاري نمي کردم.تنها به جلوم زل زده بودم که صدایي
دم گوشم گفت:
_گفتم که نمي بازم و توام برنده نمي شي!شاید از نظر ورزشي بردي؛اما از این نظر باختي!
نگاهم بي تفاوتم رو بهش دوختم،اول به قلبش ،بعدش هم به مردمي که مدام دادو بیداد مي کردن و
من رو قاتل خطاب مي کردن؛اشاره کرد.بغضي وخشم دو حسي بود که به سراغم اومده بود؛اما
نمي تونستم به هیچ کدومشون بها بدم.همه چي واسم گنگ بود و تنها نگاه مي کردم.کم کم همه جا
پر شد از مامورهایي که قصد داشتن افرادي که اونجوري شعار مي دادن رو آروم
کنن.چشمچرخوندم با دیدن پدرم که ناراحت گوشه اي وایساده بود،شرمنده شدم.من باز هم
شرمندش کرده بودم.نتونستم خودم رو کنترل کنم پاهام لغزید و با زانو روي زمین افتادم.امروز به
جاي اینکه مثل باقي ورزشکارا از ذوق پیروزي زانو بزنم و فریاد بزنم به خاطر شکستم زانو زده
بودم.برعکس فریاد تنها سکوت کردم.سکوتي از جنس شکستن یه مرد امروز شکسته بود تو دنیا
هیچ چیزي دردناک تر از شکستن یه مرد وجود نداره.مرد درونم همین امروز ُمرد.بغضي گلوم
رو چنگ زد،بغضي از جنس شکستن غرورم.کم کم همه جا ساکت شد ،خالي شد از هرگونه صدا
و...پوزخندي زدم،دستم رو روي زمین قرار دادم و به آرومي بلند شدم.سرم به شدت گیج مي
رفت وهمه جا رو تارمي دیدم؛ به سختي چشمام دو باز و بسته کردم.نمي دونم چي شد که یهو تو
آغوش کسي فرو رفتم.نمي دونستم کي بود؛اما بعد از کلي بو کشیدن،فهمیدم پدرمه...نباید خودم رو
ضعیف نشون مي دادم براي همین به زور از آغوشش بیرون اومدم.توچشماي پر از اشک پدرم
خیره شدم وباصداي عادي گفتم:
_باالخره پیروز شدم!
پدرم بااین حرفم لباش لرزید و باصدایي لرزون تر گفت:
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_پسر بیچارم!
نباید مي ذاشتم ،اونم اینجوري فکر کنه حداقل اینجا باید قوي مي موندم .به زور لبخندي خسته
زدم و گفتم:
_من بیچاره نیستم من خودم رو قبول دارم ؛کاري انجام ندادم که پشیمون شم.پس خواهشا به قول
خودتون به مردم کاري نداشته باشید خودتون باورم داشته باشید.
پدرم خیلي خوب مي دونست،سعي دارم الکي قوي باشم؛اما بازم چیزي نگفت.تنها لبخندي زد آهي
کشیدم و گفتم:
_شما برید خونه،منم بعد از تعویض لباس خیلي سریع برمي گردم خونه...
پدرم کهمي دونست مخالفت با من فایده اي نداره تنها سري تکون داد و سریع رفت.خیره ي رفتن
پدرم بودم ،وقتي رفت چشم چرخوندم تا ببینم کسي هست یا نه؟ اما کسي نبود؛بیخیال با قدم هاي
لرزون به سمت اتاق رفتم.
به سمت آیینه قدم بر مي دارم،خودم رو تو آیینه مي بینم.پیشوني که حسابي قرمز شده و کمیش با
زرده هاي تخم مرغ مخلوط شده.لبخندي تلخ مي زنم،تو دلم مي گم "اینم از امید داشتن".
بیخیال به سمت روشویي که گوشه اي بین دو دیوار قرار داره مي رم .آب رو باز مي کنم ،سرم را
به زیر آن مي برم و چند ثانیه اي زیر اون نگه مي دارم.
دوباره به خودم در آیینه نگاه مي کنم ،چهره اي رنگپریده موهاي مشکي که حاال ازش آب مي
چکه و قلبي...
قلبي شکسته که هرروز به خاطر یه اتفاق جدید ،بیشتر از قبل مي شکنه..
_تو هنوز اینجایي؟!
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به سمت صدا برگشتم ،با دیدن استاد که دست به سینه گوشه اي وایساده بود و به من زل زده بود
سري تکون دادم .به سمت کوله پشتیم رفتم و حوله اي از توش برداشتم.درحالي که سرم رو پاک
مي کردم گفتم:
_کجا رفته بودید؟!
آهي کشید و گفت:
_هیچي دوست داشتم یه شکایتي تنظیم کنم؛اما نشد.
متعجب به سمتش برگشتم و گفتم:
_شکایت براي چي؟!
استاد شونه باال انداخت و گفت:
_به خاطر توهین به ورزشکار مملکت...
ابرویي باال انداختم و به سمت کوله پشتیم برگشتم ،درحالي وسایل مورد نیازم رو بر مي داشتم
؛گفتم:
_نیازي به شکایت نیست.
استاد با لحني متعجب گفت:
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_منظورت چیه؟!اون همع تحقیر شدي حاال اینجوري مي گي؟!
سعي داشتم شبیه آدماي قوي رفتار کنم ،براي همین گفتم:
_من اصال تحقیر نشدم االنم ناراحت نیستم.
استاد دست به سینه شد و گفت:
_آره دیدم سست شدي و روي زمین افتادي.
یا یادآوري اون لحظه با لکنت گفتم:
_چ..چون پاهام خسته شده بود براي همین روي زانوم نشستم.
استاد نگاه عاقل اندر سفیهانه اي کرد و ازمرو برگردوند.خوشحال از اینکه بحث رو ادامه نداده.با
یه حرکت سریع شروع کردم به تعویض لباسام.وقتي کامل تعویض کردم ،دستي به لباس ورزشیم
کشیدم و گفتم:
_عالي!
درحالي که کیفم رو برمي داشتم رو به استاد گفتم:
_بریم دیگه!
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استاد بدون هیچ حرفي ،جلوتر از من به راه افتاد منم به همراهش رفتم.همونطوز داشتیم تو سکوت
راه مي رفتیم که یهو استاد پرسید:
_پول مسابقه رو چیکار مي کني؟!
لبخندي زدم و گفتم:
_تقسیم مي کنم بین کسایي که کمکم کردن.
استاد سري تکون داد و دیگه چیزي نگفت .به خروجي رسیدیم ،استاد دستش به سمت دستگیره در
رفت؛اما با صدایي که گفت:
_آقا امیر؟!
متعجب به سمت کسي که اسمم رو صدا زد برگشتم،با دیدن پسري جوون که دوربین دور گردنش
بود چشمام درشت شد .همونطور متعجب به پسره زل زده بودم که استاد به جاي من گفت:
_کاري دارید؟!
پسر بااین حرف استاد لبخندي بزرگ زد و گفت:
_بله یه خواهشي داشتم!
اینبار چشمام درشت تر از قبل شد ،قبل اینکه استاد چیزي بگه با صدایي آروم گفتم:
_چه خواهشي؟!
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پسر بااین حرفم دستي به دوربین دور گردنش کشید با همون لبخند کمي جلوتر اومد و گفت:
_یه مصاحبه تلوزیوني!
بااین حرفش نزدیک بود،چشماي درشت شدماز حدقه بیرون بزنه با دهني باز گفتم:
_مصاحبه؟!
پسر تندتند سري تکون داد،دستش رو توجیبش برد و کمي بعد کاغذي بیرون آورد .به سمتم
گرفت ،منم تو سکوت همونطوري بهش زل زده بودم.پسر با همون لبخند کاغذ رو به سمتم گرفت
و گفت:
_یه مصاحبه که تموم حرفاتون رو اونجا بزنید...
دستي به گردنش کشید و خجالت زده گفت:
_راستش من مي دونم شما آدم بدي نیستید ،براي همین دوست دارم از این طریق همه بفهمن فقط
الزمه بیاید به آدرسي که من مي گم و حرفایي که تو دلتون هست رو بزنید...
متعجب لب باز کردم تا سوالي بپرسم که خودش پیش قدم شد:
_بزارید به حساب اینکه آدم شناسه خوبي هستم ،من از ته قلبم امید دارم که شما خیلي خوب هستید
براي همین این پیشنهاد رو دادم.
دستش رو کمي جلوتر آورد ادامه داد:
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_خواهشا به این پیشنهاد فکر کنید!
ولي من همچنان متعجب به پسره زل زده بودم که دستي داراز شد و به جاي من کارت رو گرفت.
پسر کمي خم شد و گفت:
_به امید دیدار دوبارتون اونم توتلوزیون بااجازه من دیگه برم!
خداحافظي کوتاهي کرد و فوري و باسرعت دور شد.انقدر تو شوک بودم که سخت حرفاش رو مي
فهمیدم هم اون اتفاق واسم افتاده بود و آبروم رفته بود .هم پسره این حرفارو زده بود ،همه چي
خیلي برام گنگ بود.با صدایي که گفت:
_کجا سیر مي کني؟! بیا بریممن دیرم شده!
از فکر بیرون اومد و به استاد که حرف مي زد؛ خیره شدم.استاد سرش رو به چپ و راست تکون
داد و خیلي سریع از اونجا دور شد منم به همراهش رفتم.
آهي کشیدم و با رسیدن به ایستگاه اتوبوس روي صندلي نشستم.استاد با تاکید به اینکه اگه فکرام
رو نسبت به مصاحبه کردم،بهش خبر بدم.دوهفته تا مسابقه بعدي وقت داشتم اما هیچ امیدي
نداشتم...
_امیدت رو از دست نده..
متعجب به سمت صدا برگشتم ،با دیدن پسربچه اي که چندماه پیش سرچهار راه دیده بودمش؛
لبخندي کم رنگ رو لبام نشست .نگاهم رو از پسربچه گرفتم و درحالي که به روبرو خیره شده
بودم،گفتم:
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_خوبي؟! چندبار اومدم اینجا که ببینمت؛اما نبودي.
پسربچه نفسي عمیق کشید و گفت:
_یه مدتي اینجا کار نمي کردیم،به جاي دیگه فرستاده بودنمون.
بااین حرفش نگاهم رو از روبرو گرفتم و دوباره بهش خیره شدم.درهمون حال گفتم:
_هیچ وقت خسته نمي شي؟!
نفسش رو حبس کرد و کمي بعد رها کرد؛درهمون حال گفت:
_قبال هم گفتم،من ناخواسته زندگیم اینجوري شد؛اما االن مجبورم اینجوري بسوزم و بسازم.حتي
حاضرمبرم یتیم خونه تا اینجوري آواره نباشم؛اما کي من رو قبول مي کنه؟! اونجام که برم به یه
بزرگتر احتیاج دارم.
سرم روپایین انداختم و درهمون حال گفتم:
_متاسفم...
سرم رو باال آوردم و تو چشماش زل زدم درهمون حال گفتم:
_نجاتت مي دم...
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پسر پوزخندي زد و گفت:
_تو اول خودت رو نجات بده.
متعجب از حرفش،بهش زل زده بودم که ادامه داد:
_تو باید هرطور شده به مردم ثابت کني ،اون شخصي که فکر مي کنن نیستي...
بااین حرفش سرم رو پایین انداختم ،راست مي گفت.من باید خودم رو از قاتلي که تو ذهن مردم
بود تبرئه مي کردم.پسر آهي کشید و بلند شد.کالهي که تو دستم بود رو از دستم گرفت؛متعجب به
حرکتش نگاه مي کردم کمي بعد کاله رو روي سرم قرار داد.لبخندي ریز زد و گفت:
_واقعا عالي بودي!
متعجب گفتم:
_چي؟!
دستش رو از صورتم دور کرد و گفت:
_منظورم تو مسابقه بود.
سري تکون دادم و تشکري زیر لب کردم.پسر کمي این پا و اون پا کرد ،هي مي خواست چیزي
بگه؛ولي معلوم بود روش نمي شه لبخندي ریز زدم و گفتم:
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_چیزي شده؟!
پسر بااین حرفم به من خیره شد و گفت:
_نمي شه کاري کني من مسابقه بعدیت رو از نزدیک ببینم؟!
بااین حرفش تک خنده اي کردم و گفتم:
_واس گفتن این انقدر تردید داشتي؟!
پسر چیزي نگفت و سرش رو پایین انداخت،دوباره خندیدم نفسي عمیق کشیدم و گفتم:
_حتما تو هفته دیگه شنبه راس ساعت? ??:اینجا باش ،من همراه خودم مي برمت.
پسر بااین حرفم ذوق زده سرش رو باال آورد؛ چشمکي زدم که همین باعث شد بخنده.با صداي
یکي از بچه ها که تو فاصله دومتریمون وایساده بود؛ پسر به سمتم برگشت و گفت:
_من باید برم سرکار ،مي بینمت فعال...
تند رفت،منم درحالي که به دویدنش نگاه مي کردم خندیدم و بلند گفتم:
_فعال...
براي پنجمین بار به خودم تو آیینه نگاه کردم؛از دیشبه درحال تمرین کردن براي مصاحبه
بودم.استرس امونم رو بریده بود.هي سعي داشتم با تند نفس کشیدن و حبس نفسم ،استرسم رو
کنترل کنم؛ اما نتونستم.همینطوري هي جلوي آیینه خودم رو بررسي مي کردم که یهو در اتاقم باز
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شد .پدر،مادرم و آرام با خنده وارد شدن.مادرم دستش یه قرآن بود ،لبخندي زدم و باهمون لبخند
رو لبم گفتم:
_مادر من،من یه مصاحبه کوتاه دارم ،خیلي هم زود برمي گردم.جنگ نمي رم که..
مادرم اخمي کرد و گفت:
_هرچیم باشه نیاز به رد شدن از این قرآن داري...
خیلي آروم خندیدم و به سمت قرآن رفتماول از همه بوسش کردم و بعد از زیرش رد شدم.نفسي
عمیق کشیدم،چشمام رو بستم و کمي بعد باز کردم با دیدن چشماي اشکي مادرم ،نگاه پر از امید
پدرم و لبخند آرام که مثل خودش خیلي آروم رو لبش نشسته بود؛ لبخندي زدم.درحالي که به سمت
در مي رفتم؛گفتم:
_من امروز خودم رو ثابت مي کنم...
هرسه باهم سري تکون دادن،همین دوباره باعث به وجودن اومدن لبخندي رو لبام شد.آهي تند
کشیدم و فوري از اتاق بیرون رفتم.پشت بندش پدر،مادرم و آرام به همراهم بیرون اومدن .به
سمتشون برگشتم دوباره لبخندي عمیق تر از همیشه زدم و گفتم:
_من دیگه مي رم خدانگهدار...
مادرم درحالي که بغض کرده بود؛گفت:
_برو پسرم خدا به همراهت...
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به حیاط که رسیدم،در رو باز کردم .با لبخند از خارج شدم و در رو بستم سرم رو باال آوردم برم
که با دیدن کسي که جلوم بود براي یه لحظه اخم کردم.درحالي که اخمام تو هم بود؛گفتم:
_تو اینجا چي کار مي کني؟!
حسام :مي خواستم باهات حرف بزنم،مي شه چند لحظه باهم حرف بزنیم؟!
عصبي اخمي کردم و زل زدم به کسي که مسبب تمامي بدبختیام بود.در همون حال گفتم:
_نخیر!
حسام با قیافه اي ناالن گفت:
_خواهش مي کنم..اگه این یه بار رو بیاي قول مي دم؛ دست از سرت بردارم.کالفه پوفي
گفتم،دستي به پشیونیم کشیدم .کمي بعد به ساعتم نگاه کردم هنوز دوساعت از شروع مصاحبه
مونده بود تنها سري تکون دادم.حسام لبخندي زد ،براي همین فوري گفتم:
_فقط اشتباه برداشت نکن،من چون دوست ندارم مزاحم بشم.قبول کردم باهات بیام.
حسام تنها سري تکون داد به ماشینش اشاره کرد و گفت:
_باشه قول مي دم ،فقط همین یه بار باشه!
سري تکون دادم که حسام با لبخند جلوتر از من به راه افتاد منم به همراهش رفتم.
به پارکي که نزدیک هاي خونمون رفتیم ،همونجا روي یکي از صندلي ها نشستیم.حسام لحظه اي
خیره ي پارک شد،پوزخندي زدم؛ اینجا پاتوق دوران جوونیمون بود.با صدایي طعنه آمیز گفتم:
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_بعضیا لیاقت رفاقت رو نداشتن...
متوجه تیکم شد؛براي همین نگاهش رو از پارک گرفت و به من زل زد.نگاه سردم رو بهش
دوختم.نمي دونم چرا یهو سرش رو پایین انداخت.پوزخندي به این اداهاش زدم و گفتم:
_من خوب مي شناسمت،پس خواهشا پیش من خودت باش!
حسام سرش پایین بود و نتونست بلندش کنه.آهي کشیدم سرم رو به چپ و راست تکون دادم و
نگاهم رو به روبرو دوختم ??:?.صبح بود و فقط تعدادکمي از مردم براي ورزش به پارک اومده
بودن .پارک برعکسه مواقع دیگه سکوت خاصي داشت،جز پرنده هایي که خیلي زیبا آواز مي
خوندن؛هیچ صداي دیگه اي نمي اومد.براي یه ثانیه چشمام رو بستم و گوش سپردم به صدایي
هاي که باعث آرومشم شده بود.همینطور محو محیط بودم که یهو حسام به حرف اومد:
_خیلي چیزا تو زندگي یهویي اتفاق مي افته.دقیقا مثل زندگي من و تو،خیلي یهویي دوستیمون
خراب شد.فقط نمي دونم چرا این وسط من آدم بده شدم؟!
چشمام رو باز کردم،دستام رو از پشت روي صندلي به عقب کشیدم و گفتم:
_نمي دوني؟!
بعد این حرفم ،خیلي سریع جواب داد:
_مي...مي..دونم.من باعث همه چي شدم؛ اما باور کن تقصیر من نبود گول خوردم .هرانساني
اشتباه مي کنه دیگه نه؟!
پوزخندي زدم؛بغضي که از روي حرص به گلوم نشسته بود رو قورت دادم و گفتم:
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_آره درسته ،مثل من که تو انتخاب دوست اشتباه کردم!
به سمتش برگشتم با دیدن قیافه ي قرمز شدش دلم گرفت .دوستي که زمین و زمان رو براش بهم
مي ریختم ،االن مسبب تمامبدبختیام بود.حسام که نگاه خیرم رو دید شرمنده سرش رو پایین
انداخت.نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره به روبرو خیره شدم.
من مي خوام،ازت معذرت خواهي کنم .لحظه اي حس کردم رگ هام منجمد شدن .عصبي و پر
حرص به سمتش برگشتم،حسام با دیدن قیافم ترسیده کمي از بزاق دهنش رو قورت داد.پوزخندي
زدم و گفتم:
_معذرت؟!
جوابي نداد؛تک خنده اي کردم و سرم رو تکون دادم و گفتم:
_هه آره خب درسته،تو معذرت خواهي مي کني...
به خودم اشاره کردم و گفتم:
_منه ساده هم هم مي بخشمت..آره مي بخشمت و توهم فراموش مي کني چه کارهایي
کردي،فراموش مي کني تو اشتباه کردي...
نذاشتم حرف بزنه ،پرحرص تر از قبل ادامه دادم:
_هیچ مي دوني این کارت باعث شد من از چه چیزایي بگذرم؟! من رو تو تلوزیون دیدي؟! هیچ
مي دوني چجوري مورد تمسخر مردم قرار گرفتم؟!
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سرش رو پایین انداخته بود و چیزي نمي گفت بلند تر گفتم:
_هیچ مي دوني؟!
انقدر با حرص حرف مي زدم که لحظه ي آخر به سرفه افتادم.محکم شروع به سرفه
کردم؛همینطوري سرفه مي کردم که یهو دستي پشتم قرار گرفت و شروع به کوبیدن پشتم
کرد.کمي سرم رو کج کردم تا به پشت نگاه کنم؛با دیدن حسام که درحال ماساژ پشتم عصبي خودم
رو به سمت دیگه اي کشیدم.حساممتعجب با دستایي که رو هوا مونده بود به من نگاه مي کرد.کمي
بینیم رو باال کشیدم و گفتم:
_تو از پشت خنجر نزن...کمک کردنت پیش کش...
بااین حرفم حسام لحظه اي نگاهم کرد ،یهو از جاش بلند شد و با صدایي پرحرص گفت:
_بسه امیر،خواهش مي کنم بسه!
با دست به خودش اشاره کرد و گفت:
_ببین،من خودم واقعا شرمندم...دوساله شبا خواب ندارم چندماهه زندگي آروم ندارم...
امیر عذاب وجدان دارم.خسته شدم به خدا.خستم از همه چي...
من یه آدم پستي بودم که یکي رو کشتم و فرار کردم.
اصال پدرت بهت گفت؟!
از بس شبا خواب بد مي دیدم؛اومدم خونتون آدرس خانواده مقتول رو گرفتم و رفتم خونشون...
بهشون گفتم من مقصرم ،گفتم تو جرمم رو به گردن گرفتي...
امیر کلي زدنم،کلي بهم بد و بیراه گفتن؛نمي خواستن ببخشن؛ اما آخرش از بس رفتم و اومدم
بخشیدنم.
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فکر کردم خوابام تموم مي شه؛
ولي باز خواباي بدم ادامه داره.زندگیم هنوز به هم ریختس.مي دونم تا تو نبخشي هیچي به حالت
قبلیش برنمي گرده.
همینطور که حرف مي زد ،اشک مي ریخت ومن با دهني باز زل زده بودم به حسامي که جلوم
بود.
دوباره ادامه داد:
_خواهش مي کنم من رو ببخش امیر...
هم شوکه بودم هم ناراحت از اینکه اینجوري التماس مي کرد دلم گرفت.سرم رو پایین
انداختم...حسام که دید فایده نداره سرجاش نشست.
مشغول بازي با دستم بودم ،قلبم مي گفت ببخش؛ اما عقلم مي گفت به هیچ عنوان بیخیالش نشو.به
حرف کدوم گوش مي کردم؟! بیخیال عقل شدم و به حرف قلبم گوش کردم.نفسي عمیق کشیدم و
گفتم:
_بخشیدمت...
حسام بااین حرفم خیلي فوري سرش رو باال آورد.یهو لبخندي رو لبش نشست و گفت:
_مي دونستم...

232

www.98iia.com
page

نودهشتیا
نودهشتیا
کاربر
کاربر
کوچولو_هانی
_narjesrajabi
سرآشپز
بدون هیچ تغییر حالتي نگاهم رو ازش گرفتم،به روبروم خیره شدم بخشش ضعیف بودنت رو
نشون نمي ده بلکه قلب بزرگت رو نشون مي ده.با یادآوري حرفي خیلي سریع به سمتش برگشتم و
گفتم:
_دوست ندارم دیگه هم رو ببینیم...
بااین حرفم حسام لحظه اي لبخند از رو لبش کنار رفت؛ اما با درک موضوع سري تکون دادو
گفت:
_باشه!
به ساعت نگاه کردم یه ساعت به شروع مصاحبه مونده بود،بلند شدم و خیلي سریع رو به حسام
گفتم:
_من باید برم خدانگهدار...
حسام سري تکون داد و آروم گفت:
_واقعا ممنونم رفیق قدیمي...
از لفظ رفیق قدیمي قلبم گرفت؛ اما بدون اینکه به روي خودم بیارم سري تکون دادم و فوري از
اونجا دور شدم.
درحالي که روي صندلي قهوه اي رنگ نشسته بودم به اطراف نگاه مي کردم.همه جا ترکیبي از
رنگ قهوه اي و سفید بود.همینطوري درحال بررسي بودم که یهو یکي گفت:
_آماده....?...?....
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یهو مجري که مردي با موهاي مشکي رنگ،ابروهایي کشیده هم رنگ موهاش،چشم هایي قهوه
اي و بیني عقابي داشت به سمتم اومد کنارم نشست.سنش نسبتا ?? ساله نشون داده مي شد.با گفتن
? مجري سرفه اي کرد و به دوربین نگاه کرد؛اما من همچنان زل زده بودم به مجري .درسته
بارها تو تلوزیون این برنامه ها رو دیده بودم؛اما تا به حال تو همچین موقعیتي گیر نکرده
بودم.مجري بعد از یه سالم و احوال پرسي گفت:
_خب یه مهمون داریم،یه ورزشکار که تازگي اسمش زبان زد همه هست و همه مي شناسنش...
بااین حرفش پوزخندي روي لبم نشست .آره همه من رو مي شناسن؛ اما به عنوان یه قاتل...از
حرص دستم رو مشت کرده بودم.با برگشتن مجري به سمتم سعي کردم خودم رو عادي نشون
بدم.مجري خوش آمدي گفت و منم تنها درجوابش تشکري کردم.
مجري:آقاي مهربان مي شه یکم خودتون رو براي بیننده هاي عزیزمعرفي کنید؟!
لبخندي ریز زدم،خیلي آروم با صدایي مردونه گفتم:
_بله حتما!
به سمت دوربین برگشتم باهمون لبخندم شروع کردم به حرف زدن:
_اول از همه سالم خدمت همه ي بیننده هاي عزیز ،بنده امیر مهربان ??،ساله،متولد تهران هستم.
حرف کم آورده بودم ،دیگه نمي دونستم چي بگم! مجري هم که هیچي نمي گفت و همینجوري به
من زل زده بود.یعني انتظار داشتن بگم چندتا خواهر وبرادم دارم؟!کالفه مونده بودم چي کار کنم
که یهو مجري دوهزاریش افتاد و فوري به حرف اومد:
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_خب خیلي خوشبختم پس هنوز تو اوج جوونیتون هستید! خیلي هم عالي واقعا خوشتیپم هستید.
پشت بندش یه چشمک زد،لبخندي زدم و گفتم:
_شما لطف دارید...
دوباره مکث کردم تا مجري حرف بزنه،بعد از چندثانیه مجري گفت:
_خب گویا تعدادي از طرفداراتون دوست دارن ،درباره گذشتتون و البته این که چي شد به اینجا
رسیدید بدونن!
طرفدار کجا بود؟! این مجریم دلش شدیدا خوش بود.اما باالخره چیزي که انتظارش رو مي کشیدم
فرا رسید صحبت درمورد گذشته اي عجیب تغییر داد.شاید بعد از این مصاحبه مي تونستم،خیلي
چیزهارو تغییر بدم براي همین به امید خدایي گفتم و شروع کردم:
_خب من دانشجوي تربیت بدني بودم،خیلي تالش کردم و با کمک استاد مهربونم که خودشون
خواستن اسمي ازشون نبرم تونسته بودم به مراحل باالیي برسم.تمام تالشم رو براي مسابقات
رزمي از جمله تکواندو و موي تاي کرده بودم.مثل خیلي هاي دیگه دوست داشتم به عنوان قهرمان
تو ایران شناخته شم و به قول بعضیا با مدالم همه جا پز بدم.
بعد از این حرفم خندیدم که مجري هم به همراهم خندید.تمام استرس از وجودم پر کشیده بود.
دستام رو تو هم قالب کردم،کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم:
_خالصه سال ها تالش کردم تا اینک?? سالم شد .نزدیک بود که جواب تمام تالش هام رو
بگیرم؛اما یه روز صبح که به همراه دوستم رفته بودیم پیاده روي پسر و پیرمردي دیدیم که
دعواشون شده بود.جلو رفتیم تا جداشون کنیم دوستم سعي کرد با من مخالفت کنه؛اما من پافشاري
کردم .اونجا درگیري پیش اومد و ناخواسته پیرمرد چاقو خورد؛اما من تنها مي خواستم کمکشون
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کنم.به قول معروف مي خواستم ثواب کنم کباب شدم.گاهي اوقات زندگي واقعا آدم رو مي چزونه
من روهم همون روز چزوندهبود .دقیقا تو سني که مي تونستم پیشرفت کنم.نیمي از عمرم تو اون
چهاردیواري سپري شد.واقعا روزا و شباي بدي رو گذروندم .خیلي سخته یه پسره ?? ساله اي که
سال ها تالش کرد تا به جایي برسه که خانوادش بهش افتخار کنن یهو سر از زندان در
بیاره.خانواده محترم مقتول رضایت دادن و بعد از ? سال بیرون اومدم؛ اما هیچوقت اون زندگي
قبل رو نداشتم .از وقتي اومدم بیرون مدام تو دلم تکرار مي کنم "کاش برگردم به همون
زندان".چون اونجا هرچیزي که بود تنها بودي و خبري از زخم زبون زدن مردم نبود؛ اما اینجا
هم تنها بودم هم همه بهم زخم زبون مي زدن.
بغضي به گلوم چنگ زد،گوشه ي لبم رو به دندان گرفتم و کمي بعد ادامه دادم:
_تو زمونه اي که مردمش فقط مي شنون و قضاوت مي کنن نمي شه زندگي کرد .من از وقتي
بیرون اومدم فقط قضاوت شدم.هیچ کس از خودم نپرسید تو کي هستي؟! همه بدون هیچ سوالي مي
گفتن تو هموني هستي که بقیه مي گن .مشکل بعضیا اینه که فقط به چشم و گوششون اعتماد دارن
،درحالي که گاهي اوقات ممکنه گوش اشتباه بشنوه و چشم هم اشتباه ببینه.
مجري مات و مبهوت به من خیره شده بود ،وقتي سکوتم رو دید گفت:
_واقعا حرفاتون تاثیر گذار بود...
دستي به گوشه ي چشمش کشید و گفت:
_حاال که بعد از این همه تالش به تازگیبرنده شدید چه حالي دارید؟!
لبخندي محو زدم و گفتم:
_ناراحتم...
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مجري وا رفت و گفت :
_چرا؟!
باهمون لبخند محوم گفتم:
_وقتي با پرتاب کردن تخم مرغ تشویقم کنن چه خوشحالي مي تونم داشته باشم؟! برعکس بردي
که شما مي گید از نظر من ،دیروز باختم! من باختم به مردمي که براساس اون خبرهاي بي اساس
قضاوتم کردن.
مجري:یعني دیگه مسابقه نمي دید؟!
آهي کشیدم و گفتم:
_مي دم؛ اما تا وقتي که مردمم اینجوري قضاوتم کنن همیشه بازندم...
مجري ابرویي باال انداخت و یهو شروع کرد به دست زدن.بعد از اینکه دست زدنش تموم شد؛
گفت:
_واقعا تاثیر گذار بود..
تنهل درجوابش لبخندي زدم مجري سرفه اي کرد و گفت:
_ از اونجایي که زمان کمي داریم باید یه مهمون دیگه اي رو هم دعوت کنیم.جمعا ?? دقیقه وقت
داریم که دوست داریم تو این ?? دقیقه این دو مهمون با هم صحبت کنن.
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متعجب از اینکه مهمون کیه به مجري خیره شده بودم که یهو مجري به اتاقک بغلش خیره شد و
گفت:
_بفرمایید!
دقایقي بعد شخصي که تو اتاقک بود؛بیرون اومد از تاریکي گذشت و به قسمت روشن سالن
رسید.وقتي کامل تونستم ببینمش نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم این همون مردي بود که به
مغازه ي پدرم حمله کرد،آره خودش بود.همون چهره همون استایل تنها یه تفاوتي در نگاهش
وجود داشت.اون هم نگاهش بود دیگه اون نگاه خشمگین و تحقیر آمیز رو نداشت؛بلکه نگاهش
مهربون شده بود خیلي مهربون!جایز ندیدم بي احترامي کنم .اون روز درکش کردم؛چون پدرم بهم
یاد داده بود وقتي بدهکاري بدهیت رو بده نه این که خودتم طلبکار شي بدهي منم سکوت بود.سعي
کردم فکر و هرچیزي که تو ذهنم بود رو از خودم دور کنم.براي همین براي احترام سالمي
محترمانه دادم و خم شدم.کمي بعد خواستم صاف شم که یهو تو آغوش کسي فرو رفتم،متعجب
دستام به یه طرفین شخص افتاد؛تنها صدایي رو شنیدم که گفت:
_شرمندتم پسرم!نباید اونجوري رفتار مي کردم .واقعا شرمندم با لرزش شونه هاش متعجب از
بغلش بیرون اومدم،باهمون حالت به مردي نگاه کردم که جلوي دوربین به گریه افتاده بود.نمي
تونستم اینجوري ببینمش؛ براي همین دستاي خشک شدش رو تو دستم گرفتم و شروع به نوازشش
کردم.
مرد سرش رو باال آورد لبخندي عمیق تحویلش دادم.پشت بندش مرد هم لبخندي زد با خوشحالي به
سمت دوربین برگشت و گفت:
_من پسر همون مقتولم اوایل مثل همه ي شما فکر مي کردم؛ اما االن مطمعنم که این پسر بهترین
پسریه که تو عمرم دیدم.پسري که بااون همه بدي که در حقش کردم هیچوقت تالفي نکرد.
امیدوارم الگوي خیلي از جونامون باشه ! به سمت مجري برگشت و گفت:
_دیگع حرفي ندارم!
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لبخندي از این خوبي مرد زدم،چقدر خوب بود که امروز به اینجا اومدم حسي بهم مي گفت
روشنایي نزدیکه...
با استرس درحال تمرین کردن بودم ،امروز مسابقه بود.من چطور مي تونستم آروم باشم؟! در
حال نرمش بودم که گوشیم زنگ خورد،فوري به سمت گوشي رفتم با دیدن اسم سوپرایز لبخندي
شیرین رو لبم نشست فوري جواب دادم:
_بله؟!
معلوم بود ،مریم با جواب دادن فوریم متعجب شده بود.چون با لحني که تعجب توش موج مي
زد؛گفت:
_چه عجب زود جواب دادي!
نیشخندي زدم و گفتم:
_گوشیم دم دستم بود...
مریم آهاني گفت .لبم رو کج کردم و گفتم:
_خب کاري داشتي؟!
مریم تازه به خودش اومد و گفت:
_ها؟! آهان؛هیچي...
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از هول شدنش خندم گرفته بود؛اما سعي کردم خودم رو کنترل کنم.مریم بعد از این که تونست
آروم شه گفت:
_موفق باشي!
لبخندي زدم و خیلي آروم گفتم:
_چون تو گفتي حتما مي شم...
مریم که معلوم بود،بااین حرفم هول کرده خیلي سریع گفت:
_م..من باید برم فعال..
بدون این کهمنتظر جواب من باشه رفت..از این حرکتش خندم گرفته بود؛ براي همین با صدایي
بلند خندیدم.
اسم مریم رو سوپرایز سیو کرده بودم.بابت سوپرایزهایي که تو این دوهفته انجام مي داد...هفته
پیش ،دو روز بعد از اون برنامه تلوزیوني اومده بودم باشگاه که از همون اول کاغذ هاي قلب
مانندي رو دیده بودم که روي زمین ریخته شده بود.متعجب به جلو قدم برداشتم در رو که باز کردم
که یهو یه چیزي بومب منفجر شد.متعجب سرم رو باال آوردم که با لبخند مریم روبرو شدم مریمي
که همیشه فکر مي کردم لبخند زدن بلد نیست.نگاهم رو از لباي خندونش گرفتم به دستش دوختم که
نایلوني پر از کاغذهایي که بیرون ریخته بود رو تو دستش دیدن بعد ها از طریقماني فهمیده بودم
قصدش تبریک گفتن به من بوده؛اما خودش مي گفت به خاطر هیجانش این کار رو انجام داد.همه
چیز رو مریم برنامه ریزي کرده بود.لبخندي از این مهربونیش رو لبم نشست من سرش فریاد
کشیده بودم و ناراحتش کردم ؛اما اون به فکر خوشحال کردن من بود.باهمین کاراش داشت باعث
مي شد خودم کم کم دست به کار بشم...
صداي تشویق تماشا چیا مدام تو گوشم بود.طبق معمول استرسم رو بیشتر مي کرد،استاد که
استرسم رو دید بهم نزدیک شد و گفت:
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_چته پسر؟! االن وقته استرسه ؟! به خودت بیا وگرنه مي بازیا...
با شنیدن کلمه ي باخت،غمي عمیق به قلبمم نفوذ کرد.به هیچ وجه دوست نداشتم ببازم.هه حتما
بازم مي خواستن بعد از بازي بهم چیزي پرتاب کنن.یادمه حتي بعد از اون برنامه تلوزیوني
بعضیا مي گفتن ،بهشون دیالوگ دادن،بعضي هاي دیگه مي گفتن بهشون پول دادن و از این
حرفا.هیچ وقت نمي تونستم اینایي که قضاوت مي کنن رو درک کنم.شونه اي باال انداختم.من که
خودم رو واسه هرچیزي آماده کرده بودم.یه لحظه به این فکر کردم که حتما قراره با میوه اي مثل
پرتقال و غیره بهم حمله ور بشن،از فکرم لبخندي روي لبم نشست که استاد اخمي کرد و این اخم
یعني این که ساکت باش!.کمي بعد رقیب جدیدم اومد وقتي به من نگاه کرد ،پوزخندي زد و اومد
بغلم وایساد.متعجب بهش زل زده بودم ،یعني هرجا مي رم یکي باید بهم پوزخند مي زد؟! با
صداي سر داور که مدام اسممون رو صدا مي زد؛فوري از فکر بیرون اومدم،کالفه سري تکون
دادم و به جایگاه رفتم.بعد از من هم پسره اومد.با اعالم شروع بازي شروع کردیم به مبارزه
حسابي قوي بود و این کار رو سخت مي کرد .از هرطرف مي خواستم بزنمش فوري کنار مي
رفت کالفه بودم که یهو با پا به شکمم زد؛ اما خودم رو کنترل کردم تا نیوفتم .دردم گرفته بود ؛اما
در حدي نبود که نتونم تحمل نکنم.چند دقیقه اي از بازي گذشته بود؛اما فعال هیچکدوم موفق نشده
بودیم.باید همون کاري که با مهراد کردم رو بااین هم مي کردم.مدام این پا و اون پا مي شدم تا
ببینم چطوري مي تونم بزنمش که یهو چشمم به سرش خورد اگه باهمون فن که مهراد رو ناک
اوت کردم ،اینم ناک اوت مي کردم به نفعم مي شد .لبخندي ریز روي لبم نشست درحالي که نفس
نفس مي زدم؛دستي به صورت خیس عرقم کشیدم.نمي خواستم هدفم رو بفهمه.باید هروقت که
حواسش پرت مي شد مي زدم.لحظه دیدم که حواسش پرت شده معلوم بود ،اونم از دست من
کالفست و به دنبال یه راهه که سري من رو ناک اوت کنه.یه لحظه حواسش پرت شد،منم از
فرصت استفاده کردم و باهمون حرکت چرخشي که مهراد رو ناک اوت کردم؛ این پسرم ناک اوت
کردم .فقط فرقش با مهراد این بود که به سر پسر زده بودم .اونم نتونست خودش رو کنترل کنه و
روي زمین افتاد پوزخندي زدم.کمي جلوتر رفتم درحالي که تند نفس مي کشیدم؛گفتم:
_یادت رفت این فن رو یاد بگیري!
پسر همونطور که اونجا افتاده بود ،متعجب به من خیره شده بود .پوزخندي زدم دستم رو به سمت
کالهم بردم و از سرم برداشتم.هنوز نفسم جا نیومده بود و تند تند نفس مي زدم .از خستگي
زیاد،توان وایسادن نداشتم .پسر به سختي بلند شد ،سرداور به سمتمون اومد .کمي بعد دست
هردومون رو گرفت و یهویي دستم رو باال آورد سرم رو پایین انداختم.انتظار داشتم،هرلحظه
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چیزي به صورتم بخوره؛ اما برخالف انتظارم همچین اتفاقي نیفتاد.با صداي فریادها متعجب سرم
رو باال آوردم.با دیدن افرادي که برام دست مي زدن و فریاد مي زدن درحالي که نفسم تند شده
بود،خوشحال شدم.براي اولین بار لبخندي خیلي عمیق رو لبم نشست.با خوشحالي چشمم رو بستم
وقتي داور دستم رو رها کرد ،روي زمین زانو زدم و باخوشحالي خداروشکر مي کردم.مدام اسم
خدایي رو صدا مي زدم که بعد از ? سال باالخره روشنایي رو به زندگیم برگردوند.با قرار گرفتن
گلي جلوي چشمم متعجب سرم رو باال آوردم .با دیدن ماهاني که به همراه من وارد اینجا شده
بود؛متعجب شدم با لبخند بهم زل زده بود و گل هاي رنگارنگ رو جلوم گرفته.همونطور که نفش
نفس مي زدم با خوشحالي گل رو از دستش گرفتم و با لبخند بهش خیره شدم..خیره ي پسر بچه اي
که تونسته بودم این جوري بخندونمش...کمي از بزاق دهنم رو قورت دادم.ماهان خواست بره که
باخوشحالي دستش رو گرفتم،ماهان متعجب برگشت که تو آغوش گرفتمش.بااین حرکتم صداي
دست و سوتا بیشتر شد.باخوشحالي بلند شدم یه دور کل سالن رو باچشم دنبال کردم و باخوشحالي
تو دلم فریاد زدم:
_خدایا شکرت.
سالن خیلي زود خالي شد ماهان کنار وایساده بود و خیره ي من بود با لبخند به سمتش برگشتم و
گفتم:
_چي شد یهو گل خریدي؟!اصال مگه تو بامن نیومدي؟ چطوري رفتي گل خریدي؟!
ماهان بااین حرفم لبخندي زد و کمي بعد گفت:
_من نخریدم..
متعجب گفتم:
_تو نخریدي؟! پس این چیه؟!
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ماهان نگاهي به گل تو دستم کرد و گفت:
_من خواستم برم بیرون یه دوري بزنم تا مسابقه شروع شه که یه خانومي جلومرو گرفت و این
گل رو بهم داد .گفت حتما بعد از اتمام مسابقه جلوي چشم همه این رو بهت بدم...یه کاغذم توشه..
متعجب کاغذي که توي گل بود رو برداشتم و شروع کردم به خوندن نوشته ي روش:
_هرروز باخودت تکرار کن من سوار بر دوچرخه زندگي آنقدر رکاب مي زنم تا به خوشبختي
برسم..
بار دیگه به حلقه ي تو مشتم پنهاني نگاه کردم ،تصمیم داشتم بهش پیشنهاد ازدواج بدم.از اون روز
به بعد فهمیدم ،واقعا به این دختر عالقه دارم و زندگیم بااون سرشار از آرامش مي شه.لبخندي زدم
با صداي کسي که گفت:
_مي ریم رو آنتن..
به خودم اومدم ،با گفتن ? ?.?.طبق معمول مجري به صحبت کرد.کمي بعد رو به من گفت:
_کال با وجود شما این برنامه پر بازدید شده.
لبخندي زدم و گفتم:
_مردم نسبت به من لطف دارن..
مجري لبخندي زد و گفت:
_چه حسي داري؟!
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منم لبخندي زدم و گفتم:
_تنها مي تونم بگم خیلي خوشحالم..
بعد از کلي پرسش پاسخ ،مجري درآخر گفت:
_خب حرفي چیزي از طرف خودتون؟!
رو به دوربین گفتم:
_اول از همه تشکر مي کنم،بابت اینهمه محبتي که بهم دارن؛دوم این که تنها مي تونم این رو بگم
که هروقت به تاریکي رسیدید به هیچ وجه خودتون رو ناراحت کنید.فقط تالش و صبر رو
فراموش نکنید،مطمعن باشید خیلي زود به روشنایي مي رسید.
مجري به حرفم لبخندي زد و گفت:
_طبق درخواستتون قراره با شماره اي که گفتید ،تماس بگیریم.
بااین حرفش استرسي وجودم رو فرا گرفت .کمي از بزاق دهنم قورت دادم و سعي کردم عادي
باشم تنها سري تکون دادم.صداي بوق خوردن اومد.بعداز سه تا بوق باالخره جواب داد صداي
مریم تو فضاي سالن پخش شد:
_بله؟!
مجري:سالم خانم خوب هستید؟
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مریم با صدایي متعجب گفت:
_بله شما؟!
مجري لبخندي زد و گفت:
_راستش ما از طرف آقا امیر تماس مي گیریم ایشون یه حرفایي داشتن که قراره اینجوري بهتون
بگن..
مریم خیلي آروم گفت:
_امیر!
وقتي اسمم رو صدا زد،تازه فهمیدم چقدر دوسش دارم این همون کسي بود که من رو تکمیل مي
کرد.با صدایي نسبتا بلند گفتم:
_سالم...
مریم درجواب گفت:
_سالم مي شه دلیل کارهات رو بگي؟!
خندم گرفت از خجالت کشیدن و ترسیدنش تنها با لبخند گفتم:
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_تو تلوزیون رو روشن کن و بزن شبکه()...
مریم بعد از مکثي کوتاه گفت:
_خب
دستي به دوربین تکون دادم و گفتم:
_من رو مي بیني؟!
مریم با صدایي کالفه گفت:
_آره!
لبخندي عمیق تر زدم،دستم رو تو جیبم بردم بعد از بیرون آوردن حلقه کم کم زانو زدم؛حلقه رو
جلوي دوربین گرفتم و گفتم:
_با من ازدواج مي کني؟!
بااین حرفم صداي دست و سوت هاي اطرافیانم به گوش مي رسید؛ اما مریم ساکت شده بود.یه
لحظه ترسیدم که جوابم رد باشه ،اون موقع نمي دونستم چي کار کنم!
مریم بعد از کمي مکث گفت:
_ش..شوخي مي کني؟!
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لبخندي زدم،سرم رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم:
_به هیچ وجه!
مریم باز سکوت کرد؛ اینبار مجري به حرف اومد و گفت:
_مریم خانم مي شه جواب این آقاي عاشق رو بدي زانوهاش خورد شد.
به حرف مجري خندیدم و با استرس گفتم:
_خب؟!
مریم بعد از کمي لکنت یهو گفت:
_بله..
همین بله کافي بود تا قلبم دوباره به کار بیفته.صداي سوت و فریاد عوامل برنامه من رو به خنده
مي انداخت...
******
*دو سال بعد*
کالفه پشت گوشي گفتم:
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_ماني واقعا از پس چند تا فسقل بچه برنمیاي .پس من واسه چي تورو اونجا گذاشتم؟!
ماني:واال این ماهان که از زیر کار در میره،بعدشم هم سن منه کجا فسقل بچست...بقیه بچه هام که
اصال اهمیت نميدن.سرم رو کالفه به چپ و راست تکون دادم ،فوري لباسم رو تنم کردم جلوي
آیینه رفتم.خواستم نگاهم رو از آیینه بگیرم که دستي دور کمرم حلقه شد.لبخندي روي لبم نشست به
همسرم که تو این یک سال ونیمي که ازازدواجمون مي گذشت عشقش رو بهم ثابت کرده
بود؛خیره شدم.
مریم:چند بار بگم حرص نخور اصال چرا مسئولیت اون بچه ها رو قبول کردي؟!
دستم رو روي دستش قرار دادم و گفتم:
_چون به ماهان قول دادم؛وقتي به جایي رسیدم کمکش کنم...
مریم:آره قشنگ یادمه زدي صاحب کارشونو ناکار کردي و بعدشم تحویل پلیس دادیش.
لبخندي بزرگ زدم.ماهان در کنار دوستاش زندگي خوبي داشت،هرچند من همیشه بهشون مي
رسیدم البته دخترارو به مریم سپرده بودم و خودمم به پسرا مي رسیدم...
مریم دستش رو محکم تر کرد و گفت:
_باالخره از اون زندگي تاریک دور شدیم.
لبخندي زدم و گفتم:
_آره..
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مریم خندید گفتم:
_چیه؟!
مریم :به یاد یه جمله افتادم؟!
من:چي ؟!
هموني که همیشه باهم تکرارمي کنیم،ابرویي باال انداختم.مریمم لبخندي زد .همزمان باهم گفتیم:
_از تاریکي ها عبور خواهم کرد،به شرطي که تو باشي در کنارم تا امیدي داشته باشم؛ براي
رسیدن به روشنایي...
_.نرجس رجبي_

(هوا تاریکه؟!
خب که چي؟!
باالخره صبح مي شه و خورشید طلوع مي کنه...
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تو فقط امیدت به خدا باشه باصبر وتالشت عبور کن از این تاریکي)..
پایان...
/نرجس رجبي/
1398/2/17
گرافیست shell_s.h :
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98iia.comمراجعه کنید.
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