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خالصه :دخترى همانند من وتو ،که با هزار امید و ارزو ،دل به مردى می بندد وبه امید ساختن یك خانه ،همراهش
می شود اما انچه که انتظارش را می کشد ،.ویرانه اى بیش نیست........
به نام خدا
نفس هایم تنگ است وبرایم مهم نیست که تا پایان این راه ،چه مدتى باقى است .مى خواهم در این سكوت  ،در
این اتاق کوچك سلولم ،زندگى رابراى همیشه کنار بگذارم .مگر زندگى جز حسرت وکینه ،برایم چه
چیز گذاشت؛ که برایش بجنگم .
فصل اول
من مانده ام تنها ،با عكس کوچك درون دستم .یك روز  ،دو روز ،اصالً نمى دانم چند روز از اینجا امدنم مى
گذرد .تنها می دانم؛ تمام زندگى ام بالخره نابود شد وتمام آسمان ریسمان بافتن هایم ،اثرى نداشت.
چه کسى فكرش را میكرد؛ از آن زندگى ،همچین چیزى باقى بماند!؟خدایا انقدر خسته ام ،که دیگر توان نفس
کشیدن هم ندارم .تنها مى خواهم هرچه زودتر مرا به عزیزم برسانى؛ حال فرقى نمی کند ،گناه کار یا بى گناه؛
تنها مرا برسان! هرچند تنها تو میدانى ،اگرخود آن گناه را انجام می دادم؛ اکنون ارامش بیشترى داشتم و این
گونه این عذاب ،مرا مثل خوره نمى خورد .اى کاش واقعا ،من خودم آن نامرد را کشته بودم واین تصور ،واقعیت
داشت ومن مجبور به بازی کردن آن نبودم.
فكر می کنند از آن شب به بعد ،الل شده ام .ولى ،آیا فكر هم کرده اند که چگونه میتوانم با کشیدن آن همه درد،
زبان در دهان چرخانم ؟!چگونه از بى رحمى آن حیوان بگویم؟ در تمامی این سال ها ،تنها نقاب خوشبختى به
صورت زده بودم وتنها ،خوشبختى وارامش برایم سراب بودند .چگونه به این جماعت نفهم ،حالى کنم که من
حتى ،به دروغ ،راضى و خوشحال از این اتهام هستم.
باز هم صداى نگهبان بلند می شود ونامم را فریاد میزند .چرا دست از سرم برنمیدارند!؟چرا به یك باره ،طناب
دار را دور گردنم نمى انداختند ومرا راحت نمیكردند!؟چه فرقى داشت که من گناه کرده باشم یا نه؛ مهم
این است که من هم مقصر بودم .
مریم بازویم را مى گیرد وصدایم می زند.مریمى که رفیق این روزهایم شده است و نمی گذارد کسى کاری به
کارم داشته باشد .کسى که خود ،منتظر حكم اعدام است.
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صورتم را برگرداندم ودر چشمان سبز رنگش ،نگاه کردم .چه خوب که میتواند ،هنوز هم لبخند بزند .کارى که
من چندین ماه است ،به کل از یاد برده ام.
بازویم را میكشد ومی گوید:بلند شو! این زن گلوش پاره شد از بس اسمت رو صدا زد.
بازویم را عقب کشیدم وخواستم سرجایم برگردم که باز دستش را گیر بازویم انداخت وگفت:
:پاشو دختر ،چرا لج میكنى؟ میدونى اونى که االن تو اتاق مالقاته ،چقدر منتظره!؟امروز روز مالقات نبود؛ پس این چه می گفت؟ چه انتظارى؟ حوصله سروکله زدن را نداشتم .تا دادگاه آخر ،چند
هفته بیشتر باقى نمانده بود و مطمئن بودم دیگر تمام شده است .چون من ،همه چیز را به گردن گرفته بودم .
دمپایى هاى زشت سیاهم را به پا زدم وبه دنبال مریم راه افتادم .نگهبان با دیدنم ،اخم هایش را در هم گره
انداخت وبا خشم گفت :
:قبال الل بودى؛ االن کرم شدى!مریم چادرش را روى سرم انداخت ودر خطاب به نگهبان گفت:
:جوش نزن بابا انقدر ،این دختر حواسش نبود.نگهبان دررابازکرد و به جلو اشاره کرد تا راهى شوم.
مریم زیر گوشم گفت:انقدر لج بازى نكن .من که می دونم می تونى حرف بزنى .پس بگو تا راحت بشى .
نگاهش کردم وتنها یك نفس عمیق کشیدم .او چه می دانست که تنها مرگ ،برایم راحتى مى آورد.
بالخره صبر نگهبان تمام شد و بازویم را کشید.
:بیا دیگه!برخالف تمام زن هاى انجا که مرا مى شناختند ،من جز مریم ،کسى را نمی شناختم و درون دنیاى خود غرق بودم.
دنبال نگهبان ،با دست هاى بسته راه میرفتم .پشت در اتاق مالقات رسیدیم و زن کلید دستبند را جلو آورد
ودست هایم را بازکرد .
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نگهبان:برو داخل.
بی حرف وارد اتاق شدم .برادرم و یك مرد دیگر را دیدم .سرباز ،در را پشت سرم بست وسرجایش ایستاد
.برادرم جلو آمد و با صدایى که می لرزید ،نامم را صدا زد.
_:دالیا؟! چه طورى ،خواهرى ؟
واقعاً حالم را نمی دید یا نمى خواست ببیند؟! اصالً من را نه ،به لباس سیاه خود هم توجه نمی کرد که این سوال را
میپرسید!؟ نگاهم را به زمین دوختم وجلو رفتم .بازهم صداى برادرم ،این بار با لرزشى که خودهم سعى در پنهان
کردنش نمیكرد ،صدایم زد .نگاهم را از آن میز طوسى رنگ کثیف ،گرفتم وبه چشم هاى پراز اشكش انداختم.
راستش ،زیاد نمى توانستم درکشان کنم .انقدر حال و اوضاع خودم بهم ریخته بود ،که ازدرك کردن
خودهم عاجز بودم؛ چه برسد به بقیه!
واقعاً ان ها براى چه تالش میكردند؟! براى عزیزى که خود ،عزیز به خاك سپرده بود وبراى ادامه زندگیش،
دیگر بهانه اى نداشت .البته ،بهانه ى دیگر ،بى دعوت آمده بود و ،هیچكس جز من ،از آن خبر نداشت.هرچند
من این بهانه را ،با دست هاى خود ،از بین می بردم؛ ولی نمی گذاشتم نطفه اى دیگر از آن حیوان ،در من رشد
کند.اى کاش ،این چند هفته هم زودتر تمام شود .دیگر نمی خواهم بیش از این ،به گناه الوده نشوم.
برادرم ،دستش را روى دستم مى گذارد که صداى سرباز به اعتراض بلند می شود وباعث عقب نشینى او میشود.
به صورت خسته وغمگینش نگاه میكنم .دیگر از آن مرد سرزنده وشاد ،خبرى نبود .اوهم ازغم من ،شكسته شده
بود.
فكرمیكرد که تنها خواهرش ،قاتل شده است ودیگر هیچ!
اشك هایش بند نمى امد وبا همان بغض وگریه گفت:
تیام:توروخدا حرف بزن! ببین اصال وکیلت رو عوض کردم .البته ،ایشون برادر خانم بختیارى هستن وقول دادن
تمام سعیشون رو بكنن.
دردل پوزخند زدم .کمك؟ مگر اینجا کسى کمك خواسته که دنبال ناجى می گشتند؟! چگونه بفهمانم جایى براى
هیچ تالشى نمانده است! اصال بمانم که چه شود؟ چرا نمی گذاشتند کارم راحت تر شود وقبل از اینكه متوجه
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شوند ،کودکى دیگر در راه بدبختى این زندگى است ،نفسم را بگیرند!؟ اصال براى چه کسى تالش میكردند؟ مگر
از من چیزى هم باقى مانده بود تا براى آنان ،ارامش بی اورد!؟
برادرم یك ریز حرف میزدو من ،تنها تكان خوردن لب هایش را متوجه میشدم وبه چشم هاى بارانى اش نگاه می
کردم .راستى! من چرا گریه نمیكردم؟ مگر از همان کودکى ،به من زر زرو نمی گفتند؟! پس آن قابلیت کجا
رفته بود!؟ برادرم ایستاد .همان طور سربلند کردم ونگاه از چشم هایش نگرفتم .دستش را مشت کرد .
تیام:اون بیرون ،غیرازمن ،خیلى هاى دیگه چشم انتظارت هستند .می دونم مى تونى حرف بزنى وبگى سینا وبهار
رو تو نكشتى؛ پس حرف بزن .زندگیت به آخر نرسیده .بازم زندگیت رو از نو مى سازى.
حال مرا نمی دید؛ که فكر میكرد از من ،مى تواند آینده اى بسازد؟ با صداى در ،بار دیگرسر بلند کردم واین بار،
چشمانم به صورت مرد روبه رویم افتاد .درست ،اولین آدمى که در این مدت ،مثل من سكوت را به حرف زدن
ترجیح داده بود .یك دقیقه ،دو دقیقه ،زمان درحال گذر بود وما ،هیچ کدام قصد شكستن این سكوت را نداشتیم .
اى کاش ،تمام مالقات هایم ،همین گونه در ارامش باشد  .چیزى که من در ده سال گذشته ،دنبالش گشتم ودست
آخر ،با پر پر کردن عزیزم ،باز هم به آن نرسیدم .
من از این سكوت راضى بودم .ولى او به دنبال چه مى گشت؟ مگر او،برادر آن خواهر پرحرف نبود؟ پس چگونه
پاى بند این سكوت مطلق  ،ایستاده بود؟ در چشمانم دنبال چه میگشت؟ البد به دنبال حقیقت .هه ،حقیقت! غیر
ممكن بود بگذارم ،کسى از آن ،با خبر شود؛ که جز خارى وخفت ،برایم چیزى نداشت .اى کاش ،صدرى هم در
همان کُما بماند یا اینكه نفس اخرش را همین االن بكشد .مى دانم بى رحمى است ،ولى مگر چه عیبى داشت ،من
هم مثل آن حیوان ،کمى پست باشم!؟ تازه اگرهم به هوش هم بیاید ،چیزى جز طناب دار ،انتظارش را نمی کشد.
مگر قاضى ،می توانست آن زمان را درك کند که در چه جنگى گیر افتاده بود؟! او تنها قاتل بود وچیزى جز حكم
اعدام ،انتظارش را نمی کشید .ای کاش  ،بمیرد ومن حكم اعدامش را به جان بگیرم .حداقل من هم مثل عزیزم ،
راحت وآسوده از این دنیاى نامرد مى شدم.
مرد روبه رویم،در همان حالت مانده بود وتنها کارش نگاه کردن بود .دیگر خسته شده بودم .هرچه دستگیرش
شد کافى است؛ مى خواهم برگردم  .صندلى ام را عقب کشیدم واز جا بر خواستم و همان طور که نگاهش می
کردم ،چرخیدم وبه سمت در راه افتادم .انگار طاقت اوهم تمام شد که صندلى اش را عقب کشید وایستاد .
سرباز در را باز کرد که بالخره صدایش را شنیدم .
وکیل:صدرى بهوش اومده.
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دنیاى تاریكم تاریك تر شد  .پاهایم در همان قدم اول ،ثابت ماند وروبه مرد برگشت .خدایا چه می گفت؟ هنوز
از دعایم دقیقه اى نمیگذرد ،انقدر بى ارزش بودم که تنها دعایم را قبول نكردى؟!چه اتفاقى مى افتاد اگر
بى خیال یك بنده ات میشدى.
وکیل:من می تونم یه مدت ،دادگاهتون رو عقب بندازم تا اقاى صدرى ،کمى بهبود پیدا کنه وبتونه ماجراى اون
شب را تعریف کند.
نفس هایم به شماره افتاده بود وخشم تمام بدنم را گرفته بود.اگر مى توانستم؛ خود ،صدرى را می کشتم ولى
اجازه نمی دادم هرگز حرفى از آن شب بزند.
دست هایش را روى میز قرارداد وآن قد بلند را کمى خمیده تر کرد.
وکیل:می دونم بى گناهى! فقط نمی دونم چرا اصرار دارى  ،خودت رو قاتل نشون بدى.
اوچه میدانست؟! زن ،تنها دو چیزبرایش معنا وارزش دارد .یك وجودزنانگى وپاکى اش ،دیگرى مادریتش؛
چیزى که من هر دوى انها را از دست دادم ودیگر ،چیزى براى جنگیدن نداشتم .چگونه می توانست بفهمد که
من ،بهاى این پاکى را به چه دادم؟! که اى کاش ،نابود می شدم ولى بهارم زنده مى ماند.
دیگر توان ایستادن نداشتم .دستم را بلند کردم ودیوار کنار دستم را تكیه گاهم قرار دادم .ولى انگار آن مرد،
نمى دید که ادامه داد:بهتره قبل از اینكه صدرى به حرف بیاد ،خودت برام همه چى رو بگى .چون دیر یا زود ،همه
مى فهمن اون شب تو اون عمارت ،چه اتفاقى افتاده.
لحظه به لحظه وجودم به لرزش بیشترى مى افتاد واتاق را همانند چرخ وفلكى گردان مى دیدم .براى متوقف
کردن سر گیجه ام ،چشمانم را روى هم فشردم اما بازهم روى آن مرد اثر نگذاشت.
وکیل:تو تاوان سنگینى براى اونشب دادى .پس بهتره تا دیر نشده ،از حقت دفاع کنى.
حق؟ چه واژه ى مسخره اى! چیزى که من دراین ده سال ،چیزى از آن نفهمیدم .خدایا چرا خفه نمی شد؟! چرا
مثل همان اول ،آن سكوت ارام بخش را رعایت نمیكرد؟ چرا مى خواست زندگی جهنمی مرا ،ازاین جهنمی تر
کند.
سرباز کنارم قرار گرفت .
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باز هم صداى آن مرد.
وکیل:بهتره بهم بگی واز این فشارروانى ،خارج بشى.دیر یا زود ،حقیقت اززبان دیگرى گفته میشه .
از عصبانیت ،تمام بدنم میلرزید ودندان هایم از بس روى هم فشرده شده بود ،صداى ترك خوردنشان بلند شده
بود .خواست کلمه اى دیگر بگوید که چشم هایم را باز کردم وزیر لب گفتم:
:خفه شو!جلوتر امد که سرباز باجدیت ،گفت:
:سرجاتون برگردین.راه آمده را برنگشت ولى سر جایش ایستاد .
وکیل:پس مى تونى حرف بزنى .بهتره برگردى سرجات وبرام تعریف کنى.
اینبار با صداى بلند ترى فریاد کشیدم .
دالیا:خفه شو!
دستم روى دیوار مشت شد وچادر ،در مشت دست دیگرم جمع شد وباز فریاد کشیدم.
:خفه شو !ولى راضى نمیشد .بازهم فریاد کشیدم وانقدر تكرارکردم تا پاى همان دیوار تكیه گاهم ،به زمین خوردم
وچشمانم را بستم.
صداى فریاد بهارم مى امد  .بى درنگ ازجا بلند شدم تابه کمكش بروم؛ اما توان بدنى ام اجازه نمی داد .نامش را
صدا بزنم تا بداند صدایش را مى شنوم .او آرام نمى گرفت،بازهم نامش را فریاد زدم ولى او همچنان جیغ می
کشید .صدایى دیگر در گوشم پیچیده مى شد اما تنها صداى دخترکم برایم مهم بود .هر لحظه ،صداى زن مزاحم
بلندتر وصداى بهارم کمتر میشد .بالخره زن پیروز شد وصداى بهار قطع شد.
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چشم هایم را باز کردم وصاحب صدا را باالى سرم دیدم  .با دستمال درون دستش ،عرق های روى پیشانى ام را
پاك کرد.
:کابوس مى دیدى .اروم باش! تموم شد.نگاهى به اتاق انداختم .متوجه شد .
پرستار:آوردنت بیمارستان .هم سرت شكسته وهم دچار خونریزى شده بودى ،که خداروشكر تونستن جلوش رو
بگیرن وبچه ات االن سالم وقوى سر جاش مونده .راستى تو االن نزدیك به پنج ماه هستى ،چرا نگفته بودى
بارداری؟!
خدایا چرا دست از سرم بر نمیدارى؟! چرا شر مرا ازاین دنیا کم نمی کنى؟!چرا تیشه برداشتى و به دامان این
زندگى افتادی؟ کافى نیست ،انقدر خارو خفیف شدن؟ من این بچه ى ناخواسته را کجا وبه چه کسانى مژده دهم؟
مگر آن ها می دانند من چه کرده بودم وتاوان کارم را با مرگ بهارزندگى ام دادم!؟
باز هم سكوت وسكوت ،روزهاى قبل براى ارامش ومرگ ،االن ،براى مخفى ماندن حقیقت و رازهاى زندگى ام.
آن سكوت کجا واین سكوت کجا!؟ تمام طول هفته قبل ،روانشناس بیمارستان ،سعى در حرف زدن با من کرده
بود ومن تنها نگاهم را به پنجره دوخته بودم .اوبود که از زندگى وآینده برایم حرف میزد .آدمى که حتى یك
ثانیه از زندگى مرا تجربه نكرده بود؛ چه راحت از زندگى برایم حرف میزد.
هیچ خبرى از بیرون نداشتم واین باعث اضطرابم میشد .اگر صدرى به حرف مى آمد واز آن شب حرف میزد و،
بدتر از آن ،رازهایم را فاش می کرد ،چه اتفاقى مى افتاد؟؟ خدایا دیوانگى هم عالمى دارد .این را کسى به شوخى،
در کودکیم گفت ومن٢٠ ،سال بعد ،به آن رسیدم .اى کاش دیوانه شوم وچیزى متوجه نشوم .اى کاش نفس اخر
را همین االن بكشم .اى کاش.....
بعد ازده روز ،بازهم صداى زن نگهبان ،نام مرا مى خواند.این بار خود بلند شدم وبه سمت در رفتم .مى دانستم
وکیل امده است .چون خانواده ام ،زمان هاى مالقات مى امدند و این امدن غیر منتظره ،براى وکیل بود .پشت در
اتاق مالقات ایستادم ومثل همیشه ،نگهبان دست هایم را وسرباز در اتاق را باز کرد .همانند روز اول ،روى همان
صندلى پشت همان میز نشسته بود.با عصبانیت جلو رفتم وبا تمام حرص روى صندلى نشستم.
پوزخندى گوشه لبش نشست.
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وکیل:فكر می کردم خانمى که بار شیشه داشته باشه ،بیشتر مراقبه خودش باید باشه.
اى الل شوى که از همان روز اول ،تنها ناقوص عذاب هستى وبس! ارنج هایش را روى میز گذاشت ودست هایش
را در هم قفل کرد.
:اومدى خبر بگیرى .نه؟!سكوت کرد .همان طور با نفرت وخشم نگاهش کردم که لبخندى زد.
وکیل:فكر میكنم تو این مدت ،تمام جدواباد من رو ،روحشون رو شاد کردى .نه؟
بازهم سكوت! اى کاش ،سریع تر سراغ اصل مطلب برود.
:اسم من آروان بختیارى هست واینكه  ٣٧سال سن… ..دارم .یك خواهر به نام نازار دارم که دیدیش و ،یكىدیگه هم به اسم آریانا دارم که چندسالى میشه ایران زندگى نمی کنه .وضعیت من هم...
طاقت نیاوردم و فریاد کشیدم .
:مراسم خواستگارى اومدى؟بلند شدم که با سردر گمى گفت:
وکیل:من طبق معمول ،داشتم فقط خودم رو معرفى می کردم .
دست راستم را روى میز کوبیدم وروى صورتش خم شدم.
وکیل:براى معرفى کردن خودت ،الزم نیست اسم خواهرها وکَس وکارت رو بیارى .یادت نرفته ،االن به عنوان
وکیل اینجایى.
ابروهاى بلند وپرپشتش را در هم گره انداخت .
وکیل:خواستم یكم راحت تر باشى  .برعكس خیالم ،اون جورى که فكر می کردم ،مظلوم نیستى.
دندان قروچه اى کردم .
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دالیا:درست حدس زدى .مظلوم نیستم و االنم می تونى پاشى برى .به اون صدرى هم بگو الل بشه تا همه راحت
بشن.
کمرم را صاف کردم وبا لحنى بهتر وارام تر گفتم:
:شماهم بهتره رو پرونده اى کار کنى که بهت احتیاج داشته باشند .نه اینكه فقط حكم سره.....استغفراهلل.از میز فاصله گرفتم وخواستم برگردم که مچ دستم را گرفت ومحكم فشرد.
وکیل:بهتره مودب تر باشى؛ خانوم کوچولو!
بر خالف انتظارى که داشت ،محكم دستم را کشیدم وبرگشتم و صندلی کنار دستم را بلند کردم وتا خواستم
عقده ام را سرش خالى کنم ،سرباز خودش را به من رساند وکارم را نیمه تمام گذاشت.
سرباز:آروم باش! دارى چیكار میكنى؟ مى برنت انفرداى.
عقب کشیدم بین نفس هایى که با صداى بلند می کشیدم ،نگاه پر خشم ونفرتم را در چشم هاى عصبى وسرخش
دوختم .
دالیا:دفعه ى اول واخرت باشه که بى اجازه دست به من زدى( .فریاد کشیدم) فهمیدى؟؟
دراتاق بازشد ونگهبان زن وارد اتاق شد .روبه سرباز پرسید:
نگهبان زن:چه خبره؟
سرباز که نمی دانم از سر چه ،هواى من را داشت ،گفت:
:چیزى نیست .تموم شد.نگاه از چشم هاى سرخش نگرفته بودم وبا همان نگاه  ،تمام خشم ونفرتم را روانه ى چشمان میشى اش کردم.
دالیا:دیگه نمى خوام ببینمت .برو دنبال یه پرونده دیگه.
وکیل:عادت ندارم کار نیمه تموم داشته باشم .در ضمن ،بهتره بدونى صدرى اعتراف کرده.
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به یك باره تمام وجودم خالى شد وچشمانم سرد وخاکسترى! خدا لعنتت کند که شده اى فرشته ى مرگ! خدا
لعنتت کند که شده اى تیشه وباهمه ى توانت به ریشه ام میزنى.
با حرص روى صندلی اش نشست.
وکیل:بهتره اروم باشى تا بتونیم به چیزى که مى خواهیم برسیم .
نگهبان بیرون رفت وسرباز کنارم امد.
سرباز:بهتره اروم باشین ،در غیر این صورت برگردین.
چشم هایم را روى هم فشردم و بعد از ثانیه اى ،بازشان کردم وبه سمت صندلی باقى مانده رفتم ونشستم .سرباز
سرجایش برگشت  .چند دقیقه گذشت وباز هر دو سكوت کردیم .
زیر لب پرسیدم :
:چى گفته ؟انگار منتظر همین سوال بود.آرنج هایش را روى میز قرار داد.
وکیل:همه چى رو!
نفس هایم تند شد که گفت:
:حاال بهتره تمام ماجرارو برام تعریف کنى.با حرص خندیدم ومثل او آرنج هایم را روى میز گذاشتم .
:فكر کردى با بچه طرفى ؟پرونده ى مقابلش را باز کرد واز بین برگه ها کاغذى بیرون کشید وگفت:تمام حرف هایى که صدرى زده؛ نوشته
شده .بخون!
خواستم برگه را بگیرم که دستش را عقب برد.
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اروان:البته بعد از اینكه براى من تعریف کردى.
دیگرداشت زیاده روى میكرد .در یك حرکت ،برگه را از بین انگشت هایش بیرون کشیدم.
دالیا:اونى که تكلیف می داد ،معلم کالس اولم بود که دید راه به جایى نداره؛ کالسش رو عوض کرد.
صداى پوزخندش را شنیدم اما بى اهمیت ،مشغول خواندن آن برگه ى لعنتى شدم.
لعنت به تو صدرى که بى موقع به هوش اومدى .اتفاقات آن شب را ،در اینكه من و سینا با هم درگیر شده بودیم
وآن حیوان عوضى ،دختر ترسان مرا ازگردن گرفته بود ومرا تهدید به مرگش می کرد ،خالصه کرده
بودودیگرحرفى نزده بود.
برگه را روى میز کوبیدم .
:بهش بگو اعترافش رو پس بگیره .الزم نیست حرفى بزنه.چشمانش درشت ولحنش تمسخرآمیزشد.
وکیل:ان وقت میشه به منم بگى؛ عالقه ى شما براى مرگ چى میتونه باشه؟ اونم با اون طفل مظلومى که در راه
دارى؟
خدایا صبر بده؛ تا دندان هایش را باهم پایین نیاوردم.
دالیا:کاری رو که بهت میگم انجام بده .انقدر هم تو کارى که بهت مربوط نمیشه؛ دخالت نكن.
دستى به ریش هاى کوتاهش کشید .
وکیل:ولى من تا وقتى ندونم کارى نمی کنم .حداقل باید بدونى ،با وجود اون بچه ،دسته کم چند ماه دیگه مهمان
اینجاهستى وبه این زودى ها اتفاقی نمى افته.
بانفرت وپوزخند ى بر لب گفتم:
:بچه؟ مى تونى از همین االن ،مرده فرضش کنى .چون این اخرین باریه که منو تو این وضعیت میبینى.بار دیگر چشم هایش درشت شد.
 13سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

وکیل:تو چى میگى؟ اصال متوجه حرفات وکارهات مى شى ؟میدونى اگر خانواده شوهرت بفهمن ،ازت شكایت
میكنن؟
به صندلى ام تكیه دادم.
:تو فكر میكنى کسى که مرگ بزرگترین ارزوشه ،از چیزى هم میترسه؟!با نفرت نگاهم کرد:میدونى معنى اسمت چیه ؟
خدایا این مرد چه اصرارى به احمق بودن دارد.
دالیا:یعنى مادر زیبا.
خندیدم وادامه دادم :به نظرت از زیبایى من یا مادر بودن من ،چیزى هم باقى مونده؟!
آروان بختیارى ،به خیال خود ،تلنگر به چه کسى میزد ؟مگر باالتر از سیاهى هم رنگى وجود دارد که من
نمیدانم؟!
آروان با لحنى تند ،گفت:از مادریتت مونده! اونى که تواون شكمت داره رشد میكنه ،االن دیگه به تو حكم مادر
میده .میفهمى؟
خندیدم .با صداى بلند خندیدم .به بچه اى که از راه نامشروع به وجود آمده بود ،می گفت حكم مادرى ات راداده
است .اصال کى و چه کسى ،خواهان این بچه بود؟
باز با همان لحن نفرت گفت:
آروان:لعنت به هرچى زن مثل تو ،که خدا این هدیه ى پاكُ رو بهشون میده
خنده ام به یكباره قطع شد ونگاهش کردم .باید این مرد را سرجایش مى نشاندم.
:موافقم! فقط خدا ،مردایى رو هم که به بچه ها چشم دارن رو ،کنار این زن ها لعنت کنه .همان طور مرا نگاه می کرد .او چه می دانست درد در سینه ى من چیست .از جا بلند شدم .
دالیا:به صدرى بگو؛ من چیزى براى جنگیدن ندارم ولى اون چشم انتظار داره.
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به سمت در رفتم وبى آنكه برگردم وحال و روزش را ببینم ،از در بیرون زدم.
به سلولم برگشتم ومریمى راکه چشم انتظارم بود ،در آغوش گرفتم .مریم در این دور دست ها ،تنها فرد مورد
اعتمادم بود .تنها او بود که بى سوال و در سكوت ،مرا همراهى می کرد.
امشب باید از این موجود زنده درون وجودم راحت می شدم تا االن هم بى خود ،منتظر ماندم .روى تختم نشستم
ومریم کنارم آمد.
نگاهش کردم گفتم:
دالیا:حاضرى برام یه کارى بكنى ؟
از چهره اش میشد فهمید ،که از شنیدن صدایم شوکه شده است.
با خوشحالى وخنده گفت:
مریم:دختر تو که صدا به این قشنگى دارى ،چرا پس تا االن حرف نمیزدى؟
بى توجه به حرف وشادى اش گفتم:
:حاضرم دخترو مادرت رو بیرون ،همه جوره ساپورت کنم .فقط کارى که بهت میگم رو انجام بده.توتمام این مدتى که من ساکت بودم ،او برایم از خانواده اش واینكه چرا مرد همسایه را کشته بود،گفته بود ومن
می دانستم بعدازجداییش ،همراه دخترومادرش ،دریك خانه واقع در جنوب شهر ،زندگى مى کرده که از بخت
بد ،مردهمسایه با وجود زن وبچه ،قصد سو استفاده از مریم را می کند و اوهم در یك حرکت کامال غیر ارادى،
چاقوى تازه خریدارى شده اش را در شكم مرد جایى می دهد وحال منتظر حكم اعدامش است .به همین راحتى،
زندگى آرام مریم با حضور یك مرد عوضى ،به اتمام مى رسد .هرچند اوهنوز هم امیدش از بین نرفته ومى گوید
فعال که زنده هستم .
مریم:هرچى باشه قبوله.
می دانستم قبول میكند.
دالیا:فعال یه تیزى پیدا کن تا بقیش رو شب بهت بگم.
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پوزخندى زد.
مریم:همین؟ فكر کردم قراره یه نفررو بكشیم .
دردل گفتم؛ درست فكر کردى .چون مى خواستم از رشته ماما یى اش که نیمه رها کرده بود ،کمك بگیرم وبرایم
کورتاژ انجام دهد.
روى تخت دراز کشیدم وچشم هایم را بستم.
دالیا:فقط تیزى؛ نه ،چیزى که بشه باهاش یه سقط وانجام داد.
با ناباورى گفت :چى؟ سقط؟ مگه تو باردارى؟
می توانستم حدس بزنم تا به حال ،به شكم کوچك من توجه اى نكرده است.
دستى به روى شكمم کشید گفت:
مریم:اینكه بزرگه .ممكنه جونت رو به خطر بندازه .
زیر لب گفتم :بهتر .دیگه منتظر حكم قاضى نمیشم.
تا خواست حرفى دیگر بزند ،چرخیدم و رویم را به دیوار کردم وبا لحن جدى گفتم:
دالیا:حاالهم پاشو برو دنبال کارى که بهت گفتم .البته اگر مى خواهى به زندگی مادر ودخترت سروسامان بدى.
بى حرف از جایش بلند شد و رفت .من هم براى فراموشی کوتاه مدتم که شده ،خود را به خواب دعوت کردم.
یك ساعت یا بیشتر خوابیدم که صداى دادو فریاد بیدارم کرد.اول چشم هایم را باز کردم و بعد گوش
دادم.صداى مریم بود که با زنى به اسم زرى که خودرا همه کاره بند می دانست؛ در حال دادو فریاد بود.
آرام از روى تخت بلند شدم وبه راهرو رفتم .مریم با فحش هایى که من در کل زندگى ام جایى نداشت ومطمئن
بودم اوهم به لطف محیط زندان ،آن هارا یاد گرفته بود ،در حال مشاجره با زرى بود.
کنار مریم ایستادم وارام کنار گوشش گفتم:
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دالیا:آروم! چه خبره؟ االن نگهبان ها میان.
مریم با صداى بلند گفت:اخه این زنیكه ى ......داره حرف زیادى میزنه.
زرى که با چند زن دیگر مقابلمان ایستاده بودن ،گفت:
زرى:با منى تو ؟
وبعد ،نفهمیدم چه شد ،که ریختن سر مریم .بالخره طاقت نیاوردم وجلو رفتم .مریم را از زیر دستشان بیرون
کشیدم وزمانى که از روى زمین بلند شد ،متوجه ى آن چاقوومیله هاى کنار پایش شدم .پس دعوایشان سر این
وسیله هابود .تا به خود امدم ،مریم میله را برداشت وزرى چاقورا! خواستم جلو بروم که یكى از دوست هاى زرى
جلو امدوبا یك لگد محكم به ران پایم ،مرا به میله هاى پشت سرم کوباند.درد در تمام تنم پیچید ولى بى خیال
مریم نشدم.از جا بلند شدم وبا تمام دردى که در زیر دلم پیچیده بود ،فریاد زدم:بسه!
اما زرى وحشى شده بودو چیزى متوجه نمیشد.مریم ترسیده بود تا خواست رو به من حرفى بزند ،زرى به طرفش
حمله کردومن ،بى آنكه بفهمم؛ مریم راهل دادم وخودرا مقابل زرى انداختم .نمیدانم؛ قصد فداکارى نداشتم ،تنها
مى خواستم مریم را نجات دهم .زرى با تمام نیرویش چاقورا در دل من فرو کرد .دیگر توان تحمل درد
رانداشتم .روی زانوهایم نشستم و دستم را روى زخم فشردم .تا خواستم حرفى بزنم ،درد امانم را برید وهمه
جارا برایم سیاه کرد.
با سوزش بسیار زیادى روى شكمم ،بیدار شدم.درد داشتم وزیاد نمى توانستم تحمل کنم .
دهانم خشك شده بود .باتمام توانم گفتم:
دالیا:کسی اینجا نیست ؟
نگاهى به اتاق انداختم .بى شك در بیمارستان بودم.در اتاق باز شد وسرباز با دیدنم ،در را بست .خواستم در جایم
حرکت کنم که درد شدیدى زیر دلم پیچید وبدتر ازآن ،سوزش زخم روى شكمم ،باعث ضعف وسرگیجه ام شد.
دوباره در اتاق باز شد واین بار چند نفر ،داخل آمدند .روبه ان ها شدم .
:من خیلى درد دارم.دکتر ،کنار تختم امد وپرستارها طرف دیگه تخت رفتند.مالفه ى رویم را کنار زدند .
 17سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

دکتر:من دکتر زنان هستم وباید بگم شما به خاطر ضربه وخون ریزى بیش از حد ،فرزندتون رو از دست دادید.
پس آن درد زیر دل براى همین بود .خدایا شكرت! حداقل ،بهتر ازهمه توانستى بفهمى؛ واقعا این بچه برایم چه
حكمى داشت .
پرستار روبه دکتر گفت:
:خانوم دکتر ،االن وقته مسكن هاشونه .بخورن اروم میشن.بى حرف نگاهشان می کردم .به خواسته ام رسیده بودم وآنان فكر می کردند در شوك خبر بدشان هستم.آنان از
من چه می دانستند که توقع ناراحتیم را داشتند؟!
پرستار ،همان طور که پانسمان زخمم را عوض میكرد ،گفت:
:تا رسوندنت اینجا؛ کلى خون از دست داده بودى .سریع بردنت اتاق عمل ،براى همین دیر متوجه شدنباردارى .هرچند به گفته ى نگهبان ،با ضربه اى که خورده بودى؛ از توی زندان ،خون ریزیت شروع شده
بودودکترها کارى از دستشان بر نمى اومد.
خداروشكر! حداقل خودش متوجه شد که این بچه هیچ کجا از زندگی من نمى تواند باشد وتنها باعث بیشتر
ریختن آبرویم میشد .هرچند االن هم باید جوابگو باشم.
چند روزى به زوردکتر ،تحت مراقبت بودم و سرانجام با قرص و دوا ،از بیمارستان مرخص شدم وبه زندان
برگشتم.
مریم با دیدنم ،اشك مى ریخت وصورت زیبایش را خیس کرده بودومدام براى حفظ جانش ،تشكر می کرد.زرى
هم از آن روز به بعد همراه دوستانش به انفرادى رفته بودند .
من شكایتى ازش نداشتم .چون بى انكه بداند در حقم لطف کرده بود ومن براى لطفش ،اورا بخشیده بودم .با این
حال ،براى تنبیه ،به دستور رییس زندان ،باید چند صباحى را درانفرادى صبح می کردند تا مدت تنبیه شان تمام
شود.
تمام مدت این چند روز ،منتظر وکیل بودم اما خبرى از او نمى شد .تا اینكه بالخره بعد ازدو هفته ،نامم را صدا
زدند.
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سریع از جایم بلند شدم وبه اتاق مالقات رفتم .برعكس دفعه ى قبل ،همراه مادر وبرادرم آمده بود.
تیام به محض باز شدن در ،از روى صندلى اش بلند شد .
نزدیكتر رفتم وبه مادر اخم کردم .
دالیا:مگه نگفتم دیگه نیائید؟
تیام با شنیدن صدایم ،لبخندى زد.
:چقدر دلم براى صدات تنگ شده بود.روى صندلى ام نشستم.
دالیا:بهتره بودعادت مى کردى بهش؛ چون چند وقت دیگه مجبور میشى عادت کنى.
مادر در میان اشك ریختن هایش گفت:
مادر:خدا نكنه دخترم؛ وکیلت به ما گفته ،همه چى درست میشه .
به ثانیه نكشید نگاه خشمگینم را به چشم هاى پراز نفرتش دوختم.
:ایشون بى خود کردند.تیام دلخور شد:دالیا ،بهتره آروم باشى ،ایشون تنها وظیفشون رو انجام دادند.
چشم غره اى رفتم ونگاهم را به صورت تیام دوختم.
:مى شه یه لطفى کنید و ،بزارید من تو درد خودم بمیرم؟میشه کاسه داغ تر از آش نشی؟!میشه فكر کنید مناونشب با بهارم مردم.چرا متوجه نمیشید؟! من نمى خوام زنده بمونم؛چرا مى خواهید برای
دل خودتونم که شده ،منو زنده نگه دارید؟! چرا نمى فهمید ،من مى خوام بمیرم واگر قاضى حكم نده ،مجبور
میشم خودم اینكارو بكنم.
 19سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

مادر ،صداى گریه اش را رها کردوبا ضجه زدن گفت:
مادر:چون تو دارى براى بهارت ،خودتو نابود میكنی ،منم براى دالیام! چون ،همون طور که تو مادرى ،منم مادرم.
بااین تفاوت که تو ٦سال مادربودى و من٢9ساله که مادرم  .نمى تونم به همین راحتى چشم ببندم بزارم روز
مرگت برسه.
نمیدانم ،انقدر درگیر خودبودم یانه؛ کال تو این چند وقت ،انقدر احمق شده بودم که نمى توانستم مادرم را درك
کنم.
سرم را پایین انداختم.
:گریه نكن قربون اشكات! ببخش خسته ام؛ از همه چى بریدم .بهار زندگیم ،رفته دیگه مثل قبل قدرت ،فهم ودرك ندارم .تو به دل نگیر.
تیام مادر را به آغوش گرفت:
تیام:آروم باش عزیز دلم .خودم دالیا بهت برمیگردونم .انقدر بى تابى نكن.
آرنج دست هایم را روى میز گذاشتم با دست روى چشم هایم را پوشاندم.
دالیا:مامان جون ،تورو خدا اگر مى خواهى آروم باشم و دل نشكنم  .برو و دیگه نیا .من ،دیگه تحمل هیچ چیزى
رو ندارم.
صداى گریه اش شدت گرفت.تیام با استفاده از زور مردانه اش ،مادر را از جایش بلند کرد.
تیام:ما بیرون منتظریم.
در همان حالت ،به رفتنشان نگاه می کردم که صداى آروان بلند شد.
آروان:تو واقعا چه مرگته؟
به صندلى ام تكیه دادم وبى انكه به حرفش توجه کنم پرسیدم:
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دالیا:پیغام منو رسوندى؟
اوهم به صندلى اش تكیه داد .پوزخندزد وپرسید:
اروان:چه مرگته؟
با حرص ،دندان هایم را روى هم فشردم.
:پرسیدم پیغام منو رسوندى به صدرى؟جلو آمد .در چشم هایم خیره شد.
:رسوندم .گفت تا ابد رازت تو سینمه؛ ولى پاى کارمم وایمیستم.با عصبانیت غریدم.
:غلط کرد.مگه نگفتى الل بشه؟!آروان:تو واقعا چرا اصرار دارى خودت رو قاتل نشون بدى ؟!
:کوتاه بیا نیست .نه؟کمى مكث کرد:نه کوتاه بیا نیست وتنها ازت خواسته ،بعد از اون ،هواى زن وبچه هاش رو داشته باشى .تو همین
یكى دو هفته هم کارات رو درست میكنم تا بعد دادگاه ازاد بشى.
بادست روى میز کوبیدم.
:ای لعنت به تو صدرى!ایستادم که برگردم ،پرسید:
آروان:اون بچه مال شوهرت بود؟
همین را کم داشتم که او مرا این چنین بداند.
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دالیا:چیه ؟بهم می خوره چیكاره باشم؟
:نمیدونم .ولى منم ندیدم مادرى از بچش انقدر متنفر باشه .پوزخندى عمیق زدم .
:اون زمان که مادر ها با چنگ و دندون بچه ى تو شكمشون رو نگه می داشتن تا به صالح و مصلحت خودشون،یكى دیگه رو بدبخت کنن ،گذشته .االن شرایط مهم تر از همه چیزه.
آروان به چشم هایم خیره شد .گویى به دنبال حقیقت مى گشت .
دالیا :پیدا کردى ؟
متعجب گفت:
_:چی رو ؟
دالیا:چیزى که تو چشم هام به دنبالشى.
آروان بى آنكه جا بخورد گفت:
:تو زبونت یه جور مى چرخه ،چشم هاتم یه حرف دیگه دارن .کال همیشه باهم سر جنگ دارن.دالیا:مهم نیست .عمرشون کوتاهِ و تا سوت پایان بازى ،زمان زیادى باقى نمونده.
در این مدت،هرکارى توانستم انجام دادم تا صدرى کوتاه بیاید اما بى فایده بود.کار خود را کردودر دادگاه
اعتراف کرد که در دعوا ومشاجره ى من وسینا دخالت کرده ودرست زمانى که سینا یك دستش را به گردن من
ودست دیگرش رابه گردن بهارم گرفته بود ،سر میرسد وبا سینا درگیر میشود .
صدرى ،یكى از بادیگاردهاى شخصى سینا بودو بااین حالى که سینا هیكل بسیار ورزشى ودرشتى داشت ،اما در
مقابل صدرى ضعیف به نظر مى آمد.
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سینا بادرگیر شدن صدری ،مارا رها کرد وباعث شد هردوى ما براى نفس گرفتن روى زمین بى افتیم وشروع به
سرفه کردن بكنیم.
باهرجان کندنى بود ،به سمت بهار رفتم و جسم نیمه جانش را به آغوش کشیدم وزیر گوشش گفتم:
دالیا:دیگه نمیزارم نزدیكت بشه.
اما نشد.سینادر یك حرکت ،صدرى را غافل گیر کرد واورا به پایین پله ها هُل دادوخود را سریع به ما رساند.
بهار را از من گرفت وبه سمت اتاقش رفت.صدرى گیج از پله ها باال امد در حالى که سرگیجه داشت ،به سمت
سینا رفت واورا از پشت گرفت وبه سمت نرده ها پرت کرد .سینا غافل گیر شد ونتوانست خود را کنترل کند و،
همراه بهار ،به طبقه پایین پرت شدند .صدرى هم بعد ازان ها ،روى زمین افتاد وبی هوش شد.
نمیدانم چه مدت در همان حال بودم که از سكوت انجا به خود امدم واز جایم بلند شدم و به سمت نرده هارفتم
وبه پایین نگاه کردم.
صدرى همه چیز را گفت؛ به جز موضوع ظهر وتمام رازهایم را نزد خود نگاه داشت .
تنها لحظه رفتن نگاهم کرد وگفت:
صدرى:زن وبچه هام رو به تو سپردم  ،مراقبشون باش.
ناله ها وصداى گریه ى مادر سینا ،قطع شدنى نبود.تمام مدت در حال نفرین کردن من وصدرى بودومى گفت؛ من
و صدرى  ،با هم دست به یكى کردیم تا سینا را بكشیم وباید مرا هم اعدام کنند.
او نمی دانست حرف دل مرا میزند ومن حاضر بودم طناب دار را با افتخار به دور گردنم بیندازم تابا خیال راحت
پیش بهارم بروم .اما صدرى بى گناه ترین ادم داستان بود واگر بالیى سرش مى امد ،من هرگز خودرا نمى
بخشیدم .
آروان کنارم امد وبا خوشحالى گفت:تبریك میگم؛ بال خره تمام شد.
نگاه طوفانى ام را به صورتش انداختم:کال یا بى شعورى ،یا خیلى سعى می کنى خودت رو بى شعور نشون بدى!
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به ثانیه نكشید خشم جاى خوشحالى اش را گرفت.
آروان :تو بعداز زندان یه دوره فشرده به امین آباد احتیاج دارى( .فریاد کشید)روانى.
به سرعت از دادگاه بیرون رفت.
امروز بعداز چهارماه زندانی بودن ،آزاد مى شدم .مریم از صبح مدام قدم میزدوبا تمام وجودبرایم خوشحال
بودوجالب این بود که تمام دارو ندارم را درآنجا به دیگران بخشید.رسمى که من اصال چیزى از آن
نفهمیدم.جالب تر ازآن  ،موقعى بود که نامم را صدازدند.تمام بندها بیرون آمدن وشروع به کِل کشیدن کردند .
مریم ،شال مشكى رنگ خودرا به سرم انداخت ومانتویى که نمی دانم مال چه کسى بود را به تنم کرد.
 :نونوار شى که اون بیرون منتظرتن.به راه رو امدیم .تمام زندانى ها کل مى کشیدن واز آزادیم لبخند بر لبانشان نقش بسته بود.
جلوى در ایستادم ومریمى که رفقیق تنهایى هایم بودرا به آغوش کشیدم.
مریم گریه میكرد وبا همان بغض گفت:
:حاللم کن من اونى نبودم که تو دیدى ،کارى هم که خواستى انجام ندادم ولى بیرون رفتى ،حداقل یه سر بهمادرودخترم بزن تا دلم اروم بگیره؛ اینم ادرس.
کاغذى درون دستم جایى دادوفاصله گرفت ورفت.حتى منتظر جواب هم نماند .دنبال نگهبان راه افتادم وبعداز
مدت کمى ،کارهایم تمام شدوپشت در اصلى ایستادم تا در را برایم باز کنند.
آدرس خانه مریم را دردست فشردم وبا بازشدن در ،فصلى دیگر از زندگیم را آغاز کردم.
فصل دوم
روبه روى در ،تمام آن هایى که چشم انتظاریم را می کشیدند ،دیدم.
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واقعا؛ چرا تا به حرف در نیایى ،دردت را متوجه نمى شوند؟! چرا فكر می کردند با این استقبال گرم ،حال من
خوب مى شود؟
اولین نفرى که خودرا رساند ،تیام بود .بى حرف ،مراآنچنان محكم به آغوش کشید که صداى تمام استخوان هایم
بلند شد.
صورتم را بوسیدوبابغض وخوشحالى گفت:
:خدایاشكرت.چقدر دلم برات تنگ شده بود .نازدردون دردونه!نازدردونه ،لقبى که پدر برایم گذاشته بود .تیام عقب کشیدومراهمراه خود به سمت بقیه برد.با صدایى بلند روبه
همه ،گفت:
 :بفرمایید .بالخره خدا این نازدردونه ى ما رو برش گردوند .نگاهم در چشم هاى مادرم افتاد.بى وقفه اشك مى ریخت.روى دیدنش را نداشتم اما بااین حال ،جلو رفتم وبى
آنكه حرفى بزنم در آغوشش جای گرفتم وبوى تنش را به ریه هایم فرستادم  .مثل همیشه بوى یاس را میداد.
صداى اعتراض پدربلندشد.ازمادرجداشدم وبه پشت سرم نگاه کردم.پدر عزیزم که بعد از آن سكته ،زمین گیر
شده بودوحال،رفیق تمام لحظه هایش،آن صندلی ویلچر شده بود.
جلوى پاهایش زانو زدم وگفتم:
:اخه قربونت برم؛ شما چرا اومدى؟ من که خودم داشتم مى اومدم.دستش را به سختى بلند کرد و روى سرم گذاشت.
:تمام ساعت ها،دقیقه ها،حتى ثانیه هارو شمردم تا برسه به این لحظه؛ ان وقت فكر میكردى از دستش میدم؟تمام صورتش را غرق در بوسه کردم ودر دل گفتم :خدایا ،چگونه باقی عزیزانم را از یادبرده بودم؟
خاله روشناوعمه هانا ،باناراحتى شكایت کردندوباعث شدند بلند شوم.روبه بقیه برگشتم .اول با خاله وبعد با عمه
ام  ،روبوسى کردم وبه ترتیب دخترخاله ام نگار،دختر عمه هایم هیوا،ویداو درآخرباپسرخاله ام سینا سالم واحوال
پرسى کردم.
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تیام کنارم قرار گرفت گفت:
:دالیا جان ،خانوم بختیارى هم زحمت کشیدن اومدند.کمى دورترازما،همان خانم وکیل جوان روزهاى اول که با پرحرفى اش،سرم را میبرد ،ایستاده بود.
بادیدنم ،جلو آمدودستش را به طرفم گرفت گفت:
:سالم آزادیتون مبارك باشه.راستش من هم از طرف خودم وهم از طرف آروان اومدم.دستش را فشردم وبعدازتشكر کردن روبه تیام گفتم:
:بهتره بریم تا بقیه خسته نشدند.تیام که متوجه نشد چه مى گویم روبه بقیه گفت:
:بهتره بریم .دالیا خسته است؛ باید استراحت کنه.براى رهایى از همه ،سرجایم ایستادم.با رفتنشان تیام مقابلم ایستاد وپرسید.
:پس چرا نمیایى؟دالیا:شما برید منم میام.
تیام جاخورد.
:کجا بریم ؟همه ى ما اومدیم که توروببریم.دالیا:میدونم .ولى قبلش مى خوام برم جایى؛ بعدش میام.
تیام کفرى شد.
 :باشه بیا بریم  ،مامان وبابا رو برسونیم بعدهرجا خواستى میبرمت.اخم درهم کشیدم وبا ناراحتى گفتم:
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دالیا:تیام ،برو تا تحملم تموم نشده .نترس بچه نیستم که نگرانى!
نازار بختیارى که متوجه ى حضورش نشده بودم .براى جلوگیرى از بحث ،جلو اومد وگفت:
نازار:اقا تیام ،اگراجازه بدین؛ دالیا جان  ،باماشین من برن .من هم با شما میام .اینطورى وسیله دارن وجاى نگرانى
نیست.
تیام ،نگاهى پرازخشم بهم انداخت وبى حرف به سمت ماشین رفت.نازار دستم راگرفت ومرابه سمت ماشین
خودبرد.
نازار:دالیا جان  ،بهتره یكم بهشون حق بدى؛نگرانتن.
ازداخل ماشین ،کیفش را برداشت وسوئیچ را کف دستم گذاشت گفت:
:مراقب خودت باش.زیر لب تشكرکردم وبعدازرفتنش،پشت ماشین نشستم وراهی بهشت زهرا شدم.
مگر مى توانستم قبل از دیدن بهارم  ،کنار عزیزانم باشم ؟ مگر میشد بیرون بیایم وسر مزارش نروم؟! عزیزى
که حتى اجازه ى حضورم درخاك سپاریش را ندادند .حال ،بعدازاین همه مدت که هرشب قول رفتنم را می دادم،
چگونه بى خیال دیدنش مى شدم .نمیدانم؛ حكمت خداوند چه بود که هر قولى به بهارم دادم ،نتوانستم پایبند آن
باشم.
به محض رسیدن به بهشت زهرا ،صداى زنگ موبایلى داخل ماشین پیچیده شد .صندلی کنارم را نگاه کردم.
مقدارى پول ویك موبایل کنار هم قرار گرفته بود .موبایل را برداشتم وبا دیدن اسم عالى محمدى ،متوجه شدم
تیام پشت خط است.
دستم راروى صفحه کشیدموتماس را برقرار کردم.تیام بى آنكه جواب سالم دهد گفت:
:قطعه٢٠9ردیف١٤شماره ى٢٣وبعد قطع کرد.گوشى را روى صندلى پرت کردم وبا دیدن اولین گل فروشى ،تمام پول روى صندلى را گل خریدم
وبه سمت مزارش راهى شدم.
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پاهایم مى لرزید ونفس هایم سخت باال مى امد .واقعا عذابى بزرگ تر ازاین هم براى یك زن وجود دارد؛ که به
سرخاك فرزندش برود؟! آن هم دخترى که تمام زندگى ،امیدورویایت بود .اصال با چه رویى آمدم؟ مگر نگفتم
دیدنت بماند تازمانى که پیشت بیایم؟! خدایا ،چرا نخواستى به دخترم برسم؟ چرا نزاشتى با همان اتهام قتل،راهی
دیار بهارم شوم؟ مگر مهم بود ،آدم ها چه فكرى می کنند؟!می گذاشتى مرا قاتل بنامند؛ چه فرقى داشت؟ مهم
این بود االن کنارش بودم نه سرخاکش.
بادیدن اسم بهارم ،روى سنگ قبر ،گل هاى درون دستم روى زمین رها شدوخود،روى زمین کنار قبر فرشته ى
کوچك خود نشستم وگفتم:
:بهارم ،مامان جون ،دختر خوشگلم ،چرا اینجورى شد ؟من که مى خواستم فرار کنم ،من که داشتمنجاتت می دادم ،چرا خدا کمكون نكرد؟ چرا نخواست قول هام رو بهت ثابت کنم؟ اخه من االن اینجا ،بدون تو
،چیكار دارم بكنم؟ چه طورى بدون تو زندگى کنم؟ توهمه ى زندگیم بودى ،چه طورى صبحم رو،شب کنم ؟
وقتى نیستى که به عشقت از خواب بلند بشم .فكر نكنى مامانت نامرد بود؛ تنهات گذاشت .نه! به خدا من به هر
درى زدم ولى نشد .راستش از وقتى اشكاى مامانى رو دیدم ،نتونستم دیگه به خودکشى فكر کنم .ولى بهار
،زندگی مامان بى بهار ،دیگه زندگى نیست .فقط جهنم؛ همین!
تمام سنگ قبرش را با گالب شستم وگل هارا همانند بهارم که پرپر شده بود ،پرپر کردم وآنقدر به اسم
دخترکم روى سنگ مزارش ،خیره ماندم تا آفتاب جایش را به ماه داد ودیگر نام عزیزم دیده نشد.
با تاریكى هوا ،به خود امدم .شب شده ومن ساعت ها نشسته وبه سنگ قبرش خیره شده بودم .درست مثل زمان
هایى که به خواب مى رفت ومن در کنارش مى نشستم وبه صورت عروسكیش چشم مى دوختم.
دستم را روى اسمش کشیدم وگفتم:
:بهارم ،زیاد تنها نمى مونى .میدونم اگر با طناب دار نشده با غصه .نبودنت رو خوردن ،بالخره دق ممیكنم وزودمیام پیشت .پس تا اون موقع می سپارمت دست خدا عزیزکم.
نامش را بوسیدم وزیر لب زمزمه کردم:
:میدونم خدا تنهات نمیذاره ولى بابت تمام لحظه هایى که باید مى بودم ولى نبودم؛ منو ببخش .بابتتمام عذابى که کشیدى ،مامان رو ببخش .هرچند من خودم رو نمى بخشم ،ولى تو منو ببخش .
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به محض قرارگرفتن در ماشین،صداى زنگ گوشى بلند شد.بادیدن اسم عالى محمدى ،تماس را برقرارکردم
ودرسكوت گوش کردم .
صداى پراز نگرانی تیام آمد:
:دالیا ،خواهرى؟ چرا جواب نمیدى پس؟دالیا:دارم میام.
تیام با شنیدن صدایم گفت :
:صبر کن دارم میام دنبالت؛نزدیكتم .فریادکشیدم وعقده ى بهارم رابرسرتیام آوار کردم.
دالیا:دفعه ى آخرى باشه که ازمن حساب مى کشى وقبل از اینكه بخوام ،برام تصمیم گیرى میكنى.نگرانیتم بزار
وقتى که خودم خواستم .وقتى میگم دارم میام ،یعنى دارم میام .نه مى خوام حرف بزنى نه مى خوام دیگه زنگ
بزنى.
قطع کردم وگوشى را روى صندلی کناریم کوبیدم .می دانم در نهایت پستى ،جواب نگرانى ومحبت تیام را دادم
ولى چه کنم که بهترازاین درتوانم نمانده است .حال ،که مرا به دل خودشان پایبند این زندگى کردند ،باید با
دالیای جدید هم بسازند.
باپیچیدن در کوچه  ،تیام ونازار را جلوى در دیدم.با همان سرعت ،روى پل پارگینگ پیچیدم وبعداز خاموش
کردن ماشین ،پیاده شدم .تیام جلو آمد وباصدایى که دست کمى از فریاد نداشت ،گفت:
:تو انقدر نفهم شدى که فرق تعیین تكلیف رو ،از نگرانى تشخیص نمیدى ؟نگاهم را ازش گرفتم وبه سمت نازاررفتم .سوئیچ را به دستش سپردم وروبه تیام گفتم :
دالیا:یكم تحمل کن !خودم رو جمع وجور کنم. .ازاینجا میرم که دیگه نگران نشى
نازار دستش را روى شانه ام گذاشت وبامهربانى گفت:
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:نارحت نشو!خیلى نگرانت بود.برگشتم تا جوابش را بدهم .که کسى با عصبانیت گفت:
:نازار دخالت نكن .موضوع خانوادگیه؛ بهتره برى سوار ماشین بشى تا بریم.نازار عقب رفت ومن توانستم ماشین کنار خیابان را ببینم .خودش بود؛ آروان بختیارى! آنچنان اخم کرده بود که
خطى مابین ابروهایش جا خوش کرده بود.
نگاهش را به صورتم انداخت.پوزخندى زد
آروان:مزاحمتون نمیشیم .خسته شدین .بفرمایید استراحت کنید.
پوزخند زدم وروبه نازار گفتم:
 :بابت ماشین وپول ممنون.شب خوش!معطل نكردم وبه سمت خانه رفتم .صداى پرخشمش را شنیدم
آروان:منتظر چى ایستادى؟ سوارشو بریم دیگه .
تمام برق ها خاموش بود  .یكراست از پله ها باال رفتم وبه اتاق مجردیم پا گذاشتم .همه چیز سر جایش بود .بهار
همیشه مى پرسید :مامان،منم اگه یه روز عروس شم اتاقم رو نگه میدارى؟ چه کسى می دانست ،بهار من ،تنها
٥بهار از زندگیش را مى بیند؟!
مانتو وروسریم را درآوردم که در اتاق باز شد وتیام داخل اتاق شد .نگاهش کردم ومنتظر حرفش شدم.
دلخور نگاهم کرد وگفت:
تیام:مامان وبابا خونه عمه هستن .بهتره لباس عوض کنى یه سر بریم اونجا.
عصبى فریاد زدم.
 :اون وقت کى بهشون اجازه داده واسه منه عزیزازدست داده ،جشن بگیرن؟ اصال کى اجازه داده بهار منوفراموش کنن؟!
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خواست حرفى دیگر بزند که باز فریاد کشید.
:دست از سر من بردارید تا خودم رو راحت نكردم .جورى وانمود نكنید که انگار اتفاقى نیفتاده؛ این منو بیشتردیوانه میكنه .راحتم بزارید.
بى حرف از اتاق بیرون رفت.من ماندم واین بغض سنگینى که توان شكستنش را هم نداشتم .حوله ام را برداشتم
وبه سمت حمام رفتم .بعداز مدت ها دوشى باالى ١٠دقیقه گرفتم وبا همان حوله به روى تخت رفتم خوابیدم.
با نوازش هاى موهایم ،از خواب بیدار شدم ومادر راباالى سرم دیدم .لبخندى زد واز روى تخت بلند شد و گفت :
مادر:پاشو مادر جان ،از دیشب با این حوله خوابیدى؛ سرما مى خورى .
درجایم نشستم وسالم کردم .
به سمت در رفت.
مادر:سالم به روى ماهت گل دختر ،پاشو بیا پایین؛ صبحانه بخور.
با رفتن مادر ،ازجایم بلند شدم وبه سراغ کمد قدیمی لباس هایم رفتم .تو این ده سال ،حسابى وزن اضافه کرده
بودم ولى در مدتى که در زندان بودم ،تمام وزنم را ازدست داده بودم وحتى الغر تراز زمان مجردیم شده بودم.
یك دست بلیزوشلوار مشكى برداشتم وپوشیدم .موهاى بلندم راکه تا باالى ران پایم می رسید ،بافتم وبه صورت
گوجه پشت سرم جمع کردم.باید کوتاهشان میكردم .بهارم نبودتاباهم از موهاى بلندمان لذت ببریم .دیگر نبود
تا هردو موهایمان را بلند کنیم .موهاى بهارم تا کمرش بود ،درست نصف بلندى موى مرا داشت .یكى از
آرزوهایش ،رسیدن بلندی موهایش ،به اندازه ى بلندى موى من بود.
با صدازدن مادر،به طبقه ى پایین رفتم و وارد آشپزخانه شدم .تیام و پدرومادر ،سرمیز نشسته بودند.سالمى کوتاه
کردم وکنار پدر نشستم .
موهایم رانوازش کردوبا لبخند گفت:
پدر:خوش اومدى؛ بابا جون!
دستش را گرفتم،بوسیدم وگفتم:
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:مرسى؛ بابا جون !در سكوت صبحانه ام را خوردم وبه اتاقم برگشتم.مى خواستم به دیدن مادرودختر مریم بروم .بازهم سراغ کمد
لباس هاى قدیمى ام رفتم ویكى از مانتوهایى که ازهمه بلند تر بود را انتخاب کردم وپوشیدم.شال مشكى هم
رنگ بقیه لباس هایم به سر کردم واز اتاق بیرون رفتم.
هم زمان با من ،تیام از اتاقش بیرون آمد وبا دیدنم پرسید:
 :جایى مى رى ؟دالیا:معلوم نیست ،دارم میرم بیرون.
نزدیكتر شد.
تیام:کجا؟
نفس عمیقى کشیدم ونگاهش کردم.
 :اگر منظورت به اینه که حساب پس بدم؛خدمتت باید بگم توقع بی جایى دارى وبراى بار چندم ،تو کارمندخالت نكن.
تیام:توهم یادت نره منم تیامم،همون برادرى که یه عمر همه جا کنارت بود .کارى به کارت ندارم اما یادت نره،
هرجا به مشكلى خوردى یه برادرى هست که بشه روش همه جوره حساب کرد.
االن باید شرمنده می شدم اما نشدم .من روزهایى به بردار نیاز داشتم که نبود؛روزهاى سختى که جز صدرى،
کسى برایم دل نسوزاند وکنارم نبود .مهم نیست؛ توقع ندارم فقط کسى هم از من توقع نكند.
ازپله ها پایین آمدم .به سمت در رفتم که مادر صدایم زد.کفش هایم را پوشیدم ومنتظرش ایستادم .جلو امد وبى
حرف دسته پولى همراه با یك عابر بانك به طرفم گرفت وگفت:
مادر:اولین کارى که مى کنى  ،براى خودت یه گوشى با سیم کارت بگیر؛ بعدهم برو خرید .در ضمن ،تو اون
کارت مبلغ زیادى پول هست .
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اصال حواسم به این چیزها نبود.تشكر کردم وخواستم ازدر بیرون بزنم که یاد آدرس افتادم .کفش هایم را
درآوردم وبه اتاقم رفتم .به گوشه ى اتاق نگاه کردم .لباس هایم آنجا نبودند .به سراغ مادر رفتم وپرسیدم:
:مامان ،لباس هاى من کجاست ؟مادر:ریختم رفت.
با ناراحتى گفتم:
دالیا:مامان چكار کردین؟ من تو جیبش ،یه کاغذ مهم داشتم.
مادر :اما من لباسات رو نگاه کردم ،چیزى نبود.
دالیا :مگه میشه؟ من خودم تو جیبم گذاشتم .
:شاید ازجیبت افتاده باشه.این جورى باید صبر می کردم تا دوباره ازمریم آدرس می گرفتم واین زمان زیادى طول می کشید.
کالفه روى صندلى داخل آشپزخانه نشستم .
مادر:چى شد؟
دالیا:هیچى؛ اون آدرس برام خیلى مهم بود.
تیام که قسمتى از حرف هاى مارا شنیده بود ،به آشپزخانه آمد وگفت :
:شاید تو ماشین نازار خانوم انداخته باشى.همانند جرقه بلند شدم .اى کاش .همین طور باشد.
تیام:بزار زنگ بزنم بهش .
تلفن همراهش را از جیبش بیرون آورد و شماره ى نازار را گرفت.چندبارى تالش کرد اما بى فایده بود ؛جواب
نمی داد .ناامید شد وشماره ى آروان را گرفت.بار اول جواب داد وتیام مشغول حرف زدن شد.
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با قطع کردن تماس ،پرسیدم :
:چى شد ؟تیام :نازار خانوم ،رفته دادگاه؛ البته بى ماشین .بزار بعدظهر کارم سبك شد ،میرم دفترشون ،ببینم تو ماشین
افتاده ؛یا نه؟!
از جایم بلند شدم.
دالیا:نمى خواد .من یه سرى کار هاى دیگه دارم ،انجام میدم و بعد هم میرم دفترشون؛ فقط آدرس وشماره ى
دفترشون رو برام بنویس تو یه کاغذ.
بعد از گرفتن آدرس وشماره تلفن ،بیرون آمدم ویكراست به سمت یك گوشی فروشى رفتم ویك تلفن همراه
بایك خط خریدم واز آنجا یك تاکسى گرفتم وآدرس خانه ى صدرى را دادم .تمام مدارك مهم واسناد مهم
مربوط به کار سینا وبرادرش ساسان در دست صدرى بود وباید تا دیر نشده بود ،آن ها را به دست مى آوردم تا
براى جان صدرى کارى می کردم. .پشت در ساختمانشان ایستادم وچون نمیدانستم کدام واحد مى نشینند ،زنگ
واحد ١را زدم وپرسیدم
دختر بچه اى صدایش بخشید:کى هستى؟
:سالم ،شما میدونید منزل صدرى کدام واحده؟با کمك دختر بچه اى که حدس میزدم از دوست هاى دختران صدرى باشد ،فهمیدم واحد چهار زندگى می کنند.
واحد ٤را فشردم وبا شنیدن صداى زنى خودرا معرفى کردم وخواستم در را باز کند.
بى حرف در را باز کرد.وارد ساختمان شدم ودر همان طبقه ى اول ،واحد ٤را پیدا کردم .پشت در ایستادم وزنگ
در را فشردم .درباز شد وزن صدرى با رنگ و رویى رفته کنار در قرار گرفت .کفش هایم را از پاهایم در آوردم
وبعدازسالم کردن ،داخل خانه رفتم .خانه کوچكى بود .انقدر که با یك نگاه تمام خانه را میتوانستى ببینى.روى
اولین مبل جلوى راهم نشستم .
از کنارم گذشت و مقابلم نشست .پرسید :
زن صدرى:کارى داشتین؟
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از ظاهرش پیدا بود حوصله ندارد.رفتم سراغ اصل مطلب.
دالیا:من یه سرى مدارك دست صدرى داشتم براى اونا اومدم.
سرى تكان داد.
:االن میارم .از جایش بلند شد وبه تنها اتاقشان رفت وبا یك ساك وکیف برگشت.
کیف را برداشتم وبا چك کردن مدارك ،زیپ کیف را کشیدم وکنار پایم گذاشتم .سراغ ساك رفتم وبا دیدن
پول هاوطالهایم زیپش راکشیدم وکنار پایم قرار دادم.
تشكر کردم واو تنها سر تكان داد.روزهاى ناامیدیش را تجربه کرده بودم .می دانستم نا امیدى زندگیش را مختل
کرده است.
بار دیگر زیپ ساك را کشیدم وچند بسته پول بیرون اوردم وروى میز گذاشتم گفتم:
دالیا:این حقوق چند ماه صدریه که نگرفته بود.تا زمانى هم که آزاد بشه ،باقی پول ها براى شما کافیه ؛اما اگر
مشكلى داشتین ،کافیه به من بگید .کمكتون مى کنم .
متعجب پرسید:
زن صدرى:آزادى ؟
ایستادم :بله آزادیش.
باران اشك هایش جارى شد.
:یعنى ازاد میشه؟ شما ازش شكایت ندارید؟نفس هایم سخت شد.دستم را به شالم گرفتم وآن را باز کردم .
دالیا:تنها کسى که مقصر نبودصدرى بود .پس تا جایى که بتونم ،تمام تالشم رو میكنم تا برش گردونم پیشه بچه
هاش.
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جلو آمد ومرا درآغوش گرفت وباکلماتى که درمیان هق هق هایش میگفت ،چیزى شبیه به تشكر میگفت.
عقب کشیدم وبه صورتش نگاه کردم گفتم:
دالیا:تشكر الزم نیست .صدرى به گردن من بیش تر ازاینها حق داره .
زیرلب ،خداحافظى کردم وبه سمت در راه افتادم .تاکسى مقابل در ایستاده بود سوار شدم و آدرس خانه را دادم
.بعداز گذاشتن وسایل هایم در خانه ،به سمت دفتر نازار راه افتادم.
به آدرس نگاه کردم .میدان ونك بود و خوشبختانه نزدیك بود .بعداز ٢٠دقیقه گذراندن در ترافیك ،تاکسى
جلوى ساختمان نگه داشت.
ساختمانى چهار طبقه بود که در طبقه ى سوم تابلوى دفتر وکالت آروان ونازار بختیارى نصب شده بود.جلوى
آسانسور ایستادم ودکمه اش رافشردم.به محض رسیدن آسانسور در طبقه ،جلو رفتم وتا دستم را بلند کردم
براى باز کردن در،چیزى محكم به صورتم کوبیده شد.از شدت درد ،تمام صورتم وسرم تیر می کشید.عقب عقب
رفتم وقبل از اینكه سرم گیج برود  ،روى زمین نشستم .دستم را روى بینى ام گذاشته بودم واز درد ناله می
کردم.صداى مردى را شنیدم.
:خانوم خوبید؟به زور چشم هایم را باز کردم ومرد روبه رویم رادیدم.ازترس ،رنگ به صورتش نمانده بود.به زور زمزمه کردم.
دالیا:خوبم.
مرد:ببخشید ؛من عجله داشتم .شماهم پشت در ایستاده بودین.
دستم را مقابل صورتم گرفتم وبا دیدن خون از جایم بلند شدم.
بالفاصله کیف وگوشیه متالشى شده ام را برداشت وگفت
مرد:متاستفم ،گوشیتون شكسته.
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با حرص کیف وگوشى ام را گرفتم وبه سمت آسانسور رفتم.دنبالم آمد وبى حرف سوار آسانسور شد.انقدر درد
داشتم که بی خیالش شدم .طبقه ى سوم را زدم وبه دیوار آسانسور تكیه دادم .باتوقف آسانسور ،جلوتر از من
دررا باز کرد.با عصبانیت گفتم :
دالیا:یواش بابا؛ االن میزنى یه نفر دیگه روهم ناقص میكنى.
شرمنده شد .سربه زیر انداخت.
:ببخشید؛ به خدا از قصد نبود .بفرمایید!از کنارش ردشدم وبه راه رو قدم گذاشتم وبه سمت دفتر نازار که کنارش تابلویى کوچك از نام هایشان به دیوار
زده شده بود ،رفتم .بازهم جلوتر ازمن زنگ را پشت هم فشرد.دخترى در را باز کرد وبادیدن مرد گفت:
دختر:آقاى یوسفى چیزى جاگذاشتید؟
منتظر نایستادم وبه داخل رفتم وپرسیدم :
دالیا:دستشویى کجاست؟
دختر با دیدن وضعیت صورت من ،ترسیدوعقب رفت .بادست به پشت در آپارتمان اشاره کردوگفت:
:اینجاست؛ بفرمایید!یوسفى داخل آمد ودختر دررا سریع بست.کیف وگوشى ام رابه طرف یوسفى گرفتم وبعداز آن به داخل
دستشویى رفتم.
اه لعنتى! شال و جلوى مانتویم کمى خونى شده بود.آب را بازکردم .اول صورت وبینى ام راشستم سپس مانتو و
شالم را درآوردم .با مایع دستشویى ،شال وقسمت هاى خونى شده روى مانتویم را شستم .به اجبار همان طور
خیس ،مانتویم را تن کردم وشال خیس ترم را به سر انداختم .شال را تا حد ممكن روى باال تنه ام انداختم تا
مانتویى که به خاطر خیسى به باال تنه ام چسبیده بود ،معلوم نشود.
بالخره ازدستشویى بیرون آمدم .مرد بادیدنم ،ازروى مبل داخل سالن بلند شد وجلو آمد پرسید:
:خوبید؟ 37سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

از راه رو گذشتم ووارد سالن شدم گفتم:
:بله خوبم.منشى ازپشت میزش بلند شد وگفت :
منشى:االن براتون آب میارم .
دستم را باال بردم.
دالیا:مرسى؛ نمى خوام.
جلوتر رفتم وپرسیدم:
:خانوم بختیارى هستند؟منشى به روى صندلى اش برگشت.
:نه هنوز نیومدند .به احتمال زیاد ،هم تاظهر نمیان .اما آقاى بختیارى هستند .بادست به پشت سرم اشاره کرد.چرخیدم وتازه طرف دیگر آپارتمان رادیدم .یك دست مبل دیگر ،انجا قرار
داشت وآروان روى مبل تك نفره اى نشسته ودرحال نگاه کردن به من بود.ازاینكه با آن حالت مسخره ى
همیشگى اش نگاه می کرد ،کفرى شدم .برگشتم وبه سمت مبل هاى مقابل میز منشى رفتم وروى یكى ازآن
هانشستم و گفتم:
دالیا:با خودشون کار دارم .منتظر مى مونم.
منشى حرفى نزد اما یوسفى جلو آمد وگفت :
یوسفى:انگار حالتون بهتره؟!
حرص وعصبانیتم رادر لحنم جاى دادم.
دالیا:شغل شما چیه؟
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جا خورد اما جواب داد.
:تو کار امالك هستم .دست هایم رادرهم گره انداختم.
دالیا:پس دکتر نیستین .نه؟
کنایه ام را گرفت وعقب گرد کرد .
یوسفى:فقط نگرانتون بودم .بازم ازتون معذرت مى خوام .
روى مبل کناریش خم شد وکیفم رابرداشت به طرفم گرفت گفت:
یوسفى:باز هم ببخشید .درضمن ،خسارت گوشیتون هرچقدر باشه  ،بنده با کمال میل قبول میكنم.
دالیا:نمى خواد؛ مقصر نبودین ،یه اتفاق بود.
یوسفى:ولى....
:ولى نداره .وقتى میگم اتفاق بوده ،یعنى احتیاج به جبران نیست .میتونید برید.ناراحت شد .عقب رفت و خواست حرفی بزند ،که آروان از جایش بلند شدوبه کنارش آمد .
آروان:سعیدجان،ناراحت نشو.ایشون عادت به قدر نشناسى دارند .بهتره برى به زندگیت برسى .
ترجیح دادم با ندیدگرفتنش ،بیشتر کفرى اش کنم .چون در این صورت ،متوجه میشدکه بودن یا نبودنش،
اصال برایم مهم نیست؛ چه برسه به کنایه هایش!
یوسفى سرى تكان دادوروبه آروان گفت:
:پس من میرم با اجازه.بعد از عذرخواهی مجدد وخداحافظى ،بالخره دل کند ورفت.
با بسته شدن در ،آپارتمان روبه منشى گفت:
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:یه قهوه برام بیار وتلفن هم وصل نكن.منشى از جایش بلند شد وآروان هم به اتاقش رفت.
مجله اى از روى میز برداشتم وترجیح دادم تا آمدن نازار خودرا کمى سرگرم کنم.
حدود یك ساعت بعد ،زنگ واحد زده شد.منشى به سمت در رفت وبه محض باز کردن آن ،صداى نازار همه جارا
پر کرد.
:وایى که چقدر گرمه امروز؛ به خدا هالك شدم از بس عرق ریختم .بانزدك شدن صدایش  ،ازجا بلند شدم .وارد سالن شد .بادیدنش سالم کردم .لبخندى زد وجلوتر آمد.
نازار:به به !ببین کى اینجاست!؟ سالم عزیزم چه طورى ؟
دستش را در دستانم گرفتم.
نازار:از این ورا؟!
دالیا:راستش یه برگه گم کردم که برام خیلى مهمه؛ گفتم شاید دیروز تو ماشین تو انداخته باشم.
نازار به سمت در اتاق کناری آروان رفت وبا بازکردنش ،نگاهش را به من انداخت گفت:
:بیا تو اتاق .پشت سرش را افتادم و وارد اتاق شدم .میزى بزرگ روبه روى در ومقابل آن  ،دو کاناپه ى مشكى رنگ ،مقابل
یكدیگرقرار گرفته بودند.
نازار با ورودش به اتاق ،سراغ درى دیگر در سمت راست دیوار رفت  .پشت سرش داخل شدم .اتاقى کوچك که
درونش یك تخت ویك کمد بود.نازار به سمت کمد رفت وبه اتاق اشاره کرد گفت:
:اینجا رو درست کردم براى زمانى که خسته هستم ،استراحت کنم وخونه نرم ومهم تراز اون ،یه زمانی هم کهمثل امروز ،خیس عرق شدم؛ لباس برای عوض کردن داشته باشم.
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از اتاق بیرون آمدم وروى کاناپه اى پشت به در اتاق نشستم.نازار بعد از عوض کردن لباس هایش آمد وکنارم
نشست گفت:
نازار:خب ؟چه خبرا؟
نگاهش کردم .درست مثل روزهاى اولى که در زندان دیدمش ،صورت مهربان وزیبایش ،اجازه نمی داد تندى
کنم .براى همین ،لبخند ى کوچك زدم.
دالیا:سالمتى.
نازار که با دیدن لبخندم به ذوق آمد ،دستم را گرفت گفت:
:نمى دونم ؛شاید مسخره به میاد ،ولى من از همون روز اولى که دیدمت ،ازت خوشم اومدودوست داشتم بیشترباهات آشنا بشم اما
تواجازه نمیدادی.
دستم را کشیدم.
:حاالهم براى آشنایى نیومدم .فقط براى اون کاغذ اینجام.نازار شكالتى از روى میز برداشت وبا خنده گفت:
:ببین دالیا خانم ،درسته با پاى خودت اومدى ولی دیگه به همین راحتى از دست من خالصى ندارى؛هرجوربشه ،باید من رو دوست خودت بدونى.
دالیا:دوست هاى خوبى براى هم نمى شیم .چون دو قطب منفى هستیم .
با صداى بلند خندیدواز بین خنده هایش گفت:
:من کارى به این حرف ها ندارم .من عاشق این زبون تندوتیز شدم که بر عكس ظاهرت ،آدم رو مخصوصا ایندادش مارو ،نقره داغ میكنه.حاالهم بى خیال ،ناهار چى مى خورى؟
در جایم نیم خیز شدم که شانه ام را محكم گرفت به عقب راند.
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نازار:کجا ؟سریع مى خوای ،فرارکنى؟ امروز ناهار با نازار خانومى ،فرار هم نداریم.
معصومیت وشوق کودکانه اش مرا درجایم ماندگار کرد.به مبل تكیه دادم .
دالیا:چلوکباب.
متوجه نشد پرسید:
:چلوکباب؟ چى؟نگاهش کردم ولبخندى بدجنس زدم.
دالیا:چلوکباب دیگه .مگه ناهار نمى خواستى مهمون کنى؟!
شلیك خنده اش روبه هوا بلند شد.
نازار:آهان! این شد یه چیزى.
بلند شدبه سمت در رفت .
:بزار ببینم این خان داداش چى مى خوره؛ بعد ،سفارش بدم .بارفتنش از جایم بلند شدم وبه سمت پنجره ى اتاق رفتم.با این حال که ساختمان بلندى نبود اما به دلیل شیب
خیابان ،منظره اى از کل خیابان دیده مى شد.در باز شد ونازار همانند همیشه با صداى بلند وارد اتاق شد.
:آروان هم چلوکباب مى زنه.
به رویش برگشتم.
دالیا:مطمئن هستى وکالت خوند
نازار متعجب پرسید.
:چه طور؟دالیا:آخه این لحن صحبت ،باالتر از پنجم بهش نمى خوره.
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بازهم صداى خنده اش برخواست.گاهى دوست دارم دستم را روى دهانش بگذارم وخفه اش کنم.
نازار:بى خیال توروخدا ،انقدر که تواین دادگاه ها مجبور میشم مثل کتاب ها حرف بزنم؛ احساس مى کنم قدرت
ساده حرف زدنم رو دارم از دست میدم.
روبه خیابان چرخیدم وشانه هایم را باال بردم.بعداز سفارش غذا ،روى میزرا جمع کردواز اتاق کنارى یك سفره
ى یك بار مصرف آورد روى میز انداخت وبعد به ترتیب بشقاب،قاشق چنگال،لیوان و...را روى میز قرار داد.انقدر
با وسواس وبادقت کارهایش را انجام می داد که خنده ام می گرفت.براى چه کسى آن همه وسواس به خرج
میداد؟ کسى که ٤ماه تمام درزندان ،وعده هاى غذایش را مى خورد وبا آن وضعیت زندان زندگى کرده
بود!؟خنده اى که بیشتر شبیه پوزخند بود ،زدم وبه سمت پنجره چرخیدم.
یادروزهایى افتادم که سینا برایم میز شام مى چیدومن در خیال خوشبختى ام ،غرق بودم واز آینده ى تیره ام خبر
نداشتم .همیشه می گفت عاشق صورت بچه گانه ام شده واینكه در سن ١9سالگى بیشتر شبیه دختر بچه هاى
١٥ساله برایش به نظر مى آمدم.دوسال اول زندگیم ،بسیار خوب وشیرین بود اما کم کم رفته رفته تلخ شدوسینا
با ووارد شدن در کار جدیدش ،روحیات خاصى پیدا کرده بود.مهم ترازآن بعد زایمانم بود.
دستى به روى شانه ام نشست.حسابى جاخوردم وترسیدم.سریع خودراعقب کشیدم که به پنجره خوردم .نازار
بادیدن حالم ،ترسید وبا لكنت گفت:
:بببخشید؛ فكر نمى کردم بترسى .چندبار صدات زدم ،متوجه نشدى.نفس عمیقى کشیدم گفتم:
دالیا:مهم نیست ؛من زیادى غرق خودم بودم .
لبخند زدوبه میز اشاره کرد :-بیا غذاها از دهن افتاد.
نگاهى به میز وبعد به آروان که خیره ام مانده بود ،انداختم.بى حرف به سمت میز رفتم ومقابلش نشستم .نازار
کنار آروان نشست.پرس غذا را مقابلم گذاشت وبه بشقاب اشاره کرد.
نازار:بكش تو بشقاب راحت باشى.
اشتهایى نداشتم .کمى از غذا به داخل بشقاب ریختم .
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آروان همانطور که مشغول شده بود پرسید:
:امروز چیكار کردى ؟نازار با آب وتاب شروع به گفتن جریانى کرد که حوصله ى شنیدنش رانداشتم وتنها دروازه ها ى گوش هایم را
باز کردم ودر سكوت غذایم را مى خوردم.
چند لقمه اى را به زور خوردم وبشقاب را به جلو هل دادم وتشكر کردم.
نازار نگاهى به باقى مانده ى غذایم کرد وگفت:
:دختر ،توکه هیچى نخوردى!دالیا :عادت کردم .
نازار بازهم متعجب شد.
:به چى ؟پوزخندى کوچك زدم .
دالیا:به کم غذا خوردن.
نازار:چرا؟
خواستم جواب بدم که آروان با اخم به نازار گفت:
:کافیه! وقتى میگه نمى خورم ،یعنى نمى خوره .سوال جواب دیگه براى چیه؟!نازار سرش را پایین انداخت وتاانتهاى غذایش حرف نزد.نمى دانم چرا ولى دوست نداشتم ناراحت ببینمش؛
دستش را گرفتم وبا مهربانى گفتم:
دالیا:آخ! از دخترهاى لوس بدم میاد.
لبخندى زد وهمراه شكلك در آوردن گفت:
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:من لوس نیستم؛ تقصیرى هم ندارم از اینكه شماها دوست دارید حرف نزده درك بشید .بابا یكى هم مثل من،تا حرف نزنید درکتون نمى کنه ،اصال تقصیرامثال ما چیه؛ که باید از حرفاى نصفه نیمه ى شما کل مطلب رو
بفهمیم؟؟!
دستش را به شوخى پرت کردم وبا صدایى که خنده درونش بود ،گفتم:
دالیا:تقصیر شما اینه که بیش از حد سوال میكنى ،کال دو دقیقه هم زبون به دهن نمى گیرى.
اوهم خندید.
نازار:بال خره فرق ما باید معلوم بشه یا نه؟
بعد از مدت ها ،براى اولین بار همراهش خندیدم.
دالیا:زبون نیست که نیش عقربه !
عقب رفتم .صورتم که برگشت ،قیافه ى متعجب آروان را دیدم.به ثانیه نرسید خنده از رو لبانم رنگ باخت وبا
گفتن" مرسى براى ناهار" از جایم بلند شدم.
نازار هم بلند شد گفتم:
:بهتره بریم سراغ ماشین؛ من خیلى کار دارم.نازار:حتما ،بریم.
کیفم را برداشتم وخواستم به سمت در برم که آروان برگه اى را به سمتم گرفت وبا کنایه گفت:
:فكرکنم براى این برگه ،مجبور به تحمل کردن ما بودى .نه؟یعنى من دوساعت تمام اینجا بودم وآن برگه دست او بود.به صورتش نگاه تندى انداختم وبا اخم هاى درهم گره
خورده گفتم:
دالیا:متاستفانه ،انقدر این برگه برام مهمه که مجبورم از جواب دادن به این کار احمقانت بگذرم.
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خواستم برگه را ازدستش بیرون بكشم که عقب کشید وبا عصبانیت از جایش بلند شد،مقابلم ایستاد.در زندان،
اصال متوجه قدوهیكلش نشده بودم اما حاال...با این حالى که کوتاه قد نبودم اما در مقابل او ،خیلى کوچك به نظر
مى رسیدم .سرم درست زیر چانه اش بودوبراى دیدن صورتش ،باید سر بلند می کردم .کمى فاصله گرفتم؛ انگار
او به این چیزها مقید نبود اما من با این حالى که حجاب درستى نداشتم وباید بگم اصال نداشتم ،اما در این موارد
سخت گیر وپایبند بودم .سرم را باال آوردم وبه صورتش نگاه کردم .چشمانى میشى رنگ ،ابروهایى پر ویكدست
که زیبایى وجذبه را هر دو به صورتش بخشیده بودو موهایى لخت که روى پیشانى اش ریخته بود وترکیبى زیبا
یى با ریش وسبیل کوتاه مرتبش ایجاد کرده بود.فكر مى کنم اگر اصالح کند ١٠سالى از سنش کمتر نشان بدهد.
اما این گونه جذبه وجذابیتى خاص داشت .
کل صورتم را ازنطر گذراند وبا پوزخند گفت:
آروان:تموم شد ؟!
متوجه نشده ام که زمان زیادى را ایستاده ام ودر حال آنالیز کردنش هستم .
با حرص ،قدمى دیگر عقب رفتم وبا عصبانیت گفتم:برگه رو بده برم.
برگه را باال گرفت وبا خنده گفت:
:قبلش مى تونم معذرت خواهیت رو بشنوم؟کیفم را روى شانه ام انداختم.
:دلیلش؟برگه را تا زد ودر دستش تكان داد.
آروان:توهینت!
براى درآوردن حرصش پوزخند زدم.
دالیا:شك دارى؟
پرسید:به چى ؟
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مكث کردم :به جمله اى که گفتم؟!
نازار که وضعیت را بحرانى میدید ،جلو آمدوبازویم راگرفت.
نازار:دالیا جان ،بهتره اروم باشى.
وبعد روبه آروان گفت:
:آروان جان ،اون برگه رو بده به من.نگاه هردویمان پر بوداز نفرت وخشم .
نازار:توروخدا! مثل بچه ها شدین!
همان طور خیره در چشمانش ،خطاب به نازار گفتم:
:مگه این بزرگ شده؟فكر نكنم .آروان برگه را مقابل چشمانم گرفت .وگفت :
:درست گفتى ؛ راستش از پسر بچه ها هم نمیشه توقع داشت .ودر یك حرکت کاغذ را پاره کرد.
بى اختیار فریاد زدم .
دالیا:دیوانه ،چیكار کردى ؟
لبخندى زد گفت:
:انگار دقت نكردى!؟ بار دیگر لبخند زد وبرگه را مجدد پاره کرد وگفت :اینكارو!با حرص بازویم را از دست نازار بیرون کشیدم وکیفم را از شانه ام برداشتم ومحكم به تخت سینه اش کوبیدم .
دالیا:تویه آدم روان پریشى که تعادل روحى نداره.
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دندان هایش را روى هم فشرد وخواست مچ دستم رابگیرد که ضربه اى دیگر به سینه اش زدم.
دالیا:دفعه ى اخرت باشه ،سعى میكنى به من دست بزنى .
به آنى صورتش را جلو آورد.
آروان:پس بهتره مواظب حرف زدنت باشى؛ خانوم کوچولو!
نازار با بغض جلو آمد ومرا عقب کشید .
نازار:توروخدا تمومش کنید.
دندان هایم را روى هم کشیدم وبا نفرت گفتم:
دالیا:من نهایت تا چند وقت دیگه ،اون آدرس رو به دست میارم ولى تو هیچ وقت نمى تونى بی شعور بودنت رو
پنهان کنى .تو یه آدم احمق هستى؛ اون برگه فقط یه آدرس نبود ،اون برگه ،امید یه زندانیه پاى مرگ بود .اون
برگه ،با هزار امیدوآرزو نوشته شده بود تا با رسیدن یه خبر از خانوادش ،راحت پاى چوب دار بره .تویى که
انقدر سر اون غرور وتكبر بیش از حدت ،راحت اون برگه رو پاره کردى ،بدون ،اگر حكمش زودتر از تالش
من براى به دست آوردن دوباره ى اون آدرس اجرا بشه ،یه عمر عذاب وجدانش براى تو خودخواه مى مونه .
معطل نكردم واز اتاق بیرون آمدم.
مقابل آسانسور ایستادم .نازار خود را رساند ودر میان اشك هایش گفت:
نازار:دالیا جان ،توروخدا ببخشید .تقصیر من شد.
دالیا :مقصر تو نبودى ؛پس الكى اشك نریز .
صورتش را پاك کرد.
نازار:باشه گریه نمى کنم.تاشب برات اون آدرس رو میارم نگران نباش.
در آسانسور را باز کردم.
دالیا :دیگه برام مهم نیست .
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داخل آسانسور شدم وبا خداحافظى کوتاه در را بستم.
در مسیر برگشت به یك گوشى فروشى رفتم وبا خریدن گوشى دیگر،راهی خانه شدم.از زمانى که به خانه آمده
بودم از اتاق بیرون نرفته بودم  .روى تخت دراز کشیده بودم که دراتاق زده شد.به خیال اینكه تیام است ،گفتم:
دالیا:بیاتو !
در باز شد ونازار وارد اتاق شد.
نازار:مى تونم مزاحمت بشم؟
لبه ى تخت نشستم وگفتم:
:بیا تو.پشت سرش دررا بست وبه کنارم آمد.
دالیا:بشین.
نازار تشكرکرد ونشست.برگه اى از کیفش بیرون آورد وگفت:
:این آدرسیه که مى خواستى .برگه را گرفتم.دروغ بود اگر مى گفتم خوشحال نشده ام.
نازار:آروان از کارش پشیمون شده!
عالقه اى به ادامه صحبتش نداشتم.
دالیا:مى خوام برم بهشون سر بزنم.
نازار ،متوجه ى تغییر حرف شد.
نازار:باشه .اگر دوست داشته باشى منم دوست دارم بیام.
از جایم بلند شدم.
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دالیا:تا٥دقیقه دیگه اماده میشم.
نازار :باشه ،من تو ماشین منتظرتم.
بارفتن نازار ،به آدرس نگاه کردم.محله اى در جنوب شهر نزیك به راه آهن بود.همان لباس هاى ظهرم را
پوشیدم وبه پایین رفتم.مادر مشغول جمع کردن بشقاب وظرف میوه بود.صدایش زدم.
دالیا:مامان؟
مادر:جانم؟
:من یه سر با نازار میرم بیرون؛ اگر دیر اومدم نگران نشو.مادر:باشه مامان جون ،فقط مراقب خودت باش عزیزم.
از خانه بیرون آمدم .نازار ماشین راروى پل پارك کرده بود .مقابل ماشین ایستادم .بادیدن نازار که روى صندلی
کنار راننده نشسته بود در سمت راننده را باز کردم وپست فرمان نشستم.نازار لبخندى زد.
نازار:ببخشید؛ من امروز از صبح زود بیرون بودم ،یكم خسته هستم .
ماشین راروشن کردم ودنده عقب گرفتم .باکمك نازار وتابلوهاى اتوبان ،محله وبعد خانه را پیدا کردیم .مقابل
خانه پارك کردم وپیاده شدیم.نازار به دلیل تاریكی کوچه وچند پسرى که وضعیت درستى نداشتن ،ترسیده
بود.دستش را گرفتم .
دالیا:مى خوایى توبرى من با آژانس بیام.
کمى به خود مسلط شد ولبخند غیر طبیعى زد .
نازار:نه بابا! دیگه چى؟!
سرى تكان دادم وبه سمت خانه رفتم.دوبار زنگ دررا فشردم وبه انتظار ایستادم.دقایقى بعد صداى کودکانه اى
در حیاط پیچید.
دختر:کیه ؟
 50سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

نازار:دختر کوچولو،میشه درو باز کنى؟
درباز شد ودخترى کوچك والغر درقاب درظاهر شد.بالحن کودکانه وزیبایش پرسید:
دختر:شما کى هستین؟
مقابلش زانو زدم.
دالیا:ما دوست مامان مریم هستیم ؛میشه بیایم تو؟
چشم هایش برق زد .لبانش خندید.
:واقعا راست مى گى؟دستم را پشت کمرش گذاشتم وبه آغوشم کشاندمش .
دالیا:تو باید مینا خانوم باشى .اره؟
ذوق کرد ودست هایش را برهم زد.
دختر:مامانم اسمم رو به شما گفته ؟!
از روى زمین بلندش کردم.
دالیا:اره عزیزم؛ حاال مى تونیم بریم داخل؟
دختر :بیاید تو؛ ننه جونم تواتاقه.
داخل حیاط رفتیم ونازار دررا بست.به صورت قرص ماهش بوسه اى نشاندم وپرسیدم:
دالیا:شما چند سالته جوجه خانوم؟
بادست هاى کوچكش ،صورتش را پوشاند وبا صداى بلند خندید.
مینا٥:سالمه.
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بوسه اى به روى دستانش زدم وشروع به قلقلك دادنش کردم .صداى خند هاى زیبایش مرا یاد بهار غمگینم
انداخت .بهارى که برعكس اسمش بهارى نبود .
وارد خانه شدیم.بعد از گذشتن از یك راه رو ى باریك،با رسیدن به اولین در ،وارد اتاقى نقلى که از اتاق خواب
من هم کوچكتر بود ،شدیم.پیرزنى کنار اتاق در رختخوابى که گوشه ى اتاق پهن شده بود ،دراز کشیده بود.با
دیدن ما،در جایش حرکت کرد وتالش نمود تا بنشیند .نازار به سرعت از کنارم به کمكش رفت وبا گذاشتن چند
بالش در کنارش توانست پیرزن را بنشاند.همراه مینا روبه رویش نشستم ونازار که غم در چشم هایش النه
کرده بود همان کنار پیرزن نشست.
سالم کردم واو با مهربانى وخوش رویى خوش آمد گفت.نگاهش را به مینا دوخت واشاره اى به گوشه ى اتاقشان
انداخت.مینا به سرعت از روى پایم بلند شد وبه همان گوشه ى اتاق رفت .کنار دیوار ،یخچالى کوچك قرار
داشت .مینا با قد کوتاهش ،در یخچال را باز کرد وچهارپایه اى که در کنار دیوار بود برداشت ،زیر پایش قرار داد
وازطبقه ى دوم آن ،ظرفى پر از سیب بیرون کشید واز چهار پایه پایین آمد.ظرف را ما بین من ونازار قرار
دادوبعد ،به طرف کمد کوچك کنار یخچال رفت.چند پیش دستى به همراه کارد هایى با دسته هایى رنگى بیرون
آورد ومقابل من ونازار گذاشت.
به محض نشستنش ،طاقت از کف دادم واورا محكم به آغوش کشیدم وبوسیدمش.حس مسئولیتش دراین سن
ستودنى بود؛ مریم به خیالش مینا را به مادرش سپرده بود اما در واقعیت مینا بود که چرخ خانه را مى چرخاند.با
صداى نازار ،به خود آمدم.نگاهش کردم .اشاره اى به پیرزن وبعد به ظرف سیب انداخت .
نازار:دالیا جان ،ننه جون چند دفعه تعارف کردن.
به صورت مهربانش نگاه کردم ولبخند زدم.
دالیا:چشم ،بر میدارم.
واقعا مهر و محبتشان ،آدم را تحت تأثیر قرار میداد.از ظرف ،سیبى برداشتم وبه همراه مینا آن را خوردم .سرم را
بلند کردم وبه پیرزن چشم دوختم.
دالیا:ما از طرف مریم اومدیم تا جویاى حال شما باشیم واگر به چیزى احتیاج دارین ،براتون مهیا کنیم.
اشك مهمان چشم هایش شد ولبخندى از ناراحتى به لبش نشاند وگفت:
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ننه جون:خدا شمارو براى عزیزانت حفظ کنه؛ عزیزم .ما جز مریم تو زندگیمون چیزى کم نداریم اى کاش ،
رضایت میدادن تا دخترم براى دخترش مادرى میكرد .به منه پیرزن که امیدى نیست .
بازهم بغض لعنتى نفسم را گرفت.دست بردم وشالم را بازکردم وبا فشردن گلویم صدایم را آزاد کردم.
دالیا:تمام تالشم رو مى کنم تا رضایتشون رو بگیرم .اما اگر نشد  ،من براى همیشه کنارتون هستم .نمیگم جاى
مریم رو مى گیرم ،چون هیچ کس نمى تونه جاى فرزنده از دست رفتتون رو پر کنه اما سعى مى کنم مثل یه
دوست کنارتون باشم.
نازار از ننه جون پرسید:
:شما آدرس یا تلفن خانواده ى مقتول رو دارین؟بغضش را فرو برد وبا هق هق هاى مادرانه اش گفت:
:اره مادر محله باالیى زندگى مى کنن؛ البته ماهم اونجازندگى می کردیم که بعد از اون جریان ،مارو از خونشونبیرون کردن.خدا پدرو مادر سیمین خانوم رو بیامرزه .دلش به رحم اومد و اتاقش و داد به ما وگرنه ،االن تو
کوچه ها آواره بودیم.
نازار ،اشك هایش قفل چشمانش را شكست وروى گونه هایش جارى شدند.دست ننه جون را گرفت وبوسه اى
روى آن زد وگفت:
:امیدتون به خدا باشه؛ ماهم تمام تالشمون رو میكنیم تا به نتیجه هاى خوب برسیم.با گوشه ى روسرى اش ،اشك هاى صورتش را پاك کرد.
:امیدمون به خداست؛ خودش میدونه مریمم از گل پاك تر بود .خودش میدونه دخترم براى اینكه پاك زندگىکنه ،چقدر سختى کشید .همه ى اینها آزمایش خداست ،فقط امیدوارم ازش سربلند بیرون بیاییم.شما فرشته هاى
نجات مریم میشید من دلم روشنه !
فرشته ،چیزى که از من دور بود.در کیفم را باز کردم ودسته پولى که مادر داده بود را زیر پتو گذاشتم واز جایم
بلند شدم .نازار هم ایستاد.مینا را از روى زمین بلند کردم و درآغوشم جای دادمش وزیر گوشش زمزمه کردم:
:دفعه ى بعدى که بیام ،یه عروسك ناز مثل خودت برات میارم تا یه اسم خوب براش انتخاب کنى .باشه؟ 53سمانه امینیان www.98iia.com
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چشمانش برق زد اما گفت:
_:مرسى زحمت نكشید .
خدایا این کودك ٥ساله ،در این فقر ،چگونه انقدر متواضع برخورد میكرد؟! راست مى گویند که دو چیز آدم
هارا بزرگ میكند؛ اولى فقر دومى درد .میناى کوچك با کشیدن دردِ دورى از مادر وفقر بزرگ شده بود ومى
توانست این گونه متواضع باشد واز حق کودکى خودبگذرد.
بعداز خداخافظى ،سوار ماشین شدیم وراه افتادیم.باید هرچه سریع تر براى نجات مریم اقدام می کردم. .اخرین
حكمش در راه بود ومن تازه اول راه .نیم نگاهى به نازار انداختم ،پرسیدم:
دالیا:تو مى تونى وکیل مریم بشى؟
مكثى کوتاه کرد.
نازار:مى تونم؛ ولى به نظرم اگر ازآروان بخواهیم بهتره ؛چون اون عالوه بر تجربه ،خیلى جاها دوست هاى خوبى
داره که مى شه روشون حساب کرد.
باشنیدن نامش ،اخم هایم اتومات وار درهم فرورفتن.
دالیا:نیازى به برادرت نیست ؛من خودم راهش رو پیدا مى کنم .فقط مى خوام تو برام وقت بخرى .همین! البته
بگم که این حكم اخرشه
نازار:باشه ،از فردا میرم دنبال گرفتن وکالتش ولى آروان می تونست کمك خوبى باشه .
پوزخند زدم .
:اره کمك! اونم به هیچ کَس نه؛ به من.دالیا:ادرس خونتون رو بده.
با تعجب به صورتم نگاه کرد:مى خوایى بیایى خونمون.
دالیا:بله؛ دارم میام دست بوسی دادشت.
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نمیدانم چرا باور کردوآدرس را برایم گفت.با رسیدن مقابل خانه شان  ،ماشین را روى پل نگه داشتم وگفتم:
:از اینجا به بعدش رو خودت برو ،که منم برم.نیم خیز شد وگیج پرسید:
نازار:تا اینجا اومدى منو برسونى ؟
نگاهش کردم.
دالیا:بله؛ درست نیست این وقت شب تو خیابون تنها میومدى.
نازار:بى خیال ،مگه سه سال اختالف سنى ،چقدره که مثل مادربزرگ ها شدى!؟
نفسى بلند کشیدم.
دالیا:سه سال اختالف سنى ،ده سال زندگی مشترك،عزیز از دست رفته٤،ماه زندانى وخیلى چیزهاى دیگه ،باعث
میشه این سه سال زیادى تو چشم بیاد.
ازماشین پیاده شدم و کیفم را روى شانه ام انداختم.نازار ماشین را دور زد ومقابلم ایستاد.
نازار:حداقل بزار برات اژانس بگیرم.
دالیا:باشه ،برو تو پارگینك .بعد رفتى باال،برام بگیر .
نازار:خب ،بیا باال؛ تا بیاد دیگه.
بازویش را گرفتم وبه سمت ماشین کشیدمش.
دالیا:بیا برو دختر ،من تا سر کوچه برسم ماشین اومده .منم یه هوایى خوردم.
سوار ماشین شد و ریموت در را زد.
نازار:مرسى ازاینكه رسوندیم والى این آروان به خاطر اینكه تنها اومدم تا صبح غر میزد.
دالیا:برو تا در پارگینگ بسته نشده.
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بعد از تشكر وخداحافظى ،وارد پارکینگ شد.به محض بسته شدن در ،راهی سر کوچه شدم.
اى کاش ،بتوانم با این پول که شاید نه؛ حتما باعث بدبختی آدم هاى زیادى شده است  ،جان بقیه را نجات دهم.
بلكه رحمى به دلت بیاید ومرا ببخشى .خدایا ،من تاوان کاراهایم را داده ام پس یاریم کن .بگذار نجاست وکثیفی
این پول هارا از دستانم ببرم .من این پول را براى نجات دخترم جمع کردم  ،براى خوشى اینكاررا نكردم
.خودت بهتر از همه میدانى  ،با این حال باز هم مجازات کردى .آن هم به بدترین شكل! درسته راهم را اشتباه
رفتم ولى راه دیگرى هم پیش رویم نبود .تنها از بد وبدتر ،من بد را انتخاب کردم.
صداى بوق ماشینى پى در پى مى آمد.سرم را چرخاندم تا روح امواتش را شاد کنم.ماشین تویوتایى رادیدم که
تمام شیشه هایش دودى بود .بى خیال شدم وبه راهم ادامه دادم که این بار دستش را یك سره روى بوق
گذاشت.با خشم برگشتم .شیشه ماشین پایین آمد .واقعا چه فكرى پیش خودش می کرد ؛که این وقت شب ،این
گونه مرا صدا میزد؟! ،سرم را برگرداندم وبه راهم ادامه دادم.آن وقت شب خیابان را با صداى جیغ الستیكش پر
کرد وچندمتر جلوتر ،با ترمزش تمام امواتش را به کمك همسایه هایى که از خواب بیدار شده بودند ،شاد
کرد.آروان با عصبانیت از ماشین پیاده شد ودر ماشین را چنان برهم کوبید که من از همین فاصله ،توانستم فاتحه
ى در رابخوانم.با خشم وعصبانیت ،جوب را پرید واز همان دور فریاد کشید.
:کرى یا کورى که نمى بینى اومدم دنبالت؟!راستش ،کمى ترسیدم اما خود را کنترل کردم.
دالیا:آخ !ببخشید؛ حواسم نبود تویى وگرنه معطل نمى کردم.
متوجه ى لحن کنایه آمیزم شد .مقابلم ایستادوبا تمسخر گفت:
:حاالکه حواست جمع شد  ،بدو برو سوارشو که بدم میاد کسى معطلم کنه.پوزخند زدم.
:چشم .از کنارش گذشتم وبه راه افتادم.دنبالم روانه شد .به خیال خود ،به سمت ماشین مى روم اما از ماشین
گذشتم.باحرص کیفم را از روى شانه ام کشیدوگفت:
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:تو انگار حرف آدمیزاد حالیت نمیشه .نه ؟حتما باید زور باال سرت باشه؟به سمت ماشین حرکت کرد.خواستم مقاومت کنم اما زورآن بیشتر بود.باحرص گفتم:
:نامه ى فدایت شوم نفرستاده بودم بیایى دنبالم ،ولم کن.به ماشین رسید .و در جلورا باز کردومرا چرخاند وروبه رویم ایستاد.
:سوارشو!اخم هایم را درهم گره انداختم.
:فكر کن یه درصد.فاصله اش را به هیچ رساندوبا لبخندى حرص درآورگفت:
:یعنى میگى خودم سوارت کنم؟!دندان هایم را روى هم فشردم وبا غیظ گفتم:
:تو خیلى بى جا مى کنى! انگار بهت زیادى رو دادم .با کالفگى نفسش را روى صورتم فوت کرد.
آروان:-ببین خانوم کوچولو ،بهتره مؤدب باشى .فكر نمى کنم ٤ماه در مقابل ٢9سال زمان زیادى بوده باشه که با
عوض شدن محیط ،عوض شده باشى .چون اونجورى که من شنیدم ،خیلى اروم ومؤدب بودى ،ولى االن....سوارشو
باید حرف بزنیم.
با کیف محكم به تخت سینه اش زدم.
دالیا:برو عقب؛ پرونده ى شما خیلى وقته بسته شده .دیگه نه حرفى ونه دیدارى مونده.
در چشم هایم خیره شد وبعداز مكثى طوالنى گفت:
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لحنش به قدرى بد بود که حرف نزده هم متوجه شدم چه فكرى درسردارد.اما مهم نبود؛ صدرى برایم بیشتر از
فكر او اهمیت داشت.
دالیا :در مورد صدرى،چه حرفى مى تونى داشته باشى؟
ابروهایش باال رفت.
آروان:اگر میدونستم با شنیدن اسمش ،انقدر اروم مى گیرى ،زودتر می گفتم در موردش باید حرف بزنیم.
نگاه پرنفرتم را روانه ى چشم هایش کردم وبعد چرخیدم سوار ماشین شدم.به روبه رویم خیره شدم .چند ثانیه
اى در همان حالت ماند،عقب رفت درا را محكم بهم کوبیدوخود به طرف دیگر ماشین رفت وپشت فرمان
نشست.
سكوت کرده بود وبى خیال رانندگى می کرد.کنجكاوى امانم را برید پرسیدم
دالیا:در مورد صدرى چى مى خواستى بگى؟
درجایش جابه جاشدوسمت چپ بدنش را به در تكیه دادوبا کنایه گفت:
؛برات خیلى مهمه .نه؟دالیا:خیلى؛حاال حرفت رو بزن.
سكوتش را ادامه داد.وایى! که چقدر این مرد حرص در آور است .صورتم را برگرداندم وسرتاپایش را نگاه
کردم.لباس هاى ورزشى به تن داشت .شلوار گرم کن مشكى رنگ ،با تیشرتى آستین کوتاه به رنگ زرشكى .تى
شرت آنقدر جذب بود که تمام عضله هاى شكم وبازویش را به نمایش گذاشته بود.صورتش را برگرداند وبا
پوزخند گفت:
:ببخشید؛ فرصت نشد کت وشلوار بپوشم.براى ضایع کردنش خندیدم.
:-فرقى نمى کنه؛ تو هر جفتش یه گُ......
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اخم کرد .یك دستش را روى فرمان و دست دیگرش را روى رانش کوبید.
آروان:مى خوام ببینم تو انقدر بى ادب بودى یا زندان ازت این شخصیت رو ساخته!؟
دالیا:آدم تاثیر پذیرى نیستم .همه ى آدم ها پوسته هاى زیادى دارن که با سائیدن شدن  ،پوسته ى جدیدشون
ظاهر مى شه .فقط موندم تو االن اینى چندسال دیگه چى میشى؟!
خندید وبا کنایه گفت:
آروان:دوست دارى؟
جالب بود! مى خواست مثل خود من تیكه بیندازد ،ولى نه آنقدر که مرا به چالش بكشاند.
دالیا:نه ندارم.
متعجب نگاهم کرد .ادامه دادم:
:کالً عالقه اى ندارم بخوام وقت با ارزشم رو صرف شما کنم .کارهاى مهمتر وبا ارزش ترى مى تونم انجام بدم.کنایه آمیز خندید.
:واین مربوط به صدرى میشه .نه؟دالیا:هر جور دوست دارى فكر کن .اصال برام مهم نیست .تنها چیزى که برام مهمه ،اینه که چه رابطه اى با
صدرى دارى؟
سرى تكان داد .
:براى منم مهمه!دالیا:چى ؟
آرون:اینكه چه رابطه اى با صدرى دارى وچرا انقدر برات مهمه؟!
حرفش احساس داشت اما نگاه ولحنش خالى از احساس؛ گیج شدم .
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دالیا:واین براى شما چرا مهمه؟
:توتكلیفت با خودتم مشخص نیست.خشمگین گفتم:
دالیا:جواب منو بده؟
لبخندى مصنوعى زد.
:چون غیراز خودم ،کسى رو نمى تونم کنارت ببینم .چیه ؟نكنه فكر کردى ،عاشق سینه چاکت شدم؟با رسیدن به سرکوچه ،ماشین را کنار خیابان نگه داشت .خاموش کرد وکامل به رویم چرخید.بى مقدمه گفت:
:وکیل صدرى شدمبازهم سكوت ؛ ان وقت نشناسیش مرا مى کشد.
دالیا:خب؟
نگاهش را به خیابان سپرد.
:مى خواد کارى به پروندش نداشته باشى وبزارى مجازات بشه؛ خودشو قاتل بهار میدونه.چشم هایم را روى هم فشردم ویك نفس عمیق کشیدم.
دالیا:بهش بگو؛ تو تنها کسى بودى که تقصیر نداره .هر جور باشه ،میارمش بیرون .الزمم نكرده براى من تكلیف
معین کنه.
نگاهش را به چشم هایم دوخت.
آروان:بین تو وصدرى چیه؟
دالیا :بهتره تو کارى که بهت ربط نداره ،دخالت نكنى آقاى وکیل.بهتره رو نجات موکلت تمرکز کنى .
خشمگین شد.
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:ربط داره؛ چون اگر رابطه ى تووصدرى،باعث مرگ سینا وبهار باشه ،من تو کارم نا حقى کرد.مزیر لب باصدایى که به زور از بین دندان هاى قفل شده ام بیرون مى آمد ،گفتم:
دالیا:خفه شو !
آروان:شرمنده؛ نمى تونم .چون فكر می کنم تو با صدرى ،به شوهرت خیانت می کردى واون بچه مال صدرى
بوده .
تمام صورتم از خشم وفشار دندان هایم شروع به گزگز کرده بود.فریاد کشیدم.
دالیا:بهتره خفه بشى واصال فكر نكنى؛ الزمم نیست وکالت صدرى دست تو باشه .خودم براش وکیل مى گیرم.فقط
دیگه نمى خوام ببینمت.
دستم را به دستگیره گرفتم وبه محض باز کردن در گفت:
آروان:باشه ،حق دارى؛ زیاده روى کردم .اما چیزى که توفكرم بود رو گفتم.
بى آنكه نگاهش کنم ،گفتم:شدم تصویر سه بُعدى؛ دور نماش یه چیزه؛ خودش یه چیزه دیگه .زندگیه من پراز
رازهایى که دوست ندارم تا لحظه مرگم کسى ازشون چیزى بفهمه ،چون اگر بفهمن ،همین دیدى روهم که دارن
به گند کشیده مى شه.من نه چیزى بودم که نشون میدادم ونه چیزى هستم که االن دارى مى بینى .انقدر
توزندگیم ،پیچ وخم گذروندم که صدرى یكى از آدم هایى هست که تو زندگیم در حال جون دادنه؛ بقیه هم که
سینه ى قبرستون .پس انقدر نگرد تو زندگیم؛ تهش میشى صدرى یا سینا.آخر من واین زندگى ،نابودیه! فقط
قبلش مى خوام ،آدم هایى که لیاقت زندگى کردن رو دارن ،نجات بدم.پس نشین براى خودت ،داستان درست
کن.شب خوش!
از ماشین پیاده شدم و وارد کوچه شدم.تیام جلوى در قدم میزد .بادیدنم ،جلو آمد وبا نگرانى پرسید:
تیام :چرا انقدر دیر اومدى ؟
دالیا:طول کشید تا نازار رو رسوندم و اومدم.
تیام:کجا رفته بودین؟
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دالیا :کمك یه دوست.
وارد خانه شدیم.ساعت از ١٢گذشته بود ومادروپدرم خوابیده بودن؛ به تیام شب بخیرى گفتم وبه اتاقم رفتم.
همه ى آدم هاى اطرافم که این گونه مرا دوست داشتن ،آیا با فهمیدن حقیقت ،باز هم این گونه مرا دوست
خواهند داشت؟! بازهم سینا را داماد مهربان خطاب میكردند؟ گمان نمى کنم؛ من کثیف تراز آنى شدم که الیق
محبت باشم....

با صداى زنگ گوشى ام بیدار شدم .کمى زود بود اما باید بیدار مى شدم.زنگ را قطع کردم وبه حمام رفتم.تمام
مدت را زیر دوش آب سرد ایستاده بودم .در مدتى که در زندان به سر برده بودم ،عادت کرده بودم .آنجا آب
گرمشان تفاوتى با آب سرد خانه مان نداشت و توانسته بود.عادت مرا عوض کند.از حمام بیرون آمدم و همان
طور خیس خیس موهایم را شانه زدم و بافتم وپشت سرم به صورت گوجه بستم  .در آینه به صورتم نگاهى
انداختم،ابروهایم از همان اولش هم باریك بود وحال که پر شده بود به همان حالت کمانى اش بازگشته
بود .چشمان درشت با مژه هاى بلند مشكى ام بى ارایش ،بى حال به نظر مى رسیدند اما اینگونه ارامش بیشترى
داشتند.موهاى صورتى که با وجود بور بودنشان ،اصالح مى کردم حال تمام صورتم را پر کرده بود. .بهارم همیشه
بعد اصالح مى گفت؛شبیه سفید برفى شده ام وبه نظر او ،همان موهاى بور هم پوست سفیدم را تیره مى
کرد.دخترم کجا بود تا صورت مادرش را ببیند .با استفاده از ژیلت صورتم را شیو کردم تا از شلختگى نجات پیدا
کنم .ابروهایم را دست نزدم چون همان گونه معصوم تر به نظر مى رسید.لباس هاى مشكى دیگرى از کمد
برداشتم وبه تن کردم .سراغ مانتوهایم رفتم .زیاد مناسب نبودند .در واقع بیش از حد کوتاه بودند.شاید کمى
زمان به عقب بر مى گشت ،برایم اهمیتى نداشت .اما در این زمان با تغییر شخصیتم این ها برایم مناسب نبودند یا
من در آن ها احساس راحتى نمى کردم .بلندترینشان که تا باالى زانویم بود را انتخاب کردم وبا بقیه تیپ مشكى
ام به تن کردم.ساعت  ٧:٣٠بود وهمه خواب بودند.از یخچال آبمیوه اى برداشتم واز خانه بیرون زدم.براى اینكه
نگرانم نشوند از خط جدیدم براى تیام یك پیام فرستادم وگفتم تا شب باز مى گردم وجاى نگرانى نیست.
شماره ى نازار را گرفتم .با سومین بوق خواب آلود جواب داد .سالم کردم .نشناخت .خود را معرفى کردم
وگفتم :
دالیا:باید امروز کار وکالت مریم رو انجام بدى .دارم میرم دمه مغازه ى برادرش .
نازارکه گیج خواب بود پرسید:
:دالیا تویى؟ دختر ساعت ٧صبحِ! توکى از خواب بیدار شدى؟ 62سمانه امینیان www.98iia.com
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دستى براى تاکسى بلند کردم .بعداز نشستن در تاکسى ودادن آدرس به نازار گفتم
دالیا:نازار انقدر سوال نكن .اگر مى خواهى هم راهم باشى ،سعى کن بدون سوال کنارم باش.رفتى سراغ مریم
خبرم کن.
نازار با اعتراض گفت
:آخه به این زودى که نمى شه.داایا:مگه نگفتى دادشت آشنا زیاد داره!؟ پس ازش تو کارت کمك بگیر .وقت نداریم نازار،حكمش از تجدید
نظر میاد .این دفعه بى برو برگرد اجرا میشه .
مكث کرد وگفت:
:باشه ،خبر میدم بهت .نگران نباش!با قطع کردن تماس متوجه ى پیامك تیام شدم .
تیام:کجا رفتى این وقت صبح؟
دالیا:کار داشتم
چند دقیقه بعد پیامى دیگر فرستاد .
تیام:با نازارى؟
نازار ؟!!خانومش کجا رفته بود ؟
دالیا:این همه صمیمیت از کجا اومده؟نه نیستم.
در نگاهش به نازار حدس هایى زده بودم .پیامى دیگر آمد
تیام:پس خبر ندارى ؟!صمیمیت کجا بود ،عالقه هست اونم ازنوع شدید .
از صمیم قلب برایش نوشتم.
دالیا:آرزوى پیرزنى ؛اما پرمعنى،عاقبت بخیر بشى.
گوشى ام را در کیف انداختم وبه خیابان چشم دوختم وتا مقصد به برادر مقتول فكر کردم .اى کاش منصف باشد.
یك ساعت جلوى در مغازه اش منتظر ایستاده بودم از شغلش معلوم بود یك ساعت دیگر هم نخواهد آمد.از
تاکسى پیاده شدم وبه پارك روبه رویش رفتم وانقدر انتظار کشیدم که بالخره ساعت نه ونیم کرکره ى مغازه اش
را باال کشید.کمى بیشتر صبر کردم وبعد از نیم ساعت به مغازه اش رفتم.
مردى جا افتاده همراه پسر بچه اى کوچك درون مغازه بودند.سالم کردم .مرد با صورتى جدى جواب داد وگفت:
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:بفرمایید؟دستى به روى پارچه هاى پیش خوان کشیدم.
دالیا:دوست ندارم لقمه دور دهنم بچرخونم .براى همین میرم سراصل مطلب؛ من از طرف مریم قبادى اومدم تا
ببینم مى تونم رضایت بگیرم.
مرد عصبانى شد وبا پرخاش گفت:
:از طرف اون بى همه چیز اومدى که چى بشه؟ بزارم خون برادرم رو پایمال کنه؟با لحن آرام ولى محكم جواب دادم.
دالیا:به نظرتون خون رو با خون بشورن؛ چیزى عوض میشه؟؟
طوفانى شد وفریاد کشید.
:پاك نمى شه ولى تقاص این طفل معصوم رو میده.نگاهى به بچه ى مچاله شده از ترسه گوشه ى مغازه انداختم.روبه مرد چرخیدم.
دالیا:نمیشه جاى تقاص ،آینده ى این بچه ى معصوم روساخت؟ نمیشه به جاش بخشش رو یاد بگیره؟ نمى شه از
تقصیر یه زن گذشت تا طفل معصوم دیگه مثل برادر زادتون یتیم نشه ؟حتما باید مرگ رو با مرگ جواب بدید تا
اروم بشید؟؟
چشم هایش را رو هم فشرد وزیر لب لعنت بر شیطان فرستاد .
مرد:ببین خانوم محترم ،من کاره اى نیستم هرچند یكى از اولیا دم به حساب میام ولى همه کاره زنشه که اونم تا
قاتل شوهرش رو پاى چوب دار نبینه ،اروم نمیشه .
دالیا :یعنى اگرمریم بمیره آینده این بچه تأمین میشه ؟یعنى واقعا نمى دونسته شوهرش چه جور آدمى بوده؟؟!
عصبانى شد وبا تشر توپید.
:مواظب حرف زدنت باش!سرى تكان دادم .
دالیا :باشه ،مواظب حرف زدنم هستم .شما عمرى برادرپدر این بچه بودید .به نظر هم مى رسه بهتر ازهمه مى
شناختینش .مریم چیزى نمى تونه ثابت کنه ولى خداى باال سرش شاهد همه چى بوده.شاهد وجدان وتصمیم
سرنوشت سازه شما هم هست .من نمى گم راحت بگذرین ولى مى خوام حداقل خون رو با خون نشورین.برادر
شما هم مقصر بوده ،پس بیایین با گرفتن دوبرابر دیه ،رضایت بدین.مریم تو این یكسال تقاص گناهشو داده
،نزارید حق وناحقى بشه.درسته قاتل برادرتون بوده ولى برادرتون هم اگر سر راهش قرار نمى گرفت این اتفاق
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نمى افتاد.من با زنش طرف نمیشم چون هرچى بوده شوهروپدر بچه اش بوده ولى شما منصف ومى تونید عاقالنه
تر فكر کنید.
آرامش بازگشت وروى صندلى اش نشست.
مرد:شما چیكارشى؟
نفسى گرفتم.
:یه زمانى هم سلولش االن دوستش.مرد:باید با زنش حرف بزنم .
از داخل کیفم برگه اى کو چك به همراه خودکارى بیرون آوردم وشماره ام را نوشتم وگفتم:
دالیا:اگر راضیش کردین ،براى گرفتن دیه زنگ بزنید.
کاغذ را روى پارچه ها گذاشتم وبا خداحافظى از مغازه بیرون آمدم .
تا اینجاى کار خوب پیش رفت خداکندزنش هم رضایت بدهد.
شماره ى نازار را گرفتم .با اولین بوق جواب داد.
نازار:شیرى یا روباه؟
سالم کردم:نه شیر نه روباه ! فعالًتو آب نمكیم .تو چیكار مى کنى؟
پوفى کشید:هیچى؛ امروز اومدیم دفتر ببینیم مى شه مالقات آزاد بریم .
پرسیدم :میشه منم بیام؟
نازار:بیا؛ شاید تونستم یه کاریش بكنم .
به سمت دفترشان راهى شدم.حدود یك ساعت بعد رسیدم .زنگ در را زدم،منشى دررا باز کرد وبا دیدنم سالمى
کوتاه داد.جوابش را دادم وداخل آپارتمان شدم.پشت میزش جایى گرفت.
دالیا:نازار تو دفترشه؟
منشى :نه تو دفتر آقاى بختیارى هستن.
به سمت اتاق نازار رفتم.
:-اومد بگین من تو اتاقش منتظرم.
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وارد اتاقش شدم .سرم به شدت درد میكرد وبه احتمال زیاد براى خشك نكردن موهایم بود.روى مبل نشستم
وسرم را به مبل تكیه دادم.نمیدانم چه مدت گذشته بود که نازار طبق معمول پرسرصدا وارد اتاق شد.سرم را بلند
کردم وبا دیدن لبخندش گفتم:
دالیا:یه در باز کردن انقدر سروصدا داره؟
خندید:براى آدمى مثل من  ،بله که داره.
روبه رویم نشست .سرم تیر مى کشید.انگشتان دستانم را روى گیج گاهم گذاشتم .نازار با نگرانى پرسید:
:سرت درد مى کنه؟دالیا :آره داره منفجر میشه.
نازار:بزار برم برات مسكن بیارم.
دوباره به مبل تكیه دادم .چند دقیقه بعد همراه قرص وآبمیوه اى برگشت.قرص را همراه آبمیوه خوردم ودوباره
سرم را تكیه دادم.نازار پیش دستى را روى میز گذاشت و گفت:
:من یه نیم ساعتى کار دارم ،اگر مى خواهى برو اون اتاق روى تخت دراز بكش .باید کمى مى خوابیدم تا میگرن لعنتى ام شروع نشده بود.از جایم بلند شدم وبه اتاق رفتم.میدانستم نازار کمى
وسواس دارد براى همین مانتویم را در آوردم پایین تخت گذاشتم وبعد شال را از سرم برداشتم وموهایم را باز
کردم تا خشك شوند.نمیدانم براى کم خوابى ام بود یا مسكن ،که نرسیده به بالش خوابم برد.
از جایم بلند شدم .صدایى از بیرون نمى آمد.ساعت مچى ام را نگاه کردم .ساعت از٤گذشته بود واین یعنى من
در حدود سه ساعت خوابیده بودم .سریع از جایم بلند شدم .شال ومانتویم رابه تن کردم واز اتاق بیرون زدم.نازار
در اتاق نبود .به سالن رفتم .منشى هم نبود .صدایش زدم اما کسى جوابگو نبود .به طرف کیفم رفتم وگوشى ام را
از داخلش برداشتم .شماره اش را گرفتم ،بعد از چندین بوق با خنده جواب داد.
:بیدار شدى دالیا خانوم ؟به سمت پنجره رفتم وآن را باز کردم.
دالیا:مگه نگفتم مى خوام مریم رو .ببینم؟!
نازار:بیدارت کردم ولى خوابت عمیق بود .البته با اون مسكنى که من بهت دادم ،فیل از پا در میومد توکه
مورچشون بودى.
روى صندلیش نشستم .
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نازار :حاال بهترى؟
دالیا:آره؛ مریم چى شد؟
نازار:هیچى ؛ شما االن دارى با وکیل خانم قبادى حرف میزنى البته خدا این داداشه اخمورو براى ما حفظ کنه.
دستى به موهاى پریشان دورم کشیدم .
دالیا:به داداشت چه ربطى داره؟
عشوه کنان گفت:
:همه ى زحمات با داداشم بود ،البته از حق نگذریم دوستاشم بودن.از روى صندلى بلند شدم وبه اتاق دوم نازار رفتم .
دالیا:خوب اینكه براى خودش خوب شد ،حداقل به درد یه کارى خورده .
نازار بلند خندید.
:من نمى دونم شما باهم چه پدر کشتگى دارید .ولى بهتره مثل آدم هاى امروزى ،با صحبت کردنمشكلتون رو حل کنید.
بالش را بلند کردم تا کش هایم را بردارم  .امانبود.تمام تخت را گشتم اما نبود ،باحرص گفتم:
دالیا:حاال الزم نیست انقدر سنگ این دادشت ردبه سینه بزنى .تو کش موهاى من رو ندیدى.
دوباره خندید .آخ اگر میدانست چقدر خنده هایش رو اعصاب هستن ،حداقل براى من یكى دیگر نمى خندید.
دالیا:میشه بگى چى انقدر خنده داره؟
کمى آرام گرفت وگفت
:هیچى ؛ گل سرم شكست به امید یه گل سر دیگه اومده بودم تو اتاق که پیدا نكردم به جاش رو زمین دو تاکش پیدا کردم .فكر کردم از عالم غیب رسیده.
کالفه جواب دادم.
دالیا:حاال من چیكارکنم بااین موهاى لعنتى ؟
دلخور گفت:
:نگو توروخدا دلت میاد مو به اون قشنگى!؟خدا وکیلى بهت حسودى کردم .اصال فكرشم نمی کردم انقدرموهات بلند باشه .از بس که همیشه پشت سرت بسته شده.
پوفى کشیدم وکالفه گفتم:
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دالیا:برو نازار جان؛ دارى میرى رو اعصابم. .بعدا حرف میزنیم
بى معطلى تماس را قطع کردم وگوشى را روى تخت انداختم .شال را از سر برداشتم وموهایم را به یك سمت
ریختم .درست اندازه شان تا باالى ران پایم بود .حال چگونه این خرمن را جمع میكردم !؟ شاید در کیف کشى
داشته باشم .به امید یافتن کش در کیفم چرخیدم تا به سمت مبل ها بروم که از ترس سر جایم میخ کوب شدم.
آروان به چهارچوب تكیه داده بود ودر کمال خونسردى ماگ قهوه اش را مى نوشید.
نفس عمیقى کشیدم وگفتم :
دالیا:عادت دارى به قبض روح کردن نه؟
یك قدم وارد اتاق شد وگفت:
آروان :نه عادت ندارم .راستش شنیدم بحث سر من بود ،گفتم بیام ببینم چه خبره ..
نگاهم را ازش گرفتم وبه سراغ شالم رفتم وآن را به روى سرم انداختم.از کنارش گذشتم وبه سراغ کیفم رفتم
.هرچه گشتم بى فایده بود .نا امید زیپ کیفم را کشیدم وبرگشتم که سینه به سینه ى آروان در آمدم .سریع
عقب کشیدم وبا خشم گفتم:
دالیا:کارى دارید اینجا؟
خم شد ماگ قهوه اش را روى میز قرار دادوگفت:
:کارى که نداشتم اما مى تونم کمكت کنم.پوزخندى زدم وبا تمسخر گفتم:
دالیا:چیه؟ مى خوایى کش سرت رو بهم قرض بدى؟
جلو آمد وبى توجه به حرفم گفت:
:برگرد.حرکتى نكردم که پایین شالم را گرفت و گفت :
:بهت که نمیشه دست زد ،خودت برگرد .برگشتم وشال را به نیمه سرم برگرداند و بادقت وحوصله تمام موهایم را بافت ودر آخر انتهاى موهایم را به
دستم داد وگفت :
آروان :وایسا االن برمیگردم .
از اتاق بیرون رفت و بعد از چند دقیقه همراه پارچه اى در دست بازگشت.پارچه ى به صورت نوار بریده شده را
نشانم داد وگفت:
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:موهاتو بیار باال برات ببندم ..موهایم را باال آوردم ودر مقابلش گرفتم.با نوار پارچه اى بافت موهایم را بست ودر انتها ى کارش آن را به شكل
پاپیون در آورد وگفت:
آروان:تونستم کمك کنم .
عقب رفتم و موهایم را روى مانتویم همان گونه رها کردم وتنها یك کلمه گفتم :
دالیا:مرسى!
شال را روى سرم مرتب کردم  .به اتاق رفتم وبعد از مرتب کردن تخت ،گوشى ام را برداشتم وبه بیرون آمدم.
آروان روى مبل نشسته بود .به سمت کیفم رفتم وبا برداشتنش گفتم ؛خداحافظ.
به سمت در رفتم که گفت:
:صدرى مى گفت اگر کله شق بازى در بیارى،تو خطر میوفتى .به رویش برگشتم ومنتظر ادامه ى حرفش ماندم.همان طور که به صورتم نگاه میكرد  ،به مبل روبه رویش اشاره
کرد وگفت بشین .روى مبل نشستم وباز منتظر شدم.
آروان:چه جورى مى خوای نجاتش بدى؟
به مبل تكیه دادم.
دالیا:اینا مهم نیست .فقط اگر صدرى پیغام داده بگو.
آرنج هایش را روى زانوهایش قرار داد وبه جلو آمد
:ازم خواسته نزارم خودت رو به خطر بندازى.مهم تر از اون ،گفته مراقبت باشم.به رویش خندیدم.
دالیا:از تو بهتر پیدا نكرد براى مراقبت از من؟
اخم درهم کشید.
آروان:پیدا نكرد؛ چون میدونست من حریفت میشم.
دالیا:به صدرى بگو یادش نره من دالیام .همون دخترى که به هر چى مى خواد میرسه؛ حتى به قیمت نابودی خیلى
چیزها ؛در ضمن بگو ،نگران خانوادشم نباشه ،حواسم بهشون هست.
از جایم بلند شدم .اوهم ایستاد.
آروان:چرا انقدر مرموزى ؟میدونى اگر بخوام از صدرى حرف میكشم ولى دوست دارم خودت بگى.
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کیفم را روى شانه ام انداختم .
دالیا:من نمیدونم تو چرا انقدر کنجكاو زندگیمن شدى ؛ بعدشم ،صدرى حرف هاى من رو با خودشم تكرار نمى
کنه ،چه برسه به اینكه براى تو تعریف کنه .اینایى رو هم که بهت گفته ،کلى با خودش کلنجار رفته؛ پس به قول
آبادانیا ،الف نیا !
به سمت در قدم برداشتم که راهم را بست وگفت
:من تا به حال به هرچى خواستم رسیدم؛ اینكه یه کنجكاویه سادست.به چشم هایش خیره شدم.
دالیا:آخه حرف حساب تو چیه؟
آروان :اینكه چرا مى خواستى خودت رو جاى قاتل جا بزنى  ،در صورتى که انقدر مدرك دارى که مى تونى
صدری رو نجات بدى چه برسه به خودت .اینكه چرا انقدر به صدرى مدیونى؛ اینكه چرا با وجود کشتن
بهارت ،قاتل نمى دونیش ودارى کمكش مى کنى!؟
تمام بدنم از خشم مى لرزید  .کمى صدایم را باال بردم.
دالیا:بهتره انقدر تو زندگی من سرك نكشى .
آروان پوزخندى زد .
آروان:سرك نمى کشم  .فقط مى خوام حق به حق دار برسه.
دالیا  :اینو دیشبم گفتى؛ همون دیشبم جوابش رو گرفتى .بهتره صدرى با پروندش رو به کسى دیگه واگذار کنى
تا انقدر اذیت نشى.
آروان:من قول دادم کمكش کنم.
:اینطورى؟ با زیر سوال بردن موکلت ؟؟!آروان دستى به موهاى روى پیشانى اش کشید.
:از اینكه یه روزى حق کسى رو پایمال کنمواینكه حق به حق دار نرسونم ،مى ترسم .تو پرونده ى تو ،خیلىجاهاش برام حل نشده بود براى همین این پرونده روهم قبول کردم.
عقب رفتم و روى مبل نشستم
دالیا:دیشبم گفتم؛ من رابطه ام با صدرى مثل یه دوست بود که خیلى جاها کمكم کرده .االن براى جبران خوبى
هاش مى خوام کمكش کنم .بقیه ى ماجرا هم ربطى به تو نداره .پس انقدر کنجكاوى نكن.
مقابلم نشست.
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آروان:باشه کنجكاوى نمى کنم ولى در رابطه با پرونده ى صدرى باید تو همه ى ماجرا باشم .
حوصله ام سر رفته بود.
دالیا:الزم به ماجرا بازى نیست؛ شما تالشت روبراى موکلت بكن  ،چه میدونم با اولیاى دم حرف بزن .کارهایى
مثل همین چیز ها انجام بده .من هم به عنوان یه دوست کمكش مى کنم.
کالفه گفت:
 :وایى دالیا ،تو اولین زنى هستى که دیدم انقدر لج بازه .پرا متوجه نمیشى ،تو با کوچكترین خطا پات دوباره بهپرونده باز میشه.
میدانستم منظورش به خانواده ى سیناست وممكنه وقتى بفهمن من براى نجات صدرى کمك مى
کنم ،دوباره شكایت بنویسند.
دالیا:باز نمیشه ؛چون جرات ندارن که اگرم داشته باشن ،نابودشون میكنم .یه زمانى ترسم بهار بود که اون رو ازم
گرفتن .دیگه شدم مار افعى به کسى رحم نمى کنم.
سكوت کردوهمان طور به صورتم خیره ماند گفت:
:نمیدونم چرا ،شایدم احمقانه به نظر بیاداما دوست دارم کمكت کنم .فكر مى کنم به همراه نیاز داشته باشى.دالیا:اشتباه مى کنى؛ چون اگر تنها باشم نیازى به نگرانى ندارم .اون ها به خودشونم رحم ندارن،چه برسه به منو
همراهم .همراه براى من ضعفه پس خودت رو بكش کنار  .فقط وکالتت رو بكن لطفا !
از جایم بلند شدم واین بار تنها نگاهم کرد .خداحافظى گفتم وبیرون آمدم.
فكرم مشغول بود براى همین ترجیح دادم تا خانه قدم بزنم .مهم نبود کجا مى روم ،تنها دوست داشتم راه بروم تا
توانى در بدن نداشته باشم.سرم از شدت فكرو خیال در حال انفجار بود .رو کردن اون مدارك ،درست بازى با دم
شیر بود .میدانستم اگر بفهمن مدارك به آن مهمى دست من است  ،بى برو برگرد ،مرا ازبین میبرند .براى
همین ،اولین کارى که باید انجام میدادم این بود که کپى از تمامی مدارك بگیرم وبه دست آدمى قابل اعتماد
ودوراز ذهن آنان مى دادم تا در صورت افتادن اتفاقى ،مدارك به دست پلیس برسد وآنان نتوانند بگریزند.تا
زمان دادگاه اول صدرى وقت داشتم ،کارهایم را انجام دهم زیرا با برگزارى اولین دادگاه ،قدم اول را نیز باید بر
مى داشتم و آن ،پیغام رساندن از طریق وکیل ساسان به خودش بود.
به خانه رسیدم .پاهایم از پیاده رویه طوالنى شروع به گز گز کرده بود.وارد خانه شدم .پدر ومادر در خانه
بودند .مادر با دیدنم به استقبال آمد.
مادر:ناهار خوردى؟
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ناهار ؟من اصال یادم نبود که باید چیزى هم مى خوردم .اما میلى هم نداشتم.کفش هایم را در جا کفشى گذاشتم .
دالیا:بله؛ مرسى!
به اتفاق به هال رفتیم .پدر روى صندلى اش ،مقابل تلویزیون نشسته بود .سالم کردم وروى مبل روبه رویش
نشستم.مادر برایم چایى آورد وتشكر کردم وحال هردویشان را پرسیدم.پدر گالیه کنان گفت :
پدر :ماکه خوبیم ولى خبر از حال شما نداریم بابا جان
چایى را همراه قندبرداشتم وبه مبل تكیه دادم
دالیا:ببخشید بابا جان ،من یه سرى کارهام روباید تا زمانشونه ،انجام بدم وزمان حكم طال رو برام داره .قول میدم
بعد از کارام ،در بست در خدمت شما باشم.
مادر لبخندى بر لبش نشاند .
مادر:ایشاال همیشه سالمت باشى؛ همین که میدونیم به خونت اومدى براى ما کافیه.
چایى ام را داغ داغ نوشیدم واز جایم بلند شدم.
دالیا:اگر اجازه بدین خسته ام ؛برم استراحت کنم .
پدر:برو بابا جان .
به اتاقم آمدم وبعد از عوض کردن لباس هایم،سراغ کیف مدارکم رفتم وفلش مربوط به اسناد مهم را برداشتم
وبه اتاق تیام رفتم.با استفاده از لب تاپ ،تیام تمام مدارك را بر روى یك فلش دیگر کپى کردم وبا هردو فلش به
اتاق بازگشتم.
نمیدانستم فلش را به چه کسى بدهم تا مطمئن باشم راز دار باقى خواهد ماند.میدانستم اگر به تیام دهم بى شك
تا نمى فهمید درونش چیست بى خیال نخواهد شد.نازار هم که بى اجازه ى آروان کارى انجام نمى داد  ،باید فكر
میكردم.فلش هارا در کیف برگرداندم وبه روى تخت دراز کشیدم.
در تمام مدت دادگاهى ام ساسان به دادگاه نیامده بود واین یعنى براى صدرى هم نخواهد آمد .من باید پیغام
ویرانیشان را به وکیلش میدادم.
به پهلوى راست چرخیدم.از روزى که ساسان به ایران آمد،تمام زندگیمان زیرو رو شد.سینا نه وضع مالی آن
چنانى ونه تیپ و قیافه ى آن چنانى داشت .تنها مهربانى ویكرنگى اش مرا به خود جذب کرده بود.من با سینا در
آن خانه ى هفتاد مترى اجاره اى هم خوشبخت بودم .روزهایى که با ماشین خرابش کنار اتوبان یا خیابان جا مى
ماندیم ،تنها مى خندیدم وبه هیچ چیز فكر نمى کردیم.خوشبختى ما تنها چهار سال دوام داشت وازآن به
بعد ،باحضور ساسان بهم ریخت.اوایل فكر مى کردم چون برادر بزرگترش است ،محبت هاى زیر پوستى اش ،آن
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خانه وماشین عوض کردن برایمان ،تنها مهر برادرى مى تواند باشد.ساسان وضع مالی بسیار خوبى داشت و مى
توانست کمك حال برادرش باشد.اما خیالى بیش نبود وبعداز مدتى که سینا بازندگی لوکس آشنا شد ودروغ
نگویم من هم در زندگی جدید غرق شده بودم ،سینا را در مشت خود گرفت وبا آن سیستم لعنتى اش آشنا کرد
وکم کم حضور سینا در زندگیم رنگ باخت چرا که او دیگر سیناى گذشته نبود.
دیر فهمیدم .خیلى دیر،زمانى که بهارم دو ساله بود فهمیدم زندگى ام در چه منجالبى فرو رفته است .از آن پس تا
پنج سالگی بهار را تحمل کردم وروى همه چیزچشم بستم وزمانى صبرم تمام شد که آن شب سینابا حالى خراب
به خانه آمد .
آن شب ،اولین شبى نبود که سینا با آن وضع به خانه مى امد .یادم مى آید اولین شبى که لب به اعتراض
باز کردم ،مجازاتش چیزى جز فحش وبدبیراه ودر اخر کتك خوردن نبود.ازآن پس به بعد هر بارى که به خانه با
این حال مى آمد،ترجیح میدادم ،بهارا بخوابانم وخود به اتاقمان بروم .ساسان طبق برنامه ى سیستم کاریش
،مجبور بود در ایران فردى مورد اعتماد پیدا کند تا ساخت یك ماده ى مخدر جدید را ازمایش کنندکه از شانس
بد من ،قرعه به نام سینا افتاد ودرطول یكسال توانست تمام مغز سینا را شستشو دهد وبا خود همراه کند .بعد از
تسلط سینا روى کارها،ساسان به امریكا برگشت وسینا شد همه کاره.از آن به بعد به عمارت ساسان نقل مكان
کردیم وعمارت پرشد از دوربین ،نگهبان ویا بادیگارد.ساسان ازهمان روز اول ،صدرى را بادیگارد شخصیدسینا
گذاشته بود که به عقیده ى من ،اورا تنها بپای سینا گذاشته بود .صدرى تمام وقت با سینا بود وچندبارى هم
جانش را براى محافظت از سینا به خطر انداخته بود وباعث شده بود صدرى یكى از مورد اعتمادترین آدم هاى
سینا باشد.
سینا،همراه صدرى به خانه امد وبراى اینكه بهار پدرش را با آن وضعیت نبیند ،سریع اورا به اتاقش بردم.مدتى
میشد بهارهم میلى به دیدن پدرش نداشت وبا برخورد به او ،وجودش پر از ترس میشد وخودرا به من مى
چسباند .هربار که جویاى کارش مى شدم مى گفت ازاو مى ترسم ومن دختر خوبى هستم.حدود نیم ساعتى با بهار
بازى کردم تا آرام بگیرد .به روى تختش بردم وبا تعریف کردن داستان هاى مختلف ،اورا خواباندم .مدتى میشد
بهارم ،بهار همیشگى نبود وگل لبخند روى لبانش نمى نشست .یا در خود بود یا تنها گوشه ى اتاق کِز مى کرد
.چند بارى از من پرسیده بود،دمن دختر بدى هستم یا من کار بدى مى کنم!؟ نمى توانستم درکش کنم چرا
این گونه سوال هارا مى پرسید.
به پایین برگشتم وبا دیدن صدرى روى مبل ،جا خوردم پرسیدم:
دالیا:سینا کجاست؟
نگاهم کرد.
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:به زور فرستادمش حمام ؛منتظر مى مونم تا بیاد بیرون.جلو رفتم .
دالیا:یه مدتی حالو روزش اینجوریه؛ میدونم که م*س*ت*ى این حاالت رو ندارهِ
مكث کرد .
:درست مى گید.روبه رویش نشستم.
دالیا:پس حالش مربوط به چیه؟
:اگر بخوان خودشون مى گن ؛ولى شما سعى کن بهار رو ازش دور نگه دارید.فكر مى کردم براى اینكه سینا را با این حال نبیند این حرف را زد اما سخت در اشتباه بودم و اى کاش ،بیشتر مى
پرسیدم.به اتاقم برگشتم وقبل ازآمدن سینا ،با کمك ارام بخش هایى که به تازگى برایم گرفته بود با لیوان آبى
خوردم و روى تخت درازکشیدم وبه خواب رفتم.
باشنیدن صداى در ،به خود امدم روى تخت نشستم وگفتم:
:بفرماییددر باز شد وتیام در چهار چوب در قرار گرفت:
:بَه بَه !خواهر بداخالق خودمون !بابا دلمون برات تنگ شده .از روى تخت بلند شدم ومقابلش ایستادم.یك سرو گردن از من بلندتر بود.هیكلش نه درش تر ازآروان ونه ریز
تر از سینا بود.خندید.
تیام:پسندیدى؟
با دست به روى سینه اش زدم وگفتم:
دالیا:برو عقب؛ بابا لنگ دراز! فقط خواستم ببینم چند مرده حالجى .
چشمانش را ریز کرد.
:چند مرده حالجم؟دالیا:هیچى بابا؛ همون اقا خروسه اى.
تیام :بَه خواهر مارو نگاه کن .مردم خواهراشون توسن ٢٠سالگى زنشون میدن؛ ان وقت خواهر ما توسن
٣٣سالگى هنوز به ما مى گه خروس.
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از کنارش گذشتم.
دالیا:-ببخشید ؛من تواین مسائل دست وپا ندارم .بهتره آویزون مامان بشى .
دنبالم آمد.
:چى مى گى بابا واسه خودت؟! اصالحرف ما چیزه دیگه اى بود.از پله ها پایین رفتم .
دالیا:حرف چیزه دیگه بود .اما نتیجه همونى بود که من گفتم
وارد اشپزخانه شدیم .میز غذا اماده بودوطبق معمول مادر وپدر کنار یكدیگر نشسته بودند .
تیام روى صندلى نشست وگفت:
:الحق که دست پیش رو مى گیرى پس نیوفتى.مادر پرسید:
:چرا ؟مگه چى شده؟کنار تیام نشستم وروبه مادر گفتم:
:هیچى گفتم زن مى خوایى باید به مامان بگى ؛مثل دختر ها سرخ وسفید شده.تیام در حال آب خوردن بود که با حرفم اب به گلویش پرید.محكم بین دو کتفش زدم وگفتم:
دالیا:خفه نشى بابا؛ تازه اول دومادیه
جرعه اى آب نوشید ومادر با قربان صدقه رفتنش گفت:
:خوب مامان جون چرانقدر خجالت؟ توکه ماشااهلل دیگه سنى ازت گذشته.تیام نگاهى دلخور به صورتم انداخت وروبه مادر گفت:
:اخه نمیدونم جوابش چیه.مادر :فقط بگو کیه تا من به حرفش بیارم.
تا خواست حرف بزند یك کالم گفتم:
دالیا:نازار.
تیام نفسى پر حرص کشید .
تیام:زبون به دهن بگیر دالیا.
پوزخند زدم.
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دالیا:چرا انقدر لقمه دور سرت مى چرخونى ؟؟
مادر که گل ازگلش شكفته بود گفت:
:بَه بَه !چه دخترى! آفرین بهت تیام؛ خوش سلیقه اى.تیام مقدارى برنج در بشقابش کشید
:مامان جان ،اخه ازدواج الكى که نیست .اول باید فكر هزینه هاش رو بكنم بعد.پدر میان حرفش رفت.
:ماهم از اول صاحب خونه نبودیم بعد چندسال باکمك همدیگه اینجارو خریدیم .همه چى درست میشه .منم مقدارى پس انداز دارم.
تیام :خدا سایه ى شما رو از سرمون کم نكنه بابا جون؛ من خودم به خاطر راه اندازی شرکت،تمام پس اندازم رو
خرج کردم تا یه مدتى دست وبالم بستست تا اونجا راه بیوفته  .ولى چشم هرچى که شما بگید.
تیام بعد از سال ها زحمت کشیدن ،حال با توان مالى خود ،شرکتى کوچك کامپیوترى راه انداخته بود وپدر ،همه
بیشتر پس اندازش را خرج درمان خود کرده بود.
بعد ازشام به اتاقم برگشتم ویكراست به سراغ دفترچه ى پس اندازم رفتم ٤.سال اول زندگیمان را م .در کارخانه
ای به عنوان مهندس نساجیكار میكردم وتمام پول هایم را به امید خرید خانه با سینا جمع کرده بودم که دست
نخوده باقى مانده بود .تصمیم داشتم آن را به تیام هدیه کنم تا او همراه کمك پدر بتواند ،اول زندگى اش خانه اى
کوچك بخرد تا ازدغدغه ى اجاره نشینى راحت باشد.دفتر چه را روى میز گذاشتم تا صبح به بانك بروم .
روى تخت دراز کشیدم وهر کارى کردم خواب به چشمانم نیامد.بلند شدم وبه تراس اتاقم
رفتم .روى تك صندلی کنار نرده ها نشستم.این صندلى را بهار اینجا گذاشته بود .زمانى که به اینجا مى
امدیم ،میز کوچك کنار اتاق را همراه این صندلى مى آورد وشروع به نقاشى کشیدن مى کرد.نقاشى هایى که تنها
یك دختر تنها درونش بود...
دوباره به یاد همان شب کذایى افتادم....
با صداى جیغ کوتاهى از خواب بیدار شدم .انقدر گیج خواب بودم که زیاد متوجه نشدم صداى چه کسى بود؛ اما با
فكر اینكه بهار باشد ،از روى تخت پایین آمدم واز اتاق خارج شدم.
پشت در اتاق ،صداى نفس هاى پشت هم بهار را مى شنیدم .انگار کسى مانع نفس کشیدنش مى شد .ترسیده
بودم ،با ضرب در اتاق را باز کردم .در با صداى بدى به دیوار پشت سرش خورد .جلو رفتم وکلید برق رازدم
،صدایش زدم.
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:بهار مامان؟قدم بعد مصادف شد با نابود شدن تمام دنیایم ؛دنیایى که نامردى را درحقم تمام کرد.دنیایى که
حق کودکی کودکم را ،بانامردى ازش گرفت.انقدر شوکه شده بودم که در همان حالت مانده بودم.خدایا چه
مى دیدم؟ مگر مى شد همچین چیزى ؟مگراو همانى نبود که بهار را دخترم،صدا میزد؟؟ مگر همانى نبود که
دست هاى دخترش را دردست مى گرفت وبه او ،راهرفتن را تمرین میداد؟! مگر او یكى از محرم ترین ادم هاى
دنیا،براى دخترش نبود؟! او چگونه توانسته بود با دخترش همچین کارى کند؟ چگونه ،کودك ٥ساله ى خود را
این گونه ،شكنجه میداد واز ترس او ،غرق در غرایض خود شده بود ؟! خدایا دختر بچه ى من ،این را چگونه باید
تحمل میكرد ؟!چگونه ،این ننگ را از پیشانیخود پاك میكرد .اوتنها٥سال داشت .او از زندگى ،چه میدانست که
بتواند این درد را تحمل کند؟! خدایا،از درد بى درمانم به چه کسى پناه ببرم ؟!به چه کسى دردم را بگویم تا برایم
نسخه اى شفا بخش بنویسد واین درد کشنده را تمام کند؟! خدایا در دین اسالمت که کامل ترین دین هاست،
این موجودات ناشناخته را که کمتراز یك حیوان است را چگونه مجازات مى کنى ؟؟ حیوان هم با بچه ى
خوداینكاررا نمى کند.
سینا با دیدنم ،از ترس عقب کشید ومن توانستم صورت بهار ترسیده ام را در آن وضع خفت بار ببینم .نفس هایم
باال نمى امدند .تمام سرم سوزن سوزن مى شد .انقدر ازحال خود بى خبر بودم که متوجه ى خون ریزی بینى ام
نشدم .سینا روتخت بهار نشسته بود وبا یك دست ،دهانش را گرفته بود وبا دستى دیگر مشغول درآوردن لباس
خواب بهار بود ،که من سر رسیده بودم.از روى تخت پایین آمد و تیشرت روى زمین را برداشت و به تن
کرد.بهار پشت هم جیغ میزد وروى تخت همانند نوزادى در رحم ،در خود جمع شده بود.پشت سرم کسى دیگر
وارد شد که فكر مى کردم یكى از خدمتكار ها باشد ،اما صدرى بود .با عصبانیت جلو آمدوبى حرف سینا را از اتاق
بیرون برد .مغزم فرمان نمیداد .واقعا نمى توانستم درك کنم.جلو رفتم وبهار را در آغوش کشیدم .بهار با
برخورد دستم  ،دیوانه شد وشروع به زدن وچنگ انداختن کرد .محكم در اغوشم گرفتمش .مشت هم جیغ مى
کشید وگریه مى کرد ومن تنها توانستم الالیى کودکى اش را برایش بخوانم تا همانند آن زمان آرام بگیرد.
الال الال باز شب رسید
خورشید خانوم پایین پرید
چشماتو روى هم بزار
غصه هاتو به یاد نیار
دست مى کشم روى تنت قربون بوى پیرهنت
اگر بخوایى خواب مى بینى
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ستاره هارو مى چینى
بگیر بخواب عزیزکم
دختر من بانمكم
فردا دوباره صبح مى شه
خورشیدمیاد پشت شیشه
دخترم با صورت خیس از اشك هاى نامردیپدرش ،آرام گرفته بود.با صدایى که اثر هق هق هایش در آن مانده
بود پرسید:
:ب..ب..بابا د..د..داشت م..م..منو ا..ا..اذیت می ك..ك..کرد..انگار با حرف زدنش ،خون به مغزم رسید وتوانستم بفهمم چه دیده ام.او داشت با دختر خود چه کار میكرد؟؟!!
او آینده ى دخترش را نابود کرد؟؟! من دیگر بهاررا چگونه ،به زندگى برگردانم؟؟ چگونه از مهر پدر ،از عشق
پدر ،از وجود پربرکت پدر ،برایش حرف بزنم؟ بهارى که تنها در ٥سالگى ،دنیایش ،سیاه وتاریك شده
است.بهارى که همانند نابینایى شد که هرچه از زیبایى دنیا برایش بگویى ،اوتنها سیاهى را مى بیند وهرگز چیزى
از تصورات وحرف هاى تورا نخواهد فهمید  .من دیگر چگونه به او عشق را یاد بدهم؛ در صورتى که او از پاك
ترین عشق ها ،عشق دختر به پدر  .مورد سواستفاده قرار گرفت ؟! مگر پدر ،عشق دختر و ،دختر ،عشق
پدرش نیست؟ پس این خیانت را چگونه برایش توجیح کنم؟! او دیگر چگونه مى تواند عشق را تجربه کند ؛ در
صورتى که از پاك ترین عشق روى زمین خیانت دیده است؟! به راستى او در ذهن وخیال کودکانه اش  ،کار
پدرش را چگونه براى خود ترسیم مى کند؟! خدایا من چرا ،غم چشم هاى بهار به زمستان رسیده ام
را ندیدم؟؟ خدایا چرا نفهمیدم او از ترس ازارواذیت پدر ،به دامان من میچسبد  .چرا گذاشتى بهارم،زمستانى
شود؟ چرا بى انكه چیزى از بهار بفهمد ،زمستان را به اونشان دادى ؟! او تنها ٥سال داشت وحتى چیزى از خود
نمیداست .آن موجود ناشناخته ،بیمار بود .چرا حرف ها وکارهاى اورا درك نكردم؟ چرا انقدر دیر ،همه چیز را
فهمیدم ؟!
همانند روانى هایى که عقلشان زایل شده است،بى توجه به بهار ،آن را روى تخت رها کردم واز اتاق بیرون
آمدم .در اتاق را قفل کردم ویكراست به آشپزخانه رفتم .آنقدر در خودبودم که متوجه ى
صدرى نشدم.بزرگترین کارد آشپزخانه را برداشتم وبه سمت اتاق آن کافر خدا ،راه افتادم .بى معطلى در را باز
کردم وباعث شدم سینا از خواب بپرد .با دیدن من که نمى دانم در چه وضعیتى بودم که اورا ترسانده بود ،از روى
تخت پایین آمد.
باتمام نیرویم فریاد کشیدم وبه سمتش حمله ور شدم.
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:داشتى چه غلطى مى کردى ؛حیوون؟چاقورا باال بردم وبا تمام نیرویم به سمت قلبش نشانه رفتم که در لحظه ى آخر ،چرخید وچاقو به بازویش خورد
.بى آنكه به صداى فریادش توجه کنم ،چاقورا از بازویش بیرون کشیدم وخواستم بار دیگر قلبش را نشانه
بگیرم که محكم هلم داد وباعث شد به عقب بروم وبه دیوار پشت سرم بر خورد کنم .از جایم بلند شدم تابازهم
به سمتش حمله کنم که صدرى وارد اتاق شد وراهم را بست وبه زور چاقو را از دستم بیرون کشید.
از درد به خود مى پیچید .
:مى کشمت.فریاد کشیدم.
:داشتى چه غلطى مى کردى؟ مى خواستى بادخترت ،با بهار  ،چی کار کنى؟؟تنها داد مى زدم بى آنكه اشك بریزم .تنها فریاد میزدم بى انكه اتش قلبم خاموش شود .فریاد میزدم
تاآوارهاى دنیای ویران شده ى بهارم را بر سرش بریزم .فریاد میزدم تا حق مظلومیت دخترم را ازاو بگیرم
.فریاد میزدم تاحق کشته شدن کودك درون بهارم را پس بگیرم .اما چه سود ؟اب رفته به ججی باز نخواهد
گشت .صدرى مقابلم ایستاده بود .به سمتش حمله کردم وتمام صورتش را با ناخن هایم چنگ زدم اما او همان
طور بى حرکت ایستاده بود واز گوشه ى چشم هایش اشك مى ریخت .فریاد زدم .صدرى را زدم .دست آخر
شروع به خودزنى کردم اما سینا تنها نگاه مى کرکردبهار پشت هم جیغ مى کشید .هرچه بیشتر به صداى
فریادش گوش میدادم  ،اتفاق رخ داده را بیشتر درك مى کردم.
از آن روز ،اشك هایم خشك شد وتنها تمام وجودم شد تنفر ویك امید! امیدم به نجات وآینده ى بهار و تنفرم از
دنیا ونامردیش  .تنفرى که حق کودکم را زنده خواهد کرد.....
ازآن روز به بعد ،خانه ،دیگر خانه نشد.آن عمارت لعنتى ،که روزى باآمدن درونش ،قلبم لبریز از شوق
وذوق بود؛ حال تبدیل به قبرستانى متروکه اى شده بود که تنهارمردگان درآن پرسه میزنند.از آن روز ،
هر کارى کردم تا بهار را از سینا دور کنم واز آن خانه ببرمش ،جلو دارمان شد ومى گفت؛ اگر مى خواهم ،خود
مى توانم از آنجا بروم اما بهار نه ! دیوانه شدم و به سمتش حمله کردم ،اما اوهم دیگر سیناى گیج ومنگ
نبود.باهر ضربه اى که ازدستان ظریف من مى خورد ،جایش را با چند ضربه ى محكم تر جایگزین مى کرد وبدتر
ازآن ،این بود ،که اصال ندامت وپشیمانى در وجودش پیدا نمى کردى واین مرا به جنون مى رساند.
بهار ،روز به روز حالش بدتر مى شد ودر جلد افسردگى اش بیشتر فرو مى رفت .نگران بودم .نگران دختر
کوچك خود بودم .اگر دیر به خود بیایم تمام است .بهار دیگر بهارى نمى شود.دیگر به زندگى بر نخواهد
گشت  .به قدرى در دو روز،ضعیف و الغر شده بود که استخوان هاى بدنش بیرون آمده بود .دختر یكدانه ام
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درحال پر پر شدن پیش چشم هایم بود ومن کارى از دستم بر نمى امد.آن حیوان  ،راه تمام فرار هارا برایم بسته
بود وهربار که تالش مرا براى گریختن میدید ،می گفت؛ تو مى تونى برى اما بهار پیش باباش مى مونه.
به حتم او دیوانه شده بود که این گونه بى شرم ،چنین حرف هایى به زبانش مى آورد.
باید اول خودرا نجات میدادم تا کمى دست هایم ،براى پرواز دادن بهارم ازاد باشد .این گونه که بال هایم بسته
است ،دیگرچگونه بهار را پروزاش دهم؟ در دعواى اخر  ،با شنیدن حرف همیشگى اش گفتم ؛طالق مى خواهم
ودیگر حاضر نیستم اسم ننگ تورا در شناسنا مه ام داشته باشم .بدون حتى لحظه اى مكث ،قبول کرد وگفت تا
اخر هفته توافقى جدا مى شیم بعدش مى تونى برى .
پوزخندى به رویش زدم .
:فكر کن برم ؛من فقط از ادمى به پستی تو مى خوام راحت بشم ،نه اینكه از پیش بهار برم .شانه هایش را باال برد.
:برام فرقى نداره چیكار مى کنى؛ ولى اینو بدون نمى زارم بهار رو ازاینجا حتى یك قدم دور کنى.طبق گفته ى خود ،از هم جداشدیم ومن حتى حاضر به قبول مهریه ام نشدم وگفتم تنها جانم در این زندگى
باارزش است که اوراتنها با خود خواهم برد.
شنید اما خودرا به نشنیدن زدواز محضر بیرون رفت.
حكایت زندگیمان شده بود ،حكایت موش وگربه .تمام مدتى که در خانه بود ،همراه بهار به اتاقش مى رفتیم
واصال نمى گذاشتم اورا ببیند .
کابوس هاى شبانه ،شب ادرارى هایش ،جیغ هاى بین خوابش ،نشان از حال خرابش را میداد اما راه به جایى
نداشتم وفكرم به چیزى نمى رسید.
یك روز که از نبودش مطمئن شدم ،به اتاق سابق مشترکمان رفتم تا شناسنامه ى بهار را بردارم که در راهرو
صدرى را در حال باال آمدن دیدم.
از دیدنش همانند باروت اماده به انفجار شعله کشیدم و تا به سمت اتاق بهار ،چرخیدم صدایم زد.
دوباره به سرجاى اولم برگشتم .
دالیا:اینجا چه غلطى مى کنى؟
دست هایش را باال برد.
:آروم باشین؛ فقط مى خوام حرف بزنیم ِنزدکش شدم.
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:چه حرفى مى تونى توی نامرد با من داشته باشى ؟؟!اخم در هم کشید.
:من آدم عوضى وپستى نیستم؛ اون شب بهتون اخطار دادم ولى شما جدى نگرفتى براى همینم بود که اونشبموندم؛ چون ازنیت اون عوضى خبر داشتم.
فریاد کشیدم.
:توی نامرد از کجا می دونستى ؟اوهم صدایش را رها کرد.
:از اونجایى که تو راه برگشت دلش مى خواست ،دختر.....اهلل اکبرکنترلم را ازدست دادم وبه سمت حمله کردم وبا تمام توانم سعى در نابودیش را کردم اما.....
او ،باز هم مقاومتى نكرد واجازه داد تمام خشم ونفرت از آن حیوان را با چنگ زدن ومشت زدن به شكم
وصورتش،برسر او خالى کنم.
خسته شدم وعقب رفتم وروى زانوهایم نشستم .اوهمان لبه ى پله نشست .نفس هایم باز ،بازى در آورده بودند
وباال نمى آمدند.
با نفس گرفته وصداى بریده بریده شده گفتم:
:پس چرا نزاشتى اون شب بكشمش؟؟چرا نزاشتى این لكه ننگ رو از رو زمین محو کنم ؟؟!
فریاد کشیدم.
چرا نزاشتى حق پایمال شده ى بهارم رو ازش بگیرم .چرا نزاشتى جواب خیانت پدرش رو در حق بهارم رو
بگیرم ؟؟!!!
صدرى:چون ,،دیر یا زود ،باال دستى هاش براى این کثافت کارى هایى که راه انداخته،نابودش مى کنن.
:باید خودم بكشمش.صدرى:من خودم دوتا دختر بچه دارم؛ اونشب نمى خواستم بیام ولى اومدم .چون حیف بهار وشما بودید که به
دست این نامرد از بین برید .مى دونم منم با سینا از بین مى رم ولى قبلش مى خوام شما رو همراه بهار از این
مخمصه نجات بدم.
نگاهش کردم ِاوهم همانند من ،بغض راه گلویش را گرفته بودِ
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صدرى:اگر اون شب اتفاقى براش مى افتاد؛ به خاطر فسخه معامله اى که ساسان چندین ساله براش زحمت
کشیده ،همه ى مارو باهم قتل عام مى کردند.
در صدایم بى آنكه بخواهم ضجه ى التماس شكل گرفت
:مى خوام بهارمو از این جا ببرمصدرى:کمكت مى کنم ولى زمان نیاز داریم به همین راحتى ها نیست
:باید چیكار کنماز جایش بلند شد
:باید فكر کنم ،وقتى به نتیجه رسیدم خبرت مى کنم ،تا اون زمان مراقب خودتون باشید.دالیا:چرا باید اعتماد کنم؟
پوزخند زد
:مى تونى نكنى،اگر راه بهترى داشتى معطل نكن ،هیچ اجبارى نیست.در ضمن ،اگر کمكت مى کنم فقط براىبهار همین .چون من خودم دوتا دختر که یكیشون درست هم سن بهاره؛ نمى تونم به همین راحتى اوشب به
عنوان یه پدر ویه مرد فراموش کنم .
در بد مخمصه اى بودم .تمام خانه پربود از نگهبان ومى دانستم به هیچ وجه رفتن از خانه بدون کمك امكان پذیر
نخواهد بود .در سرم هزاران فكر مى امد ودلم را مى لرزاند .حتى امكان داشت صدرى از طرف سینا
آمده باشد ،یا نه؛ شایدم واقعا دلش براى بهار به رحم امده باشد ،اما مگر ما در دورانى نیستیم که مى گویند
:گربه محض رضاى خود موش نمی گیرد!؟ صدرى هم با کمكش ،حتما منفعتى برایش داشته که این گونه با
جان خود وخانواده اش بازى مى کند وخودرا با آدمى مثل سینا در مى اندازد .سینایى که به دختر خود هم رحم
نكرده بود.اما مرا چه خیال؟! او هم ادمى از جنس همین حیوان هاى در جلد آدمیزاد بود؛ با کمكش از اینجا مى
روم وبعدش هم برایم اهمیتى نخواهد داشت که چه برسرش مى آید.
زندگى در عمارت متروکه نشین ،به روند لجن خودش ادامه داشت تا چند ماه بعد ،که صدرى در نبود سینا به
عمارت امدونقشه اش را گفت.
گاهى مى شود در زندگى ،به جایى رسید که میدانى براى داشتن یك چیز ،باید بهایى گزاف بدهى ومن به آن
نقطه از زندگى رسیدم که باید براى نجات زندگی بهار ،بهایى به گرانی کل جوانى ،زندگى وآینده ام مى دادم ومن
با جان ودل اینكارا کردم  .کارى که باعث شد خدا هم از من رو برگرداند.
صدرى نقشه ى دقیق وحساب شده ى خود را گفت ومن تنها به یك چیز فكر مى کردم و ،ان هم نجات
بهار بود .اینكه مى گویند؛ سنگ شو اما مادر نه! به راستى چه توصیفى زیبایى درونش است .مادر بودن یعنى
 82سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

شكاف بین دو سنگ؛ یعنى شكستن تمام مرزها واحساسات ؛ یعنى از بین رفتن عقل ومنطق؛ وقتى مادر
هستى ،تنها وجودت ،عقلت ،احساست و منطقت مى شود؛خوشبختى وشادی فرزندت  .مادر بودن سخت است.
براى همین مادرانى که نمى توانند کارهایشان را توجیح کنند مى گویند ؛سنگ شو اما مادر نشو...
براى همین ،میدانم تنها مادران درد مرا بهتر درك خواهند کرد.
صدرى :تو این٣ماه ،تمام نقشه اى که کشیدم رو برسى کردم .بهتره خوب گوش کنید تا اگر احساس کردى نمى
توانید ،شروع نكنیم .چون با تنها یك گاف کوچك ،هر دو نابود مى شیم.پس شماهم یه مدت روش فكر کن تا
درست ترین تصمیم رو بگیرى.
مكث کرد وبعد از دقایقى شروع کرد.
:خدارو شكرشما از سینا جدا شدى واین یك مرحله مارو جلو میندازه .من خیلى فكر کردم شما باید از ایرانبرید واین رفتن وفرار کردن  ،پول زیاد وگرفتن اقامت سریع وراحت رو مى خواد.
سكوت کرد ومرا نگاه کرد.پوزخند زدم.
دالیا:خیلى وقتتون رو گرفت .این اصال به ذهن من نرسید .بى توجه به کنایه ام گفت:
:من رو عملى شدنش فكر کردمدالیا:خوب؟
:این راهى که من پیدا کردم؛ خیلى سخته اما مى تونى امیدوار باشى یا اصال از خیرش بگذرى واز خانوادت کمكبگیرى.
دالیا:هر چى باشه فقط به شرط نجات بهار،حاضرم انجامش بدم .اما بى خانواده؛ من نمى خوام یه عزیز نجات
وعزیز دیگم رو قربانى کنم.
بازهم کمى مكث کرد .نمى دانم چه درسر داشت که حتى گفتنش هم برایش سخت بود .طاقتم تمام شد .
:مى گى یا برم؟نگاهم کرد.
صدرى :مى گم .وقتى مى گم پول زیاد ،یعنى پولى که هزینه سفر ،زندگی پنهانى در اونجا وخیلى چیزهاى دیگه
واینكه مسئله رفتن شما باید هرچه سریع تر اتفاق بیوفته وشما با نام خانوادگی یك نفر دیگه وارد یك کشور
بشید.
از سكوت هاى بى موقع اش ،کالفه شدم.
دالیا :ادامه حرفت رو بگو.
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نفس عمیق کشید .
:باید بعد تمام شدن عده ى طالق  ،با کسى که مقیم اتریش هست ،ازدواج کنید تا بتونیداقامت سریع اونجا رو بگیرید و برید.
جا خوردم .توقع هرچیزى مثل غیر قانونى رفتن یا همون قاچاقى رفتن یا هرچیزه دیگه اى رو داشتم؛ اما ازدواج،
واقعا نه .با دیدن تعجب من گفت:
:فكر اینكه غیر قانونى برید و،باید از سرتون بیرون کنید .این ها انقدر آدم دارندکه هرجاى دنیا برید ،پیداتون مى کنند  .فراى همین با استفاده از فامیلی اون طرف  ،راحت مى تونید رد گم کنید
.
دالیا:بهار چی؟؟!
:بهار پاسپورت داره وخیلى راحت مى تونیم ازش استفاده کنیم .البته براى اطمینان کا،ر شما رو تا ترکیه قاچاقىمى بریم وازاونجا براى رفتن به اتریش اقدام مى کنیم.
دالیا:تنها راه همینه؟
صدرى :تنها راهى که بتونید از سینا وبعد اون از بقیه ى ادم هاى اطرافش خالص بشید .چون اونا مى خوان سینا
نابود بشه ،این یعنى اون ها نه تنها سینا ،بلكه به دنبال شما هم میان تا دیگه از سمت شما مشكلى براشون درست
نشه .اینقانون گروهشونه.
از جایم بلند شدم وشروع به قدم زدن کردم .
:این ادمى که مى گى کیه ؟صدرى:داداش یكى از دوست هاى قدیمی منه؛به اسم میالد عطائى .
:از چیزى خبر داره ؟صدرى:بالخره باید بدونه چرا باید با شما اینجورى ازدواج کنه وبعد از گرفتن اقامت شما،جدا بشه.
درست مى گفت .کدام آدم این چنین با یك زن،آن هم زنى که بچه دارد  ،ازدواج مى کرد وبعد جدا مى شد!؟
با صداى صدرى از فكر بیرون آمدم.
:این مسئله  ٦ماه طول مى کشه .البته با هزار آشنا و دوست هایى که با گرفتن پول  ،کمك به جلو افتادن کارهاىاقامتیه شما مى کنن .البته براى بهار ،اجازه ى پدرش رو مى خواهیم که اون رو من بین چیزهایى که امضا مى
کنه،ازش مى گیرم .تنها مسئله پوله که اونم من فكرش رو کردم.
دالیا:طالهام با یه مقدار پول  ،پس انداز دارم .
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:فكر مى کنى این مقدار پول ،براى زندگى در حال فرار کافیه؟! اینها همه تازه یه حتماله؛ ممكنه شمارو تو اونجاپیدا کنند ومجبور بشید نقل مكان کنید و اگر پول کافى نداشته باشید،اون هم بى
کمك خانواده ،آینده ى شما قراره چى بشه؟!!
دالیا:پیشنهادت؟
:چند وقت دیگه .سینا قراره یه معامله ى بزرگ بكنه که خب ،پول هنگفتى ازش بیرون میاد .مى تونیم با نقشهمن ،صاحب اون پول ها بشیم.
دالیا:به تو چه سودى مى رسه؟!
بازهم نفس عمیق کشید.
:بعد شما من هم جایى براى موندن ندارم .باید یه مدت پنهان بشم .براى همین ،پول معامله ىاون رو نصف مى کنیم.
وای خدایا! یعنى چند بهار دیگر ،قرار بود همانند آن شب ،مورد تعرض پدر مصرف کننده این موادمخدر
لعنتى  ،قرار بگیره ؟؟ اما من هم راه به جایى نداشتم .اگر قبول نمى کردم ،بهار مى ماند وبازهم براى کارهاى
پدرش تاوان پس میداد .خدایا ،مى دانم نامردى ونهایت پستى است ِاما تنها یك جمله مى توانم بگویم؛ اى کاش
سنگ مى شدم اما مادر ،نه .خدایا ،تنها خواهشم ازتو ،حفظ بهار حتى به نابودی من بود ،اما تو درست دست
گذاشتى رو تمام هستى ام......
فصل ٣
طبق گفته ى صدرى ،بعداز تمام شدن عده ام ،در محضرحاضر شدم تا به عقد مردى دیگر در بیایم.دآن روز ،بهار
را چند ساعتى به صدرى سپردم و تنها به محضر رفتم .تمام وجودم لبریز از استرس ودل نگرانى بود .واقعا نمى
دانستم کارم درست است یا نه ؛ دیگر عقلم کار نمى کرد .تنها به فكر آزادی بهار بودم تا بتوانم اورا به زندگى
برگردانم .ازپله ها باال رفتم .از شدت هیجان ،تمام بدنم مى لرزیدوحالت تهوع گرفته بودم .دو طبقه را به هزار
بدبختى باال رفتم .و وارد محضرشدم وبه کل سالن نگاه کردم .یك مرد وزن ،به همراه مردى که پشت میز به
عنوان منشى نشسته بود،ذدر سالن بودند .دست هایم یخ وصورتم در آتش مى سوخت .قدم هاى لرزانم را به
سمت منشى برداشتم و مقابلش ایستادم .سرش رابلند کرد ودر چشم هایم نگاه کرد.
مرد:بفرمایید ؟
قلبم چنان مى تپید که هرآن احساس مى کردم از سینه ام بیرون خواهد زد .براى کنترل خود،نفسى بلند کشیدم
وبا صدایى که کمى مى لرزید ،گفتم:
:من دالیا عالى محمدى هستم؛ وقت عقد داشتم. 85سمانه امینیان www.98iia.com
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باتعجب نگاهى به صورت ولباس هاى مشكى ام انداخت وگفت:
:بله ؛ بفرمایید داخل اتاق ،منتظرتون هستند.احساس مى کردم قلبم در حال ایستادن است.به سمت اتاق رفتم .وپشت در اتاق ایستادم .زیر لب نام خدارا گفتم
وچند ضربه به در زدم.با دادن اجازه ،دستگیره ى در را پایین بردم ودر اتاق را باز کردم  .در راپشت سرم بستم
وسرم را بلند کردم.نگاهم در چشم هاى مردى غریبه که روى مبل روبه روى مرد عاقد نشسته بود ،گره خورد
.به کل صورتش نگاه کردم .موهاى بلندش را پشت سرش بسته بود .چشم هایى درشت به رنگ قهوه اى روشن
که با ابروهایى مشكى رنگ زیبایشان را بیشتر به رخ مى کشید وبینى ولب هایى که توانسته بود صورتى جذاب
برایش درست کند.در کل ،بیش از حد  ،جذاب وصورتى زیبا داشت.برعكس ظاهر من ،که بیشتر شبیه عزادار ها
بودم او به خود رسیده بود.کت وشلواراسپرتى به رنگ مشكى که با پیراهن سفید و کرواتى به رنگ مشكى
پوشیده بود اورا شبیه به دامادها کرده بود.اما به نظر ،کمى برایش تنگ یا نمیدانم شاید هم براى نشان دادن
هیكل رو فرمش  ،اینچنین لباس پوشیده بود.با صداى عاقد به خود آمدم ونگاهش کردم.دمتوجه شد ،چیزى از
حرفش نشنیدم .لبخند زد و گفت:
عاقد:دخترم کارى داشتى ؟
نگاه از پوزخند به لب نشسته ى میالد عطائى گرفتم وجلو رفتم .روى مبل روبه رویش نشستم ودر صورت مرد
عاقد نگاه کردم
دالیا:دالیا عالى محمدى هستم.
از گوشه ى چشمانم  ،تعجبش را دیدم اما بى اهمیت سرم را به زیر انداختم .
عاقد:به به !خوش اومدى دخترم ؛ انشااهلل که سپید بخت بشید .
رویش را به سمت او برگرداند.
عاقد:پس مى تونیم عقد رو انجام بدیم؟
بر عكس ظاهرش که زیاد از نظر من مردانه نبود ،صدایش کامال مردانه وپر جذبه بود
میالد:بله؛ مى تونیم شروع کنیم.
عاقد لبخند زد و گفت :شما لطف کنید همراهتون ر صدا کنید تا شروع کنیم.
از جایش بلند شد وبه سمت در رفت .نگاهم به دنبالش رفت .قد بلندى داشت  .چیزى در حدود  .١8٥جالب بود
،دیگر نه استرس ونه دل نگرانى داشتم .شاید ظاهرش تمام حواسم را به خود،جلب کرده بود.
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در چهارچوب ایستاد وشخصى رابه نام محسن صدا زد وبه داخل اتاق برگشت .قبل از اینكه بفهمد نگاهم به
اوست  ،سرم را به زیر انداختم .به سمت من آمد وکنارم روى صندلى نشست.
مرد به همراه زن وارد شدند وروبه رویمان نشستند .با سالم کردن زن سرم را بلند کردم وصورت بانمك گردش
را دیدم .از لبخند زیبایش ،خود به خودلبخند بر روى لبانم نشست وجواب سالمش را ارام وکوتاه دادم.پشت
سرش مرد هم سالم کرد  .به اوهم نگاه کردم وسالمش را پاسخ دادم .عاقد بسم الهى گفت وروبه من گفت:
:دخترم اجازه میدى شروع کنم ؟با سوالش  ،خود به خود استرس ودل نگرانیم بازگشت  .اما جاى عقب نشینى نبود .بازهم سربه زیر انداختم وزیر
لب گفتم:
:بفرمایید.عاقدبا نام خدا ،شروع به خواندن خطبه عقد کرد .بى اختیار چشمانم را بستم وبهار وخودم را به او سپردم تا او
تمام پناهمان باشد.اما بى فایده بود .وقتى تقدیرى نوشته شود ،هیچ چیزى جلودارش نخواهد بود.
منتظر جواب من بودند .زن با لبخند وطنزى که در صدایش بود گفت :
:عروس زیر لفسى مى خواد.نگاه سرد وخاکستریم را به چشم هایش دوختم وتنها یك کلمه گفتم :
:بلهلبخندش جمع شد وسر به زیر انداخت.نمى دانم در چشمانم چه دید  ،که دیگر نتوانست لبخند بر لب زند.دفتر
مقابلمان قرار گرفت ومردى که محسن نام داشت خودکار را به طرفم گرفت.تكیه ام را از صندلى برداشتم وبه
جلو رفتم و خودکار را از دستش گرفتم وقبل از اینكه بگوید کجارا امضا کنم ،شروع به امضا کردن کردم .راستى
چرابراى ازدواج صد امضا وبراى طالق تنها یك امضا کافى است؟ آیا طالق بى اهمیت تراز ازدواج است یا کم
مسئولیت تر؟؟! آیا مردى که آینده ى زنى را یا برعكس زنى آینده ى مردى را خراب مى کند ،تنها با یك امضا
خودرااز تمام بند ها رها مى کند؟!واقعا دیگر احتیاج به هیچ تعهدى نیست ؟
با تمام شدن امضاها  ،خودکار را روى دفتر ودفتر را مقابل میالد گذاشتم .به صندلى تكیه دادم وبه دفتر چشم
دوختم .خنده دار بود ،او حتى نمى دانست باید چكارى انجام دهد .درست لحظه ى پوزخندم ،صورتش را
برگرداند واخمى مابین ابرو هایش انداخت .محسن از جایش بلند شد وروبه روى میالد قرار گرفت وصدایش زد
.نگاهش را با همان اخم گرفت وگفت :
:ببخشید ؛ من مثل شما با تجربه نیستم ِ.طاقت نیاوردم و گفتمظ:
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:مهم نیست .االن تمرین کن  ،براى سرى بعد،دستت راه بیفته .از جایم بلند شدم وادامه دادم::من بیرون منتظرم؛ اینجور که پیداست چون بى تجربه هستین ،ممكنه طول بكشه.ابروهایش بیشتر در هم گره خورد وتا خواست حرفى بزند  ،به سمت در اتاق رفتم .یك ربعى بیرون منتظر ماندم
که بالخره از اتاق بیرون آمدند .نمى دانم چرا با همه جنگ داشتم .همان طور روى صندلى نشسته بودم که مقابلم
امدند.ازجایم بلند شدم  .زن با لبخند برگشته شده روى لبانش جلو امد ومرا به آغوش کشیدوگفت :
:وقت نشد معرفى کنم  .من خانوم محمد ،یعنى زن داداش میالدم.عقب رفت .نگاهش کردم وگفتم :
:االن باید بگم خوشبختم  ،اما نیستم .چون همه میدونیم این ازدواج؛ از سر لطف شماواجبار من بوده.باز هم موفق به ازبین بردن لبخند او بودم .سرى تكان داد وخداحافظی کوتاهى کرد وگفت :
:امیدوارم همه چى درست بشهوقبل از جواب من  ،به سمت در رفت.محسن سریع خدا حافظى کرد وبه دنبالش رفت.به احتمال زیاد از میالد
بزرگ تر بود که بیش تر موهایش سفید وصورتش چروك خورده بود.
با قرار گرفتن شناسنامه ام مقابل صورتم،نگاهم را به میالد دوختم.ناراحت وعصبى بود.
میالد:من نمى دونم این خان داداشه ما ،نخود آش مردمه!؟ یا نه ،دوست داره اینجورى جواب محبتاش
رو بگیره!؟
شناسنامه ام را از دستانش بیرون کشیدم وبه سمت در راه افتادم.خودرا در پله ها به من رساند وشانه ام را گرفت
تا مرا از رفتن متوقف کند .خشمگین به سمتش چرخیدم ودستش را از روى شانه ام پس زدم
:به من دست نزنپوزخند زد.
میالد:ببخشید؛ انگار اون صیغه ى محرمیت بود ،نه جدایى .
اخم کردم :بهتره یادتون نره این ازدواج واقعى نیست وتنها ٥سال ادامه داره .بعدشم .که معلومه.
خندید.
:فكر مى کنى من عالقه اى به این ازدواج داشتم؟ اگر خواسته ى داداشم نبود ،عمرا تن به ازدواج میدادم .حاالهرچى ؛ ولش کن  .صدات کردم ،متوجه نشدى .براى همین ،مجبور شدم از شانه متوقفت کنم.
با حرص گفتم :
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جدى شد.
:خواستم بگم این ازدواج هرچى هم که الكى باشه ،شما االن محرم من هستى وحق ندارى خالف عرف وقانونعمل کنى .متوجه شدى ؟
:نهنفس عمیق کشید
:من نمى دونم چرا داداشم خواست با شما ازدواج کنم ،اما براى من مهم خواسته ى محسن مهمبود و وبس  .البته با چند مورد دیگه که بر میگرده به من وشما.
سكوت کرد وبعد از چند ثانیه گفت:
:اولیش اینه که شما االن دارى بر مى گردى،پیش شوهر سابقت .با توجه به اینكه زن منهستین ،دوست دارممراقب رفتارهاتون باشد تا من وغیرتم بیش تراز این زیر سوال نره.
دومى اینه که ،شما ٥سال زن من هستى وتو این مدت ،با فكر اینكه این ازدواج واقعى نیست،حق ندارى به خودت
اجازه ى هر کارى بدى.منظورم مسائل ناموسیه که من روشون بد تعصب دارم.
سومى هم اینه که ،به صدرى بگو بهتره هرچه زودتر دست بجنبونه؛ من زیاد نمى تونم این وضعیت رو تحمل
کنم .االنم فقط به حرمت کمك به اون دختر بچه  ،تن به این کار دادم والى نه خود شخص شما برام مهم بودى ونه
عالقه اى به ازدواج داشتم .
در تمام حرفش ،این را خواسته بود که ازسینا دور بمانم ودر طول مدت این سال ها با فكر اینكه ازدواجمان واقعى
نیست ،مرد دیگرى را وارد زندگیم نكنم .واقعا او از زن چه دیدگاهى داداشتمن با وجود روز هاى سختى که با
حضور سینا در زندگیم گذرانده بودم ،ازخانواده ام دور شده بودم وبدتر ازهمه ،حتى نمى توانستم دیگر با یك
مرد درست حرف بزنم واز تمام دنیا متنفر شده بودم اما او در چه عالمى بود.وزخند زدم وگفتم:
:باشه قبوله ؛حرفى نمونده برم ؟!مكث کرد.
:من فردا برمى گردم اتریش؛ اونجا سعى مى کنم روند کارتون رو جلو بندازم تا هر چه سریعتر خالص بشید .بى اختیار ،از فكر نجات بهار از دست سینا،لبخندزدم وگفتم:
:ممنونچشم هایش درشت شدوبا همان تعجب گفت:
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دیگر معطل نكردم وبا گفتن خداحافظ ،به سوى بهارم پرواز کردم تا به خیال خود ،آینده اى زیبا وبى ترس
ازسینا بسازیم اما......
طبق نقشه ى صدرى ،مرحله به مرحله جلو مى رفتیم ومدت زیادى تا رسیدن روز موعود نمانده بود.در این مدت
 ٥ماه،چندبارى صدرى ازم خواست تا با میالد تماس بگیرم اما توجه اى نشان ندادم.هرچند او منتظر بود ،اما من
دلیلى براى زنگ زدن نمى دیدم .همه چیز خوب جلو مى رفت .تنها در این مدت ،سینا عصبى تر وحتى،
گاهى پرخاشگر شده بود .هرچند سعى مى کردم نبینمش اما صدایش از اتاق هم به گوش مى رسید که چگونه با
دیگران صحبت مى کند.یك شب که توقع زود آمدنش را نداشتم وهمراه بهار در سالن پذیرایى بودیم ،در
عمارت باز شد وسینا همراه صدرى با آن حال خراب وارد شد.بهار از ترس به پایم چسبید  .سریع بغلش کردم
وسرش را روى شانه ام قرار دادم و از پله ها باال رفتم ویكراست به اتاق بهار رفتیم.بهار مى لرزید .صورتش را
بوسیدم ودر جایش گذاشتمش.کنارش دراز کشیدم وبى آنكه حرفى بزنم ،شروع به الالیى خواندن برایش کردم.
با تمام شدن الالیى  ،سرم را بلند کردم وبه صورت مظلوم در خوابش نگاه کردم .جلو رفتم وتا صورتش را
خواستم ببوسم ،صداى پایین رفتن دستگیره ى در را شنیدم.از کنار بهار سریع بلند شدم وبه سمت در رفتم .
صداى نفس کشیدنش را به خوبى مى شنیدن .با باز نشدن در ،چند ضربه به در زد.نگاهم را به سمت بهار
چرخاندم .در جایش تكان خورد .براى اینكه بیدار نشود ودوباره نترسد  ،قفل در را باز کردم وقبل از باز کردن
در  ،سینا دستگیره را پایین کشاند ودر را باز کرد.مقابلش ایستادم .حال خوشى نداشت واز آنجایى که تجربه
داشتم ،میدانستم اصال در حال خود نیست.خواست به داخل اتاق بیاید که به ناچار دستم را روى سینه اش گذاشتم
وبه بیرون هلش دادم ودر اتاق را پشت سرم بستم .
با صداى بلند قهقهه زد و گفت:
:چیه؟ شدى نگهبان؟تمام وجودم پراز خشم شد وبا نفرت گفتم:
:خدا تورولعنت کنه .باز هم خندید.
:میدونى دالیا  ،من چرا از تو خوشم میومد؟نگاهش به کل صورتم چرخید وادامه داد.
:چون شبیه دختر بچه ها بودى .از بس دندان هایم را روى هم فشرده بودم،استخوان فكم بیرون زده بود .با حرص نگاهش کردم.
دالیا:خفه شو تا خودم نكشتمت .
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سینا:چرا خب ؟ من چیكار کنم که به دختر بچه ها گرا....
دستم را بلند کردم وبا تمام وجود به روى صورتش کوبیدم و نگذاشتم جمله اش را تمام کند.از شدت ضربه ى
دستم ،در جایش تلو تلو خورد وبه عقب رفت .با تمام نفرت وخشمم گفتم:
:تو انقدر کثیفى که دارى در مورد دخترت وکارت ،خودت رو با این حرف توجیح مى کنى؟ اخه کدوم پدری،به دختر بچه ى ٥سالش نظر داره وانقدر راحت ،از حیوانیت درونش حرف میزنه؟؟!
تمام عضله هاى صورتش از خشم مى لرزید .بى حرف جلو آمد ومچ دستم را گرفت وبه دنبال خود به اتاق
مشترك سابقمان کشید.تمام زورم را به کار گرفتم اما بى فایده بود.مرا به داخل اتاق کشاند وبا یك حرکت ،به
سمت تخت مرا هل داد .با هزار زور توانستم خود را کنترل کنم وبه زمین نیوفتم.با عصبانیت گفتم:
:چه مرگته ؟ اصال حالیت هست دارى چیكار مى کنى ؟!جلو امد وبا پوزخند نگاهم کرد .کتش را دراورد وگفت:
:بهتر نیست تو جاى یه دختر بچه باشى ؟ تو هنوزم مثل یه دختر کوچولو مى مونى.با فهمیدن نیتش ،عقب رفتم.
:ما ازهم جدا شدیم .اینو یادت رفته؟خندید.
:به نظرت برام مهمه؟ بعدشم تو خودت خواستى با همین شرایط تو این عمارت بمونى.با برخورد به میز ارایش ،دستم را عقب بردم وبا رسیدن به اولین چیز ،أن را برداشتم.با لمس کردنش ،متوجه
شدم مجسمه اى است که خود از بازار خریده بود.جلو امد.
دالیا:بروعقب.
:ان وقت چرا ؟ قراره کى جلوى من رو بگیره ؟؟!معطل نكردم وبا قدم بعدش ،مجسمه را بلند کردم وتا خواستم آن را مهمان فرق سرش کنم،مچ دستم را پیچاند
ومن را مهمان مشت ولگدهایش کرد .باز هم خوى حیوانیش برگشت وبى انكه متوجه باشد بایك زن طرف است
نه کیسه بكس؛ مرا زیر مشت ولگدهایش خورد کردِ اما باز هم آرام نشد وضربه ى اخر را با از بین بردن پاکى
ونجابتم زد و مرا پاى در آورد.
دیگر به معناى واقعى نابود شده بودم وبراى زنده ماندن ،تنها یك بهانه داشتم .آن هم نجات بهار از این بى همه
چیز بود .روز به روز بیشتر در خود مى رفتم ودیگر از همان دالیاى قبل هم چیزى باقى نمانده بود .صدرى ،با
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تالش بیشتر،بعد از دوهفته ،بالخره روز رفتن را مشخص کرد وگفت ؛باید قبل از رسیدن سینا به محل
معامله شان ،از عمارت بیرون بیایم وبا ماشینى که جلوى در منتظرمان خواهد ماند ،به سمت مرز ترکیه برویم.
در طول مدت ٦ماه ،ازسینا وساسان مدارکى جمع کرده بودم تا در صورت پیدا کردنمان ،با آن مدارك تهدیدشان
کنم .تمام مدارك ،پول وطالهایم را قبل از رفتن به صدرى سپرده بودم .نمى دانم چرا ؛ ولى به صدرى اعتماد
کرده بودم وعالوه بر خودوبهار ،تمام زندگى ام را به اوسپرده بودم .طبق گفته ى صدرى ،سینا9شب ازخانه بیرون
مى رفت ومن تنها ٢ساعت وقت داشتم تا از خانه بیرون بروم .
تمام مدت طول روز ،از شدت نگرانى حالت تهوع داشتم وبا هر ساعتى که به رفتن نزدیك مى شدیم ،حالت تهوع
ام بیشتر مى شد .همراه بهار ،داخل اتاق ماندیم تامثل همیشه طبیعى باشیم .سینا راس ساعت 9از خانه بیرون
رفت ومن تنها ١ساعت وقت داشتم تا از آن خراب شده ،بیرون بروم .
بارفتنش ،سریع از اتاق بیرون رفتم وبا مطمئن شدن از نبودنش ،به اتاق برگشتم.کیف کوچكى برداشتم
وشناسنامه هایمان را به همراه پاسپورت ومبلغ پولى که کنار گذاشته بودم؛ داخلش قرار دادم وبه سراغ گوشى ام
رفتم تا با صدرى تماس بگیرم .چند مرتبه شماره اش را گرفتم که بالخره جواب داد وبى آنكه مهلت حرف زدن
بدهد گفت:
صدرى:دالیا خانوم ،معامله قبل از رسیدن سینا انجام شده ومن پول هارو گرفتم از اونجا زدم بیرون .هرطورى
شده از اون خونه بزن بیرون.سینا داره برمى گرده .همه چى رو فهمیده؛ وقت ندارید.
به یك باره تمام جانم رفت .هزار سوال در ذهن داشتم اما با فریاد صدرى از ذهنم رفت.
صدرى:صدام رو دارى یا نه ؟
ناخوداگاه به اتاق بهار دویدم وبا صداى لرزانم گفتم :
دالیا:من چیكار کنم؟ سینا از کجا فهمیده.
:از طریق یكى از وَر دست هاى من که جاسوسیم رو کرده .اینارو ولش کن  .فقط ازاون عمارت بزن بیرون .دارهمیاد سر وقتتون .ماشین جلوى دره ،میدونه کجا ببرتتون .منم دارم میام.
بهار را از خواب بیدار کردم وبه سمت کمد دویدم تا لباس هایش را بیرون بیاورم.
دالیا:پول چى میشه؟
صدرى :نگران نباش! دارم میارم برات
:-چرا همه چیز بهم ریخت؟
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صداى ترمز وحشتناك ماشین ،قلب لرزانم را از تپیدن متوقف کرد.بى حرف دویدم به سمت پنجره ى اتاق وبا
دیدن سینا که به سمت عمارت مى دوید ،ازترس تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد.
دالیا:اومدش خ..خ..خونه؛ چی..ك..ك..ك ..کار کنم م..من؟
ازترس  ،لكنت گرفته بودم وحالت تهوع ام شدت پیدا کرده بود.صدرى هم ازحرف وصداى لرزانم دستپاچه شده
بود.
صدرى:دالیا نترس واروم باش .برو تو اتاق بهار و دروقفل کن .دارم میام ،قبلش پوالرو مى فرستم پیش زنم و
از اونجا میارمت بیرون .بعد از من،میتونى بیایى پوالرو از زنم بگیرى .یه آدرس مى زارم توساك ،برو
سراغشون .مى دونن چیكار کنن.
با شنیدن صداى د،ر به سمت اتاق دویدم ودر را ازپشت قفل کردم وبهار را درآغوشم گرفتم.اوهم همانند من مى
لرزید واز ترس خودرا خیس کرده بود  .به صورت مهربان و کودکانه اش نگاه کردم .اشك به چشم هایم هجوم
آورد خدایا ،من نتوانستم ازهدیه ات مواظبت کنم وزندگى که در آن شاد باشد به او دهم .خدایا ،من حتى نمى
دانم کجاى زندگى ام را اشتباه کردم که این گونه کودکم جاى من باید تاوان دهد .صداى قدم هایش مى امد
ویكراست پشت در قرار گرفت ومحكم شروع به در زدن کرد .بهار از ترس در بغلم خودرا فشرد وجیغى بلند
کشید.با فریادش ،در رامحكم تر کوبید وفریاد زد:
سینا :درو باز کن دالیا
با فریادش ،بهار شروع به گریه کردن کرد.صورت خیس ازاشك هایش را بوسیدم وهمراه او اشك ریختم وزیر
گوشش گفتم :
:مامان رو ببخش .براى همه ى عذاب هایى که کشیدى عروسك مامان؛ من توروبه این دنیا آوردم تا کنارتخوشبخت تر باشم اما نشد.همیشه یادت باشه ،حتى اگر مامان زنده نبود ،من براى تو هر کارى کردم تا از این
مخمصه نجاتت بدم اما نشد.خدا نخواست یا اینكه ،سرنوشت ما این بود ،نمى دونم .حتى نمى دونم ،االن
میتونى حرفام رو بفهمى یا نه؛ولى این رو همیشه یادت باشه ،من تورو ،از خودمم بیشتر دوست داشتم...
باصداى محكم برخورد سینا به در  ،حرفم با دخترم نصفه ماندچه کسى میدانست؛ آن دقیقه ها ،دقیقه هاى پایان
عمر بهارم است ؟! اگر میدانستم آن زمان ،ثانیه شمار عمر بهار آغاز شده است وچیزى تا زمستان دخترم نمانده
است ،در همان لحظه قلبم از حرکت مى ایستاد اما......
سینا با ضربه ى دوم  ،موفق به شكسته شدن در شد وبه داخل اتاق امد.تمام صورتش ازشدت خشم سرخ شده بود
وچشم هایش به خون نشسته بود .بادیدنش  ،بى اختیار همراه بهار که محكم در آغوشش گرفته بودم از روى
تخت بلند شدم وایستادم .به سمتم امد وقبل از اینكه حرفى بزند ،دستش را بلند کرد وبا تمام قدرتش روى
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صورتم کوبید.از شدت ضربه ى دستش ،نتوانستم خودرا کنترل کنم وبه عقب پرت شدم .همراه بهار روى تخت
افتادیم .تمام صورتم از درد بى حس شده بود اما برایم اهمیتى نداشت .تنها بهارى که روى تخت پرت شده بود
واز ترس مدام پشت هم جیغ مى کشید برایم اهمیت داشت .در همان حالى که روى تخت به پشت افتاده
بودم ،چرخیدم تا به سمتش بروم که از موهایم مرا گرفت وازروى تخت بلند کرد و به خود نزدیك کرد .سرش
را کنار گوشم آورد وبا فریاد گفت:
:پس درد تو پول بود .اره؟احساس مى کردم پوست سرم درحال کنده شدن است و بدتر از آن ،دردى بود که درگوشم پیچیده بود
وتمام صورتم راپراز خون کرده بود .به بهار نگاه کردم .پشم هایم در نگاهش قفل شد .با ته مانده ى توانم فریاد
کشیدم وبه بهارم گفت:
:از اینجا برو .بهار از شدت ترس به گوشه ى تخت پناه برده بود .سینا موهایم را بیشتر کشید وگفت:
:هردوتونو مى کشم .مى خواستى با پوالى من فرار کنید بعد به من بخندین .اره؟مرا به روى خود چرخاند وبا نفرت نگاهم کر.د
:با اون صدرى دست به یكى کردین من رونابود کنید ؟باید بهار را نجات میدادم .اگر منتظر صدرى مى ماندم ،بى شك تا آن زمان ،هر دوى مارا کشته بود.خواست
دوباره فریاد بكشد که پایم را باال بردم ومحكم به وسط پایش کوبیدم.از شدت درد موهایم را رها کرد وفریادى
کشید وخم شد .از فرصت استفاده کردم وبه سمت بهار رفتم.وقت ارام کردنش را نداشتم .تنها دستش را گرفتم
وبه سمت خود کشیدمش واز روى میز کنار تختش ،کیفم را برداشتم وبه سمت در اتاق دویدم
سینا فریاد کشید.
:مى کشمتون .بادیدن تقال کردنش براى بلند شدن ،معطل نكردم واز اتاق بیرون رفتم.مقابل پله ها رسیدم که به خود آمدم
ودیدم ،چیزى نه به سر ونه به تن دارم .به عقب برگشتم وبا دیدن اتاق سابق مشترکمان ،به سمتش دویدم
.مقدارى لباس هنوز در کمد باقى مانده بود.همان طور دست به داخل کمد بردم وشال ومانتویى بیرون آوردم وبه
سمت راه پله ها دویدم.به محض بیرون آمدن ازاتاق ،سینارا مقابل در دیدم .هنوز هم به خود نیامده بود.بهار
دست هایش را به دور گردنم انداخته بود.دست راستم را ازپشت کمرش برداشتم وبا تمام زورم به سینه اش زدم
وبا عقب رفتنش از کنارش گذشتم که اوهم از پشت سر موهایم را به چنگ گرفت ونگذاشت قدم بعد را بردارم.
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بانفرت مرا به روى خود برگرداند وسیلى دیگر مهمان صورتم کرد وبهار را از موهایش کشید .با جیغ بهار دستم
شل شدوباعث شد بهار به سمت او برود.با گرفتن بهار ،سیلى دیگر زد که مرا پخش زمین کرد.بهار دیوانه وار
جیغ مى کشید ونامم را صدا میزد تا به کمكش بروم .بازهم از جایم بلند شدم وبا کیفى که در دست داشتم محكم
به صورتش زدم .با برخورد کیف بهار از دستش رها شد وبه روى زمین افتاد .خواستم به سمتش بروم که مرا از
بازویم گرفت وتا جایى که مى توانست تمام مشت ولگدهایش را به تمام بدنم زد .از شدت درد ،دنیا برایم سیاه
شده بود .بهار گریه مى کرد ونامم را صدا میزد .مى خواستم جوابش را بدهم اما توانى برایم باقى نمانده بود.سینا
با شنیدن صدایش به سمتش رفت واز گردن بلندش کرد ودیوانه وار فریاد کشید.
:همه ى اینها تقصیر تو ؛مى کشمت.جنون گرفته بودتش .با شنیدن قدم هایش که به سمت پله ها مى رفت ،چشم باز کردم.بهار در دستانش در حال
جان دادن بود واو بى خیال به سمت پله ها مى رفت .خدا را صدا زدم وبا اندك جان در بدنم ،ازجایم بلند شدم وبه
سمتشان ورفتم.سینا با دیدنم عصبانیتش بیشتر شد وبه سمتم امد وهمانند بهار مرا از گردن گرفت وبا تمام
نیرویش گلویم را فشرد.حال مادرو دختر روبه روى هم ،چشم در چشم یكدیگر ،در حال جان سپردن بودیم...
خدایا ،عدالت در چه بود که من در فهمش عاجز بودم؟! عدالت در چه بود که در پیش چشمانم باید جان دادن
دخترم را نظاره مى کردم؟! اصال عدالت در چه بود که کودك من باید جان دادن مادرش را میدید؟! او از دنیا چه
فهمیده بود که اینگونه باید عذابش را مى فهمید؟
نفس هایم باال نمى امدند وبهارهم رنگش به کبودى رسیده بود که فریاد صدرى را شنیدم .صدرى با تمام سرعت
خودرا به ما رساند .
:دارى چیكار مى کنى؟جلو آمد وتا سینا به خود آمد مشتى به صورتش زد.همزمان من وبهار از دستان سینا رها شدیم وبه روى زمین
افتادیم.سینا وصدرى با یگدیگر درگیرشده بودند وصداى دادوفریادشان عمارت را برداشته بود.به زور نفس مى
کشیدم .بهسمت بهار چرخیدم واورا بی هوش بر روى زمین دیدم .همان طور درحال تالش براى نفس کشیدن به
سمتش روى زمین خود را کشاندم .سینا وصدرى کنار پله ها با یگدیگر درگیر بودند که سینا به یكباره صدرى را
به عقب هل داد وباعث شد از پله ها به پایین پرت شود .بهار را به اغوش کشیدم وکنار گوشش گفتم :
:دیگه نمى زارم نزدیكت بشه .سینا به سمتمان امد وبهار را به زور ازم گرفت .وبه سمت اتاق رفت.صدرى در حالى که گیج بود از پله ها باال امد
وبا دیدن سینا ،به طرفش رفت وبا تمام قدرت اورا از پشت سرش گرفت وبه سمت نرده ها پرتاب کرد وچون
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نیرویش کمتر از صدرى بود ،نتوانست خود را کنترل کند وبه نرده ها برخورد کرد وبا بهار به پایین پرت شدن.د
وصدرى هم درهمان حالت روى زمین افتاد وبی هوش شد.
صداى اذان ،مرا از جهنم افكارم بیرون کشید.خدایا ،میدانم مقصر هستم .میدانم گناه کردم .حتى میدانم ،تاوان
گناهم را با جان دخترم دادم.اما باز هم مى خواهم براى اینكه مادر الیقى نبوده ام ،مرا ببخشى.
از جایم بلند شدم وبه اتاق باز گشتم و تنها شال و مانتویم را برداشتم وبه پایین رفتم.با دیدن سوئیچ ماشین تیام
روى جا کفشى ،آن را برداشتم وبه سمت بهشت زهرا راه افتادم.
تمام زندگى کوتاه دخترم،در جنگ ودعواگذشت وتنها دو سال اول زندگیش ،همانند کودکان دیگر زندگى
کرد.بعد از آن ،یا درجنگ بود یا در عذاب .من حتى نتوانسته بودم به کودك خود  ،شادى دهم.نتوانستم زندگى
که الیقش بود به آن دهم .خدایا،گناه من بزرگ بود ولى نه به اندازه ى نابودی زندگی بهار.
باالى سنگ قبرش ایستادم .بهارم خروارها خاك رویش بود ومن در این دنیا نفس مى کشیدم.خدایا ،نفس هایم
سخت شده است .دیگر قدرت گریه کردن را هم ندارم .روى زمین،کنار دخترم نشستمِ نم نم باران شدت گرفته
بود اما برایم اهمیتى نداشت.دیگر هیچ چیز در این دنیا برایم مهم نبود.من تمام هستى ام را از دست داده
بودم.دیگر چه چیز مى توانست مرا پایبند این زندگى کند!؟ دیگر چه چیز مى توانست دالیا را به
آدمیت برگرداند؟! خشم درون قلبم به قدرى زیاد است که مى توانم تمام دنیارا خاکستر کنم .کینه ام آنقدر
عمیق است که مى توانم تمام دنیارا زهر آگین کنم .مى خواهم تمام آدم ها،اززندگى کردن متوقف
شوند.نامردیست؟بى انصافیست؟چه کنم ؟ من مادرى عزادار هستم .مادرى که طعم شیرین کودکش را با زهر
جایگزین کرده اند.قلب پر عشقم را با نفرت پر کرده اند .امیدهایم را باسیاهى نابود کردند .مگر یك زن از
زندگى چه مى خواهد؟ مگر من در ازدواج با سینا ،چه چیز خواستم؟
مادرم مى گفت؛خداوند آدم هاى قوى را با آزمایش هاى سخت امتحان مى کند.خدایا،در من چه دیدى که
اینگ ونه مرا ازمایش کردى؟! راه کجا بود که من آن را ندیدم وبه بیراهه رفتم؟ باید چه مى کردم که نكردم
واین شد نتیجه اش؟
چه طور مى شود مادرى پس از مرگ فرزندش زندگى کندوباز امید به این دنیاى نامردببندد.در این دنیا هیچ چیز
برایم نمانده ،تنها انتقام از ساسان مراسرپا نگه داشته است.مى خواهم اوهم درد مرا بكشد.مى خواهم با تمام
وجود بداند نابودى یعنى چه.مى خواهم بفهمد بازى با زندگى دیگران چه طعمى دارد.
دستم را روى نامش کشیدم ،نامى که فكر مى کردم زندگیم را بهارى مى کند اما....
دالیا:بهارم ،عزیزم ،عمرت کوتاه بود.میدونم نتوستم در حقت مادر باشم،نتونستم امانت دار خدا باشم .ولى بدون
من تمام تالشمو کردم تا بتونم نجاتت بدم ،اما نشد ،نتونستم.هنوز هم نمى دونم کجا اشتباه کردم که شدى تاوان
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گناهام.هنوز هم نفهمیدم چرا ساسان شد طوفان زندگیم .خسته ام ،انقدر که دوست دارم االن کنارت دراز بكشم
ودیگه بلند نشم.مى خوام همین جا کنارت بمونم وبه هیچ چیز فكر نكنم.عزیزم ،مامان میدونه که چقدر عذاب
کشیدى .میدونه ودیده روزهاى پر دردت رو .تو انقدر پاك ومعصوم بودى که حتى تونستى پدرتو ببخشى ،اما
مامان جون منو نبخش .منو نبخش چون نتونستم مادرى باشم که زندگى به تو داده باشه .من با خدا کنار میام ولى
با تو چه کنم.چگونه چشم هاى معصومت رو از یاد ببرم ونفس بكشم.یه غده تو گلوم گیر افتاده که با یاد تو راه
نفسمو مى بنده.مى خوام بمیرم ،مى شه به خداى مهربونت بگى منو راحت کنه .من واقعا بدون تو نمى تونم آخه
مامان بدون تو تنهاست.
هوا تاریك شده بود ومن همان طور براى بهارم حرف میزدم .اما بى فایده بود من محتاج صداى عزیزم بودم ،تنها
با دیدن صورت مهربانش آرام مى گرفتم.
صداى پا وحرف زدن مى آمد .دوست نداشتم کسى خلوتم را بهم زند،اما صدایم مى زدند.اى لعنت بر هر چى
آدم مزاحم.شانه ام را تكان داد،نگاهم را از سنگ قبر گرفتم وبه مرد روبه رویم انداختم .چشم هایش قرمز ولب
هایش کبود بود.صدایش را شنیدم
:دارى با خودت چیكار مى کنىنگاهش کردم ،تمام صورت ولباس هایش همانند من خیس بود ،لبخند زدم
دالیا:اومده بودم خونه ى بهارم
گریه اش شدت گرفت
:دالیا دارى خودتو نابود مى کنىلبخندم عمیق تر شد
:حال منو زمانى مى فهمى که بچه دار شدى ،انوقت بیا بهم بگو مرگ فرزند یعنى چىدر آغوشم گرفت
:به خدا میدونم،مى فهمم،بهار براى من کمتر از بچه ى خودم نبود،بهار عشق من بوداز روى زمین بلندم کرد ،همراه تیام قدم برمى داشتم .سر بلند کردم ،نازار وآروان اخمو را دیدم.چقدر از ترحم
کردن بیزار بودم.نگاه نازار مرا از خود بیزار میكرد،اما مگرمى شد مرا در این حالت ببیند ودلش نسوزد.
کنارم امد ودستم را گرفت وبى حرف به سمت ماشین ها راه افتاد.نازار مرا همراه خود به ماشین آروان برد
وهردو روى صندلیه عقب نشستیم.تازه سرما در جانم رسوخ کرده بود وبى آنكه بخواهم دندان هایم روى هم
مى خورد.نازار مرا در آغوش گرفت وآروان بخاریه ماشین را تا آخر زیاد کرده بود.هرسه ساکت بودیم ومن
چقدر ازسكوتشان ممنون بودم.روى صندلى دراز کشیدم وسر روى پاى نازار گذاشتم وچشم هایم را بستم.
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با توقف ماشین ،چشم هایم را باز کردم.نازار سرم را نوازش مى کرد،بلند شدم ودر جایم نشستم.تیام از ماشین
خود پیاده شد وبه سمت من آمد،دررابرایم باز کرد.پیاده شدم ،تمام موهایم به دورم ریخته بود ولباس هایم به
تنم چسبیده بود .نازار روبه تیام گفت
:لطفا در خونه رو سریع باز کنید تا سریع بره داخل با این لباس ها همین طورى هم سرما مى خورهسرم را چرخاندم که در نگاه آروان گیر افتادم.نمى فهمیدم در نگاهش چه چیز بود،غم،ترحم،خشم ،واقعا نمى
فهمیدم .اما نگاهش برایم آشنا بود،نگاهى که غم درونش فریاد هایى گوش خراش مى کشیدودنیاى تو را از
شادى خالى مى کرد.
نازار دستش را بین کتف هایم قرار داد ومرا به جلو راند .به محض وارد شدن به خانه ،مادربه جلوى در آمد.رنگ
وروى صورتش نشان از حال خرابش را میداد.نازار به مادر سالم کرد وگفت
:بهتره استراحت کنهتیام پله ها را نشان داد
:لطفا از پله ها برید باال ،اتاقش روبه روى پله هاستنگاه از چشم هاى پراشكش گرفتم وهمراه نازار به باال رفتیم.من از صبح تا شب بى خبر رفته بودم وحتى به آنها
خبر هم نداده بودم .به اتاق رفتیم وبه کمك نازار حمام کردم.
با گرفتن دوش آب گرم ،جان رفته به بدنم برگشته بود.لباس هاى اماده شده،توسط مادر را پوشیدم ونازار شروع
به شانه کردن موهایم کرد .پدر را ندیده بودم ،نگرانش شدم پرسیدم
:بابام کجاستموهاى شانه کرده ام را بافت ودر انتهایش کش بست وگفت
:قرص آرام بخش خورده خوابیده ،نگران نباشمن چگونه باید مانع عذاب دادن به آن ها مى شدم ،پدرم از نبود یكروزه ام مجبور به خوردن آرام بخش ومادر م
با آن رنگ و رو ،تیام هم که دربه در دنبال من مى گشت .واقعا ارزش زنده ماندن را داشتم .
روى تخت دراز کشیدم ونازار پتو را به رویم انداخت وگفت
:دوست دارى حرف بزنىدوست نداشتم ،حتما به دنبال دلیل کارم مى گشتند ،اما من حرفى براى گفتن نداشتم .چون چیزى جز خارى
برایم نداشت.
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سرم رابه زیر پتو بردم ویك دقیقه ى بعد با شنیدن صداى در از زیر پتو به بیرون امدم وبه در بسته شده نگاه
کردم.
تمام مدت سه روزى که در خانه بودم ،آنقدر بى حال وضعیف بودم که تنها براى دسشویى رفتن از جایم بلند مى
شدم.مادر به اتاقم آمد ،کنارم نشست وگفت
؛امشب نازار براى عیادتت مى خواست بیاد که من با خانواده دعوتش کردم.پاشو یه دوش بگیر بزارسرحال بشى
لبخند زدم
:میدونستم زود دست به کار مى شىمادر:قرار نیست کار خواستى کنم ،فقط نمى خوام نازارو از دست بدم وقتى دل تیام باهاشه ،همین.مراسم
خواستگارى باشه بعد سال سینا و بهار
بغض صدایش دلم را لرزاند اما براى تغییر حالش گفتم
:درسته نازار دختر خوبیه ،اما فكر نكنم با وجود من خانواده اش موافقت کنند.ابروهایش درهم فرو رفت
:وا ،یعنى چى به تو چیكار دارنپوزخند زدم
:من خواهر تیامم یادتون که نرفته ،خواهرى که نه گذشته ى جالبى ونه آینده ى جالبى خواهد داشت.از روى تخت بلند شد
:تو ،تو گذشته مقصر نبودى .آینده ام کسى جز خدا نمى دونه چى در انتظارمونه.پس انقدر براى خودتفكروخیال الكى درست نكن.
با رفتن مادر از جایم بلند شدم ،حوله ام را ازپشت در برداشتم وبه حمام رفتم.میدانستم مادر براى جلب توجه
خانواده ى نازار مى خواهد سنگ تمام بگذارد،براى همین بعد از حمام با وجود بى حالى ام به کمكش رفتم ودر
کارها کمك حالش شدم.با آمدن تیام جمع مان جمع شد ،تیام مدام سربه سر مادر مى گذاشت ومى گفت ،پشیمان
شده ام وقصد ازدواج ندارم.مادر هم در جوابش مى خندید ومى گفت ،حرف زبونت باحرف چشم هات نمى خونه
پسر
به اتاق بازگشتم وپیراهن مشكیه ساده اى که تنها دور یقه وآستین هایش مروارید دوزى شده بود به همراه یك
ساپورت مشكى رنگ پوشیدم وموهایم را شانه واز یك طرف بافتم ودر اخر کشى که گل سفید به رویش بود را
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به موهایم بستم .اگر آن گُلِ روى کش ومروارید ها سفید نبودن بى شك شباهتى با مداد سیاه نداشتم.صورتم بى
حال بود اما باز هم برایم اهمیتى نداشت وتنها برق لبى به لب هایم زدم وبا پوشیدن صندل هاى اسپرت مشكى
رنگم از اتاق بیرون زدم.
قبل ازآمدن مهمان ها به اتاق تیام رفتم،درحال لباس پوشیدن بود.با دیدنم لبخند زد وگفت
:عروسك چه ملوس شدىتشكر کردم وگفتم
:اگر فكر مى کنى با دیدن من ممكن پدر ومادرش نظرشون منفى بشه،نیاماخم کرد ونگاه دلخورش را به چشم هایم سپرد
:اوالً که هنوزاتفافى نیفتاده،دوماً تو کارى نكردى،سوماً تو خواهرمى ،اگر تورو نخوان یا ناراحتت کنن من عقبمى کشم .مهم تر ازهمه ى اینها  ،اون بنده هاى خدا اصال براى من نمیان بلكه براى عیادت از شما میان
به سرتا پایش نگاه کردم،درآن پیراهن مردانه ى قهوه اى رنگ وشلوار کرم رنگ جذاب وزیبا به نظر مى
آمد،لبخند زدم واز صمیم قلب برایش آرزو کردم
:امیدوارم روزهاى خوبى در انتظارت باشهمقابلم قرار گرفت وصورتم را بوسید
:باید مى گفتى امیدوارم روز هاى خوبى در انتظار داشته باشیمعقب رفتم ،ولبخندى کوتاه زدم واز اتاق بیرون آمدم.صداى زنگ خانه ،خبراز آمدنشان را میداد.به طرف پایین
رفتم.مادر به همراه پدر براى خوش آمد گویى به جلوى در رفته بودند ودر حال سالم واحوال پرسى بودند.
به آنها ملحق شدم وکنار صندلیه ویلچر پدر ایستادم.
زنى جاافتاده مقابلم ایستاد وهمرا لبخند روى لبانش گفت
:شما باید دالیا خانوم باشید ،درستهاز سر احترام ،لبخندش را با تبسمى کوتاه جواب دادم وگفتم
:سالم ،بله درسته ،خوشحالم از دیدنتونروبوسى کردیم وبه سمت پذیرایى تعارف کردم.پشت سرش مردى که جاافتاده تر اززن بود مقابلم قرار گرفت
وگفت
:آریا بختیارى هستم پدر نازار وآرواندستش را در دست فشردم وبا لبخندى مصنوعى که برلبانم نقش زده بودم گفتم
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:خوشبختم بفرماییدنازار بعد از پدرش به آغوشم آمد ومثل همیشه سرحال سالم کرد وبا خنده هاى همیشگى اش گفت
:میدونستم یه سرما خوردگیه توپ تو راه دارىلبخندم کمى طبیعى تر شد
:برو انقدر مزه نریز ،همین طورى هم شیرین هستىعقب رفت وبا خنده به مادرگفت
:مى بینید توروخدا چقدر با من بداخالقهخواستم جواب دهم که آروان ازپشت سرش گفت
:اگر بدونى با بقیه چه طور رفتار مى کنه این حرفو نمى زنىمادر نگاهى به صورتم انداخت وبعد به روى آنها نگاهش را چرخاند
:بفرمائید جلوى در زشتهنازار به داخل رفت ومن توانستم آروان را به همراه دختر بچه اى نزدیك به یكسال را در آغوشش ببینم
مادر از پشت صندلیه پدر بیرون آمد وبه سمت آروان رفت.کودك را بغل گرفت ،بوسید وگفت
:وایى چقدر نازه خدا حفظش کنه ،دختر شماستآروان ساك کودك را روى شانه اش جابه جا کرد
:بلهمادر:اسمش چیه این گل دختر ناز
آروان:آفشید
مادر دوباره رویش را بوسید وپرسید
:خانومتون تشریف نیاوردنلبخند از رو لبانش محو شد وبا لحنى که رنگ عصبانیت درونش بود گفت
:مادرشون نیستنابروهایم باال رفت وبى اختیار به صورت زیباى آفشید نگاه کردم،موهایى بور که با یك کش به زور باالى سرش
بسته شده بود،لب هایى سرخ وکوچك به همراه بینى قلمى وزیبا.مهم تر ازهمه چشم هاى زیبایش بود،چشم
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هایى به رنگ سبز روشن با رگ هایى از رنگ زرد که واقعا آن را زیبا کرده بود.نگاهم کردوبا آن دو دندان
پاینش برایم خندید.
مادر روبه آروان بفرمائید گفت وآفشید را در آغوشم گذاشت .به ناچار بغلش کردم وهمان طور سرجایم
ایستادم.مادر دوباره روبه آروان چرخید وبارى دیگر بفرما زد .آروان از مقابلم گذشت ومادر چرخ ویلچر پدر را
به حرکت در آورد وبه پذیرایى رفت.
با آفشید همان طور ایستاده بودم وبه صورتش نگاه مى کردم .چقدر شیرین وبا مزه بود.آن چنان با دست هایش
در حال بازى بودکه انگار مهم ترین کار دنیا را انجام مى دهد.با شنیدن صداى مادر متوجه شدم بیش از حد معطل
کرده ام،دستم را پشتش قرار دادم وبه پذیرایى رفتم.به محض ورودم ،نگاهم در نگاه نگران وناراحت آروان گره
خورد.از دیدنش در آن حال ناراحت شدم ،هرکسى با دیدنش مى توانست بفهمد ،از بودن دخترش در آغوشم
ناراحت است.صورتم جدى وکمى اخم آلود شد،جلو رفتم ،مقابلش خم شدم وآفشید را روى پایش گذاشتم.با
صدایى آرام که تنها او مى شنید گفتم
:الزم نیست نگران باشى از من به دخترت هیچ گزندى نمى رسهراست ایستادم وتا خواست جواب دهد از جمع عذر خواهى کردم وبه اتاقم برگشتم.
با عصبانیت صندل هایم را از پایم به گوشه اتاق پرت کردم وبه سمت بالكن رفتم .اگر بقیه مى فهمیدن در
زندگیم چه گذشته واقعا بامن چه برخوردى مى کردند.اگر مى فهمیدن براى منافع خود حاضر به نابودیه جوان ها
یا خانواده ها شده ام چه مى کردند.هرچند مستقیم نكردم وازروى عالقه نبوده ،اما بالخره من هم با آن ها حاال بر
اساس نیاز،اجبار یا هرچیز دیگه همكارى کردم و مى خواستم با پول هاى به دست آورده از فروختن آن
موادهایى که هزاران زن ومرد وحتى بچه وخانواده هایشان را در گیر وحتى نابود کرده است،زندگى بسازم.پس
در اصل من هم فرقى با سینا یا ساسان وامثال آن ها نداشتم.روى صندلى نشستم .اصال چرا پایین رفتم ودر میان
آنان چه مى خواستم ،من وصله ى ناجورى شده ام که دیگر هیچ جایى جا ندارم.تیام از داخل اتاق صدایم زد،به
بالكن آمدوبادیدنم پرسید
:اتفاقى افتادهبى انكه نگاه ازکوچه بگیرم گفتم
:حوصله ندارم برو بیرونروبه رویم ایستاد
تیام:-کسى حرف زده
نگاهش کردم
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:برو پایین به مهموناتون برسین ،منم بزارید تو حال خودم باشمرو زانویش نشست
:اما اونا براى عیادت از تو اومدنپوزخند زدم
دالیا؛باشه ،برو بگو مریض داره استراحت مى کنه
ایستاد
:باشه ،ولى زشته پایین نیایى ممكنه ناراحت بشنخدایا صبر بده،نزار دل همین یك برادر راهم بشكنم
دالیا:موقع شام میام .االن واقعا نمى تونم
بى حرف بیرون رفت .شاید آروان حق داشت ،بالخره من کسى بودم که از دید او بچه ام را کشته ام .اوچه
میدانست دلیل واقعیش چیست.بیخود نبود آن روز با نفرت نگاهم میكرد ومى گفت،خدا لعنتم کند.او واقعا وضع
مرا نمى دیدکه به راستى لعنت شده ى خداوند هستم.
موقع شام تیام صدایم زدومن با هر جان کندنى بود به پایین رفتم .باید هرچه سریعتر به فكر خانه باشم تا دیگر
درگیر این جور مسائل نشوم.همه دور میز شام داخل پذیرایى نشسته بودند ،سعى کردم عادى باشم .با این
تفاوت که حتى نیم نگاهى نه به آفشید ونه به آروان نینداختم ودر کنار تیام نشستم.میز غذا به لطف مادر بى عیب
ونقص چیده شده بود.مادر آروان که هنوز هم خودرا برایم معرفى نكرده بود پرسید
:دالیا جان بهترىنگاهش کردم
:ممنون ،مرسىلحنم خشك ورسمى بود .مادر براى عوض کردن جو ،روبه همه گفت
:بفرمائید ،تورو خدا سرد شد.سرم را به زیر انداختم وبا تكه مرغى که تیام در ظرفم گذاشته بود ،خودرا سرگرم کردم .آنهاحرف میزدن ومن
تنها نگاهم را به مرغ داخل بشقابم دوخته بودم .روبه رویم ،مادروپدر وخود نازار نشسته بودندوکنار تیام ،آروان
به همراه دخترش نشسته بود.خدارو شكر که در دیدم نبود والى نمى دانستم چه رفتارى خواهم کرد.تیام با
صدایى آهسته گفت
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سر بلند کردم ودرنگاه نازار گره خوردم ،غمگین وناراحت بود .نباید با آنها اینكارو مى کردم ،لبخندى به رویش
زدم وشروع به غذا خوردن کردم.دوباره به نازار نگاه کردم ،چشمكى زدم وبه غذایش اشاره کردم.ساده خندید
وطولى نكشید که انرژى همیشگى اش بازگشت وبا خنده گفت
:دالیا نبودى ببینى این آفشید خانوم ما چه طورى روى آقا تیام باال آورد وخندید صبح پنیر با طعم آفشید داریدیاد بهارم افتادم .اوهم پنیرى باال مى آوردوبعد دل دردش شروع مى شد.بى آنكه متوجه باشم گفتم
:دل درد داره ،باید شربت یا نبات داغ بخورهنازار ابروهایش باال رفت
نازار:پس براى این بود عزیز عمه انقدر گریه میكرد وبه خودش مى پیچید
مادر نازار:برو از تو ساکش شربتشو بیار تا از خواب دوباره بلند نشده
سر خم کردم وآفشید را روى شانه ى آروان ،دیدم.دست خودم نبود نمى دانم چه مرگم شده بود ،انگار نه انگار
من بودم که براى بى احترامیش دو ساعت خودرا باال زندانى کرده بودم.بلند شدم وبه سمتش رفتم،کنارش
ایستادم وگفتم
:اگرنمى ترسین بدینش به منایستاد وآفشید را به آغوشم داد وگفت
:من فقط نگران بودم همینپوزخندى زدم وگفتم
:گاهى الزم نیست حرف زد ،چشم ها خودشون راه گفتنه حرف دلو پیدا مى کننچرخیدم وبه سمت مبل ها رفتم وتا نشستم صداى گریه اش بلند شد.نازار همراه شربت کنارم آمد.آروان هم از
سر میز پیشمان آمد .روى دست خواباندمش وبا قاشق شربت در دهانش ریختم.همراه گریه شربت را
خورد.روى مبل خواباندمش که گریه اش شدت گرفت.آروان جلو آمد
:بدش به من هالك شددستم را بلند کردم ودستش را کنار زدم
یه چند لحظه صبر داشته باش،دلش پیچ مى خوره،باید کمكش کنیم تا باد دلشو خالى کنه

اق پایش را گرفتم وبه داخل شكمش جمع کردم .صداى گریه اش قطع شد.
نازار با خوشحالى گفت:
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:وایى !چه خوب آروم شد.چند بارى تكرار کردم که کم کم با هربار جمع کردن پایش در شكم ،بادى از خودش خارج مى کرد وباعث خنده
ى بقیه حتى لبخند واقعى من شده بود.
بعد از اینكه مطمئن شدم تمام دلش از شر بادهاى شكمش خالى شده ،پاهایش را دراز کردم وروى شكمش را
روبه عقربه هاى ساعت ماساژ دادم.کامال ارام گرفته بود وشروع به صدا در آوردن کرده بود  .غرق در صورت
زیبایش شده بودم و با هربار در آوردن صدایش ،بى اختیار با تمام وجود مى گفتم:
:اى جونم ،شیرینكیبعد از١٠دقیقه که مطمئن شدم دل دردش از بین رفته ،از روى مبل بلندش کردم وصورتش را بوسیدم وبا تمام
وجود بوئیدمش .سر چرخاندم که آروان را روى مبل روبه رویم ،کنار نازار دیدم.هردو نگاهم مى کردند .نازار با
ترحم وآروان با تعجب .دوباره آن بغض لعنتى راه گلویم را بست .با سرعت به طرف آروان رفتم واگر آفشید را
نگرفته بود ،آن را رها کرده بودم .به سمت پله ها دویدم.
با رسیدن به اتاق در را بستم .قفلش کردم وهمان پشت در نشستم .
داشتم چیكار مى کردم؟ اون آفشید بود نه بهار! اون دختر آروان بود نه من .دختر من رفته بود واالن زیر
خروارها خاك خوابیده بود .روى زمین دراز کشیدم ودر خود مچاله شدم ودر جواب نازارى که پشت در صدایم
مى زد ،گفتم:
:تنهام بزار .برو پایین.با رفتنش ،همان طور آرام چشم هایم را بستم وبه خواب رفتم .
هنگام بیدار شدنم ،بدن درد گرفته بودم واز شدت درد ،کمرم صاف نمى شد.خودرا به روى تخت رساندم ودوباره
دراز کشیدم .به یاد دیشب افتادم .میدانم کارم بچه گانه وزشت بود؛ اما چه کنم که اصالً در حال خود نبودم
 .ازروى گوشى ساعت را نگاه کردم؛ چیزى به ظهر نمانده بود .به زور از روى تخت بلند شدم وبه حمام رفتم.
باپوشیدن لباس هایم ،به روى تخت نشستم وموهایم را شروع به شانه زدن کردم .بعد بافتن موهایم ،گوشى ام را
برداشتم ودوباربه ساعت نگاه کردم .یك پیامك ویك تماس ناموفق ،داشتم.شماره را نشناختم .پیامك را باز
کردم ومتن را خواندم:سالم ،تماس گرفتم برنداشتید؛ من با زن دادشم حرف زدم ویه جوارایى راضیش کردم
که در مقابل گرفتن دیه رضایت بده.
لبخند به روى لبانم نشست .واقعا خوشحال شده بودم.خدایا شكرت! درد کمرم را از یاد برده بودم .سریع لباس
هایم رابا همان مانتو شلوار مشكى ام عوض کردم وبا برداشتن کیف وگوشى ام از اتاق بیرون آمدم.
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مادر در آشپزخانه بود وپدر مقابل تلویزیون  ،در حال تماشاى اخبار بود.به آشپزخانه رفتم ویكراست به سمت
مادر رفتم وگونه اش را بوسیدم .
نگاهش دلخور وناراحت بود.کنار گوشش گفتم:میدونم رفتار دیشبم درست نبوده ،ولى چیكار کنم!؟ گاهى اوقات
دلم جورى آتیش مى گیره که نمى فهمم بقیه روهم تو آتیش خودم مى سوزونم .براى همین معذرت مى خوام.
جلو آمد وصورتم را بوسید.
.ما بیشتر نگران خودت هستیم  .درسته حرف نمى زنیم ولى تمام فكروذکرمون پیش تو بود مادر.دیشبم بانوخانوم نگرانت بود .مدام می گفت؛بزارید من برم دنبالش.
پس دیشب حسابى آبروریزى راه انداخته بودم.بارى دیگر صورتش را بوسیدم وگفتم:
:نگران نباش! از دلشون در میارم .نمیزارم با دلخورى مارو براى خواستگارى به خونشون راه بدن.خندید:خدا از زبونت بشنوه .این پسر که مى گفت ؛دیگه نمى خوام.
وایى که من با بى فكرى ام ،دیشب را به چه جهنمى تبدیل کردم.عقب کشیدم وبه سمت دررفتم .
نگران نباش! درستش مى کنم.مادر:بیا یه چیزى بخور.
به سمت پدر رفتم ودر راه جوابش را دادم.
:مرسى ،باید برم کار دارم .گونه ى پدررا محكم بوسیدم .
:سالم به باباى همیشه مهربون!خندید:سالم به دختر خوش قلب!
خوش قلب؟!چه میدانست قلبم از سیاهى پر شده است.اما امروز روز ناراحتى نبود.
دالیا:امشب ،شام همه مهمون من ؛ البته دعوت خانواده ى بختیارى به عهده ى شما باشه .چون من کاردارم وحتما
مى خوام از دلشون در بیارم.
پدر:میدونستم دلت راضى به ناراحتی بقیه نیست.
به سمت در رفتم وبعد از پوشیدن کفش هایم گفتم:
:راستى ،باباجون زحمت رستوران هم پاى شما.دست هایش را به روى چشمانش گذاشت.
 106سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

:به روى چشم.خداحافظى کردم واز در بیرون آمدم .شماره ى نازار را گرفتم .با کمى تاخیر جواب داد.
نازار:به به !خانوم کوچولو .
خندیدم.
:تیكه انداز شدى!؟با دلخورى گفت:اخه ناسالمتى دیشب اومده بودیم عیادت شما ؛واال به خدا انگار اومده بودیم دیدن برادرت.
دالیا:از کجا میدونى نیومده بودى ؟!
نازار:یعنى چى؟
دوباره خندیدم:ولش کن .یه خبر خوب برات دارم .خانواده ى مقتول رضایت میدن .
متعجب گفت :مگه مى شه ؟
دالیا:بله ،مى شه.حاال لطف کن مراحل قانونیشرو انجام بده .
:بزار اول باهاشون حرف بزنیم .قرار مدار کهگذاشته شد ،من کار هاى آزدیش رو انجام میدم .سرکوچه رسیدم:باشه پس میرم تا باهاشون حرف بزنم.
نازار:مى خوایى منم بیام؟
تاکسى گرفتم:نه ،نمى خواد.
:باشه ،پس بعدش بیا دفتر تا حرف بزنیم.با گفتن باشه ،تماس را قطع کردم وبه سمت مغازه ى آن مرد راهى شدم.
اول به دیدار مرد وبعد هردوبه دیدار زن مقتول رفتیم.با هزار گریه و اه جگر سوز ،زن بالخره کوتاه آمد وبا شرط
گرفتن دیه آن هم دو برابر ومهم تر ازآن ،رفتن مریم ازآن محل ،راضى به رضایت شد وبراى چند روز
بعد ،قرار گذاشتیم تا در قبال گرفتن دیه ،رضایت نامه را امضا کند.
به دفتر نازار رفتم وسر راه براى مینا یك عروسك خرسی بزرك خریدم.باید خبر آمدن مادرش را خود به او
میدادم.
وارد آسانسور شدم وبا سختى خرس قرمز رنگ را در آسانسور جایى دادم.
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کلید زنگ را دوبار پشت هم فشردم وبعد از چند ثانیه در باز شد.عروسك را پایین آوردم وصورت یك مرد را
دیدم.چقدر چهره اش برایم آشنا بود .در را تاانتها باز کرد وبا لبخندى که کل دندان هایش را به نمایش
گذاشته بود ،گفت:
:بفرمائید ؛خواهش مى کنمسالم کردم وجلو رفتم .طبق معمول منشى پشت میزش نشسته بود.
سالم کردم وسراغ نازار را گرفتم.
نگاهى به خرسى وبعد به صورتم انداخت وبا تعجب گفت:
:به احتمال زیاد تا نیم ساعت دیگه میرسن.به سمت اتاق رفتم وگفتم:
:تو اتاقش منتظر مى مونم.دررا بستم .خرس را روى مبل قرار دادم وخود کنارش نشستم.چند ضربه به در خورد .با گفتن بفرمائید  .منتظر
شدم ودر باز شد.
آروان به همراه آفشید داخل اتاق آمد.به یكباره از جایم بلند شدم وزانویم به میز برخورد کرد.صداى آخم که
بلند شد  .دررا بست وسریع کنارم آمد دپرسید:
آروان:چى شد؟
کمرم را صاف کردم ومقابلش ایستادم :هیچى.
نگاهش را از زانویم به چشم هایم رساند وگفت:
:مى شه تا اومدن نازار،آفشید رو نگه دارى ؟!من یه جلسه ى خیلى مهم دارم .دالیا:باشه ،حتما.
جلورفتم وآفشید را از آغوشش گرفتم وگفتم:
:فقط وسایل هاش کجاست؟آروان ،دخترش را بوسید .
:ببخشید ؛امروز مامان خونه نبود .نازار هم کار داشت .مجبور شدم بیارمش .االنم که خدا تورورسوند ،وگرنه بایدبا آفشید تو جلسه حاضر مى شدم .
آفشید را بوسیدم وگفتم:نگران نباش؛ مراقبشم.فقط نگفتى ساکش کجاست؟
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:االن میگم منشى برات بیاره .اگر چیزى هم کم داشت بگو سعید برات بگیرهمتعجب پرسیدم:سعید؟
:آره مگه ندیدیش؟:آهان !همون آقایى که جلوى در بود؟! باشه.نگاهش را در صورتم چرخاند.
:باشه؛ ولش کن .بعدا حرف میزنیم.می دانستم نگران است.براى همین گفتم:
:نگران نباش ،منم یه روزى مادر بودم.اخم کرد وبا تشر گفت :
:انقدر براى خودت  ،نگاه و حرف هاى نگفته ى دیگران روترجمه نكنواز در بیرون رفت.
همراه آفشید به اتاق دوم نازاررفتم واورا روى تخت گذاشتم .مانتو وشالم را درآوردم تا لباس هاى بیرونم اورا
مریض نكند .تاپى یقه گرد به تن داشتم .پوشیده نبود اما بازهم نبود .به سمت کمد داخل اتاق رفتم .مانتو وشال با
چند پیراهن مردانه ى اتو کشیده داخل کمد آویزان بود.یك پیراهن مردانه به رنگ آبى برداشتم وروى تاپ
مشكى ام پوشیدم.لباس به حدى برایم بزرگ بود که در آن گم شده بودم اما چاره اى نبود ،بهتر از آن تاپ
برتنم بود .آستین هایش را تا زدم ودکمه هایش را همان طور باز گذاشتم وموهایم را از حالت بسته درآوردم
وهمانطور بافته شده رهایش کردم.
روى تخت مقابلش نشستم .سر حال وپر انرژى بود.بوسیدمش وشروع به بازى دادنش کردم .بهقدرى شیرین
وبامزه بود که مرا از همه چیز ،حتى نبود بهار جدا کرده بود .برایش شعر مى خواندم .دست هایش را برهم میزد
وبا لبانش پوف مى کرد .آب دهانش به روى چانه اش آمده بود .بلند خندیدم وانگشتم را به چانه اش کشیدم
گفتم:
:الهى قربون این آب دهنت بشم .فرشته کوچول!وخندید ومن با دیدن دودندانش ،دلم برایش ضعف رفت.روى تخت دراز کشیدم واورا روى شكمم گذاشتم واز
پهلوهایش شروع به قلقك دادنش کردم.صداى خنده اش بلندشد .همراهش خندیدم وقربان صدقه اش رفتم .
مدتى بعد خسته شد وخوابش گرفته بود وشروع به کشیدن دست هایش به روى چشمانش کرد.از روى تخت
بلند شدم وبه بیرون رفتم .نازار هنوز نیامده بود.خواستم به سراغ آروان بروم که ساك آفشید را روى مبل
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دیدم.ساکش را به اتاق بردم وبعد از تعویض پوشك ،شیر خشكش را آماده کردم .در آغوش گرفتمش وبه او
شیر دادم .آروم به روى تخت گذاشتمش وصورتش را بوسیدم.دو بالش هاى روى تخت را کناره هایش گذاشتم
واز روى تخت پایین آمدم .
برگشتم تا ازاتاق بیرون بروم که محكم به کسى برخورد کردم .کمى عقب کشیدم وسر بلند کردم.صورت خندان
آروان را دیدم .یك ابرویم را باال بردم وگفتم:
:تو عادت دارى بى اجازه به هرجایى برى .نه؟ابروهایش را باال برد.
:بى اجازه؟دالیا:بله ،بى اجازه !ممكن بود پوشش مناسبى نداشته باشم یا چه میدونم یه مشكلى بود.
نگاهى به پیراهنش که در تنم بود کرد وبا شوخى گفت:
:ولى تو که مشكلت رو حل کردى.لبه هاى پیراهن را بهم رساندم.
:بله ،درسته .چون حدس میزدم اینجا بى درو پیكر باشه .بحث راعوض کرد ونگاهش را به آفشید انداخت وگفت:
:اذیت کرد؟گیج پرسیدم :کى؟
نگاهم کرد.
:آفشید دیگه.دالیا:آهان ،نه آفشید چه اذیتى مى تونه داشته باشه!؟
خندید:آفشید خداى اذیت ؛انقدر شیطونه که شب ها تا منو نخوابونه نمى خوابه.
چرخیدم ودر خواب نگاهش کردم و لبخند زدم وگفتم:
:بچه ها قلق دارن .پیدا کنى ،راحت باهاشون کنار میایى.آروان:تو که انقدر به بچه ها اهمیت میدى ،چرا از بچه ى خودت گذشتى؟
سرم را چرخاندم وبا اخم نگاهش کردم.
:تو چرا عادت دارى حال خوب من رو خراب کنى ؟ 110سمانه امینیان www.98iia.com
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اوهم اخم کرد.
:من دوست دارم از زندگیت بدونم.چرخیدم تا از کنارش بگذرم که بازویم را گرفت  .به ثانیه نرسید خشم تمام وجودم راگرفت .محكم خود را عقب
کشیدم وبازویم را آزاد کردم وبا نفرت نگاهش کردم گفتم:
:دیگه به من دست نزن.پوزخند زد وبا کنایه گفت :
:چی؟ه خوشت نیومد که داشتى فرار میكردى؟!یك قدم به سویش برداشتم ومقابلش ایستادم.سربلند کردم ودر چشم هایش خیره شدم
:چرا تو حرف حساب حالیت نمى شه؟ بابا جان خیلى وقته کارت با من و زندگیم تموم شده .برس به زندگیهخودت.
طعنه ام را گرفت وبا غضب گفت:
:من پرونده ى زندگی خودم رو خیلى وقته بستم.چیزى براى رسیدگى نداره اما تو...میان حرفش رفتم:امامن به تو هیچ ربطى ندارم .یه وکیل بودى که یه پرونده رو قبول کردى که خداروشكر برات
بدم نبود .در قبالشم که تمام کمال پولت رو گرفتى؛ دیگه چى مى خوایى ؟
سرش را به روى صورتم خم کردِ در فاصله اى کوتاه که حرم نفس هایش به صورتم مى خورد،صورتش را نگه
داشت و گفت:
:مى خوام بدونم چرا انقدر مرموزى ،وقتى انقدر قلب مهربونى دارى ؟از آن فاصله ى کوتاه ،متوجه ى خط هاى طالیى رنگ زیباى چشم هایش شدم .چقدر مرا یاد خورشید مى
انداخت .لب هایش را جمع کرد وروى صورتم فوت کرد.
:کجایى؟به خودآمدم.اخم هایم را در هم انداختم وعقب رفتم .با عصبانیت گفتم :
:دارى چه غلطى مى کنى ؟پوزخندزد :-دارم دنبال جواب سوال هام مى گردم.
دالیا:جواب سوال هاى تو  ،تو صورت من نیست.بهتره حدت رو بدونى.
دوباره جلو آمد وبا همان پوزیشن ایستاد وگفت:من نشده تا به حال چیزى بخوام وبهش نرسم.
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لبخندى پر حرص زدم :درسته،به یه چیزهایى مثل زنتم رسیدى که برات پایان خوشى نداشت  .باید بگم ،هر
رسیدنى نمى تونه برات خوب باشه .
چشم هایش پراز نفرت شد:تو زیادى زبونت درازه؛براى همینه کارت رسیده به اینجا.
دالیا:تو هم یه آدم فرصت طلبى که مدام دنبال بهانه مى گردى تا خودت رو به من نزدیك کنى.
با حرص خندید:چقدر هم که تو بدت میاد.
دستم را بلند کردم تا بهتر به او بفهمانم چقدر ازاو خوشم مى آید ،که عقب رفت وگفت:
:بهتره آروم باشى؛ کارى به کارت ندارم .انقدرهاهم آش دهن سوزى نیستى.سرتاپایش را نگاه کردم:بهتره یاد بگیرى بى اجازه به کسى دست نزنى؛ شاید طرفت صاحب داشته باشه.
با حرص خندید:صاحب؟ البد اونم صدریه .نه؟
دالیا:صدرى یا یه نفر دیگه ؛ براى تو اصال چه فرقى مى کنه؟
دستش را به موهایش کشید ونفس عمیقى کشید:اخه تو چقدر میتونى پست باشى در صورتى که فقط ٤ماه از
فوت شوهرت مى گذره .
خندیدم:همیشه اونطورى که مى بینى نیست .یه بار دیگه هم گفتم ؛ زندگی من ،مثل عكس چند بعدیه خطاى دید
میده.
از کنارش گذشتم وبه سمت در رفتم وبى آنكه برگردم گفتم:
:انقدر نشین براى قضاوت زندگیه بقیه ؛من تو دنیا یه عزیز داشتم که خدا به اونم رحم نكرد .شدم یه تیكهسنگ ،نه از زندگى چیزى میفهمه؛ نه ازنگاه و کنایه هاى اطرافیانش .پس انقدر سعى نكن بشى غریق نجات
زندگى که اصال وجود نداره .
ازاتاق بیرون آمدم وروى مبل منتظر نازار نشستم.چند دقیقه بعد بیرون آمد ویكراست به سمت در رفت واز اتاق
خارج شد.
با رفتنش ،به اتاق برگشتم وکنار آفشید دراز کشیدم.در طول یك ساعتى که خواب بود ،به صورتش نگاه مى
کردم .به محض باز شدن چشم هایش ،لبخند زد .از جایش بلند شد وسر جایش نشست.به آغوش گرفتمش واز
روى تخت پایین آمدم.به اتاق کار نازار برگشتم که در باز شد ونازار به داخل اتاق آمد.با دیدن آفشی،د مرا
نادیده گرفت وشروع به قربان صدقه رفتنه آفشید کرد.
افشید را به آغوشش سپردم وگفتم:
دالیا:نیم ساعت شد ،دوساعت دیگه .اره؟
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صورت آفشید را محكم بوسید وصداى ناله اش را درآورد.
نازار:بابا این موکل امروزیم مى خواد جدابشه ؛ یكدفعه اى تو دادگاه با شوهرش دعواشون شد.دیگه تا جداشون
کردیم واومدم ،طول کشید.
دوباره گونه ى آفشید را محكم بوسید که صداى گریه اش اتاق را پر کرد .جلو رفتم آفشید را از بغلش بیرون
کشیدم وبا تشر گفتم:
.چته گریه ى بچه رو در آوردى!؟نازار:توهم که مثل آروان نمیزارى این گوجه سبز رو بخورم.
گریه اش قطع شد ،اما بغض در گلویش اورا به هق هق انداخته بود.براى از بین بردن گریه اش به سمت پنجره
رفتم وبیرون را نشانش دادم وشروع به شعر خواندن برایش کردم.
پرنده هاى قشنگ
با بالهاى رنگارنگ
پر مى زنن به هرجا
میرن به آسمون ها
در یكدفعه اى باز شدوآروان به داخل اتاق شد.جلو آمد وبا ناراحتى پرسید.
:چرا آفشید گریه مى کنه؟افشید با دیدن پدرش ،خندید وبرایش شروع به دست وپا زدن کرد.چرخیدم وباز به روى پنجره ایستادم.نازار با
صداى بلند خندید وگفت:
:هیچى بابا  ،یه گاز ازاین گوجه سبز زدیم.صداش کل اتاق رو برداشت.کنارم ایستاد ودست هایش را جلو آورد .
:بدش به من خسته شدى.بى آنكه نگاهش کنم ،آفشید را به آغوشش فرستادم وباز به روى پنجره چرخیدم.
با حرص پرده را کشید وبه نیم رخ صورتم نگاه کرد.
:با این وضعیت ،پشت پنجره جاى خوبى براى ایستادن نیست.کم محلى براى این مرد ،از همه چیز بهتر بود .به سمت مبل ها رفتم ونشستم.
نفس بلندى کشید وبا حرص آن را بیرون داد وگفت:
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:نازار ،من امروز کار دارم باید آفشید تا شب نگه دارى.نازار به روى صندلیه پشت میزش نشست وشكالتى از روى میزش برداشت.
:شرمنده داداش ،امروز باید با دالیا برم جایى؛ .بزارش پیش مامانآروان با کالفگى میز را دور زد وپشت سر من ایستاد .
:مامان رفته بیرون  ،شب هم قراره شام بریم بیرون.با تعجب پرسید:امشب ؟شام میریم بیرون؟
آروان:بله ،زنگ زد و گفت امشب میریم بیرون .بایدساعت ٧هم باید خونه باشیم .منم باید امروز حتما به چندجا
سر بزنم.
دوست داشتم بچه را از این بالتكلیفى در بیاورم وبگویم که شب شام مهمان ما هستندومى تواند آفشید را به من
بسپارد اما زبان به دهن گرفتم وبه جایش خودرا به بى خیالى زدم وازجایم بلند شدم به اتاق رفتم.شال ومانتویم را
به تن کردم وبه اتاق کار نازار برگشتم.
نازار ،به همراه آفشید روى مبل نشسته بود .
دالیا:بریم؟
آفشید را به بغل گرفت واز جایش بلند شد.
نازار:بریم.
:مگه آفشیدیم با ما میاد؟نازار:اره ،آروان نمى تونه نگهش داره .راستش منم به امید تو ،گفتم بدش به ما ببریمش.
کیفم را برداشتم:برو خونه؛ نمى خواد تو بیایى  .تو این هوا بچه گرما زده مى شه.
نازار:نه بابا ،ماشین که کولر داره .اونجا هم که خونست.
شانه هایم را باال بردم وساکش را برداشتم واز اتاق بیرون آمدم.آروان کنار میز منشى ایستاده بود،زیر لب
خداحافظى گفتم وبه سمت در رفتم.آروان از نازارپرسید؛ وسایل هاش روبرداشتى ؟
نازار مقابلش ایستاد:پریسا تو ساك گذاشته.
منشى صدایش را نازك کرد:بله ،تمام وسایالشرو گذاشتم .اگر مى خواستین ،من مى تونستم نگهش دارم.
آروان:نه با نازار ودالیا باشه ،خیالم راحت تره.حداقل یه نفر با تجربه کنارشه.
نازار با ناراحتى گفت:پس از اولم به هواى دالیا گوجه سبز به من دادى؟
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آروان:برو دختر ،کار دارم .انقدر به حرف نگیر.
از در بیرون آمدم وبه انتظار آسانسور ایستادم .با رسیدن آسانسور ،نازار هم رسیدوهردو سوار شدیم.آفشید
دست هایش را به سمت من بازکرد وصدایى شبیه به آقو از دهانش خارج کرد.به رویش خندیدم وبا جان ودل
بغلش کردم وزیر گوشش گفتم:
:تو گوجه سبز نیستى ؛تو فقط شیرین جانى عزیزم.با دست به روى گونه ام زد وبرایم پوف کرد.نازار با لذت نگاهمان مى کرد.
نازار:اى جونم ،چقدر باهات جور شده.
با رسیدن به طبقه ى اول ،نازار گفت :
:ببرش داخل حیاط ،تا ماشین رو از پارکینگ بیارم.به محض دیدن حیاط ،آفشید ذوق کرد ودست هایش را برهم زد.صورتش را بوسیدم وبرایش لپ هایم را باد
کردم.صداى خنده اش بلند شد ودست هایش را به لبانم رساند .هردویشان را بوسیدم وبعد لب هایم را روى
شكمش گذاشتم وشروع به قلقلك دادنش کردم .سرش را عقب برده بود ومى خندید.با صداى بلند همراه او مى
خندیدم وزیر گلویش رابوسه باران کردم.
با شنیدن صداى در پارکینگ ،چرخیدم و ورودیه پارگینگ رو نگاه کردم .نازار همراه ماشینش بیرون آمد .خودبه
خود نگاهم باال رفت ودر طبقه ى سوم متوقف شد.آروان پشت پنجره ایستاده بودومارا نگاه مى کرد.
نگاهم را ازاو گرفتم وهمراه آفشید به سمت در وبعد ماشین رفتم.به محض نشستن در عقب ماشین ،نازار به
اعتراض گفت:
:چرا عقب نشستى؟آفشید را روى پایم قرار دادم :نكنه توقع داشتى با بچه جلو بشینم ؟
خندید:بابا یا همه پدرو مادرها شبیه هم هستن ؛یا تو وآروان خیلى شبیه هم هستین؟
با یاد بهار واینكه خود زمانى مادر بودم ،حالم دگرگون شد.نازار متوجه ى حرفش شد .خواست حرف بزند که
گفتم :یه خرس خریده بودم باال جا مونده ؛میرى بیاریش.
معذرت خواهى کرد وشرمنده پیاده شد.آفشید روى پاهایش ایستاد .روبه خود چرخاندمش وگفتم ؛ از خدا مى
خوام همیشه بخندى وشاد باشى عزیزم.

 115سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

نازار خرس را عقب گذاشت وبعد پشت فرمان نشست و راه افتاد.آفشید توجه اش به خرس جلب شده بود .اورا
بین پاهاى خرس گذاشتم .خندیدوروى پاى خرس دراز کشیدوبا دکمه اى که به عنوان بینى خرس استفاده کرده
بودند  ،شروع به بازى کرد.به سمت نازار برگشتم.
دالیا:یه عروسك فروشى دیدى نگه دار.
با دیدن اولین عروسك فروشى ،ماشین را متوقف کرد.از ماشین پیاده شدم وبه سمت مغازه رفتم.
بعداز خرید عروسك باربیه صورتى رنگ ،سوار ماشین شدم وباز به سمت خانه ى مریم راه افتادیم.
در راه ،آفشیدبه خواب رفت ونازار هم سكوت کرده بود.
از آینه به چشم هایش نگاه کردم وبه چشم هاى غمگینش لبخند زدم.
دالیا:وقتى ناراحت وساکت میشى ،آدم دلش میگیره.
چشمهایش برق زد:یعنى از دستم ناراحت نیستى؟
دیوانه اى زیر لب گفتم:تو زندگی من ،انقدر درد زیاده که جایى براى ناراحتى از دست بقیه نمى مونه .
چشم هایش رنگ شیطنت به خود گرفت وگفت:ولى من از دلت در میارم.
مقابل خانه ى مریم پارك کرد وپیاده شدیم .نازار،ساك باربى ودر آخر خرس را برداشت که سریع گفتم:
:خرسى رو نیار مال آفشید.نازار:ولى تو براى مینا خریده بودى.
:آفشید ازش خوشش اومده  ،براى مینا باربى گرفتم .هردو پشت در ایستادیم ونازار زنگ در را فشرد.در خانه باز شد ومینا در قاب در ایستاد.
با دیدنمان خوشحال شد،خندید وگفت:
:وایى! خاله جون ،بالخره اومدین.خم شدم ورویش را بوسیدم  :بله که اومدیم  ،اونم بایه فرشته کوچولو مثل خودت.
از سر ذوق لبخندى دندان نما زد ودست هاى آفشید را گرفت :خاله ،دختر شماست.
نفس عمیق کشیدم وبراى عوض کردن جو گفتم:نمیزارى بیایم تو؟
دست هاى کوچكش را روى دهانش کوبید وبا صدایى بَم گفت :خاك به سرم .
عقب رفت ودر را باز کرد :بفرمایید؛ خاله جون !
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همراه نازار به داخل حیاط رفتیم .مادربزرگ مینا روى تخت نشسته بود.بعد از سالم واحوال پرسى به اتفاق ننه
جون ومینا به داخل اتاق رفتیم.مینا با عروسك باربى اش ،آفشید راسرگرم کرده بود .ماهم طرف دیگر
اتاق ،مشغول حرف زدن شدیم .
ننه جون قبل از به حرف آمدن ما لبخند زد وگفت:مریم آزاد میشه .درسته؟
نازار طبق عادتش با صداى بلند خندید:بابا شما دیگه کى هستین !؟بله ،اگر خدا بخواد آزاد میشه .فقط مى مونه
دیه.
حرفش را قیچى کردم :دیه رو من جور کردم واز طرف یه خیر قولش رو گرفتم.
نازار:مطمئنى؟ اصال میدونى چقدر میشه؟
دالیا:بله،مطمئن هستم .تو زندان همه مثل قاضى تمام حكم ها ودیه هارو از حفظن ،منم یه چیزایى یاد گرفتم.
دستش را براى دلگرمى ام روى دستم فشرد وگفت:روزهاى سخت تموم شده.
ابروهایم باالرفت وپوزخند گوشه ى لبم نشست:روزهاى سخت تازه شروع شده.
بعد ازیك ساعت ،از خانه ى مریم بیرون آمدیم وبه اصرار نازار اول به رستوانى براى صرف ناهار وبعد به خرید
رفتیم.
در خرید کردن ،درست نقطه ى مقابل من بود.براى هر چیز کوچكى آن چنان سخت مى گرفت که گاهى صداى
من در مى آمد .بالخره بعد از دیدن تمام مغازه هاى پاساژ ،رضایت به خرید داد ونه تنها براى خود ،براى من هم
خرید کرد .از پاساژ بیرون آمدیم  .در راه بازگشت به ماشین ،چند پاکت را نشانم داد وگفت:
:اینها رو من براى رفع دلخورى گرفتم .فقط اگر بدت اومد ،به روم نیار که دلم مى شكنه.در موقع خرید وبا آن نگاه هاى مرموزش حدسش را زده بودم:مرسى!
خندید:یعنى واقعا آدم نمى دونه هرآن ممكن چه عكس العملى نشون بدى .
داخل ماشین نشستیم ونازار به راه افتاد.شیر خشك آفشید را درست کردم وبعد از خوردنش ،آن را روى شانه ام
گذاشتم وبا کف دست ،آرام بین دوکتفش ضربه مى زدم.
نازار:باید زنگ بزنم مامان .ببینم امشب چرا شام میریم بیرون .
قبل ازگرفتن شماره ،گفتم:شام ،امشب به خاطر دعوت من از شماست.
از آینه با چشمانى گرد شده نگاهم کرد.
:دعوت ازتو؟چرا؟دالیا:براى دلجویى از پدر ومادرت؛ میدونم بى ادبى کردم.
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سرش را به راست وچپ تكان داد:حق با آروان؛ تو اونجورى که نشون میدى نیستى.
آفشید را نگاه کردم وگفتم:مى خوایى بیایى خونه ما تاشب با هم بریم.
نازار:خونه ى شما نه؛ میریم خونه ى ما .من حتما باید دوش بگیرم ازصبح بیرونم.
برایم فرقى نداشت .کارى در خانه نداشتم.
ساعت ٦به خانه شان رسیدیم ،نازار ماشین را به داخل پارکینگ برد وپارك کرد.آفشید را محكم در آغوش
گرفتم واز ماشین پیاده شدم.
خانه شان ویالیى بود واز پارکینگ راه پله اى شیشه اى به طبقه ى باال داشت.نازار بعد از برداشتن وسایل
ها ،جلوترازمن با گفتن ببخشیدى راه افتاد.
از پله ها باال رفتیم وبعد از گذشتن ازیك در چوبى ،وارد خانه شدیم.در یك نگاه خانه شان بسیار زیبا وبا سلیقه
چیده شده بود.سالنى بزرگ که با چند دست مبل راحتى ویك دست مبل سلطنتى تمام چوب وناهار خوریش
چیده شده بود.انتهاى سالن ،آشپزخانه اى اپن قرار داشت که کل سالن را در دیدش داشت.نازار به سمت پله
هاى کنار در رفت وگفت:
:بیا بریم باال .به دنبالش از پله ها باال رفتم.طبقه باال  ،چند اتاق ،یك دست مبل راحتى به همراه تلویزیون مقابلش وسرویس
بهداشتى بود.
نازاراتاقى در سمت راست پله ها را نشان داد وگفت:
:این اتاق آفشید وآروان؛ لطفا آفشید رو بزار روى تختش .سرى تكان دادم وبه اتاق آروان رفتم.تخت آفشید کنار تخت خواب دونفره ى آروان قرار گرفته بود.جلو رفتم
وبا احتیاط آفشید را روى تخت خوابش گذاشتم ورویش را با پتوى صورتى رنگش پوشاندم .
گرمم بود .مانتویم را به همراه شالم در آوردم وروى روتختیه سورمه اى رنگ تخت آروان گذاشتم.اتاقش هم
مثل خودش بد بود .انگار نه انگار یه دختر ملوس وعروسك در اتاقش همراه او مى خوابد.
تمام دیوار ها یكدست به رنگ آبی روشن ،تخت خواب خودش وآفشید به رنگ قهوه اى سوخته،پرده ى زخیم
سورمه اى رنگ و روتختى اش که با پرده ست شده بود .تمام اتاق همین بود وهیچ اثرى از آفشید را نبود.در اتاق
آرام باز شد ونازار به همراه سینى شربت آلبالو وارد شد.نگاه از اتاق گرفتم وبه نازار دوختم.سینى را مقابلم
گرفت وگفت:
:بخور که من طاقت نیاوردم همون پایین خوردم. 118سمانه امینیان www.98iia.com
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لیوان باریك شربت را برداشتم وکمى نوشیدم.به اتاق اشاره اى کردم وگفتم :
:اینجا اتاق اجنه هست؟با صداى بلند خندید که سریع دستم را بلند کردم وروى دهانش زدم گفتم :
:چه خبره؟ االن بیدارش مى کنی!؟کمى به خود مسلط شدوبا ته مانده ى خنده اش گفت:
:وایى! از دست تو دالیا؛ اگر آروان بفهمه کلت رو مى کنه .شربتم را نوشیدم .لیوانش را داخل سینى گذاشتم.
دالیا:مطمئن باش کارى از دستش بر نمى یاد که اگر میومد تا االن اینكارو انجام داده بود.
:اره واقعا ،مثال اگر من به جاى تو لباسش روپوشیده بودم ،سر که هیچ ،کال نابودم مى کرد .با اشاره اش به خود نگاه کردم وبا دیدن لباس آروان ،به روى پیشانى ام زدم وگفتم:
:اخ ،اصال حواسم نبودچرخید به سمت در رفت.
نازار:ببخشید تنهات میزارم .میرم یه دوش مى گیرم وسریع میام که اگر دیر برسیم ،مامان پوست سرمون رو مى
کنه.
دالیا:نیستن؟
در را باز کرد:نه .آدرس رستوران رو داد وگفت9اونجا باشیم .البته اگر آروان مثل همیشه دیر نرسه  ،هرچند
بلیط ورودى دست ماست.
چشمكى زد ودوباره گفت:
:اگر خواستى برو پایین یا تو همین سالن خودت رو با تلویزیون سرگرم کن.دالیا:نه .یه موقع بیدار مى شه مى ترسه.
نازار:پس یكم استراحت کن تا بیام
با رفتن نازار ،بافت موهایم را باز کردم .هنوز موهایم کمى نم حمام صبحم را داشت.روى تخت دراز
کشیدم وموهایم را به سمت چپم روى تخت رها کردم وچشم هایم را بستم.
با صداى پوف کردن هاى آفشید ،ازخواب بیدار شدم .روى تخت نشسته بود وبا عروسك هایش بازى
میكرد.سرجایم نشستم وبعد به لبه ى تخت آمدم وگفتم:
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:وروجك تو کى بیدار شدى؟ناگهان صداى آروان آمد وباعث شد از ترس در جایم بپرم.
آروان:خیلى وقته؛ اما انگار خوابت خیلى سنگین بود که بیدار نشدى.
به قدرى سرم را چرخانده بودم که اگر آروان را پشت سر خود نمى دیدم ،شاید دور خودش چند بار مى چرخید.
جلوى کمدش ،در حالى که حوله بر تن داشت وپیراهنى طوسى رنگ در دستش بود،ایستاده بود.
بادیدن حوله ى تنش سریع رویم را چرخاندم وبى حواس گفتم :
:این چه سرو وضعیه؟پوزخندش راشنیدم:ببخشید؛ نمى دونستم کجا میتونم آماده بشم!؟
از جایم بلند شدم .آفشید را در آغوش گرفتم وبى آنكه کش سرم را ازکنار تخت بردارم به سمت در اتاق رفتم .
:حاال نمى مردى وقتى من اینجا بودم ،میرفتى جاى دیگه آماده مى شدى.خندید ومن بى معطلى از اتاق بیرون آمدم.چندین در اتاق وجود داشت .نمى دانستم کدام اتاق نازار است.براى
همین صدایش زدم.
دالیا:نازار؟
در روبه روى اتاق آروان باز شد ونازار کنار در ایستاد.
:بیا اینجا ،بالخره بیدارت کرد؟به سمتش رفتم .
دالیا:اى کاش ،همیشه اینجورى بیدار بشم.
چشم هایش گشاد شد:فكر مى کردم کاردو پنیر هستین.
متوجه سوتفاهمش شدم .صورت آفشید را بوسیدم:این کوچولو منو بیدار کرد ؛نه اون اجنه.
به اتاقش رفتیم .دسته کمى از بازار شام نداشت .پشت سرم در اتاق را بست وگفت:
:بزار برات جا پیدا کنم .
لباس هاى روى تخت را با یك حرکت به روى زمین ریخت وگفت:
نازار:ببخشید؛ یه چند وقتیه صبح میرم شب میام .وقتى برام نمى مونه اتاق جمع کنم.
همراه آفشید روى تخت نشستیم.
دالیا:بهتره اماده بشى ؛ساعت از٧گذشته .
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نازار به ساعت روى دیوار اتاقش نگاهى کرد وبه سرش زد :خاك تو سرم خیلى دیر شد .
به آفشید نگاهى انداخت وگفت :
نازار:این گوجه سبزم که اماده نیست.
منظورش را فهمیدم  .از جایم بلند شدم وگفتم :
:االن میرم براش لباس میارم وآمادش مى کنم .نازار:دمت گرم .
اخم کردم:زشته ؛ این لحن صحبت یه خانوم وکیل نیست.
از اتاقش بیرون آمدم وبه سمت اتاق آروان رفتم.چند ضربه به در زدم و با گفتن بفرمایید در را باز کردم اما
داخل نشدم.
دالیا:دالیا هستم ؛مى تونم بیام تو.
بعد از چند ثانیه در را تا انتها باز کرد وهمراه لبخندش پرسید :کارى دارى؟
دالیا:مى خواستم براى آفشید لباس بردارم.
ازدر فاصله گرفت وبه داخل اتاقش رفت.
:کمدش کنار تخته ؛خودت براش انتخاب کن.داخل اتاق رفتم .آروان هم به سرویس درون اتاقش رفت وسشوار را روشن کرد.
سراغ کمدش رفتم و تمام لباس هایش عروسكى وناز بودنداما لباسى مرا به عالم گذشته برد.لباسى که در جشن
تولد یك سالگیه بهار برایش خریده بودم .لباسى به رنگ سرخابى ودامنى پراز چین.لباس را بیرون کشیدم و آن
را مقابل صورتم گرفتم.عكسى که در زندان روز وشب در دستانم بود عكسى از بهار ،در همین لباس چین دار
سرخابى بود.
صداى آروان از پشت سرم آمد.
:این لباس ،مناسبه امشب نیست.چرخیدم وروبه رویش ایستادم.
:میشه امشب اینو تنش کنه ؟صدایم مى لرزید ونفس هایم سخت باال مى آمدند.کمى سرش را به روى صورتم خم کرد وپرسید:
:چى شده ؟تو چرا انقدر رنگت پریده؟ 121سمانه امینیان www.98iia.com
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دیگر توان تحمل کردن لرزش پاهایم را نداشتم .عقب رفتم وروى لبه ى تخت نشستم وبا صدایى که خودهم
نشنیدم ،گفتم:
:چیزى نیست.مقابل پایم روى زانوهایش نشست.
:ربطش به این لباس سرخابیه  .آره؟سر بلند کردم ودر چشم هایش نگاه کردم  .نمیدانم در نگاهم چه چیز دید که گفت:
:گاهى اوقات باید گذشته رو تو همون گذشته رها کنى؛ در غیر این صورت ،فقط میشه عذاب ومثل خوره تموموجودتو مى خوره.
دستى به صورتم کشیدم .
:گذشته ى من گند زده به آیندم؛ چیزى که گذشته ،آیندم رو نابود کرده؛ پس نمى شه رهاش کنم اگرم بخوامگذشته من رو رها نمى کنه.
:بهتره حرف بزنى قبل از اینكه خفه بشى یا حداقل گریه کن.ابروهایم باال رفت:گریه ؟ من حتى براى مرگ بهارمم اشك نریختم حاال براى درد خودم گریه کنم؟؟ تنها زمانى
اشك مى ریزم که باعث وبانیه مرگ بهارم رو به خاك برسونم .شاید اون روز تونستم این بغض لعنتى رو بشكنم.
نگاهم کرد .کگاهش کردم .مى خواستم از چشم هایم عمق دردم را بفهمد تا دیگر مرا به این زندگى امیدوار
نكند.
بى اختیار دستش باال آمد وخواست گونه ام را لمس کند که عقب کشیدم.به خود آمد و دستى به گردنش کشید
واز جایش بلند شد به سمت در رفت وگفت:
:من پایین منتظرتون هستم ؛زود بیایین.باید از آفشید فاصله مى گرفتم  .باید از هرچیزى که مرا به خود وابسته مى کرد ،فاصله بگیرم.من رسیدن به
اهدافم مهم تر از رسیدن به زندگیم بود.از جایم بلند شدم وبه سرویس اتاق آروان رفتم.مقابل آینه
ایستادم و آب را باز کردم .دست هایم را پراز آب کردم ومحكم به صورت خود کوبیدم.مى خواستم خنكى اب
وضرب دستم مرا از عالم آفشید بیرون بكشد.تمام صورتم از شدت سرماى آب سوزن سوزن مى شد.با مسلط
شدن به خود ،شیر آب را بستم وبه اتاق برگشتم.
لباس سرخابى را برداشتم وسراغ کمد آفشید رفتم.همان کشو را کشیدم لباس را باحرص داخل کشو چپاندم وبى
آنكه نگاه دقیقى بیندازم .بلیز شلوارى ساده به رنگ سفید برداشتم وبه اتاق نازار رفتم.
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همراه آفشید نازار هم آماده شد  .در اخر شال سفیدش را روى مانتوى قرمزش به سر انداخت وبا برداشتن کیف
سفیدش ،بالخره اماده ى رفتن شد.از جایم بلند شدم وافشید را از روى تخت بلند کردم.نازار جلو امد وآفشید را
از من گرفت وگفت:
نازار:تو هم برو اماده شو
دالیا:باشه ،لباس هام تو اتاق آروانه.
خواستم به سمت در برم که صدایم زد وگفت#
:کجا ؟ لباسات همین جاست.نگاهش کردم .همانطور ایستاده بود وبه پاکت هاى گوشه ى دیوار اشاره مى کرد.
نازار:امروز کلى خرید نكردیم که شما بازم با لباساى مشكى برى بیرون.
دالیا:باشه براى بعد.
:بهونه نیار؛ببین میدونستم روشن نمى پوشى براى همین رنگ هاى تیره خریدم پس دیگه بهونه نیار خواهشا.به سمت ساك رفت .از داخلش مانتویى خاکسترى رنگ وشالى خاکسترى طالیى بیرون آورد وگفت:
:ببین ،اینا هم فرقى با رنگ مشكى ندارن.مانتو جلو باز بود .خواستم اعتراض کنم که گفت:
:بدو االن صداى آروان در میاد.لباس آبى رنگ آروان را از تنم بیرون آوردم و لبه تخت گذاشتم ومانتو را پوشیدم.لباسم مناسب نبود ولى خوب
توان مقابله با نازار رو هم نداشتم  .شال را تا حد ممكن باز روى سرم انداختم وسعى کردم روى سینه ام را
بپوشانم.
نازار چرخى به دورم زد وگفت:
:به به !ببین چقدر بهت میاد؛ یه دقیقه صبر کن.به سمت میز آرایشش رفت ورژى قرمز رنگ برداشت وجلویم ایستاد.اخم کردم.
دالیا:-این یكى دیگه عمراً.
اوهم اخم کرد:مگه قرار نبود امشب ناراحتیه دیشب رو تالفى کنى.
ازلحن وقیافه اش خنده ام گرفت.
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خندید:نه؛ آرایش ندارى این بهتره.زود باش یه هلو بگو ببینم.
سرى تكان دادم .رژ را از دستش گرفتم ومقابل میز آرایش رفتم.در حالى که سعى کردم در حد امكان کمرنگ
شود ،با همان یكبار کشیدن رو لب هایم پررنگ کشیده شد.
رژ را روى میز قرار دادم وروبه نازار چرخیدم.چشم هایش برق زد.
:وایى! چقدر خوشگل شدى ورپریده.اخم کردم وبه سمت در رفتم.از داخل اتاق آروان کیفم را برداشتم وهمراه نازار به پایین رفتیم .کفش هایم را
پوشیدم .نازار براى اینكه بتواند کفشش را بپوشد آفشید را به من دادوبعد از پوشیدن کفش هایش از خانه بیرون
آمدیم.
آروان ماشینش را روى پل پارك کرده بود .با دیدنمان پیاده شد وبه سمتمان امد.
سرش را بلند کرد وبا دیدنم اول تعجب وبعد اخم کرد گفت:
:آفشید بده به من .آفشید را به دست هایش سپردم وبه طرف ماشین رفتیم.نازار خواست عقب بشیند که گفتم:
:مى خوام کنار آفشید باشم ؛برو جلو.آروان دخترش را روى صندلیه کودکش نشاند بعد خود سرجایش پشت فرمان نشست وبه راه افتاد.با رسیدن به
خیابان اصلى ،نگاهى ازآینه به صورتم انداخت وبا کنایه گفت:
:بهترازاین رنگ نبود ؟متوجه نشدم پرسیدم.
:چه رنگى؟پوزخند زد.
:قرمزمنظورش رنگ رژم بود.نازار به جاى من جواب داد.
:اه داداش ،بى خیال بابا .نمیزارى من ازاین رنگ بزنم دیگه با دالیا چیكار دارى!؟ اون خودش داداش داره.دستش را به سمت ضبط ماشین برد و روشنش کرد وزیر لب گفت:
:این خانوم اگر بخواد کارى بكنه ،داداش که هیچ خدا هم نمى تونه جلوش رو بگیره .سرم را روبه خیابان چرخاندم وبه اهنگ منتخب آروان گوش دادم.
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بریدم ازاین زندگى یه دَم دارم بد میارم
خدا جوابتو بده دیگه دارم کم میارم
دلگیرم از این دنیایى که حقمو پس نمیده.
تقاص چى رو پس میدم چرا امونم نمیده
زخم زبونم نزنید من که گناهى ندارم .آتیش به جونم نزنید اخه کسى رو ندارم
خراب بشه اى زمونه که اشك چشم هاى در اومد .بسه دیگه اى روزگار هرچى بال سرم اومد
شاید که قسمتم اینه که تو این دنیا درد بكشم.به آرزوهام نرسم که عمرى حسرت بكشم
دیگه تحمل ندارم مى خوام که فریاد بزنم.برم یه گوشه بشینم گریه کنم زار بزنم
(على عباسى-زخم زبون)
در آینه نگاه به چشم هایش انداختم .در خود بود.او هم از این دنیا دلخور ودل شكسته بود.نازار با اعتراض گفت:
:اه داداش این چیه؟ مگه داریم میریم عزادارى؟! ناسالمتى یه ساعت روی دالیا کار کردم از پوسته خودش دراومده ،ان وقت خرابش مى کنى؟
از آینه ى وسط به نگاهم چشم دوخت.
:پس دست پخت شماست؟اینبار من به جاى نازار جواب دادم .
:آدمى نیستم که بشم دست پخت دیگران.نازار دست هایش را برهم زد وگفت:
:اینه؛درست زدى وسط خال .به من چه خودش گنجایش این همه خوشگلى رو داشت.من فقط یكم به خودشآوردمش .همین.
براى عوض کردن بحث ،کارى که به تازگى درش استاد شده بودم ،گفتم:
:آفشید دقیق چند وقتشه؟نازارنگاهى به صورت غرق در خوابش انداخت وبا قربان صدقه رفتنش گفت#
:گوجه ى عمه .فردا میره تو١١ماه ودرست اول مهر تولدشه.دست نرمش رابلند کردم وآرام بوسیدم .آروان با خنده گفت:
:مى خوایى اون دستشم ببوس. 125سمانه امینیان www.98iia.com
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بازهم متوجه نشدم .نازار محكم به بازوى بردارش زد وگفت:
:دروغ مى گه ؛مى خواد رژت رو کم رنگ کنه.نگاهش کردم .ابروهایش باال رفت وبه خیابان چشم دوخت.
مقابل رستوران ماشین را نگه داشت وبعداز پارك ماشین گفت:
:دالیا ،آفشید رو آروم از تو جاش بردار.کمربندش را باز کردم ومحافظ جلویش راباال بردم وآرام از جایش بلندش کردم ودر آغوشم جایش دادم.
نازار پیاده شد وبه سمت در رستوران رفت.آروان هم در را برایم باز کرد وجلو آمد تا آفشید را بگیرد که گفتم:
:بیدار میشه.آروان:بزار پتوش رو بردارم بتونه اونجا بخوابه.
خودرا به صندلى تكیه دادم  .داخل ماشین خم شد وبا فاصله اى که سعى میكرد از آن کم نشود خودرا باالتر ازما
نگه داشت .پتو رابرداشت .سرش را چرخاند وبا لبخند نگاهم کرد .درکش نكردم ،عقب رفت وپتو را از عمد
جورى با خود برد که به روى لب هایم کشیده شد.
تازه توانستم معنى آن لبخند را بفهمم .با حرص گفتم:
:چیكار مى کنى؟سرش را پایین گرفت.
:اِ ببخشید حواسم نبود.لبخندى از سر لج بازى زدم
:مهم نیست؛ االن از نازار مى گیرم درستش مى کنم.یك دستش را به روى سقف ماشین برد وکامل به روى صورتم خم شد.
:بهتره حرص نخورى الكى؛ اون مارمولك میدونسته چى به تو بده که اصال پاك نشه.پتو را مقابل صورتم گرفت.
:ببین حتى یك ذره هم پاك نشده.خنده ام گرفت .اما خودرا کنترل کردم
:بالخره دست باالى دست زیاده؛ هرچند از اولشم به تو ربط نداشت.چشم هایش را ریز کرد.
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:اون بچه ست نمى فهمه ولى تو چى؟ نباید بدونى زن وقتى با مرد بیرون میره سرسنگین میره.شیطنتم گل کرد.
:اینجورى که همه دخترها ور دل مامان باباشون مى مونن.آروان:ولى یه زن باارزش تر از این حرف هاست .همه چى به رژ قرمز ویا (به یقه ام اشاره کرد)به یقه ى باز
نیست.مهم دل آدماست.
سرم را به زیر انداختم ویه یقه ام نگاه کردم.با این حالى که زیاد باز نبود اما براى تضاد پوست سفیدم با رنگ
مشكى به چشم مى آمد.دست راستم را از آفشید جدا کردم وشال را روى قسمت باز یقه ام انداختم وگفتم:
:از من این حرف ها گذشته ؛دنبال این دل برى ها نیستم.آروان:اینكه دل بقیه باتو بره یانه ،دست تو نیست.
نگاهم را از نگاه شیطنت آمیزش گرفتم وبى خیالش شدم .از ماشین پیاده شدم واز کنارش گذشتم .نازار به داخل
رفته بود .ماهم داخل رستوران شدیم.نگهبان ،فامیلیمان را پرسید که آروان زودتر گفت:
:بختیارىخوش آمد گفت وقسمت راست باغ را نشانمان دادوگفت:
:آالچیق شماره ى١٢.جلوتر از او به راه افتادم وبا دیدن نازار گفتم :نگرد پیداشون کردم .از کنار آالچیق ها رد مى شدیم که نگاهم به
زنى جلب شد .خود به خود ایستادم .آشنا بود ،کجا دیده بودمش؟؟اوهم در نگاهم خیره مانداما چند ثانیه بعد
لبخند زد.
آروان سرش را کنار گوشم نگه داشت وگفت:
:چرا نمیرى؟زن به مرد کنار دستش زد وآرام به او چیزى گفت .مرد نگاهش روى من چرخید.با دیدن مرد زن را
به یاد آوردم.روز عقد،محضر ،زن داداش میالد عطائى.
آروان کالفه خودرا دوباره نزدیك گوشم کرد وگفت:
:دالیا برو دیگه، .راه رو بند آوردیم.مردى با ببخشید گفتنش سعى در ردشدن از کنارمان را داشت .با شنیدن صدایش چرخیدم وبه عقب رفتم.قبل از
افتادن در باغچه ،آروان سریع دستش را روى کمرم قرار داد ومانع افتادنم شد.مرد روبه رویم ایستاده بود وبا
چشمانى خشمگین به دست آروان نگاه مى کرد.ناخوداگاه اسمش را زیر لب گفتم:
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دالیا:میالد!
آروان به کمرم فشار آورد ومرا از واژگونى در باغچه نجات داد وبا نگرانى پرسید:
:دالیا جان ،خوبى؟نگاه از چشم هاى به خون نشسته ى میالد نگرفتم وهمانطور به او خیره مانده بودم.در این مدت ،ازاو هیچ خبرى
نداشتم وتنها چیزى که از او در خاطرم مانده بود اسم درون شناسنامه ام بود.
میالد مقابلم ایستاده بود وبا تمام نفرت وخشم به چشمانم نگاه میكرد.قبل از اینكه آبرویم را به تاراج بگذارد
،پیش دستى کردم وسالم کردم.
آروان با تعجب روى برگرداند وبه میالد نگاه کرد.میالد هم بدون توجه به سالمم نگاهش را به آرون
دوخت وگفت:
میالد:معرفى نمى کنى؟
از لحن نیش دار کالمش ،ذهنش را خواندم .او در محضر برایم خط و نشان هایش را کشیده بودومن در خیال او
درست رو نقطه ضعفش دست گذاشته بودم.
ازشدت استرس تپش قلب گرفته بودم وتمام بدنم به لرزه درآمده بود.لب هایم خشك وبهم چسبیده بود .زبان
در دهان چرخاندم وبا صدایى که لرزش درآن مشهود بود گفتم:
دالیا:ایشون یكى از دوستان هستن.
چشم هایش را درشت کردوسرش را تكان دادوگفت:
میالد :اِ چه جالب !ایشون تازه یكى از دوستانتونن؟
آروان عصبى وبا تشر روبه میالد پرسی:د
:به شما ربطى داره؟میالد خشمگین روبه آروان چرخید وبا صدایى که دست کمى از فریاد نداشت گفت:
:االن دارى در مورد حقانیت من سوال میكنى ؟با بلند شدن صدایش ،برادرش محمد وزن دادشش از آالچیق بیرون آمدند.قدمى به جلو برداشتم وروبه میالد
،پشت به آروان ایستادم وبا نگاهى که التماس درآن فریاد مى کشید ،گفتم:
:خواهش مى کنم تمومش کن .بعدا حرف میزنیم.
نگاهش غضب آلودش را از آروان گرفت وبه من انداخت .
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برادرش خودرا کنار میالد رساند وبازویش راگرفت وآرام کنار گوشش گفت:
:هیس ،آروم باشآروان ،از پشت سرم با صدایى دورگه که نشان از خشمش را میداد گفت:
:آفشیدُ بدش به منچرخیدم وتا خواستم حرف بزنم صداى تیام همان نصف جانم را از بین برد.
تیام نزدیكمان شد وروبه آروان پرسید:
 :مشكلى پیش اومده ؟پوزخند وزیر لبى هاى میالد را شنیدم.
میالد:البد ایشونم یكى دیگه از دوستانن؟
آروان با خشم آفشید را گرفت وگفت:
:پس باباى بچه ایشون بودن؟به خدا روا نبود .به واهلل روا نبود .این چنین قضاوت کردن روا نبود.اشك در چشمانم جمع شد.تیام کنارم ایستاد
ونگاهش را به میالد دوخت واز آروان پرسید؛ مشكلى پیش آمده.قبل از آروان محمد برادر میالد جلو آمد وبا
خوش رویى سالم کرد وگفت:
محمد:-سالم ،مشكلى نیست یه سوتفاهم پیش اومده همین.
میالد با حرص گفت:
:بله یه سوتفاهم کوچیك بود .ببخشید مزاحم شما شدیم .محمد با غضب رو به میالد چرخید وگفت:
:بسه میالد.آروان نیش خند زد.
:چرا بسه؟ بزارید حرف بزنه بفهمیم سوتفاهم کى بوده؟!دیگر توان تحمل کردن را نداشتم .بس بود هرچه که دیدم وشنیدم .روبه میالد شدم ودر نگاه خشمگینش خیره
شدم وگفتم:
:بسه .ابروهایش باال رفت.
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:بسه!!؟بى توجه به کنایه اش به تیام اشاره کردم وگفتم:
:ایشون برادرمبه آروان اشاره کردم.
:ایشون هم دوست خانوادگى هستن.آروان مهلت نداد وبا تمسخر به میالد اشاره کرد وگفت:
:وایشون هم ....با نفرت به چشم هایش نگاه کردم وگفتم:
:دوست سینانفس هاى بلند وحرصی میالد را مى شنیدم .از ترس اینكه بیشتر از این رسوا نشوم روبه زن داداشش شدم وبا
لبخندى کامالً مصنوعى سالم کردمِ اوهم همانند چند دقیقه پیش من در شوك بود .اما با سالم کردن من ،به
خودش آمد ونیتم را فهمید.لبخند زد وجلو آمد گفت:
:سالم دالیاجان ،خوبى عزیزم؟ ببخشید تو این چندوقت سرم شلوغ بود ،نرسیدم بهت یه سر بزنم.آروان با صدایى آرام از پشت سرم گفت:
:خوبه بازیگر ماهرى هستى!
میالد با خشم سرش را به سمت او چرخاند وگفت
:مزاحم شما نباشیم ؛بچه دستتونه خسته مى شین.به رویش لبخند زد :حق با شماست .بنده از حضور شما مرخص میشم تا به سوتفاهمتون رسیدگى کنید
باخشم از کنارم گذشت ودر حین رفتن به سمت االچیق رو به تیام گفت:
:من میرم پیش بقیهتیام از دیدن ناراحتی آروان جا خورد .بارفتنش روبه محمد شد وگفت:
:خوشحال شدم از دیدنتون ؛ببخشید با اجازه.از من پرسید:
:نمیایى شما؟نگاهش کردم.
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دالیا:چرا شما برو االن میام.
تیام از همه خداحافظى کرد وبه دنبال آرون رفت.به محض رفتنش ،میالد به سمتم هجوم آورد وقبل از حرف
زدن ،مچ دستم را در دستش فشرد ومرا به سمت در کشاند.او تند راه مى رفت اما من براى رسیدن به او مى
دویدم.از رستوران خارج شد وبه طرف دیگر خیابان که پارکینگ ماشین وتاریك بود،رفت .صدایش زدم اما او به
قدرى عصبانى بود که توجه اى نشان نداد.به داخل پارکینگ رفت وکنار ماشین شاسى بلندى ایستاد.از جبیش
سوئیچ را بیرون آورد .در را به وسیله ى دکمه ى روى سوئیچ باز کرد .مچ دستم را به جلو برد ومرا مقابل در
ماشین ،جلوى خودش نگه داشت.به ماشین اشاره کرد وگفت:
میالد:سوارشو.
ابروهایم درهم رفت.
دالیا:دیوونه شدى ؟سوار شم که چى بشه؟
دندان هایش را روى هم فشرد ومچ دستم را به سمت خود کشید ودر مقابل صورت خود مرا نگه داشت.نفس
هاى بلند وسنگینش به صورتم مى خورد.خواستم عقب بروم که نگذاشت وبا دندان قروچه گفت:
:دیوونم نكن .خندیدم.
:تو اصال متوجه ى کارهات هستى؟به چشم هایم نگاه کردولب هایش را به دندان هایش کشاند وگفت:
:نرو رو اعصابم.از او ترسیده بودم اما وقت تسلیم شدن نبود.
دالیا:کافیه؛ به خودت بیا .دارى کی رو واسه چى محاکمه مى کنى ؟
خندید اما به یكباره خنده اش را قطع کرد ومرا به جلو کشاند .جورى که هرکسى اگر مارا درآن وضعیت مى
دید ،فكر خوبى نمیكرد.سرش را به گوشم چشباند وبا غضب وصدایى بلند گفت:
:دارم زنم رو براى بودن کنار یه مرد دیگه که به راحتى لمسش مى کنه ،محاکمه مى کنم .سرم را عقب بردم ودر چشم هایش نگاه کرد.م
:ازدواج ما فقط..میان حرفم آمد وفریاد زد.
میالد:بهت گفته بودم تا وقتى اسمم تو شناسنامته باید مراقب کارهات باشى؛ تو انگار فیلم زیاد دیدى نه؟
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سكوت کردم .ادامه داد.
:اونى که تو سر شماست تو این فیلماى خارجیه ؛نه تو ایران ما .اینجا وقتى ازدواج مى کنى میشى زن متاهل،یعنى چى ؟یعنى زنى که به یه مرد محرم وبه بقیه مردها نامحرمه .حاال محرم ،چرا یه نامحرم بهت دست زد ؟
نفس حرصى ام را بلند کشیدم وگفتم:
میالد:-داشتم مى افتادم ؛کور بودى؟
خندید:من انقدر وحشتناك بودم؟
کنایه وار ادامه داد:
:یه زمانى که حكم ازادى وناجى تورو داشتم.راستى ،انقدر که براى نجات دخترت تن به هرکارى دادى ،چه طورتونستى انقدر زود با مرگش کنار بیایى ؟
با حرف هایش ،قلبم را به آتش کشید .دستم را کشیدم اما او محكم تر گرفت .خواستم با دست آزاد دیگرم اورا
بزنم که آن را هم گرفت ومرا به سمت ماشین چرخاند وکمرم را به در جلو کوبید.
عصبى تر شدم وخواستم باپا اورا بزنم که باز زودتر ازمن عكس العمل نشان دادوپایش را بین پاهایم قرار داد وبا
نفرت گفت:
:چیه رَم کردى ؟ازبین دندان هاى کلید شده ام گفتم:
:خفه شو.خندید.
:چرا؟ او که امشب کلى به خودت رسیده بودى تا با این کى بود ،دوست خانوادگیتون بیایید بیرون.فریاد زدم:ولم کن .اصال به تو چه ؟ تو جز یه اسم چى هستى که دارى منو بازخواست مى کنى؟
اوهم فریاد کشید.
:من شوهر فعلیه شمام که از روى خریت از ااونور دنیا اومده ببینه این زن شناسنامه اى ،چرا اونشب با شوهرسابقش دعوا کرده وکارش رسیده به زندان!؟
دالیا:ولم کن .
میالد:چیه؟ اون مردك دوساعت کمرت روگرفته بود تقال نمى کردى .اما من،محرمت ،دست بهت میزنم دیونه مى
شى .اره؟
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میالد :بشین تو ماشین.
:که چى بشه؟میالد :یعنى چى؟
پوزخند زدم:دخترم مرده ،تموم شد .دیگه نه دلیلى براى فرار هستن ونه احتیاجى به اسم وموقعیت شما دارم
.الزم نیست٥سال صبر کنیم تو همین هفته تمومش مى کنیم.
به چشم هایم خیره شد وگفت:
:چیه کِیس جدید پیدا کردى ؟دیگه به کارت نمى یام ؟دوباره دیوانه شدم.
:همتون برید به درك؛ فكر مى کنى دنیا بدون شما لنگ مى مونه ؛که انقدر به خودتون مغرورید؟ازهمتونمتنفرم.
:تو مدتى که ازت جدا میشم ،فقط دوست دارم حتى نزدیك یه مرد تورو ببینم ،ان وقت ببین من باتو چیكار کنمکه دیگه حتى خانوادتم بهت نگاه نكنن.فكر کردى چون ایران زندگى نمى کنم بى غیرت شدم .اره ؟
دالیا:تو دیونه هستى.
پوزخند زد:تو که هنوز چیزى از دیوانگى هاى من ندیدى!
عقب رفت وگفت:
:روز اول وقتى دیدمت؛ پیش خودم گفتم؛ چه مادر فداکارى .اما مادر فداکار ،تویی که واسه خاطر دخترت حاضرشدى به عقد من دربیا ى ،چقدر زود فراموشش کردى .فكر مى کردم با همه
ى زن هاى دنیا فرق داشته باشى اما نداشتى .
با حرف هایش مرا به خاکستر تبدیل کرد .رهایم کرد وکامل عقب کشید گفت:
:االن حتى بعید میدونم براى بهار ،دست به اون کارها زدى.دیگر توان ایستادن نداشتم  .روی زانوهایم نشستم واو با پوزخندى بر لب ترکم کرد وبه سمت رستوران رفت.
خدایا خسته شدم از قضاوت بقیه.ددلم شكسته از همه ى تهمت ها  .چرا دیگه هوام رو ندارى ؟ چیكار کردم که
تو این ده سال ،روت رو از من برگرداندى ؟!بس نبود ؟بس نبود داغ بهارم ر و روی دلم گذاشتى؟ بس نبود
من روبا عذاب وجدانم تنها گذاشتى؟بس نبود انقدر تحقیر شدن؟؟ خسته شدم از این دنیاى نامرد وبى
معرفتت .خسته شدم از بس صدات کردم اما جواب نگرفتم  .بسه دیگه؛ بریدم .خسته شدم ! خودت رو از من
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نگیر .ببین هیچ کسى رو ندارم.همه تا یه قسمت از زندگیم رو فهمیدن قضاوتم کردن اما تو نكن .توفقط برام خدا
باش تا بهت تكیه کنم .خدا باش تا احساس تنهایى من رونابود نكنه .
اصال خدا باش ومنو ببخش  .ببخش براى بندگى نكردنم .براى مادر الیق نبودنم ،براى ناشكرى هام .فقط منو
ببخش وخدام باش.همین!
نمى دانم چه مدت در آن حال بودم ،که با صداى چند غریبه به خود آمدم واز جایم بلند شدم.تمام لباس هایم
خاکى شده بودوموهایم از شدت عرق به سرم چسبیده بود.به طرف رستوران رفتم .کنار در با دیدن سرویس
بهداشتى ،به داخلش رفتم .با دیدن خود  ،ترسیدم.تمام صورتم سرخ شده بود وچشم هایم بر اثر فشارهاى عصبى
که تحمل کرده بودم ،قرمز شده بود.شیر آب را باز کردم ،دست هایم را پراز آب کردم وبه صورت وگردنم
ریختم .شال وباالى یقه ى تاپم خیس شده بود اما بازهم از آتش درون من چیزى کم نشده بود.شال رااز سرم
برداشتم وموهایم را با حرص از مانتویم بیرون کشیدم .بافت موهایم را باز کردم وموهاى چسبیده به سرم را
بادست شانه کردم و به باالى سرم بردم وبا کش بستم.شال را به سرم انداختم و موهایم را همان طور روى
مانتویم رها کردم.
به محض بیرون آمدن از دستشویى ،تیام را دیدم که از در رستوران داخل مى آمد.با دیدنم جلو آمد وبا نگرانى
پرسید .
:این همه مدت دستشویى بودى؟سرم را پایین انداختم وبه سمت آالچیق ها رفتم.
:انقدر سوال نكن.صداى غر زدنش را شنیدم
:این همه وقت نبوده ؛زورش میاد جواب بده.از ترس اینكه میالد را نبینم ،سرم را به پایین انداختم واز کنار آال چیقشان رد شدم.از کفش هاى جلوى
در آالچیقشان متوجه شدم  ،جمعى به آنان اضافه شده است.به محض رد شدن ،تیام پرسید:
:دالیا،آروان خیلى ناراحته .این پسره به آروان حرفى زده؟سرم از شدت درد درحال منفجر شدن بود.دست به پیشانى گذاشتم وگفتم:
:تیام بعداً حرف مى زنیم .با رسیدن به آالچیق ،نتوانست حرف دیگرى بزند.نازار با دیدنم از جایش بلند شد ودر را باز کرد گفت:
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کفش هایم را در آوردم ونگاهش کردم.
:میشه بیام تو؟کنار رفت.به داخل رفتم وسالمى روبه همه گفتم.بانو خانوم خواست از جایش بلند شود که سریع به مقابلش رفتم
وشانه هایش را گرفتم گفتم:
:بفرمایید؛ خواهش مى کنم.لبخند زد وبه سر جایش برگشت .
:خوبى دخترم؟دستم را در دستش گرفت ومرا به کنار خودش نشاند گفت:
:امشب ،همین جا کنار خودم باید بشینى .لبخند زدم:چشم
پدر نازار ،که کنار بانو خانوم نشسته بود به رویم خندیدوگفت:
:خب چه خبرا دخترم ؟امشب افتادى به زحمت.با شنیدن صداى پوزخن،د سر چرخاندم وبه کنارم نگاه کردم.آروان با فاصله ى کمى در کنارم نشسته بود.با
صداى پدر رو برگرداندم .
:بابا جان ،با شما بودن.به پدر نازار نگاه کردم:این حرف ها چیه ؟!دعوت امشب براى عذر خواهى بود.
پدر نازار:فراموش کن دخترم ؛ زندگى ازاین حرف ها مهم تره.
آروان با کنایه ،با صدایى آرام که تنها من مى شنیدم گفت:
:بله ،شما به زندگیت برس .خواستم نگاه پرنفرتم را حواله اش کنم که مادر گفت:
:چه خوب کردى مامان جان رفتى خرید .نازار ،که در کنار مادر نشسته بود  ،جاى من جواب داد
:بله  ،با هزار بدبختى بردمش خخرید.نبودید ببینید .تیام که تنها جاى خالى یعنى جلوى در نشسته بود گفت:
:دالیا کالً ازچندتا مغازه خرید مى کنه .هیچ وقت حوصله پاساژ گردى نداشته. 135سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

نازار:اما حریف من نشد .مجبورش کردم کل پاساژ رو اول ببینه ،بعداً خرید کنه.
دوباره آروان با کنایه زیر لب گفت:
:مونده تا دالیا خانوم رو بشناسیدبا حرص وعصبانیت به رویش چرخیدم ودر چشم هاى برزخى اش نگاه کردم.گوشه ى لبش باال رفت وپوزخندى
کوچك زد.لبخندى پر حرص زدم وبه آفشید که در کنارش روى پتویش بر روى تخت خوابیده بود ،اشاره کردم
وگفتم:
:یكم حواستون به آفشید باشه  .تو این گرما نباید روش پتو بندازین .حتما االن خیس عرق شدهچند ثانیه در چشم هایم خیره شد وبا صداى تیام که کنار آفشید رفته بود به خودش آمد وروى برگرداند.تیام
پتوى آفشید را کنار زد ودستى به گردنش کشید ،گفت:
:اخ اخ !این بچه خیسه عرقه.بانو خانوم تكیه اش را برداشت .وجلو آمد وبا دیدن آفشید گفت:
:آروان جان ،بچه رو بدش به من جلوى در باد بهش مى خوره سرما مى خوره.
نازار به جاى آروان از جایش بلند شد وآفشید را بغل کرد وبه بانو خانوم داد.بانو خانوم در جایش کمى جابه جا
شد تا بین من وخودش جایى باز کند وآفشید را روى تخت بخواباند.رو زانو هایم نشستم وکمى به سمت آروان
رفتم تا جا براى آفشید باز شود.
بعد از قرار گرفتن آفشید روى تخت ،پدر روبه تیام گفت:
:بهتره شام بگى بیارن.تیام از جایش بلند شد وگفت:
:چشم.صاحب رستوران یكى از دوستان تیام بود وهمیشه خود تیام به سراغ دوستش میرفت وسفارش میداد.
با رفتن تیام ،پدر که در کنار پدرنازار نشسته بود گفت:
:اینجا پاتوق همیشگیه ما؛ صاحب رستوران دوست تیامه....بزرگترها مشغول حرف زدن شدند،روبه نیم رخ آروان شدم وآهسته گفتم:
:بهتر نیست برى انورتر ؟نگاهش را به صورتم دوخت.
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:چرا؟ جات کمه!؟دالیا:تمومش کن.
ابرویش باال رفت.
:چى رو ؟خیانت تورو به شوهرت ؟یا سقط جنینترو ؟یا نمایشى که براى همه بازى میكنى رو ؟منظورت دقیق بهچیه!؟
تمام سرم سوزن سوزن مى شد .دستم را مشت کردم وناخن هایم را براى کنترل خویش در دستانم فشردم.نفس
عمیق کشیدم.
:تمومش کن .سرش را نزدیك گوشم گرفت.
:براى همین اونشب با سینا در گیر شدى؟ فهمیده بود ،بچه ى یكى دیگه تو شكمته؟ آره !؟خواستم جوابش رابدهم که در آالچیق باز شد وصداى زنى پیچید.
با شنیدن صداى زن ،نگاه از چشم هاى پراز نفرت آروان گرفتم وبه زن دوختم.
زن داداش میالد بود.روبه همه سالم کرد وبا لبخند روبه من گفت:
:دالیا جان ،مى تونى همراه من بیایى ؟یه سرى از دوستان قدیمى اومدن که فهمیدن اینجایى ،مى خوان ببیننتِاز چشم هایش که رنگ نگرانى درش بود .فهمیدم اوضاع خراب است .از جا بلند شدم وروبه بقیه عذر خواهى
کردم وبه بیرون رفتم.کفش هایم را پوشیدم وتا خواستم در شیشه اى آالچیق را ببندم مادر گفت:
:دالیا جان ،زود بیا االن شام میاد.دالیا:چشم زود میام.
در رابستم وسر بلند کردم که نگاهم در چشم هاى آروان افتاد.با پوزخند ونفرت نگاهم مى کرد.با صداى زن
داداش میالد ،نگاه ازش گرفتم وبه همراه او رفتم.با دور شدن از آالچیق ایستاد وروبه من چرخید گفت:
:دالیا جان ،میالد خیلى عصبیه .هرچى گفت جواب نده .دالیا:چرا ؟مگه چى شده؟
صداى عصبی میالد از پشت سرش آمد .
:هیچى ،چیزى نشده .فقط کم بود برى تو بغلش.زن سریع به روى میالد چرخید وگفت:
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:میالد حرف زدیم؛ آروم باش.به زن نگاه کرد وگفت:
:این نونى بود که شما تو سفره ى من گذاشتین .یه زن هر.....با عصبانیت جلو رفتم وگفتم :
:مواظب حرف زدنت باش .همه رو از چشم خودت نگاه نكنبه سمتم خیز برداشت که زن مقابلش ایستاد.
زن :ما حرف زدیم.
نگاهش کرد:بله سیمین خانو،م حرف زدیم ولى من قبول کردم؟
زن:تو شرایطش رو قبول کردى.
خندید:شرایط چى رو؟ اینكه تو خونه شوهرش باشه ،زن من بشه به کمك من بیاد اتریش ٥سال با من زندگى
کنه تا اقامت بگیره و بعدش جدا بشیم هرکى بره پى زندگیش .اره؟
زن:میالد میدونم به خاطر محمد قبول کردى ولى.
میالد :ولى چى؟ االن باید بشینم کسى که اسمش تو شناسناممه ،کسى که زنم به حساب میاد ،کسى که هنوز خودم
کنارش نشستم ؛ زیر سایه ى اسم من ،جفت یه مرد دیگه بشینه .آره؟
میان حرفشان رفتم .
:تمومش کن .اون افكار کثیفتم بزار براى خودت .من از روى قصد اونجا نشستم .تورو خدا بس کن .زندگی منتموم شده؛ اینى که جلو روته ،فقط یه مرده ى به ظاهر زندست .پس واسه چیزى که از بین رفته ،انقدر حرص
نزن ِمن تو زندگیم نه تو ،نه هیچ کس دیگه جایى نداره .خواستى کمك کنى نشد .عمر بهارم ،نحسی زندگیم
،حتى خدا نخواست که بتونى کمك کنى .اما من براى همین هم
ازت ممنونم وبراى خراب شدن شناسنامت ،واقعا شرمنده ام .کارى از دستم برنمیاد ،چون خودتتم خواستى .
نفس گرفتم وباز ادامه دادم.
:تو اولین فرصت ،از شرم خالص میشى .فقط یكم زمان بده .مطمئن باش من هرچیزى باشم به کسى که کمكمکرده نه نارو میزنم نه خیانت !
دیگر نایستادم وبرگشتم .تا اخرشب ،نه زیاد حرف زدم ونه گوش کردم .تنها کنار نازار وتیام خود را سرگرم
آفشید کرده بودم واصال به کنایه ها ونگاه هاى آروان توجه اى نمیكردم.
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قصد رفتن کردند وهمه به بیرون آمدیم.از کنار آالچیق خالیه میالد گذشتم واز پشت سر کنایه ى آروان را
شنیدم.
:اخی ،دلتنگش شدى؟دیگر براى امشب کافى بود .توجه اى نكردم وحتى موقعه خداحافظى هم هیچ کدام در صورت یكدیگر نگاه
نكردیم وبا خداحفظی کلى ،همدیگر را مخاطب قرار دادیم وبه سمت ماشین ها رفتیم.
با رسیدن به خانه ،دشب بخیر گفتم وبه اتاقم رفتم.لباس هایم را در آوردم وبا همان تاپ وشلواربه روى تخت
رفتم.دوست نداشتم به هیچ چیز فكر کنم .براى همین ،قبل از هجوم افكار مزاحم ،چشم هایم را بستم وخوابیدم.
از آن شب ،چند روزى گذشت .تو این مدت ،از خانه بیرون نرفتم وموبایلم رانیز خاموش کردم.باید کمى خود را
آماده مى کردم .من اهداف بزرگتراز میالد ویا آروان را داشتم.شب بعد از شام ،شب بخیر گفتم که تلفن خانه
زنگ خورد وچون نزدیك به من بود  ،به طرفش رفتم وجواب دادم.
دالیا:بله؟
:بال!دالیا:جانم؟
:دختر ،تو اصال معلومه کجایى؟دالیا:نازار ،تویى؟
نازاز:تازه شناختى؟
:چه طورى ؟خوبى ؟نازاز:اینو شما باید بگى  .سه روزه دارم گوشیت رو مى گیرم  .دیگه اخر دست ،به دامان پروندت شدم وشماره ى
خونتون رو از رو پرونده ى وکالتت برداشتم.
روى مبل کنار میز تلفن نشستم وبى توجه به گالیه هایش گفتم:
:کارى داشتى نازار؟مكث کوتاهى کرد.
:نه؛ فقط خواستم بگم کاراى مریم رو انجام دادم وفقط رضایت با پرداخته دیه مونده.:با خانواده ى مقتول قرارت رو بزار ویه شماره حساب به من بده تا دیه رو بریزم به حسابت.با تعجب پرسید:
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:مگه تو نمیایى ؟دالیا:نه؛ خودت زحمتشو بكش .
:باشه .:فقط روز ازادیش رو بهم بگوِ:رضایت بگیریم زیاد اون تو نمى مونه.دالیا:دادگاه صدرى کیه؟
:من تو جریان این پرونده نیستم .صبر کن بیا با خود آروان حرف بزن .گوشى!قبل از اینكه بتوانم مخالفت کنم ،صداى آروان را از آن ور خط شنیدم که با نازار گفت:
آروان :کیه ؟
نازار:دالیا.
آروان:االن حوصله ندارم ؛ باشه براى بعد
با کم شدن صدا  ،متوجه شدم نازار دهنه ى گوشى را گرفته تا صداى جروبحث شان را گوش نكنم.چند ثانیه
بعد ،صداى خسته وعصبى آروان در گوشى پیچید.
آروان:بله؟
دالیا:سالم
:علیك.از لحن کالمش ،ناراحت شدم اما به روى خود نیاوردم وگفتم:
:دادگاه صدرى چه روزیه؟نفس هاى تندش را مى شنیدم،سكوت کرده بود
دالیا:سوالم جواب نداشت
عصبى گفت
:چند لحظه گوشىوباز صداى مكالمه اش را با نازار شنیدم که گفت:
:حواست به آفشید باشه من االن میام.صداى قدم هایش وبعد بسته شدن در اتاقش راشنیدم.بى مقدمه گفت::میالد عطائى کیه؟ 140سمانه امینیان www.98iia.com
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از لحن وپرسشش جا خوردم.
دالیا:سوالم این نبود.
صدایش بلند شد.
:دالیا ،منو بازى نده .دیگر نمى توانستم در حضور بقیه صحبت کنم .از جایم بلند شدم به اتاقم رفتم وبا بستن در گفتم:
:تو چرا نمى فهمى نباید تو زندگی من دخالت کنى؟:زندگی تو؟!دالیا:اره ؛زندگیه من.
از خشم ،نفسش را محكم به داخل گوشى فوت کرد وگفت:
:این مرد ،چرا دنبال تو مى گرده؟به بالكن رفتم.
:شمارم رو از نازار بگیر بده بهش .با لحن تمسخر آمیز گفت:پیغام ندارى؟ فقط شمارت رو بدم عزیزم؟!
دستم را مشت کردم وباهزار زور به خود مسلط شدم.
دالیا:دادگاه صدرى ؟
میان حرفم آمد وگفت:
:هفته ى دیگه .دالیا:خب؟
متعجب گفت:
:خب؟!!کالفه شده بودم .روى صندلى نشستم وبا حرص گفتم:
:چیكار کردى براش؟خندید:هیچى؛ مگه براى قاتلم میشه کارى کرد؟
:باشه مهم نیست .از اولشم به تو امیدى نداشتم.خودم درستش مى کنم خداحافظ.خواستم قطع کنم که صداى فریادش مانعم شد.
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:از کى تا حاال ،اولیاى دم ،دنبال نجات قاتل میوفتن؟ناخوداگاه صدایش زدم .
:آروان ؟!هردو سكوت کرده بودیم وصداى نفس هاى یگدیگر را گوش میدادیم.چند ثانیه بعد که آرام شدم گفتم
:صدرى مقصر نبود؛ اون همیشه از من حمایت کرده .االنم نوبت منه تا از این مخمصه اى که خودم باعث شدمتوش بیفته ،نجاتش بدم.
نفس عمیقى کشید.
:بهم بگو تو زندگیت چه اتفاقى افتاده تا ازاین جهنم بیرون بیام.دالیا:آروان ،میدونم فكر مى کنى تو آزادیه من ناحقى کردى وشاید فكر مى کنى من قاتلم .نمى دونم ولى هرچى
کمتر بدونى براى خودت بهتره .من مى خوام با کسانى بازى کنم که براى تنها چیزى که ارزش قائل نمیشن ،جون
آدماست.
:مى خوام کمكت کنم .:احتیاجى ندارم .چون چیزى براى باخت ندارم.ولى تو آفشید دارى .:دالیا ،فكرم رو بهم ریختى .حتى نمى تونم رو کارام تمرکز کنم.دالیا:بهت گفتم پرونده ى صدرى رو بده به یكى دیگه.
:حرفم صدرى نیست.گیج شدم.
آروان:دوست دارم چشمام رو ببندم ووقتى باز کردم ،هیچ کدوم از فكرهایى که مثل خوره افتاده تو سرم نباشه.
دالیا:بهتره استراحت کنى؛ انگار حالت خوب نیست.
سكوت کرده بود.
دالیا:آروان ،پشت خطى ؟
آروان:هستم
:برو بخواب .از قول من آفشیدم ببوس .شب بخیر!با صدایى آرام ،جورى که تنها حدس زدم چه گفته؛ گفت:
:شب بخیر. 142سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

تلفن را قطع کردم وبه داخل اتاق رفتم .ساك پول ها را بیرون کشیدم وپولى را که به برادر مقتول قول داده بودم
را آماده کردم وداخل یك کوله گذاشتم تا صبح به بانك بروم وپول را به حساب نازار بریزم.
موبایلم را برداشتم وبعد از چند روز ،روشنش کردم.چند پیام از نازار داشتم ودیگر هیچ! روى تخت دراز کشیدم
وبه سقف چشم دوخته بودم .باید فلش را به آدمى مطمئن که هنوز پیدایش نكرده ام ،بدهم وبعد بازى را شروع
کنم .چون به محض رسیدن پیغامم به ساسان ،احتمال افتادن هر اتفاقى بود.نباید بى گدار به آب میزدم.میدانستم
ساسان به دادگاه نخواهد آمد براى همین یا باید از طریق وکیلش یا پدر مادرش به او پیغامم را مى رساندم که
البته وکیل را انتخاب کردم ١١ ،زیرا حوصله ى مادر سینا را نداشتم .او مادر بود وفكر میكرد بچه هایش،همانند
کودکیشان پاك ومعصوم مانده اند ودر خیال خود ،من کابوس زندگی سینا شده ام اما....
طبق قرار ،دیه داده ورضایت گرفته شد.در طول مدتى که مریم در زندان به انتظار آزادیش بود با پولى که در
اختیار داشتم .براى مریم ،در محله اى بهتر ،خانه اى رهن کردم ومقدارى پول به ننه جون دادم تا خرج
زندگیشان را داشته باشند.میدانستم مریم تا خودش را پیدا کند طول مى کشد واحتیاج به زمان دارد .براى همین
باز هم کمكش کردم وزمان را دراختیارش قرار دادم تا راه درست زندگیش را پیدا کند.
روز آزادیش ،همراه مینا ونازار به استقبالش رفتیم.مینا آرام قرار نداشت ومدام مى پرسید؛خاله جون مامانم کى
میاد وهربار من یا نازار جوابگویش بودیم .به قدرى مشتاق دیدار مادرش بود که در جاى خود بند نمى شد ومدام
در ماشین حرکت میكرد.دلم براى کودکانه ذوق کردنش،مهربانیش ودل تنگى اش ،ضعف میرفت .واقعا چه
کسى میتوانست میناى کوچك را درك کند ؟!چه کسى میتوانست درد دورى از مادرش را بفهمد؟١مینا تنها دختر
بچه اى بود که در این سن محتاج نوازش مادر وحمایت پدر بود؟ اما زمانه هردوى آنان را از او گرفت واو
ماند و ،تنهایى .
در زندان باز شد وچشمان مشتاق مینا به روى در ثابت شد.به روى چهره اش خیره ماندم.صلبانش میخندید اما
چشم هایش بارانى بود .حال غریبى داشت .او آنقدر براى درد دورى مادرش بزرگ نشده بود که بتواند این
عذاب را تحمل کند.لبخندش عمیق تر وچشمانش بارانى تر شد .دستانش را به روى لبانش برد وسعى در
نگاه داشتن گریه اش میكرد .با صدایى بم وبغض آلود نام مادرش را با دیدنش صدا زد :مامان مریم!
دست به دستگیره ى در برد واز ماشین پیاده شد .نازار به سرعت به دنبالش رفت ومن تنها نظاره گر باقى ماندم.
مریم با دیدن مینایش ،ساکش را رها وبه سوى عزیزش دوید .عزیزى که اورا امیدوار به روز آزادیش نگه داشته
بود.هردو اشك میریختن ودر آغوش یكدیگر سعى در تالفی روز هاى دوریشان را می کردند.نازار دل نازك هم
،پا به پاى آنان میگریست اما من به آن دو که دراین دنیا ،تنها یكدیگر را داشتند نگاه میكردم .روزى قرار
بود این گونه من وبهار همه کس یكدیگر باشیم وزندگیمان را همانند مینا ومریم ازنو آغاز کنیم اما زمانه مهلت
نداد.
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بعد از مدت طوالنى ،بالخره دل از هم کندند وبه سمت ماشین آمدند .از ماشین پیاده شدم تا آزادیش وشروع
زندگیش را به او تبریك بگویم.مریم به محض دیدنم ،جلو آمد وبى آنكه حرفى بزند خودش را به آغوشم
انداخت وشروع به گریستن کرد.دست به روى کمرش گذاشتم وبا بغضى که در گلویم راه نفسم را بسته
بود  ،گفتم:
:مبارك باشه.گریه اش شدید ترشد ودرمیان اشك هایش شروع به حرف زدن کرد.
مریم:دروغ مى گفتم امید دارم به آزادى؛ نداشتم .فقط مى خواستم تورو به زندگیت برگردونم .امید
نداشتم ،چون کسى رو نداشتم که امیدم باشه؛ اما تو داشتى .مى خواستم با نشون دادن امیدم،تورو به عزیزات
برگردونم .کسایى که هر هفته مى اومدن وتنها به سكوت تو گوش میكردند.مى خواستم فرصتى که من
دراختیارم نبود ،تو ازش استفاده کنى.اما توى ناامید ،شدى همه ى امید زندگیم؛ دالیا ،من از اینكه آزادم کردى
اشك نمى ریزم .تنها اشك میریزم براى قلب مهربونت که با بى رحمى زخمیش کردند .میتونستى کمكم
نكنى .میتونستى بزارى مینام بى مادر بشه اما نكردى تو حق مادریت رو براى مینا کوچولوى من ادا کردى .حقى
که من نتونستم ادا کنم.ممنونم براى اینكه مادرى کردن رو یادم دادى .ممنونم براى مهربونیت ،که باعث شروع
جدید زندگی ما شد.تا دنیا دنیاست ،همه جوره روى من حساب کن .من این زندگى ،این نفس هاى باال اومده رو
به تو مدیونم.
محكم اورا در آغوشم فشردم .
:اروم باش دختر  ،تو لیاقت شروع دوباره ى زندگیتو داشتی .باید قدر فرصت دوباره اى که خدا بهت دادهرو بدونی که من لیاقت این فرصترو نداشتم .همیشه میتونی رری کمك من حساب کنى .چون
تازه دوستی ماشروع شده.
از خود جدایش کردم واشك هایش را پاك کردم.نازار جلو امد وبا خنده وصورتى خیس گفت:
:بسه دیگه بابا! من دیگه نمى تونم گریه کنم .اخه امروز روز گریه ست !؟به روى مریم لبخند زدم .
:راست میگه؛ بسه .بیا بریم که مامانت بدجورى چشمش به دره .به ظاهرش نگاه کردم وبا خنده به یاد روز آزادیم گفتم:
:به به نو نوارم که شدى .درمیان گریه اش خندید وگفت:
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:این رسم زندان ؛ تو این چهارسال ،هرکى آزاد شد من نو نوارش کردم .اما امروز به دست یكى دیگه نو نوارشدم.
سوار ماشین شدیم واینبار فصل جدید زندگیمریم آغاز شد .
نزدیك به دادگاه صدرى بودیم ومن بالخره تصمیم گرفتم کپى مدارك را پیش مریم بگذارم واز او خواستم ،در
صورت پیش آمدن اتفاقى ویا ناپدید شدن من ،کپی مدارك را نزد پلیس ببرد وبه آن ها تحویل دهد.
تا دادگاه،تنها دو روز باقى مانده بود ومن در این دوروز ،بى نهایت آرام وساکت شده بودم.در این مدت ،هیچ
خبرى از میالد نداشتم وجرات هم نكردم از آروان در مورد او بپرسم.حدس میزدم کارى را که از او خواستم
انجام نداده واگر انجام مى داد تابه حال حتما میالد تماس گرفته بود.
دادگاه ساعت 9صبح برگزار مى شد ومن از ساعت ٦صبح در جایم بیدار بودم.ساعت نمى گذشت ومن کالفه در
جایم مشغول شمردن ثانیه ها بودم .ازسر ناچارى به حمام پناه بردم وبا گرفتن دوش آب سردکمى آرام گرفتم
.حوله ام را با یك شلوار جین مشكى رنگ وبلوز آستین کوتاه مشكى عوض کردم.از بین مانتوهایى که با نازار
خریده بودم ،مانتویى سورمه اى رنگ بلند که با کمربند مشكى به روى کمر بسته میشد  ،انتخاب کردم وهمراه
مقنعه ى مشكى ام پوشیدم .دیگر طاقت خانه ماندن را نداشتم .کیف مشكى ام را برداشتم واز اتاق بیرون
زدم.ساعت ٧بود وهنوز براى بیدار شدن زودبود.از خانه بیرون آمدم وبراى اینكه تیام ناراحت نشود ،یك پیام به
او دادو گفتم به دادگاه میروم .
هوا گرم بود وزمان مناسبى براى پیاده روى نبود اما من آن را به انتظار ترجیح دادم وپیاده به سمت دادگاه رفتم.
با تمام شدن خیابان ورسیدن به اتوبان ،متوجه شدم مسافت زیادى را آمدم.به ساعت نگاه کردم،بادیدن ساعت جا
خوردم.تنها١ساعت وقت داشتم در این ترافیك خود را به دادگاه برسانم.سریع به خیابان رفتم ویك ماشین
گرفتم .از راننده خواستم مرا هر جور شده سر ساعت برساند.درست ٥دقیقه مانده به شروع جلسه ،مقابل دادگاه
پیاده شدم وبه داخل رفتم.با دیدن آروان که عصبى جلوى در قدم میزد واخمى وحشتناك کرده بود،متوجه شدم
به موقع رسیده ام.نفسى راحت کشیدم وبه جلو قدم برداشتم.آروان سربه زیر قدم میزد وتوجه اى به اطراف
نداشت.مادرو پدر سینا ،همراه وکیل ساسان که پرونده ى سینا را قبول کرده بود؛کنار یكدیگر روى صندلى ها
نشسته بودند ومشغول حرف زدن بودند.جلوتر از آن ها تیام به همراه مردى که پشت به من بود ،ایستاده بود.
با رسیدن به پدرومادر سینا سرم را به زیر انداختم تا از کنارشان بگذرم که مادر سینا با دیدن من ،از جایش بلند
شد ومچ دستم گرفت وبا فریاد گفت:
:بالخره اومدى ؟!بالخره اومدى طاعون!؟ خدا ازت نگذره که زندگی بچم رو نابود کردى .خدا ازت نگذره کهمارو سیاه پوش کردى.
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دستم را کشیدم وبا خشم زیر لب گفتم:
:دستمو ول کن .فریاد کشید:
:دستتو ول کنم که برى برسى به صدرى .اره؟؟ چیه ،نكنه اون بچه اى که تو زندان کشتى ،ماله اونصدرى بوده؟؟ پسرم تو زندگیش براى تو از چى کم گذاشته بود که بهش خیانت کردى؟؟ پسرم بد کرد با این
حالى که طالقت داد ،تو خونش تورو نگه داشت؟ چون جایى براى رفتن نداشتى.
براى کنترل خویش ،چشم هایم را روى هم فشردم تا کنترل خویش را از دست ندهم .با فریاد تیام،به یكباره
چشم گشودم وفهمیدم آنچه را که نباید مى شنید ،شنیده است.تیام کنارم آمد وخشمگین روبه مادر سینا غرید:
:دستشو ول کنید .براى چى دارى به خواهر من تهمت میزنید؟! از کدوم طالق حرف میزنید!؟پدر سینا ،کنار زنش ایستاد وبا تمسخر گفت:
:تویى که دارى دَم از برادرى میزنى ،چه جور برادرى بودى که نمى دونستى خواهرت از سینا جدا شده ؟؟!تیام بازویم را گرفت .مرا محكم به عقب کشید ودر صورتم نگاه کرد.
:دالیا ،تو جدا شده بودى؟سر بلند کردم ونگاهش کردم.با تمام وجود مى خواست بگویم ؛نه  .ولى من یك کلمه گفتم:
دالیا:اره
عقب رفت وبا نگاهى ناباورانه سرتاپایم راازنظر گذراند وبعد بى هیچ حرفى رفت.او تنها براى یك پنهان کارى
رفت وحتى دلیلش را هم نپرسید.پس چگونه توقع داشت همانند کودکى به او تكیه کنم.
مردى با خواندن نام هایمان  ،خبراز شروع جلسه را داد.تیام رفته بود ومن هنوز به راه روى خالى چشم دوخته
بودم.با صدایى به خود آمدم .برگشتم وچهره ى میالد را دیدم.سفیدى چشمانش سرخ ورنگ صورتش
پریده .رگ روى پیشانى اش ورم کرده بود واین یعنى اوهم برزخى است.
میالد:جلسه شروع شده؛ باید بریم .
نگاهم راگرفتم وبه سمت سالن دادگاه راه افتادم.مقابل در آروان به انتظارم ایستاده بود .بادیدن میالد،پوزخند زد
وروبه آن گفت:
:ببخشید؛ شمارو راه نمیدن  .جلسه عَلَنى نیست.میالد پوفى کشید وتا خواست حرف بزند ،به رویش چرخیدم .بازویش را گرفتم وبا التماس گفتم:
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می دانستم اگر بخواهد ،میتواند با گفتن نسبتش با من ،وارد دادگاه شود وچه جوابى کوبنده تراز این براى آروان.
نفسى پرحرص کشید نگاه از آروان گرفت وبه من چشم دوخت
:من پایین جلوى درم؛ فكر فرار به سرت بزنه ،من می دونم و این جناب وکیل.دستش را محكم کشید وبه سمت خروجى رفت.
چرخیدم وپوزخندش را دیدم .اما من بدتراز واکنش آروان را در راه داشتم.
از کنارش گذشتم ووارد سالن شدم .با دیدن صدرى ،سرى به نشانه سالم تكان دادم و کنار زنش نشستم.
با خشم وکینه ى بیشتر به کارم مصمم تر شدمودر کل دادگاه ،تنها به یك چیز فكر میكردم؛دیدن ساسان!
دادگاه تمام شد ومن زمانى آن را متوجه شدم که زن صدرى بازویم را براى رفتن در دست گرفت.به اطراف نگاه
کردم .با دیدن جاى خالیهپ وکیل ساسان ،سریع از جایم بلند شدم وبه سمت در دویدم .با وارد
شدن درراهرو ،بازهم اورا ندیدم.حتى نمیدانستم چه زمانى از رفتنش گذشته بود .راه رو را به سمت در ورودى
دویدم وبا رفتن به حیاط ،پایین پله ها در حال پایین رفتن از دیدمش.از همان باالى پله ها صدایش زدم.
دالیا:آقاى نیك محمدى.
ایستاد وسرچرخاند وبا دیدن من سر جایش ماند.پایین رفتم ویك پله باالتر از اوایستادم.از شدت دویدن نفس
کم آورده بودم.
نیك محمدى:با من کارى داشتین ؟
نفسى عمیق کشیدم .
:بله ،براى ساسان یه پیغام داشتم.ابرویش باال رفت.
:بفرمایید؟!اخم کردم وبا جذبه گفتم:
:بهش بگو؛ فقط ٢روز وقت داره خودش رو نشون بده والى دودمانه خودش رو باهمه تشكیالتش رو هوامیفرستم.
چشم هایش درشت ورنگ از صورتش پرید اما ماهرانه خود را کنترل کرد.
:پیغام شما رو مى رسونم واگر شد میگم باهاتون تماس بگیرن.پله را پایین رفتم ومقابلش ایستادم.
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:براى من فیلم بازى نكن .میدونم ایرانه حتى میدونم براى خیانت صدرى توایران مى مونه.پس فقط پیغام برسون .مدارکى که پلیس دنبالشه دسته منه .فقط ٢روز زمان داره ،همین!
آروان از در دادگاه بیرون آمد وبا دیدن ما پله ها را پایین آمد.عقب رفتم .
:مى تونید برید؟بى حرف راه خروجى را درپیش گرفت .ورفت.آروان کنارم ایستاد چشم به دور شدن نیك محمدى دوخت
آروان:بالخره دست به کار شدى؟
با خشم به رویش چرخیدم.
:تو چرا نمى فهمى نباید به من نزدیك بشى؟:چیه به خاطر ..میان حرفش رفتم.
:اره درسته؛ بخاطر میالد عطائى.خشمگین شد.
:پس باباى بچه ى سقط شده میالد ؟:تو چرا انقدر که پیگیر و باهوشى ،دنبال مادر آفشید نمى گردى؟نزدیكم شد.
:نترس؛ دنبال اونم هستم .ولى اول تكلیف تورو روشن میكنم.خندیدم.
:ان وقت شما چیكاره اى؟ساکت ماند وتنها در چشم هایم غضبناك نگاه کرد .ماندن را جایز ندانستم .عقب رفتم واورا در حال خود تنها
گذاشتم که اگر نمى گذاشتم ،شاید صورتم از سیلى او بى نصیب نمى ماند.
به محض رسیدن در خیابان ،ماشینى جلوى پایم توقف کرد.شیشه پایین رفت وبا دیدن میالد اخم کردم.
:مى خوام تنها باشم.میالد:من اینجا دو ساعت صبر نكردم که تو بخواهى تنها باشى.
از فشار عصبى ،سردرد لعنتى ام شروع شده برد.دست به روى پیشانى ام گذاشتم.
:بهت گفتم زمان بده جدا میشیم .این مسخره بازیا براى چیه؟ 148سمانه امینیان www.98iia.com
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از ماشین پیاده شد با عصبانیت به طرفم آمد .بازویم را گرفت به سمت خود کشاند .درماشین را بازکرد ومرا به
داخل ماشین هل داد ودر اخر در را محكم بهم کوبید.
با قرار گرفتنش پشت فرمان ،روى چرخاندم ونگاهم را به بیرون دوختم .آروان را در پیاده رو مشغول تماشاى
خود دیدم .تمام صورتش سرخ وحتى کبود شده بود .واقعا دلیل این همه عصبانیت اورا درك نمى کردم .واقعا
وجدان کاریش انقدر براى او اهمیت داشت که این گونه روى زندگى وکارهاى من حساس شده باشد؟!
با راه افتادن ماشین ،نگاه از او گرفتم وبه روبه رویم چشم دوختم تا ببینم مقصد من با این مرد به کجا خواهد
رسید.
در بین راه ،هردو سكوت کرده بودیم وتا رسیدن به مقصدى که او تعیین کننده اش بود ،هیچ کدام حرفى
نزدیم.بعد از مسافت طوالنى ،مقابل آپارتمانى ماشین را پارك کرد .از ماشین پیاده شد ودر را برایم باز کرد
وگفت:
:پیاده شو.نگاهش کردم.
:براى چى؟در را رها کرد وجلو امد.مچ دستم را گرفت ومرا از ماشین پیاده کرد.خواست مرا دنبال خود بكشاند که محكم
دستم را کشیدم .
:مگه گوسفند دنبال خودت مى کشى؟چرخید نگاهم کرد واینبار با خشم بازویم را کشید .وهمانطور که با خودش میبرد زیر گوشم از بین دندان هاى
قفل شده اش گفت:
:با اعصاب من بازى نكن ،دالیا !مقابل در ایستاد .کلیدش را به قفل انداخت وآن را باز کرد.
:تو واقعا شرایط منو خودت رو مى فهمى؟دکمه ى آسانسور را زد ومنتظر ایستاد.
دالیا:با توام ؟
نگاهى خشمگین به صورتم انداخت وبازویم را پرت کرد.
:صبر داشته باش .اومدیم که اینجا حرف بزنیم .نیش خندى به رویش زدم.
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:تو خیابون نمى شد ،باید تا اینجا میومدى حتما؟!با ایستادن آسانسور ،در را باز کرد ومنتظر بیرون رفتن من ماند .بیرون رفتم وکنار در ایستادم.بادیدن توقف
من ،با خشم پرسید:
:چیه .تا حاال با یه نامحرم زیر سقف نبودى انقدر مى ترسى؟کنایه اش را گرفتم .
:چرا بودم .اما قبلش براى رفتن ،آدرس داشتم.نزدیكم شد وروى صورتم خم شد .انگشت اشاره اش را به روى صورتم تكان داد.
:فقط یكبار دیگه واسه من زنبون درازى کن..میان حرفش رفتم .
:هیچ کارى نمى تونى کنى؛ تهش چیه؟عقب رفتم وبه سرتاپاى خود اشاره زدم .
دالیا:من از چیزى مى ترسم؟
در چشم هایم خیره شد .من هم عقب نكشیدم وهمان طور سرد وخاموش نگاهش کردم وانقدر ادامه دادم تا
اینكه عقب کشید وبه سمت در آپارتمان رفت.در راباز کرد وباز کنار در ایستاد.
وارد آپارتمانش شدم وکفش هایم راازپایم بیرون آوردم وبه سالن رفتم.از ظاهرش مشخص بود،خانه ى مجردى
خود میالد است.به کل آپارتمان نگاه کردم.سالنى بزرگ که تنها یك دست مبل راحتی کرم رنگ ویك میز
تلویزیون مقابلش در آن قرار داشت.آشپزخانه اى کوچكى هم در سمت راست بود که یك یخچال وچند وسیله
ى برقى در آن بود .سمت چپ هم راه روى بودکه نشان از اتاق خواب ها وسرویس هارو داشت.
صدایش را کنار گوشم شنیدم.
:بشین؛ بعدا تفحص کن .سریع برگشتم وبا سینه به سینه در آمدن با او عقب رفتم .
پوزخند زد و کلید را از همان فاصله به روى مبل پرت کرد وبه سمت آشپزخانه رفت.
:اینجا ماله زمانیه که ایران میام و حوصله ى خونمون رو ندارم.به سمت مبل ها رفتم وروى تك نفره اش نشستم.به همراه یك لیوان آب برگشت و روى مبل روبه رویم نشست
.لیوان آب را مقابلم روى میز گذاشت وبه آن اشاره کرد.
:بخور تا نفست قشنگ جا بیاد و برام بتونى تعریف کنى. 150سمانه امینیان www.98iia.com
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به مبل تكیه دادم.
:چى مى خوایى؟میالد:اول از همه اون بچه ى سقط شده.
حرفش را متوقف کردم.
:ماله سینا بود.در همان حالت ماند اما به ثانیه نكشید که دیوانه شدواز جایش بلند شد.خواست طرف من بیاید که پشیمان شد
وحرصش را سر میز مقابلم خالى کرد وبا زدن لگد زیر آن ،آن را به گوشه ى سالن پرت کرد.فریاد کشید.
:تو زن من ،محرم من بودى ان وقت با اون حرو......مى خوابیدى.به سمتم آمد و خود را به روى صورتم خم کرد وباز فریاد کشید.
:بهت گفته بودم وقتى اسم من تو شناسنامته باید ....دستم را به تخت سینه اش زدم واورا به عقب هل دادم واز جایم بلند شدم.
:تو همه ى زندگی منو میدونى؛ حتى براى نجات من ،حاضربه این ازدواج شدى  .حاال فكر مى کنى من از سر میلوعالقه با اون بى همه چیز هم بستر شدم؟؟!
خواست حرف بزند که نگذاشتم وادامه دادم:
:نه  ،از سر عالقه نبوده؛ از سر محافظت از دختر کوچولویى بود که پدرش به اون نظر داشت.فریاد زدم .فریادى که سال ها آن را در سینه ام نگه داشته بودم .فریادى که باید سر سینا مى کشیدم اما حال سر
میالد کشیدم.
:دختر کوچولویى که از ترس ،تو اتاقى که باعشق تو اون بازى میكرد ،جایى که عاشق عروسكاش بود ،بی رحمیپدرش رو دید .دختر کوچولویى که جاى آغوش پر مهر پدر ،آغوش پراز غریضه ى شیطانی پدر
نصیبش شد .دخترى که از ترس ،با صداى پاى باباش  ،جاش رو خیس میكرد .دخترى که از من مى پرسید  ،همه
ى بابا ها لباساى دختراشون رو در میارن !!؟ همه ی باباها به زور دخترشون رو اذیت مى کنن!!؟
بلند تر فریاد زدم.
:مى فهمی؟؟ تو درد یه دختر بچه اى که هنوز فرق محبت رو با ازار و اذیت های پدرش نمى دونه رومى فهمى؟؟ من به خاطر اینكه بهارم رو از اون جهنم نجات بدم ،دست به هر کارى زدم. .هرکارى که فكر ش رو
مى کنى  .فقط خودم مونده بودم که اونم از دست دادم .حاال تو این وسط چى مى گى ؟ یه کاره اومدى فقط از حق
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یه اسم  ،براى من مى گى؟؟! براى کسى که از خودش ،از زندگیش وحتى از آیندش ،گذشت .براى کسى که
زندگى ودنیا براش بى معنی شده؛ اومدى دارى چى مى گى ؟؟! اون صدرى خالفكار
واسه عذابایى که بهار کشید خودش رو قربانى کرد .من که مادرشم ،توقع داشتى چیكار کنم ؟؟ به خاطر یه
اسم ،میزاشتم بهارم دوباره عذاب بكشه؟؟ بهارى که از زندگیش فقط زمستون و سردی و بى مهریش
رو دید .بهارى که بهارى بود ،شاد بود ،خندون بود؛ مهربون بود،انقدر مهربون که بازم پدرش رو بخشید ودوسش
داشت .بهارى که دلش براى بغل پر مهر پدرش تنگ شده بود اما از ترس پدر ،به زبون نمى آوردش .ان وقت تو
دارى حرص یه اسم رو براى من میزنى؟! نترس اسمت ،رسمت همه چیزت رو بهت برمى گردونم؛ فقط زمان
بده .من االن کاراى مهم تر از اسم ورسم تو دارم .هروقت حساب کتابم با این دنیا تموم شد ،اسم ورسمتم بر مى
گردونم.
روى زمین نشستم تا نفس هاى رفته ام را باز گردانم .نفسى که با آن بغض لعنتى ،در جدال بود .نفسى که با رفتن
بهار  ،مرا به بازى گرفته بود.خدایا من با تعریف کردنش ،صدرى با دیدنش ،میالد با شنیدش ،به این حال وروز
در میاییم .پس بهارم چى کشید؟ بهارم چه عذابى تحمل کرد؟؟ خدایا ،راست گفتند قلب بچه ها از خودشون
بزرگتر که اگر نبود ،بهارم انقدر بخشنده نبود .لیوان آبى به سمتم گرفته شد .آن را پس زدم اما او به زور روى
لب هایم گذاشت وآن را به خوردم داد.
میالد مرا از روى زمین بلند کرد وبه روى مبل نشاند.سرم تیر مى کشید واز شدت درد چشم هایم را بسته
بودم.صداى پاى میالد را مى شنیدم که به سمتم مى آمد .به زور چشم هایم را باز کردم وسرم را از روى مبل
برداشتم .لیوان آبى همراه قرصى به طرفم گرفت وگفت:
:آرامبخش ؛ بهش احتیاج دارى.لیوان آب وقرص را از دستش گرفتم وخوردم.
میالد:من میرم بیرون ناهار بگیرم .توام بهتره برى تو اتاق استراحت کنى تا بیام.
گلویم از شدت فریادهایم به سوزش درآمده بود.با صدایى گرفته گفتم:
:من میرم.مقابلم رو زانوهایش نشست .
:ببین ،من مى خوام درست رفتار کنم اما نمیزارى.نترس من براى تو کبیریت بى خطرم.به چشم هایش نگاه کردم .صادقانه به نظر مى رسید.
دالیا:کلیدم ببر .
خندید .از جایش بلند شدوبه سمت در رفت.
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میالد:چه خوب که انقدر زود قانع شدی .واال گفتم یه جنگ دیگه هم داریم.
با بسته شدن در ،از جایم بلند شدم وبه سمت راه رو رفتم.یك اتاق خالى واتاقى دیگر تخت خوابى دونفره همراه
میز آرایشش داشت .مانتویم را در آوردم وبافت موهاى خیسم را باز کردم .میدانستم این سردرد ،طبق معمول
براى خشك نكردن موهایم ودیگرى فشار عصبى است.رو تختى زرشكى رنگش را کنار زدم وزیر آن خزیدم.چه
خوب بود که اتاق با آن پرده ى زخیم زرشكى تاریك شده بود وهیچ نورى در اتاق اجازه ى ورود نداشت.
باید استراحت میكردم .باید خود را آماده ى برخورد خوانواده ام میكردم تا آنها چیزى متوجه نشوند که اگر
بشوند  ،مطمئنن دیگر روى مرا هم نگاه نخواهند کرد.
با صداى تلویزیون ،از خواب بیدار شدم .کل اتاق تاریك شده بود وهیچ اثرى از روز نبود.سرجایم نشستم وبه
ساعتم نگاه کردم.ساعت از 8شب گذشته بود ومن یعنى هفت ساعت تمام خوابیده بودم.از اتاق بیرون رفتم
.کسى در سالن نبود وتنها تلویزیون روشن بود.سرم را چرخاندم وبه آشپزخانه نگاه کردم ومیالد را روى صندلى
هاى پشت اُپن آشپزخانه درحال درست کردن ساالد دیدم.به سمتش رفتم وسالمى کوتاه کردم.سرش را بلند
کرد ونگاه متعجبش را به صورتم دوخت.پشت اُپن ایستادم وکاهویى خرد شده برداشتم وگفتم:
:چیه ؟چرا اونجورى نگاه مى کنى ؟کاهو را بر دهان گذاشتم.به خودش آمد وگفت:
:هیچى؛ وقتى رفتم از خواهر بروسلى خداحافظى کردم .یه لحظه االن دیدمت ،گفتم این حورى کیه !؟توقع خندیدن را داشت اما نخندیدم وبه جایش نیش خندى زدم.
:چیه؟ توقع داشتى با اون مانتو مقنعه مى خوابیدم؟!خیارى پوست گرفته شده به طرفم گرفت .
:بى خیال! من فقط توقع نداشتم انقدر راحت برخورد کنى .خیار را ازدستش گرفتم وبه سمت مبل ها رفتم .
:به قول خودت محرمى ،پس این اداى دخترهاى بیست ساله رو در آوردن .بى خوده!کیفم را ازروى مبل برداشتم وگوشى ام را از داخلش بیرون آوردم .چند پیام وچند تماس از دست رفته
داشتم.تماس ها از طرف نازار وخانه بود اما پیام ها از طرف آروان وتیام بود .پیام اول متعلق به تیام بود که نوشته
بود.
:دلم از تو نه ،از خودم شكست .نه اینكه براى پنهان کردن طالقت ،نه ! دلم شكست براى اینكه فكر مى کردممحرم رازتم ؛ فكر مى کردم بهت نزدیكم  .فكر مى کردم درکت می کنم ،مى شناسمت ؛ اما نبود .هیچ
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کدوم نبود .من حتى از یه غریبه هم برات غریبه تر بودم.امروز اومدم دادگاه ،براى اینكه احساس تنهایى نكنى
ولى غافل ازاینكه تو خیلى وقته تنهایى ...
دلم براى ناراحتیش شكست اماشكستن دل من واو ،بهتراز افتادن اتفاقى برایش بود.
پیام هاى بعد متعلق به آروان بود.ساعت ٢برایم نوشته بود.
:تازه االن دلیل کارات برام روشن شد.ساعت٤:١٠نوشته بود.
:نامردى! هم براى خیانتت وهم براى سواستفاده کردن از دخترت.پیام بعد ساعت٧بود.
:خوبه! چقدر سرگرم هستى که حتى وقت ندارى به گوشیت نگاه کنى.ده دقیقه قبل نوشته بود.
:دالیا ،قصدت از عذاب دادن من چیه ؟؟ قصدت از بازى بامن چیه ؟؟چرا منو انداختى وسط زندگیت؟؟از حرف هایش سردر نمى آوردم .اوتنها به دنبال یك کنجكاوى بود .دیگر این حرف ها چه معنى
داشت.همانطوردر فكر بودم که گوشى ام زنگ خورد ونام آروان رویش ظاهر شد .قبل از وصل کردن تماس
،گوشى از دستم کشیده شد وبا برگشتن ،توانستم چهره ى اخم آلود میالد را ببینم.گوشى را نگاه کرد وپوزخند
زد.
:نگران شدن .نه؟!قبل از جواب دادنم  ،تماس را وصل کرد وبا گفتن بله ،مهلت توضیح رااز من گرفت.با تشر وبا لحنى تند گفت:
:فرمایش؟-:......
میالد:پیشه منه؛ اما دستش بنده.
از جایم بلند شدم وبه طرفش رفتم .دست به سمت گوشى بردم که مچ دستم را گرفت ومرا کنار خود نگه داشت
وخشمگین گفت:
:تو چیكاره اى که دنبال نسبتش با منى؟؟!.......:
:نه ،تو گوش کن .من با دالیا هر رابطه اى داشته باشم به تو یكى ربط نداره .دفعه ى اخرت هم باشه اسم ز...با فهمیدن نیتش ،مقابلش ایستادم وبا دست آزادم گوشى را گرفتم وقطع کردم وبا عصبانیت گفتم:
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:دارى چیكار مى کنى ؟میالد مچ دستم را فشرد وبا غضب گفت :
:چیه؟ ناراحت شدى ؟؟خواستم عقب برم که مچ دستم را عقب کشید ومرا به خود نزدیك کرد .
:دالیا  ،من یه نقطه ضعف دارم که تو دارى بد روش دست میزارى .نگاهش کردم.
:اون فقط عذاب وجدان داره ؛یه موقع تو کارش ناعدالتى کرده باشه .همین!صدایش را بلند کرد.
:من مردم ،نگاه یه مردم بهتر از تو مى شناسم .الزم نیست براى من اون رو توجیح کنى .فهمیدى؟حوصله ى بحث را نداشتم و سكوت کردم.دستم را رها کرد وبه سمت آشپزخانه رفت.به سمت اتاق رفتم وبا
برداشتن مانتو ومقنعه ام بیرون آمدم.مانتویم را پوشیدم که صدایش را ازکنارم شنیدم.
میالد:جایى میرى؟
با تمسخر گفتم:آره میرم لباس راحتى از خونه بیارم با اینا سختمه.
دستى به صورت تازه اصالح شده اش کشید وبا کنترل کردن خنده اش گفت:
:الزم نیست این همه راه برى؛ من یه دست لباس بهت میدم .چرخیدم وسرتاپایش را نگاه کردم.
:ان وقت چه فكرى کردى که توى گوریل با من یكى هستى ؟!اینبار خندید.
:به من ربطى نداره که تو انقدر شكننده هستى .هرچند اون لباس ها ماله ١٠سال پیشه منه.ابرویم را باال بردم.
:اوه! تو انقدر براى خودت خرج میكنى ،یه وقت بى پول نشى.نوك بینى ام را کشید.
:-بیا بریم ؛بعداز شام خودم میبرمت .
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با پیچیدن بوى غذا ،همان اول ضعف کرده بودم واو هم از دست درازیم به ساالد متوجه شده بود.به آشپز خانه
رفت .بارى دیگر به اتاق برگشتم وکش سرم را از کنار پتو برداشتم.موهایم رااز یك طرف بافتم وروى شانه ام
رها کردم.صدایم زد ومرا به شام دعوت کرد.
با دیدن میز چیده شده ،نگاهش کردم وبا تعجب گفتم :
:خودت درست کردى؟روى صندلى اش نشست.
:بله ؛پس چى فكر کردى!؟ من تو این ١٠سال گرسنه که نمى موندم.به آشپزخانه رفتم وروى صندلی پشت اپن نشستم.
میالد برایم از ماکارونى که درست کرده بود،کشیدوگفت:
:بخور که عمراً به عمرت همچین ماکارونى خورده باشى .چنگال کنار بشقاب را برداشتم وبا خوردن اولین قاشق ،به درستی حرفش ایمان آوردم.
میالد:ظهر پیتزا گرفتم که هرکارى کردم بیدار نشدى ،مجبور شدم خودم دوتاشو بخورم .دیگه گفتم تا بلند
نشدى برات یه چیزى دست وپا کنم.
:مهم نبود .نگاهم کرد.
:اره دیگه ؛انقدر خودت رو گرسنه نگه میدارى،این جورى الغر موندى بدتر از همه..با سكوتش نگاهش کردم .لبخندزد.
:پاچه ى همه رو میگیرى .دوباره مشغول غذا خوردن شدم وبعداز خوردن غذایم گفتم:
:خوبه ما حداقل گرسنه میشیم ،امیدمون میفته به پاچه هاى مردم .تو که سیر یا گرسنه بودنت فرقى برات نمىکنه.
دستش را داخل سس کرد وبه بینى ام کشید.
:چقدرم که تو وحشت مى کنى.دال شدم وبا گوشه ى تیشرتش بینى ام را پاك کردم.
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خندید وباز بینى ام را با دو انگشت شصت واشاره اش کشید.
:خوشم میاد از بس کوچولو .:کالً ثبات شخصیتى ندارى ؛یه دقیقه اونجورى یه دقیقه اینجورى.چنگالش را برداشت .
:بخور غذات رو .بعداً براى دعوا وقت داریم .با خوردن غذا از جایم بلند شدم وبه بیرون آشپزخانه رفتم.
میالد:توروخدا نمى خواد جمع کنى؛ اصالً تشكر براى چیه ،همه اش وظیفه بوده.
به سمتش رفتم ومقابلش ایستادم.
:کالً یه بشقاب ماکارونى دادى ،این همه انرژى مى خوایى بگیرى!؟چشم هایش را در چشم هایم دوخت وبا شیطنت گفت:
:تو شده تا به حال کم بیارى؟!نه خدایى تا به حال شده جواب ندی؟کاهویى برداشتم ودر سس کردم وبه دهانش گذاشتم .
:انقدر حرف نزن .سعى کن غذات رو زود بخورى تا اینجا رو سریع جمع کنى و من رو برسونى.خندید وبا دهان پر گفت:
:تو واقعا زن جالبى هستى .من نمى دونم پس میگن ایرانیا تعارفى هستن ،از کجا مى گن !؟به سمت مبل ها رفتم ودر میان راه گفتم:
:انقدر حرف نزن .زود باش.روى مبل نشستم وخود را با فیلمى که نمیدانستم چیست سرگرم کردم.ب ا قرار گرفتن لیوان چایى مقابلم ،نگاه
از تلویزیون گرفتم وبه میالد چشم دوختم.
میالد:این کارا رو تو باید بكنى.
لیوان چایى را از دستش گرفتم.
دالیا:چرا؟ چون فقط اسمت تو شناسناممه؟
کنارم روى کاناپه نشست .
:-تلخ نباش دالیا !من تلخ بشنوم ،تلخ میشم.
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باز هم ترجیح دادم سكوت کنم زیرا انرژى ام را براى رودرو شدن با تیام احتیاج داشتم .در سكوت چایمان را
خوردیم وبعد از آن میالد مرا به خانه رساند.
جلوى در ،میالد ماشین را نگه داشت وبعد خاموش کرد.به رویم چرخید وگفت:
:شمارم رو تو گوشیت سیو کن ؛ براى منم یك تك زنگ بزن .گوشى ام را ازکیف خارج کردم وبه گفته میالد شماره اش را سیو وبعد به او زنگ زدم تا شماره ام به روى گوشى
اش بیفتد .نام اورا میالد سیو کردم واو نام مرا خواهر بروسلى سیو کرد .مشتى به بازویش زدم وگفتم :
:این چه اسمیه ؟بازویش را مالید وبا صورتى چین خورده گفت:
:براى همین کارات دیگه  .نكنه توقع داشتى اسمت رو فرشته ى مهربانى سیو کنم.مشتى به بازویش زدم .
:اصال به جهنم ؛ منم االن اسم تورو گوریل سیو مى کنم .گوشى را از دستم کشید وبا دست دیگر نوك بینى ام را کشید.
:انقدر بد نباش .وقتى مى تونى مثل فرشته ها باشى.پوفى کردم.
:فرشته ؟فرشته ى عذاب بهتر نیست!؟گوشى ام را روى کیفم گذاشت وبه سمت من یك ورى نشست ودر عمق چشم هایم خیره شد.
:دالیا  ،تو واسه هیچ چیز مقصر نبودى .انقدر باگذشته خودت رو عذاب نده .دوست نداشتم حرف بزنم .براى همین ،بى توجه به حرفش ،بحث را عوض کردم.
:بابت شام و روزى که میتونست بدتر ازاین باشه اما نزاشتى؛ ممنون.لبخند زد وبا انگشت به بینى ام زد.
:برو انقدر مظلوم نباش .حداقل براى من همون دالیاى بروسلى باش .لبخند زدم وبا گفتن شب بخیر از ماشین پیاده شدم.با رفتن او به سمت خانه رفتم .دستم را باال بردم تا کلیدم را
درقفل بیندازم که با صداى آروان،از ترس سریع به رویش چرخیدم.
آروان:خوش گذشت؟
به خود مسلط شدم.
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:تو اینجا چیكار مى کنى؟پر حرص لبخند زد.
:مى خواستم ببینم کى به خونه بر مى گردىاز کوره در رفتم .
:تو چى ازجون زندگی من مى خوایى ؟جلو آمد وبا چشم هایى که خستگى اش را به رخ مى کشید گفت:
:تو از جون من چى مى خوایى؟نفهمیدم.سردر گم پرسیدم.
:منظورت چیه ؟آروان:چرا نمیزارى آروم باشم .چرا دارى من روبازى میدى ؟
منتظر ادامه ى حرفش شدم.
:چرا دارى کل زندگیم رو بهم میریزى ؟؟ من تازه تونستم به خودم بیام .گیج تر شدم.
دالیا:حالت خوبه؟؟تو چرا دارى چرت و پرت مى گى ؟
با خشم دستش را به داخل موهایش کشید.
:نمى دونم .واقعا هنوز درد خودمو نفهمیدم .اما از اینكه ببینم شب با اون پسره برمى گردى خونه ؛ اون پسرتورو یا تو اون رو لمس مى کنى ؛حالم بد میشه.
نمى دانم چه شد ،اما در یك کالم گفتم:
:اون شوهر منه!حرف در دهانش ماند وشوکه شد.همان طور به صورتم نگاه مى کرد وحرف نمى زد.دستم را مقابل صورتش تكان
دادم وگفتم:
:بهت گفتم از من فاصله بگیر که جز درد وزخم برات چیزى ندارم اما تو گوش نكردى.عقب رفت وبا ناباورى گفت:
:-دروغه !!
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دالیا:دلیلى براى گفتن دروغ ندارم .حتى دلیل بهتر براى پنهان کردنش داشتم اما نخواستم بیراهه برى وبه بن
بستى برسى ،که جز برخورد با دیوار،کارى از دستت بر نیاد.
دوست نداشتم ناخواسته گناهى دیگر مرتكب بشوم ونه تنها خود ،بلكه او را هم درگیر عذاب وجدان کنم.
نگاهم کرد وآنقدر در چشم هایم خیره ماند که مرا از رو برد وباعث شد سرم را به زیر بیندازم ونگاه از او
بگیرم.عقب رفت ودر یك چشم برهم زدن سوار ماشینش شد ورفت.
داخل خانه شدم وبر عكس خیالم ،کسى منتظرم نبود.روى آینه ى جاکفشى یاداشت شان را دیدم که نوشته
بودند ؛میریم خونه ى خاله ،اگر خواستى بیا اگرم نخواستى ،شام تو یخچال هست .گرمش کن بخور .پس تیام از
ناراحتى  ،خود را عقب کشیده بود وبا سكوتش قصد مجازات مرا داشت.او خوب میدانست که من با
سكوتش ،بیشتر عذاب مى کشم.
٢٤ساعت از دادگاه صدرى مى گذشت وخبرى از ساسان نبود .امكان نداشت او انقدر خونسرد باشد .تمام فكرم
در گیر بود وبه این فكر مى کردم که آیا آن ها اصالً پیغام مرا جدى گرفته اند یا نه!؟ با زنگ گوشى ام به خود
آمدم واز اینكه شاید ساسان باشد ،سریع به سمت میز کنار تختم رفتم وآن را برداشتم .با دیدن اسم میالد ،پوفى
کشیدم وبى حوصله تماس را وصل کردم.
دالیا:بله؟
میالد:سالم به خواهر بروسلى.
:کارى دارى؟میالد:جواب سالم یه زمانى واجب بودا.
روى تخت نشستم.
:سالم .خندید.
:آفرین !حاال که انقدر دختر خوبى شدی نمى گم خواهر بروسلى بهت مى گم حورى؛ چه طورى؟دالیا:ولى من خودم اسم دارم و احتیاجى هم به لقب ندارم.
:چقدر بداخالق!دالیا:میالدکارت رو بگو .اصالً حوصله ندارم.
:اِ چه تفاهمى !؟ اتفاقا منم حوصلم سر رفته بود گفتم بیایى بریم بیرون.دالیا:باشه.
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با صداى بلند خندید.
:بابا تورو چرا نمى شه پیش بینى کرد!؟:چون احتیاجى به پیش بینى نیست .میالد:باشه تسلیم ؛ تا یك ساعت دیگه میام دنبالت.
:باشه .با قطع تماس از جایم بلند شدم وبراى فرار از هجوم افكار مزاحم به حمام پناه بردم.
طبق معمول ،تى شرتى مشكى با شلوارى مشكى رنگ پوشیدم ومانتویى مشكى رنگ کوتاهى که باالى زانو بود را
انتخاب وهمراه شالى سفید مشكى پوشیدم.تیپم اسپرت بود .براى همین کتانى به رنگ سفید وکیفى کوچك به
رنگ سفید برداشتم .به صورتم در آینه نگاه کردم ،بعد از زندان ،به قول معروف  ،آب زیر پوستم رفته
بودودیگر خبرى از آن رنگ پریدگى نبود .برق لبى به لب هایم زدم وموهاى بافته شده ام را به روى مانتویم رها
کردم.
به پایین رفتم .مادر وپدر همراه تیام در سالن ،جلوى تلویزیون نشسته بودند.مادر با دیدنم ازجایش بلندشد
وگفت :
:جایى میرى دالیا؟تیام گردنش را چرخاند وسردنگاهم کرد.
دالیا:بله دارم با یكى از دوستام شام میرم بیرون
مادر :باشه عزیزم؛ خوش باشى!
با خداحافظى کلى از خانه بیرون آمدم وبه ساعت نگاه کردم .از ٦رد شده بود .شماره میالد را گرفتم .با بوق اول
جواب داد.
:جانم؟:کجایى ؟میالد:دارم میام .ببخشید یكم دیر شد.
:مشكلى نداره؛ من تو خیابون اصلى تو پیاده رو کمى قدم میزنم تا..مردى از داخل ماشین صدایم کرد.
مرد:ببخشید خانوم ،شما این محل رو مى شناسید؟
جلوتر رفتم ومقابل ماشین شاسى بلند مشكى اش ایستادم.
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چهره اش آشنا بود اما آن را به یاد نمى آوردم.
دالیا:بله مى شناسم .
مرد :پس لطف مى کنید این آدرس رو بخونید و بگید کجاست.
برگه را از دستش گرفتم اما نگاهم را از صورتش نگرفتم.
دالیا:من شمارو مى شناسم؟
جا خورد ومردمك چشم هایش گشاد شد.شك کردم .عقب رفتم ووقتى چرخیدم به کسى برخورد کردم.سربلند
کردم ومرد دیگرى را که نمى شناختم دیدم.عقب رفتم که به ماشین برخورد کردم.قیا فه اش وحشتناك نبود اما
درآن لحظه ،براى من ترسناك وبسیار وحشتناك بود.ابرو هاى پرپشتش را در هم کرد وچشم هایش را گشاد
کردگفت:
بى سر صدا سوار شو تا مجبورت نكردم.
ضربان قلبم شدت پیدا کرد .به سر کوچه نگاه کردم.شاید میالد با شنیدن صدایمان خودش را برساند..
مرد:حتى فكرشم نكن.
نگاهش کردم:کجا مى خواهیم بریم؟
مرد پشت فرمان پیاده شد و در را باز کرد .مرد روبه رویم به در اشاره کرد.
:بفرمایید.پس ساسان به دنبال فرصت مى گشت.به گوشیدستم نگاه کردم و تماس قطع نشده بود .اماچاره نبود .به داخل
ماشین رفتم ودر بسته شد.هردو جلو نشستن وراه افتادند.دستگیره ى در را آرام باز کردم اما باز نشد  ،شیشه هم
پایین نمى آمد پس فكر همه جارا کرده بودند که مرا عقب تنها رها کرده بودند.مرد به رویم چرخید وآبمیوه اى
به سمتم گرفت.
:اینو بخورید.دالیا:نمى خورم.
مرد:مجبورم نكنید باهاتون بد رفتارى کنم.
با خشم آبمیوه را از بین دستش کشیدم و مقدارى از آن روى راننده ریخت .با غضب به رویم چرخید.نگاهم را
ازش گرفتم وآبمیوه را نوشیدم .با رفتن به خیابان اصلى ،ماشین میالد را دیدم که با سرعت به داخل
کوچه پیچید.گوشى را نگاه کردم .هنوز قطع نشده بود.مرد برگشت و با دیدن گوشى در دستم عصبانى شد
ووحشیانه گوشى را از دستم کشید وآن را به روى گوشش گذاشت .میالد فریاد مى کشید وصدایم میزد.گوشى را
 162سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

پایین آورد وبا قطع تماس ،امیدم را نا امید کرد.لحظه به لحظه هوشیاریم را از دست میدادم وتنها تا زمانى
توانستم خودرا کنترل کنم که در اتوبان همت پیچید وتمام دنیا برایم تاریك شد.
چشم هایم را باز کردم وخودرا روى تخت دیدم.چشم هایم سیاهى وسرم گیج مى رفت.دست به روى پیشانى ام
گذاشتم ودر جایم نیم خیز شدم.با فشردن چشم هایم روى یكدیگر کمى بهتر شدم .به اتاق در بسته نگاه
کردم .تنها یك تخت درون اتاق بود وباقی اتاق خالى از وسیله بود.از جایم بلند شدم وبه کنار پنجره ى گوشه ى
اتاق رفتم.پنجره روبه باغ بود .پنجره را باز کردم واز بین حفاظ هایش به بیرون نگاه کردم.ارتفاع زیادى بود .به
روبه رو نگاه کردم ِتنها درختان بلند ودر هم تنیده دیده مى شد وهیچ اثرى از خیابان یا چیز دیگرى نبود.
به سمت در رفتم وچند ضربه به در زدم .مضحك به نظر مى آمد اما من نه دلشور ونه استرس داشتم بلكه
برعكس سراسر اشتیاق بودم براى دیدن چهره ى بى قرار ساسان.
صداى قدم هاى کسى وبعد چرخش کلید را شنیدم و عقب رفتم و ایستادم.در باز شد وهمان مرد وحشى ظاهر
شد.اخم کردم وبا لحنى سردو خشك گفتم:
:به ساسان بگو من اگر تا١٢شب از اینجا بیرون نرم ،کله زندگیش دسته پلیسه.پوزخند زد وبى حرف در را بست.به سمت تخت رفتم وروى آن دراز کشیدم.
بازى را شروع کرده بودم .بى آنكه تصورى از پایانش داشته باشم .حتى خبراز زنده ماندن خود هم نداشتم .اى
کاش قبل از آمدن به اینجا ،باقیه عزیزانم را در آغوش مى گرفتم وآغوش پر مهرشان را در ذهن نگاه می داشتم
 .دلتنگ شده بودم  .چون بوى مرگ را مى شنیدم ودلتنگ بودم .چون برادرم دل شكسته وناراحت بودومن حتى
سعى در آرام کردنش را نكرده بودم.اى کاش ،برایش مى گفتم تنها ماندم براى اینكه زهر زندگیم پاگیر او
نشود .تنها ماندم زیرا او برایم همانند بهار بود .درست بود ازاو کوچكتر بودم ،امامن محبت هایم براى او مادرانه
بود .تمام دختران در زمان کودکیشان ،مادرى را با ،بازى کردن با عروسك هایشان یاد مى گیرند واز همان
کودکى مادر میشوند.درست بود تیام مراقب من بود اما من همانند مادر براى او مهر مادرى خرج کردم .زمانى که
گرسنه بود ،من جاى مادر را براى او مى گرفتم وبراى او همانند بهارم غذا مى بردم.زمانى که از زندگى ناله
میكرد ،من جاى مادر حرف هایش را مادرانه گوش میدادم .اى کاش ،برایش مى گفتم سنگ بودن بهتراز مادر
بودن است .کاش برایش گفته بودم دوستش داشتم وبعد از بهار ،او همه کسم شده بود.اى کاش گفته بودم دور
نگهت داشتم ،نه براى غریبه بودن ،بلكه براى محافظت از خودش .عذاب وجدان داشتم براى شك کردن به
محبت هاى پدرم .عذاب وجدان داشتم چون در زمان زنده بودن بهارم ،از تمام پدرها متنفر بودم وتمام آن ها را
از دید بهار میدیم .بهارى که هیچ وقت مهر پدرى را نتوانست حس کند.دختر کوچولویى که تمام سعى اش را
کرد به من بگوید پدرش اورا عذاب می دهد اما من هرگز فكرش را هم نمى کردم در این دنیا پدر به دختر نظر
داشته باشد .حتى عذاب وجدان داشتم براى داشتن پدر خوب براى من وپدر بد  ،براى بهار.خدایا روزهایى از سر
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گذراندم که تنها تو دردم را دیدى وتنها تو محرم رازهاى درون سینه ام ماندى.رازهایى که از آن شب
نابودیم  ،درسینه حبس کردم .چگونه براى بقیه از دردى بگویم که پدر در طول رابطه ،با غریضه ى
حیوانیش،چشم بر روى هم میبندد ونام دخترش را بر زبان مى آورد.خدایا من چگونه عذاب آن شب را فراموش
کنم وقتى آن کمتر از حیوان ،بهار را جاى من تصور میكرد .خدایا در دنیایى که ساختى ،عذابى را به من دادى که
در اوج خوشبختى هم خودرا نابود شده مى بینم .دنیایى که به طفل کوچك من رحم نكرد وآدم هایى همانند
ساسان در خود نگاه داشته .چگونه از درد هایم بگویم وقتى تكرارش براى خودم شرم آورست .چگونه براى تیام
این هارا مى گفتم تا تنها نمى ماندم .من تنهایى از غم خود دیوانه شده بودم.چگونه اورا هم دیوانه مى کردم وبا
نامردى اورا از پدر ومادرم مى گرفتم.من آتش گرفتم،سوختم وحتى خاکستر شدم اما در حق عزیزانم نامردى
نكردم تا آن ها را با خود بسوزانم .بگذار تنها براى مرگ من وسكوتم اشك بریزند که بهتر از خارشدن وفهمیدن
زندگیم است.
کلید در قفل چرخید وبا باز شدن در  ،لبه ى تخت نشستم.مرد نگاهم کرد وگفت:
:بیا؛ آقا منتظرن.پوزخند زد .آن ها آقایى را در چه میدین؟؟ از جایم بلند شدم و شال را روى سرم مرتب کردم وبه فصل دیگرى
اززندگیم پا گذاشتم.
فصل ٣
از اتاق بیرون آمدم وبه راهرویى پا گذاشتم.همراه او قدم برداشتم  .تمام طول راهرو پراز در بود .شاید حدود
٢٠در اتاق درآن راهرو وجود داشت.بعد از راهرو ،به سالنى بزرگ رسیدیم که در انتهایش ،پله هایى به سمت
پایین داشت،رفتیم.طبقه ى پایین هم همانند باال یك سالن با یك راه رو یى که حدس میزدم همانند باال پراز اتاق
باشد ،بود.بازهم از پله ها پایین رفتیم واینبار در سالنى بزرگ پا گذاشتیم که هیچ وسیله اى در آن نبود.به انتهاى
سالن رفت وتنها یك در درآنجا بود که مرد آن را باز کرد وخود کنار در ایستاد.
مرد :-بفرمایید.
نفسى گرفتم وبه اتاق رفتم.برعكس خانه که بیشتر جاهایش خالى از وسایل بود ،اینجا سرویسى کامل
داشت.اتاقى بسیار بزرگ که در انتهایش پنجرهاى سرتاسر روبه باغ ودر کنار پنجره ،تخت خوابى دونفره قرار
داشت که به وسیله ى پارتیشنى از قسمت نشیمن اتاق جدا شده بود.وسط اتا،ق یك دست مبل به همراه میز
تلویزیون وجود داشت.با دیدن خالى بودن اتاق ،کامل داخل رفتم ودر پشت سرم بسته شد.به روى مبل هاى قهوه
اى اتاق نشستم ومنتظر ماندم.
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چند دقیقه بعد در باز شد وبه داخل آمد.درست همانند همان سال ها بود وهیچ تغییرى نكرده بود .تنها مو هایش
را از ته تراشیده بود که واقعا قیافه اش را خشن وزمخت کرده بود.جلو آمد وبا اخمى که در صورت داشت
پوزخند زد.
:مشتاق بودى منو ببینى .آره ؟مثل خودش پوزخندى برلب زدم .
:تو هنوزم آداب معاشرت بلد نیستى .نه؟روبه رویم نشست .
:ما براى گل گفتن اینجا نیستیم.دالیا:درسته؛ ما اینجاییم تا سر یه سرى از مسائل به تفاهم برسیم.
ساسان:برو سر اصل مطلب.
پایم را روى هم انداختم.
:صدرى رو آزاد کن تا مدارکت رو بدم.ابروهایش از هم بازشدن و کوتاه خندید.
:به صدرى خیلى اعتماد داشتى .آره؟سكوت کردم.
ساسان:واسه خاطر اون خودت رو انداختى تواین آتیش ؟
بازهم به سكوتم ادامه دادم .
ساسان:تمام زندگیت رو میدونم .حتى ازدواج با میالد عطائى.
غافلگیر شدم اما خودرا کنترل کردم وهمچنان سكوتم را نشكستم.
ساسان:حتى گرایش سینا رو به دختر......
صدایم را بلند کردم.
:خفه شو! اسم دختر منو به دهنت نیار.بلند خندید.
:انقدر زود جوش نیار! حاال مونده تا عصبانیت.دالیا:چیزى نمونده ؛رضایت بده و مدارکت رو بگیر .
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جلو آمد ودستش را به روى زانو گذاشت و تكیه گاهش قرار داد.در چشم هایم خیره شد وگفت:
:منظورت همون مدارکى که دست مریم قبادى؟!اینبار دیگر به وضوح جا خوردم.اخم کردم.
دالیا:مریم کجاست؟
سرجایش برگشت.
ساسان:نگران نباش اون تو خونشه
دالیا:اگر بالیى سرش بیاد نابودت مى کنم.
دستى به چانه اش کشید.
:اول بزار ببین ازاینجا سالم میرى بیرون بعد تهدید کن.دالیا:صدرى باید آزاد بشه.
سرى به نشانه تاسف تكان داد.
ساسان:تو یا خیلى باهوشى یا واقعا احمقى.
سكوت کردم.
:تو اصال چرا تونستى به صدرى اعتماد کنى؟ فكردى آینده ى دخترت براى یه غریبه اى که خاطر پول ،هرکارى مى کنه انقدر مهمه که بخواد خودشو نابود کنه؟
دالیا:منظورت رو واضح بگو.
از جایش بلند شد وبه سمت پنجره ى روبه باغ رفت.پشت شیشه ى تمام قد ایستاد وگفت:
:مى دونستم سینا داره زیر آبى میره ؛ براى همین صدری رو فرستادم براى سینا .کالًاز اولبچگیشم دندون گردوطمع کار بود.سینا از من،مدارکى جمع کرده بود که میتونست پلیس ببین الملل رو دنبالم بندازه .براى همین
دست وپامبسته بود.صدرى اومد زیر دستش وبا چند نقشه ى حساب شده ،جونش رو براى سینا گذاشت تا
تونست اعتمادش رو جلب کنه.خیلى تالش کرد اما نتونست اون مدارك رو پیدا کنه تا اینكه رسید به اتفاقات بین
تو وسینا  .با فكر فرارت ،همه چیز بهم میریخت .براى همین ،مجبور به کنترل تو هم شدم و صدری رو به سمت
تو فرستادم .تو مدتى که سعی در پیدا کردن اون مدارك داشتم ،سروکله ى یه افسر آگاهى پیدا شد .انقدر سمج
بود کهظرف مدت بیست روز ،تمام زندگى نامه ى منو روکرد وبا پرونده سازى ،مانع خروجم از ایران شد و اون
روز به بعد ،سایه به سایه دنبالم اومد
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تو بد مخمصه اى گیر کرده بودم تا اینكه صدرى اومد پیشم وبا گفتن نقشه اى که کشیده بود ،دوباره من رو به
زندگى برگردوند.به رویم چرخید.
ادامه داد:
:صدرى تمام اطالعات زندگى محمد عطائى روبه دست آورده بود.کسى که لحظه به لحظه داشت من رو به نابودى دعوت میكرد.
گیج شده بودم .مغزم براى آن همه اتفاق گنجایش نداشت.
ساسان:نقشه کشیده بود ،تورو به عقد میالد عطائى در بیاره وبعد با دزدیدن بهار ،تورو مجبور به جاسوسی ما بكنه
ومهم تر از اون ،به وسیله ى تو بتونیم محمد عطائى رو زمین بزنیم.
نیش خند زدم.
:الحق که نمى شه به هیچ کس اعتماد کرد ولی آقاى باهوش ،محمد عطائى از زندگی من خبرداشت وحتى میدونست سینا قاچاق چیه مواد مخدره.
لبخند زد.
:درسته ؛ میدونست .ما خودمون خواستیم بدونهو به قول صدرى ،فكر می کردن ما طعمه ى اونا شدیم اما اوناطعمه ى ما بودند.صدرى تمام وقت براى پیدا کردن اون مدارك تالش کرد اما هربار دست خالى برمى
گشن .سینا به صدرى شك کرده
بود و براى همین از بین آدماى خود صدرى ،یكیرو جاسوسش مى کنه که از شانس بد من ،طرف واقعا اینكارو
مى کنه و راپورت صدری رو به سینا میداده .اون شبى که تو قرار بود فرار کنى واقعا مى خواستیم تورو از مرز
ترکیه رد کنیم وبه میالد برسونیم اما مقصد بعدتون اتریش نبود.بلكه همون ترکیه مى موندین تا به وسیله ى
تهدید میالد براى برادرش ،حكم ممنوع خروج من رفع بشه .قرار بود صدرى خودش مدارك رو پیدا کنه حتى
شده سینارو بكشه .اما با فهمیدن فرار تو،سینا همه چیزو بهم ریخت وتمام نقشه هاى مارو از بین برد.با افتادن تو
،توى زندان وصدرى توى بیمارستان  .من دیگه کارى از دستم بر نیومد تا اینكه از تو زندان یه نفرو پیدا کردم تا
از تو حرف بكشه اما بازم شانس با من نبود وتو به حرف نیومدى .مریم قبادى ،خیلى بیشتر از اون ساك پولى که
تو از زن صدرى گرفته بودى از من گرفته بود اما نتونست برام کارى کنه .مى خواستم نابودش کنم اما انقدر
خودم گیر افتاده بودم که وقتى براى مریم قبادى نداشتم.اما االن خبر بهم رسیده که از اول هم مدارك مربوط به
من دست تو بوده.
متوجه نشدم .من تنها مدارکى که در دست داشتم همون مدارك کپى شده دست مریم بود.
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:منظورت چیه؟ساسان:منظورم همون مدارکى هست که سینا بهت داده
دالیا:اما من چیزى از سینا نگرفتم .
ساسان:ببین دالیا  ،در هر صورت تو از اینجا سالم بیرون نمیرى؛ بهتره براى حفظ جون برادرتم که
شده ،مدارك رو تحویل بدى.
هنوز از شوك خیانت مریم وصدرى در نیامده بودم که با شنیدن نام تیام ،از کوره در رفتم وازجایم بلند
شدم.فریاد زدم.
:برادرم کجاست؟پاهایش را روى هم انداخت ودر کمال خونسردى گفت :
:با میالد عطائى دنبال تو مى گردن .البته فعالً .به سمتش رفتم وقبل از رسیدن به او در باز شد وهمان مرد داخل آمد.
ساسان :بهتره آروم باشى؛ اینجورى اصال به نفعت نیست.
دالیا:به روح بهارم اگر بالیى سرش بیاد ،من خودم تورو با همین دستام خفه مى کنم.
خندید.
:تهدیدهات رو بزار براى خودت وفقط گوشات روبازکن.من هرطورى باشه اون مدارك مى گیرم ازت .بهترهقبل از عصبانیت من ،خودت تحولیشون بدى.
خشمگین فریاد زدم.
:من چیزى نمى دونم.ساسان:فكر مى کنم یه بار مورد تج.....سینا قرار گرفتى .فكر نكنم دوست داشته باشى این درد دوباره بكشى .
دیوانه شدم .به سمتش هجوم بردم که مرد مقابلم قرار گرفت وبا زدن سیلى مرا به زمین انداخت.از رو نرفتم .از
جا بلند شدم که بازهم سیلى مرا زمین گیر کرد .
ساسان از روى مبل بلند شد وروبه مرد گفت:
:مهمونى تموم شده ،وقتشه بفهمه ما شوخى نداریم.با تمام شدن حرفش ،لگد هایى به روى شكم وپهلوهایم نشست .از درد حتى توان ناله کردن را هم نداشتم .با
دست مچ پایش را گرفتم وناخن هایم را درون گوشت پایش فرو کردم .با درد آمدنش ،وحشیانه موهایم را
گرفت ومرا از زمین بلند کرد وبا فریاد گفت :
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:منو میزنى حرو.......مشتى به صورتم زد که دنیا را برایم تاریك ومرا ازهوش برد.
چشم هایم را به زور باز کردم.انگار چیزى پشت پلكم سنگینى میكرد.دست به رویشان گذاشتم وبا برخورد
دستم از درد به خودپیچیدم.تمام بدنم درد میكرد .قدرت چرخاندن سرم را نداشتم .انقدر سنگین وبى حال بودم
که براى تكان دادن بدنم تمام زروم را به کار گرفتم اما حتى موفق نشدم تكانى کوچك بخورم.بعداز تمام شدن
انرژیم ،براى حرکت دادن بدنم خسته وناامید شدم.آن حیوان چنان مرا زده بود ،که فكر نمى کنم حتى یك جاى
سالم در بدنم باقى مانده باشد.گلویم خشك شده بود ولب هایم برهم چسبیده بود .خسته از تقال کردن هایم
فریاد زدم.
دالیا:کسى اینجا نیست؟
صدایى نیامد دوباره فریاد کشیدم.
:کسى اینجا نیست؟صداى قدم هاى کسى آمد .به زور کمى سرم را چرخاندم وبه در نگاه انداختم.در باز شد ومردى جوان وارد اتاق
شد.یكراست به سمتم آمد وگفت:
:آروم باش ؛اومدم.باالى سرم قرار گرفت.
مرد:بالخره به هوش اومدى؟
زبان به روى لب هایم کشیدم .
:تشنمه.بى حرف به بیرون اتاق رفت وبا یك لیوان برگشت .باالى سرم نشست.دستش را به زیر سرم برد و آرام باال
آورد و لیوان را به روى لب هایم گذاشت.
با خوردن آب ،جانى دوباره گرفتم و تشكر کردم.لبخندى زد و همانطور آرام سرم را به جایش برگرداند وگفت:
:بهتره استراحت کنى.دالیا:من چند ساعته اینجوریم؟
ابروهایش از تعجب باال رفت.
مرد:چند ساعت؟شما چند روزه که بی هوش هستین؛ یه جورایى امید به برگشتنون نداشتیم.
دالیا:چرا نمى تونم تكون بخورم؟
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:براى دارو هاست .کم کم بهتر مى شید اما با وضعیتى که شما داشتین ،طول درمانتون کمى زیادتر از حدمعموله.
دالیا:وضعیت؟منظورتون چیه؟
جلو آمد وصدایش را کم کرد.
:ضربه هایى که به صورت وبدنتون خورده ،خیلى سنگین بوده کتمام بدن شما کوفته وزخمی شده،مخصوصاصورتتون!
برایم مهم نبود .اما توان تحمل کردن دردش را هم نداشتم.
دالیا:یه دارویى بده تا این درد من رو فلج نكرده.
به سرم دستم اشاره کرد.
:تازه به سرمت مسكن زدم .االن اثر مى کنه .بهتره کمى بخوابى تا بتونى استراحت کنى.با رفتنش  ،از اتاق خود به خود چشم هایم روى هم رفت وبسته شد.
بعد از دو روز توانستم روى پاهایم راه بروم ودراین مدت ،تنها همان مرد پرستار به دیدارم مى آمد.به زحمت از
روى تخت بلند شدم وبا پایى لنگان به سمت پنجره رفتم .مى خواستم از انعكاس پنجره صورتم را ببینم.با دیدن
خود ،نتوانستم خودرا بشناسم .جلوتر رفتم وبه صورت منفجر شده ام نگاه کردم.روى گونه هایم کبودوسیاه بود
بدتر ازآن گوشه ى سمت چپ صورتم وسمت راست پیشانى ام بود که بخیه خورده بود من حتى یادم نمى آمد
پیشانى ام به کجا خورده .بى خود نبود نمى توانستم چشم باز کنم .زیر پلك هایم در اثر مشت هایى که به
صورتم زده بود ورم وزخمى شده بودند.در کل در صورتم جز چشم ها وبینى ام چیزى سالم نمانده بود ولب هایم
در اثر سیلى هایى که آن حیوان زده بود تمام زخم و ورم کرده بود .از پنجره فاصله گرفتم وبه سر جایم
برگشتم.در اتاق باز شد ومردِ پرستار وارد اتاق شد.
:انگار روز به روز دارى بهتر میشى .نه؟نیش خندى به رویش زدم.
:آره .از سرو وضعم معلوم نیست؟!:ناشكرى نكن .همین که زنده موندى ،شكر کن .سكوت کردم و با خوردن قرص هایم از اتاق بیرون رفت وباز به روى تخت بازگشتم.
در همان حالت بودم که در اتاق بى هوا باز شد وساسان به داخل اتاق آمد.به قدرى عصبانى وخشمگین بود که از
ترس سریع سر جایم نشستم.همان طور به طرفم آمد ودست در موهاى بازم انداخت وبا فریاد گفت:
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:فقط تا تاریكی هوا وقت دارى اون مدارك رو تحویل بدى والى ،شب جورى تورو تو این اتاقنابود مى کنم که براى سینا فاتحه بخونى؛ از اینكه تنهایى به حسابت رسیده.
پوست سرم در حال کنده شدن بود  .ناله کردم وگفتم:
:به خدا نمى دونم دارى ازچى حرف میزنى.صورتش راکنار گوشم خم کرد وبا نفرت وخشم گفت:
محمود خیلى ازدستت شكار بود .قول میدم اگر امشب تورو بهش بسپارم ،حسابى به زبون بیارتت.
فریاد کشیدم:تو یه حیوونى !!
خندید وموهایم را رها کرد وسرم را محكم به عقب هول داد.
:حاال مونده بفهمى من چه جور حیوونى هستم.ابروهایش را در هم گره زد وصدایش را بلند کرد.
:اگر تا شب گفتى که هیچ ،بهت قول میدم مرگ خوبى داشته باشى ما اگر شب بشه وخبرى ازتو نداشته باشم،ان وقت باید آروزى مردن بكنى تا ازدست من خالص بشى.
منتظر جوابم نماند وبه بیرون رفت.خدایا من براى اداى دین به صدرى ،خودرا در آتش ساسان انداخته بودم .اما
او نامرد تر ازاین حرف ها بود.خدایا واقعا دیگه تحمل ندارم .من چگونه آن مدراك را پیدا کنم؟ی هیچ چیزى به
ذهنم نمى رسید .استرس وترس تمام وجودم را گرفته بود.من اگر بارى دیگر آن شب را تجربه کنم ،دیگر
مردن هم برایم بى معنا خواهد بود.به سمت پنجره رفتم .آفتاب در حال غروب بود واین یعنى چیزى به شب
نمانده بود.به خود نگاهى انداختم  .نه مانتو به تن داشتم ونه کفشى به پایم .تنها همان تى شرت وشلوار به همراه
شالى که از مرد پرستار خواسته بودم و او با اصرارم او را بهم داد،داشتم.
پنجره را باز کردمِ تا پایین فاصله اى بالغ بر ٧متر بود ،اما هر چه بود تصمیم خود را گرفتم .به سمت در رفتم
وگوش کشیدم .هیچ صدایى نمى آمد واین یعنى تا وقتش به سراغم نخواهند آمد.باز به سمت پنجره برگشتم وبا
دقت به اطراف نگاه کردم .واقعا پایین رفتن مساوى با مرگ بود که براى من مردن شیرین تر از ماندن در اتاق
بود.تنها چیزى که مى توانستم از آن براى پایین رفتن رویش حساب کنم  ،همان شاخه درختى بود که مقابل
پنجره قرار گرفته بود.شاخه اى بسیار نازك ،که مطمئنن وزن مرا تحمل نخواهد کرد.قبل از اینكه ترس به دلم
راه پیدا کند ،پنجره را کامل باز کردم وبه لبه ى دیوارش رفتم .قلبم از شدت ضربان ،در حال انفجار بود وتنم از
استرس خیس عرق.دستم را به شاخه ى نازك گرفتم و خودرا به خدا سپردم.هر دو دستم را محكم به شاخه
گرفتم وخودرا ازپنجره به پایین انداختم.حدسم درست بود شاخه قدرت تحمل وزنم را نداشت و کامل به سمت
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پایین رفت ومرا به درخت کوبید.دستم از شاخه رها شد وغیر ارادى شاخه اى دیگر که زیر دستم آمد گرفتم
وباز به درخت کوبیده شدم واز فاصله اى٢مترى روى زمین پرت شدم.
درد تمام وجودم را گرفته بود .بدتر ازآن درد دستم بود که مرا بى حال کرده بود.از روى زمین که به صورت دَمر
و روى دستم افتاده بودم ،بلند شدم وبا دیدن دستم که استخوان آرنجم بیرون زده بود،شوکه شده بودم.به خاطر
افتادنم روى آن ،استخوان آرنج دستم شكسته وپوسته دستم را پاره وبه بیرون زده بود.شالم را از سر برداشتم
وبه گردنم گره زدم وبا تمام دردى که مرا تاپاى مرگ برد ،دستم را به روى شال انداختم واز جایم بلند شدم.مچ
پاى راستم تیر میكشید ونشان میداد اوضاع خوبى ندارد اما چاره اى جز رفتن نداشتم.من نه مى دانستم کجا ونه
حتى میدانستم چقدر زمان براى فرار داشتم ،تنها میدانستم باید بروم.
راه افتادم واز میان درختانى بلند روبه پایین حرکت کردم تا بتوانم خود را نجات دهم.
درد دستم به قدرى زیاد شده بود که دیگر توانى براى ادامه ى راه نداشتم .انگار واقعا آنجا جنگل بود نه باغ .هوا
تاریك شده بود ومن همچنان در حال رفتن بودم.تنها روشنایى نور ماه بود که آن هم با گذر از شاخه و
برگ چیزى از نورش باقى نمى ماند.با رسیدن به جاده اى باریك متوجه شدم اشتباه کرده ام و واقعاً در جنگل
بودم .لگر راه جاده را میرفتم ،به احتمال زیاد مرا پیدا میكردند.براى همین در امتداد جاده از همان داخل جنگل
به سمت سر پایینى راه افتادم.همانطور لنگ لنگان قدم بر میداشتم که با شنیدن صداى ماشین ،سر جایم
ایستادم.با دیدن نور ماشین که از باال مى آمد خودرا به درخت کناریم رساندم وپشت آن پنهان شدم.ماشین
شاسى بلند مشكى پایین آمد ومن با دیدن همان لعنتى که مرا به این روز در آورده کامل به پشت درخت رفتم.با
سرعتى کم در حال پایین رفتن بودند واین یعنى به دنبال من مى گشتند.بعد از عبور آنان تصمیم گرفتم جنگل را
پایین بروم تا خدایى ناکرده گیر آنان نیوفتم.
یك ساعتى مى شد که از جاده دور شده بودم ودیگر نایى براى رفتن نداشتم.به قدرى تشنه بودم که زبانم به
سقف دهانم چسبیده بود.همانطور پایین مى رفتم که با شنیدن صداى آب ،گوش تیز کردم وسر جایم ایستادم.از
صداى خروشان آب معلوم بود رودخانه اى پیش رویم است .براى رهایى از تشنگى ،جانى دوباره گرفتم وبا
سرعت بیشتر قدم برداشتم.بعد از چنددقیقه  ،بالخره به رودخانه رسیدم وبى آنكه صبر کنم جلو رفتم وکنارش
نشستم .مشتم راپر ازآب کردم وبا ولع خوردم .روى لباسم براى آب خوردنم خیس شده بود وباعث لرزم شده
بود.کنار آب روى زمین نشستم وبه اطراف نگاه کردم.رو به رویم کوه وپشت سرم جنگل بود.من
در کجابودم؟ تنها خدا میتوانست راه را نشانم دهد .نباید وقت رااز دست میدادم  ،باید قبل از اینكه تمام آدم
هایش را در این منطقه براى پیدا کردنم اجیر مى کرد از اینجا دور مى شدم.با باال آمدن نفسم ،دوباره راه افتادم
واینبار از کنار رودخانه به سمت پایین رفتم.آب کمتر وراه پهن تر شده بود .یاد معلم تاریخ مان افتاده بودم که
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مى گفت پایین هر رودى یك آبادیست.اى کاش حرفش درست در بیاید .واقعا دیگر توان تحمل درد دستم را
نداشتم.
همانطور پایین مى رفتم که جلوتر از خود چند نور دیدم.جلوتر رفتم وبا دیدن چند خان،ه تمام وجودم لبریز از
شادى شد.به راه خود ادامه دادم وتا رسیدن به آبادى از راه نایستادم.
به دهاتى کوچك رسیدم که خانه هایش تمام از کاهگل بود ودر آن وقت شب تمام کوچه هایش خالى از آدم بود
.شال را از دور گردنم باز کردم وبه سر انداختم ودستم را با دست دیگرم گرفتم.خانه ها برق هایشان روشن بود
اما صدایى از خانه ها بیرون نمى آمد.وسط کوچه اى که در آن چند خانه ى بزرگ قرار داشت ایستادم وسرم را
روبه آسمان کردم.
:خدایا خسته شدم .خودت راه رو بهم نشون بده.در خانه ى روبه رویم باز شد ودخترى با لباس محلى بیرون آمد.با دیدن من ،از ترس قدمى به داخل
خانه گذاشت وبا لهجه اى که شباهت به لهجه ى شمالى داشت ،پرسید:
:تو کى هستى؟در دل خدایم را شكر کردم وگفتم:
:نمى دونم .من گمشده بودم که از اینجا سر در آوردمدختر نگاهش مهربان ولحنش دوستانه شد
:عیبى نداره؛ ترس به دلت راه نده .االن پدرم را صدا میزنم.در را همان طور باز گذاشت و وسط حیاط رفت و پدرش را صدا زد.کسى از خانه شان بیرون آمد ومرد روبه دختر
گفت:
:چیه دختر؟ حیاط گذاشتى روى سرت؟دختر سرش را روبه من چرخاند .ولبخندى زد وخطاب به پدرش گفت:
:مهمان گم شده داریم باباصداى کشیده شدن دمپایى هایش نشان از آمدنش را میداد.همراه دختر مردى میانسال آمد وبا لبخند زدن گفت:
:دخترجان چرا به این شكل افتادى ؟!جلوتر رفتم وگفتم .
:من احتیاج به کمك دارم .مى تونید کمكم کنید؟مرد داخل کوچه آمد وهمراه دختر مقابلم ایستاد.
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:باشه دختر جان ،آروم باش.اول بیا داخل کمى به زخمت برسیم بعد هر کمكى خواستى من هست(.دست بهروى چشم هایش گذاشت) به روى چشم.
همراهشان به خانه رفتم.زنى که مادر همان دختر بود ،به استقبالمان آمد ومرد به او گفت:
:مهمان خداست ؛راه گم کرده.زن با خوشرویى خندید.
:خوش آمدید ؛بفرمایید .خواستم به داخل اتاق بروم که تازه متوجه ى پاهاى کثیف وخون آلودم شدم.عقب رفتم وگفت:م
:تو نمیام .پاهام زخمى وکثیفمرد نگاهى متعجب به پاهایم انداخت وگفت:
:مهم نیست.روبه دخترشد.
:آهو،یك تشت آب با دستمال تمیز بیار تا پاشو بشوریم وزخماش رو ببندیم.از خستگى روى پله ى مقابل در نشستم وپایم را دراز کردم.آهو ،با تشت آبى برگشت وخواست پایم را بشوید
که نگذاشتم وخود با دست سالمم آن را شستم واو برایم با دستمال هایى بزرگ وسفید برایم بست.به قدرى درد
دستم زیاد بود که در طول تمام راه ،اصال متوجه ى زخمى شدن پاهایم نشده بودم.بعد از تمام شدن بستن
زخمم ،همراهشان وارد خانه یشان شدم .خانه اى که کل آن دو اتاق بود .زن برایم لیوانى از شربتى که نمى دانم
چه بود آورد و گفت :
:بخور تا راه نفست باز بشه.بى تعارف لیوان را ازدستش گرفتم وتا قطره ى آخرش را نوشیدم.
مرد به کنارم آمد وبا دیدن دستم گفت:
:شكسته ؛باید جاش بندازم.نگاهش کردم.
:ولى این استخوانش بیرون زده.آهو کنارم نشست ودست روى شانه ام گذاشت.
:نگران نباش؛ پدرم در این اهالى شكسته بنده . 174سمانه امینیان www.98iia.com
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زن با چندین پارچه وتشت پر ازآبى کنارم نشست ومرد آستین تى شرتم تا شانه ام باال زد وزن پارچه را در
دهانم گذاشت وگفت:
:چند نفس عمیق بكش .خواستم بپرسم براى چى که درد کشنده اى در تمام وجودم جارى شد وبا ضعفى که من داشتم  ،مرا از حال برد.
با درد دستم از خواب بیدار شدم و در جایم نشستم .هنوز کامل هوا روشن نشده بود .به دستم نگاهى
انداختم .گچ گرفته شده بود وبا پارچه اى به گردنم بسته شده بود.درد امانم را بریده بود.نگاهى به اطراف
انداختم ودر همان جایى که از درد بی هوش شده بودم برایم جا پهن کرده بودند .گوشه ى اتاق آهو خوابیده بود
وبه احتمال زیاد ،زن ومرد در اتاقى دیگر در خواب بودند.از جایم بلند شدم تا به دستشویى بروم.به سمت در
رفتم وآن را آرام باز کردم وبعد به بیرون رفتم.سوز هواى صبگاهى لرزه اى در جانم انداخت .دمپایى هاى آهو را
به پایم کردم وبه حیاط نگاه کردم .انتهاى حیاط ،در قسمت راستش ،اتاقكى بود که به احتمال زیاد باید دستشویى
مى بود.
درد وسوزش پاهایم مانع از برادشتن قدم هایى بلند مى شد.بعد از دستشویى ،مقابل روشویى قرار گرفتم ودست
هایم را شستم.به صورتم آب زدم واز درد صورت به خود پیچیدم .آینه را نگاه کردم .وایى! خدایا من با این
چهره ،دیشب مقابل آن دختر ظاهر شده بودم !؟بی خود نبود جا خورده بود واز ترس به داخل خانه شان
برگشت.دیشب به قدرى خسته ودستم درد میكرد که اصالً به یاد زخم هاى صورتم ویا پاى برهنه ام نبودم.چه
کسى باورش میشود  ،دخترى با دست شكسته وصورتى زخمى ،بدون کفش ٦ساعت پیاده رفته باشد!؟؟ تنها
کسانى مرا مى فهمند که از ترس آبرویشان پا به فرار گذاشته باشند.
به داخل برگشتم ودر را بستم.با صداى در ،آهو بیدار شد ودر جایش نشست.
سالم کردم وبه جایم رفتم.
:ببخشید بیدارت کردم.به بیرون نگاهى کرد وگفت:
:وقته اذانه ؛ باید بیدار مى شدیم.از جایش بلند شد وبه سراغ سماور گوشه ى اتاق رفت .پارچ پر آب کنارش را در آن خالى کرد وزیرش را
روشن کرد.به جایش برگشت وبا دیدنم:،لبخندى زیبا به روى صورت نشاند وپرسید
:بهترى؟دالیا:بد نیستم؛ ولى درد دستم زیاده.
آهو:به خاطر استخوان وبخیه هاى دستته.
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دالیا:بخیه؟؟؟
:اره بابام براى بستن جاى زخمت ،مجبور شد چند تا بخیه برات بزنه.تشكر کردم وپرسیدم:
:من مى تونم یه زنگ بزنم.آهو:اره ؛بابا جان بیدار بشه بهش مى گم.
:راستى اینجا کجاست ؟:روستاى وانا نزدیك به آمل.وایى خدایا من کجا بودم ؟!اصال از کجا به اینجا آمده بودم؟؟
بعداز ببیدار مرد وزن ،از آنان خواستم زنگى بزنم که زن سریع تلفن خانه را برایم آورد وگفت:
:مظفر خان ،رفتن نون بگیرن .من وآهو هم پایین تو آشپزخونه هستیم؛ راحت باش .به سمت در رفت وآهو را صدا زد .تلفن را از جایش برداشتم .باید به چه کسى زنگ میزدم؟ مطمئناً ساسان خانه
و خانواده ام را زیر نظر گرفته بود وبه آنها نمى توانستم زنگ بزنم.میالد هم که از روز اول زیر نظر ساسان بوده
وحتى شاید آمدن به ایران اوهم جزو نقشه هاى ساسان باشد.در این وقت صبح ،تنها کسى که برایم مانده بود و
مى توانستم با او تماس بگیرم آروان بود.تلفن را برداشتم وشماره اش را گرفتم.بوق ها یكى پس از دیگرى
خورده مى شد ومن همچنان منتظر شنیدن صداى آروان بودم.ناامید شدم وخواستم تلفن را روى دستگاهش
بگذارم که صداى خواب آلودش را شنیدم.
آروان:بله؟
دالیا:سالم.
سكوت کرد ونفس هاى پشت همش نشان میداد از جایش بلند شده است.
آروان:دالیا،تو معلومه کجایى؟
دالیا:آروان ،گوش کن ؛وقت ندارم  .میتونى بیایى دنبالم؟
مكثى کردوگفت:
آروان:کجا باید بیام؟
دالیا:روستاى وانا ،نزدیك به آمل ؛ اومدى تو روستا  ،سراغ خونه ى مظفر شكسته بند رو بگیر.فقط با خودت یه
جفت کفش با یه دست مانتو ولباس بیار .
آروان:سعى مى کنم زود خودم رو بهت برسونم.
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دالیا :منتظرم.
با قطع تلفن  ،به جایم برگشتم وترجیح دادم انتظار را در خواب بگذرانم.
موهایم نوازش مى شد ودستى به روى صورتم کشیده مى شد.کسى به روى صورتم خم شد ونفس هایش گوشم
را به قلقلك انداخت وصدایم زد:
:دالیا جان ؟چشم گشودم وصورت چرخاندم.در آن فاصله ،تنها چشم هاى میشى رنگش را مى توانستم ببینم.عقب رفت و با
دیدن صورتم اخم کرد وبا ناراحتى پرسید:
:کار میالده؟پوزخند زدم واز جایم بلند شدم ونشستم.نگاهش به دست گچ گرفته وبعد به صورتم افتاد.دستش را جلو آورد
وچانه ام را گرفت وبا ناباورى پرسید:
:کى تورو به این روز در آورده؟سرم را به عقب کشیدم وبى توجه به سوالش پرسیدم:
:لباس آوردى؟اوهم توجه اى به سوالم نكرد وبا عصبانیت پرسید:
:کار اون مردك .آره؟پوفى کشیدم.
:آروان االن حوصله ى سوال جواب ندارم .دنبال یه جاى امن مى گردم .جایى که حتى نازار هم ازاون اطالعىنداشته باشه.
از جایش بلند شد .
:تو اون ساك کنار دیوار،چند دست لباسه ،بپوش؛بیرون منتظرت هستم.با رفتن او ،آهو به داخل آمد وکمكم کرد تا مانتوى نازار را به تن کنم.با پوشیدن مانتو وشالى تمیز،به حیاط رفتیم
.آروان درحال صحبت با مرد بود.هر کارى کردم ،نتوانستم کفش هاى نازار را با آن همه پارچه ى بستن شده به
دور پاهایم بپوشم ودست آخر با دمپایى هاى مردانه ى مرد ،رضایت به رفتن دادیم.
از مرد وخانواده اش همراه آروان تشكر کردم وبه بیرون خانه آمدم.با دیدن ماشین شاسى بلند مشكى
رنگ ،نفس در سینه ام حبس شد وبه عقب رفتم.با برخودم به آروان ایستادم .رد نگاهم را گرفت وگفت:
:ماشینم بنزین نداشت براى همین با ماشین بابا اومدم. 177سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

نفسى بلند کشیدم وبعد با خیال راحت به سمت ماشین رفتم.با افتادن در جاده ،آروان نیم رخم را نگاه کرد
وگفت:
:میدونم وقته مناسبى براى سوال جواب نیست،ولى من دارم با دیدن وضعیتت دیوانه میشم .پس بگو تا خیالمراحت بشه.
نگاهش کردم.
دالیا:چى بگم ؟
ماشین را کنار خیابان نگه داشت وبه رویم چرخید.
آروان:کار کیه؟
دالیا:ساسان .
یك ابرویش باال رفت.
:ساسان؟:برادر شوهرم.خشمگین شد ودستش را مشت کرد وبه روى فرمان ماشین کوبید.
آروان:وایى دالیا ؛تو چه آدم کله شقى هستى.بهچه جراتى این کارو باهات کرده؟
به روى جاده شدم .
:اینكارش حتى یك صدم ضربه هاى قبلش نیست.به نیم رخم خیره ماند .
-:یعنى چى؟
پوزخند زدم.
:چند سال بعد از زندگى ،سروکلش پیدا شد.سینارو برد تو کار قاچاق مواد مخدر .اوایلنفهمیدم اما بعد فهمیدم .با این حال ،براى بهارم سكوت کردم وبه زندگی نكبتم ادامه دادم .چند وقتى مى شد با
حال بدى به خونه میومد که یه شب بهش اعتراض کردم وبدتر از این زخم ها به سرم آورد.بعد از اون ،هربار که
با اون حال میومد بهارو مى خوابوندم وخودمم به اتاقم مى رفتم.یه شب که دوباره با اون حال اومد ،سریع بهارو به
اتاقش وبعد از خوابیدن اون به اتاقم رفتم و قرصى آرامبخش خوردم وخوابیدم.با صداى جیغ بهار چشم باز
کردم .به تصور اینكه از روى تخت افتاده باشه سریع به اتاقش رفتم که اى کاش نابود مى شدم ولى اون صحنه رو
نمى دیدم........
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تمام اتفاق هارا برایش تعریف کردم واو تنها گوش کرد ولحظه به لحظه دستش به دور فرمان بیشتر فشرده مى
شد .با گفتن ازدواج اجبارى ام سكوت کردم وبه صورتش نگاه کردم .چشمهایش به خون افتاده بود ورگ روى
پیشانى اش برجسته شده بود.
نیش خند زدم وادامه دادم.
:این ها همه به یك طرف ،خیانت صدرى ومریم طرفه دیگهِبا فریاد پرسید:
:چى؟دالیا:صدرى براى جاسوسى ساسان اومده بود وسینا براى کنار گذاشتن ساسان مدارکى که مربوط به پلیس بین
الملل میشه ،جمع کرده بوده ومربوط به کارهایى که ان ور انجام میداده .صدرى هر کارى مى کنه تا اونا رو پیدا
کنه اما موفق نمى شه ،تا اینكه درگیرى هاى من با سینا شروع میشه وبدتر از اون ،پلیس ایرانم متوجه کارهاى
خالف ساسان میشه ویكى ازماموران کار کشتشون رو مامور یا بهتر بگم موى دماغ ساسان مى کنن؛ انقدر
پاپیچش مى شه تا اینكه یه سرى مدارك ازش پیدا مى کنه وکال ممنوع الخروجش مى کنن .براى زمین زدن
مامور ،صدرى نقشه مى کشه که از من استفاده کنه وبا جور کردن مراسم عقد وبه نظر کمك کردن اون ها به من
،منو به عقد میالد در میارن تا با دزدیدن بهار ،من رو مجبور به هرکارى بكنن .اما سرنوشت بازى خودشو مى
کنه و ساسان به دنبال مدارکیه که من حتى یكبار هم اونو ندیدم .مریم رو هم تو زندان براى زیر زبون کشى اجیر
مى کنه که بازم تیرشون به خطا میره ودستشون همچنان داخل حنا باقى مونده.
به صورتم نگاه کرد ودر چشم هایم خیره ماند.نمى دانم چه چیزى در نگاهش بود که مرا هم پایبند نگاهش کرده
بود.با بوق ماشینى به خودش آمد و گفت:
:برو عقب استراحت کن تا برسیم.می دانستم براى درك وفهمیدن تمام این اتفاقات،نیاز به زمان دارد .براى همین ،صندلى را تا انتها خواباندم
وگفتم:
:همین جا خوبه؛ فقط دارى کجا میرى؟ماشین را روشن کرد وبه راه افتاد.
آروان :تهران.
بر عكس اعتمادى که به صدرى داشتم ودر تمام مدت دل نگران بودم ،این بار با اعتماد کردن به آروان ،بى
نهایت آرام گرفته بودم ودر کنارش بر خالف تمام این چند سال زندگیم که در جنگ و پریشانى بود ،به إرامش
رسیدم.
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آروان :دالیا جان؟
با صداى آروان چشم گشودم ودر جایم نشستم،نگاهش کردم .من اشتباه مى کردم یا او واقعا لبخند بر لب
داشت.
.دالیا:سالم
.آروان :سالم عزیزم
.هر دو ابروهایم باال رفت
:جانم؟؟!لبخندى کوچك زد
:چیه ؟عادت کردى همیشه دعوا کنیم؟؟!.به روى خیابان چرخیدم
.دالیا:آخه عادت به دلبرى کردنم نداشتم
بلند خندید و زیر لب دیوانه اى گفت واز ماشین پیاده شد .خیابان برایم آشنا نبود .در ماشین باز شد وآروان با
همان لبخند بر روى لب هایش گفت:
:بهتره از این به بعد ،به این برخوردم عادت کنى ؛اونى که تو باهاش آشنا شدى ،با من غریبه بود.:از ماشین پیاده شدم وپرسیدم
:ما کجا هستیم؟در ماشین را بست  .قفل کرد واز روى پل به پیاده رو رفت.
.آروان  :آوردمت خونه ى خودم
.به دنبالش رفتم
 :خونه ى خودت؟.مقابل آپارتمانى ایستاد
:فكر نمى کردى که من با پدر مادرم زندگى کنم؟؟به داخل رفتیم ومقابل آسانسور ایستادیم.
.دالیا  :چرا دقیقا همی فكرو مى کردم
:به چشم هایم نگاه کردو با حالتى خنده دار ،گفت
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 :البد زنم براى همین رفته؟خندیدم وبا لحن شوخى گفتم
:-.اون که جونش رو برداشته ورفته
نوك بینى ام را کشید .
دالیا :چرا توام مثل میالد به این بینى من گیر دادى؟
لبخند از روى لبانش رفت .کمى جدى شد وبا رسیدن آسانسور در طبقه ى سوم ،در را باز کرد وجلوتر از من
:پیاده شد.به دنبالش رفتم و آپارتمان تك واحد بود .آروان در را باز کرد وکنار در ایستاد وگفت
 :-.برو تو
به داخل رفتیم .جلوى در مقابل جاکفشى ،دمپایى هاى مظفر را از پایم بیرون آوردم وبه سالن بزرگى که با نهایت
سلیقه چیده شده بود رفتم.سالنى بزرگ که با دودست مبل راحتی سفید وآبى ویك مبل سلطنتى تمام چوب
 ،به همراه میز ناهار خوریش چیده شده بود .روبه روى در خانه ،راه رویى که به سمت راست وچپ راه
داشت  ،دیده مى شد .در سمت چپ ورودى خانه  ،آشپزخانه اى اپن بود.آروان از کنارم گذشت وگوشى وسوئیچ
ماشینش را روى میز گذاشت وروبه من ایستاد.
 :-.بهتره یه دوش بگیرى
.جلوتر رفتم
 :-.لباس ندارم
.چرخید وبه سمت همان راه رو رفت
آروان :نگران نباش؛ اینجا لباس هست .بهت میدم.
با رفتن او ،به روى یكى از مبل هاى راحتى نشستم.آروان چند دقیقه بعد همراه یك دست لباس برگشت و کنارم
روى دسته ى مبل گذاشت وبه آشپزخانه رفت.از کشوى زیر میز آشپزخانه ،چند کیسه ى بزرگ بیرون آورد و به
:سمتم آمد.مقابلم رو زانوهایش نشست وگفت
.آروان:دستت رو بیار جلو
تكیه ام را از مبل جدا کردم وبه جلو رفتم وبا دقت تمام گچ دستم را با کیسه ها پوشاند وبعد پارچه ها را از روى
پاهایم باز کرد.با دیدن وضعیت پاهایم ابروهایش را در هم فرو کرد و خط مابین پیشانى اش را به نمایش
گذاشت.
آروان :دالیا ،با این پاهاى بدبخت چیكار کردى تو ؟
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به پاهایم نگاه کردم و پوزخند بر گوشه لب نشاندم.
 :وقتى پاى آبروت وسط باشه؛ پا که هیچ ،از همه جونت مى گذرى.با یاد آوریه دلیل فرارم واینكه از کجا تا کجا پیاده رفتم ؛ با عصبانیت از جایش بلند شد وبه سمت همان راه رو
:رفت واین بار به سمت راست راه رو رفت .در بین راه با خود گفت
:-.فقط دستم بهت برسه ساسان ملكى
صدایم زد .از جایم بلند شدم و با تمام سوزشى که کف پاهایم داشت  ،به سمتش رفتم.راه رو به دو قسمت تقسیم
شده بود.از سمت راست  ،با سه در و از سمت چپ با دو در  ،به سمت در نیمه باز رفتم.همزمان با رسیدن
:من ،آروان از حمام بیرون آمد و سربه زیر گفت
:وان رو برات آماده کردم .بهتره کمى داخلش استراحت کنى ..چرخید وبه درى دیگر که داخل حمام بود ،اشاره کرد
 :اون در به داخل اتاق باز مى شه .میتونى از اون اتاق استفاده کنى؛ لباسات رو میزارم اونجا.از اینكه او این همه به فكرم بود وتمام حواسش به راحتی من بود ،خجالت کشیدم وسرم را به زیر انداختم.
!دالیا:مرسى
بى حرف از کنارم گذشت وبه سالن رفت.داخل حمام شدم .حمامى بسیار بزرگ که با دیوارهایى کوتاه به سه
بخش تقسیم شده بود .قسمتى وان حمام ،قسمتى دوش وقسمت کناری در،دستشویى فرنگى بود .وسط حمام هم
سكویى گرد از سنگ وجود داشت که مرا یاد حمام هاى ترکى مى انداخت .به سمت وان رفتم وبا دیدن قیچى لبه
ى وان ،لبخند زدم.او فكر همه چیز را کرده بود.
برعكس تمام این مدت ،آروان وان را پراز آب گرم ،چیزى که از یاد برده بودم کرده بود وبا این یاداورى ،باعث
آرامش وکم شدن دردهایم شده بود.حوله ى تنی آویزان شده بر روى دیوار رختكن را پوشیدم وبه اتاق
رفتم.اینجا خودش خانه اى کوچك بود.سالنى که حداقل پنجاه متر بود  .باالى سالن ،تختى دو نفره و ،پایین
سالن ،مبل راحتى وتلویزیون مقابلش ودر روبه رو و کنار پنجره ها ،آشپزخانه اى بسیار کوچك که تنها یك
سینگ،یخچال کوچكى کنار دیوار و دستگاه هاى چایى ساز وقهوه ساز روى کانتر روبه اتاق قرار داشت.این اتاق
واقعا زیبا وخوش رنگ چیده شده بود.مطمئناً کسى اینجا را چیده که از دکوراسیون میدانسته .اتاق پر بود از رنگ
هاى سفید ،آبى نیلى،بنفش بادمجونى،صورتى ولیمویى .واقعاً که آدم خوش سلیقه اى بوده است.
آروان ،لباس هارو به روى مبل گذاشته بود .با دیدن لباس ها ،بارى دیگر خجالت کشیدم .او بازهم با فكر همه
چیز ،برایم لباس آماده کرده بود.
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بعد از پوشیدن لباس ها  ،به داخل حمام رفتم ولباس هایى که نشان از گذراندن یك شب وحشتناك را داشت ،در
سطل زباله ى داخله حمام ریختم ودر آن را گره زدم .راه رفتن برایم واقعاً سخت بود وباید باز هم پاهایم را
پانسمان مى کردم .آروان در آشپزخانه مشغول چیدن میز بود.به میز نگاه کردم .میز صبحانه چیده بود .اصالً
متوجه ى گرسنگى ام نبودم .با برگشتن به سمت میز ،مرا دید و باز لبخند زد.این مرد امروز زیادى لبخند نمى
!زند؟
.آروان :بیا بشین
بى حرف وارد آشپزخانه شدم ولنگ لنگان پشت میز نشستم.آروان چایى هارا روى میز قرار داد وبعد به سراغ
کابینتى در گوشه ى آشپزخانه رفت وبا جعبه ى کمك هاى اولیه برگشت.مقابل پایم روى زانوهایش نشست
وپایین پاچه ى شلوارم را باال زد وبا دقت پایم را پانسمان کرد .واقعا این مرد همان آروان قبل است؟؟ از جایش
بلند شد ونگاهى به صورتم انداخت وپمادى از داخل جعبه بیرون کشید.تمام زخم هاى پشت پلكم وپیشانى ام را
.با آن پماد پوشش داد و با رسیدن به زخم کنار لبم به چشم هایم نگاه کرد وپماد را به سمتم گرفت
.آروان:اینو بزنرو زخمات .نمیزاره اثرى ازشون بمونه
پماد را از دستش گرفتم و به روى زخم هاى لبم آن را زدم.آروان لقمه اى از گردو و پنیر برایم گرفت و به سمتم
.گرفت
:-.بخور ؛ فكر کنم چند روزى میشه چیزى نخوردى
تشكر کردم ولقمه را از دستش گرفتم.با خوردن لقمه ،لقمه اى دیگر برایم گرفت وتا آخر صبحانه،به کارش
:ادامه داد.با سیر شدنم ،آخرین لقمه را از دستش گرفتم وگفتم
:مرسى؛ دیگه نمى خورم.:اخم کرد وبا ناراحتى ،گفت
:اندازه ى یه گنجشگ خوردى؛ این چه وضعیه؟لبخند زدم وتشكر کردم .لیوان چایى ام را برداشتم واو مشغول صبحانه خوردن شد.با تمام شدن صبحانه اش ،از
:روى صندلى اش بلند شد تا میز را جمع کند.از جایم بلند شدم تا کمكش کنم که مچ دستم را گرفت وگفت
:بیا برو تو حال بشین؛ االن میام.به صورت مهربانش نگاه کردم وبا لبخند گفتم:
! :-امروز زیادى مهربون شدى
مچ دستم را رها کرد  .لیوان هاى چایى را برداشت و به سمت سینگ رفت.
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.آروان  :برو دالیا ؛شیطون نشو
منظورش را متوجه نشدم اما دنبالش را نگرفتم وبه سالن رفتم.
به سالن رفتم و مقابل تلویزیون روى مبل راحتیسفید رنگ نشستم .تا االن ساسان حتما عكس العمل نشان داده
بود .دلشوره اى به جانم افتاد وبا یاد آوریه تهدید ساسان بدتر شدم .به احتمال زیاد ،اگر دستش به من
نرسد ،سراغ تیام خواهد رفت .خواستم از جایم بلند شوم که آروان آمد و ورى مبل کناریم نشست.عقب رفتم وبه
مبل تكیه دادم
دالیا :آروان ،نگران تیامم .مى شه بهشون زنگ بزنى؟
لبخند زد واز روى میز موبایلش را برداشت.
 :آروم باش؛ االن زنگ مى زنم.بعد از چند بوق ،بالخره جواب داد.آروان موبایل را روى اسپیكر گذاشت وشروع به صحبت کرد.
آروان :سالم ،خبرى نشد؟
صداى خسته و ناراحتش را شنیدم.
 :نه خبرى نشده .میالد مى گه روش رو تا جاده ى هراز زدن ولى بعدش معلوم نیست کجا بردنش.از ناراحتى وغم درون صدایش  ،بغض در گلویم پیچید.نمى توانستم او را از خود مطلع کنم چون احتمال داشت
در خانه مان دستگاه شنود کار گذاشته باشند یا حتى تلفنمان را بشنوند.
آروان  :نگران نباش؛ دالیا مى تونه از خودش مراقبت کنه .
به یكباره به زیر گریه زد وگفت :
 :آروان ،دالیا تنهاست .دالیا خیلى وقته که تنهاست . .من واقعا شرمم مى شه بگم برادرشم؛وقتى اون این همهدرد کشید ،ولى خم به ابرو نیاورد.
تازه مى فهمم چرا دوست نداشت زنده بمونه  .تازه مى فهمم دردش از مرگ بهارم بیشتر بوده.آروان اون
درد کارهای سینا رو چه جورى تحمل کرده ؟؟ اون انقدر مهربون بود که بخاطر به خطر افتادن من ،حتى یك
کلمه هم به روى من نیاورد.من خیلى پستم؛ پون نتونستم کنارش باشم.خیلى پستم چون نتونستم مراقبش
باشم .خواهری من ،همیشه مراقبم بود .بعضى موقع ها از دست کاراش حرص مى خوردم چون مثل مامانم محبت
مى کرد ،تازه مى فهمم مهرش خواهرى نبود بلكه مادرانه بود  .دارم دیوونه مى شم .اگر بالیى سرش
بیاد ،خودم رو هیچ وقت نمى بخشم؛ هیچ وقت!
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اشك هایم آرام از گوشه ى چشم هایم سرازیر شد ومن توانستم اندکى از بغضم کم کنم.
آروان نگاهى به چشم هاى بارانى ام کرد وبه تیام گفت:
 :ما همه به خاطر قضاوت اشتباهمون به دالیا مدیونیم .هرچند مطمئنم که انقدر قلب بزرگى داره که حتى به دلهم نگرفته  ،اما به وقتش از دلش در میاریم .
در عمق چشم هایش اسیر شده بودم و نمى توانستم نگاهم را از آن چشم ها بگیرم  .نمى دانم در نگاهش چه
بود ،اما هر چه بود ،مرا آرام و دور از این دنیا مى کرد.
با صداى تیام به خودش آمد و نگاهش را دزدید.
تیام  :امیدم فقط به خداست ؛ فقط دستم برسه به اون آدمایى که خواهرم رو دزدیدن.
آروان  :مراقب خودت وخانوادت باش .ممكنه داستان اونجورى که ما فكر مى کنیم نباشه ؛ بى گدار به آب نزن.
تیام :باشه .فعالً!
با قطع تماس پرسیدم.
 :شما چه جورى فكر مى کنید؟؟ تیام از کجا فهمیده بهار چى کشیده؟به مبل تكیه دادوبا همان نگاهى که رنگش عوض شده بود ،گفت:
 :اینكه شاید شما رو گروگان گرفته باشند و اینیعنى ؛ برادر آقا میالد نخواسته اصل ماجرا رو بشه وجالب اینكه خود میالد یه قسمت کوتاه گذشته رو گفته.
دالیا:برادر میالد؟اصال چرا باید میالد قسمتى از گذشته ى منو بگه؟
آروان  :میالد به برادرش خبر داد.
دالیا :جالبه !حتى جالب تر از اون ،اینكه برادرش پنهان کارى کرده .به نظرت چه دلیلى مى تونه داشته باشه یا
اصال دلیلى براى کار میالد وجود داره؟؟
دستى به ریش هاى کوتاهش کشید.
 :نمى دونم ولى این نشون میده اونها هم چیزىبراى پنهان کارى دارن .البته به نظرم میالد از دهنش در رفت که بهار چه اتفاقى براش افتاده.
دالیا :من باید چیكار کنم ؟
نفسى بلند کشید وبه جلو آمد.دسته اى از موى بازم را به دست گرفت وبعد گفت:
:بهتره برى موهات رو خشك کنى .منم یه چندتا تلفن بزنم بعد حرف میزنیم. 185سمانه امینیان www.98iia.com
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موهایم را از دورم جمع کردم و به شانه ى چپم ریختم .
 :خشك مى شن؛ عادت ندارم به خشك کردن موهام.به ظاهر اخمى کرد و گفت:
 :بیشتر سردرد هایى که مى گیرى ،براى همین خشك نكردن موهاته .از جایش بلند شد.
آروان  :بیا تا بهت سشوار بدم .
دالیا  :من با این یه دست ،چه جورى این همه مورو سشوار کنم ؟
آروان  :جهنم و ضرر! خودم برات سشوار مى کشم.
از جایم بلند شدم وبه دنبالش رفتم .وارد همان اتاق شد و به صندلی میز آرایش اشاره کرد .
آروان :برو بشین اونجا؛ تا من از کمد سشوار بیارم.
به پشت میز آرایش نشستم وآروان به سمت کمد کنار در حمام رفت واز داخلش سشوار را بیرون آورد .با دقت
تمام ،موهایم را خشك و بعد برایم بافت .به شوخى گفتم:
 :خوش به حال آفشید ؛با همچین بابایى !ناگهان به یاد بهارم افتادم .او چرا همچین پدرى نداشت ؟اصالً او چكار کرده بود که مستحق پدرى مثل سینا بود.
آروان دستش را جلوى صورتم به حرکت در آورد وگفت:
:کجا رفتى تو؟لبخندى کوتاه زدم .
:هیچى؛ همین جا هستم.در چشم هایم خیره شد وبعد از مدتى پرسید:
 :تو با میالد چیكار می کنى؟جا خوردم از سوال بى موقعه اش!
دالیا :چه طور ؟
 :ازش جدا مى شى؟دالیا :خوب معلومه؛ من و اون ،تكلیف خودمون رومى دونیم .
پوزخند زد.
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 :تو آره؛ ولى اون نه.دالیا:یعنى چى؟
سكوت کرد وباز در چشم هایم خیره ماند.
 :حسى بهش پیدا نكردى؟نیش خند زدم.
 :چه حسى مى تونم بهش پیدا کنم ؟وقتى سر جمع ،سه دفعه دیدمش واز اون سه دفعه تمام وقتش البته غیر ازروز آخر ،تو دعوا بودیم.
اخم کرد و پرسید :
 :اون روز کجا رفتین؟از لحنش ناراحت شدم .مثل خودش اخم کردم وخواستم از کنارش بگذرم که راهم را بست وبا لحنى بهتر گفت:
 :خواهش مى کنم جواب بده.خواهش ؟آن هم آروان بختیارى؟ واقعا حس عذاب وجدان و کنجكاوى آنقدر او را تحت تاثیر قرار داده بود.
سر بلند کردم و در آن فاصله ى کم به چشم هایش نگاه کردم.
دالیا :رفتیم خونشون .بعدشم با گفتن اینكه چرا از سینا باردار شدم وخیلى چیز هاى دیگه ،کمى استراحت کردم
وبعد شام ،من رو رسوند .
به روى صورتم خم شد وبا عصبانیت پرسید:
:حتما باید اونجا استراحت می کردى ؟ :آروان ،واقعاً نمى تونم درکت کنم .تو چرا از کوره در میرى ؟آروان  :واقعاً نمى تونى بفهمى چرا انقدر حرص مى خورم؟؟!
در نگاهش چیزى عوض شده بود که مرا از فهمیدنش عاجز مى کرد  .در سكوت ،نگاهش کردم  .اوهم همانطور
به چشم هایم خیره مانده بودم تا اینكه کم کم از عصبانیتش کاسته شد ونگاهش روى تمام صورتم به گردش در
آمد:
آروان  :دالیا ،دارى همه حساب کتاب زندگیم رو بهم میزنى .
دستش را باال آورد و خواست با پشت دست گونه ام را نوازش کند ،عقب رفتم وگفتم :
دالیا  :بهتره برى تماسات رو بگیرى .
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به خودش آمد .سریع صاف ایستاد وکالفه دستى به موهایش کشاند و به سمت در رفت و زیر لب گفت :
 :لعنت به شیطون !با رفتنش به روى صندلى نشستم و از حال خود متعجب شدم .قلبم دیوانه وار خود را به سینه ام مى کوبید و
صداى ضربانش به قدرى زیاد بود که به راحتى مى توانستم او را بشنوم .آن چه حالى بود ؟ من واقعاً تا به حال
این حس وحال را تجربه نكرده بودم.
با کنترل خود ،به سالن رفتم و آروان را روى مبل در خود دیدم .جلو رفتم وروبه رویش نشستم.سر بلند کرد و
نگاهم کرد .چرا نگاه هایش سنگین و طاقت فرسا شده بود.
دالیا :به نتیجه رسیدى؟
نگاه از چشم هایم نگرفت وهمانطور گفت:
 :محمد عطائى داره میاد اینجا.از ترس سریع از جایم بلند شدم و نفس زنان گفتم:
 :تو چیكار کردى؟او هم با نگرانى از جایش بلند شد وبه سمتم آمد؟
آروان :آروم باش دالیا؛ نمیزارم کسى اذیتت کنه.
عصبانى شدم .
 :براى چى به اون زنگ زدى؟ ساسان اون رو زیر نظر داره .حتما صداتون رو گوش کرده .دست هایش را بلند کرد وبازوهایم را گرفت.
:دالیا ،دالیا با توام  .آروم باش! بهت مى گم من اینجام .آروم باش !نگاهش کردم .این مرد ،صدایش آرامش داشت یا حضورش؟ او مرا چگونه آرام مى کرد ،وقتی خود قادر به
کنترل آرامش خود نبودم؟ مرا روى مبل نشاند وبه آشپزخانه رفت .با لیوانى آب برگشت و با خوراندن
آن ،بهم گفت:
 :خودش زنگ زد ومی دونست اینجایى؛ گفت میدونه بى گناهى .حتی میدونه از صدرى و مریم خیانتدیدى  .گفت باید حرف بزنه و قبل از اینكه همه چیز از بین بره ،باید یه چیز هایى رو بدونى.
دالیا :آروان اونا دارن میان من رو دستگیر کنن.
آروان  :دالیا  ،به جون آفشید قسم نمیزارم اذیتت کنن .تورو خدا آروم باش .
دالیا :آروان ،نمى خواستم کارم به اینجا بكشه.
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آروان :میدونم .
دالیا :فقط خواستم بهارم رو نجات بدم.
آروان:میدونم.
دالیا :من با اون پوال زندگى نساختم .فقط زندگى نجات دادم.
موهایم را نوازش کرد.
:میدونم.دالیا :آروان صدرى بهونه بود ،مى خواستم بعدش مدارك رو بدم دست پلیس.
 :دالیا میدونم؛ آروم باش.با صداى زنگ آیفون ،از آروان جدا شدم و ایستادم .آروان ایستاد .،
 :من پیشتم؛ نمیزارم از اینجا ببرنت.به سمت آیفون رفت وبا باز کردن در ،مرا از پاى انداخت .روى مبل نشستم و منتطر پایان سرنوشت خود
ماندم .سرنوشتى که مرا ندید و بى من قلم دست گرفت وزندگى مرا به ویرانى نوشت وبا بى رحمى مرا مجبور به
قبول آن کرد.
آروان ،شالى به روى سرم انداخت وبعد به جلوى در رفت.در باز شد وصداى سالمش قلب مرا از حرکت متوقف
کرد .همراه آروان آمدند و روبه رویم نشست .نگاهى به وضعیتم انداخت وتنها یك کلمه گفت:
عطائى :متاستفم!
سر بلند کردم.
دالیا :شما براى چى؟
بى سیمش را بست و روى میز قرار داد.
:براى اینكه باعث عزادار شدن شما واتفاقات زندگیتون شدم.متوجه نشدم و سردر گم پرسیدم:
:عزادار کردنم ؟؟؟صورتش را در دستاتش پنهان کرد وبعد دستانش را به روى کل صورتش کشید وگفت:
 :ما خیلى وقته دنبال ساسان ملكى هستیم.سكوت کردم تا باز هم زندگى را به تقدیرم بسپارم تا ببینم سرنوشت برایم چه نوشته.
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 :ما به کمك شما نیاز داریم تا هزاران بهارو از وسوسه هاى شیطانى پدرشون یانابودی خانواده ها یا هزار خطردیگه اى که دختر ها وپسر هاى مارو تهدید مى کنه؛ نجات بدیم.
دالیا :متوجه نمى شم .شما براى دستگیرى من نیومدین؟
عطائى :ما با صدرى بچه محل بودیم ١٢.سال با هم بزرگ شدیم.روزى که از اون محل رفتن ،برام خیلى سخت تر
از روزى بود که میالد از ایران رفت.بعد ٧سال ،زمانى که تازه تو آگاهى مشغول به کار شدم دیدمش ،به جرم
دزدى گرفته بودنش.پسر حاج یونس صدرى ،امام جمعه ى مسجد ،مورد اعتماد یه محل ؛ پسرش رو به جرم
دزدى گرفته بودند.افتادم دنبالش .باهاش حرف زدم .فهمیدم جرم برادرزنش رو به خاطر زنش به گردن
گرفته .زنى که تحمل گرفتاری برادرش رو نداشته و شوهرش رو سپر برادرش قرار داده .با هزار زور زحمت
تونستم براش تخفیف بگیرم وبعد از دوسال کشیدن زندان ،به خونش برگشت.ساسان اون زمان تازه تو ایران
کارهاى کوچیكشرو انجام میداد و قاچاق هاى کم وارد میكرد.برادر صدرى ،بر خالف خودصدرى ،نه اهل بود ونه
آدم قانع .با ساسان آشنا مى شه و کارهاى پخش مواد رو بهش میده .کاراشون خوب پیش میره تا زمانى که اونم
مثل سینا درگیر اعتیاد مى شه وساسان مى فهمه .اون ها مصرف کننده براى درآمد مى خواستن نه
براى نابودی خودشون .وقتى اوضاع خراب مى شه ،یه روز تو یكى از مهمونیاشون با مواد ناخالص از پا درش
میارن وتموم! صدرى از اون روز افتاد دنبال ساسان ملكى اما ما نمى تونستیم بزاریم زحمات چند ساله ى مارو از
بین ببره .براى همین ،هرکارى براى متوقف کردنش کردیم  ،اما جلودارش نبودیم .براى همین ،بهش پیشنهاد
دادم نفوذى بشه و وارد باندشون بشه .بى معطلى قبول کرد و کارشرو شروع کرد .براى اینكه بتونه اعتماد ساسان
ملكى رو جلب کنه ،چند سال از ایران دور موند وبى خیال خانوادش شد .تا اینكه دوباره کارش رو تو ایران با سینا
شروع کرد .آدم خیلى زرنگیه؛انقدر که تو این چند سال هیچ ردى از خودش به جایى نزاشته وتازه کار اعضاى
بدن روهم در ایران شروع کرد واون کارى که صدرى بهت گفت چندین ساله روش برنامه ریزى کرده ،همین
کار بوده.اونا هروز یه جنایت مى کردن وما بدون اینكه مدرکى داشته باشیم تنها نظاره گر بودیم.تا اینكه صدرى
فهمید سینا تمام مدارك هاى کارهاى ساسان رو ازش دزدیده و مى خواد براى نابودیش استفاده کنه.اما هرچى
گشت ،پیداش نكرد .سینا بهش گفته بود مدارك رو تو کوچك ترین قلب دنیا گذاشته ومطمئن هست ،هیچ کس
دستش به آن نخواهد رسید .باید مدارك رو پیدا کنیم تا بتونیم حق بهار ،ب رادر صدرى یا هزاران آدم بی گناه
را ازش پس بگیریم.
قلب کوچك؛ همان پالك قلبى که در روز تولد چهار سالگى بهار به گردنش انداخت وبعد ازآن شب نحس ،از
گردن بهار بازش کردم ودر طالهایم گذاشتم.
عطائى :تمام زحمات ما ،انتقام خون بهار،انتقام خون برادر صدرى وهزازان آدم دیگه بستگى به شما داره .اگر
کمكون کنید واون مدارك رو پیدا کنید ت،مام تشكیالتش چه اینجا وچه ان ور همه از بین خواهد رفت .درسته
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این ها مثل علف هرز رشد مى کنن اما اگر باغبون نباشیم واین علف هاى هرز و از ریشه قطع نكنیم  ،تمام
مملكت ردمى گیرن وهمه چیز رو نابود مى کنن.
دالیا:مدارك تو یه پالك قلب ،داخل کمد روى همان ساك پول بدست اومده از قاچاق اعضاى بدن انسان.
چند ثانیه نگاهم کرد وبا ناباورى پرسید:
 :مطمئن هستید ؟دالیا:بله.
از روى مبل بلند شد وبه کسى زنگ زد.
عطائى:سالم.
...... -:
عطائى :اینارو ولش کن .برو تو اتاقش ؛توى کمد ،روى ساك ،یه کیف طالست .بردار به این آدرسى که برات
پیامك مى کنم بیار.
با نشستنش روى مبل پرسیدم.
:نجات من و بهار بازى بود.شرمنده سر به زیر انداخت:
:نبود ؛اما ازدواج موقت شما با میالد جزو نقشه بود.دالیا:موقت؟؟؟
:براى باور شما اون روز به جاى عقد دائم ،عقد موقت خوانده شد واز اونجایى که حرفى از مدتاو نزده بودیم ،به اشتباه ،صیغه ى نود ونه ساله خوانده شد.
پوزخند زدم.
:ان وقت قرار بود چه طورى بهارم رو نجات بدید؟:با انهدام باند ،خود به خود شما نجات پیدا مى کردین وغیر از این ،ما از دور مراقب شما بودیمخندیدم.
:واقعاً ممنون ؛ما اصالً آب تو دلمون تكون نخورد.کنایه ام را گرفت وسر به زیر انداخت.
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بغض راه گلویم را گرفته بود .نفس هایم بازى در آورده بود ومرا به نفس زدن انداخته بود .از جایم بلند شدم وبه
اتاق آروان برگشتم .یكراست مقابل پنجره رفتم و هردوى آن را باز کردم .به آسمان نگاه کردم .در این زندگى
کى تاوان کى شد؟ در این زندگى من تاوان چه چیز وبهار تاوان چه چیز را داد!؟ خدایا من گناه کردم اما بهار
پاکم چه گناهى کرده بود که پایانش آن شد؟!خدایا ازت گله دارم .خدایا گله ى همرو آوردم پیش تو .اما گله ى
تورو کجا ببرم؟!خدایا ازت دلگیرم چون بهارم و بى گناه مجازات کردى .دلگیرم چون جلوى چشم هایم اونو ازم
گرفتى .دلگیرم چون گذاشتى جاى لبخند اشك هاش رو ببینم .دلگیرم ازت به خاطر دنیاى بى رحمت که به جاى
حیوان هاى آدم نما،فرشته به قالبش مى گیره  .خدایا فرشته ى منو بهم برگردون یا منو ببر پیشش .
بغضم شكست واشك هایم روى صورتم جارى شدوبا گریه کردن ،سعى در التیام دادن دردم کردم.
:حتى انتقام هم نمى تونه آرومم کنه .خدایا من چه گناهى کردم که تاوانم شد این؟ من سیاه پوش دخترترمم ،دختری که سینه ى قبرستونه و آینده اى که هیچ امید وارزویى درش نیست .خدایا تمومش کن این
عذاب رو .تموش کن این زندگى که فقط درد براى منه ،تمومش کن.
با صداى آروان در کنارم به رویش چرخیدم.
آروان :گاهى اوقات ،زندگى برات جورى رقم مى خوره که به خیال تو تمومه اما با حضور خدا تازه شروع مى
شه .گله بكن،اشك بریز ،ناله کن اما نا امید نباش که خود ناامیدى بزرگترین ناشكریه .نا امیدى یعنى به خدا شك
کردن .یعنی به عدالتش شك کردن .نمى گم درکت مى کنم چون هیچ کسى نمى تونه حال تورو درك کنه .من
حتى با فكر کردن به نبود آفشید ،دیوانه مى شم چه برسه به.....
نزدیكم شد و ادامه داد.
:ببین دالیا ،بهتره جاى شك کردن به خدا ،خودت روبه اون بسپارى مطمئن باش ،اون براى بهترین ها بهترینومى خواد.
به خیابان چرخیدم واشك هایم را پاك کردم.
دالیا:دلم براش تنگ شده!
کنارم ایستاد.
 :دلتنگى ضعف همه ى ما آدم هاست.دالیا:کاش آفشید اینجا بود.
به نیم رخم نگاه کرد و مویم را به پشت گوشم فرستاد.
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به پایین نگاه کردم وبا دیدن میالد وبا یاد آن غیرتبازى هاى مسخره وبچه گانه اش خشمگین شدم.جالب
بود،اوهم اخم کرده بود وبا نگاهش برایم خط و نشان مى کشید.آروان رد نگاهم را دنبال کرد وبا دیدن میالد
گفت
:آقاى غیرتى اومد.پوزخند بر لب به رویم چرخید وگفت
:استراحت کن رفتن خبرت مى کنم.با صداى فریاد میالد از پنجره جدا شدم وبه سمت در مى رفتم .صدایش نزدکتر شد که به روى کسى فریاد مى
زد.
میالد:تو خیلى بى جا مى کنى اسم زنه من رو به زبونت میارى.
در اتاق را باز کردم وجلوى ورودی راهرو دیدمشان.
آروان :چیه نكنه باورت شده واقعاً خبریه؟
میالد خواست جواب دهد که با دیدن من بیشتر اخم کرد و روبه من گفت
 :به جاى من زنگ میزنى به این (فریاد زد)آره دالیاآروان به تخت سینه اش زد.
:مواظب حرف زدنت باش.محمد ما بینشان قرار گرفت ومیالد را به عقب برد وروبه آنها گفت
:کافیه! خجالت بكشید .انگار سر عروسكشون دارن دعوا مى کنن.کنار آروان ایستادم وبه میالد نگاه کردم.
:هنوز نفهمیدى برادرت همه چى رو براى من تعریف کرده .نه!؟میالد نیم نگاهى به محمد انداخت وخطاب به من گفت
 :باید حرفاى منو هم گوش بدى.دالیا:حرفى براى گفتن نمونده .تا حاال حرص شناسنامه واسم ورسمت رو میزدى که دیگه اون مشكلم نداریم ومى
تونیم همین االن جلوى دو تا شاهد این صیغه رو فسخ کنیم.
با عصبانیت برادرش را کنار زد وجلو آمد .آروان با فكر اینكه به من صدمه خواهد زد ،مقابلش قرار گرفت اما
میالد عصبى تر از آنى بود که آروان جلو دارش باشد.آروان را محكم هل داد وخودرا به من رساند وقبل از اینكه
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آروان به خودش بیاید دست سالمم را گرفت وبه اتاق کشاند.با قفل کردن در اتاق ،آروان به در رسید وبا
مشت به در کوبید وفریاد کنان خواست تا در را باز کند .میالد صدایش را بلند کرد وگفت
:مى خوام باهاش حرف بزنم .صداى محمد را شنیدم که آروان را عقب برد ومى گفت
:بزار حرفاشو بزنه تا آروم بگیره.آروان لگدى به در کوبید وفریاد زد.
:وایى به حالت اگر یه تار موش کم بشه !پوزخند زد وجلو آمد .عقب رفتم وبا ایستادن او سر جایم ایستادم .نگاهى به زخم هایم انداخت وبا صدایى که از
فریاد هایش گرفته بود ،پرسید:
:اونا این بال رو سرت آوردن؟دالیا:حرفت این بود؟!
دستش را به موهایش برد وبا خشم آنان را به عقب برد .
:نه حرفم این نبود.مكث کرد وادامه داد
 :قبول دارم بازى کردم ولى االن نمى خوام دیگهابازى کنم .دالیا من همون روز اول با دیدنت دلم لرزید.شایدباورت نشه ولى منم نمى دونستم
عقد موقت بوده و اون دفترو امضا ها الكى بوده تا دیشب که محمد برام گفت.
دالیا:اینكه براى تو بد نشد.
نگاهى ناراحت به چشم هایم انداخت
:ولى من از دیشب دارم دیونه مى شم  .نمى گم عاشقتم نه ،حتى واقعا نمى دونم عالقه ام به تو از چه جنسىهست .فقط میدونم از شبى که از خونم رفتى آروم قرار ندارم و دوست دارم مدام تورو تو خونه ببینم .
نفس عمیقى کشید وجلوتر آمد.
:دالیا میدونم زندگى سختى داشتى واالن وقتش نیست ولى اگر نگم مى ترکم .دالیا از من جدا نشو .من واقعاکنارت آرومم .حاضرم براى آرامش تو هر
کارى بكنم .فقط از من جدا نشو!
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صداقت را مى توانستى از حرف هایش بفهمى اما من یكبار در زمان سینا همین کار را انجام دادم وتنها از سر
مهربانى و دست رد نزدن به طرفم ،خود را بدبخت کردم .میالد پسر بود ومى توانست زندگى اش را با کسى
شروع کند که همانند خود و از جنس خود باشد .نه منى که عذاب عالم را کشیده بودم.من با خود درگیر بودم
چگونه مى توانستم او را آرام کنم.عقب رفتم وبا لحنى خشك وسرد گفتم.
:یه بار بى عشق ازدواج کردم .محاله دیگه اینكارو بكنم.برو دنبال زندگیت؛ کسى رو پیدا کن که مثل خودت پراز انرژى و امید به زندگى باشه نه منى
که دیگه دنیا برام به آخر رسیده  .میالد ،من فقط منتظر نابودیه ساسانم .بعد اون حتى تكلیف خودمم
نمى دونم ،پس دل به پوچى نبند.
نگاهم کرد ونگاهش ترحم برانگیز بود اما من سخت تراز ده سال گذشته شده بودم وبارى دیگر اشتباهم را
تكرار نمى کردم.
همان طور روبه من عقب رفت وبا گفتن "خوشبخت شوى" از اتاق بیرون رفت .به روى مبل نشستم ،آروان خود
را به اتاق رساند و مقابلم زانو زد.
:دالیا جان ،خوبى؟دالیا:خوبم .
آروان :اذیتت کرد؟
دالیا:نه فقط اذیت شد.من هر کسى نزدیكم باشه ،تو آتیش خودم خاکسترش مى کنم.
دستم را در دستش گرفت.
آروان:دالیا بعضى اتفاقات دست ما ننیس .اینكه تو یه آدم رو نمى خوایى ،تو مقصر ناراحتیش نیستى .هر کدوم از
ما باید یاد بگیریم تو شرایط سخت ،چه طور رو پا به ایستیم.میالد هم مثل تو مثل من ،مثل بقیه بالخره با این
موضوع کنار میاد.
باز هم با جادوى نگاهش وحرف هایش مرا آرام کرد و مرا از عذاب وجدان نجات داد.
محمد عطائى رفت وقول داد به زودى خبر دستگیرى ساسان و تمام آدم هایش را میدهد.آروان کنارم آمد وگفت
 :مى خوام برم یه سر پیشه تیام .بعدشم آفشید برات بیارم.نگاهش کردم وبراى محبتش لبخند زدم.
دالیا :مرسى.فقط به تیام بگو من پیش توام وچه شرایطى دارم .دوست ندارم بیشتر از این تو نگرانى و استرس
باشه.
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لبخندم را با لبخندش پاسخ داد وگفت.
:چشم ،استراحت کن تا برگردم .با رفتنش به اتاق خوابش رفتم وبا خوردن قرصى آرامبخش از جعبه هاى دارویش ،خود را به خوابى آرام دعوت
کردم.
دستى به روى صورتم زده مى شد و با خیس شدن صورتم چشم باز کردم.
آفشید روى تخت کنار صورتم نشسته بود ومشغول بازى با صورت من شده بود .خندیدم ودستش را بوسیدم.
:قربون دستاى کوچولوت بشم .اخه چى مى شه همیشه همین جورى منو تو بیدار کنى؟آروان از کنار تخت گفت.
:هیچى فقط خرجش یه ازدواج سادست.چرخیدم وبا تعجب نگاهش کردم.خندید وبا لحن شوخى گفت.
:پاشو پاشو! الكى دلتو صابون نزن که هیچ کس اینجا گوشاش دراز نشده که خودشو بدبخت کنه .در جایم نشستم و بالشت زیر سرم را برداشتم وبه شكمش کوبیدم.
:کسى هم اینجا به دنبال شوهر نیست.خندید.
:پس چه جورى آفشید مى خوای؟دالیا :خودشو مى خوام .چیكار با باباش دارم ؟
جلو آمد وآفشید را از روى تخت برداشت و با شوخى گفت
 :ولى اگه گوشواره مى خوای ،باید گوششم بخوایىخندیدم.
:آقاى گوش ،بهتره خودت رو به زور قالب نكنى که جنس بنجل حساب مى شى.محكم بینى ام را کشید .
دالیا:آیى دردم گرفت .البد با همین اخالقم ،تبلیغخودت رو مى کنى.اره؟
به سمت در رفت.
:پاشو بیا! انقدر نمك نریز .همین جورى هم خوش نمك هستى .از روى تخت بلند شدم وبه دنبالش رفتم.به آشپزخانه رفت وبه میز غذا اشاره کرد.
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:مامان فكر کرده مهمون دارم؛ غذا فرستاده.پشت میز روى صندلى نشستم.
:چه مامان مهربونى !به گوشه ى آشپزخانه رفت وصندلی مخصوص آفشید را آورد ودر بینمان اورا روى صندلیش نشاند.
برایم برنج کشید وبعد تكه مرغى روى آن قرار داد.
:بخور که فكر کنم چند روز دیگه کامل سو تغذیه بگیرى .قیافه ام را کج وکوله کردم که باعث خنده ى آفشید شد.دوباره ادا در آوردم که بازهم خندید .همراه او از ته دل
مى خندیدم واز بودنش لذت مى بردم .اى کاش او جاى بهارم همیشه کنارم مى ماند.به خود آمدم که آروان را
خیره به خود دیدم .دستى به رویش تكان دادم
:کجایى چرا غذات رو نمى خورى؟لبخند زد.
 :با خنده هات ،انرژى خوبى به آدم میدى.لبخند عمیقى زدم.
 :توام با آفشید انرژى خوبى میدى.خندید.
:پس جاى شكر داره که آفشید خانوم هست.دالیا :بله! همیشه براى بودن آفشید جاى شكر گزارى داره.
آروان  :راستى به تیام گفتم فرار کردى واالن پیشه منى .
از غذا دست کشیدم و گفتم :پس چرا به دیدنم نیومد!؟
احساس کردم کمى هل شد.
:ممكنه آدماى ساسان تعقیبش کنن واینجارو پیدا کنن.دالیا :مگه میالد نتونست بیاد اونم میتونه بیاد.
آروان :بزاریه چند روز دیگه خودم برات میارمش.
مشكوك بود ولى خوب کارى نمى توانستم انجام دهم.
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از آن شب ،دو روز گذشت و هیچ خبرى از محمد عطائى یا تیام نبود .فكر مى کنم اگر آفشید کنارم نبود  ،از
شدت انتظار دیوانه مى شدم  .آروان در این دوشب ،در اتاق خود و من در اتاق آفشید مى خوابیدم  .اگر فكرو
خیال دستگیرى ساسان و یا نگرانى تیام نبود ،قطعاً غرق در خوشى با آفشید مى شدم .اما بى خبرى از تیام مرا
داشت دیوانه مى کرد.
همراه آفشید در خانه بودیم که آروان آمد .از چهره اش مشخص بود نگران چیزى است  .مقابل در رفتم و
با دیدن آفشید وتقال کردن هایش ،لبخند زد .جلو آمد و او را به آغوش کشید .آفشید دست به صورت پدرش
مى کشید وآروان بر خالف چند دقیقه قبل از ته دل لبخند میزد وقربان صدقه ى آفشید مى رفت.با دیدنم سالم
کرد و حالم را پرسید .نسبت به دو روز پیش بهتر بودم و زخم هاى صورتم التیام پیدا کرده بود.با صداى زنگ
تلفن همراه آروان جلو رفتم آفشید را گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتم تا پوره سیب زمینى که برایش درست
کرده بودم به او بدهم.آروان همان طور که تلفن حرف میزد به اتاقش رفت و من مشغول غذا دادن به آفشید
شدم  .بعد از تمام شدن غذایش ،به سختى او را بغل کردم وبه اتاقش بردم .روى تختش گذاشتم و محافظ تخت
را باال کشیدم وعروسك مورد عالقه اش را به دستش دادم .باید با آروان حرف میزدم .باید از خانواده ام با خبر
مى شدم  .تیام امكان نداشت در این دو روز بداند من کجا هستم وبه دیدارم نیاید .اصال در این مدت چرا حرفى
از پدرو مادرم نمیزدند؟ به سمت اتاق رفتم وخواستم در بزنم ،که با دیدن در نیمه باز ،دستم را به دستگیره ى در
گرفتم .خواستم به داخل بروم که با شنیدن حرف هایش در جایم میخ کوب شدم.
آروان  :محمد آقا من براتون احترام زیادى قائل هستم ولى نمى تونم بزارم شما اینكارو بكنید .دالیا وضعیت
خوبى نداره حتى نمى تونه درست راه بره .هنوز تمام کف پاش زخمه؛ بعدش من چه طور اجازه بدم برگرده تو
جهنمى که قصد جونش رو دارن وبا بدبختى از اونجا فرار کرده.
......._:
 :شما پلیس هستید و وظیفه ى نجات تیامرو دارید نه دالیا!با شنیدن اسم تیام ،معطل نكردم و داخل اتاق شدم .با دیدن من ،حرفش را قطع کرد ورنگش پرید .بى حرف جلو
رفتم وگوشى را از دستش کشیدم .به حرف هایش گوش دادمِ
محمد :ما اصالً نمى دونیم تیام رو کجا بردند.اون ها دالیا رو مى خوان تا به مدارك برسند .ما نمیزاریم اتفاقى
براش بیوفته .
دالیا :تیام کجاست؟
با شنیدن صدایم سكوت کرد .نگاهم را به آروان دوختم.
دالیا :چى رو از من پنهان مى کنید؟
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محمد :واال چى بگم  .از دیروز تا حاال از تیام خبر نداریم ویه جورایى حدس میزنیم اون ها براى رسیدن
به شما ،تیام رو گرفتن.
دالیا  :منتظر چى هستین؟
محمد :ما شما رو پشتیبانى مى کنیم .جاى نگرانى نیست؛ فقط...
دالیا :فقط چى؟
محمد :فقط اینكه مادرتون بیمارستان هستن وحال زیاد خوبى ندارن.
بدنم خالى کرد وبه زمین خوردم.من در اینجا راحت بودم وآنان در آتش زندگى من مى سوختن.
دالیا :کدوم بیمارستان؟
محمد :قبل از رفتن باید شمارو ببینم تا به وسیله ى تیم امنیتى چند ردیاب و میكروفون تو لباس هاتون جا بدیم.
دالیا :کجا باید بیام؟
محمد:ما خودمون میاییم اونجا .فقط دالیا خانوم،قبلش فكراتون رو بكنید .راه سختى پیش رو دارین ،راهى که
شاید برگشتى توش نباشه.
دالیا :زودتر خودتون رو برسونید وگرنه من زیاد منتظر نمى مونم.
تماس را قطع کردم وتلفن را به روى مبل کنار آروان انداختم .خواستم به اتاق آفشید برگردم تا این لحظه هاى
آخر را کنار او باشم که آروان از جایش بلند شد و مقابلم ایستاد.
آروان  :من فقط نگران تو بودم.
تحملم تمام شد و تمام خشمم را در نگاهم به او روانه کردم.
دالیا :تو به چه حقى جاى من تصمیم گرفتى ؟
خواست جواب دهد که با کف دست به سینه اش زدم
دالیا  :برادرم دست اون ساسان بى همه چیزه و مادرم گوشه ی بیمارستان و بابامم که ازش خبر ندارم  .دقیقا تو
بعد از این همه وقت ،چى رو مى خواستى بگى .این زندگیه منه! اگر قرار خراب بشه ،باید فقط زندگیه من خراب
بشه نه تیام،نه مادرم ،نه بابام که جونش بسته به تیامه.
آروان دست هایش را باال برد :-.باشه تسلیم ! من اشتباه کردم .اما دالیا تو براى فرار از دست اون ها٦ ،ساعت تو
جنگل پیاده راه نرفتى که االن راحت برگردى اونجا!
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دالیا  :من براى بهار ،یه بار از همه ى وجودم گذشتم .یه بار دیگه ام براى تیام اینكارو مى کنم .
عصبانى شد و فریاد زدِ
:به فكر همه هستى الى خودت .آره؟صداى گریه ى آفشید بلند شد  .از کنارش گذشتم و سمت اتاق آفشید رفتم.
دالیا  :از من چیزى نمونده که بشه بهش فكر کرد.
در اتاق را بستم وبى معطلى به سمت آفشید رفتم  .با صداى فریاد آروان وبدتر از آن ،صداى شكسته شدن لوازم
هاى اتاق  ،گریه وترس آفشید بیشتر وشروع به جیغ زدن کرده بود .به اتاقش خود را رساندم  .ایستاده بود و
دستانش را به روى حافظ تخت گذاشته بود.در اتاق را بستم تا صداى کمترى بیاید وبعد به سمتش رفتم.
دالیا :جان دلم عزیزم! اومدم گریه نكن شیرینكم.
اورا نشاندم وحفاظ تخت را پایین کشیدم .اورا سر پایش کردم وبعد خم شدم وبا دست سالمم اورا بغل کردم
.گریه مى کرد وخود را به من چسبانده بود.از اینكه باعث بهم ریختن اوضاع زندگى این طفل معصوم هم شده
بودم از خودم متنفر شدم .با بوسیدنش و راه بردنش ،آرامش کردم.سر به روى شانه ام گذاشت وبرایش شروع
به الالیى خواندن کردم  .الالیى که بهار با او به آرامش مى رسید .وقتى بعد از تمام شدن الالیى ،نگاهش کردم به
خواب رفته بود.نمى توانستم او را در جایش بگذارم براى همین ،آروان را صدایش زدم .در اتاق باز شد و او با
چهره اى بر افروخته و بهم ریخته وارد اتاق شد.اخم کردم ونگاه ازش گرفتم.
دالیا  :بیا آفشید بگیر بزار سرجاش .
بى حرف جلو آمد وآفشید را گرفت  .به بیرون از اتاق آمدم وبه آشپزخانه رفتم .لیوان آب را به زیر آبسرد کن
یخچال گرفتم و با پر شدن لیوان ،آن را یك ضرب نوشیدم .به حال برگشتم و روى مبل مقابل تلویزیون نشستم.
مدتى بعد آروان به سالن آمد و روبه رویم نشست.نگاهم کرد و با خشم دستش را مشت کرد.
:دالیا اگر برى اونجا ممكنه بهت رحم نكنن .حتى ممكنه بدتر از دفعه ى قبل بال سرت بیارن.نگاهش کردم و لبخندى غمگین زدم.
دالیا  :آروان میدونم نگرانمى؛ اما از اولم بهت گفتم خودتو بند زندگى من نكن .
آروان  :دالیا از خودم حرف نمیزنم .فقط دارم یاداورى مى کنم براى فرار از اون آدم ها ،سه طبقه رو پایین
پریدى واین وضعیتى که هنوز بهبود پیدا نكرد رو براى خودت درست کردى که فقط از اون جهنم فرار کنى
حاال....
میان حرفش رفتم.
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 :حاال برمى گردم اونجا تا دست از سر زندگیتیام بردارن.چرا متوجه نیستى این زندگیه منه؛ اونى که باید تاواناین زندگى رو بده ،منم نه تیامى که اصال تو جریان زندگی من هیچ دخالتى نداشته.
آروان  :ببین دالیا..
 :نه تو ببین آروان؛ به خاطر من خانوادم دارن عذاب مى کشن حاال توقع دارى من چیكار کنم؟ بشینم بزارم اولتیام بعد مادرم وبعد پدرم نابود بشن؛چون مشاید برای من اتفاقى بیفته؟! اصال تو جاى من؛ مى شستى ببینى
خانوادت دارن نابود میشن؟!
نگاهم کرد .نگاهى که ناخوداگاه ضربان قلبم را زیادتر کرد ومرا به آتش کشاند.
با صداى زنگ آیفون بلند شدم.
دالیا  :میرم اتاق تا مانتو تنم کنم .در رو بازکن.
داخل اتاق آروان شدم و با ناباورى به اتاق خورد شده نگاه کردم .تنها چیزى که از خشم آروان در امان مانده
بود .تخت خوابى بود که بى شك زور بلند کردنش را نداشته در غیر این صورت او را هم روانه ى دیوار شده
بود .از بین لوازم خورد شده گذشتم وبه سمت کمد کنار حمام رفتم .لباس هایى که آروان روز اول برایم آورده
بود را به تن کردم وبه سالن برگشتم.محمد عطائى همراه دو زن و دو مرد مامور آمده بود.آروان هم روى مبل
نشسته بود و با عصبانیت به آنها نگاه می کرد .جلو رفتم وروبه آن ها سالم کردم .روى مبل کنار آروان نشستم
وگفتم
 :من آماده ام !محمد :خانوم خسروى ردیاب هارو تو لباس شما جاسازى مى کنن و براى شما همه چیز رو توضیح میدن .فقط
راهنمایشون کنید داخل اتاق.
بلند شدم وبه سمت اتاق مهمان خانه ى آروان رفتم.
به گفته ى آنان مانتو وشالم را در آوردم و خود را به آنان سپردم.
یك میكروفون زیر لباسم وصل کردند و بعد موهایم را از باالى سرم با کش بستن وامتداد آن را بافتند.سپس
ردیابى که بسیار کوچك بود بین موهایم جایى دادند.زن که فامیلى اش موسوى بود بعد از اتمام کار برایم همه
چیز را توضیح داد
موسوى  :به احتمال خیلى زیاد اون ها بیمارستان رو زیر نظر دارند واینكه ماموران ما هم اونجا هستند و منطقه رو
زیر نظر دارند  .اگر اونجا به سراغ شما اومدند نگران نباشید .ماموران ما دنبال شما میان اما اگر به هر دلیلى موفق
به اینكار نشدند ما به و سیله ى ردیاب ومیكروفون شما رو پیدا مى کنیم  .فقط مراقب باشید توجه اون ها رو به
ردیاب و میكروفونتون جلب نكنید.
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دالیا  :سعى خودمو مى کنم.
زن  :اون ها از شما مدارك و مهم تر از اون مواد هایى که از روى مدارك موجود نیروهاى ما پیدا کردند رو مى
خوان .الزم نیست مقاومت کنید،بلكه تنها آدرس جایى رو که من بهتون میدم رو بهشون بگید و جورى وانمود
کنید که انگار شما اون هارو مخفى کردید.
دالیا  :برادرم چى میشه؟
زن  :مى تونید قبل از جوابگویى شرط بزارید برادرتونو ازاد کنند.
با توضیحات وحفظ آدرسى که نزدیك به محله هاى آجر پزى بود از اتاق بیرون رفتیم  .محمد عطائى و دو مامور
همراهش بلند شدند .
محمد  :خانوم موسوى کامل براشون توضیح دادید؟
موسوى  :بله قربان.
جلو آمد ومقابل من ایستاد.
 :شما هم آمادگى دارید؟نگاهى به آروان ایستاده در کنار دیوار انداختم  .صورتش از شدت ناراحتى و عصبانیت قرمز ومدام عضله هاى
فكش در حال تكان خوردن بود.به سمت محمد چرخیدم.
دالیا  :آمادم.
محمد :پس مى تونید برید بیمارستان .
رو به تیم امنیتیش برگشت .
 :بریممحمد از آروان خداحافظى کرد اما بى جواب مجبور به رفتن شد  .با رفتن آنان به اتاق آفشید برگشتم وبعد از
یك دل سیر بوسیدن وبوئیدنش خداحافظى کردم  .به حال برگشتم وتا خواستم حرف بزنم بارى دیگر زنگ
آیفون به صدا در اومد  .إروان به سمت آیفون رفت وبدون آنكه بپرسد چه کسى است در را باز کرد .دوست
داشتم قبل از آمدن فرد پشت آیفون از آروان بپرسم چه کسى است  ،اما با دیدن چهر ه ى آروان پشیمان شدم و
به انتظار مهمان ناخوانده ماندم .
آروان در خانه را باز کرد وبه روى مبل رفت  .در باز شد ونازار با صورتى رنگ پریده وچشمانى قرمز وارد خانه
شد  .با دیدنم بدون اینكه کفش هایش را از پایش بیرون بیاورد به سمتم آمد ومرا محكم در آغوش گرفت و
شروع به گریه کردن کرد.
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نازار  :خدارو شكر سالمى .خداروشكر که اینجا مى بینمت .
دست سالمم را روى کمرش گذاشتم و با بغل کردنش گفتم
 :تو رو غمگین نبینم که دنیا ارزش اشكاتو نداره .ازم جدا شد وبه صورتم نگاه کرد.
 :ایشاال دستش بشكنه هر کى این بالهارو به سرت آورده .خندیدم .
 :دختر انقدر آبغوره نگیر ،فراموش کن !آروان عصبى از جایش بلند شد وروبه نازار گفت
:مراقب آفشید باش تا بیام .سپس نگاهش را به من دوخت.
 :دالیا مگه عجله نداشتى برى خودتو بكشى؟!زود باش دیگه!نازار با تعجب پرسید.
 :چى دارى مى گى آروان ؟بازویش را فشردم وبا پشت چشم نازك کردن براى آروان گفتم.
:نگران نباش! میریم زود بر مى گردیم.آروان پوزخندى زد وبا پوشیدن کفش هایش از خانه بیرون زد.
نازار :این چش بود ؟
بوسیدمش وبه سمت در رفتم.
 :چه میدونم برادر خل وچل شماست دیگه !با پوشیدن کتانى هایى که متعلق به نازار بود ،به سمت در رفتم و با خداحافظى به بیرون خانه آمدم.
مقابل در ،روى پل پارکینگ  ،آروان در ماشین به انتظار نشسته بود .در خانه را بستم وبه سمت ماشین رفتم .چند
ضربه به شیشه زدم .با پایین رفتن شیشه گفتم
دالیا  :کى گفته من با تو میرم تو دهن شیر ؟
اخم هایش بیشتر در هم فرو رفت.
آروان  :دالیا بیا باال تا اون روى منو ندیدى !
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به حرمت لطف محبت هاى این چند روزه اش،خود را کنترل کردم و با آرامش گفتم
 :ببین آروان جان ،من ...با عصبانیت از ماشین پیاده شد در را بهم کوبید وبه سمتم آمد .با خشم بازویم را گرفت ومرا به خود نزدیك کرد
وزیر گوشم آرام ولى با خشم گفت
 :ببین دالیا جان ،تا االن هر غلطى خواستى کردى و سكوت کردم؛ پس نزار این رابطه اى که تو این چند روزدرست شد رو بزنم نابود کنم واین دست سالمتو بشكنم.
در ماشین را باز کرد ومرا به جلوى صندلى برد.
 :سوار شو !توقع دعوا و جرو بحث را داشت اما دوست نداشتم این لحظه هاى اخر با او دعوا ودلخورش کنم  .بى حرف سوار
شدم و او در رابست وخود به سمت جایش برگشت.
با راه افتادن ماشین ،هردو سكوت کردیم وبه خیابان چشم دوختیم .نزدیك بیمارستان کالفه نفسش را بیرون
فوت کرد وبى مقدمه گفت
 :معذرت مى خوام! اعصابم خورد بود.نگاهش کردم که لبخند زد و به شوخى گفتم
 :کسى بهت گفته بود وقتایى که عصبى مى شى خیلى پر جذبه مى شى؟!به پارکینگ بیمارستان رفت وبا پارك ماشین،برگشت وبه چشم هایم نگاه کرد .بازهم نگاهى که مرا به آتش مى
کشید .قلبم چنان مى کوبید که از ترس اینكه صدایش را نشنود ،دستم را به رویش گذاشتم و گفتم
 :بهتره بریم.آروان غرق در چشمانم بود واصال صدایم را نشنید  .صدایش زدم.
دالیا  :آروان جان ،بهتره بریم.
آروان  :دوست ندارى قبل رفتنت حرفامو بشنوى؟
دختر خنگى نبودم اما نمى توانستم در اون لحظه اى که خود از فرط هیجان ،ضربان قلبم به هزار رسیده بود آن
را درك کنم.
آروان  :من با این حالى که وکیلم و وکیل کارش حرف زدنه اما بلد نیستم از احساسم حرف بزنم  .دالیا من تو
زندگیم شكست خوردم ،چون آدم نامردى گیرم افتاد که قدر محبت رو نمى دونست .تو شكست خوردى چون
آدمت نامرد بود و زندگیتو تبدیل به عذاب کرد  .من یه دختر دارم که به مهر مادر نیاز داره و تو به دخترى نیاز
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دارى که مهر مادریت رو خرجش کنى  .دالیا با رفتنت دارم دیونه مى شم اما میدونم اگرم نزارم برى تا عمر دارى
از من متنفر مى شى .من بلد نیستم عاشقانه حرفایى که تو دلمه برات بگم ،حتى تحمل اینكه ازت درست
خواستگارى کنمم ندارم  .چون میدونم جواب نه قبول نمى کنم وحتى شده به اجبار تورو به دست میارم .اینا رو
گفتم تا بدونى همون طور که االن دارى براى تیام میرى تو آتیش ،همون طور هم از این آتیش بیرون میایى؛براى
من و آفشید .
دستم سرد ویخ زده ام را گرفت .
 :دالیا من انقدر مى خوامت که حاضرم االن به تیام نامردى کنم ولى تورو نزارم برى؛اما به تو نمى تونم نامردىکنم .چون اگر بكنم دیگه این نگاه گرمت رو ااز دست میدم  .دالیا دوست دارم وباید دوسم داشته باشى  .میدونم
به خاطر آفشیدم که شده منو قبول مى کنى؛ چون به قول معنى اسمت تو مادر زیبایى هستى وممكن نیست ببینى
آفشید به مهرت نیاز داره و راحت ازش بگذرى ،پس قول بده که بر مى گردى.
به قدرى شوکه شده بودم که بى پلك زدن فقط نگاهش مى کردم وتنها دستم را روى قلبم مى فشردم تا از روى
هیجان متالشى نگردد.
آروان فشار کوچكى به دستم آورد.
 :قول بده برگردى پیشمون؟!ناخوداگاه در فریاد خواستن چشم هایش گم شدم وگفتم
 :قول میدم!آروان نگاهم کرد و با نگاهش مرا آن چنان گرم کرد که به سوختن وخاکستر شدن رسیدم .اما این خاکستر
شدن واقعا برایم لذت بخش بود  .لبخند زد و مرا به سمت خودش کشاند.
او هم همانند من قلبش دیوانه وار خود را به سینه مى کوبید وصداى ضربان قلبمان ملودیه آرام بخش بینمان شده
بود .نمى دانم چه شد اما میدانم من با گرما وحضور او به آرامش رسیدم و دیگر دالیایى نیستم که آینده اى
نداشته باشد  .عقب رفتم وقبل از اینكه از رفتن منصرف شوم از ماشین پیاده شدم وکل مسیر پارکینگ تا پله هاى
بیمارستان را دویدم.
پشت شیشه ى مراقبت هاى ویژه ایستادم وبه مادر بی هوش خود چشم دوختم  .دوست نداشتم او را از خواب
بیدار کنم ،زیرا براى سوال هایش جوابى نداشتم  .او ازدوری تیام به این حال دچار شده بود وبا دیدن آن ،تنها
میتوانست به سالمتى اش برگردد .دستم را به روى شیشه گذاشتم و از همان پشت شیشه گفتم
 :مامان جان قول میدم تیام رو بهتون برگردونم  .میدونم چه دردیه دورى از فرزند و چه عذابى دارى مىکشى! شرمندتم !به خدا رو ندارم حتى بیام از نزدیك ببوسمت  .فقط منو ببخش همین!
 205سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

بر گشتم و راه روى بیمارستان را به سمت خروجى پیش گرفتم  .از صداى پایى در کنارم متوجه شدم کسى به
دنبالم است.خود به خود استرس گرفتم وقدم هایم را تند کردم .از بیمارستان بیرون آمدم و به پیاده رو رفتم .
ماشینى کنار خیابان با من در حرکت بود .به یكباره با صداى وحشتناکى از برخورد دو ماشین ایستادم به پشت
سرم نگاه کردم  .ماشینى با سرعت به ماشینى پارك شده زده بود ومرد راننده با گریه و خود زنى از ماشین پیاده
شد .به قدرى شیون وزارى به راه انداخته بود که کل خیابان را بسته بود.
در ماشین کنار خیابان باز شد وصداى قدم هاى فردى را از پشت سرم شنیدم  .تا به روى فرد
خواستم برگردم،به قدم هایش سرعت بخشید و محكم دستش را به کنار گردنم کوبید و مرا از پای در آورد.
به صورتم ضربه مى خورد و من توان چشم باز کردن را نداشتم  .ضربه ها شدیدتر و صدایى که مرا مى
خواند بیشتر مى شد .با تكان دادنم ،درد در دستم پیچید و جانم را از بین برد  .زیر لب ناله میكردم  .بازهم مرا
تكان میداد ونامم را صدا میزد .به زور چشم هایم را باز کردم؛ تاریك بود وجایى را نمى شد دید  .بازهم صدایم
زد .گیج بودم و توان درك کردن محیط را نداشتم  .به صورتش نگاه کردم ،آشنا بود  .سرم را بلند کردم ودرد
شدید در گردنم پیچید.ناله کردم ودستم را به روى گردنم گرفتم .پرسید
:درد دارى ؟باز هم نگاهش کردم .با کمى تمرکز ششناختم؛ تیام بود .اما چه تیامى ! کل صورتش زخم ولباس هایش پاره بود .
درد خود را فراموش کردم ودستم را به صورتش گذاشتم .از درد عقب کشید و چشم هایش را جمع کرد.
دالیا  :چرا این بالرو سرت آوردن؟
چشم هایش را باز کرد ودستش را به روى گونه ام گذاشت.
 :چون مى خواستن بهشون بگم تو کجایى و چه طورى تو رو پیدا کردن.با یاد آوری گذشته  ،یاد ردیاب و میكروفون افتادم .نمى توانستم آنها را چك کنم؛ چون وقتى مرا به همین راحتى
کنار برادرم قرار داده بودند به احتمال زیاد مى توانستند ما رو زیر نظر داشته باشند.
دالیا  :تو کرج قایم شده بودم .شنیدم مامان حالش بده براى همین رفتم بیمارستان.
کنارم نشست و حالش را پرسید
تیام  :چه طور بود ؟
دالیا  :مراقبت هاى ویژه پرسیدن نداره.
بغض کرده بود.
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نگاهش کردم .
دالیا  :خیلى اذیتت کردن؟
نگاهم کرد وبا چشم دوختن به روى زخم هایم گفت
 :نه به اندازه ى تو !در با شدت باز شد وبا کوبیده شدن به دیوار باعث ترس من شد .تیام دستم را در دست فشرد و آرام گفت
:نترس من پیشتم.برق زده شد وباعث شد هر دو چشم ببندیم.صداى قدم هاشان را مى شنیدم که مقابلمان ایستادن  .صدایش را
شناختم ،ساسان بود که گفت
 :دختر تو چقدر سگ جونى !تیام خشمگین شد.
؛ درست حرف بزن عوضى.همان حیوانى که مرا زخمى کرده بود به سمتش آمد وتا خواست او را بزند  ،تیام دستم را رها کرد وبا هر دو
دست پایش را گرفت وبا تمام نیرویش کشید.با زمین خوردنش .چند مرد دیگر به سمت تیام آمدند وشروع به
زدنش کردند .از جایم بلند شدم وبه سمتشان رفتم فریاد زدم.
 :اگر تمومش نكنید ،خواب همه چى رو مى بینید.ساسان دستش را بلند کرد وگفت
 :کافیه!به رویش چرخیدم.
 :اگر تیام رو برنگرده ،خواب اون مواد هارو مى بینى.خندید وبا کنایه گفت:
 :چى شد یادت اومد؟دالیا :یادم اومد اما براى از یاد نرفتنم ،باید تیام رو بفرستى بره!
تیام با ناله هایش فریاد زد.
 :نه ،من جایى نمى رم.توجه اى به تیام نكردم و گفتم
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 :فقط ٢ساعت وقت دارید .پوزخند زد و رو به همان حیوان گفت:
 :بفرست بره.دالیا  :زمانى که صداش رو بشنوم ومطمئن بشم جاش امنه به حرف میام .
به طرفم هجوم آورد وچانه ام را گرفت واز بین دندان هاى کلید شده به همش گفت:
 :دارى زیاد از حدت حرف میزنى .سرم را محكم عقب کشیدم.
٢ :ساعتت شروع شده.سرش را حرکت داد وتهدید کرد.
 :باشه پس بشین یه دو دو تا بكن که بعدش مى خوایى چیكار کنى؟دالیا  :نگران نباش! چیزى براى از دست دادن ندارم .
از اتاق بیرون رفت و آدم هایش ،تیام را به زور از اتاق به بیرون بردند.قبل از رفتنش ،نگاهش کردم وفریاد زدم
 :تیام به مامان بگو هیچ کس نتونست مثل اون درد منو بفهمه .بهش بگو دالیا خیلى دوسش داره .بهشبگو همیشه خواستم مثل اون باشم ولى نشد؛نتونستم .نمى دونم از کجا خطا کردم اما من این زندگى رو نخواستم.
منم مثل همه ى دخترها با هزار امید و آرزو ازدواج کردم اما تا به خودم اومدم زندگیم زندگى نبود ،فقط یه
خرابه ى ویران شده بود.
تیام فریاد مى کشید و در مقابل آنها مقاومت مى کرد تا از من جدایش نكنند اما موفق نشد و تیام را به زور
بردند.
ساعت ها منتظر خبرى از تیام بودم تا از سالم بودنش اطمینان پیدا کنم اما هیچ خبرى نبود  .نزدیك صبح بود که
در باز شد وباز به اتاق آمدند .مقابلم ایستادند و یكى از آدم هایش گوشى به دست مقابلم آمد.روى زانوهایش
نشست و گوشى را کنار گوشم گذاشت
دالیا  :تیام ؟
گریه مى کرد وفریاد مى زد.
 :دالیا خیلى نامردى! این رسمش نبود! من مى خواستم همیشه مراقب تو باشم اما تو همیشه از من محافظتکردى.
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اشك هایم به چشم هایم هجوم آوردند.
دالیا  :دوستون دارم! فكر مى کردم عزیزم ،زندگیم ،فقط بهار بود ولى االن فهمیدم بدون شما هم نمى تونم ِ
گوشى از گوشم جدا شد  .ساسان لبخند زد وپرسید
 :خوب زن داداش،بهتره بریم سر اصل مطلب !دالیا :با من چیكار مى کنى؟
به آدم هایش نگاه کرد وخندیدِ.
:نمى دونم بستگى به تو داره؛ اینكه بخوایى قبل حرف زدن یكم خوش گذرونى کنى یا بعدش !با نفرت نگاهش کردم.
 :تو از سینا هم لجن ترى!باز هم خندید.
 :شما لطف دارى.این یه تعریف بود دیگه ؟!دالیا  :تمام مدارك با اون مواد ها تو یه کارخونه سمت کرجه.
با دقت به چشم هایم نگاه کرد.
نیش خندى به رویش زدم.
:چیه؟ دنبال چى مى گردى ؟ساسان  :اینكه دارى راست مى گى یا فقط بلوفه!؟
ابروهایم را باال بردم .
_:هدف شما از اون مدارك ،فقط پیدا کردن جاساز سینا بود .اما خوب ،از شانس بد شما قبل از شما  ،من به اون
مدارك رسیدم.
ساسان  :میریم اونجا؛ اما اگر اونجا نباشه،فاتحه خودتو بخون که حسابى اینا از خجالتت در میان .
همان حیوان جلو آمد و وحشیانه مرا از روى زمین بلند کرد و بازوى دست سالمم را گرفت وبا خشونت مرا به
دنبال خود کشاند.
طبق آدرسى که سرگرد موسوى برایم توضیح داده بود ،آنهارو به آنجا بردم و خود با دیدن کارخانه ى متروکه
در بیابان به وحشت افتادم .مرا به زور پیاده کردند وراه را پرسیدند .به اطراف نگاه کردم وبا دیدن در کوچك
سفید رنگ کنار ورودی اصلی کار خانه ،به آن اشاره کردم و گفتم.
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:باید از اونجا بریم.خواستم به راه بیوفتم که ساسان دستش را بین موهایم انداخت و مرا به سمت خودش کشاند وبا خشم گفت
 :وایى به حالت اگر ریگى به کفشت باشه؛ کلخانوادت رو با هم نابود مى کنم .سرم درد گرفته بود اما من فقط نگران ردیاب بین موهایم بودم .دستش را کمى شل کرد ومرا به جلو پرت کرد.
نفسى راحت کشیدم وخدایم را شكر کردم  .قدم بعد را برداشتم که چیزى به روى زمین افتاد .برگشتم وبه روى
زمین نگاه کردم .با دیدن ردیاب ،سرم را بلند کردم وبه چشم هاى پر خشم ساسان چشم دوختم  .قدمى به عقب
گذاشتم که نگاهش را به روى من ثابت کرد وبا عصبانیت فریاد زد
 :واسه من تله گذاشتى ؟معطل نكردم چرخیدم تا از دستشان فرار کنم که کسى مرا از موهایم گرفت ومحكم به طرف خود کشید .
ساسان فریاد زد:
 :اگر نزارید ازاینجا برم ،این دخترو مى کشم .منتظر پاسخ ماند اما چند دقیقه بعد تنها صداى گلوله اى بود که شنیده مى شد .به طرف ماشین هایشان برگشتند
ومرا به دنبال خود مى کشیدند .با رسیدن به ماشین ،پشت آن پناه گرفتند وساسان با تمام قدرتش سیلى روانه ى
گوشم کرد  .باز هم پرده ى گوشم پاره شد و خون تمام گردنم را پوشاند .فریاد کشید.
 :دعا کن از اینجا بریم که اگر نریم...هفت تیرش را به روى گیج گاهم گذاشت و آن را فشرد
 :با همین حسابتو مى رسم .دالیا  :تو زندگیم یه آرزو داشتم ،اینكه نابودی تورو ببینم .
با انتهاى هفت تیرش به دهانم کوبید و دهانم پر از خون شد  .خون هاى دهانم را بیرون ریختم وخندیدم.
 :تمام زندگیم رو دادم تا این حالت رو ببینم .واقعا حس نابودى چه طوریه ؟فریاد زدم
 :دیوانه کنندست .نه ؟وقتى جون آدم هارو برای اعضاى بدنشون مى گرفتى ،مثل االن ناراحت بودى؟وقتى زندگی بهارم رو با اون مواد مخدرى که تولید مى کردى  ،نابودکردى ،مثل االن ناراحت بودى؟ جلو رفتم و
در مقابل صورتش  ،چشم در چشمانش دوختم.
 :تو حتى لیاقت مردن هم ندارى؛ من رو ببین ازاین زندگى هیچى نمى خوام؛ چون همه چیزم رو از دستدادم و دیگه براى جنگیدن چیزى ندارم کهبخوام مثل تو براى زندگى کردن تقال کنم .
 210سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

دستش را به گردنم گرفت وبا تمام زورش فشرد .داشتم خفه مى شدم اما نه التماس کردم ونه حرکت کردم  .من
مردن را با ارزش تر از او میدانستم که بخواهم التماسش را بكنم .
نفس هایم به خر خر افتاد و چشم هایم بسته شد  .گلوله اى شلیك شد و دست هاى ساسان به یكباره رها شد و
من به روى زمین افتادم  .نفسم باال نمى آمد و من براى ذره اى اکسیژن تقال مى کردم  .از جایم نیم خیز شدم
و خود را روى زمین خاکى به عقب مى کشیدم و پشت سر هم سرفه مى کردم .از شدت سرفه  ،اشك چشمانم را
پر کرده بود و مانع دیدم شده بود.دست بلند کردم و آستین لباسم را به روى چشمانم کشیدم  .با پاك شدن
اشك هایم ،توانستم ساسان را روى زمین در حال درد کشیدن ببینم  .دست راستش زخمى شده بود و هفت
تیرش مقابل پایش روى زمین افتاده بود .آستین لباسش را پاره کرد تا زخمش را وارسى کند .نگاهى به اطراف
انداختم .آدم هایش کنار ماشین ها پناه گرفته بودند و در حال برسى منطقه بودند .از فرصت استفاده کردم و
خود را آرام روى زمین به سمت اسلحه اش کشاندم  .نزدیكش شدم و تا خواستم آن را از روى زمین بردارم ،
نگاهش به دستم افتاد  .دست از کار نكشیدم و سریع دستم را جلو بردم و رویش دست گذاشتم که او هم همانند
من عكس العملش سریع بود و پایش را بلند کرد و با تمام نیرویش به بازوى من کوبید  .به عقب پرتاب شدم واز
درد دستم  ،چشمانم سیاهى رفت  .چشم هایم را روى هم فشردم و و ناله کردم  .ساسان از روى زمین بلند
شد و اسلحه اش را برداشت وبه سمت من آمد .چشم باز کردم و تا خواستم عكس العملى نشان دهم از موهایم
بلندم کرد و مرا چرخاند و پشت به خودش کرد و هفت تیرش را روى گیج گاهم قرار داد  .فریاد کشید
 :اگر عقب نكشید  ،این زن رو مى کشم .پوزخند زدم و گفتم
 :اگر انگلى مثل تو قراره شرش از این مردم کم بشه؛ حاضرم بمیرم .سرش را کنار صورتم خم کرد و با حرص گفت
 :خفه شو! قبل از اینكه من خودم بكشمت.احساس کردم روبه رویم کسى را دیدم .درست کنار کارخانه در بیابان سایه اى دیده مى شد  .البته نه به راحتى ،
نمى دانم شاید هم من در اشتباه بودم .
پلیسى از همان دور با بلندگویش گفت
 :بهتره تسلیم بشین؛ راه فرارى نیست.ساسان خشمگین شد و مرا به جلو هل دادو سپس کنار پایم روى زمین شلیك کرد .از صداى گلوله ترسیدم و
دستانم را روى گوش هایم قرار دادم و جیغ کشیدم  .ساسان جلو آمد و باز دستش را به موهایم رساند و مرا سپر
خود کرد و فریاد کشید.
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 :اگر عقب نكشید ،گلوله ى بعد رو تو سرش خالى مى کنممطمئناً پلیس براى حفظ جان من .عقب مى کشید و این به معنی فرار ساسان بود .ساسان روبه همان مرد وحشى
چرخید و پرسید
 :چند نفرن؟مرد :دور تا دورمون ماموره !
خندیدم
 :به آخر خط رسیدى ،آقاى ملكى.کنار گوشم فریاد کشید:
 :خفه شو !چشم به روبه رو داشتم که باز هم همان سایه را دیدم و بعد نور قرمز رنگى که روشن شد  .نور را به چشم دنبالم
کردم که به روى خود رسیدم  .پس درست دیده بودم او تك تیرانداز بود که مى خواست ساسان را نشانه بگیرد .
مرد وحشى ساسان را صدا زد و گفت:
:ساسان تك تیرانداز دارن!ساسان به روبه رویش نگاه کرد وتنها توانست نور وبعد با دقت بیشتر سایه تك تیر انداز را در تاریكى ببیند.
بازویم را فشرد و خود را پشت من پنهان کرد .و فریاد زد.
 :اگر تا چند دقیقه ى دیگه عقب نكشین ،بهتون نشون میدم با کى طرفین!نگاهم را به روى نور انداختم درست باالى سر شانه ام را نشانه گرفته بود .
صداى خش خش بلند گو آمد وقبل از اینكه آن پلیس حرفى بزند  ،در یك تصمیم آنى ،دست گچ گرفته ام را با
تمام دردى که داشتم بلند کردم و به دنده هاى ساسان کوبیدم .غافلگیر شد و از روى درد مرا رها کرد .از فرصت
استفاده کردم و به جلو دویدم .ساسان به خود آمد و فریاد زد.
 :بزنیدش !با شنیدن صداى گلوله ،از ترس ایستادم و به عقب بر گشتم  .ساسان مرا نشانه رفت و بى مكث شلیك کرد.
گلوله درست جلوى پایم به زمین بر خورد کرد و من از ترس نشستم  .بازهم سر بلند کردم و او را نگاه کردم .
اسلحه اش را به طرفم نشانه رفته بود و نور قرمز درست روى قلبش نشانه گرفته شده بود.
مردى از پشت بلند گو گفت.
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ساسان عصبى شد و ماشه را کشید و خواست شلیك کند که جلوتر از او صداى شلیك بلند شد و او را هدف
گرفت  .آدم هایش براى نجات او شروع به تیراندازى کردند و درگیرى آغاز شد .ساسان به روى زمین افتاده
بود دست به روى قلبش گذاشته بود و سعى در چرخیدن داشت  .شوکه شده بودم و نمى توانستم از جایم تكان
بخورم .چرخید اسلحه اش را بلند کرد و خواست شلیك کند که باز هم نورى قرمز رنگ به روى پیشانى اش
نشست و قبل از او ،شلیك کرد و او را کامل از پای انداخت.
نگاهش کردم؛ چشم به من دوخته بود ودیگر نفس نمى کشید  .روبه آن گفتم:
:باید بیشتر از اینها درد مى کشیدى ،اما خببازم دنیا براى شما پارتى بازى کرد .دستى به روى شانه ام نشست .سرم را به سمتش چرخاندم  .با دیدن ستوان خسروى،فهمیدم همه چیز تمام شده
است ومن به خواسته ام رسیده ام  .اما من فرقى نكرده بودم .آرامش من در انتقام نبود  .مردن او تنها مرا کمى
سبك کرده بود اما آرامش  ،نه !من نتوانسته بودم آن را با مرگ ساسان پیدا کنم.
به کمك ستوان خسروى  ،از جایم بلند شدم وبه سمت ماشین هاى پلیس رفتم  .ماشینى درون محوطه پیچید و
یكراست به سمت من آمد ومقابلمان متوقف شد  .در آن تاریكى ،نور ماشین چشم هایم را میزد .دستم را به روى
چشم هایم گذاشتم و جلوى کور شدنم را گرفتم .صداى باز شدن در وبعد دویدن کسى را شنیدم تا سر بلند
کردم و خواستم ببینمش در آغوش گرم وآرام کسى فرو رفتم .عطر تنش را دوست داشتم .بلند و عمیق نفس
کشیدم  .بوسه اى به روى سرم نشاند و کنار گوشم گفت.
 :دیگه نمیزارم ازم دور باشى؛هیچ وقت!با شنیدن صدایش ،تمام وجودم به حالت خلسه رفت و امنیت را با تمام وجود احساس کردم  .امنیتى که سالها از
من دریغ شده بود .امنیتى که حتى پدر وبرادرم نتوانستند آن را به من دهند.
خدایا آغوش نامحرم گناه بود اما مرا ببخش!براى تمام عذاب هایى که کشیدم و دَم نزدم .میدانم می بخشى .چون
این آغوش از سر هوا و هوس نبوده وتنها براى ایجاد امنیتم بوده  .اینكه ثابت کند ،تنها نیستم و دیگر تنها
نخواهم ماند.
مرا عقب برد و صورتم را بین دست هایش گرفت و با دقت تمام صورت و جاى زخمام رو نگاه کرد.
آروان  :میدونم پایبند عقایدت هستى ولى دوست داشتم االن محرمم بودى تا تمام این زخم هاى صورتت رو
......نفس عمیقى کشید وادامه داد::
دالیا تو واقعاً مادر الیقى بودی .اینكه بهار رفته،تقصیر تو نیست؛ فقط خواست خداست  .شاید دنیا انقدر براى
اون کوچیك و بى ارزش بوده که جایگاهى تو این دنیا نداشته و لیاقت بهتر از اینجا رو داشته  .دالیا به قدرى
دوست دارم که مى خوام براى ادامه ى عمرت ،تالفیه تمام دردا وعذابایى که کشیدى رو در بیارم .
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از اینكه بود ومرا اینگونه آرام میكردم؛ شكر کردم و با او بودن را از خدایم خواستم.
دالیا  :منو میبرى پیش بهار؟ باید باهاش حرف بزنم
کنارم قرار گرفت مرا به آغوش گرفت وحرکت کرد.
آروان  :اول بریم پیش امبوالنس تا زخمات رو ببنده .بعد هرجا که بگى میریم .دیگه تنها حق ندارى جایى برى.
بعد از سرو سامان دادن به زخم هایم ،هردو براى دیدن ومژده دادن به بهار راهی بهشت زهرا شدیم.
تمام مسیر دستم در دست گرم ومردانه ى آروان بود و وجودش برایم نعمتى شده بود.
با رسیدن به بهشت زهرا و متوقف شدن ماشین،مقابل قطعه نگاهش کردم و گفتم
 :مى خوام تنها باشم.از ماشین پیاده شدم و به سمت بهار رفتم  .روى سنگ قبرش را خاك گرفته بود .کنارش روى زمین نشستم و
روى نامش دست کشیدم  .نگاهش کردم .نمى دانم من توهم زده بودم یا واقعاً جاى نامش ،صورت زیبایش را مى
دیدم  .خم شدم و صورتش را بوسیدم  .چشمانم پر از اشك و گلویم پر از بغض شد .اینبار دیگر از گریه کردن
خجالت نكشیدم و دیگر از روبه رو شدن وحرف زدن با بهار ،خجالت نمى کشیدم  .اشك هایم قفل چشمانم را باز
کرد وبه روى گونه هایم جارى شد
 :سالم مامان جون! سالم دخترم ،سالم بهار خزونم ،مامان بالخره با خبر خوب اومدم ولى چه حیف که تونیستى .بهار مامان  ،دلم برات تنگ شده .دلم براى بوسیدنت تنگ شده  .بهار مامان،کجایى تا مامانتو بغل کنى .
کجایى تا ببینى بدون تو  ،تو زندگیم کم میارم  .کجایى تا بتونى ببینى مامان تو قلبش چى مى کشه  .وقتى براى
اولین بار ،تورو بغل گرفتم وبه صورت کوچولوى نازت نگاه کردم گگفتم؛ این دختر منه ،دخترى که همیشه باید
بخنده و شاد باشه  ،زندگى کنه .براى همین اسمش رو بهار میزارم تا مثل بهار همیش،ه سرزنده باشه
اما نبود؛ نشدى .تو ،بهار من ،ولى زمستون خودت بودى  .تو شادیه من و عذاب خودت بودى .دختر مامان  ،تو
اون شب ازبی رحمی پدرت عذاب کشیدى؛ اشك ریختى  ،ترسیدى؛ اما من هربار از یاداوریِش مى مردم .از اون
شب از این دنیا  ،از تمام حسهاى پدر دخترى ،از تمام محبت ها بیزار شدم  .بهار  ،مامان ،رفتى و من موندم .اما
بدون تو  ،قلب منم با خودت بردی  .تو قلب مامان،روح مامان  ،تمام جون مامان بودى .حاال بدون تو چه طورى
زندگى کنم؟ اصال چه طور زنده موندم ؟!تنها امیدى که براى ادامه ى این زندگى داشتم ،انتقام خون تو بود اما با
گرفتن اونم چیزى عوضنشد  .تو هنوزم نیستى ،ولى من دارم نفس مى کشم  .تو نیستى ولى من زندم .نمى دونم
عدالت خدا در چى بود که زورش به تو رسید .اما خداهم مثل مادرها ازدست دادن بندش رو چه طور تحمل مى
کنه و هر بار بمنتظر برگشت اون مى مونه؟! من رو ببخش مامان ببرای اینكه نتونستم ازت مراقبت کنم .نتونستم
بهارى نگهت دارم  .من رو ببخش براى زندگیه کوتاه پر دردت ! ببخش براى اشك هاى چشمت ! منم مثل تو
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دارم عذاب مى کشم .هر بار که یاد شب هایى که از ترس تو بغلم مى لرزیدى واشك مى ریختى میوفتم ،مى
میرم .بهار من واقعاً نمى دونم چرا تو این همه عذاب کشیدى؛ چرا بازم با این همه اعذاب ،باز تو
خواب ،اسم بابات رو مى آوردى وصداش میكردى.اصالً تو چه طور تونستى پدرتو بببخشى؟چه طور تونستى بازم
منتظر محبتش بمونی؟ بهار دلت بزرگ بود ،انقدر که حیف این دنیا بودى! بهار انقدر مهربون بودى که براى
ایندنیاى پر از خشم وحرص ،حیف بودى.دخترم عزیزم تو براى این دنیا زیادى بزرگ و خوش قب بودى .
جوابى نمى شنیدم واین مرا بیشتر مى سوزاند  .فریاد زدم:
بهارم  ،عزیز ،سخته ؛ خیلى سخت! تحمل دوریت خیلى سخته ،اما از اینكه االن مى بینم آرامش دارى و
آروم خوابیدی؛ راضیم .
سرم را روبه آسمون گرفتم وبراى خدایم ضجه زدم.
_خدایا نتونستم مراقبش باشم ولى تو مراقبش باش  .نتونستم خوشحال و خندون نگهش دارم ولى تو خوشحالش
کن .خدایا من نتونستم بهارم رو از نامردیه دنیا محافظت کنم ،اما تو محافظش باش .این دنیا که نشد ،حداقل
زندگى که الیقشه تو اون دنیا بهش بده.
شانه ام عقب کشیده شد و در آغوشى گرفته شدم  .او هم همانند من براى مظلومیت وعذاب هاى بهارم با من
اشك مى ریخت.
دالیا  :آروان خیلى عذاب کشید؛ خیلى اشك ریخت  .آروان این دنیا حق کودکیه بچه ى من روبهش بدهكاره .این
دنیا به بهارم لبخند بدهكاره.این دنیا به دخترم ،پدرى مثل تو بهش بدهكاره .این دنیا به دخترم خیلى
چیزا بدهكاره.
مرا به خودت فشرد و با گریه گفت:
 :میدونم  .دالیا این دنیا لیاقته بهارو نداشت .انقدر ببراش کوچیك و ناچیز بود که خدا هم اونرو الیق این دنیاىپر از کینه و خشم ندونست .اون رفت  ،براى تو شد عذاب؛ اما براى خودش شد بهشت .بهار اون به آغوش
خدا برگشته  .خدا مراقبشه! حواسش بهش هست .دیگه هیچ کس نمى تونه اذیتش کنه .دیگه هیچ کس نمى تونه
اشك چشم هاش رو در بیاره  .چون اون االن بهترین جا ،تو آغوش خداست  .آروم بگیرعزیز دلم! آروم بگیر تا
بهارم مثل اسمش از این به بعدش بهارى باشه .آروم بگیر تا اونم بتونه از این به بعد خوشحال باشه و کودکى که
تو این دنیا ازش گرفته شد ونتونست از حقش دفاع کنه  ،اون دنیا نهایت پس بگیره و شاد باشه.
جادوى آغوشش یا جادوى حرف هایش  ،نمى دانم هرچه بود مرا آرام کرد .آروان درست مى گفت؛ حال که بهار
از همه ى بند هاى این دنیا رها شده بود نباید با اشك ها وگله هاى من در دلش غم مى نشست .پس راضى شدم
براى شادیش  .راضى شدم براى لبخندش .راضى شدم براى رفتنش!
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فصل ٤
با برگشت مادر از بیمارستان ،آرامش باز هم به زندگیمان برگشت و من بارى دیگر وجود با ارزش عزیزانم  ،در
زندگیم را درك و فهمیدم  .صدرى با کمك محمد عطائى ،توانست رضایت پدر ومادر سینا را بگیرد و من هم که
از اول شكایتى نداشتم  .او هم مثل من زخم خورده بود وبه دنبال آرامش خود مى گشت .شاید او توانسته باشد با
انتقام به آرامش دست پیدا کند .اما من نه!
به پیشنهاد آروان ،تصمیم گرفتیم با پول هایى که مانده بود ،کمپى رایگان براى ترك اعتیاد درست کنیم و
مدیریتش را به صدرى که چندین سال از زندگیش را صرف انتقام از ساسان کرده بود ؛بدهیم .بلكه خوبى و
مهربانى جاى خشم وکینه اش را بگیرد  .اما مریم  ،از آن هم کینه اى نداشتم  .چرا که او هم همانند من ،براى
دخترش به هر چیزى چنگ زده بود تا زندگى اش را در نبودش حفظ کند  .روزى که به دیدنش رفتم و از او گله
کردم  ،تنها اشك ریخت و سكوت کرد  .درست مثل منى که دلیل کارهایم را مى پرسیدند ومن سكوت مى کردم
.مریم هم از سر اجبار تن به آن کار داده بود و ادامه ى کارش را تنها از روى حفظ جان فرزندش و تهدید هاى
ساسان انجام داده بود .هر چند دیگر نمى خواستم ببینمش ویا رابطه ى دوستیمان را ادامه بدم اما از او کینه اى
هم به دل نداشتم.
صبح آروان زنگ زده بود و خواسته بود امروز را به بیرون برویم تا حرف هایى که نا تمام مانده بود را تمام کند.
بعد از ناهار با پوشاندن دست گچ گرفته ام با نایلون  ،به حمام رفتم  .بعد از مدت ها لباس هایم را روى تخت
ریختم وبا وسواس نگاهشان کردم  .از بین آنها مانتویى کرم رنگى بلند که ساده بود وتنها یك کمربند باریك به
دورش بسته مى شد و شالى کرم رنگ انتخاب کردم وباقی لباس ها را سر جایشان برگرداندم .موهایم را شانه
کردم وهمان طور باز گذاشتم  .به صورتم نگاه کردم.دوست داشتم بهتر به نظر برسم .با زدن ریمل مژه هایم را
مشكى کردم و با رژى صورتى رنگ به لب هایم رنگ بخشیدم .بعد از مدت ها سادگى  ،با همین آرایش کم هم
کلى تغییر کرده بودم  .تاپى مشكى به همراه شلوارى تنگ مشكى پوشیدم وبه سراغ مانتو وشال انتخابیم رفتم .
موهایم را به روى مانتویم ریختم وشال را به سرم انداختم  .زیبا و دلبرا شده بودم .فكر مى کنم این حق آروان
بود بعد از آرام شدن همه چیز  ،مرا زیبا ببیند.
گوشى ام زنگ خوردِ با نام آروان به سمت بالكن رفتم وبا دیدن ماشینش جلوى در ،جواب دادم.
دالیا  :سالم.
آروان  :سالم بانو.
لبخند زدم و از خطاب کردنش قلبم به لرزه در آمد.
آروان  :بیا پایین من دمه درم.
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دالیا :اومدم.
تماس را قطع کردم و به سراغ کفش هاى پاشنه دار مشكى ام رفتم  .کیفم را برداشتم وبه بیرون رفتم  .مادرو پدر
در حال نبودند ومن میدانستم آنها عادت به خواب بعد از ناهار دارند  .خداروشكر تیام هم شرکت بود ومرا نمى
توانست با این سرو شكل ببیند.
در ماشین را باز کردم وبه محض نشستن ،دسته گلى از رزهاى سفید روى پایم گذاشته شد .خندیدم ودسته گل را
برداشتم  .با تمام وجود او را بوئیدم و به آروان خیره به خود گفتم :
 :مرسى !همان طور با اشتیاق و لبخند نگاهم کرد وصورتم را جز به جز از نظرش گذراند  .به موهایم که رسید جلو آمد با
یك دست از گردن ،موهایم را جمع کرد وبه شانه ى چپم ریخت .
آروان  :اینا رو فقط من باید ببینم وازشون لذت ببرم.
با شیطنت نگاهش کردم.
 :یعنى االن حسودى کردى یا غیرتى شدى؟به ظاهر اخم کرد؟
 :غیرتى شدم و حسابى هم حسودى کردم.اصالبهتره بدونى من خیلى حسودم وچیزهایى که برای منباشه ،نمیزارم به هیچ کس برسه  .با خودت کش آوردى ؟
دالیا :نه براى چى؟
جوابم را نداد وبه راه افتاد .مقابل یك لوازم آرایشى نگه داشت وپیاده شد .بعد از چند دقیقه با پاکتى کوچك
برگشت .با نشستنش در ماشین پرسیدم
 :اون چیه ؟پاکت را روى پایش گذاشت وگفت .
 :برگرد.دالیا  :براى چى؟
آروان  :برگرد  ،زود باش.
چرخیدم و پشت به او نشستم.موهایم را کامل جمع کرد و آنها را بوئید.
آروان  :چقدر بوى موهات خوبه دالیا!
دست خودم نبود  ،وقتى ازم تعریف مى کرد،خجالت مى کشیدم و سكوت مى کردم.
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شالم را به باالى سرم انداخت و موهایم را شروع به بافتن کرد .در آخر ،کشى زیبا که مرواریدى بود به انتهاى
موهایم زد و عقب رفت.
آروان :تموم شد .میتونى زیر مانتوت بندازىِ.
چرخیدم و نگاهش کردمِ
 :مرسى !خندید .
 :تو یه دونه اى! گفتم االن یه دعواى درست حسابى داریم.دالیا  :این چیزا اهمیتى برام نداره.
به راه افتاد وتا رسیدن به مقصدى که من نمى دانستم کجاست؛ در خودش فرو رفته بود .با توقف ماشین ،نگاهى
به اطراف انداختم وبا دیدن دفتر ازدواج و طالق برگشتم متعجب نگاهش کردم .
دالیا  :کارى دارى اینجا؟
ماشین را خاموش کرد وبه رویم چرخید.
آروان  :ببین دالیا ،دوست دارم اول به حرفام گوش بدى و بعد تصمیم بگیرى ِ
دالیا  :باشه! حاال چرا انقدر استرس دارى؟
نفس عمیقى کشید.
آروان  :من یه زندگى قبل از تو داشتم که تا آخر عمر حتى نمى خوام در موردش حرف بزنیم ،چون خیلى بى
ارزش تر از زندگى تو بوده واصال جاى حرفى نداره  .دالیا من تورو با همه ى وجودم مى خوام و دوست
ندارم وقتى بهت دست میزنم مدام نگران ناراحتى تو باشم براى همین مى خوام براى مدت کمى که من کارهامو
سرو سامان میدم بدون اطالع بقیه محرمم بشى تا بعد از سرو سامان دادن به زندگیم بیام جلو وهمه چى رو رسمى
کنم.
شوکه نشدم وحتى ناراحتم نشدم  .من او را قلباً مى خواستم و با اراده ى قلبم ،بودن کنار او را انتخاب کردم.
در ماشین را باز کرد .بازویم را گرفت وبه سمت خود کشاند .
آروان  :باشه دالیا ،چرا قهر مى کنى اصالً فراموشش مى کنیم.
به چشم هایش نگاه کردم.
 :من دوست دارم کنار تو وآفشید باشم .وقتى محرم باشیم حال منم بهتره.خندید.
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 :دختر داشتى سكتم میدادى!بازویم را کشیدم و از ماشین پیاده شدم و سراغ سرنوشت جدید خود رفتم .
کنار آروان براى عقد موقت نشستم ومنتظر خواندن خطبه ماندم .با محرم شدنمان ،آروان با خیال راحت دستم را
گرفت ومرا به روى خود چرخاند  .نگاهش کردم در آن کت و شلوار اسپرت مشكى با آن پیراهن آبى
آسمانى ،بى نهایت زیبا و جذاب شده بود .دست به داخل جیب کتش برد وجعبه ى حلقه اى بیرون آورد.
انگشترى ساده که تنها یك نگین روى آن بود به دستم انداخت و روى دستم را بوسید.
 :مرسى که انقدر راحت بهم اعتماد مى کنى.لبخند زدم و دستش را گرفتم.
 :آروان ،من اینبار راه زندگیم رو با قلبم انتخاب کردم .امیدوارم این دفعه ،سرنوشت بهم خیانت نكنه.جلو آمد وپیشانى ام را بوسید.
 :تا آخر عمر نمى زارم غم به دلت بشینه.از محضر بیرون آمدیم وبه پیشنهاد آروان ،به خانه اش رفتیم تا او شب به دنبال آفشید برود و براى شام به
بیرون برویم.
روى مبل ،مقابل آشپزخانه نشستم و آروان به آشپزخانه رفت وبا دو شربت پرتقال برگشت .سینى را روى میز
گذاشت و خود کنارم روى مبل دو نفره نشست .نگاهم کرد وگفت:
 :پاشو برو لباسات رو در بیار گرمه.از جایم بلند شدم وبه اتاق آروان رفتم  .با دیدن اتاق شوکه شدم .همه چیز تغییر کرده بود و تمام وسایل ها نو
بودند .هرچند فكر نمى کنم آن روز چیزى سالم باقى مانده باشد.تمام اتاق سفید بود وتنها چیزى که رنگش،
متضاد سفیدى ها بود؛ پرده و روتختی آبى رنگ بود .واقعاً زیبا و آرامش بخش شده بود .به کمد کنار حمام
رفتم و شال ومانتویم را در آوردم و به جالباسى آویزان کردم .تاپم یقه گرد و با آسین هایى حلقه اى بودوتنها
جاى بازى که داشت ،پشت آن بود که وسط لباس به شكل قلب برش خورده بود  .خجالت مى کشیدم دوست
داشتم شالم رو به روى شانه هایم بندازم تا لختى پشت لباسم را بپوشانم اما شاید آروان ناراحت مى شد  .براى
همین اینكار را نكردم و به سالن برگشتم .آروان روى همان مبل به انتظارم نشسته بود .جلو رفتم و خواستم روبه
رویش بنشینم که به کنارش اشاره کرد و گفت:
 :بیا اینجا بشین.کنارش رفتم و با فاصله نشستم .نگاهم کرد و خندید.
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 :تو چقدر خجالتى هستى !لیوان شربت را به دست داد.
 :بخور تا گرم نشده .مقدارى از شربت را نوشیدم و روى میز گذاشتم  .آروان نزدکتر آمد و پایین موهایم را گرفت
 :بهتره دلبریات رو براى شوهرت تو خونه بكنى نه تو خیابون!موهایم را باز کرد وبه دور شانه ام ریخت .از شدت خجالت سرم را به زیر انداختم  .چانه ام را گرفت و سرم را
بلند کرد.
 :تو واقعا غیر از زیبایى ظاهرى ،یه زیبایى خاص و باطنى هم دارى که آدمو اسیر خودش مى کنه.لبم را به دندان کشیدم و گفتم:
 :آروان ،دارم خجالت مى کشم .خندید و مرا به آغوش خود کشاند .
 :عاشق این خجالتتم !موهایم را نوازش کرد و دوباره زیر گوشم نجوا کرد.
 :دالیا تو اولین و آخرین عشقمى .انقدر دوست دارم که حاضرم براى یه لبخندت جونم رو هم بدم .عقب کشیدم.
 :از مرگ حرف نزن .به چشم هایم نگاه کرد.
 :از اینكه االن مال منى؛ خوشحالم !به تمام صورتم نگاه کرد .از شدت شرم تمام بدنم آتش گرفته بود.
دالیا  :آروان؟
به چشم هایم نگاه کرد .
اروان :اجازه میدى؟
قلبم مى گفت اره وعقلم او را منع مى کرد .اما من در زندگیم عاقالنه زیاد تصمیم گرفتم وبه بیراهه رفتم  .اینبار
خود را به نداى قلبم سپردم و خود را تسلیم عشق تازه جوانه زده در قلبم کردم.
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آروان به حمام رفته بود و من در فكر بودم .حال بیشتر به خود و نداى قلبم ایمان آوردم .آروان کسى بود که من
در کنارش میتوانستم خوشبختى را پیدا کنم  .با باز شدن در حمام  ،بیشتر به خود پیچیدم و سرم را تا حد ممكن
پایین انداختم  .آروان باالى سرم آمد و کنارم روى لبه ى تخت نشست.
موهایم را شروع به نوازش کرد .
آروان  :دالیا خیلى دوست دارم! مخصوصاً االن که خانومم شدى !
با دیدن سكوتم ،لبخند زد و از جایش بلند شد.
آروان  :اگر دوست دارى استراحت کن بعدش یه دوش بگیر  .من لباس مى پوشم میرم دنبال آفشید.
با شنیدن اسم آفشید ،ذوق زده شدم و سرم را از زیر مالفه بیرون کشیدم وبا لبخندى بزرگ گفتم :
 :واقعاً ؟با صداى بلند خندید و به جلو آمد .نوك بینى ام را کشید.
آروان  :عاشقتم !
به طرف کمد لباس هایش رفت و با پوشیدن شلوار جین آبى و تى شرتى سبز رنگ به سمتم آمد و گفت
 :یكم استراحت کن من چند ساعت دیگه میام.به دستم اشاره کرد.
 :مى خوایى قبل رفتن برات ببندمش تا راحت دوش بگیرى؟نگاهش کردم.
 :نه مرسى!خودم مى بندمش .خم شد و بارى دیگر مرا از مهر خودش سیراب کرد وبعد خداحافطى کرد وبه بیرون رفت .چشم هایم را بستم
وبه خوابى آرام رفتم.
با شنیدن صداى آفشید ،از خواب بیدار شدم وبا دیدن اتاق تاریك سریع در جایم نشستم  .آروام همراه آفشید به
اتاق آمد وبا تعجب گفت:
 :دالیا تو هنوز خوابى ؟از جایم بلند شدم.
دالیا  :ببخشید! انگار زیاد از حد به آرامش رسیده بودم.
منظور دار خندید و با لحنى شیطنت آمیز گفت:
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 :امیدوارم همیشه در ارامش باشی؛ بانوی زیبای من!متوجه نشدم .اما با کمى فكر ،متوجه کج فهمى اش شدم .بالشت روى تخت را برداشتم وبه سمتش پرت کردم.
 :واقعاً که منحرفى !با جا خالى دادنش ،خندید و همان طور که بیرون مى رفت گفت:
 :برو دوش بگیر .من خودم برات لباس میزارم .به حمام رفتم و با دیدن دستم ،یادم افتاد که آن را با کیسه نپوشاندم  .براى همین ،به سمت قفسه هاى حوله ها
رفتم وبا پوشاندن خود ،به سمت در روبه راه رو رفتم و آروان را صدا زدم.
 :آروان جان؟ :جانم ؟کمى منتظر شدم تا بالخره جلوى در آمد .پشت در رفتم وخود را پنهان کردم.
 :مى شه چند تا کیسه ى بزرگ بدى تا من دستم رو بپوشونم؟آروان  :االن.
چند دقیقه بعد ،با چند کیسه زباله ى بزرگ آمد و خواست به حمام بیاید که در را محكم نگه داشتم و گفتم:
 :خودم انجام میدم.آروان  :نمى تونى بزار من برات مى بندم.
دستم را به روى حوله محكم کردم و در را باز کردم.آروان به داخل آمد و لبخندى به روى لب هایش نشاند و
گفت:
 :حجاب گرفتى !به روى خود نیاوردم چه شنیده ام.
دالیا  :محكم ببند .
آروان  :فردا مى برمت دکتر .فكر مى کنم بعد از یك ماه بتونى باز کنى .
با تمام شدن کارش ،به بیرون حمام رفت ومن با خیال راحت حوله را از تنم جدا کردم و به زیر دوش آب گرم
رفتم.بعد از حمام ،لباس هایى که به سلیقه ى آروان خریدارى شده بود را پوشیدم و خود را در آینه نگاه کردم.
تاپ و دامنى به رنگ صورتى که به پوست سفیدم بیش از حد مى آمد .دامنش زیادى کوتاه بود اما اگر
نمى پوشیدم،آروان را ناراحت مى کردم  .حق با او بود؛ چیزى براى خجالت و شرم نمانده بود  .من اگر براى او
این لباس ها را نپوشم براى چه کسى باید مى پوشیدم!؟
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تمام شب را با شیرین کارى هاى آفشید ،خندیدیم و من با هر بهانه اى که پیدا مى کردم او را بغل و مى
بوسیدمش .ساعت از  ١٠گذشته بود که با گریه و غر زدنش متوجه شدم وقت خوابش است.
به اتاقش بردمش وبا دادن شیر به او توانستم او را در جایش به خوابى خوش دعوت کنم.
به سالن برگشتم وبا دیدن آروان روى مبل ،به کنارش رفتم .
دالیا  :مى شه براى من یه آژانش بگیرى ؟
دلخور نگاهم کرد.
 :میشه امشب بمونى ؟دالیا  :نگران مى شن و اینكه ما فعال تو این وضعیت هستیم اگر بخواهیم اینكار هارو انجام بدیم؛ دیر یا زود همه
متوجه مى شن.
دستم را گرفت و مرا به روى پاى خود نشاند .گونه ام را نوازش کرد و با خواهش گفت:
 :فقط همین امشب .خواهش مى کنم! قول میدم پسر خوبى باشم .دالیا  :ولى...
 :ولى بى ولى؛ باید بمونى.خندیدم.
 :تو همیشه انقدر زور گو هستى ؟مرا به آغوشش کشاند.
 :براى با تو بودن ،همیشه زورگو هستم .به تیام زنگ زدم و به دروغ گفتم ؛ خانه ى یكى از دوستانم هستم و شب به خانه بر نخواهم گشت  .ناراحت شد
اما به رویم نیاورد وتنها گفت:
 :مواظب خودت باش.آن شب ،همراه آروان تا صبح بیدار بودیم و او تمام مدت برایم از عاشقانه هایش مى گفت و مرا از آینده اى زیبا
کنار خود و آفشید تصور مى کرد  .از اینكه خدا آروان را بهم هدیه داده بود و مهم تر از آن آفشید را جاى
دخترم داده بود ،هزار بار شكرش را به جا آوردم و از صمیم قلب به خدایم قول دادم تا همانند بهارم برایش
مادرى کنم و اورا از محبت مادر بى نیاز کنم.
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دو ماه از رابطه ى ما مى گذشت ومن در این مدت توانسته بودم لطف و مهربانیه خداوند را ببینم وطعم خوشبختى
را بچشم  .آروان در این مدت  ،مرا از محبت خودش به قدرى سیراب کرده بود ،که دیگر بى محبتى هاى دنیا
مرا آزار نمیداد وتنها ناراحتیم ،نبود بهارم بود.
به اسرار مادر و به خواست تیام  ،به خواستگارینازار رفتیم وبعد از چند جلسه تكرار رفت وآمدها،بالخره نازار به
دل تیام رحم کرد و جواب مثبتش را داد.هر چند هواى دل خودش را هم داشت و به تیام عالقه مند شده بود.
طبق صحبت هاى هر دو خانواده قرار شد مراسمى به عنوان بله بران با حضور بزرگتر ها بگیرندو مراسم عروسى
را براى بعد از مراسم سال بهار بگذارند.
مراسم براى دو هفته ى دیگه تدارك دیده شده بود و نازار از االن به دنبال لباس رویایى اش بود.
تمام پاساژها و مزون هاى معروف را زیر پا گذاشته بودیم اما هیچ کدام مورد پسند نازار واقع نمى شد و از
هرکدام ایرادى مى گرفت  .واقعا از همراهیش خسته شده بودم و دیگر توانى براى راه رفتن نداشتم .به پیشنهاد
خواهرش به مزونى که معرفى کرده بود رفتیم .
در راه پله به شوخى گفتم:
 :خدا بهمون رحم کنه ÷نازار به رویم چرخید و با ناراحتى گفت :
 :دالیا خسته شدى .آره؟خندیدم .
:نه عزیزم ،خسته براى چى!؟ ما تازه اول راهیم .االن تمرینه ؛مسابقه براى عروسیه.زنگ واحد را فشرد وبه انتظار ایستادیم.
نازار :اگر کارشون خوب باشه و به قول آریانا حرف نداشته باشه ،براى عروسى راحتیم.
به لطف آریانا و با کمك مدیر مزون بالخره نازار لباس مورد نظرشو پیدا کرد وبا خریدنش مرا نجات داد .من هم
براى شب بله بران به انتخاب خود وبا غر زدن هاى نازار کت وشلوارى مشكى رنگ ساده اى خریدم  .نازار اسرار
به رنگ هاىروشن مى کرد و من خود را هنوز عزادار میدانستم.شاید آروان هم براى همین همه چیز را مسكوت
نگه داشته بود.
با رسیدن به خانه ،گوشى ام را از کیفم بیرون آوردم و به آروان زنگ زدم.با اولین بوق جواب داد.
 :جلن دلم ،خانومم؟!لبخند زدم.
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:اینجورى لوس بشم براى خودت بد میشه ها!خندید.
 :خودم یه عمر نازت رو به جون مى خرم .کجایى؟دالیا  :رسیدم خونه  .دارم مى میرم آروان .به خدا اگر خواهرت اون مزون رو معرفى نمى کرد ،فكر کنم االن
هنوز داشتیم مى گشتیم.
 :مزون؟کدوم مزون؟ :نمى دونم اسمش فكر کنم نیانا بود  .تو خیابون فرشته.عصبانى شد.
 :تو هم از اون جا خرید کردى؟دالیا  :اره یه دست لباس........
میان حرفم آمد وبا تشر گفت:
 :هرچى خریدى بریز دور .خودم مى برمت خرید.از لحنش جا خوردم.
 :براى چى ؟نفسش را با حرص داخل گوشى فوت کرد.
 :چون خوشم نمیاد جایى که آریانا معرفى کرده،ازش خرید کنى. :تو با خواهرت مشكل دارى یا مزون؟آروان :با خواهرم مشكل دارم و خوشم نمیاد اصالً با اون حرف بزنى.
 :مگه مى شه ؟کالفه صدایش را باال برد .
 :دالیا فهمیدن حرفام نه سخته نه نیاز به جرو بحث داره!دالیا :آروان ،تو دارى چیزى رو از من پنهان مى کنى؟
سكوت کرد واین سكوت دل مرا لرزاند.
دالیا :چرا حرف نمى زن؟ دارى چى رو پنهان مى کنى؟
دستپاچه گفت:
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 :هیچى؛ اصالً تو چرا بحث عوض مى کنى؟او از من مسئله اى را قایم مى کرد؟!
 :باشه نگو! اما اگر زمانى بفهمم دروغ گفتى یا به اعتمادم خیانت کردى ،جاى هیچ برگشتى به گذشته نمى مونه.باز هم سكوت کرد واین بار من هم همراهیش کردم  .چند دقیقه بعد گفت:
 :دالیا زمان بده .برات توضیح میدم.نیش خندى به انتظار پیش رویم زدم.
 :تو زندگیم از انتظار متنفر بودم اما چیزى که تو این زندگى زیاد کشیدم انتظار بود.آروان  :بعدظهر میام دنبالت تا بریم لباس بگیریم.
با دلخورى گفتم :
 :نیازى نیست؛ من لباس خریدم .همینم مى پوشم  .توام اگر با خواهرت مشكل دارى ،ربطى به مزون یا لباسمن نداره.
خشمگین صدایم زد.
 :دالیا؟ :کارى ندارى؟آروان  :دالیا دارى لج مى کنى ؟
روى تخت نشستم .
 :لج بازی رو تو دارى مى کنی؛ نه من! اینكه دلیل نمى شه چون تو با خواهرت قهرى؛ من لباس خریدارىشدم رو نپوشم .به این دلیل که خواهر تو آدرس اون مزونو داده!
آروان  :باشه،خداحافظ .
منتظرخداحافظی من نماند و گوشى را قطع کرد .نمى دانم حسم مى گفت مساله به خواهرش مربوط نمى شد.
روى تخت دراز کشیدم وفكر کردم  .آروان در این مدت واقعاً مردى بى نظیر بود اما چرا حرفى از زنش نمى زد
و حتى خانه اى را که او درش زندگى کرده بود را غیر از آن اتاق خواب عوض نكرده بود.نمى دانم حس بدى
داشتم که مرا مى ترساند .من دیگر توان مقابله با هیچ مشكلى را نداشتم .از خدا خواستم تا من اشتباه کنم و تنها
همان مساله همان قهر خواهر و برادرى باشد.
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تا روز بله بران آروان با من سر سنگین شده بود و تنها روزى یكبار زنگ میزد و حالم را مى پرسید.دلخور شده
بودم اما غرورم اجازه نمیداد به روى او بیاورم  .او از من دورى کرده بود و حداقل باید او مى بود که توضیح میداد
تا من هم متوجه ى اشتباهم بشوم .نه اینكه با فاصله ،همه چیز را خراب تر کند.
روز بله بران ،صبح زنگ زد و پرسید؛ آیا به آرایشگاه میروم یا نه؛ که من هم گفتم نه و خودم آماده مى شوم .با
قطع تلفن ،به حمام رفتم وبعد از حمام ،موهایم را سشوار کشیدم و فرق کج باز کردم وجلوى موهایم را از روى
پیشانى بافتم.
حوصله ى آرایش کردن را نداشتم اما اگر اینگونه می رفتم زشت بود .پشت چشمم ،خط چشمى باریك کشیدم
و مژه هایم را با ریمل مشكى کردم .رژگونه اى قهوه اى زدم ودر آخر رژى کرم رنگ به لب هایم کشیدم وبه
سراغ لباس هایم رفتم.
کت وشلوار بسیار خوش دوختى بود  .شلوارش دمپا گشاد بود وکتش تنگ و کوتاه .کفش هاى  ٧سانتى ام را به
پا زدم تا شلوارش زیباتر به ایستد .مقابل آینه رفتم وبا دیدن خود ،لبخند زدم.از خود راضى بودم و به نظر خودم
بسیار زیبا شده بودم .با صداى مادر به سمت مانتوى کوتاه خود رفتم وآن را به تن کردم .شالم را برداشتم و به
جلوى آینه رفتم .آروان دوست نداشت موهایم را کسى ببیند اما امشب فرق مى کرد .شال مشكى وطالیى ام را به
سر انداختم .کیف کوچك دستی خود را برداشتم وبه بیرون رفتم  .مادر حاضر و آماده جلوى در ایستاده بود
ومدام صدایمان مى کرد .از پله ها پایین رفتم و مقابلش ایستادم.
 :من آمادم.نگاهى کلى به رویم انداخت و آیه اى زیر لب خواند وبعد به صورتم فوت کرد.
مادر  :هزار اهلل اکبر! ایشااال یه روز بشه تورو سرو سامان بدم.
تیام از پله ها پایین آمد وبا صداى بلند گفت :
 :من آماده ام .مادر بار دیگر همان آیه را خواند واین بار به صورت تیام فوت کرد و گفت:
 :الهى خوشبخت بشى مادر!با همه ى وجود زیر لب ،آمین گفتم وبارى دیگر  ،آرزوى خوشبختى برایش کردم .با آمدن پدر از خانه بیرون
آمدیم و به سمت خانه ى نازار راه افتادیم .
با هماهنگى مادر وتیام تمام فامیل هایمان ،مقابل در خانه ى نازار مى آمدند .با پیچیدن داخل کوچه ،توانستیم تمام
اقوام را ببینیم .مادر با دیدن آن ها ضربه اى به صورتش زد و گفت:
 :چقدر زشت شد  .ما از همه دیرتر رسیدیم. 227سمانه امینیان www.98iia.com
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پدر از آینه ى بغل ماشین به مادر که پشت سرش نشسته بود نگاهى انداخت و گفت:
 :انقدر حرص الكى نخور خانوم! همه میدونن داماد تا بخواد از آینه دل بكنه طول میكشه  .خودمون رو یادترفته؟!
تیام خندید .
 :چشم و دلم روشن! شما هم بله ؟پدر نگاهى به صورتش انداخت و با غرور گفت:
 :ما هم بله .چى فكر کردى؟! نكنه فكر کردى ما از اولش این جورى به دنیا اومدیم !؟نخیر پسر ما هم دوره اىبا مادرت داشتیم که....
مادر با تشر به پدر گفت:
 :دارى چى مى گى مرد ؟تیام بلند خندید و مرا هم همراه خودش کرد.
تیام  :اى داد بر من! چه خبر بوده دوره شما !؟
تیام ماشین را روى پل پارك کرد و گفت:
 :بفر مایید بریم تا بعدا برسیم به دوره ى شما .از ماشین پیاده شدیم وبه جمع بقیه رفتیم  .مادر از روز قبل به همراه عمه ،به گل فروشى رفته بود تا تمام لباس ها
و خرید هاى نازار را تحویل گل فروشى دهد که براى امروز تزیین شود و طبق قرار خودشان  ،عمه امروز زحمت
تحویلش را بكشد  .خاله هم خود به شیرینى فروشى رفته بود وسفارش کیك داده بود و او هم امروز کیك را
تحویل گرفته بود و با خود آورده بود .با همه سالم و احوال پرسى کردیم و بعد دختر ها به دنبال عمه رفتند و
هر کدام سبد گلى که خرید هاى نازار درونش قرار گرفته بود را برداشتند وبه سمت خانه ى عروس رفتند.
همانطور کنار تیام ایستاده بودم که عمه مقابلم ایستاد وسبد حلقه ها را مقابلم گرفت و گفت:
عمه :حلقه رو خواهر داماد میبره .
نگاهى به صورت تیام انداختم و بر خالف میلم ،تسلیم لبخندش شدم و حلقه هاى تزیین شده در سبد پر از گل را
گرفتم  .تیام خود نیز سبد گل بزرگى از گل رز به دست گرفت و زنگ در خانه ى عروسش را به صدا در آورد.
در باز شد و همه به داخل رفتن و من آخرین نفر وارد خانه شدم  .پدر و مادر تیام همراه آروان روى پله ها براى
خوش آمد گویى ایستاده بودند وبا همه ضمن خوش آمد گویى سالم و احوال پرسى میكردند و در آخر به داخل
تعارفشان میكردند.
از فرصت استفاده کردم و آروان را دید زدم .واقعاً در آن کت شلوار خاکسترى رنگ بى نظیر شده بود .کت
شلوارش را با پیراهن صورتیه بسیار مالیم و کرواتى خاکسترى که چند رده ى صورتى رنگ داشت  ،ست کرده
بود.
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به صورتش نگاه کردم و با دیدنش در دل هزار بار قربان صدقه اش رفتم .صورتش را اصالح کرده بود و
موهایش را تمام روبه باال درست کرده بود .به قدرى عوض شده بود که اصال شباهتى با آروان قبل نداشت و
چیزى در حدود ده سال جوانتر شده بود .همان طور محو صورت جذابش شده بودم که سرش چرخید و مرا دید.
او هم همانند من نگاهش رنگ تعجب به خودش گرفته بود .اما ثانیه اى نگذشت که اخم به ابروهایش نشست و
سرش را پایین انداخت.
دلخور از کارش سر به زیر انداختم و پله هارو باال رفتم .بانو خانوم با دیدنم لبخند زد و گفت:
 :هزار اهلل اکبر! دخترم چقدر ناز شدى.سالم کردم و بعد از روبوسى گفتم:
 :مرسى! شما لطف دارینروبه پدرش سالم کردم و او نیز با خوش رویى جوابم را داد و گفت:
 :ماشااهلل دخترم ،خیلى زیبا شدى.دالیا :ممنون شما لطف دارید .
چرخیدم و بى آنكه به صورتش نگاه کنم سالمى دادم و به داخل رفتم .
از دستش دلخور بودم نه براى اخمش ،تنها براى این مدتى که دور بودیم و او این گونه از من استقبال کرد.
پشت سر مادر رفتم و مثل او با اقوام نازار سالم و احوال پرسى میكردم  .با رسیدن مقابل آریانا و شوهرش
لبخندى زدم و به هردو سالم کردم  .بر عكس تصورم لبخند زد و با مهربانى گفت
 :سالم عزیزم شما باید خواهر آقاى داماد باشى .درسته؟لبخند به رویش زدم .
 :بله درسته  .خوشبختم .آریانا  :نازار درست از شما برام گفته بود .
تعجب کردم و پرسیدم:
 :مگه چى گفتن؟دستم را با هر دو دست گرفت و گفت:
:زیبا  ،مهربان و از همه مهم تر با جذبه!ابروهایم باال رفتم.
 :نازار لطف داره همین طور شما.آ ریانا  :تو شباهته زیادى با ....
با صداى خشمگین آروان چرخیدم و او را با صورتى بر افروخته پشت سرم دیدم  .نگاهش را از من گرفت و رو
به خواهرش گفت:
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 :مامان با شما کار داره.آریانا دستم را رها کرد وبا عذر خواهى رفت  .خواستم به کنار مادر بروم تا حلقه هارو روى میز  ،کنار وسیله هاى
دیگر بگذارم که آروان مقابلم قرار گرفت  .دستى به صورتش کشید و با خشم گفت :
 :نازار باال تو اتاق من منتظر شماست.سبد درون دستم را باال بردم و گفتم :
 :بزارم روى میز میرم .آروان سبد را با حرص از دستم کشید که اگر به موقع رهایش نمى کردم چیزى از گل هایش باقى نمى ماند .با
غضبى که در چشم هایش بود گفت
 :شما برو من اینو میزارم روى میز.حرصم گرفته بود و آن خوى لج بازیم بیدار شده بود.
 :بهتره بهش بگید ،پایین منتظرش مى مونم.جلو آمد و با صدایى که از خشم مى لرزید گفت
 :دالیا برو باال تا این جشن رو خراب نكردم.عقب رفت و نگاه به چشم هایم دوختم  .عصبانیتش را درك نمى کردم اما خشمش را به خوبى درك کردم و به
خوبى فهمیدم اگر بخواهم به لج بازیم ادامه بدم ،او دیگر قادر به کنترل خشم خود نیست.
پشت چشمى نازك کردم و چرخیدم وبه سمت پله ها رفتم .
کسى در طبقه ى باال نبود .از فرصت استفاده کردم و به اتاق آروان رفتم و در را پشت سرم بستم  .جلو رفتم و
تخت آفشید را خالى دیدم  .توقع داشتم آنجا باشد زیرا در طبقه ى پایین او را ندیدم  .در فكر آفشید بودم که در
با ضرب باز شد و آروان به داخل اتاق آمد و محكم در را پشت سرش بست.
اخم کردم و گفتم :
 :چه خبرته ؟جلو آمد و مچ دستم را گرفت وبه سمت سرویس اتاقش رفت.
دالیا  :آروان دارى چیكار میكنى ؟
مرا مقابل آینه نگاه داشت .از آینه نگاهم کرد و با خشم پرسید این چه وضعیه !؟
سرم را چرخاندم و به خود  ،در آینه نگاه کردم.
 :چه وضعى؟مرا به روى خود چرخاند  .موهایم را باال آورد.
 :این وضع! به نظرت موهات رو تا رون پات به نمایش بزارى بعد یه نصفه سرت روبپوشونى درسته؟ خنده دارنیست؟
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دالیا :اگر اجازه میدادى مى خواستم لباسام رو در بیارم (به خود اشاره کردم) مى بینى که هنوز با لباس بیرونم .
صدایش را باال برد.
:منو دیونه نكن دالیا !خود را عقب کشیدم که بازویم را کشید .
آروان :همین االن جمعشون کن .
لبخندى از روى تمسخر زدم .
 :چشم! اطاعت میشه.چرخیدم تا بیرون بروم که بازویم را فشرد و مرا سر جایم بر گرداند از بین دندان هاى قفل شده اش صدایم زد .
 :دالیا!با حرص نگاهش کردم.
 :بهتره حدتو بدونى اروان! من آدمى نیستم که بخوام براى خودنمایى کارى کنم .امروز جشن برادرم بود و منممثل همیشه ،البته خیلى ساده تر از همیشه آماده شدم .
پوزخند زد
 :اگر منظورت به زمان سیناست ،خوب اون به زن ها توجه اى نمى کرده که بخواد روى تو غیرت داشته باشه.احساس کردم تمام قلبم آتش گرفت و مرا از پاى در آورد  .تنها نگاهش کردم  .چند ثانیه در همان حالت بودیم
که به خودش آمد  .بازویم را رها کرد و نفسش را با حرص از سینه اش بیرون فرستاد.
 :ببخشید عصبانى بودم.نگاهم را ازش گرفتم و به سمت در چرخیدم و بیرون آمدم  .بى شك اگر جلویم را مى گرفت تمام آن ساختمان
را روى سرش خراب میكردم  .با بسته شدن در ،اتاق صداى شكستن چیزى را شنیدم که بى شك مى توانستم
حدس بزنم ،آینه ى درون سرویس بوده است.
از پله ها پایین آمدم و یكراست به سمت آشپزخانهرفتم  .بانو خانوم با دیدنم جلو اومد و گفت:
 :دخترم تو چرا هنوز مانتو تنته؟دالیا  :االن در میارم .
بانو خانوم :چیزى احتیاج دارى ؟
دالیا  :ببخشید یه لیوان آب مى خواستم .
از پارچ آب روى اپن ،مقدارى آب درون لیوان ریخت روبه دستم داد .
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آریانا کنار مادرش آمد و گفت:
 :مامان جون ،سلیمه خانوم مى گن نازار باالکارت داره.بانو خانوم به سمت پله ها رفت.
آریانا :شما رفتى پیشه نازار ؟
لیوان را روى میز گذاشتم.
 :نه وقت نكردم.آریانا  :ولى من دیدم شما از باال اومدى .
جوابى نداشتم بدهم و از شانس من شوهرش آمد.
 :ببخشید مزاحم میشم.رو به آریانا شد و گفت:
 :دنیا زنگ زده ،مى گه آروان ساك لباساىآفشید بهش نداده.آریانا :االن میرم میارم.
شوهر آریانا :من که میدونم از عمد نداده.
آریانا  :بهرام االن وقتش نیست .خواهش مى کنم.
با رفتن آریانا ،از آشپزخانه بیرون آمدم وبه سمتمادر رفتم .آروانى که آفشید را به کسى نمی دادچگونه از سر اج
بار ،او را به دنیا نامى آن هم بهزور داده بود .با ایستادن و دست زدن بقیه به خودآمدم وسر بلند کردم  .نازار هم
راه بانو خانوم ازپله ها پایین مى آمد وتیام مشتاقانه به انتظارشایستاده بود .مانتو و روسریم را در آوردم وبه روى
صندلى انداختم  .مى خواستم با گوشى ام ازنازار عكس بگیرم که متوجه شدم کیفم را با خودنیاورده ام .کنار مادر
ایستادم .نازار در لباس بلندشیرى رنگش ،همانند فرشته ها شده بود .لباسشدر کمال سادگى ،زیبا و ساده بود.
بعد از نشستن نازار به سمت تیام رفتم و کنارشایستادم .از او خواستم سوئیج ماشین را بدهد.بىحرف ،از جیب دا
خل کتش سوئیچ را به دستم دادو سرش را پایین انداخت.
بعد از برداشتن سوئیچ ،به طرف صندلى ام رفتم وشالم را برداشتم  .با باز کردن درب ،زنى به همراهآفشید را ج
لوى در دیدم .آفشید به محض دیدنمدست هایش را باز کرد و خود را به جلو انداخت.
زن سریع او را گرفت و گفت:
 :چرا اینجورى مى کنى عزیزم ؟داشتى مىافتادىنگاهش را به من دوخت.
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 :ببخشید؛ میشه رد شم ؟!کنار رفتم و به او چشم دوختم .زنى با قد بلند وبى نهایت زیبا .موهاى مشكی بلندش را از پشتبیرون ریخته بود و
از جلوى سرش چترى هاىكوتاهش را بیرون گذاشته بود.تمام اجزاىصورتش کوچك و مناسب صورتش بودند
و چشمهایى به رنگ عسلى ولب هایى قلوه اى و کوچك و گونه هایى بر جسته و بینى که فرقى با بینى هاىعمل
کرده نداشت .از پله ها باال رفت وبه محضرسیدن مقابل در  ،آروان وبه دنبالش آریانا بیرونآمدند.
آروان مرا ندید  ،اما به جایش زن را با دقت نگاهكرد وبا عصبانیت گفت:
 :اینجا چیكار مى کنى؟زن  :ساك آفشید ندادى.
آروان  :ندادم چون دوست نداشتم بدم.
زن  :آروان تو حق ندارى اینكارو بكنى .
آریانا بینشان آمد وبا التماس گفت:
 :بسه! تمومش کنید.زن بغض کرد و به اعتراض گفت:
 :اما من حق دارم .من اون رو..آروان جلو آمد و با خشم گفت:
 :اون رو فقط به دنیاش آوردی؛ بعدش چى ؟زن  :تو اگر انقدر از من بدت میاد ،چرا نزاشتىجدا بشیم ؟
آریانا بازهم مداخله کرد .
 :دنیا جان ،تورو خدا االن وقتش نیست .جشننازار بهم مى خوره.ساك را به دستش داد و او را از نگاه خیره ىآروان جدا کرد و به پایین هدایتش کرد.
آریانا  :برو بعدا حرف میزنیم .
دنیا پایین آمد و آریانا عقب رفت .باز هم همانندگذشته ،تمام بدنم به لرزه در آمده بود .سوئیچ رادر مشت دستم
فشردم و به آروان نگاه کردم .اوهم با تعجب به من چشم دوخته بود  .دنیا ازمقابلم رد شد واز در بیرون رفت .
با رفتن دنیاآریانا ،مقابل آروان ایستاد و تماس چشمی ما راقطع کرد .با عصبانیت روبه آروان گفت:
 :حق ندارى باهاش اینطور حرف بزنى .اونهنوز زنت و مادر آفشید. 233سمانه امینیان www.98iia.com
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در طول زندگیم ،انقدر دست خوش اتفاقاتناگوارتر از این شده بودم که مرا در قبال تمامغافلگیرهاى دنیا ضد
ضربه ساخته بود  .من بدتراز این هارا از سر گذرانده بودم و خم به ابرونیاورده بودم اینكه در مقابل آنان چیزى
نبود .منغم از دست دادن فرزندم را چشیده بودم.
از دستدادن آروان هم همانند غم او  ،من جان سختىشده بودم که در مقابل همه چیز مقاومت مى کردمو این آز
مایشى دیگر براى سنجیدن مقاومت منبود.
به سمت در چرخیدم و بیرون آمدم .حتى دوستنداشتم به چند لحظه قبلش فكر کنم  .من حقنداشتم شادی امش
ب او را خراب کنم .کیف را ازداخل ماشین برداشتم و در را بستم  .چرخیدم تابه سمت خانه بروم که آروان را م
قابل خود دیدم .
آروان  :دالیا من ....
میان حرفش رفتم.
 :آروان ،نه االن وقتشه؛ نه دیگه حرفى مونده  .توب به چیزى که خواسته بودى ،رسیدى .من فقطنمى دونم چرا تا
االن این بازی رو ادامه دادى.
خواست حرف بزند که بازهم نگذاشتم.
 :حرف نزن گوش کن .من تودنیا به اندازه ىكافی نامردى وبى معرفتى دیدم که این توشونمعلوم نیست؛ ولى ت
ا به حال کسى نتونسته بود،قلبم رو بزى بگیره که اونم به لطف تو تجربشكردم .امشب رو تحملت مى کنم .به خا
طر برادرماما دیگه حتى نمى خوام صدات رو بشنوم چهبرسه به دیدنت!
از کنارش گذشتم وبه داخل رفتم .
زندگى مرا از سنگ کرده بود  .سنگى که هر کسى به روى او زخم زده بود و در آخر که تماموجودش ترك خور
ده بود ،او را با تلنگرى کوچك ازهم فرو پاچیدنش و دیگر چیزى از آن باقىنگذاشتند.درست مثل من!
به خانه برگشتم و در کنار مادر نشستم .اگر به خاطر برادرم نبود ،بى شك لحظه اى اینجا نمى ماندم  .در خانه باز
شد ومن براى تظاهر به خونسردى  ،بشقاب میوه ام را برداشتم و شروع به پوست کندن میوه اى کردم.به خوبى
مى توانستم سنگینى نگاهش را احساس کنم اما سر بلند نكردم و به کار خود ادامه دادم.
بزرگ ترها حرف میزدند و من تنها نگاهم را به فرش دوخته بودم و گوش می کردم .بالخره رضایت هر دو
خانواده از این وصلت اعالم شد و من خوشحال شدم براى هرچه زودتر ،تمام شدن این مراسم.
عاقدى صیغه ى محرمیتشان را خواند و موقع حلقه ى عروس و داماد رسید  .عمه به سراغم آمد و خواست من
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سبد حلقه ها را به عروس و داماد بدهم که مخالفت کردم واز جایم بلند نشدم  .با تمام شدن مراسم
جوان ها ،براى شادى جشن خواستند پاى کوبى راه بى اندازند که دیگر طاقت نیاوردم و آرام به مادر گفتم:
 :مامان جان من مى خوام برم .نگاه ناراحتش را به صورتم دوخت و گفت:
 :دالیا مادر ما خبر نداشتیم مى خوان....میان حرفش رفتم .
 :این حرف ها چیه مادر من !؟تیام الیق تر از این حرف هاست .شماها شاید ببخشید که نمى تونم همراهیتونکنم.فقط من ماشینو مى برم .االن هم به تیام حرفى نزن که ناراحت بشه .
مادر صورتم را بوسید.
 :قربون اون دل مهربونت بشم !از جایم بلند شدم و مانتو و شالم را به دست گرفتم و به سمت در رفتم.
داخل راه رو مانتو و شالم را پوشیدم  .در باز شد.سر بلند کردم وبه در نگاه کردم  .با دیدن آروان معطل
نكردم و به سمت در کوچه چرخیدم و از پله ها پایین آمدم .بى حرف پشت سرم مى آمد و من براى دورى از او
تقریباً مى دویدم  .در ماشین را باز کردم و درونش نشستم .استارت زدم که آروان به ماشین رسید .در را باز کرد
و با عصبانیت پرسید:
 :کجا دارى میرى ؟سوالش را بى جواب گذاشتم و خواستم درو ببندم که در را محكم نگه داشت و دوباره سوالش را تكرار کرد.
نگاهش کردم و با کنایه گفتم:
 :برو کنار لطفا! خوب نیست یه زن بیوه رو با مرد زن دار ببینن .برام حرف در میارن .در را رها کرد و به داخل ماشین روى صورتم خم شد و گفت:
 :از کى تا حاال بیوه شدى و من خبر ندارم؟!خندیدم  :راست مى گى؛ زن صیغه اى رو چه به این حرفا !
به رویش چرخیدم.
 :راستى آریانا داشت مى گفت من شبیه زنتم که عصبانى شدى؟خندیدم و ادامه دادم.
 :اگر زنتو نمى دیدم مى گفتم شاید شباهت داشته بباشیم اما با دیدن زنت شباهتى ندیدم .اون واقعاً زیبا و لوندبود  .فقط من نمى دونم با وجود همچین زنى
،چرا منو وارد زندگیت کردى .هرچند زن صیغه اى که اعتبارى به موندن نداره  .مثل یه نسیم میادو میره .
آروان با خشم درون صورتم فریاد زد.
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 :خفه شو دالیا !صورتم را عقب کشیدم ونیش خند زدم
 :ببخشید نمى دونستم حق صحبت هم ندارم وگرنه سرت رو درد نمى آوردم .مشتى به روى سقف کوبید و شیطان را لعنت کرد  .به بیرون دوال شدم و دستگیره ى در را گرفتم و باز با کنایه
گفتم.
 :اگر اجازه بدى مى خوام گورم رو گم کنم .دوباره خم شد و با لحنى آرام تر گفت:
 :باید حرف بزنیمدالیا  :در مورد چى؟ بهتر بگم ،در مورد کى ؟
آروان  :در مورد زندگیمون!
اینبار واقعا از ته دل خندیدم.
 :بابا زنت اسمش تو شناسنامته؛ جهیزیش تو خونته؛ بچت پیش زنته .ان وقت دارى از کدوم زندگى حرفمیزنى .تمام زندگى تو دنیاست نه من!
دندان قروچه اى کرد و با حرص گفت :
 :دالیا دارى دیوونم مى کنى !برگشتم و محكم به تخت سینه اش زدم وبا عقب رفتنش از ماشین پیاده شدم  .سینه به سینه اش ایستادم و با
عصبانیت گفتم:
 :آروان برو دنبال زندگیت؛ نزار حرمت هم رو بشكنیم.فاصله ى بینمان را پر کرد دستش را بلند کرد و موهایم را نوازش کردِ
 :می دونم پنهان کارى کردم اما...دالیا :اما چى؟ آروان من خونه خراب کن نبودم  .اگر قبول به محرمیت کردم ،فقط از رو دلم بود .نه چیزه
دیگه اى .ولى تو از احساسم  ،از وجودم،سو استفاده کردى  .تویى که انقدر دوسش دارى،خب چرا دارى
خودت رو  ،منو  ،اون زن بدبخت اذیت مى کنى؟!
آروان  :دیگه ندارم .االن فقط تو رو دوست دارم .
دالیا  :تمومش کن این بازی رو .برگرد سر زندگیت .
آروان  :دالیا طالقش میدم .
سرم را به نشانه تاسف تكان دادم.
دالیا :تو هنوز منو نشناختى نه؟! تو اگر زنت روطالقم بدى ،من دیگه با تو کارى ندارم.
آروان  :دالیا دوسش داشتم اما با وجود تو فراموشش کردم.
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اخم کردم وبا نفرت گفتم:
 :آروان تو زن داشتى منو بردى تو خونش ،توححریمش  ،روى تخ .......تو زن داشتى براى من از عشق گفتی .ازآینده ى سه نفره حرف زدى؛ تو زن داشتى ولى با من جاش رو پر کردى  .به جاىاون براى من از عشق گفتى .
تو این مدت ،فقط من
داشتم ردپاى یكى دیگه رو برات پاك مى کردم .چه فكرى پیش خودت کردى که من رو انقدر کوچیك و
حقیر ببینى؟!به چه اجازه اى انقدر من رو بى ارزش کردى؟! همین االن اگر همینایى که دارن براى اون دو نفر
خوشحالى مى کنن؛ بفهمن من با تو ،تو خونه ى زنت بودم  ،چه فكرى پیش خودشون مى کنن؟!آروان تو منو به
قدرى بى ارزش کردى که سینا ،حتى میالدم با من اینكارو نكرد .دِ اخه نامرد ،من براى دلم پا تو اون محضر
گذاشتم .
بلند نفس کشید و گفت:
 :تو به خاطر آفشید منو قبول کردى؛ اگر بهت مى گفتم زن دارم ،بازم صیغم مى شدى.از کوره در رفتم و با صداى بلندى گفتم:
 :معلومه که نمى شدم حتى یه تفم تو صورتتممینداختم که دیگه نخوایى حرف از زن دیگه اى بزنى .پوزخند زد .
 :براى همین نگفتم .واقعا دیگر نمى توانستم تحملش کنم .
دالیا  :آروان؛ انقدر تو زندگیم سختى کشیدم که این مساله برام خنده داره .برو برس به زندگیت .بین ما هم هر
چى بوده تموم شده .مى تونى اون دفترچه رو نابود کنى چون من اون مدت رو بهت بخشیدم .
عقب رفتم تا سوار ماشین بشوم که بازویم را با خشم گرفت و مرا به سمت خودش کشاند  .چشم هاى پر غضبش
را به چشمانم دوخت و گفت
 :تو چه غلطى مى کنى ؟خواستم حرف بزنم که با دست دیگرش محكم به روى دهانم کوبید و کنار گوشم فریاد زد.
 :یه بار دیگه این حرف رو به زبونت بیار تا بهت بفهمونم چه طعمى داره .محكم تكانم داد وباز فریاد کشید :
 :زود باش.در دل خدارو شكر کردم که صداى موسیقى نمى گذاشت کسى صداى مارو بشنود.
آروان  :طالقش ندادم ،چون فكر مى کردم عاشقشم .اما نبودم و فقط خیال عاشقى داشتم .
داغ کردم و با هر دودست او را محكم به عقب هلش دادم و از فرصت استفاده کردم و داخل ماشین نشستم  .در
را قفل کردم و استارت زدم  .آروان به شیشه مى کوبید و مى گفت
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 :دالیا اگر دیوونه بشم؛ همه آسیب میبیننا.عجب آدم نفهمى بود که درد مرا نمى فهمید  .او به خیال خود ،من برایش بازار گرمى به راه انداخته بودم ولى من
واقعا دل از او کنده بودم  .او مرا درگیر بازى کرده بود که حتى خود نیز براى خودم ارزش قائل نمى شدم چه
رسد به بقیه!
دنده عقب گرفتم و با سرعت ماشین را به راه انداختم و از او دور شدم .
با رسیدن به خیابان کمى آرام گرفتم و شیشه ى ماشین را پایین آوردم تا بادخنك بتواند کمى از گرماى وجودم
را پایین بیاورد .از کیفم صداى زنگ گوشى ام مى آمد .گوشى را از کیف خارج کردم وبا دیدن شماره ى آروان
عصبانى شدم و در ماشین فریاد کشیدم .
 :اى لعنت به تو !گوشى را خاموش کردم و روى صندلی کنارم کوبیدم .ضربان قلبم باال رفته بود و نفس هایم باال نمى آمدند .من
در دنیا به هر کسى اعتماد کردم،اعتمادم را شكست  .مشكل از من بود یا آنانى که از اعتماد چیزى نمى دانستند؟
مشكل از من بود که به آنان اعتماد کردم یا آنان که بى رحمانه جوابم را با خیانت دادند؟ مشكل از چه چیز بود ؟
چرا براى منفعت خود احساسات و زندگى آدمى دیگر را به بازى مى گرفتند؟
خدایا از اول زندگى ام تنها ،با رسیدن به هر خیانت و نامردى تو را صدا زدم .اما دیگر از این هم خسته شدم  .من
چه گناهى کردم که تنها رنگى که مرا الیقش میدانى سیاهى ست؟! چرا باید در زندگى ام  ،اینگونه در آتشى که
دیگران به راه انداخته اند بسوزم؟
آتشى که من به عنوان هیزمش استفاده مى شوم  .من در آتش زندگى آروان دخالتى نداشتم ،اما چه کسى این را
باور مى کرد و من را بی گناه میدانست  .من در چشمان آن زن ،امیدش را به زندگى اش دیدم  .او آمده بود تا به
زندگى اش برگردد؛ اما من چى؟ منى که دلم را باخته بودم،چه مى شدم ؟ تاوان چه چیزى را میدهم که اینگونه
نحسى مرا گرفته و نمى گذارد رنگ آرامش را ببینم!؟
خدایا خسته شدم .خسته شدم از بس امید بستمو نا امید شدم .خسته شدم از بس اعتماد کردم و خیانت دیدم
.خسته شدم از بس خواستم دل نشكنم اما با بى رحمى شكسته شدم  .من در زندگیم به پوچى رسیدم .اما خودت
با آروان ،منرو به این زندگى برگرداندى .گناهم در چه بود که مرا این گونه باز هم به نقطه ى اول
بازگرداندى ِگناهم در چه بود که تقدیرم با تنهایى گره زده اى؟!
مى خواستم دور شوم .مى خواستم از تمام کسانى که مرا براى خودشان  ،براى آرامش خودشان خواستند ،فاصله
بگیرم و براى مدتى براى خود باشم دیگر توان مقاومت و جنگیدن را نداشتم  .با سرعت به خانه رفتم و بى آنكه
مقصدم را بدانم لباس هایم را در ساکى کوچك جمع کردم و از اتاق بیرون آمدم  .با دیدن قاب عكس مادر و
پدر ،باز هم دلم به رحم آمد و بى خبر نرفتم .
از کشوى میز تلفن ،دفترچه تلفن را بیرون آوردم و برگه اى سفید رنگ پیدا کردم و نوشتم.
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"خسته ام! از تمام اتفاقات این زندگى خسته شده ام  .از نامردیش  ،خیانتش و دو رو بودنش خسته ام! بیشتر
ازآن ،از این خسته ام که براى دل دیگران زنده مانده ام اما خود از این زندگى سیر بودم  .نمى دانم تاوان میدهم
یا آزمایش خداست؛ اما هرچى که هس .این بار زخم به قلبم زده است و دیگر توان مرا براى همه چیز گرفته
است  .مى خواهم تنها باشم و براى اینكه بفهمم در این زندگى به کدامین گناهم سوخته ام و رنگ سیاهیش
چرا از زندگیم پاك نمى شود  .اینا رو نگفتم که دل نگرونم بشید یا دنبالم بگردین ،فقط گفتم تا بدونید رفتم تا
باخودم و این زندگى حساب کتاب کنم.
دفتر را باز کنار تلفن قرار دادم و از خانه بیرون آمدم .
پشت فرمان نشستم و به راه افتادم .
در تمام مدت ،یك هفته اى که به شمال آمده بودم،گوشى ام خاموش بود و به گذشته سفر کرده بودم .تمام روز
هایى را که به یاد داشتم ،زیرو رو کردم تا در آن خطایى را پیدا کنم که تاوانش این زندگى نكبت
بار باشد ،ولى چیزى درش پیدا نكردم و بیشتر سر در گم شدم  .در این یك هفته،براى زندگى ام تصمیمات
مهمى گرفتم و یكى از آن تصمیمات مهم ،کنار گذاشتنه آروان بختیارى بود  .درست بود قلبم را به او داده بودم
اما او را هیچ وقت براى خیانت در اعتمادم نمى بخشیدم و دیگر جایى در زندگى ام نخواهد داشت .حال که
محكوم به زندگى کردن بودم خود را از همه دور مى کنم و تن به تنهایى و سرنوشت خود میدهم .دیگر نه از
تنهایى ام شكایت خواهم کرد و نه به کسى اجازه خواهم داد تا مرا بازى دهد .بس بود هرچه که از این زندگى
کشیدم و دم نزدم .دیگر دالیا تنها به خودش و براى خوش زندگى خواهد کرد.
ساك دست نخورده ام را برداشتم و با تسویه ى خانه ى اجاره اى به سمت تهران راه افتادم.
ماشین را روى پل پارکینگ  ،پارك کردم و به سمت خانه رفتم  .خواستم زنگ در را بزنم که پشیمان شدم و
کلیدم را از کیفم بیرون آوردم و به قفل انداختم .تمام برق هاى خانه روشن بود  .کفش هایم را بیرون آوردم و به
جلو رفتم  .با ورودم به سالن چشمانم به روى نازار و تیام افتاد .پشت به من مقابل تلویزیون نشسته بودند ودر
حال صحبت کردن بودند  .سالم کردم و به سمت پله ها راه افتادم .تیام و نازار متعجب از جایشان بلند شدند و
تنها نازار جواب سالمم را داد .پله ى اول را باال رفتم که تیام با عصبانیت پرسید.
 :کدوم گورى بودى؟چرخیدم و نگاهم را به چشم هاى خشمگینش دوختم.
 :این چه طرز حرف زدنه ؟مادر از آشپزخانه بیرون آمد و پدر از سالن پذیرایى .تیام جلو آمد و مقابلم ایستاد.
 :بهت گفتم کجا بودى تو این یك هفته ؟نازار خود را به تیام رساند و میان جیگرى کرد
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:تیام جان ،بهتره آروم باشى.االن زمان مناسبى براى حرف زدن نیست .مادر چشم به من دوخت و با گالیه گفت :
 :رفتى بدون اینكه خداحافظى کنىتیام با عصبانیت صدایش را بلند کرد.
 :این خانوم غیر خودش به کى فكر مى کنه؟پوزخند زدم.
 :تو درست مى گى! من تو زندگیم ،به هیچ کس فكر نكردم.نگاهش رنگ شرم به خودش گرفت .
تیام :از تو بله برونم رفتى تا االن که برگشتى .تویى که راضى نبودى ،چرا نگفتى بعد سال بهار اقدام کنم.
دالیا  :من مشكلى با این چیزا نداشتم .اگر رفتم ،براى مشكالت خودم بود نه مراسم تو .
تیام  :مشكلت با خودت چى بوده که مجبور شدى بى خبر برى؟
با صداى پدر ،تیام عقب رفت و به روى آن چرخید.
پدر  :از کى تا به حال بزرگتر این خونه شدى که صدا بلند مى کنى ؟
تیام  :ولى بابا!
نگاهش را به من دوخت و گفت:
پدر  :برو باال تا بعدا حرف بزنیم .
زیر لب چشمى گفتم و از پله ها باال رفتم.
با قرار گرفتنم در اتاق  ،اشك هاى حبس شده در چشمانم خود را آزاد کردند و به روى گونه ام جارى شدند.
پشت در نشسته بودم که کسى به در زد  .از جایم عقب رفتم،گفتم :
:بفرمایید.در باز شد و تیام وارد اتاق شد .
روى برگرداندم و به سمت تخت رفتم .مانتو را از تنم بیرون کشیدم و گفتم:
 :آگر توهین دیگه اى مونده بگو و برو.تیام پشت سرم ایستاد .
 :دالیا نگرانت بودم.به رویش چرخیدم و لبخند زدم.
 :پس در اون صورت ،باید به جاى پرسیدن اینكه کدوم گورى بودم؛ مى پرسیدى حالم خوبه یا اصال سالمم!؟تیام  :دالیا تو از من براى جشن بله برون ناراحت شدى؟
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 :پس تو که خوب بودى ؛چرا بى خبر گذاشتى ورفتى ؟عقب رفتم و لبه ى تخت نشستم .
 :چون به تنهایى نیاز داشتم .کنارم نشست و دست چپم را میان دستانش گرفت
 :دالیا پاى کسى تو زندگیته ؟نگاهش کردم.
 :منظورت چیه ؟تیام  :منظورم اینه که تو اون نامه ،حرف از دل شكستن زده بودى .
بغض درون گلویم را به سختى فرو دادم .
 :تیام تو زندگیم هیچ چیز سر جاش نمونده .حتى خود من هم دیگه سر جام نیستم.هر کسى وارد زندگیمشد ،تیشه شد و به ریشه ى زندگیم زد .نمى دونم کجا خطا کردم که این شده زندگیم!
دستم را فشرد.
تیام  :دالیا ،تو زن فوق العاده محكمى هستى  .من اطمینان دارم از این مرحله ى زندگیتم گذر مى کنى.اما همیشه
نباید تنهایى به مشكالت غلبه کرد یا نباید تنهایى غصه خورد  .گاهى یه درد و دل ساده یا از کسى کمك خواستن
مى تونه براى خودش معجزه کنه .دوست ندارم بپرسم ،براى همین ترجیح میدم تا زمانى که خودت
نخواستى،سوال نكنم ولى دالیا ،اینم بدون  ،تو نه خطا کردى نه تاوان دادى! فقط دچار طوفان این دنیا شدى و
مطمئن باش بعد هر طوفانى آرامشى در راهه.
لبخند زدم .
 :تیام حس مى کنم نحسى گرفتم و به هر چیزى که نزدیك مى شم با نحسیم ،گرد سیاهى و تباهى به روش مىپاچم .حس مى کنم انقدر آدم بدبختى شدم که فقط حس ترحم اطرافیانم رو دارم  .خسته شدم از بس چوب
اعتمادم رو به این جماعت نامرد  ،خوردم .
مرا به سمت خود کشاند و به آغوش گرفت .
تیام :پس رفتنت براى بازى گرفتنت بوده؟!
دالیا  :بازى ،اونم بازى که نقش اصلیش با من بوده و من بى خبر بودم  .تیام قلبم درگیر وجدانم شده .وجدانى که
از ترس بازى گرفتن زندگى دیگران ،من رو به بازى گرفته  .دلم گیر آدمى شده که با نامردى بازیم داد.
سرم را روى پایش گذاشتم و او موهایم را نوازش کرد.
 :تیام دلم بنده کسى شده که با همه ى وجود دوسش دارم اما جز دوست داشتنش کارى نمى تونم بكنم .چونمال من نیست.
تیام  :پیچیده حرف میزنى !
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دالیا:از بس دنیا ،تو زندگى پیچم داد .
تیام  :خیانت کرده ؟
خندیدم .
 :خیانت کرده ،دروغ گفته  ،بازى داده؛ حتى تمام وجود منو بى ارزش کرده اما.....اشك در چشمانم جمع شد و من با تمام قدرتم آن را زندانى کردم.
دالیا  :اما هنوزم دوسش دارم  .فكر نكنى جاى برگشت داره که نداره  .حتى شرمم میشه از برگشتش حرف بزنم
اما چه کنم که با تمام فاصله ها باز هم دوسش دارم .
به روى صورتم خم شد و در چشمان بارانى ام نگاه کرد
 :دالیا تو عاشق شدى؟!دالیا  :نمى دونم ولى تیام اینو می دونم با تمام اتفاقات ،حاضر به ناراحتیش نیستم  .با تمام نامردیش ،حاضر به
نامردى دیدنش نیستم  .دلم شكسته اما راضى به شكستن دلش نیستم .اسم اینو چى میزارن ؟
تیام :عشق !
دالیا  :عشق همونى نیست که آدم رو براى رسیدن به معشوق بى تاب مى کنه .همونى نیست که با دیدن یار،
با تمام ناراحتى که از او به دل دارى ،باز هم دیوانه وار تمام اجزاى صورتش را با دقت نگاه مى کنى  .همونى
نیست که با وجود نابودیخودت ،قادر به دیدن نابودی اون نیستى؟
تیام به روى پیشانى ام بوسه اى نشاند
تیام  :دالیا باید براى عشق جنگید .
دالیا :جنگیدن ماله کسی که دشمن داشته باشه  .من دشمنى ندارم که بخوام باهاش بجنگم  .جنگ من با خودمه ،با
سرکوب کردن احساسمه؛ باتحمل دورى از عشقمه ؛ همین!
تیام  :با تحملش ،فقط خودتو نابود مى کنى .
نفس عمیقى کشیدم و بالخره اجازه ى جارى شدن اشك هایم را دادم.
 :نابودى هم شده قسمتى از زندگیم که مثل برنامه هاى تلویزیون خودمون ،باز بخش زیاد داره .خندید.
 :تو دیوانه اى! آخه این مثال بود زدى. :همیشه که نباید فلسفى حرف زد .همیشه که نباید شاعر شد و از عشق شعر خواند .گاهى ساده می توان از همهچیز حرف زد.
صداى در بلند شد و نازار در را باز کرد  .با دیدنمان خندید و گفت:
 :بابا مردم از نگرانى .گفتم االن یكیتون یا ناقص شده یا مرده ،که صداش در نمیاد .تیام  :راستشو بگو پشت در ایستاده بودى .
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از روى پایش سر بلند کردم .
نازار  :نخیر ،من پیش مامان بودم و مامان من رو فرستاد اینجا تا به دالیا بگم امشب مهمون داریم.
دالیا  :مهمون؟؟؟
نازار  :مامان و بابا زحمت کشیدن آریانا و شوهرش رو با بقیه خانوادم دعوت کردن.
تیام  :پاشو قبل از اینكه برسن یه دوش بگیر؛ سر حال بشى.
خدایا چرا نرسیده جنگ مرا با خودم شروع کردى؟!
دالیا :مى شه منو معاف کنید ؟
نازار :وایى دالیا ،پاشو که آریانا فقط به خاطر تو میاد .
دالیا :براى چى ؟
دستم را گرفت و به زور از جایم بلندم کرد.
 :چون از تو خیلى خوشش اومده بود و بعد ازفهمیدن جریان زندگیت و اینكه با وجود عزاداربودنت ،بزرگىکردى و به بله برونمونااومدى؛ براش جالب شدى و مى خواست قبل از برگشت ،ببینتت.
از شدت خشم چشم روى هم فشردم و گفتم :
دالیا  :پس حسابى نقل محفلتون شده بودم .نه ؟
تیام متوجه ى ناراحتیم شد و روبه نازار گفت:
 :نازار جان ،برو پایین االن میام .دلخور به سمت در برگشت و به بیرون اتاق رفت.
تیام مقابلم قرار گرفتِ
 :دالیا ،آروم باش تو که نازارو مى شناسى زیاد به حرفاش دقت نمى کنه .دالیا  :برو بیرون بزار تنها باشم .
خواست حرفى دیگر بزند که گفتم
 :خواهش مى کنم برو.با رفتن تیام ،به روى لبه ى تخت نشستم  .از اینكه آریانا زندگیم را بفهمد دلخور نشدم؛ بلكه براى فهمیدن دنیا
خشمگین شدم  .دست خودم نبود  ،او را با خود مقایسه مى کردم و با دیدن کم و کاستى هایم ،دلخور میشدم حال
که دیگر با فهمیدن زندگى ام خود را نابود شده دیدم.
به حمام رفتم و تا حد ممكن حمام را طوالنى کردم  .دوست نداشتم پایین برم اما ممكن بود تیام شك کند و عشق
مرا پیدا کند.سراغ کمد لباس هایم رفتم .باید بهترین لباس را مى پوشیدم تا خود را محكم و بى خیال نشان دهم
 .پیراهنى کوتاه به رنگ مشكى انتخاب کردم و به تن کردم  .قدش تا باالى زانویم و کمى جذب بود  .از
زیر سینه ،کمربندى چرم و پهن بسته مى شد و یقه ى لباس به وسیله ى حریرى از رنگ لباس به دور گردن
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بسته مى شد پشت لباس ،از گردن تا  ١٠سانت باز بود .که با باز گذاشتن موهایم مشكل باز بود آن حل
میشد.ساپورتى مشكى و کفشى پاشنه دار ٣سانتى برداشتم و بعد از کامل شدن لباس هایم ،سراغ آینه
رفتم.موهایم را شانه زدم و با سشوار تمامش را لخت کردم و به دورم ریختم و جلوى موهایم را از نصف ى سرم
به باالى سرم کشاندم وبا کش مشكى رنگى که گلى درشت به رویش داشت بستم .دوست نداشتم زیاد آرایش
کنم اما با رنگ پریدگى ام پشیمان شدم و کیف لوازم آرایشم را روى میز قرار دادم  .مژه هایم را با مشكى حالت
دادم و رژى قرمز رنگ به لب هایم زدم و با رژگونه اى برنزه ،کارم را تمام کردم.می دانستم او از رنگ قرمز آن
هم به این تندى متنفر است ،اما برایم اهمیت نداشت و شاید هم لج بازى کودکانه اى بود که مى خواستم توجه او
را به خود جلب کنم  .واقعاً نه حالم و نه کارهایم را مى توانستم درك کنم.
با صداى در از جایم بلند شدم و گفتم:
:بفرمایید!در باز شد و نازار به همراه آفشید به داخل آمد.با دیدن آفشید ،لبخند به روى لب هایم نشست و به سمتش پرواز
کردم  .او را در آغوش گرفتم و او را بوئیدم .
نازار  :می دونستم گوجه سبز رو ببینى خوشحال مى شى .
دالیا  :اى کاش رژ نمى زدم تا می تونستم ببوسمت عزیزم .
در لباس قرمز رنگ زیباى عروسكیش ،به حدى زیبا و ناز شده بود که نمى توانستم نگاهم را ازش بگیرم .
موهایى کوتاهش با دو گل سر زیباى سفید بسته شده بود .
دالیا  :چقدر لباسش بهش میاد نازار.
نازار لپ آفشید را کشید و گفت:
 :اره خیلى بهش میاد؛ مامانش براش آورده .نفس در سینه ام حبس شد  .یعنى او براى امشب آمده بود  .آفشید را به نازار دادم و به سمت میز آرایشم
برگشتم
دالیا  :باشه برو منم االن میام.
نازار  :باشه زود بیا
با بسته شدن در،دست لرزانم را روى صندلى گذاشتم و خود را سرپا نگاه داشتم .حس حسادتى در من شعله ور
شده بود که مرا به دیوانگى کشانده بود .یعنى انقدر براى او بى ارزش بودم که حتى دوریم او را نرنجانده بود و به
خوشى با همسرش به مهمانى  ،آن هم خانه اى که من درش بودم  ،آمده بود.به آینه و چشمان غرق در اشك
هایم نگاه کردم و به خود گفتم :
 :چته دالیا؟ تو مگه اول از اون این رابطه روبراى خودت تموم نكردى  .مگه یك هفته ذکر نخواستنآروانو نگفتى؟ مگه نگفتى تو زندگیت جا نداره!؟پس چته االن؟
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او را کنار دنیا ندیده ببود و این حال را داشتم ،اگر پایین مى رفتم و او را کنار دنیا مى دیدم؛ به چه حالى در
مى افتادم؟ از شدت ناراحتى ،گونه هایم سرخ و چشمانم قرمز شده بود .خدایا من ضعیف تر از آنى بودم که فكر
مى کردم  .خودت کمك کن نزار بیش از این بشكنم و در مقابل همه ،خانه خراب کن نشان داده نشوم.
با صداى تیام که از پایین صدایم مى زد ،عقب رفتم و چند نفس عمیق کشیدم .بغضم را فرو دادم و بدون معطلى
از اتاق بیرون زدم.
از پله ها پایین رفتم و با دیدن تیام ،لبخندى مصنوعى به لب هایم نقش دادم و گفتم:
 :چرا انقدر داد میزنى ؟خندید .دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:
 :بانو ،شما این همه زیبایى رو چرا تا االن پنهان کرده بودى ؟!دستش را گرفتم و او بوسه اى روى دستم زد و گفتم:
 :از این به بعد زیاد مى بینى .به شوخى گفت:
 :نكنه اونى که دل برده؛ امشب اینجاست !؟با تعجب نگاهش کردم واز اینكه فهمیده باشد ،قلبم از تپش ایستاد.
با صداى بلند خندید و گفت :
 :شوخى کردم بابا !چرا اینطورى نگاه مى کنى !؟لبخند زدم و نفسم را بیرون فرستادم وآخرین پله را نیز پایین رفتم.ضربان قلبم به حدى باال رفته بود که هر
لحظه احتمال ایستادنش را میدادم  .تیام نگاهى به صورتم انداخت و گفت:
 :چرا دستات انقدر یخه؟براى عادى نشان دادنم  ،او را به سمت سالن پذیرایى بردم و گفتم:
 :از راه رسیدم ،رفتم حمام .براى همین فشارم اومده پایین.به سالن پذیرایى رفتیم و با دیدن دنیا و آفشید که روى پایش نشسته بود ،خود به خود دست تیام را فشردم و
ایستادم .تیام نگاهم کرد و با نگرانى پرسید
 :دالیا چى شد؟دنیا با دیدنم ،آفشید را از روى پایش بلند کرد وهمراه او بلند شد و سالم کردم .با فشار دست تیام از دنیاى سیاه
خود جدا شدم و به زور لبخندى که بیشتر دهن کجى بود به لب نشاندم و سالم کردم.
سرها به سمت من برگشتند و من با کمك تیام از جایم تكان خوردم و به جلو رفتم .دنیا کت و دامنى به رنگ
سفید پوشیده بود و تمام موهایش را فر کرده بود و به دورش ریخته بود .به حدى زیبایش نفس گیر شده بود که
در یك لحظه تمام اعتماد به نفسى که با بدبختى ،باال براى خود جمع کرده بودم؛ در یك چشم بر هم زدن دود
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شد وبه هوا رفت .با صداى آریانا که کنار دنیا ایستاده بود نگاهم را از او گرفتم و به او دوختم .
آریانا :سالم عزیزم  ،مشتاق دیدار!
گلویم را صاف کردم و با لرزشى که سعى در کنترل آن داشتم گفتم:
 :سالم  ،خیلى خوش اومدین .آریانا  :دختر ،رفتى بعد از یك هفته نگفتى من دوست دارم بیشتر باهات آشنا بشم.
مرد کنارش که شوهرش بود گفت:
 :سالم دالیا خانوم  ،این آریانا خانوم کشت مارو ؛از بس پرسید چرا دالیا رو نمى بینیم.دالیا :سالم  ،شما و آریانا جان محبت دارید.
نازار از پشت سرم گفت:
 :محبت چیه تقصیر تو که مهره مار دارى!به رویش چرخیدم که اى کاش تا آخر مهمانى همانطور مى ایستادم .با چرخیدنم  ،نگاهم به روى چشم هاى پر
نفرت آروان نشست  .باز هم نازار گفت:
 :البته حقم داریا؛ بالخره خواهرشوهر باید یكم از جذابیت عروس رو داشته باشه .نمى دانم ولى با تمام وجود دوست داشتم او را با چهر ه اى داغون و چیزى نزدیك به عزادارها ببینم نه به این
شكل که از قبل هم بیشتر به خود رسیده باشد .آروان کت و شلوارى سفید و پیراهنى قرمز رنگ به تن کرده بود
که مى توانستم حدس مدیونى این ظاهر را به دنیا بدانم.آب دهانم را با حرص فرو دادم و نگاهم را از او گرفتم و
به بانو خانوم دوختم  .بانو خانوم خواست از جایش بلند شود که نا خواسته دست تیام را رها کردم و مقابلش
رفتم.
 :خواهش مى کنم ،شرمنده نكنید بفرمائید.بانو خانوم :تو عزیز دل مایى دختر  ،چرا تو این مدت یه سر به ما نزدى؟
کمر راست کردم و گفتم:
 :حقیقت مسافرت بودم و یه چند ساعتى بیشتر نیست برگشتم .نگاهم را به آقاى آریا دوختم و سالم کردم.همراه لبخند جوابم را داد و گفت:
 :خوش گذشت بهت دخترم؟لبخند زدم.
 :بد نبود .صداى پوزخندش را شنیدم  .نگاهش کردم و سالمى سرد دادم.
دالیا :سالم .
فكش روى هم فشرده شد و چشم هایش درشت.
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 :سالم دالیا خانوم  ،همیشه به گردش .لبخندى پهن تر زدم و با خونسردى گفتم:
 :خدا از دلتون بشنوه .عقب رفتم و به کنار پدر روى کاناپه نشستم .
تیام برایم شربت آورد و چشمكى زد.
 :بخور فشارت بیاد باال .لیوان شربت رو برداشتم و تشكر کردم  .کمى از شربت را نوشیدم وبعد روى میز گذاشتم .آریانا پرسید:
 :دالیا جان یكم از خودت بگو.با کنایه به نازار گفتم:
 :فكر مى کنم نازار ،بیوگرافی منو کامل داده بهتون ؛ ازم اگر جاى سوال هست؛ بفرمائید .من در خدمتم!نمى دانم براى پوشاندن ضعف هایم بود یا ناراحتیم از حضور دنیا  ،که آنگونه محكم جواب دادم .نازار دلخور
نگاهم کرد و روبه آریانا گفت:
:خواهر جون ،دالیا خوشش نمیاد زیاد از گذشته حرف بزنه.خود به خود نگاهم به دنیا افتاد .با خشم به آروان نگاه می کرد.سرم چرخید و به آروان نگاه کردم .پایش را روى
پاى دیگرش انداخته بود و دستانش را روى پایش قفل کرده بود و با اخمى وحشتناك به من خیره شده بود .با
صداى دنیا رو برگرداندم.
 :مثل اینكه گذشته شما رو خیلى آزار میده ؟ناراحت و عصبى به نظر مى رسید  .لبخند زدم.
دالیا :همه ى ماها گذشته اى داریم که ممكنه با یاداوریش ،عذاب بكشیم .حتى آینده اى که ممكنه از گذشته هم
بدتر باشه .مثالً خود شما از گذشتتون راضى هستید؟
اخمى کوچك به ابروهایش انداخت و گفت:
 :گذشته اى که پیشونى سفیدم کرده باشه .نه !زهرش در کالمش به قدرى زیاد بود که تمام وجودم را به تلخى کشاند  .خواستم جوابش را دندان شكن بدم که
آروان گفت:
 :شما خودت رو تو آینه نمى بینى؛ که اگر مى دیدى این حرف رو نمى زدى .جو سنگین شد و همه سكوت کردند .دنیا نگاهش را به روى میز دوخت و شوهر آریانا گفت:
 :آروان جان ،دنیا خواهر منه و من مى گم جاى هیچ خطایى نداشته ؛ تنها انتخاب کرده .آروان نگاه برزخى اش را به بهرام دوخت و خواست حرف بزند که بانو خانوم با تشر گفت:
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تحملم تمام شد و از جایم بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم .
مادر مشغول ریختن چایى بود .جلو رفتم و گفتم :
 :بهتره بدید من؛ شما برید پیش بقیه .بى حرف ،قورى را کنار سینى لیوان ها قرار داد و به بیرون رفت .دلخور بود و مى دانستم دلخوریش بیشتر براى
دل نگرانى اش بوده .باید سر فرصت از دلش در مى آوردم.
موهایم را جمع کردم و از طرف شانه ى چپم به جلو ریختم .قورى را برداشتم و چایى ها را ریختم  .قورى را روى
کترى گذاشتم و سینى را برداشتم وبه سمت در چرخیدم .با دیدن آروان ،ترسیدم و عقب رفتم  .چایى ها در
سینى ریختن و من با عصبانیت گفتم:
 :تو چرا پشت سر من ایستادى ؟دندان هایش را روى هم فشرد و گفت:
 :همین االن میرى باال اون رژ مسخره رو از روی للبات پاك مى کنى.موهاتوم جمع مى کنى.لباستم عوض مىکنى میایى پایین؛ تا بعدا درمورد مسافرتت حرف بزنیم.
سینى را سرجایش برگرداندم .دستمال کاغذى از کنار گاز برداشتم وداخل سینى رو تمیز کردم .سینى را
برداشتم و به سمت در قدم برداشتم که راهم را بست .
 :کجا؟ :نمى بینى(به لیوان چایى اشاره کردم)مى خوام براى بقیه چایى ببرم .دستش را بلند کرد و به پشتم رساند  .روى قسمت باز لباس زد و گفت :
 :دالیا به اندازه ى کافى ،تو این یك هفته از دستت حرص خوردم و االن انقدر کفریم که اگر بخوایى با این وضعبرگردى پیش بقیه ،دیگه چیزى رو تضمین نمى کنم.
براى تمسخرش خندیدم.
 :شما ؟؟؟با حرص بازویم را گرفت.
 :شوهرت! شناختى ؟خندیدم.
 :البته از نوع تاریخ دارش !سر تا پایش را نگاه کردم.
 :بهتره برى بشینى کنار خانومت تا از ستى که کردین ،ازتون یه عكس یادگارى بندازم.آروان  :من لباس پوشیده بودم اون بعد من آماده شد.
 :آخه !چه عیبى داره مگه؟! خب ،شوهرشى؛خواسته با تو هم رنگ باشه؛ چرا برا من توضیح میدى ؟ 248سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

آروان  :تا کى قراره اینطور بچگانه رفتار کنى ؟
دالیا :آقاى بختیارى ،تمومش کن .شما االن برادر عروس ما هستى و ،تموم.
پوزخند زد.
 :مى خواى بازى کنى ؟سرم را باال بردم و خندیدم .
 :بازى ؟نیشم را بستم و اخم کردم.
 :اونى که بازى کرد ،من نبودم تو بودى که با بازى کردنت ،خودت رو بى ارزش کردى .حاال هم ازسر راهم بروکنار تا این سینى رو تو سرت داغون نكردم .
بازویم را رها کرد و عقب رفت.
 :چرا نمیزارى تو ضیح بدم !؟:چون توضیحت انقدر با حضور زنت ،مسخره و بى معنى که ترجیح میدم نشنوم .با آمدن نازار ،آروان عقب کشید و بى حرف بیرون رفت.
نازار چشم به رفتنش دوخت و گفت:
:این چش بود؟به سمت در رفتم.
 :نمى دونم.به سالن رفتم .سینى را به تیام دادم و به سر جایم برگشتم .آروان داخل سالن پذیرایى نبود .به دنیا نگاه کردم ،او
هم مرا زیر نظر داشت .لبخند زدم اما او عكس العملى نشان نداد  .آریانا از جایش بلند شد و به مبل تكى کنار من
آمد و نشست .رو به من شد و پرسید
 :رشته ى تحصیالتیت چیه ؟دالیا :مهندسى نساجى.
آریانا  :آفرین  ،بهت نمى خوره .
آروان به پذیرایى برگشت و روى مبل نشست و به زمین چشم دوخت.
روبه آریانا شدم .
 :چرا نمى خوره ؟ :آخه این رشته ،خیلى سخت و یه جورایى براى آقایونه .ابروهایم را باال بردم .
 :ولى من حدود ٤سال تو کارخانه ى  ...کار کردم و دانشجوهاى خانوم زیادى براى دوره ى کارورزى اونجا مى 249سمانه امینیان www.98iia.com
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اومدن.
شانه هایش را باال انداخت .
 :نمى دونم ،ولى من از هرچى ریاضى وفیزیك متنفرم.نازار به کنار خواهرش آمد و روى دسته ى مبل نشست
 :این حرفارو ولش کنید .بیایید از عروسى من حرف بزنید.آریانا  :وایى تو روخدا نازار شروع نكن .
نازار دلخور گفت:
 :ولى آریانا غیر از لباس خیلى چیزاى دیگه هست که هنوز موندهدالیا :مشكل لباس حل شده؟
نازار :اره دیگه؛ از همون مزونى که دنیا معرفى کرده خرید مى کنیم.
نگاهم به روى آروان نشست.
 :دنیا؟؟؟؟آروان نگاهم کرد.
نازار :آره  ،دنیا تمام لباساش ماله اون مزونه .
پوزخند زدم و روبه نازار اما خطاب به آروان گفتم  :متوجه شدم  .کارشم خوب بود .فقط نمى دونم چرا چند نفرى
از کت و شلوار من خوششون نیومد.
آریانا  :وایى هرکى گفته بى خود کرده؛ اون روز واقعا تو اون کت شلوار زیبا شده بودى.
آروان نگاهم کرد .نفس هایم تند شده بود و خشم تمام وجودم را گرفته بود  .از جا بلند شدم و با به بخشیدى به
اتاقم رفتم .
بى اختیار به سمت لباس رفتم و او را از کمد بیرون آوردم و با قیچى روى میز تمام خشمم را سر آن لباس خالى
کردم .
اى لعنت به تو آروان! لعنت به تو که با هر ثانیه از زندگیم بازى کردى  .لعنت به تو که قلبم رو به توى بى
معرفت دادم .
در باز شد و تا سرم را باال آوردم آروان به داخل آمد و در را بست.با عصبانیت از جایم بلند شدم و فریاد کشیدم .
 :برو.....به سمتم آمد و دستش را روى دهانم گذاشت و مرا به تراس اتاقم برد.
دستش دیگرش را روى کمرم گذاشت و محكم مرا گرفت.
 :دالیا  ،آروم باش .میدونم بد کردم اما بزار توضیح بدم .دیوانه شده بودم و دیگر حتى نمى توانستم لحظه اى او را تحمل کنم  .کف دستش را گاز گرفتم و با عقب
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کشیدن دستش ،خشمگین فریاد زدم و گفتم:
 :دیگه نمى خوام حتى یه لحظه ببینمت .ولم کن !دست آزادش را باال تر از کمرم گذاشت و گفت :
 :دالیا باید گوش بدى  .دنیا ....بى اختیار فریاد کشیدم و اشك ریختم .
 :لعنتى اسمشو به زبون نیار.اسمشو به زبونت نیار .سرم را به آغوش گرفت و روى موهایم را بوسید.
 :آروم باش دالیا ! باشه ،اسمشو به زبون نمیارم .فقط تو آروم بگیر .همانند من قلبش تند میزد و پشت هم نفس مى کشید.با قرار گرفتن در آغوشش ،تازه متوجه شدم هرچه را که
در این یك هفته با خود گفته بودم تنها با یك آغوش آروان به فراموشى می رفت .نباید خود را عادت می دادم
که اگر بیشتر از آن در آغوشش خو مى گرفتم بى خیال وجدانم مى شدم و دیگر او را رها نمى کردم .سرم را از
روى سینه اش جدا کردم و به چشم هایش نگاه کردم.
 :آروان تو رو جان آفشید ،دست از سرم بردار.من همین طورى هم با خودم تو جنگم.دستش را پشت سرم گذاشت و به چشمانم خیره شد.
آروان :دالیا  ،زندگى من بدون تو ،میشه همون جهنمى که قبال توش بودم .اینو تو همین یك هفته فهمیدم.نزار تو
جهنمى دست و پا بزنیم که حقمون نیست.
دالیا :تو زن دارى آروان ؛ اونى که اون پایین نشسته ،به امید زندگى با تو اومده اینجا .
آروان  :دالیا اون زن براى زندگى کنار خانوادش ،آفشید من رو اینجا سه ماهه گذاشت و رفت .
سكوت کردم.
آروان  :فكر مى کردن با تحت فشار گذاشتن من،مى تونن اون زن رو بكشونن اونجا و من از سر اجبار به دنبال
اون برم .اما زنى که از بچه اى که هنوز شیر خواره میگذره  ،ارزش دوست داشته شدن یا فرصت دوبار رو داره .
دالیا  :آروان ،تو خودت گفتى دوسش داشتى.
نفس عمیق کشید .
 :دالیا ،دوسش نداشتم چون رها شده بودم و پس زده شده بودم ،غرورم جریحه دار شده بود و فكر ممیكردمدوسش دارم اما همش کینه بود  .مخصوصا وقتى احضاریه طالقش به دستم رسید ،جالب میدونى بود!؟ اینكه
آریانا هم پشت اونا در اومد و گفت زندگی خودشه و من باید به تصمیمى که زندگی آفشید خراب مى کرد
احترام میزاشتم.
دالیا :تو طالقش ندادى .
پوزخند زد.
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 :طالقش ندادم براى اینكه نمى خواستم با خیال راحت بره با کسى دیگه.دالیا  :اما اون هنوزم دوست داره.
آروان  :دوسم نداره .فقط چون زندگی اونجا طبق آرزوهاش جلو نرفته ،برگشته .
پیشانى ام را بوسید و دوباره نگاهم کرد.
 :دالیا من تو این مدتى که اون،اونجا پاى میز ق*م*ا*ر دارایى شو داده ،زیر نظر داشتمش  .االن برگشته چوناحتیاج داره به آرون عاشق پیشه اى که مثل قبل همه ى زندگیش رو بى نیاز کنه .اما با وجود تو ،آروانى براى اون
نمونده .
با صداى در ،هر دو از یكدیگر فاصله گرفتیم و من سریع به اتاق برگشتم  .نازار با حیرت به اتاق نگاه می کرد و
توجه اى به من نداشت.
دالیا :نازار جان ،چیزى مى خوایى ؟
نگاهش را باال آورد.
 :نه چیزه شام آمادست .اومدم دنبالت .دالیا  :باشه االن میام.
نازار :باشه من میرم پایین فقط قبل از پایین اومدن صورتت رو بشور.
با رفتن نازار ،جلوى آینه رفتم و با دیدن چشمان سیاه خود گفتم :
 :بیچاره حق داشت کپ کرده .آروان به داخل اتاق اومد و پرسید:
 :نفهمید من اینجام؟به رویش چرخیدم.
 :نه!داخل اتاق شد و به سمتم آمد.
 :دالیا ،باید برم ولى قبلش مى خوام از اینكه با من مى مونى ،خیالم راحت باشهجدى شدم.
 :نباشه؛ چون من اهل زن دوم بودن نیستم.بهتره تكلیفت رو با زندگیت مشخص کنى  .بهتره قبل ازهر تصمیمىبه آفشید فكر کنى.
آروان  :دالیا ،آفشید با وجود تو،از مهر مادر بى نیازه .
دالیا  :ولى مادر خودش براش یه چیزه دیگه اى .همه ى ماها اشتباه مى کنیم .یادت نرفته که منم آدم خطا کارى
بودم.
آروان  :اون از بچش گذشت تا به خواسته هاى خودش برسه ولى تو از خودت گذشتى تا به خواسته هاى بهارت
 252سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

برسى این دوتا با هم یكیه ؟
دالیا  :مهم اینه که اون االن هنوز زنته و مهم تر از اون مادر آفشید واینكه از کاراش پشیمونه
آروان  :دالیا ،مى فهمى دارى چى مى گى؟
دالیا :من نمى خوام وسط زندگی دو نفر باشم  .به زندگیت نگاه کن و بعد تصمیم بگیر.بى من ،بدون احساست به
من ،حداقل این لطف در حق من وجدانم بكن  .اگر جاى برگشت داره ،بزار برگرده.حداقل براى آفشید ،اگرم
نداره ؛بازم خودت تصمیم بگیر .فقط تا زمانى که مرد متاهلى هستى ،سمت من نیا .من همین جورى هم بادخودم
تو جنگم .فكر نكن براى منم راحته  ،نه نیست .ولى نمى تونم این طورى هم چشم روى همه چیز ببندم .
با عصبانیت گفت:
 :باشه ،ثابت مى کنم این زن ارزش بخشش رو نداره.به سمت در اتاق رفت .
 :ولى تو این مدت ،بهتره بدونى اون صیغه سر جاشه و بخوایى دست بزارى رو نقطه ضعفم ،مجبورم جلوى بقیهیاد آورى کنم بهت .
از در بیرون رفت و در را محكم پشت سرش بست.
با رفتن آروان ،مقابل آینه نشستم و با مقدارى شیر پاکن،تمام صورتم را پاك کردم دوباره کمى ریمل زدم و بهتر
دیدم لباسم را با تنیكى مشكى رنگ که مدل پیراهن مردانه و اما جذب ،عوض کنم و به جاى ساپورت  ،شلوارى
مشكى رنگ بپوشم  .موهایم را از سمت چپ خود بافتم وبه روى شانه ام رها کردم و در آخر از خیر رژ قرمز هم
گذشتم.آن را از روى لبانم پاك کردم و در عوض رژى کالباسى رنگ زدم .
به پایین رفتم و یكراست به آشپزخانه رفتم .مادر به همراه بانو خانوم و نازار مشغول آماده کردن غذا ها بودند.
جلو رفتم و کنار نازار ایستادم ،گفتم:
 :کمك نمى خوایین ؟نازار نگاهى به صورتم انداخت و بعد با تعجب نگاهى به سر تا پایم انداخت و پرسید:
 :چرا خودتو عوض کردى؟خندیدم.
 :خدایى نازار ،تو چه جورى با این لحن صحبتت ،از موکلینت دفاع مى کنى ؟یك تاى ابرویش را باال برد .
 :دالیا خانوم ،ما درسته اینجا اینجورى حرف میزنیم ولى اونجا اینجورى حرف نمى زنیم که.شلیك خنده ام را رها کردم.
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با صداى آروان ،از پشت سرم جا خوردم و سریع چرخیدم.
آروان  :مگه همین نازار دیوونه  ،خنده ى تو رو در بیاره.
او هم همانند نازار ،با تعجب به صورت و بعد لباس هایم نگاه کرد .کم کم لبخند روى لبانش نقش بست .کمى
جلو آمد و با صدایى آرام گفت:
 :حاال شدى دالیاى آروان !به چشمان زیباى میشى اش نگاه کردم و با صداى بلند تر از او براى عادى نشان دادن خود گفتم :
 :کارى داشتین ؟لبخندى کوچك زد و با نگاه شیطانى اش گفت:
:اومدم کمك ؟نازار خندید.
 :وایى ماه از کدوم طرف در اومده .آروان جلو آمد و کنار من ایستاد.
 :اونى که دارى ازش حرف میزنى ،ماه نبودُ آفتاب بود .نازار به رویش دهن کجى کرد .
 :خودم بلدم ولى همیشه که نباید همرنگ جماعت بود .آروان بلند خندید.
 :بابا تو نمى خواد جلوى خانواده ى شوهرت ،از خودت و هنرات رونمایى کنى ؛یه وقت پشیمون مى شن.مادر کنار نازار اومد و دست بلند کرد روى سر نازار گذاشت .او را به سمت خود کشید و بوسید .
مادر :این دختر ،فرشته ى خونه ى ماست .
نازار خودش را لوس کرد وصورت مادر را بوسید و خطاب به آروان گفت :
 :برو؛ جایى دیگه از این زیر آب زنى ها بكن آروان خان :.اینجا خریدار نداره.خندیدم و گفتم
 :انگار خواهر شوهرت رو یادت رفته ؟!آروان خندید و به من اشاره کرد و با بدجنسى گفت:
 :بله اینجوریاست .نگاهش کردم و با تعجب پرسیدم:
:چه جوریاست؟؟؟چشمانش را به سیاهی چشمانم دوخت .لبخندى دندان نما زد و گفت:
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 :ما تو یه جبهه ایم .لبخند زدم و نگاه از آن دو گوى میشى رنگ نگرفتم.
دالیا  :درسته  ،اما نه توى همه چیز .
سرش را رو به باال برد و خندید وسپس نگاهم کرد و آرام گفت :
 :سر اونا هم به تفاهم مى رسیم .لبخندش را نگاه کردم و از ته دل آرزو کردم همیشه بخندد و شاد باشد که اگر نباشد  ،بى شك من در دَم جان
میدادم.نگاهم را به چشم هایش سپردم وبا دیدن شیطنت نگاهش ،لبخند زدم و در آن غرق شدم  .نمى دانم چه
مدتى گذشت که با صداى دنیا از دنیاى شیرین چشم هایش ،جدا شدم و به دنیا ى عصبانى نگریستم.
پشت چشمى برایم نازك کرد و به آروان گفت:
 :باید آفشید رو عوض کنى ،خراب کارى کرده .آروان به رویش چرخید و گفت:
 :سخته برات ؟دنیا  :چى؟
 :اینكه بخوایى بچه ى خودت رو بشورى !؟دنیا نگاهى پر خشم به من انداخت و گفت:
 :ما سر این مساله به تفاهم رسیده بودیم.آروان پوزخندى زد و با تمسخر گفت :
 :این تفاهم نامه ماله به دنیا اومدنه افشید بوده،نه االن؛ به نظرت چیزى سر جاش مونده که بخواد تفاهم نامه ىما سر جاش باشه ؟!
اخم کرد و با خشم اما با صدایى آرام گفت :
 :آفشید داره گریه مى کنه.آروان با حرص ،لعنتى زیر لب نثارش کرد و به دنبال آفشید رفت .دنیا نگاهى به لب هایم انداخت و نیش خندى
زد گفت:
 :با اون نشد؛ با این دارى امتحان مى کنى؟متوجه نشدم و خواستم منظورش را بپرسم،که نازار با تشر گفت:
 :بهتره همه رو از دید خودت نگاه نكنى .چون جنس خیلى ها به توى نا جنس نمى خوره!بانو خانوم ،سینى برنج را روى میز ناهار خوریكوچك آشپزخانه گذاشت و با اعتراض نازار را صدا زد.
بانو خانوم:نازار!
دنیا با حرص از آشپزخانه بیرون رفت و نازار روبه مادرش با دلخورى گفت:
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 :جانم مامان !؟ داخه شما حرفش رو نشنیدى که منو صدا میزنید.بانو خانوم ،شرمنده به من و مادر نگاه کرد و در خطاب به نازار گفت:
 :نازار باید خود آروان تصمیم بگیره  .درسته از دل ما رفته چون مادر نبود .ولى این زندگی اون و آروان  ،ما نمىتونیم براشون حد و مرز تعین کنیم  .االنم کافیه؛ بیشتر از این رسوایى بار نیارید.
مادر به کنار بانو خانوم رفت و گفت:
 :این حرفا چیه بانو جان؛ مشكالت براى همه وجود دارهِ خدا به هممون کمك کنه .آرام از نازار پرسیدم :
 :منظورش چى بود؟نازار :ولش کن .مهم این بود که جوابشو گرفت .دختره ى بیشعور ،اصال من نمى دونم امشب با چه رویى بلند شد
با آریانا اینا اومد اینجا .
دالیا :با آریانا ؟
نازار :آره  ،وقتى فهمید آروانم هست ،خودش رو آویزون کرد .تازه بدتر از اون  ،این بود که با خودش یه ساك
لباس آورده بود اینجا تا هم رنگ آروان لباس بپوشه.
با ورود تیام ،نازار لبخند زد و به سمت او رفت .پس واقعا آروان دنیارو نمى خواد و او بود که در حال تالش بود .
با قرارگرفتن دیس برنج ،از فكر بیرون آمدم و سینى را گرفتم و بیرون رفتم.
با چیده شدن میز  ،مادر و پدر ،همه را براى صرف شام تعارف کردند و همه به سمت میز آمدند .
به آشپزخانه برگشتم تا ببینم چیزى باقى مانده یا نه؛ که با دیدن ظرف هاى سس ساالد ،صجلو رفتم و با برداشتن
آن ها به پذیرایى برگشتم  .همه دور میز بودند به جز آروان و دنیا .قبل از اینكه حس حسادت مرا
درگیر کند ،سر میز رفتم و از دو صندلی باقى مانده ،یكى را اشغال کردم وسس ها را روى میز قرار دادم.
آروان همراه دنیا وارد پذیرایى شدند  .دنیا با حرص آفشید را از آغوش آروان بیرون کشید و به
سمت صندلی خالی کنار برادرش رفت و نشست  .آروان خواست به دنبالش برود که با دیدن من،پشیمان شد و به
سمت من آمد و کنارم نشست.سرم را بلند کردم که چشمانم به دنیا ى پر از خشم افتاد  .خواستم از کنار آروان
بلند بشم که دستش را روى ران پایم گذاشت و مرا به روى صندلى بر گرداند و زیر لب گفت:
 :غذارو زهر مارمون نكن .دالیا  :اما آروان ...
دستش را به روى پایم فشرد و گفت:
 :انقدر براى دیگران  ،لحظه هارو براى خودت زهر نكن  .بزار بعد از یك هفته کنارت  ،از غذا خوردن لذتببرم.
تسلیم خواسته اش شدم و تا پایان غذا از کنارش تكان نخوردم.
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من هم همانند او ،بعد از یك هفته توانستم در آرامش غذایم را بخورم و بى نهایت از کنار او بودن لذت ببرم.
کم کم هرکسى شامش را مى خورد ،از پشت میز بلند مى شد و بعد تشكر از مادر ،به سمت دیگر پذیرایى
میرفت  .آروان همچنان مشغول غذایش بود  ،براى ماندن در کنارش ،براى خود کمى ساالد کشیدم و شروع به
خوردن کردم .
تیام و نازار هم از سر میز بلند شدند و تنها ما سر میز بودیم .دیگر بیشتر از آن ،نمى توانستم معطل کنم .چرا که
هر کسى رد نگاه دنیا رو دنبال می کرد و به ما مى رسید و ممكن بود ،فكر اشتباهى کند .
نیم خیز شدم تا از جایم بلند شوم که دوباره دستش را روى ران پایم گذاشت و به رویم چرخید:
 :بعد از یك هفته ،تونستم کنارت از غذا خوردن لذت ببرم .نگاه دنیا روى ما قفل شده بود و من پر از استرس شدم.
دالیا :باشه ،بعدا حرف میزنیم .داره نگاه مى کنه
پوزخند زد.
 :فردا بعدظهر میام دنبالت تا بریم بیرون.دالیا :بهتره تا وقتى تكلیفت مشخص نشده ،از هم فاصله بگیریم.
آروان  :من تكلیفم مشخصه ؛اگرم این تواضع منرو مى بینى  ،براى اینكه مادر خواهش کرده آبروریزى نكنم تا
زندگى آریانا بهم نریزه.
 :باشه هرچى؛ اما تا وقتش ازت دور مى مونم . :دالیا؟!کالفه نفسم را بیرون دادم.
 :آروان من ازت یه خواهش کردم  .بازم ازت همون خواهش رو مى کنم .لطفاً منو با وجدانم درگیر نكن .از جایم بلند شدم و به سمت پذیرایى رفتم .و تا آخر شب ،تمام سعى خود را کردم که نه با دنیا و نه به آروان
چشم در چشم نشوم  .یك ساعت از بامداد گذشته بود که آقاى آریا ،زمان رفتن را اعالم کرد.
جلوى در  ،کنار مادر براى خداحافظى ایستادم  .دنیا و آروان آخرین نفر بودند  .دنیا خداحافظى سردى کرد و
خواست بگذرد که جلو رفتم و آفشید را از آغوشش گرفتم و در دل گفتم :
 :به اندازه ى یه خداحافظى که حق دارم.تمام صورتش را بوسیدم و ازش خداحافظى کردم  .جلو رفتم تا اورا برگردانم به دنیا که آروان دستانش را دراز
کرد و گفت:
 :مهمونى دیگه تموم شده ،هرکسى به خونش بر مى گرده.دنیا خشمگین به رویش چرخید و با پوزخند گفت:
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آروان بى توجه به ما خندید و گفت:
 :به سالمتى؛ بلیط براى کى گرفتى ؟با حرص چرخید و با خداحافظى کلى از بقیه،بیرون رفت .
آروان پوزخندى زد و به دنبالش رفت.
به اتفاق تیام و مادر خانه را جمع کردیم و بعد از سرو سامان دادن به آشپزخانه  ،به اتاقم برگشتم.
لباس هایم را عوض کردم و از داخل کیف ،گوشى ام را بیرون آوردم و روشنش کردم .روى تخت خوابیدم
و منتظر روشن شدن گوشى شدم.
در این مدتى که شمال بودم و گوشى ام خاموش بود ،آروان ١٠٠پیام و تیام  ٧٥پیام فرستاده بود .پیام هاى
آروان را باز کردم که گوشى ام شروع به زنگ زدن کرد و با دیدن شماره ى آروان  ،لبه ى تخت نشستم و تماس
را وصل کردم.
دالیا :تو خواب و زندگى ندارى ؟
آروان  :خواب دارم ولى زندگیم ازم دوره .
دالیا :آروان بهت گفتم....
آروان :دالیا ،بس کن تو رو خدا! یه جورى حرف میزنى انگار من پسر  ٢٠ساله ام و از زندگى چیزى نمى دونم .
بابا دارى از زنى دفاع مى کنى که دختر سه ماهه ى من رو با زندگیم رو ول کرد ورفت  .گیرم پشیمون باشه  ،به
من چه ربطى داره !؟اگر احساسى بود یه چیزى؛ ولى االن که چیزى نمونده ،تاوان اشتباه اونو من باید بدم!؟ تو
فكر کردى اون تو کشورى که دنبال عشق و حالش بود ،سالم مونده  .به واهلل اگر کارى باهاش ندارم پ ،براى
آریاناست که زندگیشو دوست داره  .وگرنه اون زنى که به خاطرش ،یه هفته من رو گذاشتى و رفتى
و ،انقدر سنگش رو به سینه زدى ،حقش سنگ سار بود نه فرصت دادن! پس انقدر سعى نكن ،اداى زن هاى از
خود گذشته رو براى من در بیارى  .من دوست دارم  ،زنمى  ،فردا شبم میام با پدرو مادرت حرف می زنم و
شرایطم رو بهشون توضیح میدم ،یا خودت به زبون خوش قبول مى کنى ،تا شر این دنیارو از سر خودم و
زندگیمون باز کنم .یا که بخوای پشتم در نیایى ،مجبور میشم براى همه بگم ،شما قبال بله رو به من دادى .
تمام وجودم را استرس گرفت .مى دانستم آروان اگر کارى را بخواهد انجام دهد  ،محال ممكن بود ،بتوان او را
منصرف کرد.
دالیا :آروان جان ،من...
میان حرفم آمد و با لحنى قاطع گفت:
 :دالیا ،تمومش کن .من نه تو سنى هستم که بخوام براى آبرو دارى سكوت کنم ،نه اونى که باید نگرانآبروش باشه؛ منم ! فردا تمومش مى کنم .شب بخیر
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دالیا :الو؟
با شنیدن صداى بوق ممتد و قطع تماس  ،قلبم از تپش ایستاد  .آروان به حرفش عمل مى کرد و من نمى دانستم
چگونه او را قبل از رسوایى پشیمان کنم.
سریع شماره اش را گرفتم که زنى لج در آور،اعالم کرد؛ مشترك مورد نظر خاموش مى باشد  .از روى تخت بلند
شدم و همانند پرنده اى بى قراردر قفس ،راه رفتم وتا سپیدى صبح ،موبایل آروان را گرفتم .اما تنها یك جواب
را شنیدم؛ مشترك مورد نظر خاموش مى باشد.
هر کارى توانستم براى آرام کردن خود کردم ،اما بى فایده بود و ،لحظه اى تا خود صبح آرام نگرفتم  .اگر آروان
کالمى از خود و من ،در شرایط کنونیش صحبت مى کرد ،پدر و مادرم غیر ممكن بود به این وصلت رضایت دهند.
با دیدن ساعت لباس پوشیدم و به سمت دفتر آروان رفتم .
با رسیدن به ساختمان دفتر آروان ،از تاکسى پیاده شدم و به باال رفتم .
چند بارى زنگ واحد را فشردم اما بى فایده بود  .روى پله هاى کنار آسانسور به انتظار نشستم  .باید قبل از انجام
هر کارى ،او را از تصمیم غیر منطقى خود پشیمان مى کردم .
با ایستادن آسانسور ،از جایم بلند شدم و مقابل در ایستادم  .در باز شد و منشى آروان بیرون آمد .با دیدنم
تعجب کرد و قبل از سالم پرسید :
 :مشكلى پیش آمده ؟عقب رفتم و گفتم:
 :سالم  ،نه اومدم آروان ببینم .منشى آهانى گفت و به سمت در دفتر به راه افتاد .به قدرى استرس و دل نگران بودم ،که حوصله سوال جواب
هاى منشى را نداشتم .به اتاق آروان رفتم وقبل از ورودم گفتم:
 :من تو اتاقش منتظرم.در را بستم و به سمت صندلى ها رفتم .کیفم را روى صندلى گذاشتم و به پشت پنجره رفتم .
اگر آروان این چنین براى من ارزش قائل مى شد،دیگر از دل خود هم مى گذشتم و اسمش را نمى آوردم  .دنیا
هرچه که بود  ،هنوز اسمش در شناسنامه آروان بود و در دید تمام آدم هاى اطرافیانم ،اون زن آروان به حساب
مى آمد و این درست نبود ،که آروان بخواهد با حضور من ،به دنیا بفهماند جاى جبران هیچ خطایى نمانده است .با
من ،درد و عذاب غرور له شده اش را به او بفماند.
با دیدن ماشین آروان که به روى پل پارکینگ پیچید ،عقب رفتم و به سمت میزش رفتم .
تا آمدنش ،براى من قرنى تمام و قرنى دیگر شروع شد .صداى سالم منشى و سپس سالم آروان را شنیدم .منشى
ادامه داد:
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به سمت در رفتم و قبل از خبرگذارى او ،در را باز کردم  .آروان سرش را چرخاند و با دیدن من متعجب پرسید:
 :دالیا ،اینجا چیكار مى کنى؟از اینكه از دیشب گوشى خود را خاموش کرده و این گونه خونسرد و عادى برخورد مى کرد ،به دیوانگى رسیدم.
اخم هایم را در هم کردم و بى هیچ حرفى در جایم چرخیدم و به داخل اتاق برگشتم .صدایش را شنیدم که گفت:
 :تمام قرار هاى امروز کنسل کن .بعد مى تونى برى.منشى  :ولى..
آروان عصبانى غرید.
:ولى بى ولى .با صداى پایش روى صندلى نشستم و دستانم را براى کنترل خود در هم گره وبه یكدیگر مى فشردم.
آروان به اتاق آمد و در را پشت سرش بست.
یكراست به سمت من آمد و مقابلم روى میز چوبى نشست .کیفش را کنارش قرار داد و به جلو خم
شد و دستانش که به روى دستانم نشست ،نگاهش کردم و با خشم دستانم را عقب کشیدم  .عصبى دستان در هوا
مانده اش را در هم گره زد و گفت:
 :دالیا ،چرا دارى با خودت اینكارو مى کنى .آخه این چه قیافه اى که براى خودت درست کردى؟! بامن بودنانقدر سخته که با حرف دیشب من  ،تااالن بی خواب شدى؟
نفس عمیقى کشیدم و گفتم:
 :سعى نكن قضیه رو جورى نشون بدى که انگار من مقصرم .آروان  :مقصر؟؟؟
دالیا :آره مقصر!! آروان تو مقصر تمام این بهم ریختگى هاى منى  .چرا نمى فهمى نمى خوام وسط زندگى شما
باشم؟!
:زندگى !!؟ دارى از کدوم زندگى حرف میزنى؟؟کالفه گفتم:
 :باشه آروان .هرچى تو میگى .اصال زندگى نه .من نمى خوام قبل ازاینكه دنیا از شناسنامه ى تو بیرون نرفته،کسى از حضور من بفهمه .
آروان  :دالیا تو چى مى خوای ؟
از جایم بلند شدم وبه پشت پنجره رفتم.
 :مى خوام بدون اینكه به من فكر کنى و اصالً به یاد بیارى دالیا نامى هست ،به زندگیت فكر کنى  .فكر می کنىاگر من نبودم و دنیا برمى گشت،قبولش می کردى؟ مى تونستى ببخشى؟ می تونستى شانس دوباره بهش بدى؟
همین! فقط منخوام بدون من به دنیا فكر کنى .اینكه من با وجودم ،تو رو نسبت به زنت سرد کردم یا فقط من
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بهت ثابت کردم اونى که تو احساسش مى کردى،عشق نبوده وتنها یه غرور سر خورده و پس زده شده از طرف
دنیا بوده .آروان من تو زندگیم ،بعد از این همه مدت که پبا هرچیزى تو زندگیم جنگیدم ،سرخورده شدم ،تنها
به تو دل بستم و عاشقت شدم .ولى من در تمام مدتى که حتى به استقبال مرگ هم رفتم ،سعى کردم غرورم رو
حفظ کن  .االنم ازت مى خوام فقط غرورم رو زیر پات نزارى که دیگه دالیایى نمى مونه .آروان صد در صد مى
خوامت .اما نه با ممیزى یا چیزه دیگه اى.
آروان از جایش بلند شد و پشت سرم قرار گرفت  .دستش را به دور کمرم انداخت و سرش را روى شانه ى چپم
گذاشت و کنار گوشم گفت:
 :تو همه زندگیه آروانى؛ اگر نباشى دیگه آروانى هم نمى مونه .غرورت برات مهمه  ،منم دالیام برام مهمه .باشه ،هر چى تو مى گى قبول .اما حق ندارى تو این مدتى که با دنیا درگیرم ،خودت رو از من بگیرى؛ که اگر
بگیرى ،مثل دیشب وقتى کهاحساس کنم مى خوام کنارت باشم ،ولى نباشى ؛دیوونه میشم .حداقل فقط کنارم
بمون تا آروم بگیرم .
مرا به روى خود چرخاند و پیشانى ام را بوسید و همان طورى که لبانش به روى پیشانى ام بود گفت:
 :من خوب میدونم چه جورى دنیا رو از سر خودم باز کنم اما دلم از تو قرص نیست  .دالیا ،وقتى نباشى منتمرکز انجام هیچ کاری رو ندارم.توروبهروح بهارت ،که درد عذاب دوریش رو کشیدى؛ منررو از خودت دور
نكن که بدتر از تو عذاب مى کشم  .میدونم قلبت مهربونه؛ میدونم دلت براى دنیا سوخته؛ اما بى
انصاف،من چی؟ به منم فكر کردى ؟ همه حق دارن جز آروان؟! همه باید حالشون خوب باشه جز آروان؟! همه
باید درست فكر کنن ،جز آروان؟ دالیا نباشى نمى تونم زندگى کنم .نزار این ترس ،منو مثل خوره بخوره .
حداقل خیالم رو براى موندت ،راحت کن تا قلبم آروم بگیره.
او با بغضش حرف میزد و من بى صدا باران اشك هایم از روى صورتم به روى لباسش جارى شده بود و در دل ،
خود را براى عذابى که در طول آن یك هفته ،به او داده بودم ،لعنت کردم  .اى کاش قبل از هر قضاوت و پس
زدن ،حرف هاى طرف مقابلمان را بشنویم و بعد تصمیم به ماندن یا رفتن بگیریم .
دستانم را باال آوردم وبه دور کمرش انداختم و سرم را به سینه اش چسباندم و تنها کلمه اى که براى آرامش او
به ذهنم رسید این بودِ
دالیا  :دوست دارم!
همراه آروان ،از دفتر بیرون آمدیم و به سمت درکه رفتیم تا با یكدیگر صبحانه بخوریم  .در طول راه،هر دو در
فكر بودیم .من در فكر خود و اینكه آیا کار درستى کرده بودم یا نه و آروان هم که مشخص نبود چه افكارى در
سر داشت.
بعد از صبحانه ،به خانه برگشتم و یكراست به اتاقم رفتم تا بتوانم کمبود خوابى که در این مدت طوالنى داشتم را
جبران کنم.
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با صداى مادر ،از خواب بیدار شدم و به باالسر خود نگاه کردم .مادر باالسرم ایستاده بود و صدایم میزد .نیم خیز
شدم و انگشتانم را به روى چشمانم کشیدم.
دالیا :جانم مامان؟
مادر :چرا از خواب بیدار نمى شى تو؟ نگران شدم .
:ببخشید ،دیشب یكم بد خواب شده بودم .مادر :ولى تو که صبح از بیرون اومدى.
لبه ى تخت نشستم.
:دالیا :بله ،رفته بودم یكم پیاده روى کنم .وقتى برگشتم خونه خوابیدم .مادر همان طورى که به سمت در مى رفت ،گفت:
 :پاشو عزیزم ! بیا پایین ،که مى خوام بهت یه خبر بدم .با رفتن مادر ،از جایم بلند شدم واز اتاق بیرون رفتم تا به سرویس بروم .
مادر در آشپزخانه بود و پدر مثل همیشه ،مقابل تلویزیون نشسته بود و این بار مشغول روزنامه خواندن بود .
سالم بلندى کردم و روبه پدر گفتم:
 :باباجون ،شما بعد از ناهار نمى خوابیدین؟پدر روزنامه اش را روى میز گذاشت و گفت :
 :مگه مى شه دختر بابا خونه باشه و ،ما بدون اون ناهار بخوریم !؟به ساعت نگاهى انداختم و معترض گفتم:
 :ولى ساعت  ٥بعدظهر! چرا تا االن منتظر موندین؟! مگه شما زخم معده نداشتید؟به سمتش رفتم و گونه اش را بوسیدم.
دالیا :-خدا منو بكشه که اون باال راحت خوابیده بودم.
پدر اخمى به ابروهایش انداخت .
 :دختر  ،این چه دعایى که دارى مى کنى؟ نمى گى مرغ آمین بشنوه!؟خندیدم و پشت صندلى اش قرار گرفتم و او را به سمت آشپزخانه راه انداختم.
دالیا  :بابا جون ،ولى خدایى ،جون دالیا ،نهار نخوردین ؟
پدر  :نه  ،انقدر بى خود قسم نده.
وارد آشپزخانه شدیم و پدر با دست گذاشتن روى چرخ هاى صندلیش ،کنترل خود را به دست گرفت و به
سمت میز ناهار خورى رفت.
جلو رفتم و مادر را از پشت سرش که در حال کشیدن برنج در دیس بود ،به آغوش گرفتم و صورتش را بوسیدم
گفتم:
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 :من به قربون قلب مهربونت برم که انقدر مهربونى!زیر چشمى نگاهم کرد و گفت:
 :اگر فكر مى کنى غیبت یه هفته اى که منو تا پاى مرگ بردى ،فراموش مى کنم .باید بگمسختدراشتباهى و ،اگر دفعه اى دیگه تكرار بشه...
خندیدم و باز صورتش را بوسیدم و گفتم:
 :شما بیا این سر مارو از تنمون جدا کن ،خوبه؟؟؟؟مادر به رویم چرخید .دیس برنج را به دستانم داد و گفت:
 :حتما ،با کمال میل !به سمت میز رفتم و سینى را روى میز گذاشتم و روى صندلى نشستم  .مادر ،ظرف کباب تابه را روى میز قرار
داد و سر جایش نشست.
با اولین قاشق غذا تازه متوجه گرسنگى ام شدم و آن چنان با ولع شروع به خوردن کردم که پدر و مادرم در
حیرت مانده بودند.
مادر  :دالیا ،مادر تو قابلمه برنج هست برو بكش.
آخرین قاشق غذایم را خوردم و بعد از آن گفتم:
 :مرسى سیر شدم .مادر  :نوش جان!
پدر  :راستى خانوم  ،به دالیا قضیه ى مسافرت رو گفتى ؟
به پدر نگاه کردم و متعجب پرسیدم:
 :مسافرت؟؟؟مادر  :آره عزیزم مسافرت؛ بانو خانوم زنگ زد و ما رو به ویالشون دعوت کردن.
لحظه اى از با آروان بودن شاد و لحظه اى دیگر،با یاد حضور دنیا غمگین شدم و از سر میز بلند شدم.
 :من نمى تونم بیام ،کار دارم .مادر  :نمیشه  ،زشته نیایى .
کالفه نفسم را بیرون دادم و گفتم:
 :مامان با اصرارتون ،من رو تو منگنه قرار ندید.از آشپزخانه بیرون آمدم و به اتاقم برگشتم  .گوشى را برداشتم و به آروان زنگ زدم.به محض جواب دادنش
گفتم :
 :آروان ،این قضیه شمال چیه؟آروان خندید و با لحن شوخى گفت:
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 :قربونت برم عزیزم!منم خوبم  .تو چه طورى ؟با حرص گفتم:
 :آروان !!کمى بلند تر خندید.
 :جونم؟؟دلم لرزید اما به روى خود نیاوردم.
 :این قضیه شمال چیه ؟آروان  :یه مسافرت خانوادگى!
 :من نمیام .جدى شد
 :دالیا قرار بود تنهام نزارى . :ولى اونم هس.....حرفم را نصفه قطع کرد .
 :ولى نداره دالیا ؛ باید باشى تا منم آروم بگیرم .دالیا :من نمى تونم تحمل کنم نزدیكت بیاد.
خندید و قربان صدقه ام رفت
 :قربون خانوم حسود خودم برم  .من اونجا از فاصله ى یه متریشم رد نمى شم ؛ خوبه ؟دالیا  :اصال وقتى نمى خواهیش ،چرا داره میاد؟
نفسش را به داخل گوشى فوت کرد.
 :به قول نازار ،سنگ آخرشونه .دالیا :یعنى چى ؟ ١
آروان  :فكر مى کنن مى تونن اونجا مارو باهم آشتى بدن.
سكوت کردم .دست خودم نبود .نمى توانستم عكس العمل بهترى داشته باشم .
آروان  :دالیا هستى ؟
دالیا  :هستم
آروان :آخه قربونت برم! تویى که حتى طاقت شنیدنش رو ندارى ،پس چه طور مى خواستى من رو به اون مار
خوش خط خال بسپارى !؟
ریه هایم را پر از اکسیژن کردم .
 :اونجا اگر اذیت بشم ،برمى گردم 264سمانه امینیان www.98iia.com

تهنایی دالیا – سمانه امینیان

آروان  :باشه قربونت برم .برگرد اما اگر من مقصر بودم .
دالیا  :باشه.
آروان  :دلم برات تنگ شده.
 :چه خوب !انفجار خنده اش گوشم را پر کرد .
:تو دیوونه اى دختر!دالیا  :چرا ؟
آروان  :چون جوابم این نبود  .باید مى گفتى منم دلتنگم نه چه خوب.
لیخند زدم و گفتم:
 :دالیا رو چرا دوست دارى؟ :براى اینكه تو کل چند وقتى که شناختمش،تونست تمام باورهاى من رو عوض کنه و هربار من رو غافلگیر کنه .چون ظاهر خشن و اما قلب بزرگ و گمهربونى داره .چون نشون داد ،مادر بودن
به معناى واقعی؛ یعنى گذشت ،عشق و فداکاری! چیزى که من به کل از یاد برده بودم و دیگه مادرى جز مادر
خودم رو قبول نداشتم  .اما دالیاى من ،با پاگذاشتن تو زندگیم و نشون دادن باطنش  ،ثابت کرد اگر مادرى بویى
از مادر بودن نبره بود  ،قرار نیست بقیه مادر ها هم به آتیش اون بسوزن .
دالیا  :آروان ،از اینكه اینجورى آرومم مى کنى؛ممنونم.
آروان  :دوست دارم.
:خداحافطسراغ کمد لباس هایم رفتم .دوست داشتم به روزهاى اول خود برگردم  .دالیایى که بیشتر از هر چیزى ،به مرتب
بودن خود اهمیت میداد .چمدان کوچك زمان دانشجویى ام را از باالى کمد بیرون کشیدم و تمام لباس هاى
مناسبم را براى شمال در آن چیدم .بعد از آن ،سراغ آینه رفتم و با دیدن خود ،تصمیم گرفتم ابروهایم را مرتب
کنم و صورتم را نیز اصالح کنم  .مى خواستم حال که خداوند با حضور آروان مى خواهد زندگى را به من
برگرداند با تمام وجود به استقبالش بروم و بارى دیگر و این بار ،با قلبم ،خود را به خدایم بسپارم و از او نیز
خواهان آرامش و خوشبختى خود باشم  .این بار قبل از همه ،براى خود آرزوى خوشبختى کردم زیرا قبل از این،
آخر از همه خود را به یاد مى آوردم ولى این بار خود را از بقیه زودتر به یاد آوردم .زیرا به قدرى در این زندگى
عذاب و زجر کشیدم که دیگر فكر مى کنم زمان آرامش و لبخند من هم فرا رسیده است.
تیام با شنیدن خبر مسافرت ،اول مخالفت و بعد حرف زدن با نازار  ،موافق ترین آدم جمع شد و این آغاز شوخى
هاى پدرم با او بود و مدام برایش از زمان خود و مادر مى گفت و در نهایت با اعتراض مادر ،خاطره هاى پدر تمام
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مى شد.
نمى دانستم چه در انتظار دارم ،اما با فكر در کنار آروان بودن ،به آرامشى بى سابقه دست پیدا مى کردم و مى
توانستم به راحتى لبخند بزنم و بگویم تا او را دارم ،همه چیز از آن من است.
با هماهنگى هاى پدر ها  ،ساعت  ٦صبح حرکت مى کردیم تا ناهار را در ویال باشیم.
با زنگ آالرم گوشى ام بیدار شدم و به حمام رفتم.از شب قبل ،لباس هایى را که آماده کرده بودم ،پوشیدم و
مقابل آینه ایستادم .شلوارى مشكى رنگ با تاپى دوبنده ى مشكى که سفیدى پوستم را به رخ مى کشید.موهایم را
تمام باالى سرم کشیدم و با کش بستم و ،از باالى سرم بافتم و در انتها ،موهایم را با کش مرواریدى که آروان
برایم خریده بود ،بستم و در پشت خود رها کردم  .لوازم آرایشم را برداشتم و این بار با عالقه خود را آرایش
کردم .خط چشم نازکى پشت چشم هایم کشیدم که موجب کشیدگى بیشتر چشم هایم شد و با ریمل مژه هایم را
مشكى و حالت دادم .رژى صورتى با رژگونه اى مالیمى زدم و در آخر ،راضى از خود ،به سمت مانتوى کوتاه
اسپرت مشكى به همراه شال سفید مشكى و کتانى هاى سفید رنگ خود رفتم.
بارى دیگر به خود در آینه نگاه کردم .زیبا و آراسته شده بودم  .تنها ایرادم باز بودن باالى سینه ام بود که شالم
را باز وبه روى سینه ام انداختم و آن را پوشاندم .چمدانم را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم .مادر میز صبحانه را
چیده بود و پدر پشت میز در حال صبحانه خوردن بود .چمدانم را کنار در آشپزخانه گذاشتم و به داخل رفتم.
دالیا :سالم  ،صبح بخیر.
مادر سینى چاى را برداشت و به سمت صندلى اش رفت.
:سالم عزیزم ،صبحت بخیر.پدر  :سالم عزیزم  ،بشین صبحانت رو بخور.
پشت میز روى صندلى نشستم و پرسیدم :
 :تیام بیدار نشده؟مادر لبخند زد
 :دیشب رفت خونه ى نازار تا صبح با هم باشن..ماشینم براى ما گذاشتنخندیدم.
دالیا :اینكه نمى اومد؟!
پدر هم همانند من خندید و به شوخى گفت:
 :بابا من که از دیشب گفتم؛ این اداها مال زمان مجردى بوده نه مال االن !مادر  :بخور عزیزم تا این آبروى ٤٠ساله ى ما رو پیش بچه ها نبردى .
پدر  :چشم خانوم ،به روى چشم.
با زنگ گوشى ام از جام بلند شدم و به سراغ کیفم رفتم  .با دیدن شماره ى آروان ،از پله ها باال رفتم و تماس را
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وصل کردم.
 :جانم ؟آروان  :وایى ،ببخشید انگار اشتباه گرفتم.
وارد اتاق شدن و در را بستم .
 :نه درست گرفتى عزیزم!آروان  :نه خانوم ،تو روخدا برو بگو خودش بیاد.من آدم بى جنبه اى هستم و نمى تونم خودم رو کنترل کنم.
خندیدم و با اعتراض صدایش زدم.
 :آروان !؟او هم خندید و با شیطنت در کالمش گفت:
 :جان دل آروان ! قربونت برم که وقتى صداى قشنگت رو مى شنوم ،احساس مى کنم رو ابرا دارم راه میرم .به بالكن رفتم .
 :آقاى ابر  ،کى راه مى افتیم ؟آروان  :راه مى افتیم؛ فقط شما آماده باش میام دنبالت .
دالیا :احتیاجى نیست .مى تونیم یه جا قرار بزاریم.
آروان :زن رو حرف شوهرش حرف نمى زنه؛خانوم!
لبخند زدم .
 :چشم سرورم !آروان  :برو که انگار قصد از راه به در کردن مارو دارى .
دالیا  :آروان !!
 :وایى دالیا ،اینجورى نگو .به خدا تمام تنم بى حس میشه .دالیا  :بى جنبه !
 :تا نیم ساعت دیگه اونجام .دالیا  :منتظرم  .خداحافظ
با قطع تلفن ،پایین برگشتم و لوازام ها را تا آمدن آنها در صندوق ماشین جایى دادم و با قرار دادن
آخرین وسیله ،ماشین آروان داخل کوچه پیچیده شد و من در صندوق را بستم .
با توقف ماشین جلو رفتم و کنار ماشین ایستادم  .آروان از ماشین پیاده شد و قبل از سالم گفت:
 :مگه نگفتم داریم میایم  ،چرا صندوق ماشین رو چیدى ؟با صداى آرام تر از او گفتم:
 :هیس ،یواش !کل کوچه فهمیدن من صبح با کى حرف زدم . 267سمانه امینیان www.98iia.com
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با پیاده شدن بانو خانوم ،از کنار آروان گذشتم و به نزد او رفتم.
 :سالم بانو خانوم.با لبخند به صورتم نگاه کرد و گفت:
 :سالم عزیز دلم  ،چقدر ناز شدى عزیزم .صورتش را بوسید و لبخند زدم.
:ممنون شما لطف دارید .با صداى سالم پدر آروان ،سر چرخاندم و به او نگاه کردم .
دالیا :سالم  ،صبحتون بخیر.
آقاى آریا :صبح شما هم بخیر دخترم.
به سمت خانه رفتم و تعارفشان کردم اما داخل نیامدند  .با آمدن پدر و مادر ،جمعمان تكمیل شد و بعد از سالم و
احوال پرسى گفتم:
 :تیام و نازار کجا هستن؟آروان  :اونا قرار شد با آریانا و شوهرش برن.
دالیا :جا میشن؟
منظورم را متوجه شد و گفت:
 :دو ماشینه هستن .به سمت ماشین رفتم .
 :باشه پس بریم .بانو خانوم  :شما با آروان و آفشید بیا .
متعجب پرسیدم :
 :آفشید ؟؟؟آروان  :تو ماشینه ؛ خوابیده .
دالیا  :ولى ....
آقاى آریا  :ولى بى ولى  ،بابا ما پیر پاتاال مى خواهیم تا اونجا از قدیم ها بگیم .
بانو خانوم  :برو دخترم .
به مادر و پدر نگاه کردم .
پدر  :برو دخترم ما با هم بیشتر خوشیم.
آروان به سمت ماشین رفت و پشت فرمان نشست .از داخل ماشین ،کیفم را برداشتم و به دنبال آروان رفتم .
نمى دونم ولى انگار یه جورى هماهنگ شده به نظرم مى اومدن .با قرار گرفتن پدر آروان پشت فرمان ،به راه
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افتادیم  .برگشتم و به آفشید نگاه کردم  .داخل صندلی کودك خود ،به خوابى عمیق رفته بود  .دستم را به
دستش رساندم و نوازشش کردم.
آروان  :این اولین مسافرتمونه.
دستم را کشیدم و سر جایم نشستم .
دالیا  :با مامان و بابات حرف زدى ؟
به قدرى سریع و محكم سر گرداند که صداى شكسته شدن مهر هاى گردنش را شنیدم .
آروان  :نه باور کن من حرفى از رابطمون نزدم.
به چشم هایش خیره شدم .
آروان  :دالیا ببین ..
میان حرفش رفتم .
 :تو چرا انقدر یكدنده هستى ؟دستش را روى دستم گذاشت و اورا به لبان خود رساند وبوسید.
 :باور کن نمى خواستم حرف بزنم اما وقتى دیدم اونا هم دل خوشى از اون زن ندارن و به خاطر آریانا دارنتحمل مى کنن و مهم تر از اون تو رو پیشنهاد دادن ،منم نتونستم خودم رو کنترل کنم وگفتم؛ منم ازش بدم
نمیاد.
گیج شده بودم .
دالیا  :متوجه نشدم .اونا من رو به تویى که هنوز متاهلى پیشنهاد دادن ؟!
ماشین را کنار اتوبان همت نگه داشت و روبه من شد.
:دالیا گوش کن .ببین من به خاطر آریانا هم که شده ،نمى تونم مثل اون با خودشون برخورد کنم.براىهمین ،باید کارى کنم تا خودش بره  .دوست ندارم آریانا ناراحت باشه.
دالیا :منظورت رو درك نمى کنم.
آروان  :نه منظورى هست ،نه قراره کارى کنیم  .باور کن من هیچ کارى نمى کنم تو ناراحت بشى؛فقط اون ها
حرف از تو زدن و من منكر نشدم.همین !
چشمانم را ریز کردم و با حرص گفتم:
 :که تو از من بدتم نمیاد .نه ؟مرا به آغوش کشید و گونه ام را بوسید .
 :من غلط مى کنم .اصال هرچى تو مى گىخندیدم .
دالیا :عاشقمى!؟
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عقب رفت و به صورتم نگاه کرد.
 :چى؟صورتم اصالح شده اش را نوازش کردم.
 :بگو عاشقى!با صداى بلند خندید و آفشید را بیدار کرد.
 :عاشقتم !دستم را به روى لبانش کشید و کف دستم را بوسید.
شیشه شیر آفشید را آماده کردم و به دستانش سپردم .با خوردن شیر ،دوباره به خواب رفت و آروان به راه افتاد.
به هنگام شروع پیچ و خم هاى جاده ى چالوس ،سرم را به صندلى تكیه دادم و همانطور که دستم در دستان گرم
آروان بود ،چشمانم را بستم و به خوابى مملو از آرامش رفتم .
با توقف ماشین ،چشم باز کردم و با دیدن دریاى پیش رویم ،به سمت آروان چرخیدم.
:کى رسیدیم ؟نوك بینى ام را کشید و گفت:
 :ساعت خواب خانوم کوچولو !؟دالیا  :ببخشید ؛من نمى دونم چرا وقتى کنارت هستم خواب به چشمام میاد .
لبخند زد و با نگاه پر از مهربانى گفت:
 :آرامش تو تازه شروع شده .با پیاده شدن آروان  ،به سمت آفشید چرخیدم و با دیدن چشم هاى بازش گفتم:
 :سالم عشقم .قربونت برم که انقدر خانوم سرجات نشستى .از ماشین پیاده شدم و به سراغ آفشید رفتم  .او را در آغوش گرفتم و به اطراف نگاه کردم  .روبه رو دریا و در
سمت راستمان ویالیى بزرگ قرار داشت  .در پشت سر هم ،باغى پر از درختان میوه و سرسبز تا در ورودى بود.
آروان مشغول خالى کردن صندوق بود .به سمتش رفتم و گفتم
 :پس چرا کسى نیومده؟نگاهم کرد و به سمت راه باریكى که به پشت ویال میرفت اشاره کرد و گفت:
 :اون راه میره تو پارکینگ .ماشینا تو پارکینگ و خودشون داخلن .اما پدر مادرها هنوز نرسیدن.دالیا  :کمك نمى خوایى ؟
با باز شدن در ،ویال عقب رفتم و به در ورودى ویال نگاه کردم .تیام همراه نازار با بهرام شوهر آریانا بیرون
آمدند .تیام با دیدنمان لبخند زد و از همان فاصله گفت:
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آروان از پشت صندوق بیرون آمد و گفت:
 :سالمت کو داماد؟تیام خندید و مقابلمان ایستاد.
 :سالم صاحب خونه.نازار کنارم آمد و آفشید را به آغوش گرفت پرسید:
 :پس بقیه کجا هستن؟دالیا :نمى دونم من خواب بودم.
بهرام نگاهى به من وبعد آروان انداخت.
 :شما با هم اومدید؟آروان اخم کرد و به کنارم آمد.
 :بله !منو دالیا با هم اومدیم .بهرام  :ولى دنیا خواست با شما بیاد که گفتى جاى مامان بابا تنگ مى شه .
آروان عصبى تر جواب داد.
 :دنیا بهتر بود با برادرش میومد  .منم دلیلى نمى بینم تو ضیح بدم.نیامده جنگ شروع شده بود و من در سكوت و اما پر از استرس ،نگاهشان میكردم .
تیام براى عوض کردن بحث گفت:
 :آروان جان بیا لوازم رو از ماشین پیاده کنیم.تیام ،بازوى آروان را گرفت و به دنبال خود کشید .بهرام نگاه پر از خشمش را از صورتم گرفت و به داخل
رفت.نازار دستم را گرفت و آرام گفت:
 :لیاقتشون بیشتر از ایناست؛ اما به خاطر آریانا کوتاه میاییم .تیام و آروان ،با برداشتن وسایل ،به سمت ویال راه افتادن و من و نازار هم به دنبالشان رفتیم .جلوى در ورودى ،
آریانا به استقبالمان آمد و سالم و احوال پرسى کردیم.
تیام و آروان وسیله ها رو کنار در ،روى زمین گذاشتند و به داخل رفتند .دسته خودم نبود که استرس تمام وجودم
را گرفته بود .ویالى ساده اى بود .طبقه اول ،سالنى بزرگ که با چند اتاق و آشپزخانه اى کنار در ورودى قرار
داشت و پله هایى در سمت راست در ورودى ،که نشان از طبقه ى باال را میداد .نازار به کنارم آمد و گفت:
 :چرا اینجایى ؟همراهش به داخل رفتم و با دیدن دنیا و آفشید سر جایم ایستادم .دنیا با دیدنم ،پشت چشمى نازك کرد و به
سمت مبل هاى انتهاى سالن رفت.
نازار دلخور گفت:
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:توجه نكن بهش .پوزخند زدم و به سمت تیام و آروان رفتم  .مبل کنار آروان نشستم و لبخند زنان گفتم:
 :اینجا چقدر خوشگله!آروان که در چهره اش نگرانى به خوبى مشخص بود پرسید:
 :اینجارو دوست دارى ؟منظورش را متوجه شدم  .به چشمانش خندیدم و گفتم:
 :سخته ولى کنار میایم .خندید و با انرژى روبه تیام گفت :
 :پاشو .فكر ناهار باشیم که من یه ساعت دیگه مجبور میشم تو رو قربونى کنم .نازار به دفاع از تیام گفت:
 :داداش به تیام چیكار دارى ؟با بهرام برو از انبارى بساط کباب بازیتون رو بیار .آروان نگاهى به من و ،با کنایه روبه نازارگفت:
 :ما تازه کارمون با آقا تیام شروع شده؛ نازار خانوم!به من اشاره کرد و گفتخانوم!:
 :تا ما داریم ناهارو آماده مى کنیم ،یه اتاق به دالیا بده تا لباساش رو عوض کنه.دنیا که متوجه حضورش نشده بودم ،از پشت سرم با حرص گفت:
 :شما نگران نباش! برو به کارت برس.با اخم به رویش چرخید.
:نگرانشم ؛چون مهمونه و عزیز ماست.براى تمام شدن بحث ،از جایم بلند شدم و رو به نازار گفتم:
 :میشه اتاقم رو نشون بدى؟نازار :حتماً ،بریم باال.
روبه تیام گفتم :
 :لطفا مامان و بابا اومدن ،از تو ماشین ،چمدون من رو بیار باال .همراه نازار به طبقه ى باال رفتم و با اتاقى که نازار نشانم داد ،داخل اتاق شدیم.
با رفتن نازار ،به سمت پنجره ى سرتاسری اتاق رفتم و از آن به دریا چشم دوختم .
دریایى که همانند من ،انتهایش نامعلوم بود.
با صداى باز شدن در اتاق برگشتم  .آروان چمدان به دست وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست .به سمتش
رفتم و با نگرانى گفتم:
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 :آروان اینجا چیكار مى کنى ؟چمدان را گوشه ى دیوار گذاشت و مقابلم ایستاد.
 :دارم به خانومم خدمت رسانى مى کنم .دالیا:اگر یكى اینجا تو رو ببینه؛ چى ؟
دستش را به دور کمرم انداخت و مرا به سمت خود کشید .
 :انقدر حرص نخور .همه تو حیاط هستن.خیالم راحت شد .ودستانم را به روى پهلو هایش گذاشتم و بوسه اى به روى سینه اش نشاندم و گفتم:
 :آروان ،تو رو خدا انقدر باهاشون یكه به دو نكن .مرا از خود جدا کرد و گفت:
 :باشه ؛ولى تا وقتى که با تو کارى نداشته باشن. :آروان ؟؟:جون آروان!!؟دالی ا :بهتره قبل از اینكه بخواد چیزى متوجه بشه،باهاش حرف بزنى و کامل روشنش کنى
به چشم هایم خیره شد.
 :من تو زندگیم چه کار خیرى کردم که تو شدى پاداشم ؟دالیا :نمى دونم .یكم فكر کن ،بالخره به نتیجه میرسى .
شلیك خنده اش را رها کرد و گفت:
 :یعنى تو چیزى از جواب هاى متقابل میدونى؟فاصله گرفتم و به سراغ چمدانم رفتم .
دالیا :اینجورى که متقابل جواب بدى ،مزشو از بین میبرى .بهتره لحظه هارو خودت خلق کنى.
مانتو وشالم را در آوردم و به روى صندلی جلوى میز آرایش انداختم  .زیپ چمدان را کشیدم و از
داخلش ،شومیزى خاکسترى بیرون کشیدم.لباس را به سمت آروان گرفتم و پرسیدم:
 :این چه طوره ؟خوبه بپوشم؟وقتى جوابى نشنیدم ÷،سر بلند کردم و به آروان نگاه کردم  .همان طور ایستاده بود و به روى من خیره مانده بود
 .رد نگاهش را دنبال کردم و با رسیدن به خود ،از جایم بلند شدم وگفتم:
 :چیزه ،میشه برى ؟ منظورم اینه که االن مى فهمن نیستى.جلو آمد و دستش را به چانه ام گذاشت .صورتم را باال کشید و تمام وجودم را به خاکستر رساند.
با رفتن آروان ،خود را به روى تخت رها کردم و چشمانم را بستم  .تمام وجودم لبریز از آرامش شده بود  .خدایا
 ،من با تمام وجود او را دوست داشتم و از اینكه زمانى فكر مى کردم ،بدون او مى توانم بارى دیگر زندگى ام را
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شروع کنم .به خود و سادگیم خندیدم .او دیگر جزئى از وجود من شده بود .همانند قلبى که با تپیدن ،زندگى مى
کند و اگر قلبى بى تپش بماند ،دیگر زنده نخواهد ماند.آروان تپش هاى قلب من شده بود و اگر روزى او قلبم را
به تپش نیندازد ،قطعاً آن روز ،روز مرگ من خواهد بود.
تاپم را با همان شومیز خاکسترى عوض کردم و بعد از تمدید رژى که پاك شده بود  ،به پایین رفتم .مادر ها در
آشپزخانه و بقیه در حیاط بودند .به آشپزخانه رفتم و پرانرژى گفتم:
 :سالم مجدد به شما دو عزیز.مادر تبسم کرد و بانو خانوم در جوابم گفت:
 :سالم به روى ماهت عزیزم  .انشااهلل که همیشه همین طور بخندى مادر .دالیا:ممنونم .کمك نمى خواین؟
بانو خانوم :نه مادر جون! برو پیش بقیه؛ اینجا کارى نیست .
با اجازه اى گفتم وبه حیاط رفتم  .مقابل خانه روى ایوان ،مردها در حال پخت کباب و خانوم ها روى صندلى هاى
کنار پله ها در حال صحبت بودند .آروان نگاهى به صورتم انداخت و دستش را براى پنهان کردن لبخندش به
جلوى صورتش گرفت .ابروهایم را باالبردم و بعد برایش پشت چشمى نازك کردم و به پیش خانوم ها رفتم .
صداى بلند خنده اش را شنیدم  ،اما براى عادى نشان دادن خود ،توجه اى نكردم و روى صندلی کنار دست نازار
و دنیا نشستم.نازار با دیدنم گفت:
 :داشتى استراحت مى کردى؟جاى من دنیا حواب داد.
 :مگه کوه کندن ایشون ؟نگاهش کردم و بى آنكه دست خودم باشد ،لبخند زدم و گفتم:
 :شاید کنده باشم ،از کجا معلوم؟نازار خندید و گفت:
 :بهتره گلویى تازه کنى .سرش را چرخاند و آروان را صدا زد.سریع گفتم:
 :با آروان چیكار دارى ؟خندید و گفت:
 :چشمش کور ،دندش نرم  ،صاحب ویالستو،باید پذیرایى کنه .دنیا دندان هایش را روى هم فشرد و گفت:
 :خب من مى رفتم مى آوردم.نازار متعجب نگاهش کرد.
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نازار  :گفتم صاحب ویال ،دنیا جون.
آریانا با چشم هایى درشت شده روبه نازار گفت:
 :خب دنیا هم زن آروان؛ اونم صاحب ویال حساب میشه .نازار با خنده گفت:
 :اون رو که شوخى کردم .آروان سرایدار اینجاست .ولى دنیا جون ،آدم اول با چشم باز به زندگیش نگاه مىکنه ،بعد از حق و حقوقش صحبت مى کنه.
با صداى آروان ،سرم را به عقب گرداندم.
آروان  :نازار جان ،دنیا خانوم ،زندگیشون خارج از ایرانه  ،االنم براى تعطیالت اومدن .انشااهلل که تكلیفشون
مشخص شد ،با حق و حقوقشون برمى گردن سر زندگیشون .
نازار  :خیر پیش !
آریانا :آروان جان ،براى یه زندگى انقدر راحت تصمیم نمى گیرن .
آروان نفس هایش تند شد و با نفرت به دنیا چشم دوخت و گفت:
 :این روضه ها رو باید زمانى که آفشید سه ماه داشت ،مى خوندى .نه االن !دنیا از جایش بلند شد و قبل از رفتن به آروان گفت:
 :میرم پیش آفشید .شاید بیدار شده باشه.با رفتن دنیا ،آریانا از جایش بلند شد و با عصبانیت روبه آروان گفت:
:کارت خیلى زشته! که مدام دارى بهش طعنه میزنى .آروان پوزخند زد .
 :آخی! ناراحت شد .آریانا :آروان ،اون به خاطر تو برگشته .
آروان  :مطمئنى ؟
آریانا :آره خودش خواست همراه ما برگرده .
آروان پوزخندش تبدیل به خنده شد.
 :آریانا  ،بهش بفهمون براى من تموم شدست .انقدر واسه قبرى که مرده توش نیست ،گریه نكنه .آریانا بى لیاقتى نثار آروان کرد و به داخل رفت.
نازار  :آروان ،بزار حداقل یه روز بگذره .
آروان نگاهش را به من دوخت .
 :بهتره قبل از اینكه صبرم تموم بشه ،گورش رو گم کنه .دستم را به روى دست نازار گذاشتم و با فشردنش ،او را متوجه ى عصبانیت آروان کردم .آروان به سمت مردها
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رفت و نازار با دلخورى گفت:
 :اه! من نمى دونم آخه یه زن ،چقدر مى تونه پرو بباشه؟! بعد از این همه گند کارى و بى احترامى،بخواد بهزندگیش برگرده ؟!
ترجیح میدادم حرفى نزنم ،چون هر چقدر هم که سعى مى کردم در مورد دنیا خوب فكر کنم  ،نمى توانستم و
ممكن بود ،خشمم را نتوانم کنترل کنم و تقاص تمام عذاب هاى آروانم را ازش بگیرم.
بعد از صرف ناهار ،همه براى استراحت به اتاق هایشان رفتن و من هم به اتاقم رفتم  .دو اتاق پایین متعلق به پدر
مادر ها بود و اتاق هاى باال هم مربوط به جوان ها .اتاق سمت راست ،براى آروان و اتاق سمت چپ ،براى نازار و
تیام بود .دو اتاق روبه روهم براى دنیا و آریانا با شوهرش بود .آروان آفشید را به بانو خانوم سپرد و قبل از من
به اتاقش رفت و من هم وارد اتاق شدم .
کالفه از خداحافظى نكردن آروان  ،صندل هایم را به دیوار زدم و لباسم را با تاپى دیگر عوض کردم و موهایم را
باز کردم  .خواستم به سمت تخت برم که با بر آمدگى زیر پتو ،متوجه شدم کسى زیر پتو است .به سمت پنجره
ى اتاق رفتم و با باز بودن آن ،سرم را بیرون بردم.با دیدن تراسى بزرگ که متعلق به اتاق کناریم بود و به پنجره
ى اتاقم بسیار نزدیك بود ،فهمیدم زیر پتو چه کسى مى تواند باشد .باال سرش رفتم و از روى پتویى که به روى
سرش کشیده بود گفتم :
 :پا مى شى ،مثل بچه ى آدم برمى گردى تو اتاقت و اگرنه همه رو مى ریزم تو اتاق .حاال چشمام رو مى بندم و تاسه میشمارم و،باز کردم اینجا نبینمت .
چشم هایم را بستم و شروع به شمردن کردم .به شماره ى سه نرسیده بودم که دستى به دور کمرم گرفته شد و
مرا به سمت تخت کشاند .چشم باز کردم و صورت خندان آروان را دیدم .
دالیا  :پاشو برو تو اتاقت.
آروان مرا به خود فشرد و گفت:
 :دالیا بخواب که نخوابى ،بد مى بینىبه سینه اش زدم.
 :خیلى بدى! چرا نگفتى؟! داشتم دق مى کردمكه بدون خداحافظى رفتی.پیشانى ام را بوسید و با خنده گفت :
 :من که خواستم بخوابم ،خودت نزاشتى .روى ران پاهایم نشست و با یك دست مقابل دهانم را گرفت و با دستى دیگر ،پهلو هایم را شروع به قلقلك
دادن کرد .به اندازه ى تمام عمرى که تنها اشك مهمان چشم هایم بود ،خندیدم .آروان ،بعد از اینكه اشك مرا از
خنده در آورد ،خم شد و چشمانم را بوسید گفت:
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کنارم دراز کشید و مرا محكم به خود فشرد و با بدجنسى گفت:
:حاال جرات دارى؛ تكون بخور!واقعا از ترس اینكه دوباره بخواهد شروع به قلقلك دادنم کند ،ساکت ماندم و کم کم با گرماى آغوشش ،به
خواب رفتم.
با نوازش هاى موهایم  ،از خواب بیدار شدم و اولین چیزى که دیدم ،صورت مهربان آروان بود .با باز شدن چشم
هایم ،جلو آمد و گونه ام را بوسید،گفت:
 :وقتى خوابى ؛مثل آفشید پاك و معصوم مى شى.لبخند زدم و در جایم نشستم.
دالیا :ساعت چنده؟
آروان 8. :
وایى تا االن خوابیده بودیم  .یعنى کسى به سراغمان نیامده بود ؟!سریع از روى تخت پایین آمدم به سمت در
بروم که آروان مرا به سمت خود کشاند و کنار گوشم گفت:
:همیشه یادت باشه ،اول من ،بعد بقیه !نیم رخش را نگاه کردم .
 :آروان ،بریم االن یكى میاد.با به یاد آوردن اینكه در را قفل نكرده ام ،به صورتم زدن و گفتم:
 :خاك تو سرم! در باز بوده ،نكنه کسى اومده باشه؟!آروان سرش را بین موهایم کرد و نفسى عمیق کشید و گفت:
:بوى شامپوت چیه دالیا ؟با حرص صدایش زدم و گفتم:
 :آروان ،پاشو برو تو رو خدا .در بازه!آروان رهایم کرد و با بلند شدن من ،از روى تخت پایین آمد و پیراهنش را تنش کرد و گفت:
 :دارم میرم .نگران نباش انقدر !واقعاً لحظه اى که آروان با آن قد و هیكل ،سوار بر چهارچوب پنجره بود و تالش مى کرد از آن،خود را عبور
دهد؛ به حدى برایم خنده دار بود که نتوانستم خود را کنترل کنم و با صداى بلند شروع به خندیدن
کردم .آروان ،با صداى خنده ام برگشت و گفت:
 :بله! بایدم بخندى  .وکیل پایه یك دادگسترى ،با قد  ، ١9٠وزن  9٠کیلو رو از پنجره ببرى بیارى،که نمىخوایى کسى بفهمه تو زنمى؛ خنده داره  .بابا خیلى بى انصافیه!
به طرفش رفتم و همان طور که مى خندیدم ،گفتم:
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 :به من چه؟ خوب نیا.آروان لبه ى پنجره نشست و نصف بدنش را به بیرون فرستاد .
آروان  :بازم میام ،ولى اگر از اینجا افتادم مردم،بدون همش تقصیر تو بود.
با پریدنش به روى ایوان اتاقش ،سرم را به بیرون پنجره بردم و با دیدن سالمت بودنش ،نفس راحتى کشیدم و
گفتم:
 :خداروشكر!اخمى به ابروهایش نشاند و گفت:
 :شب زودتر از من ،به اتاقت میرى تا مجبور نباشم از پنجره به اتاقت بیام.دالیا  :مگه شبم میای؟
چشمانش را درشت کرد و ابروهایش را باال برد  .خنده ام را رها کردم و گفتم :
 :عاشقتم !لبخندى دندان نما زد و با عشوه اى زنانه گفت :
 :ممنون براى خلق این لحظه .اشك از گوشه ى چشمانم جارى شد
دالیا  :برو دیوونه
روى قلبش زد و با لبخند گفت:
:منم عاشقتم خانوم کوچولو!به اتاق برگشتم و بعد از عوض کردن لباسم هایم،با شلوارى سورمه اى و تنیكى هم رنگش  ،موهایم را از یك
سمت بافتم و به روى شانه ام ریختم و به پایین رفتم .
همه دور هم نشسته بودند و مشغول حرف زدن بودند.سالم کردم و در کنار تیام نشستم .تیام با دیدنم ،دستش را
به روى پایم گذاشت گفت:
 :ساعت خواب خانوم خوش خواب !؟نازار با در آوردن شكلك گفت:
 :ساعت خواب ؟لبخند زدم .
 :ممنون !کنار تیام روى مبل تك نفره ،نازار و کنار نازار،روى کاناپه ى دو نفره آریانا و بهرام شوهرش نشسته بودند .دنیا
و پدر ومادرم ،روبه رویمان و ،در سمت چپم ،پدر و مادر نازار نشسته بودند.
آریانا از نازار پرسید:
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:آروان کجاست؟نازار نگاهى به پله ها کرد و گفت:
 :االن درست رو آخرین پله به سمت پایین !با گفته ى نازار  ،دنیا لبخند زنان سر بلند کرد و به آروان نگاه کرد .
آریانا روبه آروان گفت:
 :چقدر خوابیدى آروان؟!صندلى را از میز ناهار خورى آورد و در کنار من گذاشت و لبخند زد.
 :خیلى خسته بودم؛ احتیاج به استراحت داشتم .دنیا از جایش بلند شد و آفشید را از روى پایش به آغوش گرفت و به سمت آروان رفت.
 :آروان جان ،آفشید رو بگیر تا برات چایى بیارم.ما تازه خوردیم .آروان آفشید را در آغوش گرفت و از روى صندلیش بلند شد گفت :
 :خودم مى ریزم؛ نمى خواد.دنیا در جایش ثابت ماند و به رفتن آروان نگاه کرد .دلم برایش سوخت او هر چه که بود ،آروان نباید او را در
جمع این گونه از خود میراند .
به پیشنهاد نازار ،جوان ها عزم رفتن به لب دریا را کردند  .آروان ،آفشید را به مادرش سپرد و با ما همراه شد.
لب دریا به وسیله ى پروژکتورهایى بزرگ که نورش به روى ساحل تنظیم شده بود ،روشن شده بود .همراه بقیه
به لب ساحل رفتیم و دور هم روى ماسه ها نشستیم .
تیام دستم را گرفت و گفت:
 :مى خوایى یكم با هم قدم بزنیم ؟به رویش لبخند زدم و ازجایم بلند شدم .
دالیا  :بریم.
نازار  :کجا به سالمتى ؟
تیام از جایش بلند شد و گفت:
 :یه خلوت خواهر با برادرش!دلخور رویش را چرخاند و گفت:
:آروان جان ،به نظرت ما هم بهتر نیست یه خلوت خواهر برادرانه داشته باشیم ؟تیام دستم را گرفت و به سمت دریا راه افتاد .در کنار یكدیگر در امتداد دریا قدم مى زدیم و هر دو سكوت کرده
بودیم.
دالیا  :تیام با نازار خوشبختى ؟
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تیام  :اگر منظور از خوشبختى ،آرامش و عالقه دو طرفه باشه؛ آره خیلى!
دالیا  :تمام راز خوشبختى تو همین دو کلمه هست.
تیام  :تو چى؟ دالیا  ،تونستى اون آدمى که دلترو شكسته بود ،فراموش کنى ؟
 :نه!تیام :بخشیدیش ؟
 :نیازى به بخشیدن نبود .تیام  :منظورت اینه که اشتباه از تو بوده ؟
 :اشتباه من این بود که قبل از شنیدن ،قضاوتش کردم.تیام  :خب؟
 :خب!!؟تیام  :االن چه حسى بهش دارى؟
 :همون احساسى که تو از خوشبختى دارى.ایستاد .به رویش چرخیدم و نگاهش کردم.
تیام  :دوست دارى بگى کیه ؟
لبخند زدم.
 :دوست دارى اداى آدماى احمق رو در نیارى؟تیام :دالیا اون آدم ....
میان حرفش رفتم .
 :آروان؟!توقع داشتم عصبانى شود و یا حداقل اخم کند .اما تنها در سكوت نگاهم کرد .همانجا روى ماسه ها روبه دریا
نشستم و گفتم:
 :میدونى تیام ،روزى که به سینا جواب مثبت دادم از روى عالقه نبود ،فقط چون احساس کردم دوسم داره واینكه مهربونه و درکم مى کنه ،کافیه .اما خیلى اشتباه کردم .من با جواب دادن به سینا ،فرصت یه زندگى با عشق
رو از خودم گرفتم .اون خواست تمام زندگى من رو نابود کنه ،اما خدا ننخواست و من حتى با وجود مرگ
بهارمم سرپا موندم  .زندگى به من خیلى درسا داد .یكى از اون
درس ها این بود که همه ى ما آدم ها مى تونیم هر نقطه اى که درش زندگى مى کنیم شروع دوباره داشته باشیم
 .اینكه خدا اگر درد میده ،حتماً درمانشم میده.اینكه خدا بهارم رو ازم گرفت وبه جاش آروان بهم داد .روزى که
با زنش روبه رو شدم ،فكر مى کردم مى تونم ازش بگذرم اما اشتباه مى کردم .من با گذشتن از اون ،در واقع
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خودم رو از بین مى بردم .نمى دونم هنوزم با وجدانم درگیرم و از اینكه االن بین زندگیه دو تا آدم هستم سخت
بهم مى ریزم .اما تیام  ،آروانم حق انتخاب داره و اون دیگه زندگى با دنیا رو دوست نداره.
کنارم نشست .به نیم رخش نگاه کردم و گفتم:
 :میدونم شاید به نظرت کارم درست نباشه ولى تیام ،منم حق دارم با کسى که دوسش دارم زندگى کنم  .دنیازمان خودش ،انتخابش رو کرد و با گذشتن از آروان ،خودش رو ترجیح داد اون حتى به یه دونه دخترشم وفا
نكرد .حاال قرار نیست که چون پشیمون شده آروا،ن باید حتماً یه فرصت دوباره بهش بده .تمام ما آدم ها بالخره
کوچیك یا بزرگ ،درقبال خطاهامون تاوان دادیم .حتى خود من هم با ببهارم ،تاوان اشتباهاتم رو دادم .به نظرت
آروان باید از حق زندگى و غرورى که به راحتى زیر پا گذاشته شد ،بگذره ؟
نگاهش را از دریا گرفت و پرسید:
 :دوست دارى چى بشنوى ؟دریا را نگاه کردم و حرف دلم را به زبان آوردم.
 :اینكه بگى کارم درسته تا این عذاب وجدان آروم بگیره  .اینكه پشتم در بیایى؛ تا حق خوشبختیم رو از ایندنیا بگیرم.
به چشمانش خیره شدم .
 :اینكه حق گرفتنى هست نه دادنى!تیام مى خوامحق خوشبختیم رو از این دنیا پس بگیرم  .مى خوام باهاش بشینم و حساب کتاب کنم و ،ببینم چند روزاز عمرمو
اشك ریختم تا ازش لبخند بگیرم .تیام مى خوام آرامش داشته باشم .به نظرت حقم نیست؟!
در چشمانم خیره ماند و بالخره لب باز کرد و گفت:
:حقته!از این که مرا درك کرده بود و با همین یك کلمه،باعث قوت قلبم شده بود ،لبخند زدم و گفتم:
 :از اینكه کنارمى و درکم کردى ،ممنون!با صداى نازار ،از جایش بلند شد و دستش را به سمتم گرفت و گفت:
 :پاشو بریم ؛که منم باید با آروان حرف بزنم.دستش را گرفتم و از جا بلند شدم .
با رسیدن به آنها ،تیام به سمت نازار رفت و من هم با فاصله کنار آریانا نشستم  .دنیا هم کنار برادرش روبه دریا
نشسته بود  .و اما آروان ،هرچه نگاه کردم نبود .به آریانا نگاه کردم و با دیدن صورت اخمو و ناراحتش ،دچار
نگرانى شدم.خواستم از آریانا بپرسم اتفاقى افتاده که به رویم چرخید و گفت:
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از اینكه تاریخش را براى من مى گفت؛ تعجب کردم .
پرسیدم :
 :اتفاقى افتاده ؟دنیا خشمگین از جایش بلند شد و با فریاد گفت:
 :اتفاق خود تویى! تویی که افتادى به جون زندگیم.متوجه نشدم و خواستم منظورش را بپرسم ،که نازار با عصبانیت مقابلش ایستاد و گفت:
:حدتو بدون دنیا !هیستریك خندید و گفت:
 :حدم ؟!مى شه شما بگى حدم چقدره ؟ اینكه مى خوام شر این زن رو از زندگى شوهرم کم کنم؛ باید حدموبدونم؟؟
بهرام از جایش بلند شد و به دنیا گفت:
 :بسه دنیا؛ انقدر خودت رو کوچیك نكن.اما دنیا کوتاه بیا نبود .
نگاهش را به من دوخت و با کنایه گفت:
:چیه؟ توقع نداشتى دستت به همین زودى برام رو بشه ؟!لبخند زدم و با آرامش گفتم:
 :دستى نبوده که بخواد روبشه .دنیا :بهتره پات رو از زندگى من بیرون بكشى .
تیام با عصبانیت و تشر گفت:
 :دنیا خانوم ،لطفا احترام خودتون رو نگه دارید .دنیا  :احترام ماله زمانى بود که آروان به منى که هنوزم زنشم ،نگه برو گمشو .ماله زمانى بود که خواهرتون با
نگاهش ،براى شوهر من دلبرى نمى کرد  .ماله زمانى بود که رو خرابه هاى زندگى دیگه ،آشیونه نمى
ساخت .دارى از کدوم احترام حرف میزنى ؟!
دیوانه شدم .دیگر طاقت زخم زبان شنیدن را نداشتم .
جلو رفتم و در چشم هایش خیره شدم و با صداى بلند گفتم:
:اشتباه مى کنى؛ من تو زندگیت هیچ نقشى ندارم .اگر االن دارى پس زده مى شى ،تاوان روزى هست که بانامردى پسش زدی .اگراالن خوشبختى اون زمان ،شده آرزوت؛ تاوان روزى که با خودخواهى پا گذاشتى رو همه
ى خوشبختیت
.من زندگیت رو خراب نكردم .خودت با رفتنت ،با رها کردن آفشید ،با پا گذاشتن روغرور شوهرت،زندگیت
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رو خراب کردى.من تمام مدت ،این چند وقت ،براى حفظ حق و حقوق تو ،از آروان فاصله گرفتم .اما با فهمیدن
احساس واقعى آروان ،نظرم عوض شد  .تو زمانى به خودت بد کردى که رویا ها و آرزو هات رو بیشتر از
زندگیت دوست داشتى  .من وقتى با آروان آشنا شدم که تو داشتى با زندگى جدیدت به رویاهاى خاکستریت
می رسیدى  .دنیا ،من دیگه حاضر نیستم حقم روبه کسى ببخشم .آروان حق منه و حاضر نیستم اونو از دست بدم.
به تخت سینه ام زد و فریاد کشید:
 :مى خوام بدونم وقتى بقیه هم بفهمن تو چه جور آدمى هستى؛ بازم با افتخار ازت حرف میزنن؟با صداى پوزخند آروان ،چرخید و به او نگاه کرد .آروان دست هایش را در جیب شلوار ورزشى اش فرو کرده
بود و با پوزخندى بر لب ،به دنیا نگاه میكرد  .جلو آمد و مقابل دنیا ایستاد.
آروان  :گفتم با آبرو برو ولى خودت نخواستى  .این مسافرت رو چیدم تا با چشمات بفهمی جایى براى موندن
نیست و ،با برادرت برگردى .اما بازم متوجه نشدى .امشب با خواهش نازار باهات حرف زدم و واقعیت رو بهت
گفتم .اما بازم توجه نكردى .دنیا دارى کى رو تهدید مى کنى؟ کسى که تمام باختاش رو داده ؟ اصال اینا رو
ولش کن ،تو روت میشه بگى زندگیم ؟
دنیا خواست حرف بزنه که آروان اجازه ندادو گفت:
 :دنیا نزار دهنم باز بشه .ان وقت دیگه همین برادرى که انقدر سنگت رو به سینش میزنه ،حتىنگاهتم نكنه.گفتم مهریت رو میدم تا حرمت فامیلى رو فرصت ساخت یه زندگى جدید رو بهت بدم .پس اون دندون طمعت
رو بكش بنداز بیرون تا براى همینم پشیمون نشدم.
بهرام جلو رفت و از دنیا پرسید :
 :دنیا ،آروان چى مى گه ؟دنیا با نفرت از آروان چشم گرفت و گفت:
:یه مشت چرت و پرت !آروان خندید.
و روبه بهرام گفت :-:اینكه خواهر شما یه ق*م*ا*ر بازحرفه اى اما بد شانسه؛ چرت و پرته! اینكه االن براى
بدهكارى ١٢٠هزار دالریش ،مجبور به فرار شده و به دروغ به شما گفته براى زندگیش داره بر مى گرده؛چرت
و پرته ! بهرام جان ،نمى خواستم به این شكل خواهرت رو بهت معرفى کنم ،اما چه کنم که مجبور بودم .
دنیا به سمت آروان هجوم برد و مشت هاى ظریف خود را در سینه ى آروان میزد.
 :خفه شو !آروان مچ دستانش گرفت و با خشم و کینه اش او را چند بار حرکت داد و گفت:
:تا بیش تر از این ،از زندگى درخشانت نگفتم از زندگیم گمشو .دنیا مى خواست خود را عقب بكشد اما زورش نرسید و در جایش ماند.
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آروان با نفرت و با غضب از بین دندان هاى کلید شده اش گفت:
:اگر مى بینى کارى باهات ندارم ،به خاطر تو نیست  ،تنها براى خودمه که نمى خوام بیشتر از این زندگیم رودرگیر زنى مثل تو کنم.
تیام کنارم آمد و آرام کنار گوشم گفت:
 :دلت نسوزه؛ زنى که به راحتى براى خودش پا رو همه چیز و همه کس میزاره ،یه روزى هم زیر پا میره .نگاهش کردم و در نگاهم از قوت قلبى که داد ،تشكر کردم.
صورت بهرام از شدت ناراحتى و شرمسارى سرخ شده بود و آریانا با نگرانى کنارش ایستاده بود .
آروان  ،دنیا را به عقب هل داد و گفت:
 :برو تا بیشتر از این ،اینجا خوردت نكردم.دنیا خواست حرف بزند که بهرام به سمتش رفت و او را با کشیده اى ساکت کرد و بر سرش فریاد زد.
 :تو خفه شو! پس اون کار مزخرفى که به بهونش مدام خونه نمى اومدى ،ق*م*ا*ر بوده!؟ حساب خالی شدتبراى باختات بود؟! خدا لعنتت کنه که منم تو این بازى کثیفت رقصوندی.
بازوى دنیا رو گرفت و او را به سمت خانه برد .مقابل آروان ایستاد و با شرمندگى گفت:
 :من فكر مى کردم براى تو برگشته؛ حالل کن.با رفتن بهرام و دنیا ،آریانا هم به دنبالشان رفت اما قبل از رفتن ،آروان به آریانا گفت :
:به بهرام بگو چند روزى برگشتش رو عقب بندازه تا کاراى طالق انجام بشه.آریانا با بغض به برادرش گفت:
 :داداش ببخش من.....آروان به سمتش رفت و او را در آغوش گرفت و گفت:
 :من این مدت رو تحمل نكردم که بخوام تو رو شرمنده کنم  .برس به زندگیت؛ نزار بهرام تنها بمونه.آریانا :ممنون ،داداش!
با رفتن آریانا  ،آروان به سمتم آمد و پرسید:
 :خوبى ؟لبخند زدم .
 :خوبم.تیام ،اخم آلود دستم را رها کرد وبه سمت نازار رفت .آروان سرى تكان داد و گفت:
 :انگار باید با تیام حرف بزنم.دالیا :میدونه دوست دارم.
چشمانش درشت شد.
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 :مگه دوسم دارى ؟دالیا :بیشتر از قبل !
آروان خندید
 :نه دارى بهتر مى شى .جواب هاى متقابل میدى .عقب رفت و به سمت تیام چرخید.
آروان :آقا تیام ،بریم چند کالم حرف مردونه بزنیم؟
تیام دستى به صورتش کشید و گفت:
 :بریم.آن ها رفتند و من همان جا روى زمین نشستم .نازار به سمتم آمد و کنارم نشست.
نازار  :باید زودتر از این ها داستان دنیا تموم میشد ولى خب ،مامان با نگرانیش براى آریانا ،دست و پاى آروان
بسته بود .
دالیا :تو با آروان حرف زدى ؟
نازار:مجبور شدم.
با تعجب نگاهش کردم.
 :اجبار؟؟؟نازار :اومدم از خواب بیدارت کنم که دیدم با آروان خوابیدى ،خواستم درو ببندم که تیام پشت سرم داخل اومد.با
بدبختى آرومش کردم تا حداقل مهلت حرف زدن بده .راستش مجبور شدم بگم شما خیلى وقته هم دیگرو
دوست دارید.
واقعاً شوکه شده بودم .
دالیا :تو از کجا فهمیدى؟
خندید.
:از شبى که تو با قهر رفتى باال و آروان اومد،،دنبالت و از همون جایى که من آدم فوضولى هستم به دنبالشاومدم و با دیدن اتاق و پنهان شدن آروان تو بالكن ،تمام نگاهاتون رو فهمیدم .دالیا ،آروان روزى خیلى سختى رو
پشت سر گذاشته.روزایى که مطمئناً یه مرد بیشتر از من درکش مى کنه .روزایى که با غرورش با غیرتش بازیش
داده شد .توهم سختى زیاد کشیدى و،میدونم الیق هم دیگه هستید.
فقط ازتون مى خوام شاد باشید .بسه هرچى عذاب و سختى کشیدید .
دستم را روى دستش گذاشتم و گفتم:
 :نازار ،من زمانى که وارد زندگى برادرت شدم از دنیا خبر نداشتم؛ وقتى هم فهمیدم رفتم تا نباشم اما.... 285سمانه امینیان www.98iia.com
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بغض گلویم را گرفت و اشك هایم رو گونه هایم جارى شد.
:ولى نتونستم ،وقتى برگشتم؛ هزار جور خط و نشون برای خودم کشیدم اما با دیدنش ،همه رو از یاد بردم .نمىدونم بقیه چه طور قضاوت مى کنن ،اما من از قضاوتم خسته شدم .االن فقط مى خوام زندگى کنم؛ همین.
نازارمرا به آغوش پر مهرش کشید و گفت:
 :مطمئن باش درکت مى کنن و این زندگى حق تو!زندگیم این بار ،تقدیر نویسش زیبا برایم نوشت و در فصل جدید زندگیم ،حق مرا از دنیایى که مرا جان به لب
کرده بود ،پس گرفت  .من دالیا عالى محمدى ،توانستم جاى تمام اشك هایم از این زندگى و دنیا لبخند هدیه
بگیرم و مهر مادرى که در سینه ام داشتم با تمام وجود به آفشید بدهم و او را همانند دخترم دوست داشته
باشم.درست بود خداوند دنیا را الیق بهار ندانسته بود و من با غم او ،یك عمر عزادار خواهم ماند اما دیگر
ناشكرى نكردم و با ایمان قوى تر خود و زندگى ام را به خدایم سپردم.
درست یكسال بعد ،در روز عقدم ،صبحش بر سر مزار بهارم رفتم و از او براى شروع زندگیم اجازه
گرفتم تا رخت سیاهم را با لباس سفید عقدم عوض کنم  .این بار از خدا خواستم در زندگیم شاد باشم و بتوانم
خوشبختى را با تمام وجود احساس کنم .
بعد آمدن ازبهشت زهرا ،براى عقد ،لباس هاى سیاهم را از تن بیرون آوردم و لباس ساده ى سفید رنگى که
آروان برایم خریده بود را به تن کردم و موهایم را با کمك نازار لخت کردم و ساده در اطرافم رهایشان کردم
.تلى مرواریدى به روى موهایم زدم و آرایشى ساده ،همان طور که آروان خواسته بود کردم و به انتظار آروان
ماندم.
با ضربه هاى در ،قلبم شروع به تپیدن کرد و من از به تپش در آمدن قلبم ،متوجه ى حضور آروان شدم.
از روى صندلى میز آرایشم بلند شدم و شال سفید رنگ حریرم را به روى سرم انداختم و کت کوتاه هم رنگ
شالم را به تن کردم  .به سمت در رفتم و قبل از باز کردن در ،نفسى عمیق کشیدم و دستگیره ى در را پایین
بردم.
قبل از آروان ،دسته گلى از رزهاى سفید مقابل صورتم قرار گرفت و من با تمام وجود به رزهاى سفید که نشان از
صلح و آرامش بود لبخند زدم.دسته گل را گرفتم و به صورت مهربان و خندان آروان نگاه کردم .واقعاً رنگ
سفید کت و شلوارش ،صورت مهربانش را زیباتر و مهربان تر کرده بود .آروان نگاهش را به روى من چرخاند و
لبخندى زیبا ،بر روى لب هایش نشاند .دستش را به سمتم دراز کرد و گفت:
 :براى یه زندگى پر از لبخند و آرامش آماده اى؟دستم را به دست هاى مردانه اش سپردم و با تمام وجود گفتم:
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:آماده ام!عاقد براى بار سوم ،خطبه را خواند و من سر از قرآن بلند کردم و به صورت مرد مهربانم نگاه کردم .کسى که
زندگى را به من هدیه داد و با بودنش ،ثابت کرد مى توان حتى به خاك رسید اما بازهم سر پا شد و دوباره زندگى
ساخت  .این بار اشكى از رضایت ،از حس خوشبختى و از سرمستى به چشمانم آمد و با دیدن همان اشك از
چشمان آروان ،با صدایى که لرزشش را از وجودم گرفته بود لبخند زدم و گفتم:
دالیا  :بله!
تا خدا ،یك رگ گردن باقی است...
نه تو می مانی
نه اندوه
و نه ،هیچ یك از مردم این آبادی!
به حباب نگران لب یك رود ،قسم
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم ،خواهد رفت
آن چنانی که فقط ،خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود ،جامه اندوه مپوشان هرگز
زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم
زندگی نام نكویی است که خارش کردیم
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار
زندگی نیست یه جز دیدن یار
زندگی نیست به جز عشق ،به جز حرف محبت به کسی
ورنه هر خار و خسی
زندگی کرده بسی!
زندگی تجربه تلخ ،فراوان دارد
دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یك عمر بیابان دارد
ما چه کردیم؟ چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟
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تو به آیینه؟
نه
آیینه به تو ،خیره شده است!
تو اگر خنده کنی ،او به تو خواهد خندید
و اگر بغض کنی
آه از آیینه دنیا ،که چه ها خواهد کرد
گنجه دیروزت ،پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف
بسته های فردا ،همه ای کاش ای کاش
ظرف این لحظه ،ولیكن خالی است
ساحت سینه ،پذیرای چه کس خواهد بود؟
غم که از راه رسید ،در این سینه بر او باز مكن
تا خدا ،یك رگ گردن باقی است
تا خدا مانده ،به غم وعده این خانه مده
پایان ١٣9٦
ساعت١٤:٢٧
ویراستار:مریم شاه پسندی
گرافیستbahareh :
امیدوارم از رمان دالیا لذت برده باشید و من رو در رمان بعدم به نام زندگى در رخ آینه همراهى کنید.
با سپاس از همه ى شما خواننده هاى محترم که وقت خود را صرف دالیاى من کردید و امیدوارم توانسته باشم
رضایت قلبى شما رو به دست آورده باشم.
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