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 :خالصه

رویانند، از داخل اند؛ آنها میشهریها آغازگر رشد نهالی بیریشه
 .آفرینندبنیاد زندگی مینهالی بی

ها برای بخشش یک زندگی امید بخش در تکاپواند. وای از ریشه
ن روزی که دور باشند؛ از هم جدا باشند، از هم مخفی باشند. آن زما

است که زندگی بار و برگ نخواهد داشت؛ آن زمان است که معنایی 
 .شتوجود نخواهد دا

رویند و اند اما رشد را باور دارند؛ با هم میها گرچه مخفیریشه
اند، آیا دهند، اما اگر بدانند مخفی بودهکنند و زندگی میزندگی می

 توانند بستر رشدی دیگر باشند؟می

ها بدانند، بدانند که کنار هم هستند، بدانند مخفی بودنشان کاش ریشه
 !یست؛ بدانند این پایان ماجرا نیستبه منزله در مقابل بودنشان ن

 مقدمه:

 اندها آغاز رشدی تازهریشه
 اندها بنیاد عشقی سادهریشه
 ها هرچند مخفی از همندریشه

 انداما در عشقی لطیف، آواره
 ها در بند کین روزگارریشه

 انداما در دنیای خود، آزاده
 ای تاریک و سردها در خانهریشه

 اندمادهشان، گراما در آشانه
 ها درگیر رنج این دیارریشه

 .انداما در اقلیم خود، آسوده
 

 فصل اول: پنهان پیدا
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ام را طی های کوتاه و با احتیاطم، مسیر پیش روی دیدگان بستهقدم
ی های چیده شدهکردند و در پی یافتن مسیری آشنا در مسیر برگمی

به ظاهر تلخ و ی های عابران، به دنبال نشانی از گذشتهزیر کفش
گردم، اما چیزی جز یک همدم همیشه همراه و یار البته سردم می

گام با دهد، اوست که همجدا نشدنی این روزهایم من را یاری نمی
کند و من مدیونش هستم که حتی زبانی های منتظرم همراهی میقدم

های رحمیشوم از بیگشاید وقتی که سرشار میبرای اعتراضی نمی
مروت و او باز هم با وجود من، برایم وفادارانه زگار بیاین رو

های اطرافم ی آدمدهد و الحق که مثل بقیهصبوری به خرج می
ها همیشه ساکت و گویی ندارد و برعکس آنزبانی برای جواب

ی این جسم سفید و شود و من باز هم شرمندههمراه با من هم قدم می
    .راهنما هستم

طوالنی پیش رویم را طی کردم، خستگی باالخره کمی که راه     
شود و من را برای نشستن روی نیمکتی درون پیروز میدان می

رسد امروز برخالف ها که به نظر میپارکی در همین نزدیکی
کند. هر روز این مسیر روزهای دیگر کمی شلوغ است، دعوت می

کنم و می هایم رجوعحظهجا، مأمن آرامش لکنم و به اینرا طی می
ی بلند اند که نقش مسیر را در حافظههایم انگار مسیر را بلد شدهگام

 .اندمدت خود حک کرده

روم ام میباالخره به سمتی که هر روز قرارش را با خود گذاشته    
کنم رسانم و با دست خود سعی میو خودم را مقابل جسمی سخت می

ار او نیز در انتظارم درختی که پشت نیمکت است را لمس کنم، انگ
زند تا است که دست گرم تابستانه اش را در دستان سردم گره می

 .من را برای نشستن هر چند مدتی اندک، دعوت کند

با اطمینان از خالی بودن نیمکت، تنهای تکیه زده به درخت سرو     



 

 

 WWW.98IA3.IR 5 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

ام را کنم تا تنهاییاش مینشسته در محوطه، خودم را مهمان تنهایی
 .خود دعوت کند در خلوت

های گرم کن یار همراهم را تا کرده و آن را درون یکی از جیب    
تنم انداختم و گذاشتم تا کمی از سرمای وجودش با ورود به فضای 

 .گرم جیب کت در تنم، آرامش گیرد

کمی در سکوت سعی کردم فضای پارک را در خاطرم ترسیم     
  .کنم و آرامشم را از این طریق تکمیل کنم

کند، اجازه هایم تزریق میصداهای اطراف لذتی دیگر در رگ    
ی کودکان، دادم کمی سکوت در اطرافم مهیا باشد تا صداهای خنده

های درختان در اثر باد وزان عصر ها و برگتکان خوردن سبزه
قدم در  هایی که با هم و همی زوجی عاشقانهتابستان و نوای زمزمه

های زیر پایشان را خرد داشتند و برگبر می دیگر گامکنار یک
های سبز و هایم برسد. صدای خرد شدن برگکردند؛ به گوشمی

یشمی درختان، من را یاد صدای خرد شدن یک دل سرخ رنگ 
ام و کمی در سمت چپم در حال تکان انداخت که در نزدیکیمی

جود گذاشت. با وخوردن بود و خودش را با لرزیدنش به نمایش می
تر از تقالیش و سعی فراوانی که در رخ نمایی داشت، اما انگار بیش

شد و من این را به خوبی هر چیز دیگری نادیده گرفته می
 .فهمیدممی

هایم باشد، دوست نداشتم صدای اطراف تنها نوازشگر گوش    
ج بنابراین ناخودآگاه دستم به دنبالش در جایی کنار جیب زیپی مندر

 .هدایت شد و آن شی با ارزش را قاپیدم در کت تنم،

با کمی تنظیم اندک آن را در جایی نزدیک دهانم نگه داشتم و     
هایم تزریق کردم و در نهایت با گذاشتن تمام تمرکزم را در نفس

ی ساز، نوایش را به محیط اطراف ارسال هایم روی صفحهلب
اد و وزش ها، هوهوی بهای زوجکردم، دیگر خبری از صدای قدم
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های درگیر در آغوش هم نبود و تنها صدای نسیم در ال به الی سبزه
بخشید و افکارم ام بود که تنها روحم را جال میناز ساز دهنیخوش

زد و این برایم در این لحظه ها برای مدتی میرا از غلظت سیاهی
  .بهتر بود

اطرافم نواختم و از دنیای مدتی بود که فارغ از هر چیزی می    
هایی به خود آمده و ساز را از غافل بودم که با صدای تشویق دست

 لبانم فاصله دادم و سعی کردم کمی به اطرافم متمرکز شوم، ساز را
ام را به رو به رو، جایی که اش فرستادم و نگاه تیرهبه جایگاه قبلی

دانستم دقیقا چه کسی ایستاده و یا حداقل چه نگاهی در چشمانم نمی
 .تمرکز شده است؛ دوختمم

رسید و صدای تحسین دیگران از گوشه و کنارم به گوش می    
دادم؛ نمی دانستم اگر برخیزم و یار واکنشی را از خود بروز نمی

کند و ام را به نمایش بگذارم؛ صدای تحسینشان فروکش میهمیشگی
ی اعتراض به واکنش بعدشان این برایم گزنده بود؛ سکوتم نشانه

 .کند، وا دار میت و این گاهی من را به خندهاس

که انتظارم زیادی به طول نینجامد از جای برخاستم و برای این    
که عصای سفید رنگ را از جیب گرم و نرم خارج کردم، مثل این

بایست سردی نگاه سرشار از ترحم زیادی گرمش بود؛ حال می
 !شد؛ مثل صاحبشمیکرد و آبدیده اطرافیان را در خود ذخیره می

  

 انتظار زیاد به طول نینجامید، با برخاستنم صدای تحسین اطرافیان
هایم نبود و صدای ریز حاال دیگر مثل قبل نوازشگر گوش

رسید، اما شان به گوش میی دلسوزانهایشان و زمزمهحرف
شان گذر کردم و به یارم از کنار جمعیتها به کمک همتوجه به آنبی

گاهی هم مثل امشب آزار دهنده ج از محل آرامشم که گهقصد خرو
 .شد؛ گام برداشتممی
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به ناگاه با لمس دستم توسط دست کسی و پشت بند  در هنگام خروج 
آن کشیده شدن دستم؛ به شدت به پشت سرم پرتاب شدم و عصای 

سفید رنگ از دست دیگرم رها شد و رشته ی پیوندش از دستم جدا 
 .شد

مالحظه دستم را کشیده به سمت کسی که این چنین بیبا عصبانیت  
است، برگشتم تا چشمان سرشار از غضبم را به اویی که بر خالف 

کاوید نمایش دهم؛ بنابراین با دید و خشم درون آن را می من می
 :یدمدر کالمم رو به او توپ همان غضب نهفته

 ـ چته؟! حواست کجاست؟ 

 :ام؛ با تعجب و بهت گفتهعامرانتوجه به لحن عصبی و تقریبا بی 

  !تو واقعیت داری؟ -ـ تو 
 "امیر"

های بخت برگشته را با عجله کنار زد و مثل سلفون روی ساندویچ
اش حمله کرد، انگار تا های سومالی، به ساندویچ مورد عالقهگشنه

 .حاال به این بیچاره غذا نداده بودند
 .ه، تو هم سیر میشیکنبخوری اون فرار نمی ترم شهاب آروم -

 :در همان حال که دهانش پر بود، گفت

 ....نمه، از ص...بح چیزی نخوردمگ...ش -
اش را سر کشید و نفسی از روی آسودگی کشید، با این حرف نوشابه

  :در حالی که مشغول خوردن بودم؛ گفتم
 مگه امروز صبحانه نخوردی؟ -

عالمتی به معنای گاز بزرگی از ساندویچ داخل دستش زد و با سر 
 .تکان داد« نه»

ای نبودند که ی شهاب، خانوادهزیاد هم عجیب نبود، اصوالً خانواده
بود و وقتی زیادی دور هم باشند، مادرش که تا لنگ ظهر خواب می

های مد و آرایش و... شد به قول شهاب به دنبال سالنهم بیدار می
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و زیادی جلوی  چرخید، پدرش هم که برای خودش دنیایی داشتمی
های خسروخان بود و تنها چشم آفتابی نبود، اکثرا پای ثابت مهمانی

جا افتخار مالقات با او را داشتم؛ اما خودش را زیادی نشان آن
داد. همیشه توی کار غرق بود و شهاب از او دل خوشی نمی

کند خبر دارد؛ ولی خان میگفت از کارهایی که بهمنمی نداشت، 
 .خبرتر، خودش استکس بیداد که از همهمیطوری نشان 

های ثروتمند و مغروری بودند که به پدر و مادر شهاب جزء خانواده
 :گفتدادند و به قول شهاب که همیشه میهرکسی توجه نشان نمی

ام هستم که برای پدر و های اطراف خانوادهمنم یکی از آدم -
ی دههای اطراف خانواطور که آدممانپشیزی ارزش ندارم، ه مادرم 

 .آیندساب نمیحارزش هستند و به فخر برایشان بی

کردم، چون باالخره شهاب فرزندشان بود و طور فکر نمیاما من این
ها پدر و مادر اما هر زمان که این حرف را به شهاب آن
ها اش برایم قصهپوزخندی تلخ از رفتارهای خانواده  با  زدم؛می
 .بردبهتی عجیب فرو می گفت و من را درمی

ی پر ماجرایش با خوردن آخرین لقمه، از فکر شهاب و خانواده
 وبیرون آمدم. ته نان باگت را در سفره انداختم و به کناری خزیدم 

داشتم رو در همان حال که بالشت کنار تخت گوشه اتاقک را بر می
 :به شهاب کردم و گفتم

امروز از شش صبح بیدارم  .ها رو آوردم، تو جمعشون کنـ من این
 .سر خاک بریم خوابم که عصر دیگه نا ندارم، یکم می

قدر خسته بودم که بدون هیچ حرفی سرم را روی بالشت گذاشتم، اون
به صدای نق و نوق شهاب توجهی نشان ندادم و سرم نرسیده به 

 .بالشت بیهوش شدم
ت، هر ی دستی به در اتاقک درون عماربا صدای پی در پی ضربه 

دو سراسیمه از جا بلند شدیم، با درک موقعیتم نفسی از روی حرص 
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کشیدم و به ساعت نگاه کردم، ساعت چهار عصر بود. معلوم نبود 
شت پکوبید و تند و ای دستش را محکم به در میمالحظهکه کدام بی

کرد؛ آخر مگر آورد و من را احظار میسر هم نامم را به زبان می
تواند روی اعصاب نداشته امیر دیگری می به جز خسرو کس

چاره سنتور بزند؟! از جایم بلند شدم به سمت در راه افتادم، بی
رفتم از شهاب که با بد خواب شدنش طور که به سمت در میهمان

کرد. خواستم مالحظه میراه را نصیب خسرِوی بیپشت هم بد و بی
 .ندهد زاحم کمی ساکت باشد تا گزک دست این خسروی همیشه م

ای دیگر به در رفت تا ضربهبا باز شدن در اتاقک، دست خسرو می
کرد. مردک بکوبد در هوا ماند. نگاهش کردم، با تفریح نگاهم می

موفق شده بود؛ بد خوابم کند و از این طریق آزارم دهد و حال با آن 
 .دادریشخند کنج لبش بیش از همه مرا حرص می

 سالم، کاری داشتین؟ -
 :سردی گفتکه جوابم را بدهد، با لحن خونبدون این

 خواب بودی؟ -
شدم، چون کار کم باید بیدار می -یک چرت کوچیک بود، کم -

 .داشتم
 :سری تکان داد و ادامه داد و گفت

به کارهات، مهمونی فردا شب رو هم اضافه کن؛ فردا شب کلی  -
هایی که لمهمون دارم. امروز باید کل استخر رو تمیز کنی، گ

هاشونم نیاز به گلدون سلمان خریده رو توی باغچه بکاری، بعضی
 !ی حیاطن حواست باشههایی که احمد خریده گوشهدارن؛ گلدون

هام با تو کل محوطه هم هست، دیگه خودت سرویس بهداشتی
دونی باید چکار کنی؛ راستی، شب هم میای لیستی میدم تا بری می

 .بری میدی توی مطبخیخرید، هر چی خریدی رو م

 :کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد
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 .ها رو داشته باش تا بعدـ فعال همین

که هیچ عکس العملی از خودم نشان بدهم در مقابل تمام بدون این
  :دستوراتش که پشت سر هم برایم قطارشان کرده بود، گفتم

 ای ندارین؟ـ کار دیگه
وزخند به این مرد پکرد، با نگاهی از روی تحقیر به سر تا پایم 

ای کم کردن کرد برای ذرهزیادی از خود راضی که فکر می
که افتم خیره شدم تا اینکارهایی که سفارش کرده بود، به پایش می

  :گفت
 .ـ یادم بیاد بهت میگم

آورد ها در میدونستم حرصش را بیشتر از اینوزخندم رو که میپ
 :را روی لبانم حفظ کردم و گفتم

 .ـ منتظرم، خدانگهدار 
ام را بدهد، راهش رو که جواب خداحافظیبا حرص و بدون این

 .کشید و رفت
شتم را پی عمارت انداختم. با بستن در، خود را داخل اتاقک گوشه

به در کردم و نفسی عصبی کشیدم، گویا موفق شده بود تا حرصم را 
 .درآورد

 :با صدای شهاب نگاهم را معطوفش کردم
 میگه مردک الابالی؟ چی -
 .خواد براش خر حمالی کنمهیچی، فرداشب مهمونی داره؛ می -

ای رنگم با گفتن این حرف به سمت تخت راه افتادم و پیراهن سورمه
رو که امروز صبح هم تنم بود را از روی تخت برداشتم و روی 

یراهن را پهای رکابی مشکی رنگم تنم کردم. در حینی که دکمه
 :شهاب گفتبستم، می
 کجا به سالمتی؟ -
 .پوشم برم سر خاک مامان طوبیس، دارم لباس میامروز پنجشنبه -
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ریم تا هم دلم تنگ شده. با ماشین می  باشه. بیا با هم بریم؛ من -
زودتر برسی و کارهات رو بکنی، البته روی کمک من هم حساب 

 .کن

راه بد و بیو  بینه تو رو جدت شهاب، دوباره مادرت من رو می -
تونم چیزی بگم. کنه. من هم به احترام تو نمینثار من و اجدادم می

جا کمکمی میره روی مخم، من هم حوصلش بعدشم خسرو ببینه این
 !رو ندارم. بعدشم آمارت رو اول از همه به خانوادت میده

کنه، حرفی زد خودم جوابش رو میدم؛ بعدشم تو خسرو غلط می -
رو نیاری که « مادرت»ن تو روی فلور اسم اول از همه سعی ک

 .که بخواد به کمک کردن من به تو گیر بدهکنه تا اینبیشتر قاطی می
ها شناسی؛ اوناز من گفتن بود برادر من، تو که خانوادت رو می -

از من خوششون نمیاد، بهتره باهاشون راه بیای! من هم احمد و آقا 
 .سلمان کمکم هستن، نگران نباش

تونه بهت کمک کنه؟ احمدم فوقش دو تا ون پیرمرد مگه چقدر میا -
ای ازش بر میاد؟ عیبی نداره، فلور درخت آب بده مگه کار دیگه

کنه، راه نثارم میبفهمه بهت کمک کردم فوقش دوتا فحش و بد و بی
 .تونه بکنهدیگه کاری نمی

 .هر چی میگم یک چی میگی، من به خاطر خودت میگم -
 .خاطر خودمه، من راحتم مشکلی ندارم اگه به -
کله شقی" نثارش کردم و هر دو بعد از آماده شدن از عمارت راه "

 .افتادیم
*** 

روح قبرستان بیرون زدیم، توی ماشین نشسته از فضای سرد و بی
مون سکوت سنگینی برقرار بودیم و شهاب در حال رانندگی بود. بین

یه داده بودم و به یک سالی که شده بود، سرم را به پشتی صندلی تک
کردم؛ مامان طوبی عزیزم رو یک در پیش گذاشته بودم فکر می
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سال بود از دست داده بودم، اون هم من را در دنیای خالی از 
انصافی بزرگی رو حضور پر رنگش رها کرده بود و در حقم بی

روا داشته بود. مگر امیر به جز یک مادر رنجور و خسته دیگر 
رحم زندگی کند و از دست داشت که بتواند در این دنیای بی کسی را
هایش راه گریز داشته باشد؟ مامان طوبی هیچ مشکلی مجازات

ها سرش و سالپپدر بزرگ کردن تک های بینداشت؛ اما درد سال
کلفتی در عمارت بزرگ خسرو او را یک شب از پای انداخت و با 

ی جهانی دیگر شد تا از آن هی قلبی، رواناز سکته ای مهلک ضربه
ها آرزو داشتم به بعد بتواند به آرامش برسد و این برای من که سال

تا با به اوج رسیدنم او را به آرامش برسانم، دردناک بود و من این 
 .خواستم؛ اما مجبور به پذیرش چنین تقدیری بودمسرنوشت را نمی

نامعلومم خارج شدم  یبا پیچیدن ماشین درون کوچه، از فکر به آینده
مان زمان با رسیدنها شد. همی شهاب اینو نگاهم معطوف به خانه

نزدیک عمارت خسرو، ماشین آلبالویی جدید فلور)مادر شهاب( در 
را « نوچی»مان نمایان شد، شهاب با دیدن مادرش مقابل چشمان

  :زیرلب زمزمه کرد و بعد گفت
این گوجه فرنگی رو آورد  باز برای فخر فروختن به این و اون، -

 .بیرون
اش خارج شد و جلوی با گفتن این حرف، مادرش از توسان آلبالوی
 .اسپورتیج مشکی شهاب دست به سینه ایستاد

 :شهاب زیر لب گفت
 .امیر، تو اصالً پایین نیا -
 !یعنی چی شهاب؟ زشته -

ی هاامیر گفتن -یاده شدم و به امیرپو با گفتن این حرف از ماشین 
ای نکردم، با بستن در ماشین به سمت مادر شهاب رفتم شهاب توجه

 :و در همان حین گفتم
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 سالم خانم فخر، روز بخیر؛ حالتون خوبه؟ -
اش که نگاهم کند، عینکش را از روی چشمان آرایش کردهبدون این

نگاهش را معطوف شهاب که حال او هم کمی دورتر از  برداشت و 
توجه به من رو به شهاب کرد و بی تاده بود من کنار در ماشین ایس

 :گفت
به آقا شهاب گل؛ باد آمد و بوی عنبر آورد، معلوم هست  -به -

 کجایی؟
شهاب نگاهی به من کرد و بعد نگاهش را به فلور داد و با لودگی 

  :گفت
فلور جون، این بوی عنبر از بوی عطر شماست که کوچه رو  -

. بعدشم چقدر گوجه فرنگیتون برداشته، نه بوی عرق بدن بنده
 .خوشگله، نمیشه با ماشین من تاختش بزنین

شت سرش انداخت و چشمانش پفلور نگاهش را با غرور به ماشین 
  :در حلقه چرخاند و گفت

تونی با یک اشاره از بهمن بخوای تا عینش رو برات نخیرم، می -
برات  پدر و مادر نیستی تاهات بیدوست سفارش بده، تو که مثل 

خرج نکنن. صد بارم بهت گفتم با هر کس و ناکسی نگرد تا من بعداً 
 !سرافکنده دوست و فامیل نشم

 :شهاب زیر لب غرید
 .کنم مراعات کنفلور خواهش می -
  :وزخندی زد و گفتپ

مگه چی گفتم که بخوام مراعات کنم؟ خواستم بیشتر مواظب  -
 .خودت باشی، این روزها گرگ زیاد شده

  :زیر چشمی نگاهی به من کرد و ادامه داد و بعد
ها هم با فقیر فقرا بعدشم، تو مگه خونه زندگی نداری؟ نکنه شب -

 .گردیمی
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 :شهاب با همان حرص نهفته در کالمش گفت
 .جا باشممگه خونه مجردی ندارم؟ ترجیح میدم اون -

 :فلور نیشخند زد و گفت
 !خونه مجردی یا اتاقک عمارت خسرو؟ -
  :ش را تهدیدوار جلوی چشمان شهاب تکان داد و ادامه داددست 

کنی. آمارت خواد میفکر نکن ازت خبر ندارم، هر غلطی دلت می -
 !رو خسرو بهم میده، پس حواست باشه

با گفتن این حرفش، عینکش را مجدداً روی چشمانش زد و سوار 
ن کنارم گذشت. او رفت؛ اما صدای شکست ماشینش شد و با گاز از 

های ناشنوایش نشود اما دوست همیشه قدر بلند بود که گوشقلبم آن
ایین انداخت؛ اما من پهمراهم صدایش را شنید و سرش را از شرم 

اش گذاشتم و ازش خواستم، دستم را روی شانهسرافکندگیش رو نمی
های مادرش خیال باشد، چرا که من از حرفخواستم مثل همیشه بی

ای و بیمار بود که از تحقیر یک زن عقده شدم. اوناراحت نمی
 .بردهایی چون من لذت میانسان

آخرین پله را که باال آمدم، رو به شهاب کردم و با صدای بلندی 
  :گفتم

 .شهـ شهاب جان، لطفا اون پمپ رو بزن استخر پر آب
از دل « آخیش»با گفتن این حرف کش و قوسی به بدنم دادم و یک 

کندم؛ با نگاهی به که از صبح داشتم جون میو جان گفتم، جدا 
ام فهمیدم ساعت نه و نیم شب است و من تا االن داشتم ساعت مچی

 .کردماستخر را تمیز می
درخشید، از نگاهی به دور و اطرافم کردم؛ محوطه از تمیزی می

جا بر شهاب ممنون بودم؛ اگر نبود تا فردا صبح هم از پس این
 .آمدمنمی

زد، از وارسی اطراف برای لند خسرو که صدایم میبا صدای ب
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 .یافتن شهاب دست کشیدم
 ـ امیر؟

تواند ام، قشنگ میدانم چرا به صدای این مرد آلرژی پیدا کردهنمی
بار چگونه مغزم را سوراخ کند. پا تند کردم تا به او برسم ببینم این

 .ام کندتواند عصبیمی
 ـ بله کاری داشتین؟

تش را به همراه یک کارت عابر بانک به دستم داد لیست درون دس
 :و گفت

 !ـ خریدای ملوک رو انجام بده و بعد همین امشب براش ببر
به لیست بلند باالی درون دستم نگاهی انداختم و با خود فکر کردم 

در این ساعت شب با این لیست چگونه باید به چند جای مختلف سر 
توانست ظهر ؟ این لیست را هم میبزنم تا بتوانم لیست را آماده کنم

  :بدهد؛ اما بدون هیچ واکنشی نگاهش کردم و گفتم
 خواین؟ای نمیـ چیز دیگه

کمی تعجب کرد؛ اما سعی کرد به روی خودش نیاورد برای همین 
 :گفت

 ـ خسته که نیستی؟
 ـ نه چطور؟

 ...ـ واسه خاطر حیاط و
  :نذاشتم ادامه بدهد برای همین گفتم

 .ی نبودـ نه مشکل
ام بودی مهم نبود، باالخره هر چی هم که باشه مفت و مجانی ـ خسته

 !جا نشستی باید یک کاری بکنی یا نه؟این

دفعه مکثی با گفتن این حرف پشتش را به من کرد تا برود اما یک 
 :کرد و به طرفم برگشت و ادامه داد

جا که دوستت رو برای کمک اینـ در ضمن، فکر نکن از این
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 !شوندی به بهمن نمیگم. بهتره حواست بیشتر جمع باشهک
 .ا تند کردپو با گفتن این حرف به طرف داخل عمارت 

گر باشم. به سمت نظاره کمی ایستادم تا کم شدن شرش از سرم را 
تر خریدها را مهیا اتاقک کوچکم راه افتادم باید هرچه سریع

وشیده بودم پظهر کردم، داشتم لباسم رو با همون لباسی که سر می
کردم که شهاب ناگهانی وارد اتاقک شد و با کمری خمیده عوض می

 :رتاب کرد و با ناله گفتپخودش را روی تخت 

ی ذلیل مرده چی به ـ وای ننه فلور، کجایی که ببینی این خسرو 
روز شهابت آورد. خدا ازت نگذره خسرو که از کت و کول افتادم، 

 !آی ننه فلور
 از؟ِاته بـ چه

 ...ـ کمرم، بدنم، پاهام، سرم، دلم و
دفعه نگاهش به من افتاد و ساکت شد و سیخ سر جایش نشست یک 

  :و گفت
 ـ چرا لباس بیرون تنته؟

ـ نشنیدی خسرو صدام زد؟ دارم میرم بیرون خریدهاش رو انجام 
 .بدم
 این موقع شب؟ ـ 
 .آره ـ 

 !ـ این شعور نداره؟
 .ه تعطیل نکردنبینی که نداره، برم کمی ـ 
 .من هم باهات میام ـ 
 چی رو باهام میای؟ ندیدی مادرت امروز چی گفت؟ -چی ـ 

 ـ فلور بگه، کیه که گوش کنه؟
 .ـ شهاب با اعصاب مادرت بازی نکن، برو پیشش رفیق من

ـ به این نیم ساعت فلور چیزیش نمیشه، اون تا دیر وقت بیداره. 
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 .شی کنهنترس زمان داره که مغز من رو متال
 .دونیـ چی بگم؟ مادر توعه، تو اخالقش رو بهتر می

 .ـ مادر رو خوب میای
 !ـ از دست تو

برای جشن  آن شب تا دیر وقت دنبال وسایل مورد نیاز ملوک خانم 
جمعه شب خسروخان بودیم، اگر شهاب نبود دست تنها واقعاً سختم 

ن همه قلم بود. به واسطه پدرش آشنا زیاد داشت و همین باعث شد آ
 .جنس به راحتی خریداری بشه

که من را به عمارت رساند، رفت و من تمام اقالم شهاب بعد از این
که مجاز و غیر مجازش را به ملوک خانم تحویل دادم و بعد از این

ناه پن شدم که همه چیز سر جای خودش قرار دارد، به اتاقکم مئمط
 .جان بخرم بردم تا کمی آسایش را به 

*** 
ه ساعتم نگاه کردم نه و نیم صبح بود. به سرویس میز و صندلی ب

اش سفارش مشتری قدیمی مغازه نگاه کردم که تا دیروز هر تیکه
ها با مهارت دست یک طرف رها شده بود؛ اما االن همه آن تیکه

یوند خورده بودند و میز و صندلی سفارشی حاج پاوستا امیر به هم 
  .ر رو حاضر کرده بودکاظم دوست صمیمی حاج سلحشو

کردم که شهاب با سر و صدا داخل کارگاه هنوز داشتم نگاهش می
 .شد

 .گردمـ امیر کجایی برادر من؟ از صبح دارم دنبالت می
 :ام نگاه کردم و گفتمای برادر دوست داشتنیبا لبخند به چهره

 ـ سالمت رو توی کوچه جا گذاشتی؟
 .نت نبودیـ سالم. معلوم هست کجایی؟ اومدم خو

 ـ نبودم، حاال مگه چی شده؟
 ...ـ چی ش
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دیدم ساکت شد، خط نگاهش رو دنبال کردم رسیدم به میز روی 
 :صندلی، تعجبش را که دیدم لبخند زدم و گفتم

 ـ چت شد؟
 ـ امیر، این چرا این شکلی شده؟
 .ـ هیچی فقط مونتاژ شده، همین

 .برهساعت وقت می 4ـ همین؟ این حداقل 
 .تهـ آره درس

 :با تعجب بیشتر نگاهم کرد و گفت
 کار رو کردی؟ـ تو این

 .اوهوم ـ 
 :با تعجب آمیخته به لبخند گفت

 ـ اما چطوری؟
 .ـ کار سختی نبود، صبح بعد نماز اومدم همین پیش پای تو تموم شد

موندی با هم کار رو کردی؟ خب منتظر میـ دیوونه، چرا تنهایی این
 !کردیمتمومش می

که من رو بردی مامان طوبی رو خیلی زحمتت دادم. هم اینـ دیروز 
ببینم، عمارت رو کمکم کردی تمیز کنم، در صورتی که اصال 

وظیفه تو نبود. آخر شبم به خاطر من مجبور شدی دیر وقت بری 
خونه، من هم دیدم کاری از عهدم برنمیاد این رو زودتر آماده کردم 

 .حویل بگیرهو به حاج کاظم زنگ زدم گفتم بیاد ت
 :در آغوشم گرفت و سپس رهام کرد و گفت

 قدر تو با مرامی؟ـ آخه چرا این

برگشته بودم. امروز جمعه  به خانه شد که از کارگاهدو ساعتی می
 بود و وقت مناسب برای مرور امتحان فردا.

سنجی؛ درسی که من عاشقش بودم و همیشه از خواندنش کتاب روان
اش بودم که در داشتم و مشغول مطالعه بردم را در دستلذت می
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اتاق به صدا در آمد. نگاهم به سمت در اتاق کشیده شد، دانستن 
که چه کسی پشت در است خیلی سخت نبود؛ چون که شهاب این

شان تا من بتوانم درس بخوانم و خسرو هم هر وقت رفته بود خانه
به من جا، بقیه اهالی عمارت هم آمد اینکاری داشت خودش می

  کاری نداشتند.

از جایم برخاستم تا ببینم دوباره چه چیزی باعث شده خسروی 
مالحظه دست از سر من بر ندارد، دربی اتاق را باز کردم؛ خسرو  

را با کت و شلوار که در دست داشت مقابل خود دیدم، کتی که داخل 
 :دستش بود نرم کنار زدم و خیره به او گفتم

 سالم، کاری داشتین؟ -

چطوری پسر؟ ـ  

 ـ خوبم، اتفاقی افتاده؟

چی عالیه.نه همه  ـ  

خب خدا رو شکر. -  

کنه؟جا چی کار میخوای بپرسی این کت و شلوار اینهمین؟! نمی  ـ  

 دست به سینه پوزخندی زدم و گفتم:

کنه؟کار میجا چیر اینخب، این کت و شلوا -  

بیای و از  امشب توی مهمونی تو باید این لباس رو بپوشی و ـ
ذیرایی کنی.پهام مهمون  

هاتون نیستن؟ـ مگه خدمه  

جا چی هستی؟پس تو این  ـ  

 ـ من امروز کار دارم...

 نگذاشت ادامه دهم که گفت:

متوجه نشدی پسر جان؛ گفتم باید این لباس رو بپوشی و شب بیای  ـ
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مهمونی. هه، مهمونی دعوتت نکردم که جا خالی میدی وقتی میگم 
نی باید! بعدش هم تو آدم آزادی نیستی که خودت تصمیم باید، یع

جا من صاحبتم.بگیری، این  

ها خداست، حتی خود شما.ی آدمـ صاحب اصلی همه  

گفت وام کوباند، پوزخندی زد تخت سینه  لباس داخل دستش را : 

بینمتتوی عمارت می ۷شب ساعت  - . 

ه دور شد درب کم ک -و رفت و من تنها به رفتنش نگاه می کردم، کم
را کوباندم و لباس را به گوشه اتاق پرت کردم، سعی کردم نفس 

ارزش بود که نخواهم داخل قدر بیعمیق بکشم. اصوالً خسرو آن
اش حرص ذهنم جایی برایش در نظر بگیرم و به خاطر کار احمقانه

 بخورم.

و از داخل فالسک کنار دستم یک لیوان چای خوش  سر جایم نشستم 
ختم و مشغول خوردن شدم، اصوالً چای تنها داروی رنگ ری

مسکنی بود که هم خستگی و هم اعصابم را آرام می کرد. سعی 
کردم به اتفاق چند دقیقه پیش فکر نکنم و تمام تمرکزم را به کتاب 

 دلخواهم بدهم.

 "شهاب"

که دیدم   دیدمروی تلویزیون نشسته بودم و با هیجان فوتبال میروبه
رت کرد، با تعجب پام را که داخل دستش بود را سمتم فلور گوشی

 نگاهش کردم که گفت:

حاجیتونه. -  

ام کردم که با دیدن نام حاج کاظم، با گفتن این حرف نگاهی به گوشی
نگاهی دیگر به فلور انداختم و بعد با اشاره سر از او خواستم تا 

ها چیزی نگوید، پشت چشمی نازک کرد و خودش را به راحتی
ساند و من هم با برقراری تماس گفتم:ر  
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حوال شما؟سالم حاج آقا. حال شما؟ ا -  

 ـ سالم پسرم. حالت چطوره؟

 ـ ممنون، شما چطورید؟

 ـ ما هم شکر خوبیم، نفسی میاد و میره.

 ـ امیدوارم همیشه سالمت باشید، جانم؟! امر؟

ها تشکر بابت میز و صندلی  ـ عرضی نیست پسرم، تماس گرفتم
م طرحش و هم رنگش مورد قبول حاج خانم بود، ماشاهللا بزنم کنم ه

ها.به تخته واسه خودت هنرمندی  

 -اش زل زدم، راستیبا تعجب گوشی را مقابلم گرفتم و به صفحه
کرد؟! آخر طرح آن راستی حاج کاظم بود که داشت از من تشکر می

ام میز و صندلی که با امیر بود، رنگ و مونتاژش هم که خودش انج
 داده بود!

ـ ممنونم؛ ولی حاجی این میز و صندلی رو که صبح رنگ زدیم 
 مگه تحویلش گرفتین؟

ـ نه پسرم؛ امیر تماس گرفت گفتش که کارمون آمادست برم ببینمش، 
من هم حاج خانم همراهم بود رفتیم یک تو که پا توی کارگاه کار رو 

درستش کرده دیدیم، الحق که هنرمندی پسرم! اولش فکر کردم امیر 
ولی بعدش امیر گفت که تو کل کارهاش رو کردی و اون امتحان 
داشته و نتونسته کمکت بده. من هم تماس گرفتم تا ازت تشکر کنم 

 پسرم زحمت کشیدی.

 با تعجب گفت:

ی امیر و کنم حاجی کاری نکردم، من هم دست پرودهخواهش می -
شه.حاج سلحشورم، امیدوارم متناسب با فضای منزل با  

 ـ تشکر پسرم، خدا ازت راضی باشه.

 ـ سالمت باشید.
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 ـ در امان خدا!

 ـ خدانگهدار.

وقتی گوشی را قطع کردم هنوز در بهت بودم، آمدم که با امیر تماس 
آید. ها پایین میبگیرم که متوجه بهمنی شدم که شیک کرده و از پله

 از جایم پا شدم و سمتش رفتم و گفتم:

برین؟مهمونی تشریف میکجا به سالمتی؟!  -  

 ـ مگه امیر بهت نگفته؟

 با یادآوری مهمانی خسرو گفتم:

برید؟ارین تشریف میآهان! یعنی شما هم د -  

خواد چی کار کنه.دفعه می خوام ببینم خسرو اینـ فکر کن نرم، می  

 ـ مگه قراره کاری کنه؟!

 خیره شد و گفت:

خواد بده. می همین مهمونیش رو میگم، معلوم نیست شام چی -
 مطمئناً کوروش رو هم دعوت کرده.

های کرد از نقشهنگاهش کردم؛ من را خر فرض کرده، فکر می
کرد ارم، فکر میگرفتند خبر ندهایی که میشان در مهمانیمتفاوت

کردند پوششی بوده هایی که برگذار میدانم تمام این مهمانینمی
دهند؛ هر چند که از ام میبرای پنهان کردن کارهای یواشکی که انج

درپی های پیدانم که این جشنماهیت کارشان اطالعی ندارم اما می
شان نیست. آن ها کلکی در سر دارند که تا به خاطر موفقیت نداشته
 نفهمم، در بردار نیستم.

تمام این افکار تنها چند ثانیه از مسیر پرتالطم ذهنم گذشتند، 
  دم گفتم:کرطور که خیره نگاش میهمان

 .آره جون خودت -

تفاوت از کنارم گذشت و به سمت فلور رفت و کراوات را دستش بی
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 داد و گفت:

عزیزم، این رو برام ببند - . 

اشد و مشغول بستن پکشید، هایش را سوهان میناخن  فلور که
 کراوات شد. آماده نشده بود برای همین با تمسخر گفتم:

؟ تو که از امروز صبح باید توی فلور جون، تو چرا حاضر نشدی -
 -کشی؟ عههات رو سوهان میبودی. تازه نشستی ناخنآرایشگاه می

خوای تست کنی هاتم نزدی، نمیعه شهاب برات بمیره هنوز که الک
راستی، ندیدم لباست رو از   ببینی کدوم رنگش به کدوم لباست میاد؟

ای نکرده نکنه لباس تکراری بپوشی که خدانگلیس واست بیارن 
هاش از توی کاسه در نیاد؟!بدری خانم چشم  

خواستم ادامه بدهم که دیدم چیزی نگفت و نگاهی به بهمن هنوز می
طور به هم زل کرد و کروات را دور گردنش تنظیم کرد و همین

گفتن، چقدر مشکوک شده بودند. از صبح زدند و چیزی نمیمی
آماده نبود و این خیلی  زدند حاال هم فلور برای مهمانیحرفی نمی
 عجیب بود.

طور فلور که کارش تموم شد نشست و سوهانش را برداشت و همین
حوصله هایش می کشید در جواب من بیکه آن سوهان را روی ناخن

 گفت:

فتم.رحوصله مهمونی ندارم، دیروز  -  

شناختم؛ اصوالً فلور با تعجب نگاهش کردم، این فلور را اصال نمی
ی نبود و مدام کارش این بود که روی اعصابم راه برود؛ آدم کم حرف

تر از آن که او هیچ مهمانی اما امروز عجیب ساکت شده بود، عجیب
خیال. حتما دوباره با آن دوستان داد! ولش کن، بیرا از دست نمی

اند این هم اعصابش را گرفته بدتر از خودش به هم پریدند، حالش
اند توی دلم دوستانش حالش را گرفتهخورد شده. با این فکر که 
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جا بودم و قیافه برایش قهقهه زدم و آرزو کردم کاش آن لحظه آن
که ساکته و کاری به من  فلور را می دیدم؛ ولی به خاطر همین

اما ای کاش هیچ وقت  شکر کنم؛ ندارد باید خدا را روزی صد مرتبه
گرفتم.فلور و بهمن را دست کم نمی  

 *امیر*

ی دراور ایستاده بودم و به لباسی که خسرو برایم آورده ینهجلوی آ
آمد اما چندان دوستش کردم؛ بهم میبود که نقش تنم بود نگاه می

داد، بوی آوارگی، بوی بدبختی، نداشتم. هه، بوی نکبت و کثافت می
ام بوی بیچارگی؛ اما من مجبور بودم به این نکبت تن بدهم! به چهره

چون  محمد، انم مشکی بودند، مثل چشمان باباتر شدم؛ چشمدقیق
کنم، یاد زندگیم میر وقتی نگاهت میگفت؛ امامان طوبی همیشه می

 .میوفتم اما زندگیم زیاد زندگی نکرد

شان های متناسبی داشتم که ترکیببینی قلمی و ابروهای مشکی و لب
آمد، صورتم را اصالح کرده در صورت بیضی شکلم بد به نظر نمی

باز به کت  دم و موهای مجعدم را به صورت خطی باال داده بودم.بو
ای با پاپیون قرمز. و شلوار توی تنم خیره شدم؛ کت و شلوار سورمه

هه؛ زیادی منزجر کننده بود، صورتم جمع شد از بوی متعفن 
گذاشتم زیاد طوالنی بشود، خواری؛ اما این اجبار موقتی بود. نمی

گذاشتمنمی . 

که به عمارت بروم به خودم زد مان که مدام صدایم میبا صدای سل
آمدم، نگاه کلی به خودم کردم و بدون برداشتن چیز خاصی از 

اتاقک بیرون زدم. به ساعتم نگاه گذرایی کردم، یک ربع به هفت 
بود؛ هنوز زود بود تا مهمانان مثالً با کالسش برسند آخه زود آمدن 

شود، هه.باعث کسر شأنشان می  

قکم پشت سومین باغچه سمت راست، مقابل در ورودی بود. اتا
عمارت خسرو شش تا باغچه متوسط داشت به طوری که وقتی از 
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و  شدیم در سمت راست اتاقک من قرار داشتدر ورودی وارد می
ای بود که خسرو با سمت چپ کمی جلوتر محل پارکینگ سر پوشیده

اهم کرده بود.بازی برای خودش و دوستانش فرکمال دست و دل  

از پارکینگ هم از طریق آسانسور به داخل عمارت راه داشت، 
شدیم ای مینگ و اتاقک شاهد مسیر سنگ فرش شدهجلوتر از پارکی

دیدیم و که از دو طرف این مسیر سه تا باغچه به نسبت بزرگ می
در نهایت پس از عبور از این مسیر، استخر بزرگ خسرو شکوه و 

های کشد؛ در دو طرف این استخر چمنمی  عظمتش را به رخ
ها میز عصرانه و روی شود که روی یکی از آنمصنوعی دیده می
شد.ی قصر یعنی بدری خانم دیده میدیگری تاب ملکه  

های ورودی عمارت از کنار تاب که سمت راستم بود گذشتم و از پله
بود  هایی گذاشته شدهباال رفتم. لبخندی زدم؛ روی هر پله گلدان

هایی که با سخاوت شهاب آماده شده بودند.گلدان  

با صدای در ورودی، نگاهم به عقب برگشت؛ در به صورت 
ها وارد شدن و کمی بعد درب اتومات باز شد و یک به یک ماشین

بهتر بود   پارکینگ باز شد و همگی به سمت پارکینگ روانه شدند؛
 که زودتر وارد عمارت شوم.

م باز شد و من خودم را داخل انداختم، فرصتی رویدر برقی روبه
برای تجزیه و تحلیل داخل عمارت نداشتم. به سمت مطبخ راه 

رو به کلی از سالن اصلی جدا بود، افتادم؛ مطبخ توسط یک راه
جا از سالن اصلی دور شدم که با صدای خسرو بنابراین به قصد آن

 متوقف شدم:

جا نه.اون -  

ذرا به او کردم با اون کت و شلوار براق برگشتم سمتش، نگاهی گ
اش و کاله شاپوی روی سرش، خیلی مضحک شده بود؛ نوک مدادی

که سالمم را به گوشش ولی به روی خودم نیاوردم و بدون این
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 برسانم گفتم:

پس کجا؟! -  

ای اشاره کرد و گفت:با دستش به گوشه  

جا.اون -  

فتم:با چشمم خط اشاره دستش را دنبال کردم و گ  

مگه میز بار با منه؟ -  

نم زد و گفت:ای زد و با دستش به شوقهقهه  

راست کار خودته پسرم. -  

ام بردارد، کمی خودم را تکان دادم تا دست نجسش را از روی شونه
 بعد گفتم:

من پسر شما نیستم! -  

که امشب و با گفتن این حرف به سمت میز بار راه افتادم، مثل این
بخورم.باید زیادی حرص   

؛ کردم اش نگاهتر هم بود به چهرهبه غیر از من پسری ریز نقش
ای داشت. زد، بور بود و چشمانی به رنگ قهوهله میهجده سا

ی دلنشینی داشت و لباسی همانند لباس من به تن داشت، کمی چهره
ها همچون من؛ کت و شلوار به اطراف نگریستم بقیه خدمه

اپیون متصل به آن را بر تن خود ای، پیراهن سفید و پسورمه
ای به سر ها کاله پوشیدهطور منتها آنها هم همینپوشانده بودند، خانم

ای و پیراهن سفید به تن داشتند و به جای کت، سارافون سورمه
 داشتند.

قدرها شلوغ نشده بود، تک و توکی آمده بودند و تنها هنوز آن
توانست ز بود که میموزیک مالیمی در فضای عمارت طنین اندا

ها را فرو بنشاند.صدای زمزمه  

اش کرده بودم، دست از با صدای پسری که چند دقیقه پیش وارسی
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 آنالیز اطراف برداشتم. نگاهش کردم و در پاسخ به او گفتم:

بله؟ -  

جا وایسی؟خوای اینـ تا صبح می  

از  ها که تازه رسیدن، بذار دو دقیقه بگذرهکار کنم؟ اینپس چی -
 اومدنشون!

ی های آن مادهطور که با مهارت مشغول باز کردن در بطریهمین
 کذایی بود، گفت:

اسمت چیه؟ -  

 ـ امیر، اسم تو؟

 دستش رو آورد جلو و گفت:

حامد. -  

 :دست دادم و گفتم به او

جا نیستی؟ های ثابت ایناز آشنایی باهات خوشبختم، تو از خدمه -
  .ندیدمت تا حاال

جا گشتم، همسایمون این؛ راستش در به در دنبال کار میـ من نه
جا هم به خدمه نیاز دارن گفت بیام.خدمه است، دید این  

 ـ مگه چقدر بهت میدن؟

ای هست که اموراتم بگذره.ـ به اندازه  

جا!ـ تو با این سن کم چرا باید کار کنی؟ اون هم این  

ید برای زندگیم نفست از جای گرم بلند میشه؟ من یک مردم، با -
جوری که رسونه اینتونم بشینم خونه بگم خدا میتالش کنم؛ نمی

  سنگ روی سنگ بند نمیشه!

که من هم مثل لباس تو تنمه نفسم از جای گرم بلند نمیشه، مثل این -
جام، منظورم اینه که پدرت کجاست؟ چرا تو پس من هم خدمه این

 باید کار کنی؟
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حواسم از سوی حامد پرت شد به طرف  هابا صدای یکی از خدمه 
 خدمه که گفت:

هانشون رسیدگی کنید.ه مهمانخسروخان گفتند ب -  

مایع   هایی که ازبا این حرف، حامد سریع سینی نقره فام حاوی جام
تلخ پر شده بودند، به دستم داد و من هم به سمت سالنی که حجم 

تادم.زیادی از مهمان رو در خود جای داده بود، راه اف  

 *شهاب*

نشسته بودم و داشتم متن قراردادی که بهمن بسته بود را ترجمه 
کردم. سرگرم ترجمه بودم که نگاهم به فلور افتاد؛ مهمانی نرفته می

بود، خبری از آن سوهان کوفتی هم که همیشه دستش بود، نیست؛ 
اش که هر چند ثانیه یک بار در عوض صدای آالرم پیامک گوشی

عجیب روی مخ بود، عصبی شدم وگفتم:شد بلند می  

ذاره من به کارم فلور یک روزم تو ساکتی، صدای گوشیته که نمی -
یاز به کنم، نبرسم، دارم قرارداد شرکت شوهرت رو ترجمه می

ذاری. اَه!تمرکز دارم که تو نمی  

 زیر چشمی نگاهم کرد و با خونسردی گفت:

اتاق داری که، برو توی اتاقت. -  

تونی صداش رو قطع کنی که من ده، بیست پله نرم و نمیـ حاال ت
 باال؟!

زنی شهاب! حوصله ندارم.چقدر غر می -  

هات رو داری اون وقت حوصله من رو نداری؟ـ حوصله دوست  

ها باال جوابم رو نداد و باز مشغول شد، با عصبانیت پا شدم و از پله
، لپ تاپ و آمدم. در اتاق رو با غیض باز کردم و به شدت بستم

هایی که توی دستم بود را انداختم روی تخت و خودم را به برگه
تراس رساندم؛ سعی کردم نفس بکشم، یک نفس عمیق! به قول امیر 
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کند.معجزه می  

ام را درآوردم تا با او با یاد امیر ناخودآگاه لبخندی زدم و گوشی
رار اش را گرفتم و منتظر شدم تا تماس برقتماس بگیرم، شماره

شود. هر چی منتظر ماندم جواب نداد؛ یک دفعه یادم آمد فردا 
اش را سایلنت کرده تا درس بخواند.امتحان دارد حتماً گوشی  

ای را زمزمه کردم و گوشی را به «ی خرخونپسره» با لبخند 
 .داخل جیبم منتقل کردم

نگاهی به عمارت خسرو کردم که دقیقا مقابل عمارت بهمن بود، 
هایش در این باال دید داشت؛ تعداد اندکی از مهمون محوطه از

زدند، فضای محوطه امشب نسبت به شب های پیش محوطه قدم می
های مختلف در بین هایی که به رنگتر بود، نور افکنروشن

از این   های رنگارنگی که کنار باغچهدرخشیدند، گلدرختان می
زد تمیزی برق میکردند و آب استخر که از فاصله خودنمایی می

چرا که تصویر تاللو ماه در آب آن از این فاصله نیز پیدا بود و این 
ی آب استخر داشت؛ تمامی این نشان از تمیزی بیش از اندازه

از عمارت بهشتی ساخته بود که از جهنمم بدتر بود. تصاویر  

اتاقک امیر اما مشخص نبود، در میان آن جهنم؛ بهشت کوچک 
بین انبوهی از شکوه و عظمت عمارت جلوی چشمم اتاقک امیر در 

آمد؛ اما صفای وجودی آن اتاقک همیشه جلوی چشمم به چشم نمی
فهمیدم.داد و این رو فقط من میجوالن می  

 *امیر*

موقع سرو شام بود؛ بقیه نیز دور میز اردو جمع شده بودند و هر 
ی ی رسمکسی مشغول غذای خود بود. مهمونی امشب بیشتر جنبه

داشت و از بدو ورود کوروش، رقیب سرسخت خسرو و بهمن، جو 
تر هم شده بود. برخالف تصورم مراسم شبیه مهمانی رسمی
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داد، نبود و این دور از ای که خسرو ترتیب میهای شبانهمهمانی
انتظار بود! جالبه که بدری خانم هم امشب خودش را در آرایش خفه 

تر از خودش هم نبود؛ حتی لفهای جنکرده بود و خبری از دوست
دیدم،  همسر کوروش نبود و در آغاز ورودش او را با دختر جوانی

فلور هم نبود، حتماً  مشاورش بود. حتماً دوست دخترش یا شاید هم
دانسته که امشب خبری از رقاصی و ساز و آواز چندانی نیست، می

 چه بهتر!

او آشنا شده  گشت که ساعتی قبل بانگاهم پی پسرک نوجوانی می
بودم که حامد نام داشت و االن در دسترس نبود. به سمت محوطه 

آمدم که او را در کنار استخر دیدم های عمارت پایین میرفتم، از پله
خورد، با ولع که روی تاب نشسته بود و داشت غذایش را می

به سمتش رفتم و وقتی نزدیکش شدم، گفتم:  مشغول بود که  

ینم؟جا بشمیشه این -  

 و به کنارش روی تاب اشاره کردم.

طور که مشغول بود با اشاره سر اجازه داد که کنارش بشینم، همان
ام خورد. چهرهکردم که چطور با اشتها سوشی میداشتم نگاهش می

جمع شد؛ از سوشی متنفر بودم! یک بار به اصرار شهاب مجبور به 
نفر شدم.خوردنش شدم و بعد تا آخر تا عمر از خوردنش مت  

 تعارف زد که گفتم:

ممنون، نوش جونت. -  

ت رفت توی هم فهمیدم خوشت نمیاد؛ وگرنه آدمی دیدم چهره  ـ
 نیستم که تنهایی بهم بچسبه.

که بیام داشتی ـ ببخشید که این رو میگم رفیق؛ ولی قبل از این
کردی.تنهاخوری می  

باشه دیگه  ـ تا زمانی که تو نبودی که آره؛ ولی وقتی کسی کنارم 
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کنهموضوعش فرق می . 

اش را تا ته سر کشید و زیر لب خدا بقیش رو گذاشت کنار و نوشابه
 رو شکری کرد و رو کرد به من و گفت:

کنی؟ دیدم گفتی من رو تا حاال جا چی کار میراستی، تو این -
های با سابقه هستی.ندیدی حدس زدم از خدمه  

ون اتاقک رو به روی پارکینگ جا نیستم، من توی اـ از خدمه این
کنم. صاحب عمارت گفت امشب توی مهمونی شرکت زندگی می

 کنم.

 ـ یعنی نگهبانی؟

ـ آره، راستی نگفتی چرا تو باید کار کنی؟ مگه پدر و مادرت در قید 
 حیات نیستن؟!

 آهی کشید و گفت:

پدرم چند سالی هست که کارتون خوابه، شش سال پیش زمانی که  -
توی راه پدرم  رفتیم شمال؛ ساله بودم، با هم مسافرت من دوازده

کنیم؛ مادرم در جا تموم دچارخواب آلودگی میشه و تصادف می
کنه و خواهرم قطع نخاع میشه، بعد از دو ماه پدرم از کما خارج می

دن مادرم و وضعیت حلما خواهرم، دچار میشه به خاطر از دست دا
ورد و کمی بعد کارتون خواب افسردگی شدید شد و به مواد روی آ

 شد. با تغییر پدرم، زندگی مون از این رو به اون رو شد.

ـ متأسفم به خاطر حوادث ناگواری که براتون رخ داده، اما مگه تو 
 باهاشون مسافرت نرفته بودی؟

ـ چرا رفتم، وقتی دیدم نزدیکه که تصادف کنیم از ماشین خودم رو 
که خودم گفتم کاش قبل از اینمی پرت کردم پایین. همیشه با خودم

کردم از ماشین خودش رو کردم، حلما رو هم مجبور میرو پرت می
های حسرت زدش راه رفتن مردم رو پرت کنه وگرنه االن با چشم
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شمرد.هاشون رو نمیدید و قدمنمی  

به بیرون پرت  ـ حتی اگه خواهرت به قول تو خودش رو از ماشین
دونی چرا؟ چون توی افتاد؛ میفاق براش میکرد باز هم این اتمی

تقدیرش نوشته شده بوده و خودش هم این رو پذیرفته بوده وگرنه تا 
تونست باهاش کنار بیاد و زندگی کنه.حاال نمی  

مان سکوت برقرار شد گفت:آهی کشید و چیزی نگفت، کمی که بین  

کنی؟جا زندگی میراستی، چرا این -  

 ـ حوصله داری بشنوی؟

 با اشتیاق رو کرد بهم و گفت:

آره حتما. -  

 نفسی گرفتم و گفتم:

جا بودم. توی این عمارت، کنار هام رو باز کردم ایناز وقتی چشم -
شون و هیچ سنخیتی با هم نداشتیم. من بودم و شناختمهایی که نمیآدم

جا آشپز بود و الحق دستپختش عالی مامان طوبی؛ مامان طوبی این
کسی بود که داشتم.بود، تنها   

درم رو وقتی مامانم من رو باردار بود، از دست دادیم؛ توی یک پ
درم تنها پای که کار می کرد. از کارخونه صانحه آتش سوزی توی

یک قاب عکس روی دیوار موند حتی نشد که برام خاطره بسازه. 
ذیرفتم که از بچگی بشم مرد خونه و مردونگی پمن هم سرنوشتم رو 

ی مادری که مرد نبود باالی سرش. بعد از پدرم مامان کنم برا
تونست چرخ زندگی رو بچرخونه؛ واسه همین با معرفی طوبی نمی

جا نقل مکان کردیم و موندگار یکی از دوستان مامان طوبی، به این
ها رو همش مامان طوبی بهم گفته بود.شدیم. این  

 نفسی گرفتم و ادامه دادم:

شد، کس با من دوست نمیی تنها بودم و هیچهشت ساله بودم؛ خیل -
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آرزوم بود که خواهر داشته باشم تا باهاش عروسک بازی کنم کاری 
خواست به خاطر خواهر نداشتم که ازش متنفر بودم؛ ولی دلم می

هام رو براش تا برادری باشم که برادری داشتهبراش انجام بدم یا این
داشتم. دختر و پسر بهمن خان ها رو نکدوم از این خرج کنم تما هیچ

که فکر شدن نه اینبه اصرار بدری خانم از من دور نگه داشته می
ها، نه! اتفاقاً رو شدن با من رو نداشته باشنها اجازه روبهکنی اون

شدم. این رو بدری خانم از مامان رو میها روبهمن نباید با اون
دم بهم حالی کرده ن طوبی هم با زبون خوطوبی خواسته بود و ماما

های خسرو دوست بشم.بود که نباید با بچه  

هایم لبخندی زدم و نگاهی به حامد کردم که داشت با دقت به حرف
داد، بنابراین ادامه دادم و گفتم:گوش می  

ام رو برآورده کنه و خواستم خواستهتوی عالم بچگی از خدا می -
ب جوابم را من رو به آرزوم برسونه که الحق واالنصاف خو

یک روز که مامان طوبی طبق معمول رفته بود خرید، من هم   داد؛
دیدم که دیدم مامان طوبی و داشتم برنامه کودک می  نشسته بودم

سرکی رو در دست گرفته و با شادی اون رو بهم معرفی پدست 
هاش شدم که شیطنت ازش کرد. در نگاه اول متوجه چشممی
شد، انگار اون هم از اک نمیپهاش لببارید و لبخند از روی می

دیدن من خوشحال بود؛ این حس وصف ناشدنی بود، شهاب اون 
یشم.پروز تا ظهر خونمون موند و قول داد دوباره بیاد   

ها با هم دوست موندیم و شدیم مثل دو تا برادر، درسته که ما مدت
 بود؛ ولی دردمون یکی بود، اون هم های اشرافاون از طبقه بچه

کسی.بی  

کس هم و وجود مامان طوبی هم تنها چیزی بود که ما ما شدیم همه
های کرد شهاب با بچهکرد چون که فلور فکر میرو به هم وصل می

گذرونه و کسی به نام امیر رو خسرو، دوران کودکیش رو می
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که فلور فهمید و من و شهاب رو از هم جدا کرد؛ تا این شناسهنمی
بیاد خونمون. من و شهابم از دوری هم توی  نذاشت دیگه شهاب

که بگی نقش بازی می کردیم، نه! واقعاً بستر بیماری افتادیم، نه این
از این فشار عصبی مریض شده بودیم؛ ولی حال شهاب بدتر شد، 

 حداقل من مامان طوبی رو داشتم ولی شهاب اونم نداشت.

رد و بردنش که از شدت فشار عصبی و تب زیاد تشنج کخالصه این
در شهاب، فلور رو پکه بعد از مدتی بهمن خان بیمارستان تا این
ما بتونیم با هم باشیم.  راضی کرد که  

ها گذشت و من و شهاب هردو توی کارگاه ساخت خستت نکنم، سال
محصوالت چوبی مشغول شدیم و کمی بعد دانشگاه. شهاب مترجمی 

م و حاضر نیستیم از هم زبان خوند و من روانشناسی، االن هم دوستی
 جداشیم.

تخواد شهاب و مامان طوبید! خیلی دلم میچه جالب ش -  .رو ببینم 

ا مامان طوبی رو نه.تونی ببینی؛ امـ شهاب رو می  

چرا؟! مگه چی میشه؟ -  

 با ناراحتی بهش خیره شدم و گفتم:

نهام گذاشت.یک سال پیش سکته کرد و ت -  

 ـ ببخشید که ناراحتت کردم.

هی کشیدم و زمزمه کردم:آ  

عیبی نداره، این نیز بگذرد. -  

 *شهاب*

داخل تراس نشسته بودم و به موسیقی که گذاشته بودم گوش 
م کردم. گرسنهمزه می -ام را مزهکردم؛ در همان حال نسکافهمی

بود. ماگم را کناری گذاشتم. منتظر بودم نیم ساعت دیگر بگذرد بعد 
اش را اً تا حاال هیچی نخورده. شمارهسراغ امیر را بگیرم، حتم
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ه گرفتم و منتظر بودم تا تماس برقرار بشود که گوشی از دستم کشید
ام که در دست فلور بود نگاه کردم؛ چیزی شد، باتعجب به گوشی

 !نگفتم تا خودش حرف بزند، معلوم نیست امشب چش بود

ده چرخاند، به من خیره شگوشی داخل دستش را می  طور کههمان
 :بود؛ در همان حالت گفت

سر و پا شوخیال این گدای بییک امشب رو بی - . 

کرد، طبیعتاً آخرین بارش هم اولین بارش نبود که به امیر توهین می
ای اهمیت نداشتند، نیست. برای همین بود که تفکراتش برایم ذره

 :بنابراین گفتم

 !چرا؟ مشکلی داری؟ -

 :با نفرت گفت

ی من، کسی که آرزو داشتم بهترین له! بچهسر تا پاش مشک -
تفریحش سفر به بهترین کشورهای خارجی باشه، سرگرمیش شده 

اصل و نصب که معلوم نیست چه ی بیرفتن پیش یک پسره
خواست سری توی سرها در ای داره. پسری که دلم میخانواده

بیاره، حاال شده شاگرد کارگاه چوب بری و داره زیر دست همون 
کنهاصالت کار میبیپسر  . 

کرد آرام باشد با عصبانیت سمتم آمد و با لحنی که حاال سعی می
 :توی صورتم غرید

ولی کور خوندی شهاب، تا حاال با هر سازی که زدی رقصیدم؛  -
ولی مسأله ازدواجت چیزی نیست که به این راحتی ازش بگذرم، 

و تباه کنی! گذارم با گشتن با اون پسره هیچی ندار، زندگیت رنمی
حتماً چهار روز دیگه با یک دختره چادری امل میای در خونه و 
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خوام که اگه این کار رو کنی شهاب، هم تو رو میگی من این رو می
تر از خودت روکشم هم اون دختره داغونمی . 

تر ادامه دادراست ایستاد و با لحنی آرام :  

خر همین هفته زنگ زدم و با خانواده کامیاب هماهنگ کردم؛ آ -
ریم خواستگاری پریسامی . 

جور که از کنارش حرفش که تموم شد از روی صندلی پا شدم، همین
گذشتم، گوشی را از دستش قاپیدم و گفتممی : 

مونه. راستی؛ از اتاقم خواستی هات یادم میخوش گذشت، حرف -
 .بیای بیرون در رو هم پشت سرت ببند لطفاً 

رویم دید دنبالم از اتاق بیرون آمد و روبهام را فلور که خونسردی 
 :ایستاد و گفت

 .من باهات شوخی ندارم شهاب -

هات رو جدی نگرفتم، فکر کنم امشب شام سنگین ـ من هم حرف
 .خوردی حالت خوش نیست

 .ـ حالمم خیلی خوبه، اتفاقاً هیچ وقت مثل االن مصمم نبودم

ر کنم تا ولم کنین؟دقیقاً باید چکا خوای از جونم فلور؟ـ چی می  

دونی کوروش همین یک دختر رو داره، می  ـ با پریسا ازدواج کن.
کنی، کل سهام کوروش چقدر ثروت داره؟ اگه با پریسا ازدواج 

فهمی؟ بحث میلیاردها پول در رسه به تو و دخترش. میشرکتش می
هام.میونه، احمق نشو شهاب! گند نزن به نقشه  

بهم زل زده بود نگاه کردم و با نفرت  اش که با وقاحتبه چهره
 گفتم:
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ول پخوای در ازای پول من رو بفروشی؟! پسرت رو؟ تو می -
تم چقدر برات مهمه که حاضری با زندگی من بازی کنی؟ من بچه

قدر مادر صدات نکردم که یادت رفته مادری، برای خودم فلور! اون
باید زندگی کنم.متاسفم که توی جهنمی که تو و بهمن برام ساختین   

ها سرازیر شدم که با صدایش متوقف شدم:این رو گفتم و از پله  

ام تن بدی!تو مجبوری به خواسته -  

که به سمتش برگردم گفتم:بدون این  

ه کاری کنی فلور، من بچه نیستم.بتونی من رو مجبور مینتو  -  

 دوباره راه افتادم که با حرفی که زد متعجب به سمتش برگشتم:

ونیت وسط باشه؟ج -حتی اگه پای دوست جون -  

به امیر چه ربطی داره؟!  ـ  

های راحتی راه افتاد و خودش ها به سمت مبلتفاوت، پشت به پلهبی
سردی گفت:ها انداخت و با خونراحتی را روی  

تونم مجبورت کنم؟ خودت این راه رو یادم دادی، همیشه دیدی می -
شدم با امیر بگردی، حاال د مجبور میکه از دستت ندم بایبرای این

که از دستت ندم باز هم باید امیر رو کنار خودت داشته هم برای این
 .باشی

فهمم منظورت چیه! اصالً چرا باید پای امیر رو وسط بکشی؟ـ نمی  

ـ ببین شهاب؛ تو جمعه شب میای خواستگاری پریسا و روی حرف 
زنی وگرنه برات بد میشه.من هم حرف نمی  

تونی من رو مجبور خوای چه کار کنی؟ ببین فلور تو نمیـ مثالً می
زنه. فهمیدی؟!به کاری کنی که حالم رو به هم می  

 اومدم برم که با حرفی که زد شوکی بزرگ بهم وارد کرد:

کشم.واج نکنی، امیر رو میاگه با پریسا ازد -  

 با وحشت به سمتش برگشتم و نالیدم:
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کنی؟چه کار می -  

سردی اومد سمتم و گفت:اطمینان و خون با  

اگه توی مهمونی آخر هفته شرکت نکنی، اون وقت من هم با یک  -
تونم زندگی امیر اشاره دست، ببین من رو؛ با یک اشاره دست می

 رو نابود کنم.

 با درموندگی گفتم:

خوای چه کار کنی؟می -  

وزخند گفت:پنگاهی به من کرد و با   

هام که امشب توی مهمونی خسرو هست و ی از آدمفقط کافیه به یک -
منتظر تماسمه خبر بدم؛ اون هم سرنگی که خودم بهش دادم رو توی 

کنه و امیر جونت تا آخر عمرش بازوی دوست عزیزت فرو می
میشه یک معتاد بدبخت که حاضره واسه خاطر یک قطره مواد 

 جلوی من دوال راست بشه.

 بهت زده زمزمه کردم:

ول؟! مگه تو مال و پکنی واسه چی؟ واسه ین کارها رو میـ همه ا
منال نداری؟ عمارت نداری؟ ویال نداری؟ ماشین نداری؟ کلفت 

نداری؟ چرا؟ مگه امیر چه هیزم تری بهت فروخته که به مرگش 
 راضی هستی؟!

فروشم. فهمیدی یا یک ول باباتم میپـ امیر که سهله، من به خاطر 
وصله نصیحتم ندارم، گوش من از این جور دیگه حالیت کنم؟ ح

اراجیف پره! تا ده دقیقه، فقط تا ده دقیقه فرصت داری فکرهات رو 
کنی، من زیاد حوصله ندارم شهاب. بین زندگی خودت که هرچند 

دونم خوشبخت میشی با زندگی دوستت یکی رو انتخاب کن؛ می
سر پ قدر احمق هستی که تا آخر عمرت بند هموندونم اونگرچه می
 گدا باشی.
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 با نفرت نگاهش کردم و بدون هیچ فکری گفتم:

ذارم خوره فلور که اگه دستت بهش بخوره؛ نمیدستت به امیر نمی -
دستت به ثروت پریسا برسه، امیدوارم متوجه باشی! من بر خالف 

تره مخصوصاً شون از جون خودم مهمهای اطرافم جونآدم  تو و
 امیر که جونمه.

که گفت: خواستم برم  

کنی؟ چی برات کم گذاشتیم که این پسِر چی داره که رهاش نمی -
تونه کمبودش رو جبران کنه؟! هان؟اون می  

که به طرفش برگردم گفتم:بدون این  

امیر هیچی نداره؛ اما دلش دریاست. من پدر داشتم اما امیر بود که  -
اما گرفت، من مادر داشتم؛ خوردم دستم رو میهر وقت زمین می

گفت مگه من و کنم! باز هم امیر بود که می متنفر بود مادر صداش
 تو مثل برادر نیستیم؟ پس مامان طوبی هم مثل مادر خودت.

من عمارت داشتم، با چندین سیستم گرمایی قوی اما اتاقک عمارت 
شد با بخاری، گرم نگهش داشت؛ گرمای خسرو که به زور می

ای داره.دیگه  

و ادامه دادم:لبخند تلخی زدم   

ما میز و صندلی بیست و چهار نفره سلطنتی داشتیم با غذاهای  -
ای داره. مون مزه دیگهرنگارنگ؛ اما تخم مرغ سر سفره سه نفره

روی با امیر عالمی داره. من ماشین آخرین سیستم دارم؛ اما پیاده
تونستم کنارش مشغول کنه من میپدرم بهترین شرکت رو اداره می

امیر لذت داره.ما نجاری کنار بشم؛ ا  

وزخندی زدم و نگاهش کردم و گفتم:پ  

اگه تا صبح هم برات بگم کم گفتم؛ اما چه کنم که نرود میخ آهنین  -
 در سنگ.



 

 

 WWW.98IA3.IR 40 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 *امیر*

ای پرت کردم و با خستگی در اتاقک را باز کردم و کفشانم را گوشه
هایم اسقدر خسته بودم که نخواهم لببه داخل اتاقک قدم گذاشتم. آن

ای را دربیاورم، فقط کتی که توی تنم بود را درآوردم و آن را گوشه
ی اتاقک پهن کردم، مجالی انداختم و خودم را روی تخت گوشه

برای گشت و گذار در افکارم پیدا نکردم چرا که با صدای شهاب 
 شوکه سر جایم نشستم.

کجا بودی؟ شهاب:  

ردم؛ دیدمش که کنار با تعجب پا شدم و چراغ اتاقک را روشن ک
درگاه آشپزخانه نشسته است. جلو رفتم و کنارش نشستم و با تعجب 

چکید، از سر و صورتش آب می  اش نگاه کردم؛بیشتر به چهره
شد حتماً سرش را دوباره برده زیر شیر آب، همیشه وقتی عصبی می

کرد. به هم ریخته بود! برای همین پرسیدم:این کار را می  

ضعیه؟ چی شده؟!این چه و -  

 بدون اهمیت به من سوالش را تکرار کرد و گفت:

کجا بودی؟ -  

دانستم چی به او بگویم. از سوالش برای یک لحظه هنگ کردم؛ نمی
خواستم خواستم چیزی بداند، ولی دروغ هم نمیگفتم؟ نمیچه می

فقط به او زل زدم و چیزی نگفتم ولی شهاب  بگویم برای همین
د و گفت:سرش را جلو آور  

خوای بگی کجا بودی؟هوم؟ نمی -  

اهمیت به سوالش گفتم:باز بی  

این چه وضعیه؟ باز با... -  

ی پیراهنم را گرفت و من نگذاشت حرفم تموم شود؛ با عصبانیت یقه
 را به خودش نزدیک کرد و توی صورتم غرید:
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جواب من رو بده امیر؛ رفته بودی کلفتی خسرو؟ آره؟ رفتی بودی  -
های هار؟! واسه اون شی؟ واسه اون سگخم و راست جلوش

های هیچی ندون؟عوضی  

 این بار با فریاد ادامه داد:

آره؟ -  

و با گفتن این حرف من را به عقب پرت کرد، دستانم را حایل بدنم 
اش نگاه ی عصبانیکردم تا روی زمین سقوط نکنم. با بهت به چهره

نش از عصبانیت سرخ، کردم؛ رگ گردنش متورم شده بود و چشما
خورد، حرف سعی کردم با آرامش با اویی که خون خونش را می

 بزنم برای همین گفتم:

ِاته؟ من که بار اولم نیست، من برای خسرو دارم کار شهاب چه -
جا زندگی کنم. مگه زندگی کنم عوضش اون هم اجازه میده اینمی

جوری نیست؟ پس دردت چیه برادر من؟!من این  

اهمیت گفت:بی شهاب  

یر فهمت کنم؟جا بری! فهمیدی یا شردا باید از اینفهمین  -  

اش گفتم:زدهگیج از این تصمیم شتاب  

شدی؟ چطور شده بعد از این همه سال حاال یادت افتاده من  دیوونه -
کنم؟دارم نوکری می  

جا بری.اید از اینبهمین که گفتم امیر!  -  

جا ندارم.جز این زندگیمتأسفم رفیق، من جایی برای  -  

خوام چه کارش کنم؟م، میمن خونه مجردی دار -  

ی تو غصبیه صد بار گفتم، برای بار صد و یکمین بار میگم؛ خونه -
جا زندگی کنم. من هم تا مال پدرته، اون هم راضی نیست من اون

جا برم و تا اون زمان تونم از اینزمانی توان مالی پیدا نکنم نمی
جا باشم.ینمجبورم ا  
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خواد وقتی بهمن خونه رو خرید به من هدیه داد، من هم دلم می -
 آتیشش بزنم به کسی چه؟

جور این بحث سرانجام نداره شهاب! بگو دردت چیه امشب این -
جا برم؟خوای از اینآشفته شدی و از من می  

خوام توی این خونه باشی امیر! خواسته بزرگیه؟نمی -  

دلیلش؟ -  

ه من کرد و گفت:نگاهی ب  

بعداً میگم بهت. -  

این را گفت و بعد به دیوار پشت سرش تکیه داد؛ کمی که سکوت 
 برقرار شد، گفتم:

ِات شده بود امشب؟حاال چه -  

با فلور دعوام شده بود. -  

ای نیست!که خبر تازهاین -  

این دفعه جدِی. -  

خندی زد و ادامه داد:نیش  

کنه.خواد گل پسرش رو داماد می -  

 با تعجب کمی نزدیکش شدم و گفتم:

خوای به خواستش چی میگی شهاب؟ یعنی چی جدِی؟ تو که نمی -
 تن بدی؟

چرا اتفاقاً. -  

وزخندی زد و ادامه داد:پ  

بار به حرف پدر و مادرم گوش بدم، مگه نمیگی خوام یکمی -
 عاقبت به خیری میاره؟

نمیره، مگه شناسم شهاب؛ حرف زور توی کتت من تو رو می -
 میشه زورکی بری خواستگاری دختر مردم؟!
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سردی به من زل زد و گفت:با خون  

ستگاری، از روی اشتباه نکن امیر؛ من از روی اجبار نمیرم خوا -
 .اطمینان میرم

ترسونی.داری من رو می -  

ربط گفت:که چیزی بگه، بیبدون این  

طه بخوابیم؟امیر، امشب بریم روی محو -  

م، شهاب امشب اتفاقی برایش افتاده بود.نگاهش کرد  

گذشت، من هم مشغول شد که از مهمانی خسرو میچند روزی می
رسیدم تر میو باید سریعامتحاناتم بودم. امروز هم امتحان داشتم 

داد و من نگاهی به ساعت کردم که هفت صبح را نشان می دانشگاه.
اشتم باید تاکسی ای ندشد، چارهیک ساعت دیگر امتحانم شروع می

گرفتم.می  

در اتاقک را قفل کردم و از عمارت زدم بیرون که متوجه صدای 
بوق ماشینی شدم، برگشتم که متوجه شهاب شدم؛ در حالی که در 

کرد رو به من گفت:شاگرد را برایم باز می  

ر شد.سالم رفیق، بیا که مدرست دی -  

ر خندید.ه -و با گفتن این حرف هر  

سمتش رفتم و گفتم:با لبخند به   

گه خودت نباید االن دانشگاه باشی؟مسالم داداش،  -  

براشون عادت   رسونم، همیشه دیر می رسم.من خودم رو می -
 شده.

 با شیطنت ادامه داد:

نظم باشی اخوی! جیک شما درس خونی، شاگرد اولی، نباید بی -
 ثانیه رسوندمت.

هم گفتم:و با گفتن این حرف سرعتش را زیاد کرد، من   
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راضی به زحمتت نبودم داداش، آخه خودتم کار و زندگی داری.  -
ش مزاحمتم.همه  

رفتم باز تو حرف زیادی زدی؟! اصالً امروز کالس نداشتم باید می -
رسوندم.شرکت بهمن، تو رو هم سر راه می  

مان سکوت برقرار سرم را تکان دادم و هیچی نگفتم. کمی که بین 
آمد صبحانه نخوردم، با یادآوری این موضوع؛ رو شد یک دفعه یادم 

 به شهاب کردم و گفتم:

راستی شهاب، صبحانه خوردی؟ -  

 کمی فکر کرد و گفت:

شهین یک چیزهایی آماده کرده بود؛ ولی من نخوردم، تنهایی بهم  -
چسبه.نمی  

آورده بودم تا بین راه  لقمه نان و پنیر که همراهمبا یادآوری این
هاب گفتم:بخورم، به ش  

اتفاقاً من لقمه دارم. -  

و با گفتن این حرف لقمه را از داخل کیفم در آوردم و به طرف 
 شهاب گرفتم وگفتم:

روزی تو بود، بخور. -  

 نگاهی به لقمه توی دستم انداخت و گفت:

چسبه.من که گفتم تنهایی بهم نمی -  

و  لقمه را به دو قسمت تقسیم کردم و نصف بیشترش را دادم شهاب
 گفتم:

حاال چی؟ -  

 لبخندی زد و لقمه را گرفت و گفت:

حاال هستم. -  

و با گفتن این حرف گازی به لقمه دستش زد و با ولع شروع به 
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خوردن کرد. معلوم بود از دیشب تا حاال چیزی نخورده، نگاهی به 
آمد بقیش را بخورم برای همین لقمه داخل دستم انداختم؛ دلم نمی

رسیدیم بقیش را به شهاب بدهم.نخوردمش تا وقتی   

بقیه راه حرف خاصی زده نشد. قرار شد عصر با هم برویم کارگاه. 
بودیم تا لبخندی زدم، در طول هفته چهار روزش باید کارگاه می

خوب بود  -ها را تحویل بدیم و این خوب بودهای مشتریسفارش
 چون که شهاب بود و این برای من کافی بود.

بودم که رسیدیم. به ساعتم نگاه کردم؛ هنوز نیم در همین فکرها 
رسیدم. رو به گرفتم به موقع نمیساعتی وقت داشتم، اگر تاکسی می

 شهاب گفتم:

، باز هم مثل همیشه به موقع رسیدی.دمت گرم رفیق -  

 لبخندی زد و گفت:

کاری نکردم پسر، مراقب خودت باش! راستی؛ بابت نون و پنیر  -
 ممنون.

ن حرفش یاد لقمه خودم افتادم که هنوز نخورده بودمش؛ با گفتن ای
 لقمه توی دستم را گرفتم سمتش.

بیا از من هم هست. راستش صبحانه یکی دو لقمه خوردم، االن  -
رسه و با گفتن این حرف سریعاً از ماشین پیاده شدم و دیگه میلم نمی

ست.دانستم او هم کله شق و یک دندای بزند، میگذاشتم حرف دیگه  

آخرین سوال را هم نوشتم و از جایم برخاستم، نیازی به مرور نبود؛ 
ها را تحویل مراقب دادم و از هایم اطمینان داشتم. برگهبه جواب

 حوزه امتحانی خارج شدم.

توانستم تا عمارت به ساعتم نگاهی کردم؛ هنوز وقت داشتم، می
روی کنم.پیاده  

ام شدم، از موزیکال گوشی هنوز مدتی نگذشته بود که متوجه صدای
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شد من را ای نمیکشیدم؛ خسرو بود! لحظه« پوفی» سر درماندگی 
 به حال خودم بگذارد.

 تماس را جواب دادم و گفتم:

بله؟ -  

کجایی؟ -  

امتحان داشتم، دانشگاه بودم. -  

زود خودت رو برسون کارت دارم. -  

باشه، اومدم. -   

جا باش.ساعت دیگه اینربع  وقتی میگم زود یعنی زود! تا -  

بله میام. -  

نگذاشت حرفم تموم شود و گوشی را قطع کرد، به گوشی توی دستم 
 نگاهی کردم و با خودم گفتم:

نذاکت.بی -  

یاده روی، نخواستیم.پاین هم از   

 تصمیم گرفتم با تاکسی خودم را به عمارت برسانم.

 *شهاب*

چی ردیفه؟همه -  

بله آقا خیالت راحت. -  

خوام کسی از این ماجرا بویی ببره، مخصوصاً فلور و ین نمیبب -
ای که؟بهمن! متوجه  

رف نزدم.ها! من اصالً با شما حن رو دست کم گرفتینآقا م -  

کنی، فعال.کار خوبی می -   

ایان تماس، نفسی کشیدم و زیر لب گفتم:پبا   

من رو ببخش رفیق. -  
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اه افتادم.سپس ماشین را راه انداختم و به سمت شرکت ر  

های مقابلم زل زده بودم، ساعتی بعد توی اتاقم نشسته بودم و به برگه
م تون کنه که زندگیذهنم مشغول بود. آرام و قرار نداشتم، خدا لعنت

تون کنهرا به لجن کشیدین، خدا لعنت . 

ام کنار زدم و از جایم پاشدم. با عصبانیت موهایم را از روی پیشانی
خوردم. نگاهم به کردم و حرص میا طی میطول و عرض اتاق ر

ام امروز ام بود؛ هرلحظه منتظر تماسی از او بودم؛ اما گوشیگوشی
عجیب ساکت شده بود و این اصالً خوب نبود! امروز زمان مناسبی 

گرفت. کاش!برای سکوتش نبود، کاش تماس می  

ران زدم و منتظر بودم، نگزدم؛ قدم میشد که فقط قدم میساعتی می
ریخت و من داغون و آشفته بودم. عرق شرم از سر و رویم می

کردم که باعث و بانی این جریانم و من بودم. خودم را لعنت می
ای نداشتم.چاره  

ام، کمی مکث کردم و سپس با درک موقعیتم با صدای زنگ گوشی
ام هجوم بردم و با دیدن نام وثوق سریعاً اتصال را به سمت گوشی

توانستم چیزی بگویم، استرس زدم، نمیدم؛ حرفی نمیبرقرار کر
داشتم؛ از فشار عصبی عرق از سر و رویم جاری بود. چرا وثوق 

چیزی نمی گفت؟ اون هم مثل فلور قصد جانم را داشت؟! او هم مثل 
 اطرافیانم یک عوضی بود، یک عوضی کثیف!

 با صدایش انگار سطلی از آب و یخ را روی سرم آوار کردند:

تون انجام شدچیز طبق خواستآقا، همه - . 

 *امیر*

یاده شدم و به سمت عمارت راه افتادم، در بزرگ پاز تاکسی 
عمارت چار طاق باز بود؛ این برایم عجیب بود، این عمارت که 

کسی را نداشت که با آمدنش درش به روی مهمان باز باشد، مگر 



 

 

 WWW.98IA3.IR 48 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

ز بعید بود.ت روکه مهمانی آن چنانی باشد که آن هم این وقاین  

هایم به زمین قفل رویم قدموارد عمارت که شدم، با دیدن صحنه روبه
 شد و فکم منقبض.

ام را از اتاقکم به بیرون ریخته بود؛ خسرو با وقاحت تمام، زندگی
طور به در حالی که صدایش را روی سرش انداخته بود، همان

به من افتاد.که نگاهش کرد تا اینخدمتکاران اطرافش امر و نهی می  

م پسر، یادم رفت جاست؛ آقا امیر گل! شرمندهبه، ببین کی این -به -
زودتر بهت خبر بدم. دیگه نیازی به تو ندارم، از فردا یکی دیگه 

جا.قراره بیاد این  

د و گفت:ای به باقی خدمتکاران کراشاره  

ها گفتم توی جمع کردن اثاثیه کمکت کنن.به بچه -  

سمت سالن عمارت پا تند کرد. این را گفت و به  

ساییدم، سعی کردم آرامشم را هایم را روی هم میاز عصبانیت دندان
حفظ کنم. نگاهی به بقیه کردم که با رفتن خسرو، دست از کارشان 

خواستم متوجه کشیده بودند و حاال داشتند نگاهم می کردند. نمی
همین با عصبانیتم بشوند و در نظرشان کوچک جلوه بشوم، برای 

 خونسردی بهشان زل زدم و گفتم:

چی شد؟ تا االن که مشغول بودین؟ به کارتون برسین، سینما که  -
 نیومدین.

با این حرف انگار که بهشان برخورده باشد؛ به جز آقا سلمان و 
وفی کشیدم پجا رها کردند و رفتند. شان رو همانپسرش، بقیه وسایل

به همراه آقا سلمان و « یا علی»ک هایم را باال زدم و با یو آستین
 پسرش احمد مشغول شدم.

آخرین وسیله را هم توی کارتون گذاشتم و با خستگی خودم را روی 
ام را با سر آستینم گرفتم و زمین رها کردم، عرق روی پیشونی
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کردم. ام را از جیبم در آوردم؛ باید اول یک وانتی خبر میگوشی
جا صالح شدم، ماندن بیش از این در اینفعالً باید از اینجا دور می

 نبود.

های ی آقا کریم که سفارشام دنبال شمارههمانطور که در گوشی
توی فکر  گشتم.کردیم، میهایشان را با وانتش جا به جا میمشتری

کردم؟ دیگر همین که از این به بعد باید کجا زندگی میبودم؛ فکر این
 .اتاقک را هم نداشتم

یم تماس گرفتم و ماجرا را در میان گذاشتم، قرار شد تا نیم با آقا کر
کردم، ساعت دیگر خودش را برساند. باید فکری به حال اثاثیه می

کردم تا بتوانم چند روزی بهتر بود فعالً با حاج سلحشور صحبت می
اثایه را داخل کارگاه جا بدهم تا بتوانم جای مناسبی را برای خودم 

ر با خود درگیر بودم که دیدم احمد با دو لیوان طوپیدا کنم. همان
چای خوش رنگ آمد و نشست کنارم، لیوان را از دستش گرفتم و 

 تشکر کردم.

 کمی که گذشت، گفت:

ازت خوشم میاد. -  

زد، هر وقت هم با تعجب نگاهش کردم؛ اصوالً احمد زیاد حرف نمی
حاال گذشتم، جواب سالمم را هم به زور می داد! از کنارش می

 خودش سر صحبت را باز کرده بود؛ ولی با این حال گفتم:

چطور؟! -  

افتی تا بیرونت کردم با دیدن این وضع به پای خسرو میفکر می -
 نکنه.

واسه هر مشکلی راه حلی وجود داره، تا زمانی که عقلم کار  -
کنه چرا نادونی کنم؟ درسته دستم تنگه؛ ولی خدا که بندش رو می

کنه.ده، خودش کمکم میفراموش نکر  
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دونه که تو به سختی داری زنی، میهمون خدا که ازش دم می -
کنی؛ پولم نداری که بخوای توی این هاگیر واگیر خونه زندگی می

پیدا کنی! چرا باید تو رو بیشتر توی این سختی بکشونه؟ مگه تو 
ش نیستی؟بنده  

 نگاه ازش گرفتم و با آرامش گفتم:

دونست به خاطر بودن کنار خسرو و که خدا مینواسه خاطر ای -
خواست بیشتر قرار گرفتند توی این جهنم چقدر در عذاب بودم. نمی

شم، خودش من رو از این از این در مقابل بندش خوار و خفیف
زار بیرون کشید.لجن  

خواستم دیگر ادامه دهد. در ظاهر آرام بودم؛ از کنارش پا شدم، نمی
دانستم توی این حال و شدم. نمیتم داغون میولی از درون داش
شد یک آلونک برای خودم پیدا کنم، زندگی داشت اوضاع چطور می
تر از روز قبل.گذشت؛ سختتر میروز به روز سخت  

با صدای مسیج گوشی، حواسم را به این حوالی جمع کردم؛ پیامک 
 از طرف حاج سلحشور بود، در جواب درخواستم اجازه داده بود

برای مدتی وسایلم را به کارگاه ببرم، باز هم خدا را شکر که از بین 
شوند.های خوب هم پیدا میهایش آدمبنده  

در حالی که لیوان چای توی  با صدای احمد به طرفش برگشتم؛
 دستش را به سمتم گرفته بود، گفت:

در میره. تتا سرد نشده بخور، خستگی -  

ردم. به لیوان چای درون دستم چای را از دستش گرفتم و تشکر ک
خیره شدم؛ از بخار چند دقیقه پیشش خبری نبود، زود سرد شده بود؛ 
مثل زندگی من، روزهای گرمابخش کنار مامان طوبی هم خیلی زود 

که نشان بدهد به گذشت و سرمای تنهایی خودش را بدون این
در ام دعوت کرد و حاال من ماندم و تنهایی و یک زندگی پا زندگی
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 هوا.

میلی نوشیدم و لیوان حاال کمی ولرم شده بود را با بی که  چای را
جا که چند لحظه پیش نشسته بودم گذاشتم. کنار سینی، همانخالی را 

نگاهی به دور و اطراف انداختم؛ امروز صبح مثل هر روز کنار در 
اتاقک فقط چند لنگه کفش و صندل بود و دو گلدان با  ورودی

که دلم خوش بود   هایی به رنگ سرخونی با گلبرگهای شمعدگل
بخشد؛ اما حال دیگر اثری همین دو گلدون به اتاقکم رنگ و رو می

وسایل به آن  جایینبود، چرا که هنگام جابه از آن دو گلدان هم
موجودات زنده توجهی نشد و با قساوت تمام با نوازش لگد آنها را 

ند.به چند متر از در ورودی منتقل کرد  

وسایلی که امروز صبح داخل اتاقک مرتب چیده شده بودند، حاال در 
هایی با مقاومت ناچیز بود اسیر شده بودند. با شان که کارتونخانه

آرامشی که عجیب وجودم را در برگرفته بود به سمت وسایلی که 
حاال روی محوطه ولو شده بودند، رفتم و شروع کردم. خودم باید 

ساختم، مگر آغازی را برای شروعی دوباره این زندگی را می
ساختم؛ اما خواستم؟ این هم فرصت، باید دوباره از نو مینمی

 تنهایی!

آخرین کارتون را هم پشت وانت گذاشتم و خاک دستانم را با ضربه 
 به شلوارم گرفتم.

های سفید، با کمی مکث به عقب برگشتم؛ عمارت با نمایی از سنگ
د؛ اما برای من هیچ نشانی از زیبایی نداشت، درخشیاز زیبایی می

های سرخ در برگدر نظر من همان دو گلدان شمعدانی با گل
نزدیک اتاقکم که عجیب حق همسایگی را خوب به جا آورده بودند 

ها زیبا بودند و من دل در طلب همان دو گلدان زیبا داشتم؛ ولی آن
 را هم نداشتم.

م برداشتم که با صدای آقا کریم به سمت عمارت به ظاهر زیبا گا
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 ایستادم؛ اما برنگشتم:

پسرم نمیای بریم؟ -  

 لب زدم:

زحمت اگه میشه کمی منتظرم یک کار نیمه تموم دارم آقا کریم؛ بی -
گردم.االن برمی  باشید،  

اش را شنیدم که گفت:صدای خسته  

ه کلی کار داریم.کباشه پسر، فقط زودتر  -  

م اومدم.ا نفسی بگیرید من هچشم آقا کریم، تا شم -  

و با این حرف به سمت عمارت راه افتادم؛ از در ورودی گذشتم، از 
تند. چه چه راحت تو را از من گرف  کنار اتاقکم هم، آخ اتاقکم؛

راحت هردو تنها شدیم! از تمام عمارت، تو در نظرم بزرگتر بودی 
فهمیدم.و من این را االن می  

ای که اسباب بودم، شده بودم مثل بچهروی اتاقک ایستاده روبه
داند هر چه قدر هم تالش کند اش را از او گرفته باشند و او میبازی

دار بود که به باز هم صاحب اسباب بازی نخواهد شد! خنده
توانستم از آن دل بکنم؛ اما آن اتاقک وابسته شده بودم و نمی اتاقکم

ردایش بودم و امروز مال من نبود و من دیروز مهمان امروز و ف
کردم. به سختی نگاه از همان فردایی بود که همیشه به آن فکر می

اتاقک گرفتم، از باغچه ها و استخر عظیم عمارت هم گذشتم؛ اما 
باز هم زیبایی آن ها به زیبایی دو گلدان شمعدانی و اتاقک خاطره 

اش را هر لحظه بیشتر به کامم انگیز نبود و این حقیقت، تلخی
چشاند.یم  

از پله ها هم گذشتم و با باز شدن در عمارت، حجمی از بوی 
ام چینی افتاد چرا که از بوی یچید؛ روی بینیپعطری تلخ در مشامم 
 شدید عطر متنفر بودم!
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ای از عمارت حرکت کردم، در بدو ورودم به داخل به گوشه
عمارت در تیررس نگاهم بود و روی مبل سلطنتی مخصوصش لم 

هایش تماس قهوای فام را با لبپیپ ود و هر از چند گاهی داده ب
توانستم مثل گرفت. از این مرد متنفر بودم؛ اما نمیداد و کام میمی

مامان طوبی بودم؛ همان مادری که با   خودش باشم، من دست پروده
کرد و با دشمن لطافت! من هم باید درس پس دوست، رفاقت می

شدم و گفتم:دادم، بنابراین نزدیکش می  

من دارم میرم؛ نیومدم خبر بدم، اومدم خداحافظی کنم. راستش  -
توی مرامم نیست بدون خداحافظی از صاحب خونه از خونش 

جا بمونم چون که ها راضی نبودی اینبیرون برم، توی این سال
جا دونم چرا گذاشتی اینجا نبوده. دلیلشم نمیمطمئنم جایگاهی این

بینم، با لزومی برای شنیدنش نمیی که هست من بمونیم؛ ولی هر چ
ها رو براتون دارم.این حال آرزوی بهترین  

توی نگاهش چیزی نبود جز تنفر همیشگی؛ با وجود نفرت داخل 
چشمانش که همیشه مهمان نگاهم بود اما هیچ وقت علتش را 

 نفهمیدم.

 از جایش بلند شد و به سمتم آمد و گفت:

هایش را سفانه تو مثل شروین و شیدا )بچهدونستم میای؛ متامی -
مثل من نیستی؛ مثل مادرتی. گفت( نیستی،می  

 پس از کمی مکث زمزمه کرد:

ودن، خیلی بده.بو این خیلی بده؛ ساده  -  

ام گذاشت و با چند ضربه نزدیک گوشم زمزمه دستش را روی شونه
 کرد:

ی کن گول جاست، اعتماد زیادیه؛ سعبدتر از اون هم اعتماد بی -
 نخوری پسر جان.
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داشت با همان کمی فاصله گرفت و در حالی که به عقب گام بر می
 لحن؛ اما کمی بلندتر گفت:

توی این دوره و زمونه ساده بودن فایده نداره، باید پدر سوخته  -
 بود.

 سپس با ناخن اشاره به سمتم تاکید کرد:

این رو یادت بمونه. -  

های مارپیچی باال رفت.و با گفتن این حرف از پله  

ا...ای نکردم؛ ولی بعدهآن روز به حرفش توجه  

 *شهاب*

در را به آرامی باز کردم؛ با صدای قیژ در از افکار درهم و برهمم 
ها، جایی نزدیک دست کشیدم، به سمتش رفتم. در میان خرده چوب

های میز بزرگی که روی آن میز بزرگ با اره برقی به جان قطعه
ها را به قطعات اندازه گیری شده و یک دست افتادم و آنالوار می
ی مخصوصش ای پهن کرده بود و روی سجادهدادم. قالیچهبرش می

مشغول عبادت معبود بود. از رویارویی با او شرم داشتم؛ اما باید 
بودم ولی ای کاش هیچ وقت نفهمد رفیقش نامرد بوده کنارش می

ین نامردی تن بدهم.است چرا که من مجبور بودم به ا  

 با دادن سالم، رو به سمت من کرد و با خوش رویی همیشگی گفت:

سالم اخوی. -  

 با شرمندگی سرم را پایین انداختم و جلویش زانو زدم و گفتم:

م امیر.شرمنده -  

 متعجب رو به من کرد و گفت:

جوری.یناشرمندگی واسه چی؟ نبینمت  -  

 با غم نگاهش کردم و گفتم:

چیزی بهم نگفتی؟ حاال من غریبه شدم؟چرا  -  
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ام زد؛ در همان ای نرم به شانهدست راستش را پیش آورد و ضربه
 حال گفت:

دونم سرت این چه حرفیه؟! وقتی بهمن خان بهت احتیاج داره، می -
 شلوغه؛ واسه همین نخواستم مزاحمت بشم.

عصبی شدم از دست خودم، از امیر که مرد بود و من در کمال 
کردم از موضوع خبر ندارم، این نامردی مردی داشتم وانمود مینا

تونست داشته باشه؟!چه مفهومی می  

 با این حال گفتم:

ریم مونی میجا نمیفهمی؟ امشب هم اینامیر، تو جون منی می -
هام؛ اصالً خونه مال من نیست که برای روی چشم خونه من. قدمت

رم.برادرمه، من که یک داداش بیشتر ندا  

شهاب جان، تو لطف داری؛ درسته تو من رو مثل برادر  -
پذیرن بنابراین راضی دونی ولی خانوادت این رو نمیمی خودت

ی پسرشون رفت و آمد داشته باشم، وگرنه چه نیستن من توی خونه
کسی بهتر از تو؛ حاال هم نگران نباش! یک مدتی باید دنبال یک 

ک تو. راستش عصرها سرم ا کمآلونک واسه خودم بگردم، البته ب
تر میشه و تره میرم دنبال خونه؛ دیگه کارهای کارگاه سنگینخلوت

شون موندن روی دستمون. مشتری هم که داریم و هنوز سفارش
جا زیاد قضیه خونه هم شده قوز باال قوز، واسه همین یکم کارت این

 میشه؛ البته حقوق این ماه رو کلش رو خودت بردار چون زیاد
تونم بیام کارگاه با این قضایا.نمی  

داد، نذاشتم ادامه بده چرا که گفتمداشت ادامه می هنوز :  

بافی؟ امیر، می  ها چیه به هممیشه بس کنی؟ این چرت و پرت -
اولندش؛ فکر نکن نفهمیدم از قضیه خونه من میانبر زدی تا برسی 

گی برا ای که میجا، من رو خر فرض کردی؟! اون خونهبه این
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مه؛ پس چرا دادنش دستم؟ اگه این خونه هم مثل تمام خانواده
ای که برای من گذاشتن حکم همون اسباب های دیگهدارایی
داشتن هایی رو داره که با وجودشون دهن من رو بسته نگه میبازی

و حکم بازیچه رو براشون داشتم. حاال من هم از همون اسباب بازی 
نذارم توی زندگی لجنی که خودشون برام  خوام استفاده کنم ومی

ای دخالت کننساختن ذره . 

 :تلخندی زدم و ادامه دادم

ایم؟ اشتباه نکن خانواده واقعاً به نظرت میشه گفت ما یک خانواده -
ما دشمن همیم نه خانواده؛ زنی که شب تا صبح به فکر  برادر من،

چنان کورش گذرونه و طمع آنتورهای گردشی اروپایی روزگار می
ی خودش رو برای به دست آوردن یک تیکه کرده که حاضر بچه

تر از قبل کنه و عارش بیاد کاغذ کثیف قربونی یک زندگی نجس
مادر صداش بزنی کجاش به مادری شبیِه که از درد بیماری بچش 

پلک روی هم نذاره و از دیر آمدنش به خونه مدام دلواپس بشه. 
شبیه زنی مثل فلور باشه؟کجای دنیا رو دیدی مادر   

 :نفسی گرفتم و ادامه دادم

پدری که از کارهای نامربوطش فقط خودت خبر داری؛ زندگی  -
بند و بارش رو مجبور باشی خودت جمع و جور کنی. کجاش بی

شبیه پدریه که شب با خستگی منتظر یک استکان چای باشه که دور 
ن نیستن که نظرشون خانوادش بخوره؟ امیر، بهمن و فلور خانواده م

طور ببینم، تونم تو رو اینبرام مهم باشه؛ خانواده من تویی! نمی
تونم ببینم تو توی سختی باشی بفهم این رو. خانوادهنمی یعنی پشت و  

پناه، یعنی از خود گذشتن، یعنی امیدی برای فردایی بهتر؛ من در 
تا حاال  کنم. اگر گناه نداشتکنار فلور و بهمن احساس آرامش نمی

گفتم ازشون متنفرم. من در کنار بهمن و فلور هیچ بارها بهشون می
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کنم دیگه فردایی نیست و من به این وقت امید ندارم؛ همیشه فکر می
زندگی نکبتی محکومم، میدونی فلور چند وقت پیش چی گفت؟ 

گفت من حاضرم به خاطر پول باباتم بفروشم؛ هه، پس نگو می
گیرهخانواده که عقم می . 

با گفتن این حرف از جایم بلند شدم و به سمت در ورودی رفتم و با 
 .عصبانیت در را به هم کوبیدم

ام را به عقب فرستادم و به سمت شیر با حرص موهای روی پیشونی
آب گوشه محوطه کارگاه رفتم، شیر آب که از زور قدیمی بودنش 

ز کردم و بر شد را به زور باحاال زنگ زده بود به سختی باز می
یک  حسب عادت سرم را زیر شیر آب گرفتم و نفسی عمیق کشیدم؛

 بار، دو بار.

بلعیدم؛ انگار فقط برای زنده رسیدن به آرامش هوا را می  باید برای
کشیدم، نه زندگی کردن.بودن نفس می  

ای را در برداشت؛ کمی آنجا ماندم و با دیدن دستش که حاال حوله
باز هم امیر بود و باز هم شرمندگی من. سرم را باال گرفتم،  

با صدایش به خودم آمدم و از روی سکوی جلوی شیر آب بلند شدم. 
 رو به من گفت:

ت بگم وقتی عصبی هستی سرت رو زیر شیر آب نگیر؟چقدر به -  

این را گفت و حوله را در آغوشم رها کرد و به سمت میز و صندلی 
 گوشه محوطه تغییر مسیر داد.

ی داخل دستم صورتم را خشک کردم و به سمتش روان هبا حول
 شدم.

روی امیر نشستم و سکوت پشت صندلی چوبی کار دست، روبه
 کردم؛ با دیدن سکوتم نفسی گرفت و گفت:

صبح که خوب بودی. چی شده؟ امروز -  
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 امروز صبح تو هم خونه داشتی. -

جا از اونجان؛ من دیر یا زود باید  ی من نبود شهابجا خونهاون -
رفتم. با رفتارهایی که اخیراً خسرو بعد مامان طوبی از خودش می

گشت تا به یک صورتی داد مشخص بود که دنبال بهانه مینشون می
من رو از خونش بندازه بیرون. درسته که آمادگی رویارویی با این 

موضوع رو نداشتم؛ اما چندان هم از این وضع ناراضی نیستم، 
ن خسرو و تحقیرهاش رو نداشتم؛ بعدش هم درسته دیگه تحمل دید

از وضع االنم ناراحت بودی ولی فکر نکن نفهمیدم ماجرای من 
قدر از فلور و بهمن شاکی بهانه بود. بگو ببینم باز چی شده که این

شده شهاب؟ بهمن چه کاری کرده که تو مجبوری تحمل بودی؟! چی
 قدر از دستش شکاری؟کنی و دم نزنی؟ فلور چی بهت گفته که این

یزی نشده، همون دعواهای همیشگی. پس فردا شب قرار چ -
ی لعنتی و دور شدن خواستگاری گذاشته، برای فرار از اون خونه

هایش راهی جز ازدواج با اون دختره ندارم؛ به خاطر همین از آدم
موضوع عصبی بودم. وقتی شنیدم خسرو وسایلت رو ریخته بیرون 

که کمکی برات باشد بیشتر م، به جای این. شرمندهبیشتر عصبی شدم
 هام رو هم انداختم روی دوشت. عصبانیتم رو برات آوردم.غصه

ین چه حرفیه؟ مشکله دیگه همیشه هست؛ هیچ کارش هم نمیشه ا -
 کرد.

ت شکل که آره همیشه هست؛ اما مهم اینه که کی مشکل رو واسهم -
ح پدر و مادرت برات مشکل های به اصطالکه آدمدرست کنه، این

 بسازن از همه چیز دردناکتره.

هاست تو سال  ببین شهاب این موضوع یکی دو روز نیست که! -
شون همینه. آدمی مثل کنی؛ اخالقداری با فلور و بهمن زندگی می

تونی بهشون خرده ای به اسم پول آرامش دارن، نمیها با وسیلهاون
طور بزرگ ها همینکنی؛ چون اون که عوضشونهم بگیری و یا این
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ها شدن و پرورش پیدا کردن! حتم دارم اگه من هم توی موقعیت اون
شدم و اعتقاداتی برای خودم داشتم. بودم شاید کسی بدتر از فلور می

تو هم بهتره با اخالقشون کنار بیای و این رو قبول کنی که هر چقدر 
ها ، قبول کن که اونتونی عوض کنیها رو نمیهم تالش کنی اون

توی دنیای متفاوتی بزرگ شدن و زندگی رو با یک دید دیگه نگاه 
 کنن.می

ها آدم نیستم؟ دنیای من هم متفاوته، من هم گه من هم مثل اونم -
اعتقادات خودم رو دارم. چطوره که نظر من مهم نیست؛ ولی نظر 

رو خودم  ها مهمه؟! مگه من آدم نیستم؟ حق دارم همسر دلخواهماون
انتخاب کنم؛ انتخاب فلور از همین االن مشخصه! اون دختر و 

شم یکی مثل فلور و بهمنن، یکی از قماش خودشون رو برای خانواده
ی من در نظر گرفتن. من اگر هم بخوام خودم رو از اون خونه

لعنتی نجات بدم و با اون دختِر که معلوم نیست چطور زندگی کرده 
اومدن دگی کنه ازدواج کنم؛ حکایت از چاله درخواد زنو چطور می

 و افتادن توی چاهه.

 نفسی گرفتم و ادامه دادم:

ی جر و بحث ندارم؛ تنها راهی ای نیست. دیگه حوصلهلی چارهو -
تونم خود دختره رو راضی کنم منصرف بشه، اینه که بهش که می

وره که ای به ازدواج باهاش نداشتم و از اصرار زیادی فلبگم عالقه
ی یک دختر در میونه، رفتم خواستگاریش. هر چی هم که باشه آینده

 نباید با خودش خیاالت کنه که عاشق دلخستش بودم.

 مطمئنی جواب میده؟ -

دونم دختره چجوریه؛ ولی هر چی که هست، استش نه! نمیر -
 مطمئنم مورد پسند من نیست.

 مگه دیدیش؟! -
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اه پدرش توی یک مهمونی ریک بار؛ اون هم دو سال پیش هم -
دیدمش؛ اما چون اون زمان در موردش صحبتی نشده بود زیاد بهش 

 توجه نداشتم.

 ه عاقبت این ماجرا رو.خدا خودش به خیر کن -

مان برقرار شد، نگاهی به ساعتم کردم؛ ده شب کمی که سکوت بین
 بود. رو به سمت امیر کردم و گفتم:

دار از امشب بریم خونه من؛ رپاشو وسایل ضروریت رو فعالً ب -
گیم بیاد کنیم یا به همین آقا کریم میفردا صبح یک وانتی خبر می

 اسباب رو بار بزنه ببریم خونه من.

 از جایش بلند شد و به سمت داخل کارگاه راه افتاد و در همان حال
 گفت:

ی تو که مشب هوس کردم روی پشت بوم بخوابم؛ خونها -
مونیم تا ببینیم جا میتیم. فعالً امشب رو اینبرجه، راحت نیس داخل

 خواد.بعد خدا چی می

 یک دنده و لجباز بود. نگاهش کردم همیشه

 *امیر*

ارزه. همچین دهنت رو قدرها نمیه خبره حاجی؟ این آلونک اینچ -
کنی میگی اکازیون انگار چی هست؟ خوبش اگه اینه، پر می

 ه سقفش بریزه روی سرمون.که همین هم موندخوام نباشه. اینمی

پیرمرد امالکی که تا حاال ساکت بود با اعتراض شهاب، برزخی شد 
 و با توپ پر به سمت شهاب براق شد و گفت:

با این چندرغاز پولی که تو داری، توقع داری ویال بهت بدم؟ در  -
جا اکازیونه، چیه جوون؟ نکنه مقابل پولی که تو داری؛ بله این

که اخبار گوش نمیدی. از و کتاب نیست؟ مثل ایندستت توی حساب 
تا یک سال پیش موز کیلویی پونزده   وضع مملکت خبر نداری؟
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ای پونزده تومنه. چی با خودت فکر کری؟ نکنه تومن بوده حاال دونه
 کنی با چهل تومنی که تو داری میشه خونه گیر آورد؟فکر می

حرف بزنه تا  خواستکردی تا صبح میرچونه ولش میپپیرمرد 
را ثابت نکنه با این مقدار پولی که من دارم بدبخت عالمم ول کن ماج

 نبود، برای همین میانه را گرفتم و نگذاشتم دیگه ادامه بده برای
 همین گفتم:

خوایم. ببخشید سرتون رو اشه حاجی، ما اشتباه کردیم؛ خونه نمیب -
 در آوردیم.

 دمش بیرون.سپس دست شهاب را گرفتم از امالکی کشی

زد و قصد کوتاه آمدن نداشت، برای همین شهاب هم زیر لب غر می
 دستش را از دستم با غیض کشید و در همان حال با عصبانیت گفت:

رای چی بهش گفتی اشتباه کردیم؟ مردک خرفت فکر کرده ب -
زد، اون وقت توقع ی سگ مو نمیش با لونهقدر احمقیم؟ خونهاین

 تر از خودش.م بندازیم جلوی صاحب خونه چلداشت ماهی دو تومن

حموم و دستشویی مشاع، خونش هم که توش صد نفر زندگی 
 ای بود؟کردن، این دیگه چه خونهمی

زد جور پشت هم غر میشدیم همیندر عین حال که سوار ماشین می
اش محلی نبود که بشه دادم؛ خونهگفت، بهش حق میو بد و بیراه می

جا از روی آرامش درس که بشه اونچه برسه این توش زندگی کرد
ی مورد معرفی پیرمرد خونه خوند. فکرم پر کشید به ساعتی قبل که

 امالکی را با همراهی شهاب دیدیم.

شدیم یک راهروی تنگ و تاریک را شاهد از در خانه که وارد می
ی اصلی بودیم و پس از عبور از این راهرو وارد محوطهمی
شد. ای ضخیم از راهروی تنگ و تاریک جدا میردهپبا  شدیم کهمی

های بزرگ و قدیمی که سالیان است که خانه ای که دیدیم شبیه خانه
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شد و بشر تمایلی ی روزگار دیده نمیدیگر نقشی از آنها در پهنه
داد. وسط خانه نیز حوضی برای خلق چنین اثری از خود نشان نمی

ثیف و سیاهی را درون خودش خورد که آب کبزرگ به چشم می
جای داده بود و از بوی بدی که از حوض و اطراف آن به مشام 

 مان شدیم.رسید، ناخودآگاه متوجه درهم شدن صورتمی

های شد؛ اتاقکچیز باعث جلب توجه میبیش از همه چه کهآن
اطراف حوض بودند که توسط دو سه تا پله از سطحی که درش 

ای رار گرفته بودند. درون هر اتاقک خانوادهقرار داشتیم باالتر ق
جا بود که هر زنی کنار در آلونک خود مستقر شده بودند و جالب این

د نشسته بود و با دیگری که در اتاقک دیگر مستقر بود، با صدای بلن
رداختند پهای زنانه و خاله زنکی خود میای به صحبتو آزاردهنده

ازی و شیطنت بودند. مشغول بهایشان با فریاد کودکانه و بچه
ای از ساختمان مردی پشت دری حوله به دست ایستاده بود و گوشه

در همان حال که  کرد.مان سر تا پا براندازمان میبا نزدیک شدن
ی ساختمان ایستاده بود، تخمه منتظر پشت در آهنین گوشه

مان کرد که با دیدنوستش را به بیرون پرتاب میپشکست و می
اش را با سخاوت تمام به های زرد و کرم خوردهدی زد که دندانلبخن

گذاشت؛ با دیدن این صحنه شهاب که تا آن زمان با تعجب نمایش می
 ای درهم گفت:نگریست رو به مرد با چهرهافراد و خانه را می

زنی، دهنت رو ببند؛ هم شهر رو اجی الاقل اگه مسواک نمیح -
 ستان.ندازی روی تخت بیمارکنی هم ما رو میآلوده می

م گرفته بود؛ اما با کاری که مرد انجام داد، اگر جا داشت زمین خنده
ای زد و نزدیک شهاب شد و زدم. مرد قهقههها را هم گاز می

یرمرد پاش را توی دستان تیره و کثیفش گرفت و روبه شاگرد گونه
 امالکی کرد و گفت:
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 اش کردی؟جا پیدکاین چه باحاله! این رو از  -

ر چرک مرد بیرون پاش را از دست شهاب عصبانی شد و گونه
 کشید و با چندش گفت:

ه! فاصله بگیر مرد حسابی، این چه وضعشه؟ مگه چند وقته ا -
 قدر بو میدی؟حموم نرفتی که این

با اشاره از او خواستم چیزی نگه؛ ممکن بود مرد سیه رو ناراحت 
ررویی رو به شهاب پعجب با یا حتی عصبی بشه؛ ولی با کمال ت

 خیال گفت:بی

 به تو چه؟ -

با این حرف، شهاب نگاهی به من کرد که با اشاره چشمانم از او 
چیزی نگوید، او نیز زیر لب به درکی گفت و همراه شاگرد   خواستم

 امالکی راه افتاد.

 آلونکی که پیرمرد امالکی از آن به عنوان اکازیون نام برده بود،
های زیر زمین لهپای قرار داشت؛ از یر زمین چنین خونهجایی در ز

کرد بوی نا و شدیم اولین چیزی که جلب توجه میکه سرازیر می
رسید. چیزی که بیش از رطوبتی بود که از در و دیوار به مشام می

کرد؛ تک چراغ کم سوی وسط اتاقک بود که حد جلب توجه می
زده متری را هم نداشت، توانایی روشن نگه داشتن یک اتاقک پان

 همین! تنها چیزی که اتاقک داشت همین یک چراغ بود و بس.

شهاب با دیدن این وضع با حیرت رو به شاگرد امالکی کرد و با 
 سادگی گفت:

 ش کو؟پس آشپزخونه -

شاگرد امالکی به سمت گوشه ای از اتاقک رفت و شیر گاز را به ما 
 نشان داد و در همان حال گفت:

جا جا یک شیر گاز داره که مستأجر قبلی گازش رو ایناین -
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ها هم ظرف و طورن و همسایهها هم همینبقیه اتاق  ذاشت.می
 شورن.هاشون رو کنار شیر حوض میهاشون و لباسظروف

قدر کثیف و آلوده بود. با دیدن این فهمیدم چرا آب حوض اینحاال می
ها وقتی به باالی پله وضع بدون حرف از زیر زمین زدیم بیرون.

ای را با یش مکالمهپرسیدیم؛ متوجه مرد سیه رو شدیم که چند دقیقه 
رویش که گویا او به اتمام رسانده بودیم. مرد با باز شدن در روبه

شد را به کناری زد و حمام بود، مرد دیگری که از حمام خارج می
 شد، گفت:یمطور که داخل حمام با غرولند همان

 رفتی حموم دومادی؟ سه ساعته بیرون نمیای!مگه  -

ای وشش همان حولهپمان که تنها رویبهبا حیرت بیشتر به مرد رو
ای بود که بود که دور کمرش بسته بود که آن هم از کثیفی به گونه

ی بخت ود حولهپتار و   انگار آلودگی بیش از حد چسبیده به حوله
پنداشتیم از دور ک تلنگر میبا ی  برگشته را از هم گسسته بود که

 دهد.شود و دارو ندارش را در معرض دید قرار میکمرش باز می

شان عادی به اطرافم نگاهی انداختم؛ زنان که انگار این صحنه برای
کردند، خیالی طی میدادند و بیهایشان ادامه میباشد، به صحبت

ناسب وشش مپانگار برایشان مهم نبود که مردی نامحرم، بدون 
 جلویشان ایستاده و خیال رفتن به اتاقکش را هم ندارد.

های چند دقیقه پیش چند ثانیه بیشتر طول نکشید و من مرور صحنه
ولی که آن هم از صدقه سر پبه این نتیجه رسیدم در تهران با این 

فروش گردنبند قدیمی مامان طوبی به دست آورده بودم بهتر از 
 کنم.یدا نمیپجا این

 دای شهاب به خودم آمدم:با ص

تره! ای، صاحب خونش از خودش وحشتناکباور کن چنین خونه -
معلوم نبود این خونه مال کدوم ننه قمری بوده که مستأجرهاش این 
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هایی بوده که آفتاب لبه بومن و بوی شکلی شدن؛ حتما از این پیرزن
 شاش میدن.

 تربیت نباش.ِا شهاب بی -

داد؟ نکبت رو که دهنش بوی خر مرده مییا تربیت منم یا اونبی -
ن برگشته به من میگه به تو چه؟ ِد اگه مردنی نبود با این حرفش اال

ادب ندیدی، مردک با کردم. بعدش هم بیباید سه ماه بستریش می
ها از در حموم اومده بیرون، نکرده اون ریش درازش مثل داعشی

های یدم چه برسه به زنیک یا هللا بگه! من که مردم از هیبتش ترس
 ون عادی شده.جا که این صحنه براشبدبخت اون

 کمی سکوت کرد و دوباره با حرص گفت:

گفت اکازیون! واال ل و چل به این قبرستون میخِا؛ پیرمرد  -اِ  -اِ  -
 جا با صفاتره.بهشت زهرا از این

کنه شهاب با این وضع، خونه گیر نیاریم. از صبح که هر جا ن -
ول من پاشون به دادن یا اصالً خونهیا به پسر مجرد خونه نمی رفتیم
ها زیاد بودن یا اگه هم با شرایطم جور خورد یا اجاره خونهنمی

 اومدن.بودن مثل این درمی

 و به من با آرامش گفت:ش در هم شد؛ ولی رچهره

 کنم.نگران نباش، جورش می -

 اشت و گفت:ای نگه دبا گفتن این حرف راهنما زد و گوشه

 تا آبمیوه بگیرم، از صبح چیزی نخوردیم. من میرم دو -

 ا تند کرد.پری پیاده شد و به سمت سوپسپس از ماشین 

شهاب   پس از مدتی نسبتاً طوالنی درب طرف راننده باز شد و
ها رو دستم داد و خودش را روی صندلی پاکت حاوی کیک و آبمیوه

 راننده رها کرد.

 گفتم:رو به او کردم و 
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 خری، چقدر دیر کردی!رفتی کیک و آبمیوه ب -

 کمی دست پاچه شد؛ ولی خودش را از تک و تا نینداخت و گفت:

 ، گفتم بره سوا کنه بیاره.آبمیوه خنک نداشت -

کمی از آبمیوه نوشیدم؛ چندان خنک نبود اما عیبی نداشت! شاید 
 واقعا نداشته.

شی شهاب شدیم؛ مشغول خوردن بودیم که متوجه صدای زنگ گو
 اسخ داد:پنگاهی به صفحه موبایل کرد و تماس را با اندکی مکث 

 الو سالم آقا سینا. چه خبرها؟ -

 ِا جون شهاب؟ کجا؟ -

 یدا کنی.پین یک جای مناسب می خوام، نری خونه داغون واسم بب -

 دونفریم، آره. -

 عه پس خوبه، االن هستی بیایم؟ -

 ام.جاوکی تا یک ربع دیگه اون -

 فعالً. -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 کی بود؟ -

گوشی را روی کیلومترسنج جلوی ماشین پرت کرد و ماشین را 
 مجدداً به راه انداخت و در عین حال گفت:

های شرکت برادرش امالکی داره؛ به او سپرده بودم کی از بچهی -
حاال  خوام اجالتاً نزدیک کارگاه باشه اگه نشدیک خونه مجردی می

یدا پتر برام گیر بیاره. االن زنگ زد و گفت یک مورد یکم پایین
های شده، گفت بریم ببینیم. دعا کن خوب باشه وگرنه سینا رو با سیم

 زنم.برق چراغ تو کوچه به هم گره می

 *شهاب*

تی که سینا برایمان پیدا کرده بود؛ نفسی از روی با دیدن خانه



 

 

 WWW.98IA3.IR 67 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

داد. خانه گفت؛ اما کفاف زندگی را می شد به آنآسودگی کشیدم. نمی
ی دو طبقه با نمای سفالی ای که داخلش قرار داشتیم؛ یک خانهخانه

یک گلدان بزرگ خشک شده قرار گرفته بود.  بود و کنار در خانه
شدیم، شاهد یک حیاط جمع و جور تقریباً از در خانه که وارد می

باغچه و وطه بیجان این محشدیم که تنها شی بیهشت متری می
های حوض، تخت چوبی گوشه حیاط بود که انصافاً با گلدانبی

بخشید. در جای محوطه جان می -هایش به جایرنگین کنار پایه
ای دیگر شیر آب به همراه سنگاب و مواد شوینده کنارش گوشه

کرد. کمی که سر چرخاندم متوجه در سمت راست خودنمایی می
ما سرویس بهداشتی آنجا قرار داشت و کنار درب ورودی شدم، حت

 این شیر هم برای شست و شو بود.

هایی رو به طبقه دوم روی در ورودی؛ پلهدر سمت راست، روبه
هایی از جنس خودشان هایی فلزی که توسط نردهموجود بود؛ پله

ها که باال رفتیم متوجه یک تراس دو متری ساخته شده بودند. از پله
ک در سفید و ابل توجهی در آن موجود نبود جز یشدیم که چیز قمی

یک پنجره که با کمی فاصله از در، در سمِت راسِت دِر ورودِی 
رنگ در ورودی سفید بود و هر دو طبقه دوم قرار داشت که هم

ی سفید رنگ هایشان زنگ زده شده بود و پس زمینهبعضی قسمت
از حال و  شان ناراحت کرده بود.زدگیدر و پنجره را با رنگ
تواند چندان جالب شد فهمید که داخل هم نمیاوضاع در و پنجره می

تواند باشد، چرا که مشخص بود چقدر این خانه قدمت دارد و می
ی امیر نگاه کردم؛ زیادی خونسرد بود و از رویایی باشد. به چهره

اش چیزی نمیشد فهمید، اصوالً چیزی از احساسش بروز چهره
 کرد.من را عصبی می داد و همیننمی

خالی از باال به پایین   با باز کردن در ورودی، چیزی مثل کارتون
سقوط کرد و با سقوطش کلی گرد و خاک به پا کرد. با این اتفاق هر 
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دو به شدت به سرفه افتادیم، از شدت سرفه به بیرون اتاقک قدم 
می ام، کگذاشتم و روی زانوهایم خم شدم. با آرام شدن شدت سرفه

ایستادم تا با نفس کشیدن هوای مطبوع، از حجم آلودگی که کمی قبل 
 هایم شده بود کم کنم.وارد ریه

 مجدداً وارد اتاقک شدم، امیر همچنان داخل بود و حاال او هم کمی
مان را با گوشه آرام شده بود. در حالی که هر دو جلوی دهان

دگی نشویم، مشغول تا دوباره مسموم به آلو مان گرفته بودیمپیراهن
های موجود دید زدن اتاقک شدیم؛ اتاقک پیش رویمان فقط به اتاقک

در خوابگاه شبیه بود، گوشه سمت راسِت دِر ورودِی کناِر پنجره، 
کانتری از جنس دیوار سالن ساخته شده بود و همین کانتر آن قسمت 

را کرد و همین شده بود که نقش آشپزخانه را از سالن اتاقک جدا می
ی به گوشه سالن داده بود. باز جای شکرش باقی بود که وجود لوله

 گر فضای آشپزخانه نبود.گاز، فقط نمایان

 رو به امیر کردم و با اشاره به گوشه دیوار گفتم:

دیدن  های راه پشیمون شدن؛خواستن دیوار بسازن، وسطتماً میح -
اش دش رهجور به حال خوبه صرفه نیست خرابش کنن، همین

 کردن.

 با این حرفم، لبخندی زد و رو به من گفت:

ای به خواستن طرح این بسازن )اشارهم چرت بگو! اوایل که میک -
ساختن، مثل االن نیست جوری طرح گچ میی اتاقک کرد( اینگوشه

 که با چوِب ام دی اف در بیارن که برادِر من.

 شون توی فرق سرم.ـ خالقیت

ها در تدایی نبود االن ازش خیلی سبکـ اگه همین خالقیِت اب
 اومد.نمی

ـ باشه آقای دکتر، االن فهمیدم که این دیوار خودش آغازگر یک 



 

 

 WWW.98IA3.IR 69 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 تحول بوده.

 ـ پس چی؟

صدایی کرد و ی بیدم که با دیدن نگاهم خندهچپ نگاهش کر -چپ
مان رد حرف به سمتی دیگر به راه افتاد. چیز خاص دیگری بینبی

روی دیواِر به قوِل یک سرویس بهداشتی هم روبهو بدل نشد. اتاقک 
 تر بود.تر و کثیفن داشت که از همه جای خانه آلودهپامیر؛ ا

با چندش رو از سرویس گرفتم و به سمت در ورودی به راه افتادم و 
 زدم:طور زیر لب غر میهمان

و که ردونی؟ پایین ضعیه؟ این خونه است یا خوکواه! این چه  -ها -
ی با خونه  جامگفتم خداروشکر سینا هوام رو داره، نگو ایندیدم 

جا بوی نداره؛ تنها تفاوتش اینه که این اون پیرزن شاشو هیچ فرقی
 داد.خاک میده اونجا بوی روغن می

 .با حرف خودم جمع شد  م بود کهزمان این صورتو هم

 با صدای امیر با بهت به سمتش برگشتم.

 عالیه. -

 ـ چی عالیه؟

 جا دیگه.این ـ

 ـ میشه بفرمایید کجاش عالیه؟

ولی پخواستم، قبول کن با این ـ خب من هم تقریباً همچین جایی می
کردم. مگه قبالً کجا زندگی جا پیدا نمیبهتر از این  که من دارم

جور بود، مهم اینه در ی خسرو هم همینخونه  کردم؟! اتاقکمی
بخوره، هم بتونم توش زندگی حال حاضر جایی باشه که هم به پولم 

 کنم.

 دونی زندگی کنی؟تونی توی این خوکـ تو می

جوری دونی کجا بود؟ با یکم تمیز کاری بهتر میشه. اینـ خوک
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 نبینش، میشه درستش کرد.

جا ـ واال من از کارهای تو سر در نمیارم. من که ابدا بتونم این
 زندگی کنم.

 تونم.زندگی کنم که می ـ تو که نباید زندگی کنی، من باید

 ـ هستیم فعال در خدمتتون.

 ها روان شدم.و با گفتن این حرف از پله

 طور که انتظار داشتم ساکت نماند و به دنبالم آمد و گفت:همان

 یعنی چی؟ -

پیش فلور و بهمن باشم، مدتی میام   خوام فعالً که نمیـ یعنی این
 صف.ن -پیشت تا بعد؛ کرایه خونه هم نصف

 ان؟خانوادت راضی ـ

 با حرص به سمتش برگشتم و بهش چشم غره رفتم تا ساکت شد.

ها ایستاده بودیم، با صدای زنی مسن، هر دو که حاال پایین پله
 متعجب به سمتش برگشتیم.

 *امیر*

شده بود خیره شده  د قدمی نزدیکرویمان که حاال چنبه پیرزن روبه
ی اده بودم؛ چرا که چهرهبودم؛ با دیدن او یاد مامان طوبی افت

درخشید و چون برفش همانند او در چادر نمازش مینورانی و هم
 منجر به ایجاد مهری عمیق درون قلبم شده بود.

ی پیرزن مثل مامان طوبی چادری سفید بر سر کرده بود و چهره
اش در قاب چادِر سفیِد گلدار، عجیب زیبا و دوست نورانی
چون ماهش توانستم نگاه از رخ هممیاش کرده بود که نداشتنی

برگ بردارم. با نزدیک شدنش ناخودآگاه بویی از ترکیب گالب و گل
توانست مثالش داد که هیچ عطری نمیگل یاس را به مشامم هدیه می

را به ارمغان بیاورد. پیرزن؛ اما برعکس مامان طوبی الغر اندام 
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برد؛ ه از آن رنج میداد کاش نوید بیماری میی تکیدهبود و چهره
اش را پنهان کند و این توانست زیبایی چهرهاما حتی بیماری هم نمی

داد در گذشته، جوانی خوش چهره بوده است که گذر زمان نشان می
 ی گل مانندش را پژمرده ساخته است.چهره

های شربت آلبالو در دستانش یک سینی مسی گرد مانند بود که لیوان
شان دل ده بودند که زیادی با رنگ زیبایرا در خود جای دا

 زد.شان به سر میبردند و هوس خوردنمی

 ـ چرا سرا پا ایستادین؟ بیاین بشینین شربت بخورین!

 کمی جلو رفتم و سینی را از دستش گرفتم و گفتم: 

 شیدین؟ راضی به زحمت نبودیم.مادر چرا زحمت ک -

 گفت:دای دلنشینش صرویی لبخندی زد و با با خوش

 بیاین بشینین، خستگی در کنین. چه زحمتی مادر؟ -

 و بعد به تخت چوبی گوشه محوطه اشاره کرد.

های ی محوطه گام برداشتم و سینی حاوی لیوانبه سمت تخت گوشه
 آلبالو را روی تخت گذاشتم و از پیرزن خواستم اول او بنشیند، به

گاه خود کرده ی تخته را تکیه طور که دستهسمت تخت آمد و همان
بود، روی آن نشست. من که نشستم، تازه متوجه شهاب شدم که 

کند، با چاره مثل ندید بدیدها نگاه میهنوز ایستاده و به پیرزن بی
ام شد و من با اشاره سر ازش صدای بلندی صدایش کردم که متوجه

 خواستم که در کنارم بنشیند.

خت چوبی آمد و شهاب که به خودش آمد با لحن شوخی به سمت ت
 نشست رو به پیرزن زیبا رو گفت:در حالی که کنار من می

ی زیبایی دارین، از صبح این جعفرآقا )پیرمرد مادر جداً که خونه -
کرد ما از اون مایه امالکی( ما رو سر کار گذاشته بود و فکر می

داراییم. اگه بهت بگم چه آسی واسمون پیدا کرده بود، دروغ نگفتم؛ 
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هاش یکی تر و تمیز، با تموم امکانات. باورت نمیشه، همسایهخونه 
های از یکی بهتر؛ یکیشون که باهام رفیق شده بود مادر؛ با دست

های تمیزش چنان این لپ بیچارم رو کشید که اگه کسی... نه با دست
زد؛ البته بنده خدا دستش زن داشتم همون وسط یک دست کتکش می

ی توی دلش نبود، از یک طرفم یکی زیادی سفت بود وگرنه چیز
 شون یک جوری بود.دیگه

 کنان گفت:اش درهم شد که پیرزن خندهبا گفتن این حرف چهره

 چجوری؟ -

ـ طوریش نبودها! فقط انگار ارث باباش رو خورده بودم، قیافش هم 
فهمم زن این بیچاره چطور جرعت زد. من نمیها مو نمیبا داعشی

لی مادر جان وبخوابه. آدم وحشت می کنه؛ کنه شب رو کنارش می
های خوبی بودن، عالی؛ اما خب به آقا جعفر گفتیم همشون همسایه

ی ای با این همه امکانات نداریم یک خونهکه نیازی به چنین خونه
 کنه.نقلی هم کفایت می

های ساعتی قبل دیده بودیم که با تعریف  ای کهبا یادآوری خانه
اش کامالً متضاد های خوب و امکانات مثال نزدنیشهاب، از همسایه

 کرد، شبیه.بود و بیشتر به خزعبالتی که شهاب همیشه تعریف می

ام گرفت که سعی کردم با زدن لبخندی از عمق گرفتن آن خنده
 جلوگیری کنم.

 پیرزن لبخندی زد و گفت:

زاد قدم هاست آدمیبقه باال سالام نکن پسر جان، طزده جالتخ -
 رسه.ی قبلی که دیدین نمیوش نذاشته، دیگه به خوبی خونهت

 نفسی گرفت و ادامه داد:

کنار امالکی که شما بهش سپرده بودید براتون خونه پیدا کنه یک  -
کرد کنم؛ دیروز پام درد میسوپری هست که همیشه ازش خرید می
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ام سپرده بود که هروقت چیزی خواستم تونستم برم خرید، نوهنمی
دیروز هم به آقای  گرد آقا حسینی )صاحب سوپری( برام بیاره.شا

حسینی زنگ زدم ازش چند قلم جنس خواستم؛ گفت شاگردش نیست 
خودش هم مشتری داره، برا همین خریدهام رو داد آقا سینا برام 

جا خالی افتاده سوال آورد. آقا سینام به خاطر کارش وقتی دید این
ام صحبت کنم ببینم به قرار شد با نوه پرسید و ماجرای شما رو گفت،

اجاره دادن باال راضی هست که اون هم قبول کرد و شما هم 
 جایین.این

 پرسیدم:

 ش نداده بودین؟پس چرا تا االن اجاره -

ام هم ـ راستش طبقه باال قبالً برای پسرم بود، وقتی که رفت؛ نوه
ها هم بعد سالالی مونده؛ این خجا برای همین نذاشت کسی بره اون

 قبول کرد کسی بیاد بره باال بشینه دیگه نظر خودشه.

که نوش شده همه کاره جداً که پسرش کجا گذاشته رفته جدا، ایناین
باعث شده بود زیادی کنجکاو بشم؛ اما به سکوتی بسنده کردم و 

مان زد شربت را دیگر چیزی نپرسیدم. با صدایش که تعارف
را نوشیدیم و کمی بعد از خانه بیرون  بخوریم از روی میل شربت

 زدیم.

که قیمت نهایی چقدر باشه و هر ماه از شهاب شنیدم که سینا گفته این
ی چه میزان اجاره بها نیاز باشه بابت این اتاقک بپردازیم را نوه

ماندیم تا بتوانیم با کند و باید تا فردا منتظر میپیرزن مشخص می
 ایشون مالقات کنیم.

اخل ماشین نشستیم؛ رو به شهاب کردم و فکری که چند وقتی د
های پیرزن دستگیرم شده بود را به زبان آوردم ای بود از حرفدقیقه

 و گفتم:
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استی؛ این خانمه گفت که دیروز سینا رفته پیشش واسه دیدن ر -
خونه، من که تازه همین دیروز تخلیه کردم. سینا چطوری با همین 

 سرعت پیگیر شده؟

که با بند کمربندش مشغول بود با این حرفم دست از کمربند شهاب 
زل  -طور زلکشید و با بهت نگاهم کرد؛ ولی چیزی نگفت. همین

کرد که دستم را جلوی صورتش تکان دادم تا متوجه من نگاهم می
 بشه که یک دفعه گفت:

طوری شده. عصبانی یز دیگه، تا دیروز از بهمن شنیدم که اینچ -
 کارمندمون ناراحتیم رو دید، گفت سینا برادرش امالکی بودم؛ وقتی

 داره به اون بسپارم تا کارها رو راست و ریست کنه.

 ـ تو که گفتی بیرون شهر بودی.

 دوباره کمی فکر کرد و گفت:

رادر من، نرفته بودم بمیرم که باالخره اومدم. اگه زودتر اومده ب -
موقع بهمن ماجرا  م شرکت اوناومدم کمکت، وقتی رسیدبودم می
 رو گفت.

 ـ مگه عصر کسی از کارمندها توی شرکت بود؟

 ـ بازجوییه؟ اضافی کاری وایساده بوده.

 -گفتم؛ با سکوتش نگاهی به او کردم که دیدم زل« آهانی» 
 کنه که گفتم:نگاهم می  زل

 افتی؟حاال چرا راه نمی -

 بیفتم.اول اگر سوالی دیگه داری بپرسی بعد راه  ـ هیچی گفتم

 ـ نه فعالً که هیچی.
 بچه "پررویی" زیر لب گفت و راه افتاد.

 *شهاب*

نفسی از روی آسودگی کشیدم؛ خوب شد نفهمید که چقدر چرت و 
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پرت گفتم. زیر چشمی نگاهش کردم؛ سرش را به شیشه ماشین تکیه 
  داده بود و در فکری عمیق غرق.

م، چیزی بفهمد با خود فکر کردم اگر از مزخرفاتی که نثارش کرد
ن آن زمان چه کنم؟ چگونه او را از نیت خود آگاه کنم؟ اگر او از م

 روی بگرداند، آن زمان من بدون او چه کنم؟

سکوت فضای ماشین را فقط موزیک مالیمی که در حال پخش بود 
ی فرمون ریتم شکست. با ریتم موزیک، به ظاهر روی دستهمی

د، از اکنون به خاطر خبطی که گرفته بودم؛ اما درون دلم آشوب بو
که او آگاه شود از ترسیدم از اینمرتکبش شده بودم، نگران بودم؛ می

اش که من باعثش بودم. آشوبی که مرتکبش شده بودم و از آوارگی
چه که ترکیبی از این از شرم، از خجالت، از حقارت و هر آن

داشتم پس از ن واهمه آترسیدم. بدتر از های آزاردهنده باشد، میحس
 فهمیدن این موضوع چگونه با من برخورد خواهد کرد.

گشت، جلویش نباشم، نباشم کاش زمانی که از این موضوع آگاه می
 تا این حس آزار دهنده را تحمل نکنم.

توانست خیلی بهتر از ی این حس شاید میدانستم تجربهآن روز نمی
 آن اتفاق باشد.

*** 

ها روی زیلویی که وهی از خرده چوبداخل کارگاه کنار حجم انب
کنار میز بزرگی که وسط کارگاه پهن کرده بودیم، نشسته بودیم و 

من نیز با ولع مشغول خوردن املت ساخت دست امیر بودم که امیر 
 گفت:

 فردا امتحان دارم. -

طور که در دستش نگهش ای دیگر گرفت و هماننگاهش کردم؛ لقمه
 رد:داشته بود حرفش را کامل ک
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ی این خانمه رو ببینم، عد از دانشگاه میرم امالکی دوستت تا نوهب -
 خواد اجاره بده یا نه.بدونم نظرش چیه؛ باالخره خونه رو می

 لقمه را با لیوانی آب قورت دادم و گفتم:

 ساعت چند امتحانت تموم میشه؟ -

 ـ ساعت یازده، چطور؟

 سینا.ریم پیش ـ میام دنبالت، از اون ور با هم می

خوام به جاش هم زیادی از کار و زندگیت افتادی، نمیـ تا همین
 خاطر من به ضرر بیفتی.

خوان؟ جز ـ ضرر چی امیر؟ مثالً توی اون شرکت از من چی می
ترجمه یکی دو تا برگه که اون هم کار یکی دو ساعته، بعدش هم 

وقتی هم دانشگاه باشم   من هم فردا امتحان زبان تخصصی دارم
 رکت نمیرم، باهات میام.ش

 ـ ولی... .

ام، حرف توی دهن امیر ماسید و هر دو با صدای زنگ گوشی
ی توی دستم را داخل ی فلور، لقمهسکوت کردیم. با دیدن شماره

هایم را توی هم کشیدم. آسایش دستی جلویم پرتاب کردم و اخمپیش
این آرزو آرزوی این روزهایم شده بود؛ اما با وجود فلور هیچ وقت 

 شد.محقق نمی

 با صدای امیر نگاه از گوشی در حال زنگ گرفتم و به او دادم:

 چرا جواب نمیدی؟ -

 ـ فلوِر.

 ـ خب باشه، ببین چی میگه؟

از ناچاری گوشی را به دستم گرفتم و کالفه موهاِی توِی صورتم را 
مان شده بود، به عقب دادم. از روز مهمانی خسرو که با هم بحث

خواستم ببینمش. با مکث خواستم ه دیده بودمش و نه میدیگر ن
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جواب بدهم که قطع شد، گوشی را باال گرفتم و به امیر نشان دادم و 
 در همان حال گفتم:

 قطع شد. -

و بعد گوشی را روی سفره پرت کردم، خواستم مجدد مشغول شوم 
هایم را از روی حرص که دوباره صدای زنگ گوشی مانع شد. چشم

 فشردم و زیر لب غر زدم: رو هم

 ول کن نیست. -

گوشی را که قصد ساکت شدن نداشت را از روی سفره چنگ زدم و 
های کنار زیلو را که هر کدام به طرفی از جایم بلند شدم و صندل

ای رفتم، سپس تماس را پرتاب شده بودند را به پا کردم و به گوشه
 برقرار کردم:

 ـ کجایی؟

 ام.ـ سالم، خونه

 ت خرید؟ات؟! منظورت همون آپارتمانی نیست که بهمن واسهونهـ خ

 کنه؟ی بهمن؛ چه فرقی میـ حاال خونه

 بینم.ـ فرقش اینه که من االن تو همون خونه نشستم؛ ولی تو رو نمی

 خودم را از تک و تا نینداختم و گفتم:

 ی بهمنم.خونه ی بهمِن؟ من هم نگفتمجا خونهه نمیگی اونمگ -

 اش کو پس؟ی نو مبارک! شیرینیهـ خون

کرد، پوزخندی زدم و من هم با تمسخر اضافه ام میداشت مسخره
 کردم:

بینه هم سنی تون آسیب میت ضرر داره؛ هم پوستیرینی واسهش -
 ازت گذشته بهتره به فکر سالمتیت باشی فلور جون!

ایشگاه از داخل آر کنم، مطمئناً فردا بایداش در میدانستم حرصیمی
 طور هم شد چون با حرص گفت:کردم؛ همینجمعش می
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رام مهم نیست کدوم قبرستونی شهاب! کنترل تو از دست من ب -
خیلی وقِت خارج شده. زنگ زدم فقط مهمونی فردا شب رو 

یادآوری کنم، هر جا هستی فردا شب باید رأس ساعت هفت شیک و 
کل دنیا رو بگردم، ده شکنم؛ باید! وگرنه موقر ببینمت. تاکید می

ش جونیت رو تو -گردم و اون سوراخ موشی رو که دوست جونمی
کنم و اون زمانه که از کارت پشیمونت قایم کرده باشی رو پیدا می

 کنم.می

 زمزمه کردم:

 خطرناک شدی فلور. -

 ـ همینی که هست، یادت نره چی بهت گفتم.

 که تو من رو ایـ نه! این لحظه رو یادم نمیره، هیچ وقت؛ لحظه
که من رو، کنی که دوستش ندارم. اینمجبور به انجام کاری می

که داری با فروشی، اینپسرت رو به راحتی آب خوردن داری می
که باید اعتراف کنم کنی، اینهای اطرافت بازی میزندگی آدم

 کنم که...م دارم شک میک -که کمشناسمت، ایننمی

توجه به من سرد، بیهم؛ با لحن خوننگذاشت بیش از این ادامه بد
 گفت:

کنی، برای من فقط مهمونی فردا شب رام مهم نیست چی فکر میب -
 کنی!نهام رو فراموش بینمت. بهتره حرفمهمه؛ فردا شب می

 و با این حرف گوشی را قطع کرد.

گذشت؛ گوشی به ام با فلور میدقایقی از از قطع ارتباط تلفنی
کم احساس هراس  -کردم. کملور فکر میهای فبه حرف دست،

کردم از وجود پدری به اسم بهمن و مادری به اسم فلور. دقیقاً می
دانستم تا حاال چه نقشی را در زندگی پرفراز و نشیبم بازی نمی
های خطرناکی باشند. توانند آدمام که میکردند؛ اما این را فهمیدهمی
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های المفهوم بهمن و مهمونیحداقل این را از قرارهای کاری مجهول
هایی که اش برای عقد یک سری قرارداد نامعلوم و بازیپوششی

شد، فهمیدم. حاال هم که از فلور درون همین مراسمات برگذار می
کرد اوج خالف فلور توی اش فکر میشنیدم. همههای تازه میحرف

های مخصوص های دوستانش آن هم با خوردن نوشیدنیمهمانی
شد؛ اما در این مدت کوتاه فهمیدم که فلور شان خالصه میخود
رو  تر باشد. حداقلش این بود که بهمنتواند از بهمن هم خطرناکمی

ها شد فهمید چه کاره است؛ ولی فلور زرنگتر از این حرفبود و می
 کرد.تر برخورد میبود و محتاط

سمتش با صدای امیر دست از افکار درهم و برهمم کشیدم و به 
 برگشتم:

 شده؟چی -

قهر   . به خاطر موضوع خواستگاری باهاشـ چیز خاصی نیست
 و.قراِر فردا شب ر بودم، زنگ زده بود یادم باشه

 خوای چه کار کنی؟ـ حاال می

 ـ هیچی، مجبورم برم خواستگاری.

ـ چرا مجبوری شهاب؟ چی مجبورت کرده؟ زندگی دختر مردم به 
 ه نکن.کنار، زندگی خودت رو تبا

ـ میگی چه کار کنم امیر؟ این زن حرف من رو بیست و سه سال 
خوام به حرفشون راه بیام تا دست از سِر من نفهمید، حاال بفهمه؟ می

بردارن. فوقش به دختره میگم ازش خوشم نمیاد، وقتی جواب نه رو 
فهمه خود دختره نخواسته و مشکل از من اون به من بده؛ فلور می

 اون موقع چی داره بگه؟ اه! نبوده؛ ببینم

و با گفتن این حرف امیر را به کناری زدم و خودم را به سمت 
محوطه کارگاه کشاندم. باز هم مثل همیشه، به طرف شیر آب گوشه 
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حیاط رفتم و بعد از جاری شدن آب از داخل شیر، سرم را که حاال 
شد را به زیر شیر آب بردم تا کمی از از درد داشت منفجر می

 التهاب درونم کم کنم.

 خسته بودم؛ زیاد، خیلی زیاد!

به تصویر ماه در دل آغوش چادر سیاه شب می نگریستم، ماه کامل 
نشده بود و شکل هاللی داشت. شاید او هم خسته بود؛ از فشار 

ها، از بودن دردل راز شب، از روزگار، از بودن دردل سیاهی
ها را به دوش بود بار سختی شنیدن غم مردم َوَوَو... او هم نتوانسته

بکشد و این همه غم را تاب بیاورد؛ خمیدگی کمرش نشان از این 
 داد.ناتوانی می

من اما کمرم خم نشد، اشکم جاری نشد، رازم فاش نشد، دردم برمال 
ام تا قلبم از این فشار لعنتی، کمر اش ماند داخل سینهنشد؛ اما همه

له کند و چه درد بزرگی است، راست نکند و دهلیز را در خود مچا
درد بزرگی است که قلب از آزار خانواده در هم بمیرد و تو در 

 سکوت بمانی.

ها را داشت، این هاللی سفیدروی با دیدن چشمک ماه اما ستاره
های اطرافش، کورسوی امیدی برای کمر راست کردن دارد ستاره

 که در اواسط ماه، کامل می شود، قلب بی نوای من چه؟

 ـ به چی فکر میکنی؟

 م.ـ به زندگی

ـ هیچ وقت از موقعیتی که درش قرار داری، گله نکن! حتی اگه 
بیماری سختی داری و مدت زیادی فرصت نداری، حتی اگر به گناه 

کنن، حتی اگه از زور فقر مجبور باشی نکرده دارن مجازاتت می
از  دستت رو پیش این و اون دراز کنی، حتی اگر عزیزترینت رو

که تحت شرایطی اون رو ازت بگیرن، حتی اگه با دست بدی یا این
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مهر، مجبور باشی تن به خواسته غیر ی بیوجود خانواده
شون بدی. چون قبل ورودمون به دنیا، زندگیمون رو با تمام منطقی

شرایطش پذیرفته بودیم، مهم این نیست تحت چه شرایطی زندگی 
 یطی که بودیم، واقعا زندگی کردیم.کردیم، مهم اینه که در هر شرا

سپس به پهلو رو به من چرخید و دستش را تکیه گاه سرش کرد و 
 گفت:

تر شدی، تند خو و تند رو شدی، فکر نکن وقتی ین روزا عصبیا -
معرفت نیستم، خبرم؛ نه، بیساکتم و چیزی نمیگم یعنی از حالت بی

تر بودی، ، قبلنا شوخکنیبینم که داری خودتو اذیت میبینمت، میمی
بینم، انگار عوض شدی، آدم اما االن مدتِی که شهاب گذشته رو نمی

شده؟ با من حرف بزن! از غمت بگو. اون چی ای شدی.دیگه
زد اما االن دیگه اون برق چشمات همیشه توش شیطنت موج می

شیطنت هم خیلی وقته که خاموش شده؛ اگه ماجرا مربوط به 
 یته، شاید بتونیم با کمک هم..خواستگاری اجبار

 نذاشتم ادامه بدهد، یرای همین گفتم:

ه امیر، این مشکل مِن؛ خودمم باید حلش کنم. راستش به این ن -
تونم در مقابلشون کوتاه بیام، فقط تنها کورسوی نتیجه رسیدم که نمی

م امیدم همون دختره است که امیدوارم بتونه جواب نه بهم بگه. خودم
تونم بکنم؛ تنها کاری که میتونم بکنم اینه که فعال نمی کار خاصی

 باید باهاشون راه بیام.

ـ چرا باید باهاشون راه بیای؟ مگه چه نقطه ضعفی داری که دارن 
 ازش استفاده میکنن.

قدر تابلو بودم؟! نه امکان ندارد، با تعجب نگاهش کردم، یعنی این
ین عفی خود اوست؛ برای همنباید امیر بفهمد، نباید بداند که نقطه ض

 گفتم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 82 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 چه نقطه ضعفی؟ -

دونم، آخه تو رو هیچ وقت در مقابل اونها به این شکل ـ چه می
ت درمونده ندیده بودم. اصوالً برای هر مشکلی از جانب خانواده

ت که شهاب دیروز تبدیل شده زندگیریختی. چیطور به هم نمیاین
 شناسمش.شده به کسی که اصال نمی

ت مورد رسم که تو از طرف خانوادهیجه میکم به این نت-رم کمدا
 تهدید قرار گرفتی، یا شاید یه اتفاق دیگه.

 وزخندی زدم و گفتم:پ

من. نمیتونن تهدیدم کنن؛ چیه؟ فکر گران نباش، به قول تو خانوادهن -
م کردی نکنه مثل این فیلما شرط کردن اگه با فالن دختر ازدواج نکن

 مم میکنن یا چمیدونم عاق والدینم کنن.از ارث محرو

 ـ دروغ چرا؟ راستش اولش فکرم رفت سر همین موضوع...

ـ دکتر ما رو باش، فلور اصال میدونه عاق والدین یعنی چی؟ شاید 
خودش صد بار عاق والدین شده خبر نداره. ولی اولی رو خوب 
اومدی، بحث میراث و این چیزا که هست ولی فلور توهم برش 

ته اگه با تک دختِر کوروش ازدواج کنم، بعدها که کوروش داش
م بمیره، اموالش به دخترش میرسه، دخترشم تمام اموالشو کمال و تما

 در اختیار شوهرش قرار میده.

 پوزخندی زدم و ادامه دادم:

ه، به خیالش فکر کرده اگه دختره هم بخواد ثروتش رو در ه -
؛ قسم خوردم به هر جور که اختیارم بذاره میذارم دستش بهش برسه

 شده نذارم فلور دستش به اون مال و اموال برسه.

 ـ کمکی از دست من ساخته است؟

ـ دمت گرم رفیق، تو فقط برام دعا کن؛ دعا کن دختره راضی بشه 
 که بهم "نه" بگه.
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 ـ ان شاء هللا هر چی که خیره پیش بیاد.

 ـ ان شاء هللا.

*** 

حبت سته بود و داشت با تلفنش صرویمان نشبه دختری که روبه
اش هر از چند گاهی موهای مش کرده کرد نگاهی گذارا انداختم؛می

ها را مدام از صورتش ریخت و مجبور بود آنتوی صورتش می
کنار بزند. عینک بزرگ طبی با فِریم مشکی روی صورتش، به 

س سر تا پا مشکی بر تن آمد؛ بور بود و لبااش میی کشیدهچهره
شت. بسیار جدی بود و این را از طرز حرف زدنش با کسی که دا

برای بار اول با ما مواجه   پشت خط بود فهمیدم. البته وقتی هم که
شد از آن مان را داد. معلوم میشد، با لحنی سرد جواب احوالپرسی

 ست.ی از خود راضی ادخترهای از دماغ فیل افتاده

کن؟ مریض بیچاره چه  ـ مگه بهت نگفتم حواست رو درست جمع 
خوام چیزی بشنوم، خب، خیلی خوب. دیگه نمیگناهی کرده، خیلی

 فردا صبح میام تکلیفت رو مشخص می کنم، به سالمت.

اش را درون کیفش انداخت و خودش را کمی با اتمام تماسش، گوشی
جا کرد و رو فلزِی تاشوِی قدیمِی موجود در بنگاه جابه روی صندلی

 به ما گفت:

 شنوم.خب آقایون، می -

وجور کرد و مستقیم رو به زن کرد و امیر کمی خودش را جمع
 گفت:

ببینید خانم، من از بچگی به همراه مادرم در یک اتاق نگهبانی  -
کردیم؛ کمی بعد که بزرگ ی عمارتی در زعفرانیه زندگی میگوشه

صاحب عمارت بعد   شدم، نگهبان عمارت شدم، بعد از فوت مادرم،
اش بود، قرار ک سال من رو از عمارت انداخت بیرون. خب خونهی
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دادی هم که باهاش نداشتم که دستم به جایی بند باشه، واسه همین 
 تونستم بکنم.اعتراضی هم نمی

ها رو براتون گفتم تا بدونید یه جوون دانشجو که تا حاال نگهبان این
بولی هم نداره، ، االن هیچ پس انداز قابل قی ویالیی بودهیه خونه

 نمیتونه بیش از یه مقدار اندکی پول پیش بده؛ اجاره هم امیدوارم
 باهم کنار بیایم.

زن که تا حاال ساکت بود، با سکوت امیر ابروهایش را باال داد و 
 کی بعد کنجکاوانه پرسید:

وقت چطوری بخشید که این رو میگم؛ شما که کار ندارید، اونب -
 خونه بر بیاید؟خواید از پس کرایه می

 امیر نفسی گرفت و گفت:

 کی گفته من کار ندارم؟! -

ز ـ خودتون االن گفتید که قبال نگهبان بودید و به خاطر خروجتون ا
زدید، طبیعتا االن نباید کاری داشته ای که ازش حرف میخونه

 باشید.

 امیر با آرامش خاص خودش گفت:

م، درآمدم بیشتر از نجاری هم مشغول هست راستش من توی کارگاه -
 جا تأمین میشه.اون

 زن سرش را به عالمت تایید پایین و باال کرد و مجددا گفت:

 چقدر پیش میتونی بدی؟ -

 من که تا حاال ساکت بودم گفتم:

 اصال نگران پول پیشش نباشید. -

زن که تا حاال روی صحبتش با امیر بود با حرفی که زدم رو به 
 گفت: سمت من کرد و با لحن بدی

 شما؟ -
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 خونسرد گفتم:

 قراره همخونه بشیم. منم با ایشونم، یعنی -

 زن نیشخندی زد و گفت:

 !نکنه شمام سرایدار اونجا بودی -

 ی!که شمام زیادی کنجکاوـ نه، اما مثل این

 جاره میدم.م رو به کی اـ باالخره باید بدونم خونه

 امیر مثل قاشق نشسته پرید بین صحبت و گفت:

ن م، شما قراره خونه رو به من اجاره بدین، منم چهل تومخان -
گاهی میاد سر میزنه بهم، بیشتر ندارم واسه پول پیش؛ دوستمم گه

 چون با هم تو کارگاه مشغولیم.

 با حرص به او گفتم:

 چی داری میگی واسه خودت؟ -

 سپس رو به زن کردم و ادامه دادم:

ر اجاره میدی؛ چهل و داری به دو نفخانم تو فرض کن خونه ر -
   تومن هم من میذارم رو پول پیش، رهنش می کنیم.

 زن خندید و گفت:

ی حیاط دار با همه امکانات مجزا یادیتون نکنه آقا! خونهز -
که زیادی بهتون خوای با هشتاد تومن رهن بگیری؟ مثل اینمی

خوش میگذره، من هشتاد تومن میگیرم واسه پول پیش اجاره، نه 
 رهن.

 زدن این حرف، با تعجب به امیر نگاه کردم، او نیز دست کمی از با
  من نداشت؛ آرام رو به او گفتم:

ی طبقه باال رو میگه، همون که دیوارش آغاز میر؟ این اون خونها -
 تحول ساخت این بوده؟

ای که دیدیم، از حرص نیشخندی زدم و دفعه با یادآوری خانهیک
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 گفتم:

ای که یگذره؛ خونهمه به شما بیشتر خوش کنه خانم، مثل این -
ی آغاز خلقت تار عنکبوته و از در و دیوارش خاک و گرد نشانه

ش در نظر واسه رو میخوای هشتاد تومن پول پیش ریزهغبار می
بگیری، این مقدار رو برای کجای اون خونه دقیقا در نظر گرفتی؟ 

یش یا پله برای نمای با سنگ مرمرش یا سرویس بهداشتی اروپای
ترسی پات رو تو اون خانم محترم، خودتم می چنانیش؟برقی آن

ات میشی معلوم قدر نذاشتی که وقتی وارد خونهآلونک بذاری، اون
ای، کارتون و خاک رو سرت آوار میشه، نیست از کدوم جهنم دره

جا رو خاک گرفته که نمیشه اصال نفس کشید، تمیز قدر اوناین
ای هم ک ماه وقت می خواد حاال بماند که هزینهکردن چنین جایی ی

وقت برای شست و شو و بازسازی مجددش باید در نظر گرفت، اون
 شما چه توقعی داری؟

شد ناراحت شده، از جایش بلند شد و هایم معلوم میزن که با حرف
 به سمت در خروجی رفت. با رفتنش امیر رو به من کرد و گفت:

 نگی؟ یمیری یه لحظه چیزمی -

 ـ مگه ندیدی چی گفت؟ دختره فکر کرده با هالو طرفه.

 به قصد در آوردن ادایش درهم کردم و گفتم: صورتم را سپس 

 هشتاد تومن. -

 عادی شدم و گفتم:

 باش، تو گفتی و منم گفتم چشم! -

 ـ حاال من تواین هاگیر واگیر خونه از کجا گیر بیارم؟

ز شد و زن مجدد خودش را آمدم جوابش را بدهم که در امالکی با
داخل انداخت و یا چشمانی غمزده اما لحن به محکمی قبل رو به 

  امیر گفت:
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ی اون جا فکر نکرده بودم، براش هم استش هیچ وقت به اجارهر -
قیمتی در نظر نگرفته بودم. حاال که میگی دانشجویی و کار درست 

پول پیش داری ت، هر چقدر جا در اختیارو حسابیم نداری، فعال اون
خواد بندی؛ اجاره هم نمیبده به من، به همون اندازه قرار داد می

 اما... ولش احتیاجی ندارم،پبدی، چون به 

من و امیر متعجب به او که ناگهانی تغییر رویه داده بود، خیره 
 بودیم که ادامه داد:

 جای اجاره باید کاری برام انجام بدی. به -

*** 

 ـ چرا قبول کردی؟

 چرا قبول نمی کردم؟ ـ

 ـ مرد حسابی، تو که اینو نمی شناسی، نکنه کلکی توی کارش باشه.

 ـ چه کلکی مثال؟

که اگه هر اتفاقی واسه پیرزنه بیفته بعدا یقه دونم؛ مثالً اینـ چه می
 ی تو رو میگیرن.

دونه مادر بزرگش زیاد زنده نمیمونه؛ اینم کار ـ نه بابا، خودشم می
 نمیتونه ول کنه بیاد سراغ مادر بزرگش که.و زندگیش رو 

 ـ تو چی؟ تو میتونی؟

جا نمیتونستم پیدا ای داشتم شهاب؟ جایی بهتر از اینی دیگهارهچ -
گاهی کارهای کارگاه رو بیارم خونه تا اون بنده خدا کنم؛ مجبورم گه

 هم تنها نباشه؛ البته در این بین به کمک تو هم نیاز دارم.

 هستم.ـ من نوکرتم 

 ای گذاشتم.گوشه وهم چسب زدم  را با این حرف، آخرین کارتون

که مادربزرگ ی پیرزن تعجب کردم؛ از ایناولش از پیشنهاد نوه
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خواست بسپاره دست دو تا جوونی که نمیشناسه، اگه پیرش را می
ای بود چی؟ باید مادر بزرگش رو به امون غیر از ما، کِس دیگه

 رفت؟یکرد و مدونفر رها می

ی پیرزن، با پیشنهادش هر یاد چند ساعت پیش افتادم، زمانی که نوه
 دوی ما را غافلگیر کرد.

 )فلش بک به چند ساعت قبل(

زن که حاال روی همون صندلی نشسته بود و در حالی که دستانش 
فشردشان، ابتدا نگاهی به هم می  را در هم گره کرده بود، مدام به

تیر نگاهش روی امیر ثابت ماند و رو   هر دوی ما انداخت، سپس
 به امیر گفت:

ـ از آقای سالمی )سینا( شنیدم که دانشجوی روانشناسی هستی، مثل 
های امدادی رو های کمککه از دوستتون شنیده بودن دورهاین

هاست که در بورسیه پذیرفته شدم، اما به علت ببینید من مدت دیدن؛
م که ایشون رو بهش بسپارم و تنهایی مادربزرگ، کسی رو نداشت

اید ببعد بتونم دنبال کارای خودم برم؛ مادربزرگم بیماری قند داره و 
بار دیالیز بشه، علت ضعفشون هم به همین خاطر هر چند مدت یک

هست، من نیاز دارم کسی باشه تا مدام حواسش به مادر بزرگ 
باشه، چمیدونم قندشون رو چک کنه، فشارشون رو بگیره، 

ها هم مواظبش باشه، راستش وهاش رو به موقع بهشون بده؛ شبدار
هاست تنها زندگی کرده، فقط نیاز به پرستار از تنهایی نمیترسه، سال

ها بیداره و به عبادت میگذرونه، روزها بعد اینکه داره؛ اکثر شب
زن همسایه هم کلید خونه رو داره   انسولینش رو میزنه می خوابه.

به غذا سر میزنه و هم به مادر بزرگ، تا اگه و روزها میاد هم 
 اتفاقی افتاد بتونه بهم خبر بده.

تا حاال به دنبال این نبودم کسی رو به عنوان مستأجر بیارم باال سر 
بار رو گفتم یه مادر بزرگ. آخه به هر کسی اعتماد ندارم ولی این
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فرصتی به خودم بدم و توی این یک ماه هر کس تونست با این 
یط کنار بیاد، منم باهاش کنار بیام و ازش کرایه خونه نگیرم شرا

ولی در عوض تمام هوش و حواسش رو بده به مادر بزرگم؛ 
اجباری نیست، هر کس جز شما هم بود این پیشنهاد رو مطرح 

ش با خودتوِن، فکراتون رو بکنید با من تماس کردم؛ دیگه بقیهمی
 بگیرید.

غذی نوشت و آن را روی میز و بعد شماره تماسش را روی کا
گذاشت و به سمت امیر هولش داد و زیر لب از هر دوی ما 

 خداحافظی کرد و رفت.

ن سینا که تا آن موقع بیرون مغازه ایستاده بود، مدتی اندک از رفت
 زن، به داخل مغازه قدم گذاشت و رو به ما کرد و گفت:

هست، اگه دیگه هم  کنید؟ راستش یه مشتریکار میشد؟ چیـ چی
 ها برن ببینن.خواید بگم اوننمی

امیر که تا آن لحظه ساکت بود، با اندکی تأمل رو به سینا کرد و 
 گفت:

 ـ اگه بشه تا آخر شب بهم فرصت بده، فکرام رو کنم خبرت می کنم.

وقتی که به کارگاه رسیدیم، امیر با تصمیمش غافلگیرم کرد، فکر 
دانست ئولیت را حکمت خدا میمس کردم قبول کند، اما قبول ایننمی

و من هم سعی نکردم مخالفت کنم، من مسبب این حال و روزش 
 اومدم.بودم و من هم باید با تصمیمش کنار می

 از فکرهای در هم و برهمم دست کشیدم و رو به امیر کردم و گفتم: 

بیرون   ها، یه سری از وسایلت از کارتونشونـ اینم از کارتون
 کارتونشون رو عوض کردم.ریخته بود، 

گرفت، رو ی تکمیل شده میکه اسپری رنگ را روی قطعهدر حالی
 به من لبخندی زد و گفت:
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 کنم.ـ دستت درد نکنه داداش، جبران می

 کاری نکردم که.  خواد جبران کنی،ـ تو فقط باش، نمی

نگاهی به ساعتم کردم پنج عصر بود، باید زودتر خودم را به 
 ندم.عمارت میرسا

 روبه امیر کردم و گفتم:

 گردم.ید برم، شب بعد مراسم دوباره برمیمن دیگه با -

اواسط کارش بود که دست از کار کشید به سمتم آمد؛ دستی روی 
 شانه ام گذاشت و زمزمه کرد:

 ـ توکل به خدا، مراقب خودت باش.

 دستم را روی دستش که روی شانه ام قرار داشت گذاشتم و گفتم:

 دعا کن. برام -

چشمانش را از روی رضایت روی هم گذاشت و من از حمایت 
 تر.برادرانه اش گرم شدم و نسبت به تصمیمم مصمم

*** 

ای اتاقم ایستاده بودم و به ی قدی به رنگ سورمهروی آینهروبه
ای سیر با ام نگاهی انداختم. فلور کت و شلواری به رنگ قهوهچهره

رنگ کت و شلوار را از قبل تدارک  پیراهن نباتی و کراواتی به
توی تنم نگاهی انداختم؛ لباس در تنم  شدیده بود؛ به سلیقه

درخشید، موهای مشکی رنگم را به سمت باال شانه زده بودم و با می
ها را ثابت نگه داشته بودم، به سفارش فلور شش تافت مخصوصم آن

ه کبه هر سازی  تیغه کرده بودم، زیاد دوست نداشتم، اما باید فعالً 
رقصیدم. صورت بدون ریشم من را کم سن و سال نشان زد میمی
 بود.نداد و این خیلی برایم جالب می

روی در ورودی اتاقم نگاهی انداختم، روی دیوار روبه به ساعت
هنوز تا ساعت هفت، ربع ساعت مانده بود. ترجیح دادم زودتر 
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 ر نیامده.خودم را به ماشین برسانم تا فلور صدایش د

ها که سرازیر شدم، اولیا حضرت حاظر و آماده روی راحتی از پله
نشسته بود، پای راستش را روی پای چپشش انداخته بود و با 

کشید که صدای تیک ارسال رفت، به ثانیه نمیاش ور میگوشی
پیامک و مجددا پشت بندش صدای اعالن پیامکی دیگر از گوشی 

ی حس و حال عمارت بهمن را دلبندش، سکوت فضای سالن ب
 شکست.می

ین به ناگاه یاد خاله طوبی افتادم، همیشه آرزو داشت برای امیر آست
ی . همیشه صحنهایم شدهتلخ مهمان لب ناخودآگاه لبخندی  باال بزند،

 روزی که برای خواستگاری امیر آرزو داشت اتفاق بیفتد را برایمان
رفت، به من هم اش میاشتهکرد و قربان صدقه عروس ندترسیم می

گفت غم چیزی زند، میگفت برای من نیز خودش آستین باال میمی
ی من و دانست رابطهمی کند.را نخورم، خودش برایم مادری می

ی یک مادر و پسر معمولی نیست، برای همین فلور مثل رابطه
دانست شهاب کرد؛ دیگر نمیهمیشه این را به من گوشزد می

 هاست.از این حرف تربیچاره

رحم شدم و به دنیای بیبا صدای بهمن، از فکر خاطراتم دورتر می
 تر.این روزهایم نزدیک

 ـ پس چرا نشستی؟ پاشو بریم دیگه.

 روی صحبتش با فلور بود و بعد به سمت من آمد و گفت:

 قت.ندزدنت یه و به چه خوشتیپ شدی پسر، -

مت در خروجی راه افتاد. ای زده و به سو با گفتن این حرف قهقه
های ریز راه راه سفید بر و شلوار مشکی با خط نگاهش کردم؛ کت

لباس فلور   اش نبود؛ برعکس او،تن کرده بود که اصال برازنده
واقعاً زیبا بود و معلوم بود خیلی وقت است که در تدارک امشب 
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تر برنامه چیده است. لباس فلور یک مانتوی مشکی بلند تا کمی بلند 
شد، جا تا پایین آزاد میشد و از آنبود که تا کمر تنگ می از زانو

هایی بزرگ به رنگ سفید کار شده بود و از این پایین مانتو گل
های سه ربعش کار شده بود، طرح گل کمی ریز تر روی سر آستین

این لباس را با ساپورت تنگ مشکی به هم پیوند داده بود، روسری 
ش را ماهرانه بر سر کرده بود و موهای مش اساتن سفید مشکی

 اش را روی صورتش آزادانه به صورتی کج رها کرده بود.کرده

هه، زن و شوهر با هم ست کرده بودند، اما بهمن  پوزخندی زدم؛
 کجا و فلور کجا!

که محلی بدهد از با رفتن بهمن، فلور از جایش بلند شد و بدون این
نجا در سالن را باز کند، که همارفت تا کنارم گذشت، دستش می

 متوقف شد و به سمتم برگشت و گفت:

ادت نره چی بهت گفتم، کافیه دست از پا خطا کنی شهاب، ی -
 دونم و تو.وقت من میاون

به سمت در برگشت، در باز کردن در ممانعت ورزید و در همان 
 که برگردد گفت:حال بدون این

و کلک دوست عزیزت رو از نفهمیدم با دوز  در ضمن، فکرنکن -
 عمارت خسرو بیرون کردی تا دستم بهش نرسه.

 برگشت و با تفریح نگاهم کرد و زمزمه کرد:

الم من رو به رفیقت برسون، بگو مواظب پیرزن بیچاره باشه؛ س -
 قای دکتر سپرده.اش اون رو دست یه آآخه َنوه

 سپس پوزخندی زد و از سالن خارج شد.

هایم را به هم فشردم و عصبی لگدی به با رفتنش از حرص لب
ای که کنار دستم بود زدم. میز خاطره با تمام ی میز خاطرهپایه

های چوبی های محبوب فلور از هم پاشید و از برخورد قابعکس
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ها صدای نسبتا مهیبی را در مورد عالقه فلور با کف سرامیک
ها با فضای سرد سالن عمارت ایجاد کرد؛ با ایجاد صدا، خدمه

توجه به نگاه کنجکاو و هراس خودشان را به سالن رساندند؛ بی
. با متعجبشان به سمت در رفتم و از سالن عمارت خارج شدم

خروجم در ورودی را محکم بستم و خود را به بنز مشکی رنگ 
 بهمن، که حال هر دو در آن مستقر شده بودند رساندم.

و به اطرافم زیر چشمی  روی مبل سلطنتی فیروزه فام نشسته بودم
کردم. تعجبی نداشت که کوروش هم مثل بهمن عاشق نگاه می
ی سکونت کوروش از منطقه های بزرگ و اشرافی باشد؛عمارت

عمارت هم گذشته بود و هیبت بزرگ و با نمای سفیدش از عمارتش 
ی عمارت در مقابل قصر، حقیر جلوه قصری ساخته بود که کلمه

کردیم که در طرف ود از سالن بزرگی گذر میکرد. در بدو ورمی
های گل سرخ برگراست، یک حوض مثلثی موجود بود که گل

غلتان در آب روان داخل حوض نمای زیبایی را ایجاد کرده بود؛ در 
جا، شدی که هنگام گذر از آنای بزرگ میسمت چپ متوجه گلخانه

روشی ل فگکند، گویی در بوی گل چنان مشامت رو نوازش می
جا را نداشته داری و قصد بیرون آمدن از آنبزرگی گام بر می

 باشی.

پشت حوض مذکور اتاقی بزرگ وجود داشت برای زمانی که 
گذارند، از اتاق به عنوان اتاق مهمانان زیادی قدم در عمارت می

زمانی فهمیدم که خدمه از فلور خواست   پرو استفاده کنند. این را
خواهد تعویض کند، آن زمان لباسش را اگر میقبل ورود به داخل، 

تر انتخاب زد که ای کاش لباسی مناسببود که فلور زیر لب غر می
گونه پوشش بیرون و داخل خانه را کرد تا با تعویض لباسش، اینمی

 از هم مجزا کند.

پس از عبور از سالن معروف، قدم در داخل سالن اصلی 
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ای بزرگی برخورد به پله رودیگذاشتیم، در گذر از در و  عمارت
رسید؛ در سمت راست کردیم که انتهای آن به سالن طبقه باال می

ها، آسانسور بزرگی موجود بود و در پشت آن انگار مطبخ بود، پله
شدند و به ها از آن سمت سینی به دست خارج میچرا که خدمه

 رفتند.سمتی دیگر می

رفتیم. با ها میست پلهبا اشاره دست خدمه راهنما، به سمت را
ورودمان سالنی تا انتها موجود بود و در آن به ترتیب دو دست 

ای و طوسی سرویس مبلمان از یک مدل اما به رنگ سورمه
خورد، اما فرشی که زیر هر دست مبلمان بود در تضاد چشم می  به

رنگ مبلمان کناری بود؛ دیوارها نیز لباسی از جنس کاغذ دیواری 
هایی بزرگ از نقشهایی بلمان بر تن کرده بودند و با قاببه رنگ م

های قدیمی و درهم و برهم تزیین شده بودند؛ در سالن نیز مجسمه
های بزرگ نیز موجود بود؛ فضای سالن بزرگ جایی خالی گلدان

برای تنفس نداشت و تمام جای جای سالن اصلی از اجناس قیمتی پر 
داد. عتیقه به بهمن را نشان می شده بود و این شباهت زیاد کوروش

دانستم که چگونه از این راه ها بود و تنها من میی هر دوی آنخوره
زنند و به اسم شرکت سرمایه گذاری، گندکاری خود پول به جیب می

 کنند.را پنهان می

نشین تزیین شده با سرویس مبلمان سلطنتی با ترکیبی اکنون در شاه
د نشسته بودیم و من هنوز در بهت از رنگ های فیروزه و سفی

عمارت جدید کوروش بودم؛ عمارت قبلی کوروش چنین دم و 
دستگاهی نداشت؛ حداقلش این همه خدم و هشم را در خودش جای 

 نداده بود.

حدود نیم ساعتی بود که نشسته بودند و مشغول صحبت بودند. 
به  ی بحثشان در انتهاحوصله ی شرکت در بحثشان را نداشتم. همه

بود که « پول»ی نفرت انگیز شد و آن هم کلمهیک چیز ختم می
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زینت بخش زبانشان بود. جز بحث اقتصادی حرفی برای گفتن 
پرداختم. فلور بیچاره چه که دیده بودم مینداشتند. من هم به تحلیل آن

به داشتن دختر  باید در حسرت داشتن چنین ثروتی بسوزد و من را
اش که حتی به خود اجازه ندادند ار کند. خانوادهای وادچنین خانواده

برای احوالپرسی خود را به در ورودی برسانند، دیگر معلوم نیست 
 دخترشان چه از آب در آید.

اش کردم، با صدای کوروش به خود آمدم و نگاهم را معطوف چهره
امشب خوشتیپ کرده بود، از آن دسته مردانی بود که بور بود و مو 

اش جذابیت اش به چهرهزدند، ریش پروفسوریدایش میای صقهوه
ترش هم کرده بود. پیرهن مردانه سفید بخشیده بود و چه بسا جوان

ای پیوند داده کوتاهش را با شلواری مردانه به رنگ سورمه آستین
ش بود. هه، این پیوند بر خالف بهمن، بر تن او نشسته بود و دلربای

ال ادامه ندادم و حواسم را به او که حاکرده بود؛ زیاد به آنالیزش 
 روی صحبتش با من بود، کردم:

کنی؟ این روزها رو ب، شهاب جان از خودت بگو، چه کار میخ -
 گذرونی؟چطور می

گاهی قراردادهای ـ فعال دانشجوی رشته زبان خارجه هستم، گه
کنم، اما درآمدم از کارگاهی کاری شرکت بهمن رو ترجمه می

ام؛ منتظرم ترم نطقه )...( تامین میشه، شکر راضینجاری در م
 آخر رو هم تموم کنم تا بتونم برای کار اقدام کنم.

 با اتمام این حرف، کتایون مادر پریسا با تعجب و با نگاهی تحقیر
 آمیز براندازم کرد و گفت:

 مشغول هستی؟! یعنی شما االن در نجاری -

 خواستم جوابش را بدهم که فلور گفت:

ه عزیزم، تو شرکت بهمن هم مترجمه، برای سرگرمی میره ن -
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ی ما نیست که وگرنه در شأن خانواده کارگاه نجاری کمک دوستش
 پسرمون نجار باشه.

بینم که بخواد ـ اتفاقاً نجاری کار باشرافتِی، من که مشکلی درش نمی
 ی ننگ خانواده باشه.مایه

  کوروش با این حرف خنده ای سر داد و گفت:

های پریساست؛ اما این رو پسر جالبی هستی، حرفات مثل حرف ـ
تا کار درست و حسابی پیدا نکنی از ازدواج هم خبری  متوجه باش

 نیست!

 بهمن که تا حاال بود، گفت:

جا افتاده؛ من هم دارم کم وروش جان، شرکت به اون بزرگی اونک -
دش االن کم بازنشسته میشم، همین یه پسر رو که بیشتر ندارم، خو

یکی از سهامداران اصلی شرکِت؛ تا چند سال دیگه باید بیاد جای 
 زنی!رست و حسابی حرف میدوقت تو از کار من، اون

 با گفتن این حرف لبخندی روی صورت کتی نشست و گفت:

که زیاد شکست س چرا از اول نمیگین، آقا پسر شما مثل اینپ -
 کنه.نفسی می

 فلور لبخندی زد و گفت:

راستش کتی جون، شهاب من زیادی متواضِع، دوست نداره  -
 جایگاهش رو زیاد به رخ بکشه.

کوروش با چشمان مرموزش نگاهی به من کرد و با کمی تأمل 
 گفت:

باید دید نظر پریسا چیه، راستش منم همین یک دونه دختر رو  -
دارم، نظر منم نظر پریسا است. راستش از بین تمام این ثروت، 

قدر سا چیزی فراتره . اگر یه روز ورشکسته بشم اونارزش پری
ناراحت نمیشم، ولی اگه اشکی از چشم پریسا بریزه اون زماِن که 
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کنم تا دیگه اشک نریزه. راستش تو کل این ثروت رو نابود می
چیز خودم تصمیم گرفتم؛ اما در این باره فقط و ام برای همهزندگی

گیره، چون به و تصمیم میکنه فقط پریسا است که انتخاب می
 کنه.دونم من رو سر افکنده نمیانتخابش ایمان دارم و می

های کوروش کنجکاو شدم این عزیز کرده خاندان با شنیدن صحبت
 کامیاب رو ببینم، گویا فلور هم نظر من را داشت بنابراین از کتی

 خواست تا پریسا هم به جمع ما ملحق بشود.

که کمی آن طرف بود را متوجه  ایخدمه ی دست،کتی هم با اشاره
خودش کرد، در گوشش چیزی را زمزمه کرد و خدمه هم با تکان 

جا دور شد. کمی بعد با صدای دادن سر، اطاعت کرد و از آن
های مرمر داخل سالن، همگی های کفشی به کف سنگبرخورد پاشنه

و کنجکاو به سمت منبع صدا نگاه کردیم؛ دختری با صورتی سفید 
ی راستش ها را گیس کرده و روی شانهموهای خرمایی که آن

بود، قد موهایش  بسته ها راریخته بود و با پاپیونی به رنگ کرم آن
رسید و نشان از بلند بودن موهای به رنگ خرمایش تا به کمرش می

داد. کت و شلواری خوش دوختی به رنگ پاپیون داخل موهایش می
نشست. آرایش چندانی تو پرش به شدت میبر تن داشت که به اندام 

بر چهره نداشت و این بیش از هر چیزی من را بهت زده میکرد. 
دیدم بود. چه که میتصورم از دختر کوروش چیزی غیر از آن

کردم شاهد دختری الغر مردنی خواهم بود که تنش را به تصور می
ید دست لباسی ماکسی سپرده باشد که تمام خودش را در معرض د

قدر خودش را در لوازم شیمیایی مورد که آنقرار دهد، یا این
 کند. اش را از نظرها پنهانی واقعیاش غرق کرده که چهرهعالقه

دیدم اصال شبیه دخترهای امروزی، خودش را بزک دختری که می
ها بود، فعالً که ظاهر تر از این حرفدوزک نکرده بود و متین

 دانم.، اما باطنا را نمیدادقضیه این را نشان می
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آمد گویی به با صدای بلندی سالمی به جمع کرد و پس از خوش
بقیه، بدون نیم نگاهی به من خودش را به مبلی در نزدیکی کوروش 

جا نشست؛ با نشستنش جمع در سکوتی آزاردهنده فرو رساند و آن
مان رفت. فلور و بهمن زیاد پریسا را دیده بودند اما من به غیر از ه

بار که در مهمانی چندسال پیش همراه پدرش دیده بودمش دیگر یک
 تصویری از او در ذهنم نداشتم، آن هم به این شکل.

سکوت جمع را چندی بعد بهمن شکست و شروع کرد از محاسن 
دختر کوروش تعریف کردن، اما فلور که عادت  داشته و نداشته

، با حرص تعریف کردن از کسی را نداشت رو به بهمن کرد
 آشکاری گفت:

های دیگه بپردازیم و با پریسا سه بهمن جان، بهتر نیست به حرفب -
 جون بیشتر آشنا بشیم؟

بهمن که توی ذوقش خورده بود، لبخندی که تا حاال روی صورتش 
خوش کرده بود، با حرف فلور کم کم محو شد و کمی خودش را 

 روی مبل جمع و جور کرد و گفت:

 زده شدم.رمنده از دیدن عروسم ذوقـ بله البته، ش

 سپس رو به سمت پریسا کرد و گفت:

 ستی؟کنی؟ از زندگی راضی هارا میخب دخترم چه ک -

اش به رنگ های گوشتیدختر مو خرمایی لبخندی زد که گونه
 صورتی تغییر رنگ دادند؛ در همان حال گفت:

ی دانشگاه علوم پزشک و  ـ راستش دانشجوی دندانپزشکی هستم
خونم، تا حاال چهار ترم بیشتر نخوندم و هنوز از درسم درس می

خیلی مونده، خیلی دوست دارم مطب بزنم، امیدوارم شرایطش رو 
 داشته باشم.

 فلور با چرب زبانی گفت:
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را شرایطش رو نداشته باشی، حتما داری؛ فقط باید زیادی چ -
 زرنگ باشی.

 بهمن نیز نیشخندی زد و گفت:

 چی حل میشه.این روزها با پول همهآره بابا،  -

. منظور فلور از زرنگ هه، خدا در و تخته را خوب جور کرده بود
بودن کامالً مشخص بود که با دریافت پول از پدرش به راحتی 

ی شهر مطب بزند، چرا که این حرف را تواند در بهترین نقطهمی
دند و فهمیبهمن به راحتی معنی کرد؛ زن و شوهر حرف هم رو می

 کردند.معنی می

تلخندی جواب دندان شکنی داد و لبخند از صورت  پریسا با  اما
 فلور کم کم رخت بست و دل من را شاد کرد:

ره ـ بله البته، ولی اون کسی که با پول تونسته چیزی رو به دست بیا
مونه که با پولی که بابتش شاهکار نکرده، مثل گل مصنوعی می

ی گل بایی آفرین باشه اما هیچ وقت به پاتونه زیدادی گرچه می
ای خوشبو محیط رو از تونه با رایحهرسه، چون نمیطبیعی نمی

عطرش سرشار کنه و مخاطب رو جذب کنه ولی گل مصنوعی هر 
توجه از کنارش رد میشه و هیچ وقت چقدر هم زیبا باشه مخاطب بی

 کنه رو گل مصنوعیتوجهی که گل طبیعی به خودش معطوف می
 تونه به سمت خودش جذب کنه.نمی

ی فلور ای کرد و چشم غرهبا گفتن این حرف، بهمن به به و چهچهه
 را به جان خرید.

که لذت ببرم، کردم در این مهمانی کذایی بیشتر از اینفکر می
های فلور ادامه دار بینم؛ اگر حرص خوردنحرص بخورم ولی می

 کنم. تزریقتوانم لذت را به جانم شود، بیشتر می

خواست تا با دخترک در کمی بعد با صدای بهمن که از کوروش می
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ای مشغول صحبت شوم به خودم آمد که کوروش در جواب گوشه
 بهمن گفت:

 ـ بله البته.

 سپس رو به دخترش کرد و گفت:

 ن رو راهنمایی کن.عزیزم، لطفاً شهاب جا -

ست و منتظر با گفتن این حرف دختر مو خرمایی از روی مبل برخا
ن شد تا من هم بلند شوم؛ با اجازه ای گفتم و به سمتی که دختر روا

 شد، حرکت کردم.

رویش نشسته و به او خیره شده بودم. در واقع به او خیره بودم روبه
به  کردم؛ فکرم در جایی دیگر در حال پرواز بود،ولی نگاهش نمی
آمد، چشمم نمی ایی محوطه زیادی بهای نداشتم. زیباطراف هم توجه

برایم این تجمالت تازگی نداشت و برایم جلوه نداشت تا بخواهم 
تحلیل محوطه همین بس که مثل باغی در   اطراف را تحلیل کنم؛ از

بهشت، سرشار از گل و گیاه بود و صدای آب از گوشه کنار شنیده 
خورد که محوطه را به چشم می ها هم انواریشد. در بین سبزهمی

رکی بزرگ بدل کرده بود. جایی که نشسته بودیم، آالچیقی شبیه پا
های چوبی از جنس درخت گردو در میان باغ بود و ما روی کنده

تدارک دیده شده  نشسته بودیم، روی میز نیز وسایل پذیرایی مفصلی
 بود.

دخترک مو خرمایی گویا قصد صحبت نداشت، کمی سرخ شده بود؛ 
آمد و این برای به دختر کوروش نمیآمد، در واقع خجالت به او نمی

 من که تصورم از او چیز دیگری بود، عجیب بود.

ام بود، از ظهر جز لقمه نان و پنیری که با امیر خورده بودم، گرسنه
ام سرازیر نکرده بودم، از ظرف تا االن چیزی دیگر را به معده

ای بزرگ برداشتم و مشغول کریستالی روی میز یک نان خامه
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که  بردمای لذت میقدر از طعم خوشایند نان خامهشدم. آن خوردن
ام را با لیوانی آب پرتقال متوجه خودم نبودم، شیرینی مورد عالقه

 ی مذکور تکیه دادم.فرو دادم و به تکیه گاه کنده

ی به ناگاه متوجه سنگینی نگاه دخترک شدم که با نگاه متعجب و لبان
اده دن خیره شده بود. من که حاال لم که به گل خنده نشسته بودند به م

هول شده خود را به سمت جلو متمایل کردم  بودم، با دیدن نگاهش،
ای رنگ مورد انتخاب فلور را های کت قهوهو در همان حال که لبه

 کردم، گفتم:به هم نزدیک می

کنین، منم گفتم تا شما ـ شرمنده، دیدم شما سر صحبت رو باز نمی
کنین، کمکی بدم این بساط پذیرایی حیِف برای می خودتون رو آماده

-مه کردماشاره به خد -های خدا ما چیده شده، الاقل این بنده
 زحمتشون به فنا نره.  

دستی به سر و صورتم کشیدم و نفس عمیقی سر دادم؛ چقدر چرت 
 و پرت گفتم.

 ای آرام سر داد و گفت:دخترک خنده

 بودید.که گرسنه ـ نوش جونتون، مثل این

 متعاقبا لبخندی زدم و گفتم:

روغ چرا؟ از صبح وقت نکردم غذای کافی بخورم، واسه همین د -
 بود که آبروریزی شد.

ز اـ نه اتفاقا، من رو ببخشید که با نگاه متعجبم مانع این شدم تا 
خودتون پذیرایی کنید. راستش تعجبم از این بود که بدون توجه به 

دید، سعی قیه به خودتون سختی نمینظر و یا نگاهی از طرف ب
خواهند باشید، شما برای خودتون طور که دیگران میکنید اوننمی

 کنید نه برای دیگران.زندگی می

وقت رفتارم مورد تحلیل قرار نگرفته بود، از ـ جالبه، اصوالً هیچ
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 این نظر شگفت زده شدم.

های اطرافم ـ رفتارتون برام جالب بود، چون مثال شما در بین آدم
قدر خودشون رو درگیر ترین دوستانم اوناصالً ندیدم. حتی صمیمی

قدر با همیم رو اون  کنن که لحظاتی رو کهرژیم غذایی می
 زنن که از بودن باهاشون پشیمون میشم.وسواسانه رقم می

 گردین؟ مگه مجبورین؟ـ خب چرا باهاشون می

ها وب میشن؛ اکثراً با آنـ راستش دوستانم از اقشار مرفه جامعه محس
هایی که پدرم ترتیب داده بودن آشنا شدم؛ اون ها هم توی مهمونی

دونن منم به ظاهر آدمی از تبار خودشونم باهام بیشتر چون می
دوستن و من هم اجباراً باهاشون رفت و آمد دارم، از رفت و آمد 

 درکنارشون احساس خوبی ندارم.

 خودخواهانه گفتم:

 ه مشخص شد شما برعکس منین.کمثل این -

 م.که زیادی ازتون تعریف کردـ مثل این

 زود جو گیر میشم. ـ ناراحت نشید، من

 لبخندی زد و گفت:

 کنم.شیدید، بفرمایید خواهش میحاال چرا عقب ک -

و با زدن این حرف، کمی خودش را جلو کشید و از ظرف مقابلش 
 ای برداشت و مشغول شد.نان خامه

اش کردم و من ای حواله«دمت گرم»ین حرکتش زیر لب با دیدن ا
جنبید با هم صحبت هم مشغول شدم؛ هر دو در حالی که دهانمان می

کردیم، دیگر صحبت میناخودآگاه از عالیق یک  کردیم، هر دومی
گفت، من نیز اش میگفت، من نیز هم، او از زندگیاو از خودش می
م؛ او آغازگر بود، من نیز هم؛ او پرسید، من نیز ههم؛ او از من می

دید، من نیز هم؛ او تمامم را در نظر داشت، من نیز هم؛ من را می
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 در آن لحظات او بود و من و من بودم و او و این بود آغاز من.

دقایق در کنار او بدون دغدغه گذشتند و من فراموش کردم که باید 
ام و من چه هت خود به طلب او نیامدگفتم که به خواسبه او می

 راحت فراموش کردم.

*** 

گذشت، مثل دو شد که از پایان مراسم خواستگاری میساعتی می
خواب را در پشت بام پهن کرده بودیم و هردو شب پیش، رخت

ای که با دخترک به قصد مشغول صحبت شدیم. وقتی از لحظه
ی صحبت درباره ی صحبت از خانواده اجازه گرفتیم و بعد به بهانه

ای سر گفتم، قهقهی نامعلوممان مشغول خوردن شدیم؛ برایش میآینده
اش من را داد و " فرصت طلب "ای نثارم کرد، بعد با پس گردنی

 خواب کرد.راهی رخت

حال هردو به سقف سیاه رنگ باالی سرمان خیره شده بودیم و ذهن 
هرکدوممان در پی چیزی بود که در سر داشت؛ من در فکر جواب 

ی پیرزن؛ ای و امیر هم احتماالً در فکر پیشنهاد نوهک مو قهوهدختر
داد، به که امشب امیر باید به سینا خبر نهایی را میبا یاد آوری این

 سمتش متمایل شدم و پرسیدم:

 شد؟برای زندگی توی اون خونه چی راستی، تصمیمت -

امیر نفسی گرفت و به پهلو سمت من چرخید و دست راستش را 
 گاه سرش کرد و گفت: تکیه

ه سینا گفتم قبوله، اون هم با اون خانم تماس گرفت و گفت قبوله، ب -
رو سینا بهش داده  ماون خانمم گفت باید با من حرف بزنه. شماره

تونیم بود، بهم زنگ زد و گفت اگر خودمون مشکلی نداریم، می
 خودمون و واسه اسباب کشی آماده کنیم.

 ـ تصمیمت جدِی؟
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ها کس به این راحتیورم در موردش جدی فکر کنم، آخه هیچـ مجب
دونی، گناه یه خونه به یه پسر مجرد نمیده، وضع مملکت رو که می

کنن االن که پسر مجردم، نویسن؛ فکر مینفر رو به پای همه می
 شون باشم.ممکنه آسیبی برای محله

یمون پش ای که گرفتی،فهمم، امیدوارم از تصمیم عجوالنهـ آره می
 نشی.

 نفسی عمیق گرفت و گفت:

 امیدوارم. -

با این حرف سکوتی سنگین بینمان برقرار شد که هیچ کدوممان 
راغب به شکستش نبودیم. هرکدوممان ذهنی آشفته رو به جان 

ای نامعلوم آن را هدایت خریده بودیم و در پی مسیری از آینده
 کردیم.می

که قبل از دیدارش با او، از یک نفر در فکر سرانجامش با دخترکی 
شاخ و دم ساخته بود شبیه زنی که سالیان سال او در ذهنش دیوی بی

توانست اعتراف کند، او را کامل نشناخته کرد و میبا او زندگی می
 یا حتی اصال نشناخته.

بایست در خانه ی پیرزن فرتوت و دیگری در پی دنیایی که می و 
چگونه خواهد بود و  چنین دنیایی دانستگذراند، نمیبیماری می

 چگونه رقم خواهد خورد.

*** 

مشغول جارو کردن وسط سالن در بین گرد و خاک محو شده بودم. 
ی کثیف و پوشیده از غبار، تن آب و انگار سالیان است این خانه

ی جارو به تنش نخورده و گویی مثال کارد و پنیر بودند که خانه
 کرد.د با تمیزی فرار میی پیرزن از برخورنقلی نوه

ام را کمی صاف کردم، نگاهم به امیری برای استراحت کمر خمیده
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افتاد که با صورتی درهم از سرویس نفرت انگیز، خودش را بیرون 
انداخت و توالت فرنگی قابل حمِل داخل دستش را به وسط سالن 

ی دیوار گوشه پرت کرد. با این کار نفسی گرفت و خودش را به
ر از خاک انداخت. به پد و روی زمین بدون فرش و کشان

 رفتم و جایی نزدیکش کنار دیوار معروف نشستم . سمتش

  زد، گفت:فس مین -در حالی که نفس

 جا تمیز بشو نیست.گرفتیم، اینکاش کارگر می -

 ـ چه قدر بهت گفتم، مگه گوش میدی؟

 کردم.باید میم واسه این ماه کم بود، باید فکر آخر ماه هم ـ بودجه

ـ به قول خودت، خدا بزرگه؛ وقتی خدا رو داری دیگه نگران چی 
 هستی؟

 ـ اون که درست، باالخره باید به فکر جیبم باشم یا نه؟

بهم  ـ ناسالمتی من رفیقتم، چندبار بهت گفتم اگه به پول احتیاج داری
بگو، این رسمِش که تو، توی تنگنا باشی و بهم خبر ندی و من تو 

رچقدر هم پول بهمن هنگران نباش،  خبری از تو بگذرونم؟م بیعال
کشم، شبه دار باشه ولی باز هم من توی اون شرکت زحمت می

حداقلش اینه که حقوقی که از ترجمه قرار دادها نصیبم میشه حالل 
 حالِل. پس هر وقت به پول احتیاج داشتی بدون وسواس بهم بگو.

ی زندگیت بار اضافی هستم و ـ من همین جوری هم با اومدنم تو
ت نسبت به تو شدم. بعدشم هنوز از پولی که باعث دلخوری خانواده

دو ماه پیش بابت دانشگاه ازت گرفتم رو پس ندادم، بیشتر از این 
جوری هم به خاطر دونم. همینزحمت دادن بهت رو توی مرامم نمی
 من از کار و درس و زندگیت افتادی.

مزاحم چیه « مزاحمم » کمتر چرت بگو، خب خب، خیلیـ خیلی
اِی؟ برو بابت این حرفی که زدی، دو مسخره؟ زحمت چه صیغه
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   ساعت فکر کن بچه.

 هر دو لبخندی زدیم و من ادامه دادم:

آخه کدوم درس، کدوم کشک؟ االن دو هفته است درسی هم که  -
دیگه نیست، کار هم که ترجمه کردن دو تا برگه که دیگه این 

گی ها رو نداره، کار کارگاهم که داریم با هم انجام میدیم؛ زندحرف
بینی، خودش به هم ریخته هست. منتظرم یه جوری این هم که می

 زندگی سامون بگیره.

 خندید و با شیطنت گفت:

گیری، ببینم نکنه از پریسا خانوم خبری شده؟ تو ـ سر و سامونم می
 این دو هفته پیغامی نداده؟

خبری؟ خبری هم باشه، نترس تو زودتر از من  ـ نه بابا چه
 فهمی.می

 ـ پس چی؟

ای سر دادیم و من از روی زمین بلند با گفتن این حرف هردو خنده
شدم و از فالسکی که روی کانتر قرار داشت، دو لیوان چای ریختم 

ام نشستم و لیوان ها را در دست گرفتم و دوباره سر جای قبلیو آن
ه ستش دادم که تشکر کرد و بعد از دقایقی لیوان بچای امیر را به د

 ره از چای را نوشید.ذ -دهانش نزدیک کرد و ذره

شد که هم از ماجرای خواستگاری من از پریسا، هم ای میدو هفته
گذشت. در این مدت از تصمیم امیر برای زندگی در این خانه می

جا را تا اینجا بیاید توانست به اینامیر به خاطر امتحاناتش نمی
داد تا کمکش برای زندگی آماده کند؛ به من هم به تنهایی اجازه نمی

 که امروز فرصتش فراهم شد و کار را شروع کردیم.تا اینکنم.

اش نبود و این ایدر این دو هفته خبری از کوروش و دختر مو قهوه
داد که دختر کوروش توان کنار با من بودن را ندارد و من نشان می
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 در از این بابت خوشحال بودم.چق

 ـ چرا تو فکری؟

کنم که حتما دختره منصرف شده که دیگه نه ـ هیچی دارم فکر می
 اش.خبری از خودش شد نه خانواده

 خواست جوابش مثبت باشه؟ـ چیه دلت می

ـ چرت نگو؛ چه بهتر. دیگه الزم نبود خودم رو مجبور کنم بهش 
 حقیقت رو بگم.

 ـ آره جون خودت!

اش از جوابش باور کن این دفعه دیگه راستش رو میگم. همه ـ
 نگران بودم که مبادا با نظر مثبتش نسبت به من، مجبور بشم حقیقت
 رو بهش بگم، هرچی باشه آدمه، نباید تو بازی که فلور برام طراحی

 بشه؛ ولی یه چیزی؟ کرده وارد

 ـ چی؟

ت ری به فلور ثابـ موندم اگه این دختره به من جواب منفی بده، چطو
 کنم من مصببش نبودم.

 ـ اینم حرفیه.

 کار کنم به نظرت؟طوری شد، چیـ اگه این

 جاهاش فکر نکرده؟ـ چطور فلور به این

 ـ شایدم فکر کرده.

 ـ اگه فکر کرده بود که االن من و تو هنگ نبودیم که.

دونم، دیگه دارم خل میشم. جواب دختره مثبت باشه یه ـ چه می
 ، جواب منفیشم یه جور دیگه.بدبختیِ 

طور دو نفری تو فکر بودیم که متوجه تماسی شدم که با من همین
ام نگاهی انداختم؛ شماره ناشناس شد؛ به صفحه ی گوشیگرفته می

 بود، تماس را برقرار کردم.
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 ـ بله؟

 صدای ظریفی از پشت خط گفت:

 سالم، آقای فخر؟-

 سالم بله خودم هستم؛ شما؟ -

 ب هستم، پریسا کامیاب.ـ کامیا

ی گوشی و سپس به امیر که با کنجکاوی حرکاتم با تعجب به صفحه
انداختم؛ اما کمی پس از مکث، پاسخ   را زیر نظر داشت نگاهی

 دادم:

 ـ الو آقای فخر صدام رو دارین؟

 رد، هول شده گفتم:که مجدد صدایم کبا شنیدن این

 نشناختم. شرمنده کهر خانم؟ ببخشید بله بله، حال شما سرکا -

کنم این چه حرفیه؛ پیش ـ متشکرم، حال شما خوبه؟ خواهش می
 میاد.

 ـ قربان شما.

 ـ ببخشید مزاحمتون شدم.

 ـ این چه حرفیه، مراحمید.

 اره ببینمتون.خواستم اگر امکان دـ راستش می

لم با پیشنهادی که داد، متعجب به امیر خیره شدم؛ او نیز مدام مقاب
کنم. به خودم زد که بگویم که با چه کسی صحبت میمیبال  -بال

 آمدم و گفتم:

 بله حتما، کی و کجا؟ -

 تونیم امروز هم دیگه ببینیم؟ـ با زمانش مشکل ندارید؟ می

 ـ با عصر موافقم هر ساعتی که شد، مکانش رو برام پیامک کنید.

 بینمتون.ـ اوکی می

 بینمتون، روز خوش.ـ می
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 ـ روز خوش.

 ا قطع کردم و رو به امیر گفتم:گوشی ر

 زاده.چه حالل -

 امیر کنجکاو پرسید:

 کی بود؟ -

 ـ پریسا.

*** 

هایی که از او دیده بودم برایم اش هم مثل خصلتمحل انتخابی
ای دنج و کردم قرارمان در کافهعجیب بود و البته جالب. فکر می

ن در شیک و پیک امروزی باشد، اما برخالف تصورم، محل قرارما
شدی، خانه که وارد میسبکی قدیمی بود. از در چای ای بهخانهچای

سمت راست کانتری موجود بود که سماور و کتری و استکان و... 
روی آن قرار داشت. پیرمردی که مسئول چنین جایی بود و به 

که گذر   های طرح سنگگفت. از پلهآمد میمشتریان خوش
شدی که خبری از صندلی و میز کردی، وارد محیطی بزرگ میمی

های نقش سنتی مواجه ها و کنارههای چوبی با پشتینبود و با تخته
شدی که دور تا دور یک حوض بزرگ چیده شده بودند. من در می

جایی رو به روی در ورودی نشسته بودم؛ زودتر آمده بودم، عادتم 
 ترافیک وبود که زودتر از ساعت قرار، محل قرار باشم تا به بهانه 

 مسائل این چنینی دچار بدقولی نشوم.

اش شدم، از در ورودی که وارد شد، کمی ایستاد و کمی بعد متوجه
گاهی در بین دیدم که گهبا پیرمرد مذکور مشغول صحبت شد، می

داد با نشاند و این نشان میهایش لبخند بزرگی بر لب میصحبت
 پیرمرد بسیار صمیمی است.

و وقتی نگاهش به من افتاد، صحبتش را با پیرمرد  کمی دیگر ایستاد
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کوتاه کرد و مدتی بعد به این سمت حرکت کرد. نگاهش کردم؛ 
مانتویی بلند تا یک وجب باالی ساق پایش به رنگ سفید بر تن 

دوزی شده به رنگ قرمز نقش هایی پتهداشت و روی مانتو طرح
. شلواری به رنگ دادبسته بود که نشان از قدیمی بودن مانتویش می

مانتو به پا داشت و این ترکیبات را با کفش و شالی قرمز تکمیل 
 اش بود و زیباترش کرده بود.کرده بود، جدا که برازنده

اش نقش نبسته بود و ی قبل آرایش چندانی بر چهرهباز هم مثل دفعه
 داد.همین او را در نزدم باوقار جلوه می

 دم و با هم احوالپرسی کردیم و کمیبا نزدیک شدنش از جایم بلند ش
 بعد هردو نشستیم.

بینمان سکوتی سنگین برقرار شده بود، صدای سنگین سکوتمان با 
ای زیبا را خلق و صحنه آواز جریان آب فواره حوض در هم آمیخته
ی سکوت بینمان خجالت کرده بود. زیبا از این نظر که او به واسطه

نگ راش از شرم و خجالت به های گوشتیزده شده بود و گونه
چنان لذتبخش بود که متوجه صورتی نشسته بودند. این صحنه آن

ی ام سرخ شده است نه به واسطهنشدم دخترک به خاطر نگاه خیره
 سکوِت مقصر جلوه داده شده.

 که از آن حال و هوا درش بیاورم، لبخندی زدم و گفتم:برای این

 چی میل دارید؟ -

 و گفت:کمی جا به جا شد 

 نظیره.جا بیکیک و چایی این -

 سری از روی تاکید تکان دادم و گفتم:

ان یا خورم ببینم واقعا تعریفیوهوم، پس من هم چایی و کیک میا -
 کنین.شما اغراق می

 سری تکان داد و لبخندی زد و گفت:
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 شید.از امتحانش پشیمون نمی -

بهانه مجدد سکوتی بیسفارشاتمان را که تحویل گرفتند، نگذاشتم تا 
بینمان برقرار شود برای همین با کمی مکث و بدون مقدمه چینی 

 گفتم:

 خواستید هم رو ببینیم، موضوعی پیش اومده؟می -

  :سری تکان داد و گفت

پرسیدم. البته راستش ذهنم رو درگیر کرده بود که باید ازتون می -
تون وام تا شمارهطالعتون مجبور شدم از پدر بخبخشید که بدون امی

 رو از آقای فخر بزرگ بگیرن.

 ای نیست.کنم، اصال مسألهـ خواهش می

جا این بود که بدونم، شما که قصدم از اومدن به اینـ راستش این
 برای چی اومدید خواستگاری من؟

گفتم، حقیقت رو از سوالش تعجب کردم، حاال باید چی بهش می
 یا... .

 ـ آقا شهاب؟

 و همون شب نپرسیدید؟ـ چرا این ر

ـ راستش رو بخواید فراموش کردم. فرصتش پیش نیومد تا در مورد 
این موضوع ازتون بپرسم. حقیقتش اون شب انگار وقت نشد در این 
زمینه جدی باشیم، انگار برامون یه شوخی بزرگ ترسیم شده بود. 

ی کسایی که قبال چرا دروغ، فکر می.کردم با آدمی طرفم، مثل بقیه
شون به دروغ حرف از عشق و ر جایگاه شما نشسته بودن. همهد

کردن. اما بعد چند زدن و دنیایی رنگین برام ترسیم میعالقه می
 فهمیدم چه قصدی از درخواستشون دارند.جلسه رفت و آمد می

حداقلش اینه که   طور نیستید،اون شب فهمیدم که شما اصالً این
اوت به نظر دیگران، هرطور دوست تفخودتونید، دو رو نیستید. بی
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کنید. بدون نگرانی از نگاه دیگران، داشته باشین، زندگی می
گذرونید و این برام جالب بود. اما چیزی که منو متعجب روزگار می

کرد این بود که من شما رو تا اون روز جایی ندیده بودم. پدرم به می
دید، ولی من هیچ من گفته بودند که شما من رو توی مهمونی دیده بو

 وقت متوجه این دیدار نشده بودم.

 ـ پدرتون گفتند؟

 ـ بله، مگه غیر از اینه؟

دستی به پشت گردنم کشیدم. رو به دخترک کردم، حیف بود که 
 رم را پایین انداختم و گفتم:شود. س  بعدها بشنود و دلخور

ـ راستش، من به خواست خودم به اون مراسم نیومدم. سرم رو باال 
تونستم بخونم، ادامه کردم، چیزی از چهره اش نمی  رفتم نگاهشگ

 دادم:

ـ مادرم فلور با اصرار زیاد و تهدید به جون بهترین دوستم ازم 
خواست که به خواستگاری شما بیام، من هم به ناچار مجبور شدم 

د قبول کنم. فهمیده بودم به طلب اموال پدرتون قصد داره من رو وار
خواستم بهتون بگم، اما منم باور کنید همون شب میاین بازی کنه. 
 فراموش کردم.

 خیره نگاهم کرد و زیر لب زمزمه کرد:

 طور.ـ که این

 با خجالت نگاهش کردم و گفتم:

خواستم این موضوع رو پنهان کنم، پاک فراموش م، نمیـ شرمنده
 کردم.

ش که مردونگی کردین و راستـ نیازی به عذر خواهی نیست، همین
 رو گفتین خودش خیلِی.

سرش را پایین انداخت و مشغول بازی با دستانش شد، دختر خوبی 
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بود، حیف بود که با سرنوشتش بازی شود؛ االن که فکرش را 
دیدم خوب شد، خوب شد که مقصودم را به او گفتم کردم؛ میمی

 کرد.وگرنه عذاب وجدان رهایم نمی

چشمانش جمع شده، اما سرش را بلند کرد، احساس کردم اشک در 
جانی بر لبانش کنم، نفسی گرفت و لبخند بیوقتی دید نگاهش می

نشاند. در همین لحظه گارسون سینی حاوی یک قوری چای و دو 
دستی به همراه قند و نبات و شکالت و خرما و فنجان و دو پیش

 های مورد تعریِف دخترک پیش رویمان قرار داد.ظرفی حاوی کیک

کدام قادر به زد و هیچوت سنگین بینمان حرف میهنوز هم سک
جا ام رو به اینشکستش نبودیم. خدا لعنتت کند فلور که زندگی

رویم کشاندی، من رو وادار کردی که شاهد شکست دخترک روبه
 باشم و احساس گناه کنم. گناه کردم و ای کاش دخترک مرا ببخشد.

با دستان ظریفش  در افکار خود غرق بودم که متوجه شدم دخترک
رویم گرفته و در دو فنجان سفید رنگ چای ریخته و استکان را روبه

منتظر واکنش من است، لبخندی زدم و استکان را از او گرفتم، به 
رویش لبخندی زدم و استکان را از دستان سفید و ظریفش به دستان 

 بزرگ و گندمی خود منتقل کردم.

 کرده بودم، گفتم: فظطور که لبخندم را روی صورت حهمان

 ـ زحمت کشیدین، متشکرم.

 متقابالً لبخندی زد و گفت:

 کنم، نوش جان.ـ خواهش می

کرد، ی فنجاِن حاوِی چای را لمس میطور که دستم، دوِر لبههمان
 از ته دل گفتم:

که ـ راستش از اتفاق به وجود اومده اصال راضی نیستم و همین
خوام صحبت کنم، شرم دارم. اما نمی اینجا نشستم و باید با باهاتون
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جا ختم بشه و از من خاطره بدی در ذهنتون این دیدار به همین
تصویر بشه. اگر راضی باشید روابطمون رو سالم ادامه بدیم و مثل 

 دوسِت صمیمی با هم در ارتباط باشیم.  دوتا

 ـ دوست ندارم از جرئتی که به خرج دادین، گله مند باشین. اگر به
دادین شدم، چون نشون میگفتین اون زمان بیشتر ناراحت مینمیمن 

آدم دروغگویی هستین و غیرقابل اعتماد و چون حقیقت رو گفتین از 
نظرم انسانی محترم و قابل اعتماد هستید و برای همینه که روی 

 کنم.پیشنهادتون حساب باز می

دش من هم با گفتن این حرف لبخندی زد، که ناخودآگاه با دیدن لبخن
 لبخندی بر لبانم نشاندم

 ـ پس این شیرینی خوردن داره.

لبخندی زد و با تعارف من، از بشقاب کیک زعفرافی را در دست 
 گرفت و مشغول شد.

 سه ماه بعد

نشسته  دور سفره روی زیلوی وسط کارگاه  سه نفری
 مشغول خوردن ساندویچ دست ساز پریسا بودیم. و  بودیم

قدر خسته بودیم که به ری مشغول بودیم، آندر سکوت هر سه نف
گشتیم تا بخوریم تا از گرسنگی نجات پیدا کنیم. دنبال لقمه نانی می

گشتیم و حاال ور میور و آناز صبح به دنبال مراسم کفن و دفن، این
ای خسته و مانده خودمان را به کارگاه رساندیم؛ هر کداممان گوشه

 ولو شده بودیم.

 کنه آبجی، زحمت کشیدی.ـ دستت درد ن

با صدای امیر نگاهم به سمتش افتاد، زیر چشمانش گود افتاده بود؛ 
معلوم بود چند روزی است که نه خوابیده نه چیزی خورده. 

اش نگاهی کردم، غذایش هم مثل صورتش ساندویچ نصفه نیمه به
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نصف شده بود، در این مدت کوتاه، زیادی وابسته عزیز جون شده 
 زیاد. بود، خیلی

 کنم آقا امیر، نوش جان؛ شما که چیزی نخوردین.ـ خواهش می

 ـ ممنون، زیاد بود.

 متعجب به لقمه.ی داخل دستم نگاه کردم و رو به او گفتم:

 ـ چی، چی رو زیاد بود؟

 رو کردم به پریسا و ادامه دادم:

 ذاشتی؟شد موادش رو زیاد میـ خسیس نمی

ه قش یک دوست و آشنای غریبام که ندخترک این روزهای زندگی 
 وش نیامد و گفت:خحرفم به مذاقش  کرد،را برایم ایفا می

ارد بخوره به اون شکم که هرچی بریزی توش بازم صداش در ک -
 میاد.

که ـ اشاره کردم به ساندویچ داخل دستم ـ و ادامه ِم، اینـ خب گرسنه
 دادم:

 ش نون خالی بود.ـ همه

 رد و گفت:هایش را روی هم فشدندان

 ه بهت لطف کردم؟ اصال همینم از سرت زیادی بود.اگه دیگ -

 و با گفتن این حرف رویش را به طرف دیگری برگرداند.

 زد گفت:کرد و لبخند میامیر که تا حاال به کلکل ما نگاه می

 باز شما کلکل کردین؟  ـ

 رو به من کرد و ادامه داد:

 ـ تو دوباره خواهر منو اذیت کردی؟

 ه اذیتی؟ـ چ

اومد جوابم رو بده که با صدای کسی هر سه نگاهمان به در ورودی 
 کشانده شد:
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 ـ سالم.

 شناختمش.رویم ابروهایم را باال دادم، نمیبا دیدن پسرک روبه 

که با دیدنش لبخندش رو به امیر کردم، انگار او شناخته بودش چون 
در همان  پر رنگ شد و از جایش بلند شد و به طرف پسرک رفت و

 حال گفت:

 کنی؟!کار میجا چیـ پسر، تو این

او را در آغوش گرفت و هر دو مشغول صحبت شدند. نگاهی به 
 شد. ای باال انداخت و دوباره به آن دو خیرهپریسا انداختم، شانه

کمی بعد امیر به همراه پسرک به این سمت آمدند، اولش فکر 
مده، اما گویا اشتباه می ت سفارش آکردم مشتری است و برای ثبمی

ه ککردم. با نزدیک شدنشان، من و پریسا از جایمان بلند شدیم؛ امیر 
 ای به من رو به پسر ناشناس گفت:به ما رسید و با اشاره

 ل، بهترین رفیق دنیا.گآقا شهاب  کنم، ایشونمعرفی می -

 و بعد اشاره دستش را رو به پریسا تغییر مسیر داد و گفت:

واهر خم پریسا خانم، دوست عزیز ما که هردوشون مثل ایشون ه -
 و برادر نداشتم عزیزن.

 سپس دستش را روی شانه ی پسرک گذاشت و گفت:

 ایشون هم آقا حامد عزیز. -

پسرک که حاال فهمیدم نامش حامد است، دستش را به سمتم به 
ی دوستی دراز کرد و شروع به خوش و بش کرد من هم به نشانه

 اش را با لحنی صمیمانه هدیه کردم.وستانهطبع جواب د

گویا قبال در مهمانی خسرو با امیر دوست شده بودند، او هم در  
هایی که گاهی در مهمانیهایی بود که گهعمارت خسرو جزو خدمه

دانستم دو هفته پیش خسرو می کرد.داد کار میخسرو ترتیب می
دو سه باری که دوباره مهمانی گرفته است، انگار حامد که طی 
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خسرو مهمانی ترتیب داده بود و امیر را ندیده بود، سراغش را از 
دهد و آدرس گیرد و او هم از اخراج شدن امیر خبر میسلمان می

 دهد.کارگاه را به پسرک می

چهار نفری با تعارف من و امیر، به سمت جایگاه قبلی رفتیم و 
پسط سالن نشستیم، ن زیلوی همیشه پهن آگونه چهار نفری روی آن

 کرد؛ رو به حامد گفت:در حالی که امیر سفره را جمع می

 شد حاال یادی از فقیر فقرا کردی؟چی -

 حامد لبخندی زد و گفت:

ها باید م. زودتر از اینزرگواری داداش، راستش شرمندهب -
کنم حاال که توی سن اومدم، آخه درگیر حلما بودم. احساس میمی

هاست که کنه. مدتاحساس افسردگی و تنهایی میحساسِی، بیشتر 
تر کنم اما همین کنم یجوری ارتباطش رو با دوستانش قویسعی می
دونی که چی کنه، وضعیت بدتر میشه، میها برخورد میکه با اون

 میگم؟

 امیر سری تکان داد و گفت:

 این موضوع بهم گفته بودی. آره، در مورد -

گردم؛ مدتی بود ر واگیر دنبال کار هم میوهوم. تو این هاگیحامد: ا
که تو یه سوپری مشغول بودم، اما از بد روزگار صاحب مغازه گفته 

کنه که حاال نیازی به شاگردم داشته باشه، ش زیاد سود نمیاز مغازه
 واسه همین در به در دنبال کار می گشتم. یادمه بهم گفته بودی که

تونی با صاحب کارت صحبت یکنی، گفتم بیام ببینم نمنجاری می
 جا بند کنه؟کنی، دست منم این

به پسرک نگاهی انداختم. من و امیر هم تقریبا هم سن او بودیم که 
قدر گرفتار بود و عجله گشتیم، بیچاره آندر به در دنبال کار می

مقدمه رفت سر اصل مطلب، حتی نگذاشت برایش یک داشت که بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 118 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

نگذاشتم امیر حرفی بزند و رو به او  لیوان چای بریزم؛ برای همین
 گفتم:

اال که عجله نداری، بزار یه چای لبدوز و لبسوز و لبریز ح -
 کنیم.ستگی در کنی؛ در مورد کار هم صحبت میخبریزم،  برات

و با این حرف برایش چای ریختم و جلویش گذاشتم، برای خودمان 
 طور.هم همین

 بعد از دقایقی اندک، رو به او گفتم:

جا جا نیازی ندارم، بیشتر برای تفریح اینـ راستش من به کار این
تونم با حاج سلحشور صحبت کنم تا به تو مثل ما کنم، میکار می

جا مشغول شی. البته یه مدتی اعتماد کنه و از این به بعد تو بیای این
جا باشم، باید تحت آموزش باشی تا زمانی که تو، راه بیفتی باید این

تونه سفارشات رو سر تاریخ دست مشتری امیر دست تنها نمیچون 
برسونه، در حین کار هم من بهت آموزش میدم هم امیر، اما برای 

جا کاری که مدتی سر کار باشی، بیا تو شرکت پدرم، شاید اوناین
 ستم.جا رو مطمئن نیتونم بهت قول بدم اما اونجا رو میپیدا شد. این

 ساکت بود، گفت: پریسا که تا آن زمان

 تونم چیزی بگم؟ـ من می

 نگاهی به او کردم که امیر گفت:

 ـ بفرمایید آبجی؟

 رفت، گفت:پریسا نفسی گرفت و درحالی که با ناخن هایش ور می

راستش سرایدار ما، مدتِی که به خاطر فوت برادرش از ساختمون  -
؛ اگه رفته و مجبور شده یکی از فامیالشون رو به جای خودش بذاره

جا، البته سرایدار ما واسه تونید بیایید اونبراتون مشکلی نیست، می
تومن حقوقش میده و   خودش برو بیایی داره، ماهانه کوروش پنج

بار باید تقریبا زندگی مستقلی از ما داره، فقط هر چند روزی یک
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جا نیازی نیست کار خاصی ها رو آب بده. اونخرید کنه و باغچه
هوای باغچه رو زیاد باید داشته باشید، کوروش زیادی به کنید، فقط 

 هاش اهمیت میده.ها و باغچهدرخت

ای نگاه کرد و ای به صورت دخترک مو قهوهحامد با حالت بامزه
 گفت:

 کاره است؟زنم، ولی پدرتون چیـ ببخشیدا این حرف رو می

 من و امیر نگاهی به هم کردیم و خندیدیم، اما پریسا گفت:

اغراق دار یه شرکت ساختمان سازی خصوصِی، بیپدرم سرمایهـ 
بگم میلیاردره، به خاطر منم که شده حتما یه کار خوب براتون در 

 گیره.نظر می

  حامد که حاال از قبل متعجب تر شد:

کار جا چیـ فضولی نباشه آبجی، ولی شما که بابات میلیاردره این
 کنی؟!می

 کرد. ای به فضای کارگاهو اشاره

نظیر بود، روزها حاال همگی به پریسا خیره شده بودیم، این دختر بی
ها شلوغ بود؛ اما قدر سرمان به خاطر سفارشات مشتریشد که آنمی

کرد، گاهی روزها کرد و برایمان غذا درست میاو همراهیمان می
توانست کنار عزیز جون بماند، شد که نمیقدر گرفتار میامیر آن

ماند و با هم تا شب خوش و بش آمد و کنار عزیزجون میپریسا می
کردند. پریسا هم که دانشجوی پزشکی بود، توان مراقبت از می

شدم، هایی که از دست فلور عصبی میعزیز جون را داشت. شب
هایش گرفتم تا با حرفکافی بود تا با این دختر صبور تماس می

رد. کم و بیش از روابط کام هدیه میآرامش را به روح زخمی شده
کرد فلور را برای چندان خوبم با فلور خبر داشت و سعی می نه

اش دور بیندازد. به هر حال در این سه ماه دقایقی با رفتار مهربانانه
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گذشت، پریسا به هر نحوی برای مان میکه از آشنایی و دوستی
ش کرد و همین امر کافی بود تا به خوش قلب بودنکمک اقدام می

 ببرم.بیش از پیش پی

 با حرفی که زد با تعجب نگاهش کردیم:

دونم، روزهای زیادی رو در ثروت زیادی ـ راستش خودمم نمی
خبر بودم، خیلی دوست زدم و از دنیای اطرافم بیدست و پا می

 داشتم شرایطی فراهم بشه تا بتونم دنیای اطرافم رو بهتر بشناسم.
 ز زندگیم شدم، فهمیدم دیگه بودن درزمانی که وارد دوران جدیدی ا

تونه اون تصویری که از زندگیم دنبالش های اطرافم نمیدنیای آدم
گردم رو برام ترسیم کنه؛ این شد که از زمانی که خودم رو پیدا می

قدر که خودم رو توی کردم، شروع کردم به گشتن، رفتم و رفتم اون
ده بودم رفیق تعدادی از اال شهای پایین شهر دیدم، حکوچه پس کوچه

های سرطانی که زندگی فقیرانشون در کنار بیماری سختشون بچه
اون رو در  براشون تنگنایی فراهم کرده بود که بیرون اومدن از

 دیدن.توان خودشون نمی

های سرش را پایین انداخت و طبق عادت، دوباره و دوباره با ناخن
 دستش شروع به بازی کرد و ادامه داد:

طور که باید باهاشون صمیمی بشم، راستش هیچ وقت نتونستم اون ـ
تونستم انجام گر بود و من کمک زیادی نمیغم دلشون زیادی جلوه

 جا ختم نشد.بدم، اما گشتن فقط به همین

 لبخندی زد و ادامه داد:

آوردم، تنهایی غذا های کثیف در میگاهی سر از رستورانـ گه
کردم، زندگیشون برام جای جا نگاه میاون هایخوردم و به آدممی

کردن و که مثل ما زندگی نمیعالمت سوال داشت؛ با وجود این
چیز براشون فراهم نبود، اما اکثراً با هم خوب برخورد همه
زدن از لباس جدیدی های همسایه وقتی به هم سر میکردن. زنمی
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به هم پز  زدن، از زندگیشونکه به تازگی خریده بودن حرف نمی
شون شب بوی غذا از توی خونش دیدن همسایهدادن، اما اگه مینمی

ها برام مجهول کردن. اینبیرون نمیاد، غذاشون روبین هم تقسیم می
که با شهاب آشنا شدم و فهمیدم اون هم آدمیه بود، خیلی زیاد، تا این

 مثل من، اون هم از ثروت زیادی خسته شده، ما با هم دوست شدیم و
وجو ادامه دادیم البته در این راه آقا امیر هم با هم به این جست
 همراهیمون کردن.

حرفش که تمام شد، سر بلند کرد و اول نگاهی به من انداخت؛ به 
داد و  ی زیبا و معصومش لبخندی زدم، لبخندم را پاسخروی چهره

ی حامد رسید، با دیدنش لبخندش پر با گذر از نگاه امیر به چهره
نگ شد. بالطبع من نیز نگاهش کردم، با تعجب نگاهمان کرد و ر

های دستی پشت گردنش کشید و پوزخندی زد و در جواب تمام حرف
 پریسا گفت:

ـ هه، آبجی ببخشیدا، نفست از جای گرم بلند میشه؟ بیکاری خواهر 
به فکر زندگی خودت باش، چه کار داری  ت ومن؟ بشین تو خونه
کار کرده؟ اون باال نشسته داره به ثال من چیکه خدا با زندگی ام

ببین،  خواد بهم نشون بده و بگهخنده. میمن می و امثال ریش من
ش سر بره بشماره، ام به کسی میدم که حتی حوصلهدارم و از خزانه

وقت ما هم از ترس همین خواد. اونبه تو نمیدم، اصالً دلم نمی
قابلش خم و راست بشیم که چیزی که داریم باید شب تا صبح در م

نکنه همینی هم که هست از دستمون پر نزنه بره، ولم کن خواهر 
 من، تو زندگی ما چیزی نیست که دنبالش بگردی.

اش متعجب شدیم اما نگذاشتم زیادی مون از واکنش ناگهانیهمه
 عصبانیتش شعله بکشد، بنابراین گفتم:

خته. اما فکر نکن ـ تو راست میگی، فقر و نداری سخته، خیلی س
. ما هم فقیریم؛ از من و پریسا و امثال من زیادی خوش خوشانمونه
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شون دونن بچهمحبت پدر و مادر فقیریم، پدر و مادر اصال چیه؟ نمی
ساعت دو نصفه شب کدوم قبرستونی افتاده؛ با خودشون نمیگن این 

شون ای که االن نیست، کجاست؟ با خودشون نمیگن اگه بچهبچه
 شده که مرده؟د، چیمر

ای از جیب شلوارم بیرون آوردم و انداختمش روی زمین و اعالمیه
 بهش اشاره کردم:

های محل که معلوم نیست، از دونی این برای کیه؟ یکی از بچهـ می
ای جمعش کردن و صبح از سردخونه پیداش کردن. کدوم سگدونی

رایشگاه و کار کرد؟ هه، از صبح رفته بود آدونی مادرش چیمی
تفاوتی رو فکر لباسشم فلور، مادر من سفارش داد. این درصد از بی

ِش. باید نکنم تا به حال توی عمرت دیده باشی! این تازه یه نمونه
ای بودن، ی چنین خانوادهجا باشی و بفهمی من چی میگم؛ بچهاون

ی ها بگیری، رشتهباعث میشه تو زن زندگیت رو به انتخاب اون
ت رو به ها داشته باشی، شغل آیندهت رو به انتخاب اونتحصیلی

 ها داشته باشی.انتخاب اون

، با اتمام حرفم، امیر دستی روی زانویم گذاشت و نگذاشت ادامه دهم
 بنابراین به حامد گفت:

طور من و تو برامون مجهوله که کنم حامد جان. همانـ درک می
مند بودن أمین بودن و بهرههایی مثل شهاب با وجود تچرا امثال آدم

دنبال این هستن که  ها هم بهباز هم از زندگیشون راضی نیستن، اون
چرا ما با وجود کمبودهامون باز هم از زندگیمون راضی هستیم. 

تا   کنم که من هم از وضع زندگیم راضی نیستم،اعتراف می
از  خوام به اوضاع جدید عادت کنم، یه اتفاق هولناک، زندگیم رومی

مون مسافریم، درست مثل کسی این رو به اون رو میکنه. اما ما همه
که خواد از شهر خودش به جایی مسافرت کنه با وجود اینکه می

مسافره، ممکنه توی مسیرش اتفاقات زیادی براش بیفته؛ ممکنه 
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تصادف کنه، ممکنه سالم به مقصد برسه اما باز هم مقصد براش 
غریبه است. باز هم نسبت به وطنش حکم مکانی داره که توش 

مون از وضع بینی، همهبراش یه احساس تنهایی به همراه داره؛ می
 کنیم.مون راضی نیستیم و همیشه ناله میکنونی

 سری برای او تکان داد و ادامه داد:

ها میگم این که از االنتون راضی یزی که من همیشه به بچهچ -
 رار نشن.باشید، ممکنه این لحظات دیگه تک

 با سکوت امیر جمع ساکت شد، پس از مدتی حامد دوباره گفت:

ـ راستش من هم از دار دنیا یه خواهر بیشتر ندارم، روزها رو به 
کنم. حقیقتش این که دوست و همدم زیادی ش شب میقصد دیدن خنده

داره، با کسی دوست  اطرافمون نیست، به خاطر وضعیتی که حلما
که مثل همسن و ساالنش تونه راه بره، از اینمیکه ننمیشه. از این

های زیادی انجام بده، بیش از پیش تونه دانشگاه بره و فعالیتنمی
افسرده شده. اگه بشه که شما هم ما رو از خودتون بدونید، ممکنه 

ی سختی دوستای خوبی برای هم باشیم، اینجوری حلما هم از پوسته
تونه با یه دید دیگه به زندگی می که دور خودش پیچیده، رها میشه و

 نگاه کنه.

با اتمام حرفش، همگی به رویش لبخند زدیم، آن روز آغاز دست 
د، زرفاقت ما با حامد بود، رفاقتی که اتفاقات زیادی را با خود رقم 

رفاقتی که با وجود حوادث خوب و بدی که رخ داد، از هم نگسست 
 د.بلکه پیوندش روز به روز عمیق و محکم ش

 امیر

ای تعویض کردم و خود را ام را با تیشرت سورمهپیراهن مشکی
روی تخت انداختم. هنوز هم صدای عبدالباسط بعد از گذشت هفت 

روز نوازشگر اتاق سرد و تاریک این روزهایم بود. مثل چند روز 
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گذشته صدای شیون نزدیکان عزیزجون که حاال بعد از مرگش 
ی باال ی این خانه داشتند، تا طبقهیادشان آمده بود عزیزی گوشه

ی ها تازه فهمیده بودند کسی را در این گوشهرسید؛ بعد از سالمی
اش شهر به حال خود رها کرده بودند. حال برای جسم مچاله شده

رحمی است. به قول حسین پناهی ریختند و چه دنیای بیاشک می
ندگان رو ی زکردند و فاتحهمردمانش برای مردگان شیون می»

 «خواندند.می

قرآنی را که روی طاقچه بود، برداشتم و مشغول شدم؛ عزیزجون 
های قران نیاز داشت. نیاز داشت بیشتر از غصه خوردن االنم به آیه

های وحی برایش بخوانم، برایش از بزرگواری خداوند بگویم، از آیه
های آفرینش، از شگفتی خلقت، از عشق خداوند به از زیبایی

هایش و.... عزیزجون مسافر یک دنیای جدید است و به این ندهب
 هدیه نیاز دارد.

خواندم و از این آرامش لذت شد که همنوا با عبدالباسط میساعتی می
می بردم که متوجه قطع شدن نوای دل انگیز شدم. به ساعت روی 

ها کم کم دیوار نگاهی انداختم؛ ساعت هفت شب بود. حتما مهمان
شد از سر و صدایی که از طبقه ن کرده بودند، این را میقصد رفت

رسید، متوجه شد. قرآن را بستم و بوسیدم و پایین به گوش می
ی سالن که سرجایش گذاشتم، از جایم بلند شدم و به سمت گوشه

آشپزخانه بود رفتم و از فالسک روی کانتر، برای خود چای ریختم 
ی دیگر از سالن . به گوشهو روی کانتر گذاشتم تا کمی سرد شود

ام را از جیب شلوار کتان مشکی رنگم کنار درب ورودی، گوشی
ها اش انداختم؛ از عصری که با بچهبیرون کشیدم و نگاهی به صفحه

ها نداشت. قرار بود شهاب به در کارگاه بودیم، دیگر خبری از آن
 م.گرفتجا بیاید، باید با او تماس میها اینی شبعادت بقیه
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 منتظر برقراری تماس شدم که با دومین بوق، گوشی را برداشت.

 ـ جونم امیر!

جا، باید بری ـ جونت سالمت، کجایی؟ قرار شد امشب بیای این
 خونه؟

شون، یه سر هم اومدم ـ آره میام. سر راه پریسا رو رسوندم خونه
 خونه یه سری گزارش ترجمه نشده داشتم، برشون دارم میام.

 ا نیمرو موافقی که؟ـ باشه، ب

تونم مخالفم باشم؟ تبدیل به مرغ شدم دیگه، بس که این ـ مگه می
 دادی. چیزا رو به خوردم

 ـ همینم از سرت زیادِی. حاال یه امشب رو به افتخارت نون و پنیر
 میدم بخوری.

 ـ کدبانو شدی!

 ـ برو خودت رو مسخره کن! منتظرتم، زود بیا.

 باش آقای دکتر.هات ـ باشه، منتظر زیبایی

ی گوشی و با گفتن این حرف گوشی را به رویم قطع کرد. به صفحه
ای زیر لب، مستفیضش کردم و «شرفبی»نگاهی کردم و با گفتن 

به سمت آشپزخانه به راه افتادم و گوشی را روی کانتر رها کردم. 
رنگم را به سمت لبانم نزدیک کردم و عطر خوشبو و چای خوش

به جان خریدم. مشغول نوشیدن شدم و به اطرافم  گرمی مطبوعش را
حاال « دونیخوک»نگاهی انداختم. اتاقک مخروبه به قول شهاب 

تبدیل به محیطی گرم و دنج شده بود که با دو تخت چوبی و میز 
هایی که ها و چند گلدان شمعدانی از همانمطالعه از جنس تخت

ی بودند که عجیب به عاشقشان بودم، تنها اشیا این اتاقک چهل متر
ی آرامش را بر سر این آلونک بخشیدند و سایهاتاقک روح می

گذاشت گاهی پا به اتاقک میگستراندند. به یاد عزیز جون که گهمی
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آورد و من و شهاب بیش از پیش به یاد و از سر محبت برایم غذا می
انداخت و الحق که هردوی ما از وجود پر نور و مامان طوبی می

کردیم؛ مثل مادرم دوستش داشتم. با وجود بتش عشق میمح
کشید و من از این اش، رنج و عذاب زیادی را به دوش میبیماری

موضوع اندوهگین بودم، روز به روز سنگینی این بیماری بر 
شد، این را از رنگ و روی دوشش بیشتر از روز قبل احساس می

یز جون با روی شد فهمید. عزاش میتکیده و وزن تقلیل رفته
رویش، پریسا را پذیرفته بود و به خیال خودش که مهربان و خوش

بست و نامزد شهاب است و روزی صد بار آنان را به ریش هم می
ای که بینشان برقرار بود، کفایت توضیحات ما مبنی بر دوستی ساده

 کرد.نمی

شدیم و شد که هر چهار نفرمان دور هم جمع میها میبعضی شب
های گذراندیم و از قصههای طوالنی تابستان را در کنار هم میشب

پرداخت شدیم و او بعداً به نصیحت میمند میاش بهرهدوران جوانی
که تا جوان هستیم از دوران جوانی مان لذت ببریم و تصویری بهتر 

 برای فردایمان بسازیم.

یوان چای ی اتاق، فکرم در گذشته و لبه خودم آمدم، نگاهم به گوشه
خالی از مایع مطبوع و گرم مانده در دستانم. زندگی برایم همیشه 

اتفاقاتی را به ارمغان آورده بود که هیچ وقت فکرش را هم 
کردم. عزیزجون و مامان طوبی هم درست زمانی تنهایم گذاشتند نمی

رحمانه من را به حال خود قدر بیکردم آنکه هیچ وقت باور نمی
با این حال خدایا شکرت، شکرت از وجود شهاب، از رها کنند. اما 

وجود برادری همچون او که همخون نبود ولی رسم برادری را یاد 
شدند که گرفته بود؛ از وجود دوستانی که روز به روز زیادتر می

داد، در روزگاری که رفاقتشان رنگ و بوی مردمان قدیم را می
، برای من خداوند گلچین مردم به برادرشان ایمان و اعتقاد نداشتند
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 کرده بود و این از هر چیزی آرامبخش تر بود.

خدایا شکرت بابت تنی سالم و قلبی مملو از آرامش، برایم از دار 
گر دنیا همین کافی بود که آرامشم در کنار عزیزانم برقرار بود و دی

 خواستم.چیزی نمی

 کنی؟ـ به چی فکر می

رها شد و روی سرامیک های با صدایش هول زده لیوان از دستم 
آشپزخانه، به هزار تکه تبدیل شد. با آرام شدن صدای چینی بخت 

 برگشته، به سمتش برگشتم و با غیض گفتم:

کنی، همین حاال داشتم هاب همیشه من رو از کارم منصرف میش -
کردم که به من آرامش میدی، ولی خدا از داشتنت پیش خدا تشکر می

م ومده، اینم عالمت؛ بهم نشون داد زیادی احمقهم از دستت به تنگ ا
 کنم.طوری فکر میکه در مورد تو این

لبخندی از ته دل زد که سی و دو دندانش را به رخ کشید و بعد 
 گفت:

 دونم مایه ی آرامشتم، نیازی به گفتن نبود عزیزم.می -

 صورتم را درهم کردم و گفتم:

 زنی.م رو به هم میبت کردِن؟ حالاه چندش، این چه طرز صح -

اش را های روفرشیچیزی نگفت و آمد سمتم و در حالی که کفش
های پخش شده روی زمین، پایش را زخمی پوشید تا خورده شیشهمی

نکنند، وارد آشپزخانه شد و جارویی را به دستش گرفت و به سمتم 
 آمد، خم شد و شروع به جارو کردن و بعد گفت:

 بزن. یه چای بریز، کمتر حرف -

 ـ نوکر آقا بهمن، غالم سیاه.

 ـ حاال یه بار هم غالممون سفید باشه، چی میشه مگه؟

طور که "بچه پررو"ای نثارش کردم و به سمت فالسک رفتم، همان
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مشغول ریختن چای در استکانی که از سبد کنار سینک برداشته 
 بودم، شدم؛ شهاب گفت:

 راستی، این زِن. -

 شتم و گفتم:با کنجکاوی به سمتش برگ

 کدوم زِن. -

ی عزیز جون، پایین بودم دیدمش، کنار در وایساده بود، ـ همین نوه
کرد. منو که دید، یکم حال و احوال کرد داشت مهمونا رو بدرقه می

 و گفتش که دیدمت بهت بگم یه سر بری پیشش، کارت داره.

 با کنجکاوی گفتم:

 کار؟چی -

بهم گفت که دیدمت بهت بگم بری ـ واال به من که چیزی نگفت؛ فقط 
 پیشش.

 ـ باشه االن میرم.

 خوای بعد شام بری؟ـ نمی

 ـ نه بذار برم ببینم چی میگه، بعدش میام باال یه فکری واسه شام
 کنیم.می

م؛ ـ باشه تا تو میای منم یه جارو بزنم، این گندی که زدی و جمع کن
 زنی من باید جمع کنم.اش تو گند میببین همه

 مینم خودت زدی، حواس منو پرت کردی.ـ ه

 هات رو بنداز تقصیر من.ـ باز خرابکاری

 جوابش را ندادم و به سمت در ورودی رفتم.

*** 

بار خانه روی مبل توی اتاقک نقلی عزیز جون نشسته بودم. آخرین
را به سلیقه پریسا تغییر دکور دادیم تا حال و هوای عزیزجون 
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ندان قیمتی نداشت، همه اسبابی که ی چعوض شه، عزیزجون وسیله
داشت در چند تخت فرش قدیمی، یه دست مبل زهوار در رفته و 

تعدادی پتو و پشتی، از اجناس تزیینی، گرامافون قدیمی و کتابخانه 
های مذهبی، کلیات سالن کوچک کوچک که درش پر بود از کتاب

طرحی  ی نقلی پیرزن دوست داشتنی را تشکیل داده بود، که باخانه
انگیزی که پریسا داده بود، به طرز زیبایی در کنار هم، تصویر دل

 کشید.ی گرد پاشیده از غم نبود عزیزجون را به رخ میاز خانه

دیدم، ها اینگونه پژمرده میی عزیزجون که او را بعد مدتنوه
رویم با سری پایین و رنگی پریده نشسته بود، زنی که در چند روبه

گونه در خود فرو رفته ندیده بودم، از حال و ا اینماه پیش او ر
کشد. حق روزش مشخص بود، که غمی عظیم رل به دوش می

ای، غمبار بود اما اتفاقی طبیعی داشت، از دست دادن چنین فرشته
خواستم سکوت بیش رسید. نمیبود و انکارش عقالنی به نظر نمی

 تم:دار باشد، برای همین گفاز این ادامه

دونم چی بگم، راستش به عزیز جون خیلی عادت کرده بودیم، یـ نم
هم من و هم دوستانم. راستش باورش هم برای خودمم سخته، حتی 

کردم که عزیزجون به همین راحتی بخواد فکرش رو هم نمی
کردن، جدا ترکمون کنن، ایشون با ما مثل فرزندانشون برخورد می

یاد مهمون زارم این سنگینی کنه، امیدوکه غم نبودنشون سنگینی می
 تون نباشه.خونه

هایش روان شد؛ کمی با گفتن همین چند جمله، سیلی عظیم بر گونه
 که آرام شد، اشکانش را پاک کرد و گفت:

ـ راستش، از شما و دوستانتون ممنونم. توی این مدت خیلی برای 
مادربزرگم زحمت کشیدین، توی این دوره زمونه که برادر، 

شناسه، شما لطف بزرگی کردین. مادربزرگم و نمیبرادرش ر
فرصت زیادی نداشتن و توان مقابله با این بیماری براشون دشوار 
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بود، اما شما باعث شدین که درد و رنج بیماری کمتر براشون 
 آور باشه، امیدوارم بتونم براتون جبران کنم.عذاب

ت بود. ی برکه خانم؟ عزیزجون هم حضورشون مایهاین چه حرفی -
یک سال قبل هم من مادرم رو از دست دادم، ایشون باعث شدند با 

تر به نظر بیاد، امیدوارم خدا وجودشون غم نبودن مادرم، کمرنگ
 رحمتشون کنه.

 ـ متشکرم، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.

 ـ ممنونم.

 کمی سکوت شد و او مجدد سکوت بینمان را شکست و گفت:

 ام پیش اومد، این شد که مزاحمتون شدم.ـ راستش یک موضوعی بر

 با کنجکاوی گفتم:

 چه موضوعی؟ -

ـ راستش عموم با خبر فوت مادربزرگم، داره کارهاش رو راست و 
کنه تا خودش رو به ایران برسونه، تا حاال هم که نیومده ریس می

مقدمات سفرش مهیا نبود، با اومدنش از موضوع اجاره دادن طبقه 
خوام اون بفهمه که به قصد اجاره خونه، ، من نمیباال مطلع میشه

که خودم کنارش باشم از شما مادربزرگم رو رها کردم و به جای این
 خواستم کنارش باشین؛ راستش، چطوری بگم...

 ـ راحت باشین.

اومد، اگر مادر بزرگم جلوش ـ عموم از اولشم از من خوشش نمی
داد که کنار مادربزرگم یایستاد، تا حاال هم این اجازه رو نمنمی

باشم. حاال هم اگه بیاد و بفهمه که مادربزرگم رو گذاشتم و رفتم، 
ها بود که به شناسم، سالکنه. من عموم رو میقشقرق به پا می

کرد، بفهمه که منم به خاطر افکار غربیش مادربزرگم رو اذیت می
زرگم کنه با جلب اعتماد مادربکشور دیگه مهاجرت کردم، فکر می
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ای برم و دیگه بر خواستم مثل خودش ترکش کنم و به کشور بیگانه
نگردم. در صورتی که مادربزرگ برام خیلی با ارزش بود، هنوزم 

ها برای داشتن چنین موقعیتی ریاضت هست؛ من مجبور بودم. سال
کشیده بودم و حاال هم بفهمه که مادر بزرگ رو به شما سپردم، 

 کنه ازش سر بزنه.دونم چه رفتاری ممنمی

زنید؟ چه کاری از من ساخته ـ خب شما چرا این حرفا رو به من می
 است؟

دونید این خونه به نام من نیست ولی از طور که میـ ببینید؛ همان
 طرف مادربزرگ وکالت داشتم تا بتونم به شما اجاره بدم، حاال اگر

قبلی رو با  یی جدید بنویسیم و قولنامهمشکلی ندارید، یه قولنامه
تمام شروطش لغو کنیم. من با رضایت خودم تاریخ رو به همین دو 

جوری ما مدرک داریم که درصورت هر هفته قبل تغییر میدم، این
حرف و حدیثی، چیزی داشته باشم که به عموم نشون بدیم؛ فقط در 

 قولنامه جدید، باید مبلغی برای اجاره خونه در نظر بگیریم.

قدر صغری کبری برای گرفتن کرایه خانه این کمی نگاهش کردم،
که ماهرانه من رو خر فرض کرده بود، با این  چیده بود، چقدرم

 حال گفتم:

ـ اوکی، مشکلی نیست. شما مختارید مبلغی برای کرایه خونه در 
نظر بگیرید، دیگه نیازی نبود که برای این موضوع خودتون رو 

 خسته کنید.

رای همین پا شدم و بدون هیچ حرفی به دیگر ماندنم جایز نبود، ب
ر سمت در راه افتادم. بالطبع از جایش پا شد و برای بدرقه تا دم د

 مشایعتم کرد و در همان حال گفت:

ـ قصد ناراحتیتون رو نداشتم، حرفایی که زدم حقیقت بود. برای 
که عموم به موضوع مشکوک نشه باید مبلغی برای اجاره خونه این

 فتم و...گردر نظر می
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 دم ادامه دهد:زد که اجازه نداهنوز داشت حرف می

کنم. نیست خانم، من شرایط شما رو درک می ـ نیازی به توضیح
خبرش رو به  برای عقد قولنامه جدید قراری بزارید با آقای سالمی،

 من بدید، شبتون بخیر.

ها روان شدم.زیر لب خداحافظی کرد و من به سمت پله  

، متوجه صدای شهاب شدم که داشت با تلفن صحبت به اتاقک رسیدم
 کرد:می

خوبه  که چی؟ به من چه که پریسا هنوز جواب مشخصی نداده. -
ش میرم دنبالش و با هم میریم بیرون. دیگه باید جلوی خودتون همه

چی.کار کنم، با تهدیدای الکیت گفتی برو خواستگاریش، گفتم اوکی 
ش نیستم. وقتی خودش خواسته میرم، دیگه من مسئول جواب دادن

که من بهش مدتی با هم دوست باشیم تا هم رو بشناسیم یعنی این
فهمید چه لجنی رفته خواستگاریش که فهمی؟ اگه میچیزی نگفتم می

کردن بیرون. اگه شون پرت میرو از خونه با تیپا همون شب ما
 ی شما نیستیم،خیلی مشکل داری به خودشون بگو ما که مسخره

ببین فلور، به من جواب دختره ربطی  زودتر جوابمون رو بدین.
 نداره.

دانم پشت تلفن چه گفت که شهاب عصبانی کمی سکوت کرد، نمی 
شد و گوشی را با عصبانیت به دیوار مقابل کوبید، شدت ضربه به 

ی گوشی هر کدام در طرفی های از هم پاشیدهای بود که تیکهگونه
ب هم خودش را به سمت کانتر کشاند و . شهاجای خوش کردند

کنارش روی زمین سر خورد، با تعجب به این شدت از عصبانیت 
کرد، اما شدتش به کردم، قبالً هم با فلور دعوا میشهاب نگاه می

شد، اما االن ای بود که با بردن سرش زیر آب سرد آرام میگونه
 شهاب به شدت عصبانی بود.
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 شده؟ـ چی

گشت، از عصبانیت سرخ شده بود؛ چیزی نگفت. به شدت سمتم بر
به سمتش رفتم و جلویش روی دو زانویم نشستم. کمی به صورت 

اش سرخش دقیق شدم؛ ته ریشش کمی بلند شده بود، چشمان مشکی
هایش کبود شده بودند و ور بودند، لبدر دریای سرخ رنگی غوطه

من... مِن کشید و این دوست مثل برادر رنج بزرگی را به دوش می
 نامرد از دوستم که کنارم بود، خبر نداشتم.

زنی؟ چرا مجبوری با پریسا باشی؟ ِاته شهاب؟ چرا حرفی نمیـ چه
 چرا هیچی نمیگی؟

 ـ چیزی نیست.

کشی؟ چیزی نیست ـ چیزی نیست؟! چیزی نیست و داری عربده می
 زنن از درد، ازت اینه؟ چشمات دارن داد میکه از زور فشار قیافه

خواد با دختر که فلور میشده؟ علت اینِاته؟ چیفشار، از غصه. چه
کوروش ازدواج کنی چیه؟ اصال ازدواج هم کردین چی به فلور 

 میرسه؟ من از کار شما سر در نمیارم.

ها را به عقب داد و اش کشید و آندستی در موهای به هم ریخته
 گفت:

سکته میده. بخدا دارم خرش منو دونم چرا ؟ این زن، آـ خودمم نمی
فهمم داره، نمیدونم فلور چرا دست از سرم بر نمیکم میارم، نمی

 دونم اه.داره، نمیچرا دست از تهدید کردن من بر نمی

 ـ با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 کنه؟ت میکنه؟! به چی تهدیدـ چی؟! تهدیدت می

 و گفت: به رو به رویش خیره شد و لب زیرینش را به دندان کشید

بره؛ که نه، یعنی چطوری بگم، میگه آبروم رو می تهدید ـ نه،
 چمیدونم أه.
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ش رو از بین ـ درست حرف بزن ببینم، کدوم مادری آبروی بچه
 راش اهمیت داره.بقدر این چیزا بره. اونم فلور که اونمی

 دستی در موهایش کشید و زیر لب گفت:

 زیچه دست بهمن و فلور.م بادونم امیر، فعالً که من شدـ نمی

 نفسی گرفتم و گفتم:

 تونی با پریسا صحبت کنی؟ـ نمی

 ـ چی بگم بهش؟

تونین در نقش دو تا دونم، باالخره تا آخر عمر هم نمیـ چه می
ی شما هاتون رژه برین که، باالخره ته رابطهدوست مقابل خانواده

ون ی پریسا که روی دخترشبرای اونا مهمه. مخصوصا خانواده
ها حساسن؛ یه جوری از پریسا بخواه جوابش رو صریح به خانواده

 بگه.

خواد، کاری ـ چی میگی امیر، فلور فقط از پریسا جواب مثبت می
 خواد، میگه مجبورش کن.هم نداره که دختره من رو نمی

 کار کنی؟خوای چیـ حاال می

 دونم، باید فردا باهاش در مورد این موضوع صحبت کنم.ـ نمی

با گفتن این حرف دستی به صورت سرخش کشید و بعد از چند ثانیه 
 به سمتم برگشت و به صورت متفکرم زل زد و گفت:

 کارت داشت؟ـ راستی، این دختره چی

 شدم گفتم:از فکر شهاب بیرون آمدم و همانطور که از جایم بلند می

 ایدـ هیچی، با هزار داستان خواست بهم بفهمونه از این ماه دیگه ب
اجاره خونه بدم. یه مشت چرت و پرت و مزخرف بهم بافت تا حالیم 

 کنه، مفت سر خونه ننشستم و باید بابتش غرامت بدم.

چشم و روئه، حاال درسته مادربزرگش جای ـ این دختره عجب بی
مادرم بود و دوستش داشتم، ولی امیر تو هم کم زحمت نکشیدی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 135 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 برای عزیزجون.

رای دل خودم کردم، منتی نیست. این بنده ـ من هر کاری کردم ب 
خدا هم مشکالت خودش رو داره. خوبیش اینه ازم نخواست بلند شم، 

خواست بلند شم باید عطای درس خوندن رو به واال اگه ازم می
 بخشیدم.لقایش می

با گفتن این حرف، به سمت یخچال رفتم تا ببینم چیزی برای خوردن 
 کنم یا نه.پیدا می

های داخل یخچال چشمک ل را باز کردم، باز هم تخم مرغدر یخچا
های بخت برگشته ای نیست و دوباره باید تخم مرغزدن که چارهمی

مان کنیم. تعدادی گوجه را بیرون آوردم و به ی بیچارهرا وارد معد
دنبال رنده در کابینت فلزی گوشه آشپزخانه رفتم، نگاهم به شهاب 

ها را ی سالن کز کرده بود. گوجهو گوشهافتاد که حاال ساکت شده 
به همراه رنده و ماهیتابه و کارد کوچکی برداشتم و به سالن چهل 
متری وسط اتاقک رفتم. کنارش روی زمین نشستم و ماهیتابه را 

 روی پایش گذاشتم و گفتم:

 ها رو رنده کن ببینم.ـ تو لکی، کجایی برادر من؟ بیا این

 اهیتابه اشاره کردم.و بعد به گوجه ها داخل م

از فکر در آمد و ماهیتابه را از روی پایش روی زمین گذاشت و 
ها از وسط کرد و بعد با رنده به جان گوجه  شروع به بریدن

 یرلب گفت:ها افتاد، در همان حین زگوجه

 فردا باید با پریسا صحبت کنم. -

*** 

 *شهاب*

جنس صندلی  ای پشت میز ازقهوه  رویش روی صندلی چوبیروبه
هایی که قرار بود بزنم فکر به همان رنگ نشسته بودم و به حرف
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دانستم از کجا شروع کنم. نگاهم به او افتاد که امروز کردم. نمیمی
با آن مانتوی بنفش با شال سفید از هر روز زیباتر شده بود و با 

ی کم آرایشش به من خیره شده بود. همیشه از لبخندی بر چهره
دختری به من زل بزند متنفر بودم اما نسبت به پریسا چنین که این

حسی نداشتم، چرا که نگاه او خالی از هر حس منزجرکننده بود و 
 این خیلی خوب بود.

 با صدایش دست از افکارم کشیدم:

 شده، چرا امروز کم حرف شدی؟ـ چی

 ام خیره شدم و گفتم:دستی به پشت گردنم کشیدم و به فنجان قهوه

 دونم از کجا شروع کنم.ستش نمیـ را

 ـ راحت باش شهاب، چی میخوای بگی؟

 با مکثی نفس عمیقی کشیدم و در همان حال گفتم:

 ی؟خوای چه جوابی بدـ پریسا، تو به خانوادت می

 ـ در مورد چی؟

 ـ در مورد جوابت به خواستگاری من.

 لبخند روی لبش کمی محو شد و بعد گفت:

 ن افتادی؟مهمه مدت به یاد جواب  شده که بعد از اینـ چی

 کمی مکث کرده و بعد مطمئن نگاهش کردم و گفتم:

م بار با خانوادهکه اون شب برای دیدنت، برای اولینـ راستش از این
و به عنوان خواستگار قدم برداشتم، هیچ وقت پشیمون نشدم، 

دیدمت. شاید بار وقت نمیوقت تأسف نخوردم که ای کاش هیچهیچ
شناختم. شاید چنین حسی داشتم اما اون زمان هنوز تو رو نمی اول

دیدار تو تنها کاری بود که فلور در زندگیش برام انجام داده که 
طور که از زندگیم با خبری و فلور رو تا راضی بودم. همون

حدودی شناختی، فهمیدی آدمی نیست تا بخواد خوبی خرجم کنه، از 
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ی غرض خاصی برای خواستنت قدم این بابت هم متأسفم که از رو
ش خواست فلور بود و من نقشی ها همهدونی که اینبرداشتم، اما می

 نداشتم، یعنی داشتم اما مجبور شدم.

ها مثل دو تا برادر در کنار هم بودیم، درست بود من و امیر سال 
کشیدن که خانواده داشتم و فلور و بهمن به ظاهر اسمش رو یدک می

م بود، امیر بود که برادرم بود، من با امیر د که خانوادهاما امیر بو
فقط بزرگ نشدم، من با امیر بود که امید رو درک کردم، با امیر 
بود که تونستم زندگی نکبتم رو سامان بدم، امیر همه دارایی من 

قدر به امیر وابسته هستم، اما حسم دونم چرا اینبوده و هست. نمی
ا م که از ترس از دست دادنش حاضر بودم، بکنواقعِی و اغراق نمی

 زندگی خودم بازی کنم.

شاید باور نکنی اما من واقعا برای امیر نگرانم، تهدیدای فلور 
کنه من رو راضی به ازدواج با شروع شده و باز هم داره سعی می

خوام خوام هر چه زودتر جوابت رو بدی، نمیاز تو می تو کنه؛ حاال
 جرا بشی.زیاد درگیر این ما

با تموم شدن حرفم، سرش را پایین انداخت و با دستانش مشغول شد، 
 کمی بعد سکوت بینمان را شکست و گفت:

 وابم رو میگم.کنم، تا شب جـ با مامان کتی صحبت می

سپس کیفش را از روی میز برداشت و از جایش بلند شد و رو به 
 با صدای لرزونی ادامه داد:  من

  بینمت.برم، میـ ببخشید من باید 

 اش تنها گذاشت.او رفت و من را در بهت رفتن ناگهانی
 
 *امیر* 

مشغول سوراخ زدن روی سطح قطعه چوب طویلی بودم و صداهای 
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اطرافم را به خاطر صوت بلند صدای دریل به خوبی نمی شنیدم؛ با 
 قطع شدن صدای دریل، کسی با صدای بلند گفت:

 امیر! -

م روی میز افتاد و با شتاب به سمتش با صدایش دریل از دست
 برگشتم و عینک تعمیرات را برداشتم و گفتم:

 زنی؟ ترسیدم.ِاته پسر، چرا داد میچه -

 ای کرد و گفت:خنده

م تا زدـ خب به من چه؟ هر چی صدات زدم نشنیدی؛ داشتم داد می
 بفهمی من اومدم، همون موقع دریل رو خاموش کردی.

و علیک کردیم و در همان حال که به هم  به سمتش رفتم و سالم
هایی که در دادیم، تعارفش کردم تا روی یکی از صندلیدست می
اش قرار داشت بنشیند. با نشستنش من هم روی یکی دیگر نزدیکی

 اش نشستم.جا در نزدیکیهای هماناز صندلی

داشتم، رو به او در حالی که از روی میز، فالسک چای را بر می
 گفتم:

 خوری؟ـ چای که می

 سری از روی رضایت تکان داد و گفت:

 ـ مزاحمت شدم واسه کاری که دیروز بهت گفتم.

 لیوان چای را جلویش روی میز گذاشتم و گفتم:

 ـ آهان راست میگی، مگه با پریسا قرار نداشتی؟

 سری تکان داد و گفت:

 پریسا خانوم، گفتن امروز صبح بیرونن، عصر برمزدم به  زنگ -
 پیششون.

 سری از روی رضایت تکان دادم و گفتم:

دیشب با حاج سلحشور صحبت کردم، اولش  باشه مشکلی نیست. -
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صرفه بابت شاگردی که بهش نیاز کرد چون براش نمیقبول نمی
گفتن یک ماه به  نداره حقوق بده اما شهاب سعی کرد راضیش کنه

تونی شاگرد جا باش؛ اگر ازت راضی بودم میصورت آموزشی این
ها کمک گاهی بهت توی بعضی قسمتجا باشی و شهابم گهاین

 میکنه، بهتره امروز برش دادن رو بهت یاد بدم؛ چطوره؟

دونم چطور جبران ـ دستت درد نکنه داداش، خیلی لطف کردی نمی
 کنم.

 کشیدم، گفتم:درحالی که چای رو سر می

کردم. کار اصلی ـ الزم نیست از من تشکر کنی چون که من کاری ن
رو شهاب انجام داد، چون که شهاب حاضر شد از این به بعد تو به 

 جا و کار کنی، اون برای آموزشت کمکت میکنه.جای اون بیای این

 ر بیکار بشن.خواستم آقا شهاب از کاـ نمی

ـ اوالً شهاب به درخواست خودش خواست تا تو به جای خودش 
جا توی شرکت پدرش نجز ایجا کار کنی، بعدشم شهاب به این

مترجمه و مشکلی نداره، پس نگران چیزی نباش. از طرفی هم تو 
ها باید جا باشی، بعضی وقتتونی کل ساعت کاری رو اینکه نمی

 ی آقای کامیاب.بری خونه

که چایش را سری تکان داد و مشغول نوشیدن چای شد. بعد از این
داد صحبت کردیم، بعد از می نوشید، در مورد کارهایی که باید انجام

کردیم. در ابتدا از او خواستم در برش یکی از   دقایقی نیز شروع
ا قطعات کمکم کند تا بتواند برش مناسب را یاد بگیرد، اول آموزش ب

 گرفت تا بعد بتواند با اره برقی هم کار کند.اره دستی را باید یاد می

کند و دلش را به کار  که سفارش کردم تا حواسش را جمعبعد از این
بدهد، سر کار خود برگشتم و دریل را مجدد روشن کردم، دو 

ساعتی به همین منوال گذشت. حاال مشغول تکمیل یکی از 
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 هایی بودم که چند روز پیش شروعش کرده بودم.طرح

طور که مشغول طرح زیر دستم بودم، نگاهی به حامد کردم که همان
های مورد نظر را بود یکی از پایه هنوز بعد از دو ساعت توانسته

، در بیاورد، از جایم پا شدم و به سمتش رفتم، به نزدیکش که رسیدم
 : گفتم

 کار کردی.ـ بذار ببینم چی

و با گفتن این حرف نگاهی به تکه چوب کردم که با ناشی گری 
بریده شده بود، اما قابل اصالح بود. تکه چوب را به دست گرفتم، 

 اش کردم و گفتم:ام را روانهنگاهی اجمالی

 ـ کارت بد نیست، اما دستت رو باید تند کنی.

 ردم و ادامه دادم:کی به چوب داخل دست اشاره

ی داخل دستت نباید این ـ ببین بعضی جاهاش پرز، پرز شده. قطعه
شکلی بشه، یکم که دستت تند بشه، حله. زاویه دستت هم با قطعه 

شه، سعی کن زاویه اره رو با سطح زیر دستت نباید نود درجه با
ت شمایل زیباتری جوری قطعهدرجه باشه، این کارت کمتر از نود

 گیره.به خودش می

ها رو بیشتر برات در ای که بهت دادم برای مشتری بود، اندازهقطعه
 نظر گرفتم تا اگر خراب شد تا جایی قابل اصالح باشه، حاال من با

کنم. خوب دقت کن بعد از ح میاره برقی یه جاهاییش رو اصال
 مدتی خودت باید این کار رو انجام بدی، حاال هم اره برقی رو بده

 من.

ای از سالن بزرگ جا و با گفتن این حرف به اره برقی که گوشه 
 خوش کرده بود اشاره کردم.

سری تکان داد و به سمت اره برقی رفت و من هم با خط کش و 
 هایش مطمئن بشم.دم تا از اندازهکولیس به جان تکه چوب افتا
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نیم ساعتی را با حامد به همین شکل کار کردم. در طی کار به 
دادم. مشخص بود به این سواالتی که کنجکاوش کرده بود، پاسخ می

شود تا  هایم تمامکار عالقه دارد و با شوق منتظر بود تا صحبت
ده شدن تکه ای دیگر را از دل الوار بیرون بکشد. بعد از آماقطعه

 چوب، رو به او گفتم:

کنیم، اما ـ ما معموالً برای تسریع کارمون از اره دستی استفاده نمی
 برای یادگیری تو الزم بود تا کار با اره دستی رو هم یاد بگیری،

 چون دستت برای کار با اره برقی روون میشه.

  کمی مکث کرده و ادامه دادم:

 سوالی نداری؟  ـ

 رقی کار کنم؟تونم با اره بکه کی میفقط اینام. ـ نه اوکی

که پرز، پرز ـ هنوز زوده، هر زمان تونستی تکه چوب رو بدون این
ها رو هم یاد بگیری و بتونی با کولیس کار بشه در بیاری؛ اندازه

 تونیم در موردش فکر کنیم.کنی، می

 سری تکان داد و گفت:

 ی بعدی.تکهـ دستت درد نکنه داداش، پس من میرم سراغ 

 نگاهی به ساعتم کردم، نیم ساعت دیگر اذان بود، رو به او گفتم.

خواد االن، یه استراحتی کن. نیم ساعت دیگه اذاِن، من میخوام ـ نمی
 برم مسجد، تو هم میای؟

 ـ آره حتما، با هم میریم.

ـ باشه. از تو فالسک یه چای برای خودت بریز تا من خبری از 
 کجاست. شهاب بگیرم، ببینم

خوری روی قرار داشت، رفت و در به سمت میزی که وسایل چای
 فت :گریخت، رو به من حالی که برای خودش چای می

 ـ برا شمام بریزم؟
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 طور که در حال برقراری تماس با شهاب بودم، گفتم:همان

 ـ آره ممنون.

درپی گوشی شدم. بعد از چند تا بوق آزاد به یکباره متوجه بوق پی
ی به صفحه گوشی کردم که در سالن به ضرب باز شد و شهاب نگاه

 شد، بلند باال گفت:داخل شد. در همان حال که داخل می

 ـ سالم بر دوست گرام، دیدم کارم داری گفتم خودم بیام نه صدام.

 با دیدنش لبخندی زدم و به سویش رفتم:

 ـ سالم گل پسر، کجایی؟ از صبح خبری ازت نیست.

هد که با سالم حامد، نگاهش به سمت حامد خواست جواب بد
معطوف شد؛ به سمتش رفت و دستش را به سمتش دراز کرد و در 

 همان حال گفت:

. حالت چطوره؟ کار و بار جاست، آقا حامد گلـ به ببین کی این
 خوبه؟

 ـ خداروشکر ، امروز کلی مزاحم آقا امیر شدم.

 شهاب با خنده گفت:

 کنه واسه این کارا.ا سرش درد میچه مزاحمتی؟ این رفیق م -

 با لبخند به سمتشان رفتم و بی ربط به بحثشان رو به شهاب گفتم:

 خوری برات بریزم؟ـ چای می

با تکان دادن سرش، در استکانی دیگر برایش چای ریختم و آن دو 
هم مشغول صحبت شدند. شهاب در مورد کارهایی که امروز حامد 

 داد.یمد هم با شوق برایش توضیح پرسید و حامانجام داده می
دقایقی بعد بود که سه نفری مسجد رفته و برای برپایی نماز آماده 

 .شدیم

 *شهاب*

جا روی تخت دراز کشیده بودم و موبایلم را روی شکمم جابه
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کار سعی داشتم ذهن مشغول و پر از تنشم را آزاد کردم و با اینمی
سکوت امروز پریسا چه چیزی  دانستم درکنم؛ اما موفق نبودم. نمی

هایش هماهنگ کرده بود؟ چرا یک زد. چرا عجله را با گامفریاد می
 دفعه به هم ریخت؟ اصال چرا از تصمیمش به من چیزی نگفت؟

ام را به عقب هول دادم و نفسی از هایم موهای جلوی پیشانیبا دست
ت حرص ندانستن کشیدم، با صدای امیر از حالت دراز کش به حال

 ام را روی تخت در کنارم انداختم:نشسته تغییر حالت داده و گوشی

 ـ چیزی شده؟ از وقتی اومدیم، ساکتی.

 نفسی گرفتم:

 ریسا یجوری بود.پدونم چی بگم، امروز ـ نمی

 ـ چجوری بود؟

دونم، وقتی بهش گفتم فلور منتظره جواِب، از جاش بلند شد و ـ نمی
 امشب جواب رو میگه. گفت که

 مین؟ـ ه

اومد، مثل همیشه نبود، یعنی همین. البته یکم هول زده می ـ آره
 اولش بود ولی بعدش که حرف خواستگاری پیش اومد یجوری شد.

ـ خب برادر من حق داره؛ تو راحت رفتی بهش گفتی که فلور به 
کرده که ازش خواستگاری کنی و   خاطر پول پدرش مجبورت

 دا ناراحت میشه.خودتم نخواستی، معلومه که بنده خ

 ـ پس چرا دفعه اول یه دفعه نذاشت بره؟ 

 کرد دیگه بحثش رو پیش بکشی.ـ نمیدونم، شاید فکر نمی

ها هم باالخره ها نگفتیم چه تصمیمی داریم، اونـ ما که به خانواده
دونم آخرش شد. نمیاومد و بحث از سر گرفته میصداشون در می

 چی میشه.

ذهنت رو مشغول کنی. بیا نسکافه درست  خوادـ حاال فعالً نمی
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کردم، یه آبی به دست و صورتت بزن، یکم از این حال و هوا در 
 کنیم.بیای، یه فکری می

با حرفی که زد سری تکان دادم و به سمت آشپزخانه رفتم و آبی به 
دست و صورتم زدم و دوباره به سالن کوچک اتاقک پا گذاشتم؛ 

ای که امیر نشستم و ماگ نسکافهکنارش روی زمین پایین تخت 
آماده کرده بود را به دست گرفتم، اما با صدای زنگ گوشی از 
خوردنش منصرف شدم. نگاهی به امیر کردم، نگاهش به سمت 

گوشی ام معطوف بود، من هم نگاهم روی گوشی افتاد. گوشی در 
ی حال زنگ را برداشتم، نگاهم به نام فلور افتاد که زیادی به چهره

کرد. دستی به صورتم کشیدم و بعد از ام دهان کجی میرماندهد
 نفسی عمیق، تماس را برقرار کردم.

 ـ بله؟

 ـ آفرین پسر خوب، کارت عالی بود.

 زنی؟ـ در مورد چی حرف می

 دونی!ـ نگو که نمی

 دونم، تو بگو تا بفهمم.ـ نه نمی

 دونی پریسا جوابش مثبِت؟!ـ یعنی نمی

ت نگاهم را معطوف امیر کردم، امیر که از با این حرف با حیر
ی بهت زده من خیره شده بود و پشت هم خبر بود، به چهرهماجرا بی

داد، اما من فقط توانستم دستش را به عالمت " چی میگه " تکان می
 زیر لب "چی؟! " زمزمه کنم.

ـ گفتم که پریسا به جواب خواستگاریت جواب مثبت داده. االن کتی 
د و گفت پریسا هم فکراش رو کرده و جوابش مثبِت، جون زنگ ز

 چیه؟ نکنه از خوشحالی زبونت بند اومده؟

 صدایش را پایین آورد و زمزمه وار گفت:
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که دوستت خوش شانِس؛ البته تو هم شانس آوردی، هم ـ مثل این
 دوستت رو داری هم دختری مثل پریسا رو.

 اصله و بدون فوتبالف با عصبانیت گوشی را به رویش قطع کردم.
 داد.وقت شماره پریسا را گرفتم، یک بوق، دو بوق؛ جواب نمی

های امیر در حال تماس مجدد با پریسا بودم و به شهاب، شهاب گفتن
کردم. اپراتور پشت خط زمان مناسبی را برای خط کشیدن توجه نمی

روی اعصابم را انتخاب نکرده بود، چرا که با نوای " مشترک 
 باشد " قصد روانی کردنم را داشت.خاموش میمورد نظر 

ام کردم و با صدای بلند " اه لعنتی " را نثار این حال داغون زندگی
ام بود را به گوشه گوشی را که همیشه حامل خبرهای ناگوار زندگی

 ای پرتاب کردم.

ی امیر از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت، کمی بعد با لیوان
 من رساند، لیوان را به سمتم گرفت و گفت:آب خودش را به 

 ـ بیا یکم گالب داخلش ریختم، بخور آروم شی.

لیوان را از دستش گرفتم، محتوی داخل لیوان را تا ته سر کشیدم، 
 لیوان خالی را به دست امیر دادم و گفتم:

 ـ دستت درد نکنه.

 قدر به هم ریختی.شده شهاب، چرا اینـ چی

 زیر لب گفتم:

 ا جواب مثبت داده.ـ پریس

 با بهت گفت:

 ـ چی؟!

 قدر احمق باشه؟کردی این دختر اینفکر نمی  ـ چیه؟ تعجب کردی؟

 ـ چرا این کار رو کرده؟!

فهمم، فعال که اون ماسماسک و خاموش کرده. بذار صبح بشه، ـ نمی
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 کار کنم.دونم باهاش چیخودم می

 کارش هست.ـ تو فعالً عصبانی هستی، حتما دلیلی برای این 

 ـ چه دلیلی داره؟

 لبخندی زد و گفت:

 ـ نکنه عاشقت شده.

 ـ کمتر چرت بگو امیر، عاشقی دیگه چیه؟ 

ـ خیلی خب بابا شوخی کردم؛ حتما یه توضیحی داره برای این 
 کارش.

 گه؟بخواد بگه؟ چی داره که ـ مثالً چی می

ابت ـ حاال تو کمتر حرص بخور. شاید شرم دخترونه نمیذاره که جو
 فهمی که قصدش چی بوده.بینیش، میرو بده، فردا که باالخره می

کنم ـ فقط امیدوام هر چی که هست، اون چیزی که من فکر می
 نباشه.

 کنی؟!ـ مگه تو چی فکر می

نگاهی به امیر انداختم، حتی فکر نبودنش هم من را از پا در 
جواب خواستم. دروغ چرا؟ اولش از و من این را نمی  آوردمی

پریسا حیرت زده شدم اما در اعماق قلبم از اینکه برای امیر اتفاقی 
افتد، آرامشی عجیب داشتم. شاید تهدید فلور تهدیدی توخالی بوده نمی

اما سابقه فلور چندان هم خوب نبود. خودم چند سال پیش دیدم به 
ای که بین خودش و دوستش پیش آمده بود، خاطر یک دعوای ساده

دانستم دوستش را به مرز ورشکستگی برد. نمی چطور شوهر
چطور این کار را کرد، اما کاری کرد که آن زن حاظر بود به پایش 

بیفتد؛ من هم چشمم از آن زمان ترسیده بود. زنی که این همه سال 
شم را به چشم فرزندش ندید و چون افعی سبز شده در منی که بچه
ز کجا معلوم که سرنوشت کرد، ااش با من برخورد میسر در خانه
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غریبی چون امیر را که از قضا چندان به او با چشم خوش نگاه 
زد؟ او ما را به جرم رفاقت با تیغ نگاهش ای نمیکرد، صدمهنمی
اش زندگی آن های پوچ و توخالیدرید و توقع داشت که با نقشهمی

 دختر بیچاره را فدای بدبختی زندگی فالکت بار خود کنم.

 ن دادن دست امیر؛ به خودم آمدم و مجدد نگاهش کردم:با تکا

 ـ کجایی؟!

خواد، این چند ـ هیچی هنگم، ذهنم پر از خالیه. دلم فقط خواب می
 روز از بس که فکر کردم، خسته شدم.

نظرم اینه که بلند   کنم. ذهن تو نیاز به ریکاوری داره،ـ درکت می
 کنه.یشی وضو بگیری و یه جز قرآن بخونی؛ آرومت م

نگاهش کردم، اگر نبود چطور زندگی می کردم؟! همین را هم به او 
 لبخندی زیبا زد و گفت:  گفتم،

ـ پا شو رفیق، تا تو ذهنت رو ریکاوری می کنی، من هم یه فکری 
 وچیکه، بزرگه رو خورد.ککنم که روده به حال شام می

 ـ دمت گرم داداش.
سفارش امیر، جهت  این را گفتم و برای وضو اقدام کردم. با

ام، قرآنش را از روی طاقچه کنار آشپزخانه ریکاوری ذهن خسته

برداشتم و مشغول شدم، الحق که سخن وحی، همچون آبی روی آتش 

ام را آرام بخشید و من باز هم ممنون درونم، ذهن درمانده

 مراه بودم.های این رفیِق همیشه هبرادرانه

 *شهاب*

کرد و با تأمل روی صندلی شاگرد  در ماشین را به آرامی باز
نشست. به همان آرامی درب ماشین را بست و با کمی مکث بدون 

که نگاهم کند، زیر لب "سالم"ای زمزمه کرد؛ من هم به همان این
آرامی جوابش را زمزمه کردم و راه افتادم. زیر چشمی نگاهش 
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 های مختلف با شلوار مشکیکردم، امروز مانتویی متشکل از رنگ
زنانه بر تن داشت که ترکیبات مانتو شلوارش را با شالی مشکی که 

تکمیل کرده بود. مثل همیشه بدون آرایش   های رنگی داشتریشه
 اش را زینت بخشیده بود.خاصی، چهره

تیپ همیشه مرتبش من را وادار کرد تا به ریخت و لباس خودم هم 
ن کرم، اتصال داده ای را با پیراهنگاهی بیندازم؛ شلوار کتان سورمه

 کرد.بودم و این من را راضی می

که دستانش را برای در بین راه حرفی بینمان رد و بدل نشد. از این
دیگر در آغوش هم گرفته بودژ مشخص بود که استرس بازی با یک

کمی  دارد و من هم برای رعایت این حال دگرگونش چیزی نگفتم
برد، زمان زیادی نمیفرصت برای جمع شدن این حال پریشانش 

ودش بنابراین الزم دانستم که فعالً سکوت بینمان را حفظ کنم تا با خ
 کنار بیاید.

دقایقی بعد به پارک جنگلی سر سبزی که مد نظرم بود، رسیدم. در 
که نیم نگاهی سمتش بیندازم، جایی مناسب پارک کردم و بدون این

ه امروز عجیب در از ماشین پیاده شدم، او نیز به همان آرامی ک
رفتارش هویدا بود از ماشین پیاده شد و در کنارم جای گرفت و با 

 هم به سمتی قدم برداشتیم.

پس از سکوتی طوالنی که امروز همدم لحظاتمان بود، او سکوت 
 بینمان را شکست و گفت:

 جا بشینیم؟میشه اون -

 ای اشاره کرد.و بعد با گفتن این حرف به گوشه

ظریفش را دنبال کردم و به آالچیقی رسیدم که روی  انتهای انگشت
پلی چوبین قرار داشت، از زیر پل آب روان جاری بود و اطرافش 

ای نقاشی شده بودند که آالچیق منظور هم درختان سر سبز به گونه



 

 

 WWW.98IA3.IR 149 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

را در آغوش خود جای داده بودند و از آن تصویری شگفت انگیز 
 خلق کرده بود.

 سری تکان دادم و گفتم:

 اوهوم، جای قشنگیه. -

ی هم به آالچیق مورد نظر رسیدیم و با تأیید من هر دو شانه به شانه
ی درخت نشستیم. های پشت میز از جنس تنهکمی بعد روی کنده

همچنان سکوت بینمان برقرار بود، اما دیگر ادامه دادنش را جایز 
 ندانستم، تیر نگاهم را به سمتش پرتاب کردم و گفتم:

 ؟پریسا -

با شنیدن نامش از صوت صدایم، سرش را که پایین بود باال کشید و 
ی افطار چشمانم جای داد و جوابم را با خرمای نگاهش را در سفره

 " بله " ضعیفی پاسخ داد.

هایم نشاندم تا امروز این دخترک را که زیادی لبخندی را روی لب
 خجالتی شده بود را به حرف در بیارم.

 جوری شدی؟روز اینـ پریسا، چرا ام

 ـ چه جوری شدم؟

 ـ خیلی ساکتی.

 دونم چی بگم.ـ آخه نمی

 دونم.ـ اما من می

نگاهش رنگ تعجب گرفت چرا که لحن مهربان چند لحظه پیشم، 
 االن با تحکم همراه بود؛ بنابراین ادامه دادم:

 چرا این کار رو کردی؟ -

 سرش را پایین انداخت و گفت:

 کنه.ختری میداب دادم، کاری که هر من به خواستگارم جو -

ی فهمی چی داری میگی؟ مگه خواستگاری من از تو مثل بقیهـ می
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 دخترا طبیعی بود که حاال جواب طبیعی هم داشته باشه؟

 بینم!ـ من چیز غیرطبیعی درش نمی

که حالت خوش نیست، می.فهمی داری با زندگی من و ـ تو مثل این
 کنی؟خودت بازی می

 کردم حداقل به خاطر نجات جون دوستت خوش حال بشی.میـ فکر 

با زدن این حرف انگار آتشم زدن، از جایم با شدت بلند شدم و به 
خواندم. در همان حین سمتش خیز برداشتم؛ ترس را از چشمانش می

 گوشه شالش را گرفتم و گفتم:

کنی باید بهت بگم بهتره همین ـ اگر به خاطر امیر این کار رو می
خوام سایه منت باال سرم باشه. االن جواب منفی بدی چون که نمی

 بعدشم اگر در مورد تهدید فلور چیزی بهت گفتم، به این خاطر نبود
که کمکم کنی؛ به این خاطر بود که نگران جونت بودم، چون که 

ای باشی که فلور آدم نرمالی نیست و بعید نبود که تو هم وسیله
خواستم هر چه زودتر جواب منفیت رو میباهاش منو تهدید کنه. 

 بدی و خودت رو از ماجرا بکشی بیرون.

با این حرف گوشه شالش را رها کردم و پشتم رو بهش کردم. از 
هایش هایم در صدای نفسزدم. صدای نفسنفس می -عصبانیت نفس

هایم هایش از ترس بود و صدای نفسترکیب شده بودند، صدای نفس
 شکست.و این ترکیب سکوت سرد اطراف را میاز عصبانیت بود 

 دستانم را تکیه گاه وزن بدنم روی میله آالچیق گذاشته بودم و به
ی بیرون خیره شده بودم. دقایقی از تنشی که بینمان به وجود منظره

 ایش را شنیدم:گذشت که ناگهان صدآمده بود، می

کنی ر میخواستم عصبانیت کنم. منظور من این نبود، تو فکـ نمی
داشت؟ م برمیاگر جوابمم منفی بود فلور دست از سر من و خانواده

کرد؛ ببین شهاب باالخره یجوری به قول خودت جبران می
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 مجبور شدم.  منم

 به سمتش برگشتم و با تعجب گفتم:

 ـ چی مجبورت کرد؟!

م من رو از کوروش م. راستش قبل از تو، آرش پسرخالهـ خانواده
د، اما من جوابم منفی بود چون آرش اون مردی خواستگاری کر
خوام. اون فقط به فکر خودش و زندگیِش و رویای نیست که من می

جا خواد اونزندگی در آمریکا رو در سر داره و بعد از ازدواجم می
کردم. از مامان کتی مهلت زندگی کنه و منم بالطبع باید مهاجرت می

که اگه به با تو فکر کنم، چون مخواستم تا بیشتر در مورد روابطه
 کنه با آرش ازدواج کنم.زودی ازدواج نکنم، مجبورم می

از جایش بلند شد و در جایی نزدیک من ایستاد و دستانش را در 
 جیب مانتویش فرو برد و ادامه داد:

رسم. من و تو در مسیری گرفتار شدیم که ـ دارم به حرف امیر می
 هم باشیم، شاید این یک حکمت باشه.برای نجات هم مجبوریم کنار 

نگاهش کردم، دختر زیبای کنارم که با هم بودنمان را حکمت می 
آمد، نفسی ها از زبانش برایم غریب میدانست، زیادی این حرف

 گرفتم و کامل به سمتش برگشتم:

کردی؟ هرچی باشه بهتر نبود با همون آقا آرش ازدواج می -
 باالخره دوستت داره.

 را به سمتم کشید و گفت:نگاهش 

 ـ مهم اینه که من دوستش ندارم.

 کمی مکث کردم و بعد لبخندی زدم و مرموزانه گفتم:

 ـ یعنی منو دوست داری؟

هایش رنگ گل سرخ را به نمایش گذاشتند و با این حرف، گونه
ای کردم و او با سرش را پایین انداخت. با دیدن این حالتش خنده
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اخل دستش را محکم به بازویم زد و در همان ام، کیف ددیدن خنده
 حال با حرص گفت:

که زیادی خودشیفته تشریف دارین، من ـ آقای فرصت طلب، مثل این
 ای بود.منظورم چیز دیگه

 لبخندم را حفظ کردم و عقب، عقب رفتم و در همان حال گفتم:

 ـ فهمیدم منظورت رو، زیادی دوستم داری.

فرار گذاشتم. درحالی که عصبی شده بود و با گفتن این حرف پا به 
 به سمتم پا تند کرد.

دقایقی بیشتر خودمون را در پارک مشغول کردیم و حال در راه 
برگشت به عمارت بودیم و تنها سکوت بینمان را موزیک مالیمی 

 شکست:که در حال پخش بود می

 تنهایی و این حال خراب  باز منم و عالم

 و سواالی بی جواب باز فکر اینکه چرا نیستی

 همه دنیا یه طرف ، جای خالیت یه طرف

 رفتی عشقم ولی یاد تو از این خونه نرفت 

 امشب از اون شباست که تو رو کم دارم

 ریزمبی تو غم انگیزم ، که بازم دردامو تو خودم می 

 امشب از اون شباست که تا صبح بیدارم

 ارمسپکه تو رو با بغزم ، به خدا می 

ی شهر اش کردم. ساکت خیرهام را حوالهنگاه خیرهزیر چشمی 
 گفت.شلوغ پیش رویش بود و چیزی نمی

ذهنم به دقایقی قبل پر کشید؛ زمانی که از دستم عصبانی شد و به 
ام اعتراف نکردم، دست بردار نشد، به سمتم پا تند کرد تا به شوخی

 غرور دخترک زیبا روی کنار دستم زیادی بر خورده بود.

 تو رو اندازه ی دیوانه شدن دوست دارممن 
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 پس تو رو تا همیشه تو قلب و وجودم میذارم

 چرا اینجوری شدی ؟ تو مگه دل نداری ؟

 میشه خاطره هامونو به یادت بیاری؟

 *مرتضی اشرفی ـ عالم تنهایی *

  

 
کنار در عمارت سفید رنگشان نگه داشتم، نگاهش کردم که همزمان  

م برخورد کرد، کمی مکث کرد و در نهایت او نیز نگاهش به نگاه

 گفت:

 ـ بیا داخل؟

 ـ نه دارم میرم شرکت، بعدش باید برم نجاری.

هم سرشد را تکان داد اما انگار که یاد چیزی افتاده باشد، مجدد نگا
 کرد و گفت:

 ـ گفتی نجاری یاد اون پسره دوستتون افتادم.

 ـ کدوم؟

 ـ همون پسره؛ اسمش چی بود؟ حمید؟

 مد؟ـ حا

ـ آهان آره، در موردش با کوروش حرف زدم، قبول کرد بیاد ولی 
 اینجا نه، گفت بیاد شرکت جای آبدارچی.

 ـ آبدارچی اش کجا میره؟

 ـ نترس اخراجش نمیکنن، اون رو میفرستن توی اتاق پرینت.

 ـ اوکی، مرسی ازت که گفتی.

 لبخندی زد و گفت:

د بگو صبح ها بره کنم ، کاری نکردم؛ فقط به حامخواهش می -
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 شرکت پیش کوروش، عصرها بیاد نجاری.

 ـ باشه بهش می گم.

 مکثی کرد و گفت:

 ـ خب دیگه من برم.

هنوز پایش را بیرون   و با گفتن این حرف در ماشین را باز کرد؛
 نگذاشته بود، گفتم:

 پریسا؟ -

 رویش را به سمتم برگرنداند و گفت:

 ـ بله؟

 خوای بیشتر فکر کنی؟ـ نمی

 ـ من فکرام رو کردم، خداحافظ.

و سریع پیاده شد و به سمت عمارت سفید رنگ قدم برداشت، حتی 
 صدای خداحافظی ام را نشنید.

......... 

؛ در کارگاه را باز کردم و خودم را داخل انداختم، کمی جلوتر رفتم
با دیدنشان که روی زیلویی روی زمین نشسته بودند و مشغول 

 و به سمتشان رفتم:بودند، لبخندی زدم 

 ـ سالم بر دوستان گل و گالب.

 امیر که رو به رویم بود با دیدنم لبخندی زد و گفت:

 ـ سالم داداش، بیا بشین که مادر زنت دوست داره.

 ـ اوه اوه چی کسی ام؟

با این حرفم لبخندش عمق گرفت و در همان حال حامد هم دستش را 
 به سمتم دراز کرد و گفت:

 ، بیا که به موقع اومدی.ـ سالم داداش

 دستش را فشردم و گفتم:
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ی ـ چه بوهایی میاد، امیر از کی اینقدر کد بانو شدی، دیشب که غذا
 امروز رو درست نکرده بودی .

ـ کار من نیست، خواهر آقا حامد لطف کردن غذای بیشتر گذاشتن تا 
 با هم بخوریم.

 رو به حامد کردم و گفتم:

 ا، قورمه سبزی بخوریم یا خجالت؟ـ آقا حامد شرمنده کردین

 حامد لبخند نمکینی زد و گفت: 

 ـ این چه حرفیه، چیز قابل داری نیست.

 من با ذوق رو به او گفتم:

تفاقا قورمه سبزی برای من از طال هم با ارزش تره، فکر می ا -
از این چیزا پیدا میشه؟ ُمردم از بس غذای   کنی تو خونه ی ما
 بیرون رو خوردم.

 د:حام

 نوش جونت داداش. -

نگاهم به امیر افتاد که در سکوت داشت غذا می خورد، رو به حامد 
 کردم و گفتم:

یم، از فرصت استفاده ید داریم حرف می زننگاش کن تو رو خدا د -
 کرد؛ که کلش رو خودش بخوره.

امیر که با این حرف خنده اش گرفته بود، لقمه در دهانش گیر کرد 
لیوان خالی روی سفره را از آب داخل پارچ پر  و به سرفه افتاد،

 کردم و به دستش دادم و گفتم:

 ـ داداش آرومتر، اصال نخواستم همش برا خودت.

 لیوان آب را تا ته سر کشید و گفت:

 ـ خدا نکشتت شهاب، آخرش منو میکشی روانی.

لبخندی زدم و کفگیر داخل قابلمه برنج را در دست گرفتم، مقداری 
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ر بشقاب امیر ریختم و از خورشت کمی روی برنج برنج را د
ریختم؛ قاشق امیر را از دستش گرفتم و مشغول خوردن شدم، که 

 صدای امیر در آمد:

 ـ شهاب با قاشق دهنی!

 با دهان پر رو به امیر گفتم:

 ـ یه قاشق من، یک قاشق تو.

 و قاشق داخل دستم را به دستش دادم .

د و شستش و به دستم داد و در قاشق را از دستم گرفت و بلند ش
 همان حال گفت:

 ـ بیا تو با قاشق بخور من با چنگال می خورم.

 سری تکان دادم و مشغول شدیم، حامد که تا االن نظاره گر ما بود،
 گفت:

 ت.ـ شرمنده، حلما فکر کرد دو نفریم دو تا قاشق و چنگال برام گذاش

 امیر :

درد نکنه، خیلی خوش مزه ـ این چه حرفیه، دست تو و حلما خانم 
 بود.

 من:

ـ آره داداش، راستش از بس تخم مرغ و فست فودی خوردم که دیگه 
داشت حالم به هم میخورد، هیمنم از سرم زیادیه، دست تو و 

 خواهرت طال .

 حامد:

 نوش جونتون . -

که ناهار خوردیم، روی همان زیلو نشستیم و امیر برای بعد از این
 ان چای ریخت، در همان حال گفت:هر کداممان یک لیو

 ـ راستی چی شد؟ با پریسا حرف زدی؟
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 سری تکان دادم و گفتم:

 قرار شد ازدواج کنیم. ـ باهاش حرف زدم، فکرهاشو کرده بود؛

امیر به خاطر این خبر ناگهانی شوکه شد و لیوان داغ از دستش 
د، م شروی پایش افتاد اما واکنشی نشان نداد و فقط با نگرانی خیره ا

با صدای حامد به خودم آمدم و لیوان کنار پارچ آب خنک را پر از 
آب کردم و روی پایش ریختم، نگاهش کردم؛ در چشمانش موجی از 

نگرانی در حال رفت و آمد بود و من هم غرق در نگرانی این 
چکار کردی »گفت برادر غیرهم خون، به صدای حامد که می

 کردم.هی نمیتوج« داداش؟ خودت رو سوزوندی ک

امیر به خاطر حضور حامد چیز خاصی نگفت تنها با نگرانی خیره 
 ام بود ، اما حامد ابراز خوشحالی کرد و گفت:

 ه، چه خبری از این بهتر؟ حاال شیرینیش کو شاه دوماد؟ب -ـ به

 لبخند تلخی زدم و خیره به امیر گفتم:

شیرینی تپل  ـ فدات داداش، شیرینی چه قابلی داره؟ ان شاءهللا یک
 پیش من دارین.

امیر همچنان سکوت کرده و خیره ام بود، اما حامد از این ازدواج 
ناگهانی خوش حال بود، ترجیح دادم ظاهرم را خوشحال بگیرم و به 

 شادی حامد با لبخند تظاهری پاسخ دهم.

در ماشین نشسته بودم و به سمت خانه ی عزیز جون راه افتادم، 
نبود حامد ادامه داشت و امیر قصد شکستش  سکوت بینمان حتی با

ین را نداشت، اصوالً سریعاً به چیزی واکنش نشان نمیداد، شاید در ا
و همه   زمینه خوش شانس بودم که امیر دانشجوی روانشناسی است

از موضع علم خود درک کرده و شرایط را در نظر   چیز را
 گیرد.می

هایی که درگیر ی از ماشینبا قرمز شدن چراغ راهنما، در بین انبوه
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ترافیک سرسام آور بودند، ایستادم و من هم منتظر برای راهی 
خالی از هرگونه ماشینی مزاحم، اتوموبیل های اطرافم را که 

 کاویدم.کردند را میسرنشینان بی اعصاب خود را تحمل می

 ـ چی شد که چنین تصمیمی گرفتین؟

رویش به سمتم بود و من، با صدایش، به سمتش متمایل شدم، او هم 
 چه بگویم؟!  دانستمنمی

نگاهم را از او گرفتم و به ترافیک عظیم روبه رویم خیره شدم و 
 گفتم:

 ـ یهویی شد.

 ـ منو نگاه کن!

تکان دادم، « چی؟!»با کمی مکث نگاهش کردم و سری به معنای 
 وقتی نگاهم را شکار کرد، گفت:

 ـ یهویی شد؟!

 ـ اوهوم.

 اال غریبه شدم؟!ـ از کی تا ح

 متعجب نگاهش کردم و با زمزمه ای گفتم:

 ـ تو جون منی داداش، غریبه چیه؟

ـ مشخصه، یک روز از جواب دختره اونقدر عصبانی میشی که 
خوام ازدواج رگ گردنت میزنه بیرون، یک روزم میای میگی می

 کنم؛ معلوم هست با خودت چند چندی؟!

 ـ ما مجبوریم امیر.

بگو چی مجبورت کرده؟! مگه من دوستت نیستم؟! مگه ـ ِد لعنتی، 
قرار نبود تو سختی و راحتی کنار هم باشیم، این بود قول و 

 قرارمون؟

ـ ای جون عشقم، قول و قرارمون رو یادم نبود، ولی من با تو عهد 



 

 

 WWW.98IA3.IR 159 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 بستم تا آخرین روزی که کنارتم زن کسی نشم.

 ـ زهر مار مسخره، من دارم جدی حرف می زنم.

 ام را خوردم و جدی شدم و گفتم: خنده

 خوای بدونی؟ـ چی می

 ـ داری چه بالیی سِر خودت میاری؟

 ادِر من، میخوام دوماد شم، این شد بال؟بال چیه بر  ـ

، ـ این بال نیست، اینکه از روی ناآگاهی داری ازدواج می کنی، آره
 بالست.

 ـ باز روانشناس شد، آقای دکتر نگران نباش.

گیری ولی بازم ب، تو همه چی رو به شوخی میـ نگرانم شها
نگرانم، نگاه نکن که چیزی نمیگم، این دال بر بی خیالی ام نیست 

خوام تو کارت دخالت کنم، اما من اصالً حس خوبی به لعنتی، نمی
 این تصمیمتون ندارم.

حرفش که تموم شد، بازویش را به چهارچوب پنجره تکیه داد و مچ 
ش تنظیم کرد و به شهر شلوغ اطرافمان خیره دستش را زیر چانه ا

شد، حاال با سکوتش، صدای فریاد بوق اتوموبیل های اطراف بیشتر 
رسید، اما نگذاشتم صدای هیاهوی اطراف بیشتر ادامه به گوش می

 پیدا کند، بنابراین گفتم:

که مجبور شدم به این ازدواج ـ امیر جان، از من نخواه تا علت این
م، اما من و پریسا اسیر لجبازی خانواده هامون، تن بدم رو بگ

مجبور به ازدواج با هم شدیم، اگر خودش مجبور نبود به رفاقتمون 
قسم حاضر نبودم به خاطر زندگی خودم، زندگی دختر مردم رو 

 خراب کنم.

 کمی مکث کردم و بعد با لبخند ادامه دادم:

 ـ خدا رو چه دیدی، یا دیدی عاشقش شدم.
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فیگورش را تغییر بده، نگاهش را از تصویر خیابان  بدون اینکه
شلوغ رو به رویش گرفت و به منی که با لبخند نگاهش میکردم، 

 رساند و گفت:

 تونی جدی باشی؟کی می  ـ

 با حفظ لبخندم، گفتم:

 ابد و یک روز -

 خوام به خدا.ـ شهاب، من خوبی ات رو می

احترام به وفای دست راستم را روی شانه اش گذاشتم و به نشان 
 همیشگی اش، دستش را فشردم و گفتم:

مطمئن باش   دونم داداش، اما این راه رو باید تنها طی کنم .ـ می
 کنم که به ضررم تموم شه.کاری نمی

 ـ امیدوارم.

با این حرف سکوت کرد و کمی بعد با باز شدن راه و سبز شدن 
نه ی عزیزجون چراغ به راه افتادیم. حدود نیم ساعت بعد جلوی خا

 نگه داشتم و امیر که دید پارک نکردم، با تعجب گفت:

 کنی؟ـ پارک نمی

ـ نه، فلور از صبح مخم رو خورد از بس که زنگ زد، امشب باید 
 برم عمارت ببینم چکارم داره.

 ـ باشه پس مواظب خودت باش .

 ـ تو هم.

 ی ماشین داخلپیاده شد و در ماشین را بست و سرش را از پنجره
آورد، نگاهی به چراغ های روشن محوطه طبقه پایین انداختم و 

 گفتم:

 ـ راستی، عمو اش نیومد؟

نگاهی به پشت سرش، که در بسته ی خانه ی عزیز جون بود و در 
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 فضایی از پارچه های سیاه غرق شده بود، انداخت و گفت:

 راره برگرده.نه هنوز، گفت آخر هفته ق -

خبری ای اش از اجاره وش و بیشنوی ماجرای عمـ از من می
 خواست.نرفتن این خونه همش کشکه، این اجاره خونه می

 ـ چی بگم؟ باالخره حقشه، حتما روش نشده مستقیم بگه.

 ـ دیگه رو بیشتر از این؟!

 ـ غیبت نکن بچه، برو که فلور منتظرته.

 سری تکان دادم و مظلومانه گفتم:

 ـ برام دعا کن.

و دستش را کمی دراز کرد و موهایم را هم نگاهی به چشمانم کرد 
 ریخت و گفت:

 م دعاهامی، البته اگه قابل باشم.تو اولویت تما -

 ـ هستی امیر، هستی.

 ـ رسیدی بهم زنگ بزن .
ن از چشمانم را به نشانه ی تأیید بستم و با فاصله گرفتن امیر از ماشی

 هم خداحافظی کردیم و به راه افتادم.

باز کردم و خودم را داخل انداختم، با صدای  در ورودی عمارت را

در ورودی، بهمنی که روی راحتی ها لم داده بود و با گوشی اش 

مشغول بود، سرش را به سمتم متمایل کرد و با دیدنم گوشی داخل 

دستش را خاموش کرد و آن را روی میز مقابلش گذاشت و با 

بلند شد و لبخندی که مصنوعی بودنش کامالً حس میشد، از جایش 

 آمد گفت:در حالی که به سمتم می

 ـ به به، بیبن کی اینجاست، آقا شهاب گل.

با نزدیک شدنش دستش را به سمتم دراز کرد، من هم به تبیعیت از 



 

 

 WWW.98IA3.IR 162 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 او لبخندی خشک بر لبانم نشاندم و باالجبار دستش را فشردم و گفتم:

 ـ سالم.

 سری تکان داد و گفت:

 ـ سالم بیا بشین.

 رفتیم گفت:به سمت راحتی ها می درحالی که

 ـ نباید بیای سری به این خونه بزنی؟

ـ تو این خونه این همه خدم و حشم هست، بهش سر میزنن نیازی به 
 من نبود.

ـ تو شاهزاده این عمارتی، باید واسه سرکشی بیای و کنارشم حالی 
از من و مادرت بپرسی، این بدبخت بیچاره هام فقط بشور و بپز 

اونا سری به طاقچه ی و محوطه و باغچه میزنن و پولش رو  دارن،
 نی.میگیرن، فرقش اینه که اونا باید کلفتی کنن اما تو باید سروری ک

 پوزخندی زدم و گفتم:

ـ از دوره ارباب و رعیتی زیادی گذشته، من همم از این سرکشی ها 
بلد نیستم، ارزونی خودت و فلور جونت، االنم فلور گفت تا بیام 

 وگرنه جای من اینجا نیست.

 ـ زیادی سرخوش نیستی؟ طوری شده شاه داماد؟

 ـ نه طوری نیست، زیادی خستمه نیاز به استراحت دارم.

ـ حاال کو تا زمان استراحت، هنوز خوبی، بزار زن بگیری اون 
 زمان دنیای اسارت انتظارتو میکشه.

 به سر تا پایش نگاهی کردم و گفتم:

 به اسرا شبیه نیستی.ـ ماشاهللا که شما 

 خنده ای سر داد و گفت:

ـ حاال صداشو در نیار، وگرنه قولت نمیدم زندگی اونطور بشه که 
 خوش بگذره.
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 گذره.ـ همینجوری شم زیادی خوش نمی

 دستی روی شانه ام گذاشت و گفت:

دونم ازش دلخوری، ولی نباش؛ فهمیدم بینتون تنش به وجود ـ می
 خواست باهات شوخی کنه.زکه، میاومده، اما فلور دلش نا

 فلور نذاشت بیش از این ادامه دهد.

 ـ من شوخی نکردم.

با ست   با صدای فلور، حاال هر دوی ما ساکت شدیم و به اویی که
لیمویی که اندام کشیده اش را به خوبی در خود جای  تاپ و شلوارک

ان داده بود و با چشمان سیاه شده از آرایش غلیظی که بر چهره نش
 .داده بود، ما را مورد آماج تیر نگاهش قرار داده بود، خیره شدیم

د با حرفی که زد؛ به جوابی که ثانیه ای قبل، بهمن داده بود پوزخن
قطعا دل فللور نازک بود چرا که این لطافت به  «دلش نازکه»  زدم

بدل شده بود تا بتواند حرص وجودش   لبه ی نازک شمشیری برنده
 آن شمشیر آرام کند. را با ضربه ی

 ـ زنگ زده بودی، کارم داشتی؟

 ـ مگه باید کارت داشته باشم تا سری به خونه ات بزنی؟

 ـ نگو که دلت برام تنگ شده بود؟

 بهمن:

ـ مگه میشه دلمون برات تنگ نشه؟ من که تو رو تو اون شرکت 
 بینم، مادرت چه تقصیری داره؟می

ره ی فلور ساکت شد و غخواست ادامه دهد که با چشم هنوز می
چیزی نگفت، برای همین از جایش بلند شد و در همان حال که به 

 سمت پله ها میرفت، گفت:

 ـ به هر حال خوب کردی اومدی، همیشه از این کارها کن.

جوابش را ندادم، نقش بهمن در زندگی ام به همین اندازه همیشه 
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کرد و این ی میکوتاه بود، اما فلور جای او برایم زیادی نقش باز
 نشان از قدمت سلطنت این زن در این عمارت داشت .

با رفتن بهمن خودش را به راحتی مقابلم رساند و رویش نشست، 
کرد اما من نگاهم جای دیگری نگاهم می  بینمان سکوت برقرار شد،

معطوف بود، هیچوقت نگاهش مادرانه نبود،   به جز چشمانش
دانستم ، ی شد اما اسمش را نمیهمیشه ته نگاهش یک حس دیده م

دانستم نگاهش گرمای محبت یک مادر به فرزندش رل ندارد چرا می
 که این نگاه را قبالً در چشمان خاله طوبی وقتی به امیر نگاه می

چون همیشه به دنبال داشتن چنین نگاهی  کرد، رصد کرده بودم؛
ود ولی سوختم و جست و جویش من را با این نگاه آشنا کرده بمی

در پی داشتنش   این تصویر هیچ وقت برایم ترسیم نشد و همیشه
دانستم پی دویدن بیشتر خسته ام می کنه که میدویدم با وجود اینمی

 چونکه مقصدی نداره.

ناگهان چشمم به او افتاد، در عمق چشمانش اشکی همراه با عشقی 
 وی چشمانشخفته بیداد می کرد؛ گویا در این عالم نبود، دستم را جل

 تکان دادم، به خودش آمد و گفتم:

 ـ کجایی؟

 با صدای لرزونی گفت:

 جام.ـ همین

 نفسی گرفت و چشمانش را در حدقه چرخاند و ادامه داد:

 ـ با کتی تماس گرفتم.

 ـ خب؟

 ـ قرار شد آخر هفته برای قرار مدارهای نهایی بریم اونجا.

 سری تکان دادم و گفتم: 

 ـ اوکی.
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 ـ همین؟!

 خواستی؟پس چی؟ مگه همین رو نمیـ 

 ـ مخالفتی نکردی!

 مونه .ـ من تصمیمم رو گرفتم، حرفی نمی

 سری تکان داد و گفت:

 ـ خوبه.

 ـ واسه همین گفتی بیام؟ این رو از پشت گوشی هم میشد بگی.

 ـ نه فقط همین.

 ـ خب؟

 ـ از امیر دوستت چه خبر؟

 زهرخندی زدم و گفتم:

ژ دادن رو اعصابم نداری، باز موضوع ـ دیدی بهونه واسه ویرا
امیر رو کشیدی وسط؟ من نمی فهمم اون بدبخت مادر مرده چه 

 هیزم تری بهت فروخته که ازش شکاری؟!

 ـ من که چیزی نگفتم چرا زود عصبانی می شی؟

ندازی، امیر بیچاره رو هدف ـ چون همیشه تیر بحثی که راه می
شماتم که محوش کردم؛ دیگه جلوی چ گیره؛ اونکه االن نیست، ازمی

 چی میخوای؟

فهمم اون دوست گور به ـ احمقی شهاب، اونقدر که فکر نکردی می
گور شده ات رو کجا قایم کردی، شنیدم پیرزنه هم مرده؛ آخی چه 

 در بهش وابسته است.دونستم دوستت اینقبد، نمی

 با تعجب گفتم:

 ـ زیادی مشکوک میزنی، آخه امیر چکارت کرده که...

 نذاشت که حرفم را بزنم، سریعاً گفت:

ـ امیر دوستت کاری نکرده، مهم اینه من ازش خوشم نمیاد، بهتره 
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دم به خاطر این رو تو گوشت فرو کنی، وگرنه بهت قول نمی
 بین شما دو تا چند نفِر دیگه قربانی بشن.  ارتباط

 از جایم بلند شدم و گفتم:

 یه یا خیال داری یک داستانـ چرند نگو فلور، فکر کردی فیلم پلیس
جنایی رقم بزنی؟! زندگی، فیلم ترکی نیست که همه چی رو مثل 

 بازی ببینی.

 خونسرد گفت:

 تونی اینطوری فکر کنی.ـ تو می

 به تبعیت از من بلند شد و کنارم ایستاد و آرام زمزمه کرد:

ه ماه پیش بهت گفتم از این پسره دوری کن، گوش ندادی، به س -
جا بردی خونه ی اون که خودت ازش دور شی اونو از اینجای این

پیرزن بیچاره، که مثال از من دورش کنی، ولی بهتره حواست رو 
 بیشتر جمع کنی، عزیز جونتون زیادی گناه داشت.

و با گفتن این حرف از پله های منحوس باال رفت و من در بهت 
 حرفی که زد، فرو ریختم.

 *امیر*

رفتم در همان حال که گوشی ام را نشکده باال میسالن دا از پله های
بین صورت و شانه ام نگه داشتم، به دنبال برگه ی مورد نظرم در 

گشتم، در همان حال به حرف های حامد که پشت داخل کیف می
 گوشی در حال صحبت بود، گوش می دادم، در جوابش گفتم:

هر زمان  تونی همونجا باش،ـ باشه حامد جان، تو تا هر وقت می
کارت تموم شد بیا؛ آره داداش، همون عصر بیای بهتره چون از این 

 به بعد منم باید برم دانشگاه، برنامم رو طوری برداشتم که طرفای
 صبح کالس داشته باشم تا عصرا به کارگاه برسم.

 کمی مکث کردم و بعد با اتمام صحبتش گفتم:
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 دا.در پناه خ ؛عصر میبینمت اوکیه مشکلی نیست، -

 با اتمام تماس، گوشی را در کیفم انداختم و دسته اش را روی شانه
 ام تنظیم کردم، بعد وارد کالس شدم؛ با پیدا کردن یک صندلی خالی

در ردیف جلو، خودم را به صندلی مورد نظر رساندم و در جای 
نظریه ی روان »مورد نظر جاگیر شدم؛ تا آمدن استاد درس 

کردم، باز هم مثل همیشه اولین کسی که  پیام هایم را چک« درمانی
پیام سالم صبح بخیرش جلو تر از طلوع خورشید به من سالم 

و این نشان از این داشت که من دربین گرفتاری  میکرد، شهاب بود
 های این روزهایش هم فراموش نشدنی هستم، با دو سه تا پیام و چند

رفاقت استیکر در جواب مهر و محبتش، عطری از جنس لطافت 
 پاشیدم و با لبخندی که بر چهره داشتم برای شروعی دوباره خود را

 آماده کردم.

ز با ورود استاد درس، همگی برای احترام از جای بلند شدیم و بعد ا
 اندکی همگی بر جای خود نشستیم.

استاد بدون فوت وقت در مورد درس این ترم، توضیحات مختصری 
شد؛ مجدد به سراغ درس رفت و  داد و بعد با تک تک بچه ها آشنا

 تا آخر کالس از تخته جدا نشد.

 با پایان کالس، جزواتم را برداشتم، خواستم از کالس خارج شوم تا 
 متش برگشتم:سبه « کریمی»که با صدای این

 آقا امیر ؟ -

  بله؟ -

 سالم خوبین؟ -

 سالم متشکرم. -

 میشه جزوه ی امروز رو بهم بدین. -

 نه متاسفانه. -
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و با گفتن این حرف به سمت پله ها روان شدم، دختره ی مسخره از 
کشید، روز اول ترم هم از من جزوه خودش خجالت هم نمی

 خواست.می

 بعد از این کالس دو کالس دیگر هم داشتم، با اتمامشان به سمت در
خروجی دانشگاه حرکت کردم و بعد از طی مسیری به ایستگاه 

بوس بودم که متوجه ماشین پژو دویست و اتوبوس رسیدم، منتظر اتو
شدم که مقابلم روی ترمز زد، شیشه ی « کریمی»شش نقره ای 

 ماشین را پایین داد و با صدای بلند گفت:

 ـ آقا امیر؟

با صدای بلندش، چند نفری که اطرافم بودند، برگشتند و نگاهم 
ردم ب کردند، برای اینکه دوباره داد و بیداد نکند، سرم را کمی پایین

 تا بتوانم از داخل شیشه ببینمش:

 ـ بفرمایید؟

عینک دودی اش را از روی چشمان عسلی اش برداشت و با 
لبخندی بزرگ که لبان درشت و عملی اش را به خوبی به نمایش 

  گذاشت، گفت:می

  سالم، بفرمایید میرسونمتون. -

 متشکرم نیازی نیست، منتظر اتوبوسم. -

 استایل منتظر اتوبوس باشین؟ حیف شما نیست با این -

 مگه چه عیبی داره خانم؟  -

  عیبش اینه که کالس استایلتون رو میاره پایین. -

 ن.پس تا بیش از این کالس شمام پایین نیومده بهتره از اینجا بری -

  اما من امروز نیت کردم شما رو به هر جا که بخواین برسونم. -

ک می کردین، من تا بچه فقیر کمکردین به چند خانم بهتره نیت می -
 از پس خودم بر میام.
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و با گفتن این حرف به سمت اتوبوسی که اکنون رسیده بود و قدمی 
از ماشین کریمی جلوتر بود، رفتم؛ روی یکی از صندلی هایش 

 نشستم و از اونجا دور شدم.

 اندکی از مسیر باقی مانده را پیاده گز کردم تا اینکه به کارگاه
کند، اما اشکالی در طی مسیر متوجه شدم که تعقیبم میرسیدم، 

 ندارد، خودم باید یک گوشمالی اساسی از او بگیرم.

در کارگاه را باز کردم و پس از گذر از محوطه خودم را به داخل 
 رساندم، نگاهی به ساعتم انداختم که دو ظهر را نشان میداد، همین

اعت دیگر باید کار نزدیکی هاست که حامد برسد چرا که تا یک س
 را شروع میکردیم .

ناهار نخورده بودم، از صدای قار و قور معده ام مشخص بود که 
این بیچاره زیادی بار گرسنگی را بر دوش ناتوانش حمل کرده 

است، بنابراین کتری را از شیری که در محوطه بود، پر از آب 
 انم با تهکردم و روی شعله ی پیک نیک گذاشتم تا چای دم کنم و بتو

 مانده ی بیسکوییتی که در کیفم از صبح مانده بود، بخورم.

دقایقی میشد که آمده بودم و روی زیلویی که روی زمین پهن کرده 
بودم، نشسته بودم و داشتم چایی بیسکوییتم رو در سکوت می 

کردم که از اواخر خوردم و به کار امروز این دختر مسخره فکر می
 بود و دوباره سر و کله اش پیدا شده بود.ترم پیش، مزاحم شده 

 آن موقع آنقدر درگیر پیدا کردن خانه بودم که به مزاحمت های وقت
کردم ولی اکنون سایه ی و بی وقت این دخترک مزاحم توجه نمی

ال مزاحمش را بر زندگی ام نمایان کرده بود و معلوم نبود که به دنب
 کشد؟!چه سرک می

دست و پا می   «بیتا»ه با مزاحمت های مقابل  همانطور در فکر
زدم که با باز شدن در و پشت بندش صدای خسته ی حامد، از فکر 

 درگیری با بیتا خارج شدم.
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ساعتی میشد که با حامد مشغول کار بودیم و از دنیای اطراف 
غافل، با دریل داخل دستم به جان چوب زیر دستم افتاده بودم؛ 

م، کمی بعد اطرافم توجه داشته باش گذاشت که بهصدای بلندش نمی
دریل را خاموش کردم و روی سطح کار خم شدم تا از صحت 

کاری که انجام شده مطلع شوم، ناگهان متوجه روشن شدن چیزی 
مقابلم جلوی چشمانم شدم که حواسم را از سطح کار پرت کرد و 

توجه من را به خود جلب کرد، گوشی حامد بود که بی صدا فریاد 
 د، حتما فراموش کرده بود از سایلنت خارجش کند.میکشی

ر ظهر زیلو پهن همانجا که س -به سمت کیفش که روی زمین 
رفتم و  افتاده بود، -کرده بودم و دقایقی مشغول استراحت بودم 

گوشی اش را برداشتم، نگاهم به صفحه اش کشیده شد که نام 
 بر آن خودنمایی میکرد، پس خواهرش بود،« حلما جان»

توانستم جواب کسی که پشت گوشی است را بدهم، بنابراین نمی
 حامد را صدا زدم .

با شنیدن صدایم به سمتم آمد و با دیدن گوشی اش در دستم، یک 
لنگه ی ابرویش را باال داد ولی چیزی نگفت، گوشی اش را باال 

 گرفتم و گفتم:

 ـ داشت زنگ میخورد، جواب ندادم گفتم خودت جواب بدی.

 گوشی را به دستش دادم، آن را گرفت و بعد گفت:سپس 

 ـ دستت درد نکنه داداش، قطع شده ولی، ندیدی کی زنگ زد؟

 ، خواهرت بود.«حلما جان»ـ نوشته بود 

سری تکان داد و نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت و دور شد، 
 من هم دوباره مشغول شدم.

دیدم که مشغول تماس با خواهرش از گوشه ی چشم می
کمی بعد با کالفگی به سمتم آمد و در همان حال نگران   است،
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 گفت:

 ـ داداش تو گوشی ات شارژ داره؟

 و بعد گفتم: کمی فکر کردم

 ـ آره داره، چیه مشکلی پیش اومده؟

ترسم که متوجه نشدم، میـ حلما چند بار زنگ زده، مثل این
 مشکلی براش پیش اومده باشه.

شی ام را از داخل جیب لباس کارم با گفتن این حرفش، سریع گو
 درآوردم و به دستش دادم و گفتم:

 ـ بیا داداش، نگران نباش ان شاء هللا اتفاقی نیفتاده.

با گرفتن گوشی، زیر لب تشکری کرد و در نهایت با نگرانی 
مشغول تماس شد، به ثانیه نکشید که تماس برقرار شد ولی با 

، حاال من هم در کنار صدای بلندی که از پشت گوشی هویدا شد
 حامد نگران شدم.

ـ چی شده؟! ... یک لحظه گریه نکن بفهمم چی میگی؟! ... غلط 
تو گریه نکن، دارم میام. ببین آبجی درا رو قفل کن،   کرده؟؛

خودتم از در بیرون نمیای...شنیدی چی گفتم؟... از در بیرون 
 نمیای تا من بیام.

ری که برای خودش آورده با قطع کردن گوشی، سریعاً لباس کا
بود را از تنش درآورد و گوشهای پرت کرد و به سمت 

 پیراهنش که امروز ظهر پوشیده بود، هجوم برد.

کردم، که با چه سرعتی به حرکات عجوالنه اش نگاه می        
در حال حاضر شدن بود، علت شتابش هر چه که بود از تماسی 

 م:ع کرد، بنابراین گفتقط   بود که چند ثانیه ی پیش آن را 

 ـ چی شده پسر؟!چرا پریشون شدی؟      

 با دلهره گفت:     
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ـ بابام و یکی از دوستای مفنگیش رفتن پشت در خونه و با      
 نه.خوان حلما در رو باز کسر و صدا می

که تنها حرف، تا ته قضیه را خواندم برای این با گفتن این -     
 نباشد، گفتم:

 نم باهات میام.ـ م      

که واقعاً به کمک نیاز داشت، بنابراین چیزی نگفت مثل این      
 سریعاً لباسم را عوض کردم تا با هم از نجاری بیرون بزنیم.

با بستن در کارگاه هر دو به انتهای کوچه دویدیم تا بتوانیم          
با یک موتوری خودمان را به محله ی حامد اینها برسونیم، در 

چه حتی پرنده هم پر نمیزد چه برسد به یک موتوری، اما کو
دویدیم تا بتوانیم یک ای نداشتیم باید تا سر خیابان میچاره

ا بموتوری پیدا کنیم تا ما را به محله مورد نظر برساند، قطعاً 
عجله ای که ما داشتیم گرفتن تاکسی آن هم در خیابان پر 

 ترافیک تهران خریت محض بود.

ان خم ا رسیدنمان به سر خیابان، هر دو روی زانوهایمب       
شدیم تا نفسی تازه کنیم اما فرصت کم بود باید خودمان را 

رساندیم، دخترک بیچاره به زودتر به خانه ی حامد اینها می
کمک نیاز داشت، بنابراین زیاد معطل نکردم و برای گرفتن 

 موتوری دستم را دراز کردم.

د یک موتوری که صاحبش یک مرد جوان بود چندی بع            
را نگه داشتیم و سوار شدیم، در بین راه متوجه دست مشت شده 

ی حامد شدم، پسرک بیچاره از صبح خسته بود و حاال با این 
موضوع ناگهانی کلی استرس به جانش تزریق شده بود، دستش 
را در دستم گرفتم تا مشتش را باز کند اما متوجه سردی دستان 

مانند یخش شدم، دستی بر شانه اش به نشانه آرامش زدم، به 
نشان این که تنها نیست و الزم نیست زیادی به خودش نگرانی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 173 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

راه دهد، اما این ها فقط در حد حرف بود، چرا که من هم 
 نگران شده بودم.

چندین بار در بین راه با خواهرش تماس گرفت اما عدم          
 نگرانیمان شده بود.پاسخ او، مزید بر علت 

ساعت بعد به مقصد مورد نظر رسیدیم، موتوری سر کوچه نگه  نیم
داشت، به محض نگه داشتنش حامِد نگران به سمت خانه شان دوید 

کرایه ی مرد موتوری، به سمت همان   و من هم بعد از پرداخت
 مسیری که چندی قبل حامد دویده بود، دویدم.

در جلوی دیدگانم قرار داشت، در کوچه ی تنگ و باریکی که  
دویدم و از چیزی که قرار بود شاهدش باشم خبر نگران می

ر نداشتم، امیدوار بودم شاهد صحنه ی ترسناکی نباشم، با دیدن د
ی مذکور متوقف شدم و چهارطاق باز خانه ای در اواسط کوچه

نفسی تازه کردم، با یا اللهی خود را درون خانه انداختم، 
تحلیل فضای اطرافم نداشتم بنابراین بدون توجه  فرصتی برای

به محوطه، از چند پله ی مقابلم باال رفتم و خود را به داخل 
خانه ای انداختم که از داخلش صدای گریه ی بلند حامد هویدا 

 بود.

قدم در خانه ای گذاشتم که برای بار اول  با استرس          
ی هادن در درگاه خانهمهمان ناخوانده اش شده بودم، با قدم ن

نسبتاً قدیمی، این مهمان ناخوانده را در درون حریم خواهر و 
 برادر پیش رویم راه دادم.

ی نقلی و ویلچر پخش  با دیدن وضعیت نابسامان خانه             
شده وسط هاِل خانه و حامدی که سعی در به هوش آوردن 

ضطرابم خواهرش که روی زمین افتاده بود، شدت دلهره و ا
فزونی یافت اما با نفس عمیقی سعی کردم افکار منفی و 
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ناهماهنگی که در ذهن مشوشم قصد هجوم بی وقفه داشتند را از 
محیط کروی دردناکم کنار بزنم. بنابراین به سمت حامدی که 

روی زمین کنار خواهرش نشسته بود و اویی که بیهوش بود را 
کرد را کناری زدم و در آغوش نگه داشته و بی مکث گریه می

 با تشری از او خواستم که کمی آب برایم بیاورد.

با شنیدن تذکرم سریعاً واکنش نشان داد و به سمت آشپزخانه به    
 راه افتاد.

بعد از رفتن حامد، فرصت کردم دخترک را به پشت               
روی زمین بخوابانم و سرش را روی زمین بگذارم، کمی مکث 

واستم کمی پاهایش را بلند کنم تا خونرسانی سریع خکردم، می
ا رتر اتفاق بیفتد، پس به دنبال شی ای که بتواند دو پای دخترک 

روی خود تحمل کند، به اطرافم نگاهی انداختم، با دیدن ویلچر 
واژگون شده روی زمین های سرد اتاقک، سریعاً واکنش نشان 

 ن را برداشتم و آنداده و به سمتش رفتم و به قصد تکیه گاه، آ
را مقابل دو پای دخترک قرار دادم، پدالش را طوری تنظیم 

کردم تا ثابت بماند و بتواند دو پای بی جان دخترک را تحمل 
 کند.

تمام این کار در چند ثانیه بیشتر طول نکشید که                 
با دو خودش را به من رساند و در حالی که اشک  حامد

ب را که مقداری اش در بین راه از لیوان میریخت، لیوان آ
بیرون ریخته بود، به دستم داد، زیر لب تشکری کردم و از آِب 
داخِل لیواِن آب، مقداری را روی دستم ریختم و دستم را روی 
صورت دخترک کشیدم، دستم از تماس با صورت سردش یخ 

بست اما این مقدار آب الزم بود، مجدد رو به حامد کردم با 
 ن وضعیتش گفتم:دید

ـ حامد جان، لطفاً آروم باش؛ تو با این حالتت بیشتر               
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کنی؛ االن هم بلند شو یک مهر نمازی خواهرت رو ناراحت می
 یا مقداری گالب به من بده تا بتونم به هوشش بیارم.

با این حرفم مجدد بلند شد و دوباره به سمت دیگری راه افتاد،     
 یک مهر نماز و یک بطری گالب سر رسید.چندی بعد با 

گالب را از دستش گرفتم و قطره ای از آن را روی         
دستمال کاغذی که قبل از آمدن حامد برداشته بودمش، ریختم و 

 به سمت بینی دخترک نزدیک کردم.

در این بین حامد مدام ناله ای سر میداد و من سعی در آرام         
 کردنش داشتم:

 اش حالش خوب میشه؟ـ داد

ـ اتفاقی نیفتاده که حامد جان، از شوک عصبی بیهوش شده؛ کمی 
 که صبر کنی به هوش میاد.

 خواهرش زد و بعد مجدد گفت: دستی به پیشانی    

 پس چرا سرده؟ -

 ز عالئم شوک عصبیه، یکم بعد حالش رو به راه میشه.ا -      ـ

باالی سر دخترک  با این حرف ساکت شد و با نگرانی         
 منتظر ماند.

به حامد گفته بودم اگر تا دقایقی دیگر به هوش نیامد باید           
به اورژانس خبر دهیم، اما طولی نکشید که دخترک زیر لب 

ناله ای کرد و زمزمه ی " کمکش " تنها چیزی بود که از میان 
 لبان خشک شده اش به گوش مان رسید.

اکنش نشان دادیم و باالی سر دخترک و دو نفری به سرعت       
هجوم بردیم، با تکان خوردن پلک های روی هم افتاده اش، من 
و حامد نگاهی به یکدیگر انداختیم و بعد لبخندی از روی خوش 

 حالی زدیم.
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با جدا شدن دو پلک دخترک از هم، نگاه طوسی اش را           
امش را زیر به صورت حامد هدیه کرد و بعد با بغض غریبی ن

لب زمزمه کرد، حامد هم با دیدن حال خواهرش اشک را به 
گونه های ملتهب از استرسش هدیه داد، با آرامش از حامد 

خواستم تا کمی آرام باشد اما حامد از شدت ناراحتی از جایش 
 بلند شد و به سمت محوطه پا تند کرد.

ه هنوز دادم چراکاکنشش چیزی نگفتم، به او حق میبا این و    
خواهرش از حوادث پیش آمده چیزی نگفته بود و این نگران 

 کننده بود.

با رفتن حامد نگاهم در نگاه طوسی رنگ دخترک قفل            
شد، چشمانش نیمه باز بود و از استرس سفیدی اش به سرخی 
 بدل شده بود اما این نمی توانست زیبایی چشمانش را بپوشاند و

د؛ محو چشمان طوسی رنگش شده بودم از رخ نمایی اش بکاه
و در تحلیل رنگ چشمانش با خود درگیر بودم که با صدایش به 

 خودم آمدم:

 ـ شما کی هستین؟

با حرف زدنش شوک بزرگی را به سرتاسر وجودم تزریق        
کرد، به طوری که یک لحظه تکان خوردم و با حیرت نگاهش 

که قبالً در یا اینشناسم کردم، احساس کردم این صدا را می
ی از پیش تعیین شده، در یک جایی مشخص، طبق یک برنامه

 که کجا؟ نمی دانم!زمان خاصی این صدا را شنیده ام، اما این

 ـ آقا؟!

بار دوباره صدایم زد و من دوباره و دوباره شوکه شدم، اما این   
 ولنگذاشتم این در خود فرورفتگی ام ادامه دار باشد، بنابراین ه

 شده پاسخ دادم:
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 ـ من.... من دوس.... دوسِت حامدم.

چیزی نگفت اما مشخص بود از اینکه دراز کشیده              
است ناراضی است ولی به خاطر ضعف جسمانی توان بلند 

شدن نداشت و همین او را ناراحت میکرد، اما من به این 
توجهی نداشتم و فقط نگاهم معطوف چشمانش و آن دو گوی 

کردم که باعث معذب شدن دخترک سی رنگ بودم، فکر نمیطو
میشوم، دقایقی به همبن صورت مسکوت نشسته بودم و او هم 

برد که دیدم از خود واکنش در کشمکش دنیای خودش به سر می
نشان داد اما به قصد بلند شدن از روی زمین ابتدا دستانش را 

د ند به کمر بلنحایل بدنش رو به عقب به زمین تکیه داد تا بتوا
شود، سپس دو پایش را که روی ویلچر قرار داشتند را با کمک 

دستانش روی زمین گذاشت و در نهایت با دستانش ویلچر را 
جلوی دو پایش تنظیم کرد و وزنش را روی دستانش انداخت و 

با یک حرکت خود را روی صندلی نشاند؛ با اینکه هنوز بی 
انجام داد و من را در حیرت  حال بود ولی سریعاً این کار را

 بیشتر و بیشتر فرو برد.

سعی کردم زیاد از حد متعجب نباشم تا دخترک را ناراحت        
نکنم بنابراین با لبخند رو به اویی که حال روی صندلی نشسته 

 بود و مغموم سرش را پایین انداخته بود، کردم و گفتم:

 حالتون بهتره؟ -

 ت:سرش را کمی تکان داد و گف

 بهترم. -

 تر از این ها مراقب خودتون باشین.ـ بهتره بیش    

 با بغض گفت:

 خواست من رو بکشه.ـ می
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 نفسی گرفتم و گفتم:

بهش فکر نکنین، خداروشکر که به خیر  ـ بهتره دیگه       
 گذشت، مگه نه؟

صی برایش خواستم مطمئن شوم که اتفاق خابا این سوال می       
قطره ی اشکی که از حصار چشمانش سرازیر نیفتاده اما با 

 شد، بند دلم پاره شد.

یلی ترسناک بود؛ بابام با یکی از دوستای مفنگی اش خ -         
اومده بود جلوی در خونه، مشخص بود حال مساعدی نداره و 

ترسیدم بالیی سرم بیاره واسه همین از نئشگی هذیون میگه، می
الت نئشگی زور و توانش در ورودی رو قفل کردم چون تو ح

 تونه در رو باز کنه.کمتر میشه و نمی

تونستم فرار کنم یعنی راهی برای فرار با این وضعیت نمی       
نداشتم، تنها راهم زنگ زدن به حامد بود که اونم وقتی جواب 

   که خیلی دیر شده بود. داد

 با کمی مکث و تعلل رو به او گفتم:

 ؟ـ اتفاقی براتون افتاده

شدم نگاهش کردم، گریه میکرد و من بیشتر و بیشتر نگران می   
اما با تکان دادن سرش به نشانه ی منفی نفسی از روی راحتی 

 کشیدم و او ادامه داد:

کرد، خواستن، اونها تنها چیزی که آرومشون میـ ازم پول می    
نداشتم،  خواستن موادشون رو تأمین کنن؛ پولبا پول بود می

همین بابام با کمربند به جونم افتاد، وقتی نگاهش به  برای
گردنبندم افتاد، فکر کرد طالست از گردنم کشیدش و یکم دیگه 

 .کتکم زد و با دوستش رفتن

 با اتمام حرفش با نگرانی گفتم:
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 ریم دکتر، حتما باید چکاپ شین.بـ آماده شین     

 فت:سرش را به معنی نفی به دو طرف تکان داد و گ      

 ـ الزم نیست، من خوبم.

با این حرف خواستم ادامه دهم که در اتاق باز شد و حامد         
خودش را داخل انداخت، مشخص بود زیادی گریه کرده، با 
دیدن خواهرش نشسته روی ویلچر به سمتش پرواز کرد و 

 بار بلندتر گریه کرد.دخترک را در آغوش کشید و این

ه سرم را پایین انداختم تا راحت مهر و با دیدن این صحن       
 عطوفت خواهر و برادری شان را بروز دهند.

آنروز روز پر تنشی بود، آن از حضور بی موقع بیتا مقابل      
دانشگاه و حرف های صد من یک غازش، این هم از اتفاق پیش 

اما شاید اتفاق امروز هم چندان بد نباشد، چرا که حکمت  آمده؛
 .دیگری را با خود به همراه داشتخداوند چیز 

سرم را به زیر انداخته بودم و به چای خوشرنگ ساخت دست 
سرک خوش قلب و بسیار مهربان خیره شده بودم، پحامد، این 

در فکر بودم، فکری که از لحظه ی ورودم به این خانه، به این 
 کوچه، به این محله، من را درگیر خود کرده بود.

فکر لحظات پیش، روی ذهن مشوشم چنان زیاد سنگینی            
توانستم به اطرافم توجهی نشان دهم، سوی چشمم بود که نمی

ذهن بیچاره ام در سمت  چای خوشرنگ را نشانه گرفته بود اما
و سویی دیگر در پرواز بود، هنوز در بهت آن صدای ظریفی 

ی شگفت انگیز در روح هستم که آهنگ صوتش، در یک لحظه
نشست و دل بی جانم را نشان گرفت و مِن ندید بدید را  و جانم

 بی خبر از این شلیک ناگهانی، از تک و تا انداخت.

هنوز در فکر چشمان طوسی رنگی هستم که دل وامانده ام را      
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قلقلک داد و رنگ زیبایش در رنگ چشمانم مخلوط شد و من، 
    مِن امیر را از خودم جدا کرد.

ی شیرین خیالم دل خوردن خوردن شانه ام، از دنیا با تکان         
دانستم چه فکر و خیاالتی برایم کندم و به روزگاری که نمی

 .تدارک دیده است، پرتاب شدم

 ـ حالت خوبه؟

این سوال را حامدی پرسید که تا لحظاتی پیش در نگرانی           
 غوطه ور بود و من مگر چم شده بود که از حالم میپرسید؟!

که زیادی در خود فرو رفته بودم که حتی حامدی مثل این          
داد حاال به حرف که زیادی در احوال کسی توجهی نشان نمی

آمده بود، خاک بر سرت امیر که توانایی پنهان کردن 
 احساساتت را هم نداری.

 نفسی گرفتم و مات لبخند زدم و گفتم:         

 آره بابا، تو فکر بودم. -

 ان داد و گفت:سری تک          

 .نداختمتامندم که امروز از کار و زندگی شر -              

ترک خوش صدای چشم طوسی ادامه پشت بندش دخ -          
 داد:

 بخشید که شما را هم زابراه کردیم.ب -           

سعی کردم از کشیده شدن نگاهم به سمت اویی که نگاهم           
ه زیر بیری کنم، انگار موفق هم بودم چونکه سِر کرد جلوگمی

ه افتاده ام را بلند نکردم و در جواب، دستم را روی پای حامد ب
 نشان صمیمیت کشیدم و در همان حال گفتم:

زنید؟! هر کسی جای من بود، ه که میاین چه حرفی -            
 کرد.نگران میشد و برای کمکی هرچند کم و ناچیز اقدام می
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 لما:ح

 لطف کردین. -

 من:

واهش می کنم اما این لطف نیست، توی عالم خ -              
 رفاقت، اینها وظیفه است.

 حامد اشاره ای به چای مقابلم کرد و گفت:

ذیرایی مهیا نیست، شرمنده ی پـ ببخشید دیگه، وسیله ی             
 وجودتم داداش.

یعاً واکنش نشان دادم ست نخورده، سردبا اشاره اش به چای      
و استکان حاوی جای خوشرنگ و خوشبویی که رایحه ی هل و 

 دارچین، آن را بی نقص کرده بود را برداشتم.

با مزه مزه کردنش چشمانم را با لذت بستم و گذاشتم تا         
رایحه ی خوش بوی هل و دارچین در تار و پود وجودم حل 

 شود و من را از خوردنش سیراب کند.

 گفتم:  بعد از نوشیدن مقداری از چای، رو به حامد               

اتفاقا خیلی چای خوش طعمی بود، من دوباره   ـ              
 خواما.می

 لبخندی از روی خوش حالی زد و گفت:

 ـ نوش جان داداش.

 بعد از اتمام چای، استکان را به دستش دادم و گفتم:            

 ریز که چسبید.ـ به قول شهاب، ب

با اشاره لحن صمیمانه ام، لبخندش عمق گرفت و استکان          
 را گرفت و گفت:

 ـ به روی چشمم داداش.

با گرفتن استکان، سریعاً از جایش بلند شد و به سمت               
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 آشپزخانه به راه افتاد.

شپزخانه، تازه نگاهم با فضای خانه آبا رفتنش به سمت         
یر شد و فرصتی برای ارزیابی آن در خانه ی ذهنم فراهم. درگ

خانه ی حامد اینها یک خانه ی نقلی قدیمی در کوچه پس کوچه 
های پایین شهر بود که رنگ و بوی سادگی و به دور از 

ی زیبایی تجمالتش اولین خصیصه اش را تشکیل میداد. خانه
 بود و حیاطش خالی از درخت و حوض و باغچه، و سالنش

خالی از اتاق و شاه نشین و طاقچه بود و این برایم جذاب بود 
اما ناآشنا نبود، من با چنین روش زندگی، سال ها خو داشتم و 

 همین برایم حس آشنایی را القا می کرد.  انس گرفته بودم؛

خانه ای که در یکی از اتاق هایش بساط ظرف و             
ان آشپزخانه استفاده ظروف ریخته شده بود و از آن به عنو

میشد و همان جا هم محل تعویض لباس بود، به راحتی مشخص 
میکرد که اهالی خانه در چه وضعیت سختی زندگی میکنند، 

حداقلش این بود که من و مامان طوبی سالها در کلبه کوچیکه ی 
عمارت خسرو الزمه ی یک زندگی اولیه را هم داشتیم اما اینجا 

 همان را هم نداشت.

دستش سه استکان  با آمدن حامد که حاال در سینی در           
چای خوشرنگ و خوش بو به همراه داشت، از فکر هایم دست 

 کشیدم.

آن شب حامد نگذاشت که مهمان ناخوانده ی خانه ی نقلی           
شان از آن جا خارج شود و از من خواست حاال که فرصتی 

کنارشان بمانم، من هم از  برای دور هم بودممان پیش آمده در
 خدا خواسته قبول کردم.

آن شب حلما خواهر زیبای حامد، از من خواست              
بمانم، او هم از ماندنم خوش حال میشد، این را از طرح لبخندی 
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که روی لبانش تصویر شده بود، فهمیدم؛ با موافقتم هر دو بیشتر 
دم که چقدر مهمان از قبل خوش حال شدند و من با خود فکر کر

نواز و مهربان هستند که با ماندن من غریبه حتی در اوج غم و 
 شوند.آورند و بیشتر خوش حال میغصه شان خم به ابرو نمی

ام آن شب را خودش درست کند و حلما تصمیم داشت ش             
که حالش مساعد نیست و باید اصرار های من مبنی بر این

غذا سفارش می دهم، افاقه نکرد و با استراحت کند و خودم 
خودش را روانه اتاقکی که آشپزخانه نام داشت، « خوبم»گفتن 
 کرد.

آن شب برای اولین بار بعد از یک سالی که مامان طوبی را از 
دست داده بودم، احساس کردم خانواده دارم، چرا که همگی برای 

ه خوردن عدس پلو ساخت دست دخترک طوسی چشم، دور یک سفر
جمع شدیم و در فضایی صمیمانه غذا خوردیم؛ از خاطرات خوش 
گذشته مان حرف زدیم، آنها از خاطرات خانواده ی شادی صحبت 

کردند که خیلی وقت است دو عضوش را از دست داده و شیرازه می
ی زندگی شیرینشان به خاطر تصادفی سهمگین از هم پاشیده؛ من 

ن مکه از هر خانواده ای به گفتم نیز از خاطراتم با رفیقی می
نزدیک تر است و از هر عزیزی عزیزتر؛ هر چه بیشتر از ارتباطم 

گفتم حلما مشتاق تر می شد تا هر دوی ما را در کنار با شهاب می
نا یکدیگر ببیند و من به او قول دادم که به زودی شهاب را با او آش

 کنم.

ذرانده بودم میشد که رسیده بودم، روز پر دردسری را گ ساعتی
اما در نهایت برایم به خوبی ختم شد، چرا که امروز بعد از 

مدتی احساس آرامش عمیقی کردم که سرمنشأ آن را نمی 
شناختم، یا شاید هم شناختی نسبی از آن را در ذهن سراغ داشتم 
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اما با نیرویی عجیب از باور چنین شناختی سرباز می زدم؛ 
ای دلنشین آن دختر از امشب یک شب خاص بود، لحظه ای صد

ی گوشم دور نمیشد، لحظه ای داخل الیه های تو در توی پرده
تصویر دختر ویلچر نشین از پستوی گودی چشمانم دور 

ماند. امشب برای اولین بار قلب ویرانگرم نوای عجیبی سر نمی
غریبه به نظر  زیادی  داد که صدایش برای گوشهای بینوایم

بش دل، بلکه آواز خوش دوست هم میرسید، نه تنها صدای کو
کرد و تعجبش را در آهنگی ساخت که گوش سر را متعجب می

 چشمان حیرانم هدیه میداد.

 امشب زیادی متعجب شده بودم و زیادی ندید بدید.         

رفتند و مدام مگر این خانواده چه داشتند که از فکرم بیرون نمی 
 د؟!در کوچه پس کوچه های ذهنم پرسه می زدن

طور که فکرم درگیر حوادث چند ساعت پیش بود و همان         
پشت پنجره ی کوچک آشپزخانه ایستاده بودم و به آسمان سیاه 

رنگی که دم داده بودم نوشیدم؛ پیش رویم خیره، از چای خوش
با به یاد آوردن چای خوش عطر خانه ی گرم و صمیمی حامد 

ره ی متفکرم شد. امشب اینها، ناخودآگاه لبخندی هدیه ی چه
بیش از حد در ذهنم ساعات قبل مرور میشد، حتی چای خوش 
عطری که با عصاره ی هل و دارچین هوش از سرم میبرد و 

 انداخت.امیر وجودم را به یاد دخترک چشم طوسی می

فکر کنم دیوانه شده ام، مگر این دختر با بقیه چه فرقی        
ساخت و قصد رهایی ام می داشت که ذهن مشوشم را شلوغ تر

را نداشت؟! سرم را به دو طرف تکان دادم به قصد اینکه 
تصاویر ضبط شده در خانه ی مخفی ذهنم از حافظه ی بلند 

 مدت و کوتاه مدتم شوند شوند.

سکوت خفته در خانه یادآور این بود که امشب هم تنها         
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 هستم و خبری از شهاب شوخ و پر سر و صدای روزهای
گذشته نیست و این نشان میداد که شهاب این روزهای زندگی ام 

با سکوتش به من یادآور میشود که گرفتار است و فرصتی 
برای شوخی و لودگی ندارد؛ دلم برای گرفتاری های وقت و 

آمد، به درد آمد؛ ای بی وقتی که سراغ دوست بی آزارم می
یخت، رگفت، ای کاش غمش را بیرون میکاش دردش را می

 ترساند.این روزها زیادی سکوتش من را می

ن آشپزخانه رفتم و با پبه سمت گوشی افتاده روی ا                  
گرفتن شماره اش منتظر برقراری تماس شدم؛ کمی منتظر ماندم 

که در نهایت با صدای خسته ای تماس را برقرار کرد، با 
منتقل شد  شنیدن صدای خسته اش، تمام خستگی اش به من هم

اما سعی کردم این بار من کمی انرژی به صدایم ببخشم، 
 بنابراین گفتم:

 ـ الو، سالم رفیق.

 ـ سالم داداش، چطوری؟

 برا؟ـ خدارو شکر، خوبم. تو چطوری؟ چه خ           

 ـ خبر که سالمتی، موندی خونه؟

 ـ آره مجبورم فعالً جلو چشمشون باشم.

 ا صدات خسته است؟ اتفاقی افتاده؟کنی؛ چرـ کار خوبی می       

رتای فلور رو پـ نه اتفاق که چی بگم، حوصله ی چرت و        
ندارم، روی اعصابم راه می ره منم حوصلشو ندارم جوابش می 

 دم، بعدش دعوامون میشه.

دونی که کوتاه نمیاد، الاقل تو کوتاه ـ خب برادر من می          
 بیا.

 ر ندارم.ـ حوصله ی شنیدن حرف زو
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 ـ از دست تو، از پریسا خانمتون چه خبر؟

 ـ فردا قرار گذاشتیم باهاش صحبت کنم.

 ـ خوبه، فردا میای کارگاه؟

جا باشم، امروز عصر شرکت بودم ولی ـ آره، شبها فعال که باید این
 فردا حتما میام.

 ـ باشه منتظرتم، میبینمت.

 ـ شب خوبی داشته باشی رفیق.

 ش، شبت به خیر.ـ قربونت برم دادا

و با گفتن این حرف گوشی را قطع کردم و آن را همانجا روی اپن 
رها کردم و به قصد خوابیدن به طرف کلید چراغ برق رفتم و 

خاموشش کردم، سپس این رویای صادقه بود که برای رخ نمایی 
پلک هایش را برای به آغوش کشیدن یکدیگر، به سوی هم سوق 

 داد.

 *شهاب* 

مدتی بود که حوصله ی رسیدگی به ظاهر آشفته ام                 
موقع که در برنامه ی منظم را نداشتم و همین بی نظمی بی
به آدمی                  روزانه ام وارد شده بود، من را

حوصله و بد عنق تبدیل کرده بوده، اما برای دیدار با دختر بی
دم باید به سر و ناگهانی وارد شده در زندگی آشفته تر از خو

رسیدم برای همین، سعی کردم امروز بیشتر به خودم رویم می
صفحه ی  برسم و سیاهی ریش بدقواره ی سبز شده روی

صورتم را از میان بردارم و با لباس مناسب و عطری خاص، 
 خاص تر از همیشه به نظر برسم.

با این فکر، لبخندی از سر خودشیفتگی زدم و برای           
کمی بعد روبه روی آینه  ای نقشه ی خود دست به کار شدم؛اجر
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قدی اتاقم، ایستادم و در حالی که پیراهن یشمی نقش تنم را با 
خوانی دادم، خود را برای دیداری شلوار مردانه ی مشکی هم

 .دیگر آماده کردم

از پله ها که پایین می آمدم، با دیدن فلور که مثل همیشه روی      
ته بود و سرش تو ماسماسکش بند بود، پوزخندی راحتی ها نشس

 که چیزی بگوید، گفتم:زدم و قبل از این

 سالم، خداحافظ. -

 فت:گنزدیک در ورودی رسیدم که      

 کجا با این عجله؟ -

حوصلگی چرخاندم و رو به چشمانم را در حدقه از روی بی     
 او کرده با نیشخند گفتم:

 دیدار یار. ـ به  

 تیک شدی.ـ رمان  

 خواستی؟ـ مگه همین رو نمی  

 ـ چرا اتفاقا، اما مواظب باش.  

 ـ مواظب چی؟  

 لبخندی زد و گفت:   

 هیچی. ـ  

با گفتن این حرف پشتش را به من کرد و رفت؛ نگاهش        
کردم، همیشه برایم مثل یک معادله ی درجه دهم میماند که به 

ری از روی تأسف هیچ راهی قابل حل نبود، برای خودم س
ح تکان دادم که با این سن هنوز نتوانسته بودم این زن به اصطال

 مادر را بشناسم.

کمی بعد جلوی در خانه شان نگه داشتم، چندی نگذشت            
که سر و کله ی خودش هم پیدا شد، مثل همیشه آن تایم بود و 
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ش مرتب. امروز مانتوی پاییزی زردی که بلندای آن تا مچ پای
رسید، پوشیده بود و روی تنیک زرد رنگ، سارافونی به می

همان بلندی اما جلو باز با طرح های برگهای پاییزی پوشیده 
بود و ترکیب این رنگهای زیبا را با شالی سبز با سخاوت به 

اتمام رسانده بود، چیزی که بیشتر باعث شد از انتخابش راضی 
امروزی پاهایش  تر بشوم این بود که مثل دخترهای داغون

بدون پوشش در معرض دید قرار نداده بود و آنها را با جوراب 
شلواری پوشانده بود، مشخص بود این دختر گرچه درون 
کند و خانواده ی آزادی بزرگ شده ولی حریم ها رو رعایت می

 برای خودش خط قرمزهایی دارد.

راه سوار که شد با خودش ترکیبی از بوی یاس و نرگس به هم     
آورد و من را بیش از پیش به سرگیجه ی ناشی از حضور 

 پررنگش عادت داد.

 مثل اینکه سرحال تر بود، چون با سرخوشی گفت: امروز     

 ـ سالم، حالت چطوره؟     

 ن هم انرژی گرفتم و گفتم:از سرخوشی اش م     

 سالم، ممنون تو چطوری؟ -

 ـ خوبم، چه خبرا؟    

 ـ سالمتی، تو؟    

ـ منم خبری نیست، کالسام که یک هفته است تشکیل شدن     
 بیشتر درگیر اونهام؛ البته خدا رو شکر که تشکیل شدن .

 ـ چه طور؟    

 ـ خب اگه همین کالسهام نباشن که حسابی حوصلم سر میره.    

  ـ چرا حوصلت سر بره؟     

نم و ـ اوالً تو اون خونه دراندشت، کسی نیست که من بشی        
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باهاش حرف بزنم تا زمان بگذره یا حتی یک دوست درست و 
باهاش گردش برم و تفریحی داشته باشم،  حسابی هم ندارم که

کنم زودتر کالسها شروع شن، بلکه یکم سرم منم خدا خدا می
گرم شه؛ بعدش هم همه که مثل شما نیستن که یک دوست 

بزنه یا  صمیمی داشته باشن که اگر حوصلم سر رفت بهم زنگ
 من بهش زنگ بزنم که.

رش پدل  باره زدم و در پاسخپرحرفی یک  لبخندی به این  ـ 
 گفتم:

 کنی؟ـ خب چرا یک دوست خوب پیدا نمی  

 سرش را تکانی داد و گفت:    

 ـ کسی باهام دوست نمیشه.  

 با تعجب گفتم:    

 ند تا دوست داری که.چـ تو که اون شب گفتی        

 آوری شب خواستگاری، بلند " آهانی" گفت و ادامه داد:با یاد   

 ها که دوست نیستن.ـ اون  

 و در برابر لحن شاد بی سابقه اش گفتم: خنده ای کردم     

 ـ پس چی ان؟  

کنن، اما بویی از آدمیت آدمن و زندگی می ـ اونها فقط      
 نبردن، منم با آدمی که آدمیت نداره دوست نمیشم.

 جمله ی سنگینی، بگیرش که از دستم افتاد.ـ عجب   

 با تعجب گفت:  

 ـ چی رو بگیرم؟  

 خنده ای کردم و گفتم:  

 ـ بار سنگین جملت رو.  

تعجبش جایش را به لبخندی پررنگ داد و با کیف سبز          
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 داخل دستش، به شانه ام ضربه ای زد و "دیوانه ای" نثارم کرد.

ضربه ای که ناخودآگاه نثارم کرد،  به خاطر اما کمی بعد      
سکوت کرد؛ من هم سکوت کردم، سکوت او به منزله ی 

خجالت از کار ناخواسته ای بود که انجامش داد، اما سکوت من 
به خاطر ضربه اش بود که اگرچه آرام بود، اما من را بیدار 

که بعد از امیر، این اولین بار بود که در کنار کرد. بیدار از این
خندیدم، کاری که در برابر هیچ آرام بودم و بی پروا می کسی

 دادم، اما..جنس مونثی انجام نمی

به پیشنهاد من، هر دو به پارک جنگلی که دفعه ی پیش رفته 
بودیم، رفتیم و حاال هر دو در سکوت در حال قدم زدن روی 

هایی بودیم که در اواسط مهرماه خودشلن را از تن درخت برگ
بودند و دامن زمین را به آغوش درخت ترجیح داده جدا کرده 

 بودند.

 ـ چرا حرف نمی زنی؟

 ـ چی بگم؟

 ـ تو ماشین داشتیم حرف می زدیم که.

چیزی نگفت و سرش را به زیر انداخت، خجالتش من را کشته 
 بود.

 ادامه دادم

 ـ قصدم از دیدار امروز برای همین بود.

 ـ چه قصدی؟

جیح دادم تا جایی بنشینیم و مفصل ادم، ترجوابش را ند       
کتی که کمی جلوتر در زیر سایه ی صحبت کنیم. با دیدن نیم

کمرنگ درختی قرار داشت، اشاره ای زدم و از او خواستم که 
 آنجا بنشینیم.
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افقتش را اعالم کرد و با هم به با تکان دادن سرش، مو          
 سمت نیمکت روان شدیم.

نشستیم، کمی به سمتش متمایل شدم و دستم با کمی فاصله کنار هم 
رو پشت نیمکت، روی تکیه گاهش قرار دادم تا بهتر بتوانم ببینمش 
و با اویی که زیادی از ساعتی پیش خجالت زده شده بود، خیره شدم 

 و گفتم:

 کنی؟نی یکدفعه سکوت میهر وقت با م  ـ میشه بگی چرا

 با تعجب و لکنت گفت:

 ـ م....من؟ً!

 ما.ـ بله ش

 ـ من، من فقط

رو  ـ خودم فهمیدم، واسه خاطر همین گفتم هم رو ببینیم، باید مسائلی
 با هم روشن کنیم.

 ـ چه مسائلی؟

 نفسی گرفتم و گفتم:

ـ درسته من وتو ناخواسته و به خاطر خواسته ی بی منطق 
د اطرافیانمون مجبور شدیم که با هم وارد یک رابطه ای بشیم که شای

تونیم با این اجبار زندگی کنیم، لی من و تو نمیاسمش اجباره و
 خواسته ی فلور گرچه بی منطقانه و از روی زور بود، اما من تأکید

کنم تو نیازی نیست به خاطر این اجبار زندگی خودت رو تباه می
 کنی.

 ـ من که قبالً حرفهام رو بهت زده بودم.

بینی با ازدواج با یـ آره گفتی، اما الزم بود که بهت بگم اگه واقعاً م
بینی بهتره همین االن به من من زندگی خودت رو نابود شده می

بگی، من آدمی نیتسم که بخوام به خاطر زندگی خودم و اطرافیانم، 
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راضی به نابودی زندگی کس دیگه ای بشم؛ به هرحال حاال اگه 
من تن بدی بهتره بدونی، وقتی وارد  مجبور شدی به زندگی با

شدی من از تو هر آنچه که یک مرد از همسرش زندگی من 
تو هم به عنوان یک زن که نیاز به   خوام. در مقابل،خواد، میمی

در اجتماع بودن، تحصیل کردن، رشد کردن و هر چیزی که نیازت 
باشه اما به ضررت نباشه باید از من توقع داشته باشی و من تا حد 

 توانم قول میدم کمکت کنم.

 و تردید را کنار گذاشتم و گفتم:کمی مکث کردم 

 اما. -
 ـ اما چی؟!

 ـ بعد از ازدواجم نباید هیچ ارتباطی با خانواده من داشته باشی.

 بعد پر سوال گفت: دانم چرا احساس کردم با این حرفم، رنگش پرید، اما کمینمی

 ـ یعنی چی شهاب؟! اونها خانوادتن!

 بخشمت.ته باشی هیچ وقت نمیـ همین که گفتم اگه با فلور رفت و آمد داش

 با تعجب توأم با نگرانی نگاهم کرد و این بار چیزی نگفت، با جدیت رو به او گفتم:

 خوام با فلور رفت و آمد داشته باشیم.ـ جدی دارم میگم پریسا، من اصالً نمی

 ـ مگه میشه، همینجور....

دارم دنبال  زنم بیرون، فعالً همستن، اینها اصأل توی کتم نمیره، بعد از ازدواج از شرکت بهمن میـ همین که گفتم، اینکه اونها خانواده من و پدر و مادر من ه

 مونم؛ از این لحاظ خیالت راحت باشه.کار میگردم، این روزها کسی که مترجم زبان باشه رو روی هوا میزنن؛ من هم زیاد لنگ کار نمی

 جوری شناختی؟ـ من رو این

 که بدونی.ـ نه اما الزم بود 

 چیزی نگفت، بنابراین ادامه دادم:

 ـ توکه مشکلی از این بابت نداری؟

 ـ میشه مشکلی نداشت؟! این کار تو سر تا پاش مشکله، مگه میشه سال ها بدون خانواده ات زندگی کنی؟

ه براش ارزش قائلن، پول و ثروته. کی، اونها تنها چیزی تو خانواده ی من رو نمیشناس  ؛زنیم ولی خیلی خیلی کم، ببین پریساـ من منظورم این نبود، سر می

خانواده م بیمطمئن باش اگه من سال تا ماه بهشون سر نزنم اونها ککشون نمیگزه، این رو بهت میگم بدونی که من خودم هستم و خودم؛ فرض کن با یک آد

 کنی و اون هم هیچ کس رو نداره.داری زندگی می

 ـ این چه حرفیه می زنی؟

کنی، فقط تنها به احترام اینکه تو این کنم؛ اونقدر تو این زندگی از دست این زن و مرد کشیدم که حتی تصورش رو هم نمیدیگه این هست؛ منم شوخی نمی ـ

 م داشته باشم.عمت رو هذاشتن همین نکردم و ترس جونم رو نداشتن نمیسالها دوستی با امیر رو ازم دریغ نکردن که البته این هم اگه تو بچگی تشنج نمی

 ـ چی داری میگی؟! یعنی واقعا...

 نگذاشتم ادامه بدهد، بنابراین گفتم:

رو با یادآوری خاطرات تلخ گذشته خراب کنم، اما همین رو بهت بگم؛  خوام فعال روزمـ بله واقعا، تازه این یکی از نشونه های بی رحمی این زن و مرده، نمی

 خوام خانوادم رو درگیر اونها کنم.سمه، منم اصالً نمی رفت و آمد با فلور و شوهرش

 سکوتش را به پای رضایت قلبی اش گذاشتم و دیگر چیزی نگفتم؛ اما کمی بعد خواستم صحبت را عوض کنم بنابراین گفتم:

 ـ تو چی، تصمیمی نداری که بخوای بهم بگی؟

 و گفتم: رای همین دستم را جلویش تکان دادمدهد، نگاهش کردم، توی فکر غرق بود بوقتی دیدم جوابم را نمی

 ـ کجایی؟

 با دیدن دستم که جلوی صورتش است، سرش را تکان داد و لبخندی زد و گفت:

 ـ چی؟

 ـ کجایی؟

 باشن که بچشون ازشون فراری باشه. کردم چرا باید پدر و مادری اینقدر بدـ هیچی، داشتم فکر می

 ـ من بهت میگم این از کجا میاد.
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 کجا میاد؟ ـ از

 تونم خیلی کارها کنم.(ـ پول، پول اونقدر کثیفه که شیطان با ضرب سکه، اونو برداشت و گذاشت رو سینش وگفت: )آخیش، کار من راحت شد، من با این می

 سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت:

 ـ اوهوم، جالبه.

 که بگذریم، تو نظری نداری؟ ـ حاال از اینها

 ت یکم غیر منتظره بود، توقع نداشتم در مورد این موضوع حرف بزنی.ـ راستش، پیشنهاد

 با شیطنت گفتم:

 ـ من که چیزای دیگه ام گفتم؛ که ازت انتظار دارم.

 کمی فکر کرد و گفت:

 ـ مگه نگفتی که با خانوادت رفت و آمد نداشته باشیم؟

 ـ نه خانم، از شما خواستم چی؟

 چیزی نگفت. کمی فکر کرد و با گنگی نگاهم کرد و

 با پررویی گفتم:

 ـ من بچه خیلی دوست دارما.

 با شنیدن این حرف نگذاشت ادامه بدهم و با جیغ و شماتت اسمم را صدا زد، من هم لبخندی از روی شیطنت زدم و گفتم:

 ـ ای بابا من که حرف بدی نزدم.

 با تخسی نگاهم کرد و گفت:

 بی تربیت. -

 ـ ای بابا، مگه چی گفتم؟

 خوام دیگه چیزی بشنوم.ت شو، نمیـ ساک

 ـ بچه که خیلی گوگولیه.

 با داد گفت:

 کشم بازم اذیت کن.بینی من خجالت میـ شهاب، می

اده سعی کردم آم خندم گرفته بود، صورتش از عصبانیت سرخ شده بود و تند تند نفس میکشید، دیگر چیزی نگفتم؛ اما شیطان درونم مثل همیشه باز فعال شد و

 رار شلیک بعدی را روانه اش کنم:به ف

 ـ ولی یه چی بگما.

 با خشم ظاهری گفت:

 ـ چی؟

 ـ میگم، مامان بودن خیلی بهت میاد.

 و با گفتن این حرف با خنده پا به فرار گذاشتم.

شوخی و خنده  هم سعی کردم در قالب روز پریسا خیلی خجالت کشید و کلی بد و بیراه نثارم کرد و با آن کیف سبزش، مدام به سر و صورتم میکوبید؛ من آن

جالت زده شود تنها با رویا کاخ آرزو ساخت و با خیال زندگی کرد؛ او نیز در ابتدا وانمود کرد که خبه او بفهمانم که زندگی مثل فیلم ترکی بازی نیست و نمی

 شده است اما بعد خود با سکوتش مهر تایید به حرفهایش زد و دیگر چیزی نگفت.

که ناهارمان را خوردیم، به خانه شان رساندمش و قرار شد چند روز دیگر که قرار بود، برای حرفهای نهایی به تا ظهر بیرون بودیم و بعد از اینروز  آن

 دیگر را ببینیم.خانه شان برویم، یک

 رساندم، سر ماشین را به سمت کارگاه نجاری کج کردم .  بعد از اینکه پریسا را

سمی رودی متوجه جد به کارگاه رسیدم، در کارگاه مثل همیشه چهارطاق باز بود، منم خود را داخل انداختم و چندی بعد با باز کردن در وحدود نیم ساعت بع

 خم شده روی میز کار شدم، آقا رو باش، نفهمید من اومدم.

 !نمیفهمه بشه منفجر کنارش هم بمب که ِاینقدر این آدم دقیق

 داشت اندازه میزد که متوجه من نشده بود. دم که داخل دستش بود، بچمرفتم جلوتر، متوجه متری ش

 گفتم: با صدای بلندی سعی کردم او را متوجه خود کنم؛ بنابراین

 سالم. -
هول زده متر از دستش روی زمین افتاد و صدای بدی داد، نمادین 

 چته؟ زهرم ترکید. -  دستی روی قلبم گذاشتم و گفت:

 نی، یه اوهونی!بترکه، منم نه تو. یک اه اون کسی باید زهرش -

 دی؟!همینه که هست، چرا تو فکر بو -
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  کار می کردم، متمرکز کار بودم. کدوم فکر داشتم -

 آقای متمرکز، سالمت رو تو خونه ی عزیز جون جا گذاشتی؟ -

 علیک سالم. -

  همین؟ -

 همین کمه؟ -

ب حالش خوب آره که کمه، نامرد تو نباید بپرسی رفیقم که دیش -
 نبود امروز چش شد؟

ئه راستی، چکار کردین؟ اینقدر گرفتار بودم، یادم رفت ازت  -
  رسم.بپ

  گرفتار چی؟! -

 هیچی حاال تو بگو. -

  گرفتار چی امیر؟  -

  باز قاطی کردی؟ چیزی نشده. -

 مرگ شه.... -

خوری مرگ شهاب، این چه عادت زشتیه تا به بن بست می ئه  -
  م می خوری؟خودت رو قس

  نگی دوباره میگم. -

  باز بچه شدی؟ -

  نمیگی؟ -

 باشه بزار اول دو تا چای بریزم. -

با گفتن این حرف به سمت فالسک چای رفت تا چای بریزد، من هم 
 توی این فرصت رفتم تا لباسم را با لباس کار عوض کنم.

بعد از اینکه لباسم را عوض کردم، گوشی ام را از جیب شلوارم 
بیرون کشیدم تا توی لباس کارم بگذارمش، همان لحظه صفحه اش 
روشن خاموش شد؛ نگاهی روی صفحه اش انداختم، متوجه پیامی 
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 از طرف پریسا شدم.

 پیامش را باز کردم، نوشته بود:

       اگر اجبار روز اول، درخواست سرنوشت بود

 اگر تهدید مرگ یاور، تهدید بدسرشت بود 

        ود، میان چشم و عقلماگر راهی به دل ب

 نمی آزرد دلم را، که این هم پی نوشت بود 

با دیدن پیامش لبخند تلخی زدم، با این پیامکش نشان داد که از 
وضعیت پیش آمده اصأل راضی نیست، من و او به خاطر رفتار بی 
منطق خانواده هایمان، به قول پریسا اسیر دست " اجبار سرنوشت " 

 شده بودیم.

د هی مجدد به طبع شعر این بانوی زیادی احساساتی و البته هنرمننگا
ی انداختم و جواب پیام هنرمندانه اش را به بعد موکول کردم، لبخند

 دادم.زدم؛ برای جواب دادنش باید خودم هم خالقیت نشان می

کمی که جلو رفتم، صحنه ای دیدم که اگر جایش بود، روی زمین 
 ه عرض کنم، آسمان را هم گاز میزدم.پهن میشدم و زمین را که چ

بینم در حالی که از خنده داشتم منفجر میشدم، خودم را نگه داشتم تا ب
 خواهد به خود بیاید.امیر چه موقع می

کشید که روی زیلویی صحنه ی رو به رویم امیری را به تصویر می
که همیشه کنار میز بزرگ قرار داشت و ما هم همیشه روی آن 

دم  و به قدر اندکی استراحت، مهمان چای همیشه تازه نشستیممی
امیر میشدیم، نشسته بود و به سینی چایی که خودش ریخته بود، 

 خیره بود و لبخند میزد.

همانطور زل زل به چای بیچاره نگاه میکرد و لبخند میزد، اصالً 
متوجه حضور من نشد، خنده ی آرامم، کم کم به قهقه ای صدا دار 

ه امیر محو در خیاالتش را به خود آورد و مات خنده ی تبدیل شد ک
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 بلند و بی پروای من شد.

 خنده ام زیادی طوالنی نشد که به امیر گفتم:

 ـ پسندیدی؟

 امیر گیج شده گفت:

 ـ چی رو؟!

 به استکان چای اشاره کردم و گفتم:

 ـ چهره ی یار رو.

داد و  باز با گیجی به سینی نگاهی کرد و بعد با گنگی سری تکان
 گفت:

 ندازی؟ـ زهرمار شهاب، من رو دست می

 با لبخند ادامه دادم:

 ـ به من چه رفیق، خودت محو چای زیر دستت شدی، نکنه خبراییه؟

 ـ چرت نگو شهاب، یارم کجا بود؟

 س خیرگی ات واسه چی بود؟پـ 

 ـ یک لحظه یاد عزیز جون افتادم.

 لبخند از روی لبم پر کشید و گفتم:

 مرزدش.ـ خدا بیا

 سری تکان داد و بعد با لبخند تلخی ادامه داد:

ـ من خیلی بد بختم شهاب، سال ها بی پدر بزرگ شدم، سال ها 
مادرم کلفت خونه ی مردم بود، سال ها من رو به چشم بچه ی گدا 

دیدن، انگار دست خودم بود که فقیر بودم، انگار سرنوشتم دست می
وی اون عمارت لعنتی توی اون خودم بود، انگار خودم خواستم که ت

اتاقک زندگی کنم، هرچند که اون اتاقک ارزشش از کل اون 
عمارت کذایی بهتر و برتر بود برام، چون اونجا بود که با تو آشنا 
شدم، اونجا بود که فهمیدم اگه هر جا که باشم، حتی تو دل اتاقکی 
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ه توی این عمارت بزرگ بازم خدا حواسش بهم هست، اونجا بود ک
فهمیدم دنیا و مردمش هر چقدر هم بد باشن اما باز هم خدا سایه ی 
مامان طوبی رو برام حفظ کرده، باز هم دارمش؛ حداقلش این بود 

مامان طوبی به آرزوهاش  که روزاهام رو در آرزوی رسوندن
 گذروندم.می

خوابم و وقتی بیدار میشم تمام آرزوهام رو قایق بی دونستم مینمی
کنه ریزه تو بارُش با خودش وارد طوفان دریا میر، میرحم روزگا

 تا با خودش ببره و دیگه برنگردونه.

 نفسی گرفت وادامه داد:

کارگاه که میام بیام  ون تموم دلخوشیم این بود ازبا اومدن عزیز ج -
کنارش و فشارش رو بگیرم، حالش رو بپرسم، براش غذا درست 

شیم، عزیزجون از خاطراتش بگه کنم تا با هم بخوریم، دور هم جمع 
 و ما هم دورش جمع باشیم و از حرفهاش لذت ببریم.

 پوزخندی زد و ادامه داد:

که بازم شانس یارم نبود و من دوباره شاهد صحنه ای ـ ولی مثل این
 بودم که یه سال قبل هم تجربش کرده بودم.

با اتمام حرفی که زد، شیشه ی غم مخفی درون سینه ام شکست و 
م پنهان وجودی ام چهره ی اندوهگینم را شست و ناخودآگاه دست غ

رفیق غمگینم که تا االن بعد از گذشت چند روز از مرگ عزیزجون 
 غم درونی اش را بیرون ریخته بود، گذاشتم و گفتم:

 ـ متأسفم امیر جان ولی چی شد یکدفعه؟

 به استکان چای زیر دستش نگاهی انداخت و بعد گفت:

 یک استکان چای از دست مامان طوبی خیلی تنگ شده.ـ دلم برای 

نگاهی به چای خوش رنگ و خوش بویی که امیر زحمت ریختنش 
کردم؛ دروغ چرا؟ مدتی بود که دلم هوای همان  را کشیده بود،
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خسرو داشت؛ وقتی که با امیر خسته و مانده   اتاقک عمارت
و تا داشت رسیدیم؛ مامان طوبی من را برای شام نگه میمی

نشست و با چای خوش دیر وقت پای حرف های من و امیر می
کرد تا کنار هم باشیم و بیشتر از زندگی طعمش تشویقمان می

 مان در همان لحظات کمی که در کنار هم بودیم، لذت ببریم.

در هم رفته   اخم هایم را که از غم خاطرات خوش ولی کوتاهمان
 شوخی گفتم:بود، را کناری زدم و رو به امیر با 

بگیر، بنده خدا از بس نگاهش  رو از اون استکان ـ حاال نگاهت
 کردی، سرخ شد.

 با گیجی گفت:

 ـ چای سرخ شد؟!

 ـ روانشناس ما رو باش، کجایی برادر من؟

یقه ام را صاف کرده و خود نیز راست نشسته با ابرویی باال داده 
 گفتم:

 شخیص استفاده کردم؟تندانستی از آرایه ی  -

 لبخند غمگینی زد و گفت:

 ـ از دست تو، بیا چایت رو بخور که خیلی کار داریم.

سری تکان دادم و استکان را برداشتم و مشغول شدم، کمی بعد با 
 یادآوری حضور کمرنگ حامد گفتم:

 ـ راستی، حامد کو؟

 با یادآوری مطلبی گفت:

 ـ آهان، یادم رفت بهت بگم.

 با کنجکاوی گفتم:

 ـ چیزی شده؟

دیروز عصر داشتیم کار می کردیم که خواهرش هراسون زنگ زد  ـ
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 و ...

شدم به کلمه ی حرفهای امیر، هر لحظه متعجب تر می با شنیدن کلمه
 و نگران تر؛ بنابراین با ناراحتی گفتم:

 ـ حاال حالش چطوره؟

 ـ خوبه، امروز زنگ زدم و حالشون رو پرسیدم.

 ـ خب؟

 از حامد خواستم کنار خواهرش ـ خداروشکر خوب بودن، ولی فعالً 
جوری نمیشه خواهرش رو بمونه تا بشه یک فکری کرد؛ این

 اونجا تنها گذاشت.

 ـ کار خوبی کردی. اینطوری خیالش هم راحت تره.

 سری تکان داد و بعد انتهای چایش را سر کشید.

 *امیر*

با تموم شدن کالس، خودکارم را داخل کالسور جای دادم و به قصد  
ن رفتن از کالس، از جایم بلند شدم و به سمت در کالس پا بیرو

 تند کردم که بازم کریمی با صدای تند و تیزش خطابم کرد.

 ـ آقا امیر؟

که  برگشتم سمتش تا ببینم دوباره به بهانه کدام جزوه ای مزاحم شده،
متوجه نگاه تعدادی از هم کالسی هایم شدم که هنوز داخل 

تیر  ثالً خیلی آرام این دخترک، حاالکالس بودند و با صدای م
 نگاهشان ما را نشانه گرفته بود.

و بی  بدون توجه به نگاه معنا دارشان به خاطر مزاحمت های وقت
 وقت این خانم در چند ترم پی در پی، رو به کریمی گفتم:

ـ اگر کاری دارید، من بیرون از کالس میشنوم، لطفاً سریعتر چون 
 یک کار مهم دارم.

ره یک لبخند مکش مرگما را مهمان لبهای بزرگش کرد و کش دخت
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 دار گفت:

 ـ چشم.

دیگر منتظر حرفی از جانبش نشدم و خودم را به بیرون از کالس 
 انداختم.

کمی منتظر شدم تا بیاید و حرفش را بزند تا بلکه شرش را زودتر 
 از سرم کم کند.

 با عجله و کمی هول زده خودش را به من رساند و گفت:

 ـ ببخشید معطل شدید.

 با آمدنش نایستادم و بالفاصله حرکت کردم و در جواب گفتم:

 ـ خواهش می کنم، امرتون؟

 ـ راستش خواستم یک سوالی بپرسم.

 ـ بفرمایید؟

 ـ شما درود گری بلدید؟

کند، بنابراین رو دانم تعقیبم میبا تعجب ایستادم و وانمود کردم نمی
 به او گفتم:

 دونید؟میـ شما از کجا 

 فکر کرد و گفت:  کمی

  دونم دیگه.ـ می

  اونوقت از کجا ؟ -

 شما فکر کنید از کسی پرسیدم. -

 دونه!کسی نمی -

 دیدین بلدین. -

  به فرض که، بله بلد باشم؛ چه کاری از دست من برمیاد؟ -

خواستم رتره از چهره ی خودم به شما میدم، میپراستش من یک  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 201 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

ک قاب چوبی طرح بزنید. البته هرچقدر اون رو برام روی ی
 رداخت می کنم.پهزینش شد من 

م خانم من میز و صندلی و مصنوعات چوبی رو یا می ساز       -
 یا تعمیر می کنم، تو کار وسایل تزئینی نیستم.

تا  منم یه نوع از مصنوعات چوبی رو به شما سفارش دادم       -
کنم چون میدونم کار  برام بسازید، حاضرم براش خیلی هزینه

 دست خیلی باارزشه.

ستم خانم مثل اینکه متوجه من نمیشید، من اصالً بلد نی       -
 تصویر چهره رو روی چوب پیاده کنم.

 پس چه جوری تصویر شیر رو روی دسته ی مبل پیاده می       -
 کنید؟

 نفسی از روی عصبانیت کشیدم و گفتم:

فتم گمن نیستما، از همین االن  خانم، اگر بد شد مسئولش       -
من تجربه طراحی روی وسایل رو به تازگی یاد گرفتم و ممکنه 

 خراب بشه.

 لبخندی زد و با ذوق گفت:

 عیبی نداره، باالخره که باید یاد می گرفتین.       -

م و بی توجه به راه و بیراه خنده ی بیخودی اش، دوباره به راه افتاد
 :در همان حال ادامه دادم

ابلو تبه هر حال، گفتنی ها رو من گفتم، بعداً نگید چرا        -
 مشکل داره.

لندم او که حاال به خاطر حرکتم، راه افتاده بود و به خاطر قدم های ب
 کمی از من عقب تر بود گفت:

 نگران نباشید، چیزی نمیگم. حاال کی آماده میشه؟       -

ایل شدم تا درست نگاهم را مجدد ایستادم و این بار کمی به عقب متم
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 متوجهش کنم، بنابراین گفتم:

تون چه عجله ایه، تازه سفارش دادین؛ تا آخر ماه تحویل       -
 میدم.

 باشه مرسی.       -

دونید دیگه این کار دسته و هزینه بره، فقط خودتون می       -
 البته قابل شما رو نداره.

 نگران نباشید پرداخت میشه.       -

 نیستم.       -

با گفتن این حرف، بی توجه به او به سمت در خروجی سالن راه 
 افتادم.

با خروجم از سالن، متوجه شدم همچنان پشت سرم در حال آمدن 
است، کمی جلوتر رفتم و ناگهان ایستادم و به سمتش چرخیدم، با 
ایستادن یک دفعه ام تکانی خورد و ایستاد و دیگه چیزی نگفت، 

 گفتم:بنابراین 

 حرف دیگه ای مونده؟       -

خواستم بگم که جایی تشریف آره، یعنی.... نه، راستش می       -
 برید، برسونمتون.می

. خیر، دو ساعت دیگه کالس دارم، دارم میرم کتابخونه       -
 ممنون از لطفتون.

گفت و با اتمام حرفش به سمت   کنمی"زیر لب "خواهش می
 .کتابخانه حرکت کردم

با ورودم به کتابخانه برای یافتنش به اطراف نگاه گذرایی انداختم که 
با تکان دادن دستش، من را متوجه خودش کرد؛ بادیدنش لبخندی از 

روی رهایی از سردرگمی پیدا کردنش، زدم و به سمتش قدم 
برداشتم؛ وقتی مقابلش رسیدم لبخندی که چند دقیقه پیش شکل گرفته 
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 نهایت گفتم: بود، عمق گرفت و در

 حالت چطوره؟       -

 بالطبع او هم لبخندی زد و گفت:

می  اوالً سالم، بعدشم تو که بدون منم زیادی بهت خوش        -
 گذره.

 إیی، بفهمی نفهمی.        -

دون من دیدی گفتم، تو نامرد تر از این حرفایی، گفتم که ب       -
 بهت خوش میگذره.

این  س نکن که اصالً بهت نمیاد، جدا ازحاال خودت رو لو       -
 حرفا دلم برات خیلی تنگ شده بود.

 خب نخ و سوزن بردار و گشادش کن.       -

 و با گفتن این حرف، هر و هر شروع کرد به خندیدن.

کرد حرف بامزه ای زده، نگاه چپ به قیافه ی مضحکش که فکر می
 چپی کردم و در نهایت گفتم:

 ین، نمیشه آدم باشین.ـ تو و شهاب عین هم

 نگاه عاقل اندر سفیهش را به سر تا پایم شلیک کرد و گفت:

 ـ ما فرشته ایم، چی فکر کردی؟

 ـ خیلی خب خیلی خب، کمتر مضخرف بگو؛ چه خبرا؟

 ـ سالمتی، در دلتنگی شما.

 ـ الکی؟

 ـ نه اتفاقاً خیلی دلم واسه خل بازی هامون و اون دوران تنگ شده
 بود.

ی خاطرات خوش دوران سربازی لبخند روی صورتم از با یادآور
 قبل عمیق تر شد و گفتم:

ـ آخ یادش به خیر، عجب دورانی بود، شاید بگم بهترین روزایی بود 
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 که از عمرم حتی حساب نمی اومد.

 سری به نشانه ی تأیید تکان داد و در ادامه ی صحبتم گفت:

 هاشون می اومدن و ـ اوهوم، هرچند که بقیه از روی اجبار خانواده
دوست داشتن زودتر خدمتشون تموم شه، ولی من و شهاب همه اش 
دوست داشتیم خرابکاری کنیم و بیشتر اضافه خدمت داشته باشیم و 

گرفت بیشتر بمونیم ولی مثبت بازی های توی احمق جلومون رو می
 م همرنگ خودمون کنیم.هشدیم که تو رو و مجبور می

م ین دو تا دیوانه از سر خوشی خنده ای سر دادبا یاد شیطانی های ا
 و گفتم:

 ـ آره واقعاً یادش بخیر.

 کمی مکث کردم و دوباره ادامه دادم:

ب ـ حاال امشب بیا پیش من، به شهابم میگم بیاد تا بیشتر به یاد ش
 های سربازی گپ بزنیم.

کنم چون با عرض معذرت ـ دعوتت رو بدون چون و چرا رد نمی
 مون خودتم.چند شبی مه

 ـ قدمت سر چشم، خوش حال میشیم؛ هم من، هم شهاب.

ـ قربونت برم داداش، ببینم هنوز تو عمارت خسرویی؟ صاحب 
 بیام پیشت؟ کنه که بخوامکارت مشکلی برات درست نمی

هر  ـ نه بابا، اونجا نیستم؛ جابه جا شدم، اونجا هم مشکلی نیست، تا
 وقت خواستی بمونی قدمت سر چشم.

 المت باشی.ـ س

 بعد از کمی مکث، پرسیدم:

 ـ چه خبر از هم والیتی هات؟

ـ اونهام خوبند، سالم رسوندن، بعد سربازی که رفتم صنایع شیمیایی 
خوندم، فوق دیپلمم رو که گرفتم آقا جون گفت تا دو سال تو 
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مکانیکی شوهر عمم کار کنم، منم که آبم با این شوهرعمه هه توی 
گذاشتم و نه برداشتم به آقا جونم گفتم روی یک جوب نمیرفت، نه 

کنم؛ اولش قبول نکرد و پیله کرد که بیا و با ماشینش مسافر کشی می
همین که « نه»ابراهیم مشغول شو، من پامو تو یک کفش کردم که 

 گفتم.

آقا شبت، روز بد نبینه؛ حاال که دو سال گذشت و دیدم هر چی کار 
تونستم ک پس اندازی هم که میکردم و خرج کردم و االن همون ی

م از مکانیکی ابراهیم در بیارم، همونم نیست و منم پا در هوا موند
 که چه کنم.

آقا جونمم بهم گفت که دو سال پیش به حرفش گوش نکردم حاال 
دیگه باید یه فکری برای این زندگی کنم و برای کار بیام تهران، 

 بلکه اینجا تونستم یه فکری کنم.

شیرین و هیچ وقت تمام نشدنی  حرفش، لبخندی از ماجراهایبا اتمام 
 مهدی و آقا جانش زدم و گفتم:

 میگرده. فعالً که تو و شهاب همدردین، اونم داره دنبال کار       -

شهاب واسه چی؟! مگه پدرش شرکت نداره، خب بره        -
 جا.همون

 شناسی، نمیخواد کنار بهمن باشه.شهاب رو که می       -

بدون اینکه نگاهش را از من بگیرد، زل زل نگاهم کرد؛ به معنی 
سرم را تکان دادم و مهدی درنهایت با لحن مسخره ای  «چی؟!»

 گفت:

 هیچی، فقط این رفیق مام مغزشو خر خورده که تو این       -
هیری ویری بی شغلی، شغلو میزارن تو سینی تعارفش میکنن 

 ه.و این دوست چل مام جا خالی مید

دونی، برادرمون داره مزدوج هم میشه، بیشتر باید اینو نمی       -
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 به چل بودنش شک کنی.

 مهدی مثل مشنگ ها سرش را نمایشی خاراند و گفت:

کردم؛ من مشکل مغزی دارم، ولی مثل تا االنش فکر می       -
 نه رو داده اجاره.که برادرمون باالخواین

ه خاطر وجودمان داخل کتابخانه، در حالیکه به حرفهای مضخرفش ب
 آرام می خندیدم، گفتم:

 ه.کشتی منو، شب خودت بیا ازش بپرس که چرا کال تعطیل       -

یادم  یادت باشه یادآوریم کنی، چون منم کال تعطیلم هیچی       -
 مونه.نمی

ن منم بین دوتا از مخ داغون گیر کردم، شانس آوردم م       -
 تعطیل نشدم.

 تو هم کم کم میشی، نگران نباش.       -

 خنده ای کردم و کمی بعد به پیشنهاد مهدی از کتابخانه ی دانشگاه
خارج شدیم و برای خوردن ناهار به یکی از فست فودی های 

 نزدیک دانشکده مراجعه کردیم.

من و شهاب با مهدی در سربازی آشنا شده بودیم؛ با شهاب همیشه 
سربازی را چطور بدون هم و دور از  نگران این بودیم که دو سال

دانم چه شد که هر دو در بدترین نقطه ی هم زندگی کنیم ولی نمی
که ناراحت باشیم، به مرزی افتاده بودیم و از این بابت به جای این

شدت خوش حال بودیم. چون که من و شهاب معتقد بودیم حتی اگر 
تی نیم از پس سختوابدترین نقطه ی جهان هم باشیم با وجود هم می

شد، زندگی در آن منطقه با وجود سرمای بیش  ها بربیایم و همین هم
امد اما ما در کنار هم واقعاً خوش از حد، خیلی سخت به نظر می

 بودیم.

مهدی هم آنجا افتاده بود و با طبع شوخی که داشت، با شهاب مچ 
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ق شده بود و به واسطه ی دوستی آنها با هم، من هم با مهدی رفی
 شدم.

دوران سخت سربازی با وجود شوخی هایی که به ظاهر با آزار و 
اذیت این دو نفر روی بچه های دیگه و مافوق اعمال میشد، هم 

خواست شیرین و هم خیلی زود گذشت و من به شخصه خیلی دلم می
 گرفتم.که دوباره در همان نقطه قرار می

 نشستم، که گفت: سفارش را که دادم، آمدم و سر میز و روبه رویش

 به شهاب گفتی دارم میام؟       -

نه راستش، گفتم غافلگیرش کنیم؛ آخه این مدت خیلی        -
 درگیر بوده، گفتم یه جوری خوش حالش کنیم.

 کار خوبی کردی، دیگه چه درگیری بهتر از ازدواج؟       -

 دیگه اونم باالخره درگیری های خودش روداره.       -

 عا کن من و تو هم بریم قاطی مرغا.د       -

جم قاطی مرغا هم میری، اما بدون کار، امروز دستت هوی       -
 نمیدن چه برسه زن.

خوان به آرزوهاشون ها واال، دخترای امروز شوهر می       -
 برسن.

 جوری نیستن که.دیگه همشون این       -

 جورن.کنم همشونم همینثابت می       -

 اال من ثابت کنم چی؟ح       -

 هر کی تونست ثابت کنه چلو کباب مهمون اونیکی.       -

باشه، از همین حاال منتظر چلو کباب خوشمزت هستم؛        -
 البته جاشم باید خوب باشه.

س رپرس، دو پمن بهت ثابت می کنم، ولی من به جای یه        -
 میخواما با ته چین زعفرونی .
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 وره به اون شکم.ای کارد بخ       -

 دلت میاد؟       -

 نه راستش.       -

 گفتم: به خندیدم، دوباره و دوتایی شروع کردیم

 راستی!       -

 چیه؟       -

 تو چه جوری اومدی کتابخونه؟!       -

 هیچی بابا، این نگهبانتون دهن منو سرویس کرد.       -

 چرا؟ بنده خدا که خیلی ماهه.       -

اه خیلی آره ماهه، با اون شکم گنده و سبیالی قیطونیش به م       -
 شبیِه.

در حالی که از تصویری که که مهدی از نگهبان دانشکده مان 
 خندیدم، گفتم:ساخته بود، می

 اخالقشو میگم دیوونه.       -

دونستم تو این سیبیلوی بی اعصاب رو مثل ماه آهان نمی       -
ماه شبیِه؟ اومدم می گم دانشجوی دونی، آخه این چیش به می

مهمانم فعال کارت ندارم، میگه باید یه گواهی بدی که دانشجوی 
اون خراب شده ام؛ میگم حاجی دوست من تو اون قبرستونه باید 

بیام تا کارهام رو راه بندازه، شمارش رو هم ندارم، میگه پس 
چجوری باهاش هماهنگ کردی؟ بهش گفتم حاجی تو گوشی ام 

که االنم همرام نیست، میگه گوشیت که دستته، گفتم این  دارم
گوشی خودشه، گوشی منو امروز صبح اشتباهی برداشت؛ میگه 

شناسه! آخرش گفتم این چجور دانشجویه که گوشی خودشم نمی
داشتی، من باید  phd در من تو اگه درس خونده بودی که االنپ

کرد دارم  اومدم جات وایسم؛ این رو که گفتم یارو فکرمی
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 فحشش میدم، هر چی ناسزا بود بهم گفت افتاد دنبالم.

 در حالی که از خنده روی صندلی ولوشده بودم، گفتم:

خاک تو سرت مهدی، بنده خدا رو سر کار گذاشتی،        -
 خواستی نازتم بکنه؟!می

کدوم ناز، کدوم سرکار گذاشتن، با اون سیبیالش        -
دای بدبختا رو در چینم زرنگ بود، اخواست کتکم بزنه، هممی

 می آرورد.

 ِکی ادا در آورد بیچاره؟!       -

که اون ادای کنین بدبخته، واسه اینهمین امثال تو فکر می       -
 بدبختا رو در میاره.

 ای بابا، حاال چطوری اومدی تو؟       -

 نفسی گرفت و ادامه داد:

از یکی از همین  هیچی دیگه، گذاشتم یکم بگذره،       -
دانشجوهای دانشگاهتون خواستم بره سرگرمش کنه که بیام تو؛ 

در سوخته انگار از این پاونم ایوال داد و رفت سرگرمش کرد، 
ملیپا کلیپ حاجی آتو داشت، موبایلشو در آورد یکی از این 

هست تو پیام شما به علت تخطی از قوانین برای مدیریت ارسال 
اش، حاال این حاجی ام مگه میخندید، گذاشت بر (N.a25شد!)

مثل بچه ها شده بود، منم عوض اینکه بیام تو تا منو نبینه، 
وایسادم ادا و اصول این پیرمرد رو میبینم، یکی نیست بهش 
بگه پیری سنی ازت گشته، تو االن باید بگردی یکی بیاد باال 

 که... .سر قبرت گریه کنه نه این

 نذاشتم ادامه بده و گفتم:

 زنی؟ئه مهدی این چه حرفیه می       -

 مگه دروغ می گم!       -
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ون اخیلی خب حاال، تازه االن فهمیدم واسه چی گفتی از        -
 یکی در بریم بیرون.

ه یرمرد مگپس چی؟ اگه از در اصلی رفته بودیم، این پ       -
 امونو از در بذاریم بیرون.پمیذاشت 

 سر.پاز دست تو        -

آوردن سفارش هایمان، دیگر حرفی نزدم، یعنی مهدی نگذاشت،  با
و  مثل اتیوپی های گیر افتاده در سومالی؛ به غذای مقابلش حمله کرد

 من هم مجبور شدم سکوت کنم و غذا بخورم.

........... 

 *شهاب*

گرفتم، رفتم و همانطور که گوشی دستم بود و شماره اش را می
و در همان حال با نوک کفشم ضرب نجره ی اتاق ایستادم پپشت 

گرفته بودم تا بلکه صدایش باعث بشه این همه فکر مضخرف و 
منفی از ذهن مشوشم دور شن بلکه یکم آروم شم، همه اش یک جمله 

 توی ذهنم رژه میرفت.

 با صدایش به خود آمدم و گفتم:

 کجایی وثوق؟       -

 سالم آقا، شرکتم.       -

 بت کن که کسی شک نکنه با منی.ببین طوری صح       -

 بله حتما.       -

 خب خوبه؛ چیزی دستگیرت شد؟       -

 راستش نه، هنوز دارم تحقیق می کنم.       -

 زودتر وثوق، ببینم بیمارستانم سر زدی؟       -

 اونجا نه هنوز، گفتم اول تو محله رو ببینم.       -

یری تا سال دیگه چیزی یش مپطور که تو زودتر باش، این       -
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 دستگیرم نمیشه.

 کنم.چشم سعی خودم رو می       -

 منتظرم.       -

با گفتن این حرف نگذاشتم دیگر ادامه دهد، گوشی را قطع کردم و 
نجره ی پرت کردم، دوباره به سمت پروی میز پشت سرم 

سرتاسری مقابلم برگشتم، دستانم را داخل جیب شلوار مشکی ام فرو 
ایم خیره شدم؛ در واقع نگاهم به سمت شهر پو به شهر زیر بردم 

اییزی اش زیادی دهن کجی میکرد به پبود اما شلوغی این روزهای 
چهره ی درمانده از به مقصد نرسیدن تمام فکر و خیال هایم، 
مقصرش تنها زنی بود که همیشه در زندگی ام مقصر بود و 

ت بود، فلور اما برعکس هر آدم مرموزی که زیر و رویش متفاو
طور بود، حرفش را میزد و هر کس هم همیشه رو بود، همیشه همین

دید، می فهمید از آن آدم هاست! ولی هیچ وقت نفهمیدم که او می
گوید گوید از امیر دوری کنم، میخواهد؟ میهدفش چیست؟ چیه می

کنم، فیلم و من فکر می آوردکشد و یا بالیی به سرش میمی  او را
بیند یا اینکه آمار رمان خواندن هایش این روزها سر به ایی میجن

فلک کشیده است و سرگرمی هایش هم رو به افول اند که امیر را 
وسیله ی سرگرمی ذهن مشوشش کرده است؛ ولی همه ی این ها به 

کنار، حرف آن روزش به کنار، یک لحظه هم از ذهنم بیرون 
قبل از فلور و بهمن و حتی ز رود و من هر روز بیشتر از رونمی

 ترسیدم.از آن عمارت کذایی بیشتر و بیشتر می

ه نجره ی سرتاسری کردم و دو دستم را به میز کارم تکیپشتم را به پ
عی دادم و وزنم را روی دستانم انداختم و با سری به زیر انداخته، س

کردم حرف آن روزس را از ذهنم خارج کنم؛ اما شدنی نبود، هر می
رفت و کلمه به کلمه اش ذهنم بیشتر از قبل داخل ذهنم رژه می لحظه

 کرد:را سوراخ می
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 " عزیزجونتون زیادی گناه داشت "
 
دقایقی بود که پشت میز نشسته بودم و نگاه سرگردانم پاسخگوی  

 فکر و خیالی بود که در اعماق ذهنم، دائما در حال رفت و آمد بود.

خیالم دست کشیدم و به صفحه ی با صدای زنگ موبایل، از فکر و 
گوشی خیره شدم، با دیدن نامش، اول نفس عمیقی کشیدم و بعد سعی 
کردم افکار منفی را از ذهنم کنار بزنم تا موج سهمگین شان باعث 

نشوند که صدایم همچون چهره ام مستأصل به نظر برسد، برای 
 همین مثل همیشه با لحن شاد پاسخ دادم:

 ؟!جونم داداش       -

با صدای دادی که از پشت گوشی، به گوشم رسید، تمام اعصابم این 
 فرمان را به مغزم رساندند که از خودم واکنش بدهم، اما صدای داد

امیر باعث شد، تنم یخ بزنپ و همان لحظه میخ زمین شوم، تنها 
واکنشم زمزمه ی آرام اسمش بود و انگار زمزمه ی صدایش از 

ود چرا که باالخره عصب های پایم این صدای داد امیر باالتر ب
 فرمان را از مغزم دریافت کردند که باید بجنبم که اگر دیر برسم،

 وای.

در همین لحظه هر چه فکر و خیال منفی و ویران کننده سراغ 
داشتم، در صف ایستادند تا به ذهن مشوش چند دقیقه قبلم هجوم 

 بیاورند و خودشان را مهمان ناخوانده کنند.

 دانم با چه سرعتی توی خیابان های شلوغ تهران ویراژ دادم تا نمی
بتوانم خود را به خانه ی عزیز جون برسانم؛ آنقدر نگران شدم که 

 حتی یادم رفت در اتاق را ببندم و گوشی ام را بیاورم.

باالخره بعد از دقایقی نفس گیر، باالخره رسیدم؛ با عجله از ماشین 
به سمت در خانه یورش بردم،   در را ببندم،که پیاده شدم و بدون این



 

 

 WWW.98IA3.IR 213 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

در حالیکه به دنبال کلید خانه داخل جیب شلوارم می گشتم، مدام 
 فشردم.زنگ خانه رو می

در نهایت با باز شدن در، از گشتن بیشتر خودداری کردم و صبر 
 کردن را جایز ندانستم و به سمت پله ها پرواز کردم.

مین همم مانده بود که از ود که هدانم در آن وضعیت چم شده بنمی
 روی پله ها چند بار بخورم زمین، اما باالخره با رسیدنم به تراس
 خانه ی امیر، با برداشتن چند گام بلند، در اتاقک را به ضرب باز
 کردم و خوم را داخل انداختم، اما با دیدن امیر، صحیح و سالم که

 ی نتوانستم بگوبم.مقابلم ایستاده بود، دهنم قفل شد و دیگر چیز

حتی آویزان شدن یک نفر از شانه ام هم نتوانست من را از بهت 
بیرون بیاورد؛ وقتی امیر رراغ صحیح و سالم دیدم، نفس عمیقی از 

آرامش کشیدم و آن کسی که از من آویزون شده بود را به کناری 
 هول دادم و به سمت امیر حمله کرده و محکم به آغوشش کشیدم.

انی آرام شد که امیر در آغوشم بود و بوی آشنایش مشامم خیالم زم
را نوازش میداد، نمی دانم چه شد که سرم را روی شانه اش گذاشته 
بودم و بی صدا اشک میریختم، آن لحظه حاظر نبودم هیچ صدایی 
را بشنوم، حاظر نبودم هیچ چیز را بشنوم، تنها چیزی میخواستم، 

میر و ضربان قلب و حضورش همین لحظه بود و صدای نفسهای ا
 و دیگر هیچ.

به خودم که آمدم صداها واضح شد و متوجه شدم که امیر با دستش 
خواست تا حرف بزنم، اشک روی نرم به کمرم میزد و از من می

پاک کردم و رو به روی امیر ایستادم و با   صورتم را با پشت دست
 دو دستم صورتش را قاب گرفتم و گفتم:

 خوبه؟ حالت       -

 سرش را تکان داد و گفت:
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 آره داداش، خوبم به خدا.       -

 پس چرا داد زدی؟       -

 نگاهی به پشت سرم انداخت و بازویم را گرفت:

 خاک توی سرت مهدی، برو یه لیوان آب قند بیار.       -

بعد از من خواست بنشینم، آمد حرفی بزنه که باز بدون اینکه 
 تم:چیزی بگوید، گف بزارم

 چرا داد زدی؟!       -

 چیزی نبود داداش، بیا فعالً این آب قند رو بخور.       -

کمی بعد آب قند را دستم داد ولی من باز هم نگاهم به امیر بود، 
به دستم داد تا محتویاتش را بنوشم، ولی تمام حواسم به   لیوان را

ای که امیر بود، نگاهم به صورتش بود ولی ذهنم پر بود از جمله 
 این چند روز بارش را به دوش می کشید:

 " عزیزجونتون زیادی گناه داشت"

باز هم این جمله ی لعنتی داشت تمام رخ، خودش را به من نشان 
داد و من در فکر این بودم نکند بالیی سر امیر بیاید؟ نکند اتفاقی می

 برایش پیش بیاید، نکند..

 سمت امیری دادم که نگرانبا تکان خوردنم توسط امیر نگاهم را به 
کرد که به خودم آمده و لیوان داخل دستم را روی زمین نگاهم می

گذاشتم و بازوی امیری که کنارم نشسته بود را گرفتم و مجدد به 
سمت خود کشیدمش و پیشانی ام را به پیشانی اش چسباندم، دستانم 

را دو طرف صورتش گذاشتم و چشمانم را از آرامش حضورش 
 م گذاشتم.روی ه

او هم به طبع، دستش را پشت سرم گذاشت و چشمانش را بست، 
 انگار او هم فهمیده بود که به این آرامش نیاز دارم.

 کمی بعد:
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 این مسخره بازی رو هنوز کنار نذاشتین؟       -

با صدیاش از هم جدا شدیم، نگاهم را به چهره ی آشنایش دادم و 
وردم و به جایش با ام بنشیند را خرفت که به چهره لبخندی را که می

 تعجب گفتم:

 جا چکار می کنی؟تو این       -

 بازیگوشانه خندید و در جوابم گفت:

 چه عجب، ما رو هم دیدی؟       -

 یک نگاهی به امیر انداختم که لبخندی زد؛ منتظر جوابم بود که از
ود، جایم پا شدم، به طبع مهدی هم که حاال نیشش تا بنا گوش باز ب

 بلند شد.

خواهم بغلش کنم سمتم که میبه سمتش رفتم و مهدی هم به خیال این
آمد که ماهرانه چرخیدم و کمی بعد بود که داخل یک دستم گوش 

 امیر بود و داخل دست دیگرم، آن زمان بود که صدای داد مهدی بلند
کرد و شد؛ در همان حال که گوشش داخل دستم بود؛ آخ و اوخ می

 عتراضش را به گوشم رساند:ناله ی ا

 وحشی روانی این گوشه ها، خمیر بازی نیست بچه.       -

تر از نه بابا، من فکر کردم خمیر بازیه، ولی فکر کنم به       -
 خمیر بازی باشه بزار امتحان کنم؟

و با این حرف گوشش را بیشتر از قبل کشیدم که صدای دادش بلند 
 شد.

 .گرز مانندت رو از رو گوشم بردار هی مردک گاو، دست       -

 تا نگی غلط کردم، ول کنت نیستم.       -

خب مسخره، چرا گوش اون بوزینه رو اینجوری فشار        -
 نمیدی که صداش در نمیاد؟

گوش این یار با وفا رو هم گرفتم، منتها این مثل تو کولی        -
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 بازی از خودش در نمیاره.

به امیر ساکتی نگاه کردم که گوشش توی  و بعد با گفتن این حرف
دستم بود و از خنده سرخ شده بود اما در عین حال صدایش هم در 

 آمد.نمی

دستم را از روی گوشش برداشتم که صدای اعتراض مهدی باال 
 گرفت و گفت:

 نامرد، چرا ولش کردی؟ تو مثالً مهمون نوازی؟       -

ونم این ند میشه، من که می دهمه ی این آتیشا از گور تو بل       -
 امیر از این کارا نمی کنه؟

 خاک تو سرت، مثال خواستم غافلگیرت کنم.       -

 م.این چه طرز غافلگیریه مرد حسابی میخواستم سکته کن       -

و با گفتن این حرف، گوشش را رها کردم که روی زمین ولو شد و 
 خندیدیم.میگوشش را چسبید و حاال من و امیر به اداهایش 

کمی که گوشش را ماساژ داد رفتم سمتش که گارد گرفت اما من 
توجه به حالتش، دستش را گرفتم و محکم در آغوشش کشیدم و بی

 بعد زیر لب گفتم:

 ببخشید رفیق که گوشت رو پیچوندم، حاللم کن.       -

 دونم که شوخی کردی.این چه حرفیه داداش، می       -

 آمدم و گفتم:از آغوشش بیرون 

 دلم برات تنگ شده بود کثافت.       -

 نگاهی به امیر کرد و گفت:

 آمد گوییشه، تو هم آدمی آخه؟این هم طرز خوش       -

 من فرشته ام.       -

 آهان همون عزرائیل منظورته؟       -

 برا تو آره.       -
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 دادیم که امیر گفت:هنوز داشتیم ادامه می

 حاال، آدم باشین یکم. خیلی خب       -

 مهدی:

 ی عروس. در بزرگ خالهپدو کلمه از  -

با این حرف مهدی هر دو زیر خنده زده و با گفتن خاطرات 
گذشته، برای ساختن لحظاتی ارزشمند به اتحادی ارزشمند پاسخ 
داده و در کنار یکدیگر، خاطره ای از پس خاطره ای دیگر رقم 

 زدیم.

 ی همیشه در ذهنم باقی ماند به گونه ایهمین دیدارها بود که برا
که هر چند وقت یک بار حاله ای محو از آن همچون فیلم سینمایی 
از میان دیدگان تارم عبور میکرد و من را در حسرت یکبار دیدار 

 کرد.دوباره آن لحظات به سکوت وادار می
 

مقابل گاز ایستاده بودم و سیب زمینی های بخت برگشته ای را که 
پوست کنده بود را سرخ می کردم، با نگاه به ماهیتابه، رو  مهدی

 به مهدی با حرص گفتم:

ـ آخه خل و چل، تو رو چه به غذا درست کردن، نگاه کن تو رو 
خدا، سیب زمینی ها رو جوری پوست کندی که انگار داری 

کنی، بعدشم چرا هر خاللش اندازه پوست شوهر خاله ات رو می
 بند انگشت منه؟

 مدی یه شب غذا درست کنی، ببین چه قدر غر می زنی؟ـ او

 ـ خب برادر من، اینا به این راحتی سرخ نمیشن.

امیر که ساکت گوشه ی اتاق نشسته بود، جانمازش را جمع کرد و 
 آن را گوشه ی طاقچه گذاشت و سمتم آمد و گفت:

 کنم.و برو بیرون من درست میخواد داداش، تـ نمی
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 و دید، گفت:مهدی که این صحنه ر

خواستم غذا فهمم چرا هر زمان من میـ خدا شانس بده، من نمی
 درست کنم از امیر خبری نبود؟

 منم خندیدم و گفتم:

 ـ آخه یه جای خوب قایمش می کردم که فقط منجی من باشه.

 مهدی صورتش رو جمع کرد و گفت:

 ـ ای نامرد، تو گلوت گیر کنه.

 یشی.، الغر تر مخواد زیاد حرص بخوریـ حاال نمی

با این حرف بی خیال خودش را روی زمین جلوی تلویزیون پهن 
کرد و شکم قلنبه اش مثل مشک شروع به تکان خوردن کرد و 

من هم از دیدن این صحنه غش غش شروع به خندیدن کردم و به 
 سمتش رفتم و رو به امیر گفتم:

 ـ بدو بیا امیر که فرصت مهیا است.

را فهمید، با لبخند آمد و طرف دیگر مهدی امیر هم وقتی قصدم 
نشست و هر دو روی شکمش ضرب گرفتیم و مهدی هم هم نوا با 

 ما شروع به خواندن کرد:

 به امید یه هوای تازه تر گفتیم از سفر و خوندیم از سفر

 رنده ها باشیم، آسمون رو حس کنیم، رها باشیم.پخواستیم مثل می

 گ خورشید رو به شهر ها بزنیم.اومدیم دلو به دریا بزنیم، رن

 اما نه اینجا صالح غربته، سهممون یه کوله بار حسرته.

اینجا فصل بی صدای قصه هاست، سرگذشتی داره هر کی بین 
 ماست.

یکی از قصه ی غصه هاش می گه، یکی از غربت لحظه هاش 
 میگه.

 «حسین ریاضیان » 
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نظرمان را  به یاد دوران گذشته، سه نفری بلند بلند آهنگ مورد
خواندیم و من و امیر هم هماهنگ روی شکم مهدی ضرب می
زدیم و هر کدام برای لحظه ای از دنیای بی رحم این می

روزهایمان جدا شدیم و خودمان را در گذشته گذاشتیم و به یاد 
 دوران خوش سربازی سرود رفاقت سر دادیم.

دوید،  با حس بوی سوختگی و واکنش امیر که به سمت آشپزخانه
از ادامه ی شاهکار دوران جاهلیتمان دست کشیدیم ؛ مهدی نیز در 

 حالی که غر میزد، از جایش برخاست و گفت:

 ـ بیا، غذا رو دادی دست امیر، اینکه بیشتر زد سوزوندشون!

بیرون زد و ظرفی که داخل  با اتمام حرفش، امیر از آشپزخانه
 گفت:دستش بود را داخل بغلم گذاشت و رو به مهدی 

 ـ نگران نباش داداش، تا املت هست نگرانی نیست.

 تم:با دیدن گوجه ها و رنده، آه از نهادم بلند شد و رو به امیر گف

خوره که هر شب می ـ خدایی خودت از این غذا حالت بهم نمی
 ریزی تو این معده ی بیچاره؟

خندید، ی درمانده ی من و مهدی میامیر در حالی که به قیافه
 گفت:

ـ خیلی خب حاال، نگران نباش، همینا رو نگینی خورد کن، یه چند 
 تا سوسیسس هست، سوسیس تخم مرغ می زنم.

 نگاهی به گوجه ها کردم و گفتم:

 خواد دیگه.ـ ولش کن گوجه نمی

 قبل اینکه امیر چیزی بگه، مهدی گفت:

 ـ خوردشون کن، من بدون گوجه، سوسیس تخم مرغ مزم نمیده.

 ردم و گفتم:نگاهی به او ک

خودت رو جمع کن،  پاشو ـ مهدی عجب اردای ناشتا میدی،
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 دی!همچین لش کردی دستورم می

 امیر با خنده گفت:

ـ چکارش داری شهاب جان، یه امشب رو بذار به کام این آقا 
 باشه، ما هم فرداشب داریم براش.

 و با گفتن این حرف، چشمکی زد.

به خانه ی   یی بایدای نهاکه فرداشب برای حرف هبا فکر به این
 فتم:زدم و رو به امیر گ مپیشانی ا رفتیم، با ضرب بهکوروش می

 ـ فرداشب تو خونه ی کوروشیم.

 امیر با شنیدن این حرف گفت:

 ـ نهایی شد؟

 سری تکان دادم و گفتم:

 ـ آره، دیگه تصمیمون رو گرفتیم.

 مهدی که تا حاال ساکت بود، گفت:

 ـ کوروش کیه؟

 :امیر گفت

 زن آقا شهاب. پدر ـ

 مهدی که انگار از ماجرا خبر داشت، گفت:

پدرزنت رو با اسم صدا می زنی؟ تو هنوز این عادتت رو ترک   ـ
 نکردی؟

 شونه ای باال انداختم و گفتم:

 جوری صدام بزن.ـ خودش میگه این

 کمی مکث کردم و گفتم:

 ـ تو از کجا می دونی؟

 مهدی:
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، بعدشم خیلی بی معرفتی ز امیر بگهخنگی ها؟ خو کی میتونه ج -
 که من االن بعد سه ماه باید بفهمم که تو داری دوماد میشی؟!

 دستی روی شانه ذش گذاشتم و گفتم:

 کردم بله بگه.ـ ناراحت نشو داداش، فکر نمی

 دلخور گفت:

بگه که اینجوری میگی، « نه » تونه به تو ـ آخه خره، کی می
 اصال توجیه مناسبی نیست.

اومد که اونقدر  پیش توجیه نیست باور کن، یه سری مشکالت ـ
کردم در نهایت بله بشنوم، بعدشم زیاد گرفتار بودم که فکر نمی

 دور نشده، تازه بله رو گرفتم.
و با گفتن این حرف چشمکی زدم؛ او نیز سری تکان داد و با 

 لبخند آرزوی خوشبختی کرد.

خت خواب پهن کرده به خاطر سردی هوای پاییز، وسط سالن ر

 وبودیم و کنار هم دراز کشیده بودیم، مهدی وسط خوابیده بود؛ من 

 امیر را نیز از هم جدا کرده بود و از وقتی چراغ را خاموش کرده

گذاشت بخوابیم، برای همین رو به بودیم، مدام حرف میزد و نمی

 مهدی کردم و گفتم:

 شد.ـ مهدی چه قدر حرف میزنی، سرم رفت، ساعت دو 

 مهدی:

ـ خاک تو سرت، به تو هم میگن رفیق؟! خبر نامزدی ات رو که 
ندادی، غذا هم که درست نکردی، شکم من بیچاره هم شده طبل 

 ذاری بزنیم؟ تو دیگه کی هستی!شما دو تا خرس گنده، حرفم نمی

 توی جایم نیم خیز شدم و گفتم:

هم همین یه ـ اوالً که گفتم جواب بله رو به تازگی گرفتم و امیر 
هفته پیش فهمید، دوما اندازه ده کیلو سوسیس تخم مرغ خوردی، 
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تو دهات شما سوسیس تخم مرغ، غذا به حساب نمیاد؟! سوما، آخ 
 گفتی شکم، امیر، پاشو که شکم مهدی میگه بیاید طبل بزنید.

 با این حرف، مهدی به ضرب بلند شد و گفت:

 که االن پره پره؛دونی غلط کردم، دست به شکم من بزنی، می
 اون موقع است که با این کارتون آفاندیسم میترکه.

 با این حرفش، صدای من و امیر از قهقهه بلند شد و امیر گفت:

 ـ مجید جان دلبندم، آفاندیس نه آپاندیس.

 مهدی:

یلی خب حاال، دوتاییتون نشستین اینجا، من بیچاره رو تک و خ -
 تنها گیر آوردین، بگیرین بخوابین.

 با این حرفش، هر دویمان با خنده خوابیدیم؛ رو به مهدی گفتم:

 ـ هنوز بابات به آپاندیس میگه آفاندیس؟

 مهدی:

هم  ـ آره بابا، اون دفعه که آبروریزی کرد، ولی دیگه اون بنده خدا
 سواده.فهمید این بابای ما بی

م خندیددر حالیکه یاد خاطرات به یاد ماندنی مهدی افتاده بودم، می
و به یاد روزهای خوش گذشته لبخند به لب به سقف کوچک 

اتاقک خیره بودم؛ همان روزها سفر کردم؛ همان روزهایی که در 
ریختیم به هوای اینکه اضافه خدمت غذای مافوقمان نمک می

بخوریم و بیشتر بمانیم؛ غافل از اینکه کالغ پر و سینه خیز 
حسوب میشد، درون نصیبمان میشد، امیر هم که بچه مثبتمان م

کرد و ما هم مجبور بودیم برایش گناه خالفهای ما شرکت نمی
بتراشیم، نمونه اش هم زمانی بود که یک شب باید نگهبانی میداد 

و من و مهدی داخل لیوانش قرص خواب حل کردیم، او نیز تا 
صبح تخت دم در نگهبانی خوابید، صبح هم که مافوق دیدتش، دو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 223 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

ایش نوشت، حاال اگر ما در نگهبانی خوابیده ماه اضافه خدمت بر
خوردیم، به رفتیم و اضافه خدمت نمیبودیم، باید سینه خیز می

جای اینکه ما اضافه خدمت بخوریم اوی بیچاره باید جور خالف 
رفت و کشید ولی من و مهدی هم همیشه تیرمان خطا میما را می

نیز گفت:)) امیر تنبیه نصیبمان میشد؛ آخرش به مافوق گفتیم، او 
خورد، شماها که به بچه ی خوبی است و ماندنش بیشتر به درد می

خورین رو باید تنبیه کرد((، گرچه این حرفش از روی درد نمی
تواند شوخی بود و کلی هم خندیدیم، اما باعث شد که امیر تا می

 من و مهدی را به مسخره بگیرد و به ریش نداشتمان بخندد.

ف مهدی که هنوز هم نسبت به گذشته تغییر با صدای خرو پو
نکرده بود، از رویای شیرین گذشته به حال پرت شدم و با تعجب 
به مهدی که مثل قطار که برای رفتن عجله داشت، درون گوشم 

شکست، داخل رخت سوت میکشید و سکوت سنگین اتاقک را می
و خوابم نشستم و به امیر نگاه کردم که پشت به مهدی کرده، 

توانست تو در این صدا بخوابد؟ خدا واب بود؛ بیچاره چگونه میخ
 عالم است!

 با بیچارگی به او نگاه میکردم، سعی کردم با تکان دادن بالشتش،
صدای قشنگش را خفه کنم اما با کمال تعجب صدایش بلندتر شد و 

شکست و آن بالشت وامانده گفتم، ای کاش دستم میمن با خود می
 ادم.درا تکان نمی

خیال هر چه قدر این پهلو آن پهلو شدم، خوابم نبرد، آخرش بی
خواب شدم و از در اتاقک بیرون زدم و خود را داخل تراس 
جا انداختم و روی یکی از پله ها نشستم، ماشاءهللا صدایش تا این

خیال صدای مهدی شدم که بلندی اش آرامش شب را آمد، بیهم می
 ریخت.به هم می

دامن سیاه شب کشیده شد، که در صفحه ی آسمان به نگاهم به 
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 زیبایی پهن شده بود، آسمانی که زیر چترش، امنیت داشتیم اما...

 ـ تو هم خواب نرفتی؟

نگاهم به سمتش کشیده شد که آمد و کنارم نشست و دستش را 
 روی شانه ام گذاشت و در همان حال گفتم:

 اشتباه گرفته انگار.ـ نه بابا، مهدی خونه رو با ایستگاه قطار 

 لبخندی زد و گفت:

 ـ مهدی همینه دیگه، همیشه حتی تو خوابم خنده داره.

 ـ پس غیر آدمیزاده.

 ـ به قول خودت فرشته اس نه آدمیزاد.

 ـ فرشته زیادیشه.

 خندید اما کمی بعد بدون مقدمه گفت:

 ـ ببخشید.

 ـ چرا؟!

 ـ امروز ترسوندیمت.

 را از او گرفتم و گفتم: با یاد آوری امروز عصر، نگاهم

 بخشمت.ـ این بار رو استثناعا اصأل نمی

 لبخند زد و گفت:

 ـ چه کار کنم تا ببخشیم!

نگاهش کردم، چرا من این بشر را اندازه ی تمام وجودم دوست 
دارم، به چشمانش نگاه کردم، کمی نزدیکش شدم و با دستانم 

 صورتش را قاب گرفتم و گفتم:

 با نبودت، منو امتحان نکن؛ اگه یه روز این ـ امیر جان هیچ وقت
 بخشمت.کار کنی اون زمان هیچ وقت نمی

 ـ شهاب چت شده؟!
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 بی توجه به حرفش، مظلومانه گفتم:

 ـ امیر میشه بهم قول بدی؟!

 خواستم.ـ منو ببخش شهاب که ترسوندمت، من نمی

 نگذاشتم ادامه بده ولی گفتم:

 ـ قول بده امیر.

اره از حباب اشک غلطان شد، مثل اینکه خیلی نگاه امیر به یکب
رسیدم که دلش به حالم در مقابلش حقیر و مظلوم به نظر می

 سوخت و من را در آغوشش کشید و زیر گوشم گفت:

 ـ قول دادم داداش، قول میدم هیچ وقت تنهات نذارم، قول می دم.

با وجود قولش، نفس عمیق کشیدم و گذاشتم همین امشب آغوش 
 پدر را به مشامم هدیه کند. ه جای آغوش برادرانه، بویامیر ب

 آن شب ماه شاهد قول و قرارمان بود، قراری برادرانه که شاید در
 وفایش تأمل نکردیم.

 

 *امیر*

 رو به مهدی کردم و گفتم:

ـ مهدی میشه اینقدر اون خط کش رو روی میز نکشی؟ اعصاب 
 من داغون شد خب.

و به منی که داشتم حرص همچنان با خط کش مشغول بود 
میخوردم، توجهی نداشت؛ برای همین با حرص سمتش رفتم و با 

غیض خط کش را از دستش کشیدم، که صدای اعتراضش بلند شد 
 و گفت:

 ـ چته؟

 ـ اعصاب ندارم مهدی، ول کن اونو.

 ـ خب چرا اعصاب نداری؟
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و به ستون وسط سالن تکیه   با بی حوصلگی روی زمین نشستم
 گفتم:دادم و 

 ـ امشب شهاب باید انگشتر نشون ببره.

 مهدی که گیج شده بود، گفت:

 ـ این االن ماتم داره، مثل ننه مرده ها یه گوشه کز کردی!

 ـ نه خب، یه احساس بدی دارم.

 مهدی چشمانش را تاب داد و با لحن بامزه ای گفت:

ـ وای مامانم اینا، چه سوسولی تو؟! مگه قرار چی بشه که دلشوه 
 اری؟د

 ـ یکبار شد مثل آدم باشی؟

 ـ نه راستش، آدم بودن سخته داداشم.

 م شانس ماست.بهت نمیاد، این ـ بله مشخصه تو هم

شونم ـ حاال که فهمیدی آدم بشو نیستم، دیگه قیافه ماتم زده ات رو ن
 نده که خودم خدای بدبختی ام.

 با تأسف سری برایش تکان دادم و گفتم:

 تو داشته باشه دیگه نیازی به دشمن نداره.ـ آدم یه دوستی مثل 

پشت میز آمد و جلویم روی زیلویی که کنار ستون وسط کارگاه  از
 پهن بود، نشست و خونسرد گفت:

ـ پس چی؟ ببین داداشم منم مثل شیطان رجیم قسم خوردم نابودتون 
 من گرگی ام در لباس میش. جوری نگام نکنکنم! این

 ـ دوباره چرت و پرت گفت.

ـ نه جدا دارم راست می گم، جوری شما دو تا رو نابود خودم کنم 
 که از عشقم سر به بیابون بذارین.

اش شروع کرد هر   این را گفت و بعد خودش به حرف مسخره
کنم، خنده اش را بر و بر نگاهش می  هر خندیدن؛ وقتی دید که
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 خورد و شاکی گفت:

 ـ ئه چه مرگته، از صبح رو اعصابمی؟!

 ر چرت و پرت بگو مهدی تا منم رو اعصابت نباشم.ـ کمت

جوری رو اعصاب؛ صدایی ازت ـ منم چرت و پرت نگم همین
متصاعد نمیشه ها، اما انگار دارکوبی، منم درخت، قشنگ با 

 سکوتت رو این تنه رو سوراخ می کنی.

ـ تا ریشه ی این درخت رو با نوکم از جا در نیاوردم، بلند شو 
رند گفتن، از صبح از بس حرف زدی نذاشتی کمکم کن به جا چ

 تا شنبه باید اون کنده ها رو تحویل کافه تریا بدم.  کاری کنم،

ـ دارکوب جان یه رحمی به دل بیچاره ی این رفیق تنها کن، بابا 
 من مهمونم، از صبح منو آوردی اینجا، به جای اینکه ازم پذیرایی

 کنی، داری ازم کار می کشی.

م و به غرولندهای حرص درارش توجهی نکردم و از جایم پا شد
کنده ای که گوشه ی سالن قرار داشت رفتم و رو به مهدی   سراغ
 گفتم:

قدر نق بزنی، کمکم کن تا زودتر اینا تموم شن ـ به جای اینکه این
 وکه شنبه بتونیم بیوفتیم دنبال کارای تو، تا زودتر کارات راست 

 الص شم.ریس بشن بلکه من یکی از دستت خ

 ـ تو روحت که در هر حال رفیقی و نمیشه اذیتت کرد.

به این حرفش خندیدم و مشغول کارم شدم، مهدی هم از جایش بلند 
شد و سراغ یکی از کارهایی که قبال تکمیل کرده بودم، رفت و با 
اسپری به جان کار افتاد تا تکمیلش کند تا کنار بگذارد خشک شود 

دی از درودگری سر رشته نداشت اما و تحویل مشتری بدهیم؛ مه
دادم؛ او نیز الحق آمد یادش میریزه کاری هایی را هر موقع می

که با استعداد بود و وقتی مشغول کاری میشد، هم از دل و جان 
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 کرد.کرد و هم برایم کمکی بود و کارها را روبه راه میکار می

 توی همین افکار بودم که مهدی گفت:

سه اییز شد، انگار همین دیروز بود که آقاجانم واـ به همین زودی پ
 عید همه رو دعوت کرده بود و فامیلم که منتظر یه لقمه نون مفتن

دونی امیر وقتی کنن ها، نمیکه، همشونم میان؛ یعنی هوریز می
هم که میان، خونه انگار میشه مثل حموم زنونه، از هر طرف یه 

زنن که، فقط نمی جزدن، حرف کهصدایی میاد، کاش حرف می
 ور میزنن.

همانطور که مشغول کار بودم و روی کار نقش میزدم، با لبخند 
 گفتم:

 ـ مگه چی میگن؟

آورد ـ ـ چرت و پرت ـ ادای زنی که این حرف را گفته بود در می
یکیشون میگه: ))دختره سکینه چرا عروس نمیشه؟! بیست و چهار 

 سالش شد، وای چه زشت، مردم چی میگن.((

جاست خودشم نمازش اول وقته، تو جمع چادر از حاال جالبش این
دونی که فقط نیش سرش نمی افته، ولی امان از این زبونش، نمی

 میزنه.

ـ اعظم جون، جون من،  اون بکی هم میشینه کنارش میگه:))
هنوز عروس نشده؟! وای خدا مرگم بده، چرا؟ بدبخت سکینه چی 

 کشه بنده خدا؟((می

نیست بهشون بگه بابا اصال به تو چه! اصأل ملت برا حاال یکی 
چی باید بیان خودشون رو بدبخت کنن و زن آدم یه القبایی مثل 

 من و تو بشن؟ تو خونه باباشون بمونن که بهتره.

 از لحن حرف زدنش خندم گرفته بود، برای همین گفتم:

ـ تو هم که شدی مثل خودشون، تو چرا حرص می خوری بابا؟ 
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فهای خاله زنکی همیشه هست؛ تا این حرفا رو نزنن که این حر
 بره.خوابشون نمی

 خورم، آخه خوش ندارم پشت ناموسم حرف بزنن.ـ حرص نمی

 با حرفی که زد، چشمانم گشاد شد، رو به او گفتم:

ـ نه بابا، شما هم؟ همین چند لحظه پیش گفتی که دختر مردم مغز 
 خر نخورده که بشه زن تو، چی شد وس؟

کنی که اگه من وضع زندگی شهاب ـ االنم میگم، ولی تو فکر می
 ذاشتم؟جور دست رو دست میرو داشتم، همین

 با خوشحالی گفتم:

 ـ ای وای، نگو که تو هم مثل شهاب خر شدی؟

 قیافه مضحکی به خودش گرفت و گفت:

بینی ولی شنا گر قابلی ـ خر چیه مرد حسابی؟! تو هم آب نمی
 هستی.

کنم، بگو ببینم این ه دیدی االن آب دیدم، شنا هم دارم میـ حاال ک
 بانوی بدبخت کی هست؟

ـ خیلی هم خوشبخته که دل آقا مهدی، فقط به امید یه نگاهش 
 درهاشو باز کرده.

 نیشخندی زدم و گفتم:

 ـ رمانتیک شدی؟! مگه قبال باز نبود؟

 ـ استغفرهللا، قبال چفت بود ولی االن باز بازه.

 وی تأسف تکان دادم و گفتم:سری از ر

 ـ نگفتی؟ کی هست این بانویی که قراره از این دهلیز عبور کنه؟

 ـ زهرا خانم، دختر همین سکینه خانم.

 از ادامه کارم دست کشیدم و گفتم:

 ـ جدا؟ پس چرا اقدام نمیکنی؟
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خواد برادر من، من با چه رویی برم دم در ـ خواستگاری پول می
 م دختر بدین.خونه ی مردم بگم به

خوای بری سبزی بخری که میگی پول ـ مرد حسابی مگه می
کنه؛ این حرف خاله زنک میخواد، تو پا پیش بذار، خدا کمکت می

های اطرافت هم شاید یه نشونه از جانب خداست، شاید خدا 
خواست تو به خودت بیای و با این اقدامت هم بهش توکل کنی می

 ر کار و بار باشی و هم بار این زخمو پا پیش بذاری تا هم به فک
زبون ها رو از روی دوش زهرا خانم کم کنی، البته فراموش نکن 

 که این زخم زبونها به نفعتونم هست.

 ـ چرا؟!

 ـ مگه نگفتی این اعظم خانموتون مومنه؟

 ـ چرا بابا، به کمرش بخوره.

ـ خب دیگه زهرا خانمم یه ثوابی هم میبره چون با هر غیبتش هر 
ی نماز و روزه و ثواب جمع کرده دو دستی میذاره تو سینی چ

 کنه.اخالص و تقدیم زهرا خانم می

ـ ها راست میگی؛ خوبه ها، میگم زهرا تو اون دنیا همه ی 
 اعمالش رو بگیره و براش زبون در بیاره.

ـ خیلی خب مهدی، دو ساعت فقط حرف زدی، نذاشتی به کارمون 
 برسیم.

شدی؛ چی میشه آخر همین ماه برم  ـ عوضش باعث کار خیر
 خواستگاریش.

خواستی بری خواستگاری نه به اینکه اینقدر ـ نه به اونکه نمی
 عجله داری.

ـ دیگه برادر من حرف از کار خیر شد، گفتم دستور پیامبر رو 
 زیر پا نذارم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 231 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 ـ آره جون خودت.

 ه،ـ حاال ببین، همین آخر ماه میرم خواستگاری تا آخر پاییزم عقد
 تو هم دعوتی.

 خنده ای به این عجول بودنش سر دادم و گفتم:

 ـ منو که جرأت داری دعوت نکنی،....

 با یادآوری حرفی که زد، یک دفعه گفتم:

 ـ تو چی گفتی؟ تا آخر پاییز؟!

 ـ آره دیگه، چیه؟ دیره؟...

 اره گفتم:خواست حرف بزند که دوبهنوز می

 ـ امروز چندمه؟!

 تم، متعجب شده بود که گفت:با این تغییر وضعی

 ـ پونزده مهر، چرا؟

با یادآوری اینکه چند روز دیگر تولد شهاب و من فراموش کرده 
 بودم، گفتم:

ـ وای مهدی، سی ام تولد شهاب! چرا روز به این مهمی رو 
 فراموش کردم.

 ـ فکر کردم چی شده امیر ترسیدم، طوری که نشده.

دونی چقدر از رده بودم میـ چی چیو طوری نشده، اگه فراموش ک
 دستم ناراحت میشد؟

 ـ بابا مگه شما بچه این که بخواد ازت ناراحت بشه؟

 لبخند تلخی زدم و زیر لب گفتم:

 باشیم که رفاقت معنا نداره.اگه به یاد هم ن ـ

 و بعد با خود گفتم:

ـ تولد شهاب، یعنی تولد من، انگار امیر از نو متولد شده، انگار 
هاب نبوده، با شهابه که امیر هست، بدون شهاب امیری قبل ش
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 یعنی امیر هیچه، هیچ.
 

 *امیر*

برنجی که جوشیده بود را درون سبدی که از قبل داخل ظرف 
شور گذاشته بودم، خالی کردم و شیر آب رو باز کردم تا نشاسته 
ی اضافی برنج را بگیرم که با صدای مهدی، شیر آب را بستم و 

 به طرفش برگشتم.

به به بانو امیر، بوهای خوب به مشامم میرسه، انگار که امشب ـ 
 خبری از تخم مرغ و املت نیست.

جطور که ته قابلمه را که با سیب زمینی برای ته چین می همین
 وشاندم، لبخندی به این رفیق شکمو زدم و گفتم:پ

 بودم.ـ دیگه یه آقا مهدی بیشتر نداریم که، تا االنشم میزبان خوبی ن

 ین چه حرفیه داداش، زحمتت دادم.ـ ا

 ـ شماها رحمتین، نزن این حرف رو.

با این حرف، به سمت برنج های آبکشیده رفتم و آنها را روی 
سیب زمینی هایی که کف قابلمه فرش شده بودند، ریختم و گذاشتم 

تا دم بکشه و بعد سراغ فسنجون مورد عالقه ی مهدی رفتم که 
 مهدی گفت:

 اد پس؟ـ شهاب امشب نمی

 ـ نه امشب که باید نشون ببرن.

 ـ چیزی هم خریده؟

کردم که سر ریز طور که زیر قابلمه خورشت را کم میهمین
 نکند، در جوابش گفتم:

ـ این کارها زنونست دیگه، تو فلور رو نمیشناسی؟ خودشو 
کشه تا یه مراسم آبرومندانه بگیره، شهابم ریش و قیچی رو می
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 سپرده دست فلور.

 هوم، حاال دختره خوبه؟ـ او

سبدی که داخلش کاهو و گوجه و خیار و هویج بود را با یک 
ظرف پیرکس کوچکی برداشتم و وارد هال شدم، رو زمین نشستم 
که بالطبع مهدی هم کنارم نشست و یکی از خیارهای داخل ظرف 

را برداشت و گازی بهش آن زد؛ در حالی که مشغول درست 
 فتم:کردن ساالد شده بودم، گ

ـ آره خدا رو شکر، دختر خوبیه. یعنی مثل خانوادش مغرور 
 نیست، خیلی خونگرمه.

 مهدی سری از روی تفهیم تکون داد و بعد دوباره گفت:

 ـ درس خونده؟

 سری تکون دادم و گفتم:

 ـ داره میخونه، دانشجوی دندان پزشکیه.

 مهدی سوتی زد و گفت:

 ـ پس شهاب نونش تو روغنه، ایول بابا.

 بنده خدا هنوز دانشجوئه. ـ

 ـ باالخره که دکتر میشه.

 ـ ببند مهدی.

 ـ باشه.

 و بعد مشغول بقیه خیاری که داخل دستش بود، شد.

لبخندی به طرز نشستنش زدم که بالشت را زیر دستش گذاشته و 
یکی از دستانش را تکیه گاه بدنش روی بالشت قرار داده بود؛ در 

به دست من که داشتم گوجه ها را  همان حال به خیار گاز می زد،
کردم ساکت زل زده بود، قاطی خیارهای خورد شده، خورد می

فقط صدای جویدنش صدای سکوت بینمان را خاموش میکرد، که 
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 یکدفعه گفت:

 ـ أه.

 ـ چیه؟!

 ـ امیر دستکش دستت کن.

 با تعجب به دستانم زل زدم و بعد گفتم:

 ـ چرا؟! من که دستام رو شستم.

 ر موأن.پت ـ دستا

 قیافه ام مچاله شد و به مهدی گفتم:

ـ پاشو خودت رو جمع کن مهدی، اونوقت به من میگه سوسول، 
 موی دستم سست نیست که کنده بشه بیفته تو ساالد.

 با این حرفم، ادای اوق زدن در آورد و گفت:

ـ وای االن دیگه بلند شو دستکش دستت کن، من از این ساالد نمی 
 خورم.

 ل گفتم:بی خیا

 ـ به درک.

 با دست آزادش توی سرم زد و گفت:

 ـ آدم نیستی.

 با خنده سرم را از زیر دستش کشیدم بیرون و گفتم:

 .ـ اذیت نکن مهدی که یا دیدی، یکی از تار موهام افتاد تو ساالد

 چندشی نثارم کرد و گفت:

 اشتها کنی؟ـ ببین میتونی امشب منو بی

 م و با خنده گفتم:دستانم را رو به آسمان گرفت

 ـ خدا رو شکر.

 گیرم.ـ از لج تو هم که شده امشب رو زیاد سخت نمی
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شناسمت، حاضر نیستی به هیچ وجه از فسنجون دست ـ می
 بکشی، نگران نباش داداشم، تمام نکات بهداشتی رعایت شده.

با گفتن این حرف، گل از گلش شکفت و حاال او بود که خدا 
رفتن با تلویزیون شد، من هم ساالد را شکری گفت و مشغول ور 

 تمام کردم و ظرف ساالد را روی اپن گذاشتم و رفتم تا دستانم را
 بشورم.

 بعد اینکه دستانم را شستم، نگاهی به ساعت تکیه خورده به دیوار
کردم، هنوز هفت نشده بود، امکان داشت که هنوز راه نیفتاده 

 او زنگ میزنم، اما بایدباشند، از ظهر این بار سومی بود که به 
زنگ میزدم، برای همین گوشی را برداشته و با او تماس گرفتم، 

 به بوق سوم نکشید که تماس برقرار شد:

 ـ جونم داداش.

 ـ جونت سالمت، چه خبرا؟

 ـ هیچی، از صبح که نبودم، االنم اومدم دارم حاضر میشم که بریم
 زودتر.

 رفتی شرکت.ـ امروز رو نمی

 د و گفت:خنده ای کر

 ـ اتفاقاً همه ی کارای عقب افتاده رو گذاشتم امروز انجام بدم.

 لبخندی زدم و گفتم:

 ـ آخه چرا؟

 ـ برای اینکه حرص اولیا حضرت رو دربیارم.

 ـ از دست تو.

 بعد از کمی مکث ادامه دادم:

 ـ خوبی شهاب؟ مشکلی نیست؟

 ـ صدای تو رو که می شنوم، اگه بدم باشم خوب میشم.
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 م. امیدوارم خوشبخت بشی رفیق.ـ من

 ـ ممنونم، کی بشه نوبت تو بشه.

دانم چرا ولی یکدفعه با این حرفش ناخودآگاه لبخندی زدم، نمی
بوی هل و دارچین یک چای خوشرنگ مشامم را نوازش داد و 

طوسی یک نگاه جدید و شاید یک صدای خوشنواز از یک شخص 
ای با تکان دادن سرم، در ذهنم تصویر شد، اما این تصویر لحظه 

ی شلوغم به ماورای طبیعت ذهنم پرتاب کردم و در از حافظه
 آرام زمزمه کردم.« ان شاء هللا » جواب شهاب فقط یک 

 شهاب هم خنده ای صدا دار سر داد و گفت:

 ـ چی شد؟ نکنه تو هم بله؟!

 ر هیجانش به خود آمدم و گفتم:پبا صدای 

 اده شو که دیرت میشه.ـ چی میگی با خودت؟ زود برو آم

 شت گوشام مخملیه دیگه.پـ منم که 

 ـ حرف نباشه، زودتر کاراتو کن.

 ولی؟ ـ باشه،

 ـ باز چیه؟

 ـ تولدت مبارک.

 با این حرفش، لبخندی زدم و گفتم:

 ـ یادم نبود.

 ـ ولی، من یادم بود، کادوتم محفوظه ببخشید که امشب نشد که ...

ود برای من کافیه، حتی به یادت دونم، تو جون منی، همین کـ می
 کنه.رفت، این چیزی از ارزش رفاقتمون کم نمیاگه یادتم می

 ـ نوکرتم داداش، فقط یه چیز...

 ـ چی؟

 ـ مثل همیشه، برام دعا کن، خیلی.
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 ـ منم مثل همیشه میگم، تو اولویت تمام دعاهای منی.

 ـ ممنونم داداش.

 ـ برو که خدا پشت و پناهت باشه.

 لی.ـ یا ع

 ـ یا علی.

با گفتن این حرف، تماس را تمام کردم و گوشی را به لبم 
 چسباندم؛ به فکر فرو رفتم، یادم نبود که بیست و چهار سال پیش،

شت کالبدم از بند دنیای پیشین رها شده و پا درون دنیای کنونی گذا
و آنقدر بند آن شد که سالگرد ورودش را به این جهان، یادش 

 برود.ش

 *امیر*

فوتبال بودیم و در کنارش تخمه  کنار مهدی نشسته بودم، مشغول
شکستیم، مهدی که کال زمین را با آسفالت خیابان اشتباه گرفته می

جا خانه بود، فقط پوست تخمه را پرتاب میکرد، انگار نه انگار این
است چرا که وسط هال از پوست تخمه فرش شده بود، چند بار به 

گار نه انگار که وسط سالن نشسته، تا او تذکر دادم ولی ان
خواهند گل بزنند، آن چنان داد میزند گویی ستون خانه تا می

 ریزش چندان فاصله ای ندارد، با دیدن این حالتش گفتم:

ـ مهدی جان، گوش من به درک، داداشم از هیجان زیادی سکته 
 نکنی یه وقت.

ن دادم؛ من وقتی دیدم جوابم را نداد، سرم را از روی تأسف تکا
نیز چون او نگاهم را به تصویر تلویزیون کشاندم که با صدای 

زنگ در به خود آمدم، مهدی نیز واکنش نشان داده و رو به من 
 گفت:

 کنم.ـ من باز می



 

 

 WWW.98IA3.IR 238 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 با تعجب از این تغییر حالت ناگهانی اش، گفتم:

ـ من خودم رو کشتم اینجا؛ توجهی نکردی، حاال که در خونه رو 
 ماالً با تو کار ندارن میری در رو باز کنی؟زدن که احت

 ـ نه داداش، با من کار دارن.

و با گفتن این حرف، برخاست و کلید آیفن را زد و به سرعت از 
 مقابلم ناپدید شد.

ابروهایم از تعجب به ریشه ی موهایم پیوستند، او هیچ وقت 
حاضر نمیشد به خاطر فوتبال کاری کند اما اکنون بدون اینکه 

 تی نگاهی به من بیندازد، اینگونه با عجله خود را پایین رساندح
 برایم عجیب بود!

شانه ام را از روی ندانستن باال انداخته و سعی کردم تا آمدن 
مهدی، کمی از پوست های تخمه را که روی زمین پخش شده 

بودند را با جارو دستی جمع کنم تا حداقل سالن از این افتضاحی 
 در بیاید.

خواهد با گفتم، بیچاره زن مهدی، بنده خدا چگونه میود میبا خ
 این شلخته سر کند؟! خدا داند!

کمی بعد که تمیز کاری کردم، سرو کله ی مهدی هم پیدا شد، ولی 
 پشت در ماند وداخل نیامد که گفتم:

 ـ مهدی کجا موندی؟ کی بود پشت در بود؟

رفته بودم به غذا وقتی دیدم داخل نیامد، خود را از آشپزخانه که 
سر بزنم و آشغالها را روانه ی سطل آشغال کنم، به پشت در هال 

رساندم، که مهدی را کیک به دست دیدم؛ کیک داخل دستش توسط 
دو شمع که به خوبی عدد بیست و چهار را نمایان میکرد، زینت 
داده شده بود؛ آن را جلوی صورتش گرفته بود، از صورتش که 

بود، چیزی مشخص نبود و تنها کاله  پشت کیک مخفی شده
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کرد به تصویر عروسکی بزرگی که روی سرش خودنمایی می
 داد.مقابلم جذابیت بخشیده و او را خنده دار جلوه می

در حالی که از دیدن وضعیت مهدی، لبخند میزدم؛ کیک را از 
 دستش گرفتم و با دیدن متن رویش که نوشته بود:

ه است؛ عشقی از جنس مهری تولد تو، سرود غزلی عاشقان
 برادرانه و دوستانه

                                                                           
 تولدت مبارک امیر مهربانم                            

 لبخندم عمیق شد و با مهر رو به مهدی کردم و گفتم:

 الت زده ام کردی.ـ این چه کاری بود کردی مهدی، حسابی خج

مهدی که از وزن سنگین کیک داخل دستش خالص شده بود، خم 
شد و از روی زمین، چند تا بسته ی کادو پیچ شده را برداشت و 
من را به داخل هل داد و با صدای زمختش که سعی داشت بچه 

 گونه باشد، خواند:

 ـ تولد، تولد، تولدت مبارک.....مبارک مبارک تولدت مبارک

همین یک بیت را مجدداً تکرار کرد و با گذاشتن کادوها  و بعد
روی تخت سمتم آمد و کیک را از داخل دستم بیرون کشید و آن 

را روی اپن گذاشت و بعد دستم را گرفت و به وسط هال کشید؛ به 
 این ترتیب مثل همیشه شروع کرد به ادا و اصول در آوردن.

چرخید و آن دم، مین ایستاده بوطور دور من که وسط سالهمین
خواند و هر از گاهی دستانش را شعر تولد را که بلد بود را می
 چرخید.داد و دورم میهماهنگ با پاهایش تکان می

من که از این اتفاق و این تولد ناگهانی شوکه شده بودم، وسط 
سالن صامت ایستاده بودم و با لبخندی عمیق به شادی مهدی نگاه 

زدم و در ی به تشویق مهدی، دست میکردم و هر از گاهمی
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 کردم.شادی که مهدی مسببش بود، خودم را شریک می

دقایقی به همان صورت ایستاده بودیم و مهدی دست و پایش را 
گل، توی »چرخید که با صدای بلند تکان میداد و دور من می

به یکباره مهدی ساکت شد و شوکه به صفحه ی « دروازه
ای ناگهان او نیز با صدای بلند همنوا با صد تلویزیون خیره شد؛ به

 سر داد و از سر و کول من آویزان شد.« گل» مجری، نوای 

 دو نفری نتوانستیم تعادلمان را حفظ کنیم که یکدفعه افتادیم رو
زمین و مهدی افتاد کف سالن، من هم روی او افتادم. سرم را که 

طنت به چشمم زل بلند کردم، نگاهم به نگاه مهدی افتاد که با شی
 زد و صدایش را نازک کرد و گفت:

کشی با این هیکلت به جون من ـ مرتیکه عوضی خجالت نمی
 افتادی؟

من که از خنده حتی توان حرف زدن نداشتم، از مهدی جدا شدم و 
 با دستم توی سرش زدم و بریده بریده گفتم:

ی ـ خا.. خاک ... ت...تو... س..سرت کنن مهدی... تو...آدم نم
 شی.

خواست جوابم را بدهد که با صدای ضربه ی محکم دست کسی به 
 در سالن، نگاه هر دوی ما به در سالن کشیده شد.

ید برای چند ثانیه هر دو شوکه به در سالن نگاه کردیم، ولی با تشد
شدن ضربات شخصی به در ، به خود آمدم و برای باز کردن در 

کردم که با چشمان  به سمت در هال روانه شدم و در را باز
ترسیده ی خانم الهوتی )نوه ی عزیز جون( مواجه شدم، سری 

 تکان دادم و گفتم:

 ـ سالم خانم الهوتی، مشکلی پیش اومده؟!

ی اتاقک انداخت که از بیرون، فضای با نگرانی سرکی به پنجره
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داخلی سالن و آشپزخانه را به خوبی نمایان میکرد، کشید و پتوی 
شانه اش انداخته بود را بیشتر دور تنش کشید، نازکی که روی 

 بدون اینکه جواب سالمم را بدهد در همان حال گفت:

 ـ صدای جیغ و داد شنیدم، ترسیدم؛ اتفاقی افتاده؟

پایین انداختم و لبم را به داخل دهانم کشیدم،   با خجالت سرم را
 بنده خدا به خاطر بچه بازی های من و مهدی ترسیده بود؛ با این

 حال شرمنده در چشمانش زل زدم و گفتم:

ـ شرمنده خانم الهوتی، دوستم امشب مهمونمه؛ داشتیم فوتبال 
 د که سر و صدا از ما بود، شرمندم.دیدیم؛ این شمی

 با شنیدن این حرفم، ابروهایش را از تعجب باال داد و گفت:

 ـ آقا لطفاً به دوستتون بگید که این پایین آدم نشسته و از قضا
ممکنه کسی باشه که به شدت از تنهایی و تاریکی واهمه داره، 
 بعدش هم ما عذا داریم، لطفاً مالحظه کنید و با صدای بلند برای

 هم تولد نگیرید، سنی از شما گذشته.

خواستم جوابش را بدهم که مهدی از پشت پنجره سرشرا بیرون 
 داد و گفت:

خوام، ولی اً معذرت میـ خانم اوالً به خاطر اینکه عذا دارید واقع
 از خانمی مثل شما بعیده که فکر عهد دقیانوسی داشته باشید، این

روزها دیگه بچه ها برا مادربزرگها و پدربزرگهاشونم جشن تولد 
گیرن، دیگه ما که دیگه جای خود داریم، همه اش که نمیشه یه می

کنج نشست و درگیر زندگی شد، گاهی هم زندگی باید درگیر ما 
 ه، مگه نه؟بش

خانم الهوتی که تا االن با تعجب به مهدی که با آن کاله تولدی که 
برای بچه های چهار ساله طراحی شده بود و اصأل به چهره ی 

آمد و از او قیافه ی مضحکی ساخته بود مردانه ی مهدی نمی
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خیره بود، با اتمام حرف مهدی به سمتش رفت؛ همانطور که پتوی 
چسبیده بود تا نیفتد، دست به سینه جلویش دور تنش را سفت تر 

ایستاد و به قیافه خنده دار مهدی پوزخندی زد و بعد نگاهی به من 
 رو به مهدی گفت: انداخت و بعد دوباره

 ـ تموم شد؟

خواست مهدی لبخندی زد که ای کاش نمیزد، چون فقط دلم می
ه زمین دهن باز کند و من را به درون خود بکشد تا فقط به قیاف

 این مادر مرده که از حالت چهره خودش خبر ندارد، بخندم؛ با این
گرفت که؛ در نهایت وجود هر چقدر هم چشم و ابرو میآمدم، نمی

 گفت:

 ـ تمومم میشه.

خانم الهوتی دست برد و کاله مهدی را از سرش برداشت و 
 نگاهی به او کرد و گفت:

ن کاله درگیر شما شه، آخه با ای ترسم زندگی زیادـ می
 شکنین که.سرتون کمرش رو می روی

و با زدن این حرف دوباره کاله را روی سر مهدی گذاشت و رو 
 به من گفت:

 ـ شب خوش.

و با این حرف از جلوی چشم های بهت زده ی من و مهدی دور 
 شد.

 *شهاب*

 
کت و شلوار سورمه ای ام را با یک پیراهن مردانه ی سفید و 

سفید  های راه راه نگ سورمه ای و خطکراواتی با ترکیبی از ر
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هماهنگ کردم، با پیوند ساعت استیل مردانه با این ترکیبات، آخرین 
نگاهم را به تصویر مقابل کردم و با برداشتن گوشی ام از روی میز 

توالت که آخرین بار وقتی که با امیر صحبت کرده بودم، آنجا 
 .گذاشته بودمش، قصد رفتن کردم

که منتظر کسی باشم، وارد ین آمدم و این بار بدون ایناز پله ها پای
رسیدم، سوار ماشین شدم   محوطه شده و با گذشت از باغ به ماشین

 .و منتظر ماندم تا کم کم موسیو و مادمازل تشریف فرما بشوند
سکوت ماشین را دوست نداشتم، بنابراین گوشی ام را به ماشین 

د عالقه ام یکی اش را متصل کردم و از بین موسیقی های مور
انتخاب کردم، تا برای خودش در گوشه ای سر و صدا راه بیندازد، 
مشغول گوش دادن به موسیقی در حال پخش بودم که یکدفعه آهنگ 

قطع شد و پشت بند آن صدای موزیک زنگ گوشی ام، من را به 
خود آورد، تماس را وصل کردم که صدای بشاش مهدی نوازشگر 

 :گوشهایم شد
 چطوری آقا داماد؟ـ 

 :لبخندی زدم گفتم
 ـ سالم داداش، قربونت برم، چه خبرا، تو چه طوری؟

 .ـ من که مثل همیشه عالی ام، خبرم که؛ سفارشیتون دریافت شد
 .کنمـ دستت درد نکنه داداش، جبران می

ـ جبران چیه بابا؛ کار خوبی کردی که منم توی شادیتون شریک 
 .کردی

 .، نوکرمـ لطف داری مهدی جان
ـ چاکریم، راستی پول کادویی که از طرف من خریدی رو دادم به 

 .رانندت
 ـ چرا این کار رو کردی مهدی؟ من و تو داریم آخه؟

دیگه هر چیزی جای خودش، فعالً اینا رو ببرم باال که االن امیر  ـ 
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 .میاد پایین، دیگه نقشمون بر باد میره
 :لبخندم عمیق شد و گفتم

 .درد نکنه مهدی، خوش بگذره؛ جای منم خالی کنینـ بازم دستت 
ـ تو که بیشتر بهت باید خوش بگذره شاه دوماد؛ ولی باشه، به یادتیم 

 .رفیق
 .ـ از دست تو مهدی

 .ـ برو پی کارت دیگه، چقدر حرف میزنی
 .ـ تو روحت مهدی، فعالً خداحافظ

 .ـ خدانگهداری
را روی صندلی با قطع تماس، درب ماشین باز شد و بهمن خودش 

ماشین انداخت و بعد او، فلور در عقب را باز کرد و خودش را 
تحویل صندلی داد ولی با ورودش به ماشین اولین چیزی که بیشتر 
از همه جلب توجه میکرد، بوی عطر غلیظش بود که چهره ام را 

در هم کرد، اما به روی خود نیاورده و بدون هیچ حرفی راه افتادم، 
 .همین

 
به مسیر روبه رو بود و خیابان های شلوغ و پر ازدحام این  نگاهم

گذاشتم و بی توجه به حضور روزهای پاییزی را پشت سر می
کردم که امروز امیر دقیقاً کمرنگ فلور و بهمن فقط به این فکر می

به جرگه ی   بیست و چهار ساله شد و چند روز دیگر هم انگار من
کنم پیوندم و اصال به این فکر نمیبیست و چهار ساله های امسال می

که اگر خاله طوبی به جای فلور و بهمن بود، چقدر برای چنین شبی 
 .... برایمان ذوق میزد، هم برای تولد امیر هم برای

از فکر به این زندگی غریبانه ناخودآگاه پوزخندی زده و بی توجه به 
جددا سکوت مسخره ای که داخل ماشین برقرار بود، موزیک را م
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فعال کردم، شاید خواننده بتواند این رابطه ی سرد را کمی، فقط 
 .کمی با صدای گرمش، قابل تحمل تر نگه دارد

با رسیدن به مقصد از ماشین پیاده شدیم و کمی بعد با سبد گلی در 
دست و ظرفی نقره که به سفارش فلور از شکالت های تلخ سرشار 

تحفه ی مذکور را به خدمه شده بود، وارد عمارت کامیاب شدیم و 
ها تحویل دادیم؛ کمی بعد در سالن قصر کوروش دور هم جمع 

 .شدیم
این بار هم مثل دفعه ی قبل کوروش و کتی به استقبال نیامدند و تنها 

خدمه هایشان برای استقبال شرفیاب شدند، تنها تفاوت این بار با 
خانواده اش  دفعه ی قبل حضور پریسا بود که این بار او هم در جمع

 .منتظر قدوم مبارک خانواده ی فخر بود
همه مشغول صحبت بودند، اما من در سکوت به نقشه هایی که 

در سکوت بود،   کشیدند به آنها نگاه می.کردم، او نیزبرایمان می
هیچ کدوممان چیزی برای گفتن نداشتیم و تنها گهگاهی اتصال 

گار او هم از وضع پیش نگاهمان گویای نگفته های درونمان بود. ان
کرد، سرخاله اش ازدواج میپآمده ناراضی بود، یعنی اگر با 

و از اجبار   خوشبخت تر میشد؟! من که به او گفتم دوستش ندارم
خود را درگیر کرده ام، چرا من را انتخاب کرد؟ کاش پیشنهادم را 

کرد، حاال با یک عمر عذاب وجدان چه کار کنم؟! اگر قبول نمی
 م خوشبختش کنم چه؟نتوان

این ها همه ی آن سواالتی بود که در این مدت کوتاه، من را رها 
 ...نکرده بودند و قصد عذاب دادنم داشتند، اما

با شنیدن نامم از زبان کوروش نگاهم را از قالی زیر پایم گرفتم و 
 :ای اش دوختم و گفتمبه نگاه قهوه

 ـ بله؟
 ـ کجایی شاه دوماد؟
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 .تونـ هستم در خدمت
 ـ برقرار باشی جوون، گفتم نظر شما چیه؟

 ـ در چه مورد؟
 :همگی نگاهی به هم کردند که در نهایت بهمن با شوخی گفت

ـ عاشقیا شهاب جان؟! قرار شد که مراسم عقدتون عمارت خودمون 
 .باشه و عروسی اینجا باشه

 :زدم و در پاسخ گفتم« عاشق»پوزخندی به کلمه ی 
نه ی عروس میگیرن، اونوقت ما برعکس ـ رسمه عقد رو تو خو

رسیدید، گفتم؛ اساعه ادب پعمل کنیم؟ البته جسارته که میگم، چون 
 .نشه

 
کوروش کمی بیشتر به عقب متمایل شد و دو دستش را روی دسته 

 :های مبل فیکس کرد و با لبخندی گفت
که زیادی در رویا تشریف داشتین ـ به قول آقا بهمن، شما مثل این

عرایض جمع نشدید، چون اینجا یکم بزرگتره، قرار شد  متوجه
 .عروسی رو اینجا بگیریم و مراسم عقد رو خونه ی آقا بهمن

نگاهم به سمت پریسا کشیده شد، سعی کردم سرمایی که از بدو 
ورود مهمان نگاهم شده بود را حذف کنم، این سرما فقط الیق 

داشت، بی توجه به آدمهایی مثل فلور و بهمن بود، او که تقصیری ن
 :بهمن، بدون خجالت گفتم

 .ـ عروس خانم یکی دیگه است، هر چی عروس خانم بخواد
با این حرفم نگاه متعجب و قدر دانش را به من دوخت، بقیه هم در 

سکوت به پریسا خیره شدند، او هم با وضع به وجود آمده سعی کرد 
مرتعشش کمی خجالت درونش را کنار بزند چرا که با صدای کمی 

 :گفت
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 ....ـ راستش نیازی به این همه بریز و بپاش نیست

 :فلور نگذاشت ادامه دهد و گفت 
 ـ نه دیگه دختر خوب، من که همین یه پسر رو که بیشتر ندارم و تو

فرقی بین شماها و بقیه ی   هم تک دختر خانوادتی، باالخره باید
 زوج ها باشه یا نه؟

 
ش بودند اما من نگاهم منتظر جواب به فلور خیره شد، همگی  پریسا

به دستانش بود که هر زمان استرس داشت، درهم تنیده میشدند؛ 
 :نگذاشتم که به جواب دادن به فلور فکر کند برای همین گفتم

 ریسا نظرت چیه؟پـ 
 :حاال که مجدد متوجه من شد، دستانش از هم باز شدند و گفت

 .داشته باشنـ من مشکلی ندارم، هر چی بزرگترها تصمیم 

 .دلخور نگاهم را از او گرفتم و دیگر چیزی نگفتم

پس از ساعتی که همه چیز از جمله مهریه نجومی و شیر بها و کلی 

کوفت و زهرمار دیگر توسط اعضای ژوری مشخص شد و ما هم 

حضور داشتیم،   در تعیینش نقشی نداشتیم و تنها ظاهراً در مهمانی

تیم و بعد شام هم همگی در سالنی برای سرو شام به سالن سرو رف

 .دیگر مشغول صحبت های متفرقه شدند

از فضای خفقان آور موجود در سالن نشیمن زیادی راضی نبودم، 

بنابراین از جایم برخاستم و با اشاره ای از پریسا خواستم با من هم 

 .قدم شود

با ورودم به محوطه چشم هایم را بستم و با نفس عمیقی سعی کردم 

کمی سرد شده ی پاییز را به ریه هایم منتقل کنم، با برگشتم به  هوای
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عقب دیدمش که پشتم مسکوت ایستاده بود، بی مقدمه مخاطبش قرار 

 :داد و گفتم

 .ـ قرمز بهت میاد

نگاهش به لباس بلند قرمز نقش تنش کشیده شد، لباس بلندی که اندام 

ود؛ امشب و همین باعث شده ب  تو پرش را کمی جمع و جور کرده

« ممنونمی»برایم متفاوت به نظر رسد؛ در جوابم لبخندی زد و آرام 

 .زمزمه کرد

با خنده عقب عقب قدم برداشتم که با تعجب نگاهم کرد و ناگهانی 

 :گفت

 .ـ پشت سرت پله است

 .دونمـ می

 ـ پس چرا عقب عقب میری؟

 .خوام برم جایی که دفعه قبل رفتیمـ می

 .ـ خب از جلو برو

 .خوام از پشت برمه میـ ن

 ـ دیوونه شدی؟

 :با این حرفش ایستادم و گفتم

 ـ دیدی سخت نیست؟

 :دوباره متعجب گفت

 ـ چی؟

جوری نبودی، خودمونی تر ـ اینکه اینقدر خجالتی نباشی، قبالً که این

 .بودی مثل االن

 :لبخندی زد و گفت

 ـ چه زرنگ شدی؟
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 .ـ زرنگ بودم

 .ـ از خود راضی

 !م خودم یخت رو آب کردم؟ـ ببین کم ک

 .ـ بله فهمیدم

 .ـ خب خوبه که فهمیدی، یک سری چیزا رو هم باید بهت بفهمونم

 :یکی از ابروهایش را باال داد و با تعجب آمیخته با نیشخند گفت
 !ـ بله؟

 :به شوخی گفتم
 .ـ بله و بال، من هنوزم ازت دلخورم

 :سرش را پایین انداخت و گفت
 .ـ خودمم فهمیدم

 !خوبه فهمیدی و من رو ناراحت کردیـ 
 ...ـ خب زشت بود که

 :نگذاشتم حرفش را بزند برای همین گفتم
ـ زشت این بود که من به تو احترام گذاشتم و نظرت رو خواستم، 

 :ادامه دادم -ولی تو من رو در نظر نگرفتی و ـ ادایش را در آوردم 

 !ـ هرچی بزرگترا تصمیم بگیرن

 
 :را درشت کرد و گفت قهوه ای اش  چشمان

 !ـ تو داری ادای منو در میاری
 :چشمکی زدم و گفتم

 ـ قشنگ بود، نه؟
 :خودش را لوس کرد و گفت

 .ـ اصالنشم قشنگ نبود
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داشتیم رسیدیم به آالچیقی که طور که در کنار هم گام برمیهمان
دفعه ی قبل نیز اولین بار با هم آن جا هم سخن شده بودیم، به سمت 

پا تند کردم و روی یکی از کنده هایش نشستم که پریسا هم آالچیق 
 :خودش را به من رساند، که گفتم

 .ـ پس چرا امیر میگه بامزه اداتو در میارم
 :لب و لونچش را آویزون کرد و گفت

 ـ تو ادای منو در میاری؟
 :چشمکی بهش زدم و گفتم

د در ـ ادای تو رو نه، ولی بین خودمون باشه؛ ادای فلور رو زیا
 .میارم

 

با این حرفم شروع کرد به خندیدن، او با خندیدنش من را وادار به 

تماشای دندان های یکدست و سفیدش کرد که حاال در قاب قرمز رژ 

کردند و بیش از قبل صحنه ی دیدنی و لب سرخش دلربایی می

که او را امشب در نظرم زیباتر   چرا  کشیدندجذابی را به رخ می

 .نددادجلوه می

همین   سرم را به دو طرف تکان دادم تا کمتر خیره اش شوم، برای

 :گفتم

 .ـ گرسنمه

 :خنده اش را خورد و مجدد با چشمانی گرد شده، گفت

 !ـ چی؟

 :مظلومانه گفتم

خورن؛ منم معذبم، هیچی از غذا می  ـ خب این پدر و مادر ما با ناز

 .غذا خوردنم نفهمیدم که
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ور رفت و بعد چشمکی   که با گوشی اش فکر کنم دلش برایم سوخت

 :زد و گفت

 .ـ عجیبه ها، منم حس تو رو دارم؛ االن درستش می کنم

  :با این حرفش دو تا دستم را به هم زدم و گفتم

 .ـ ایوال دختر

پشت خط   حاال  با گفتن این حرف لبخندی زد و به کسی حاال که

 :بود، گفت

ی و برامون شام بیاری؟ ـ محبوبه جون، میشه بیای محوطه ی پشت

 .من و شهاب شام نخوردیم؛ ممنونم عزیزم

 :با قطع گوشی، رو به من گفت

 .ـ االن میارن

 :با کنجکاوی گفتم

 ـ به خدمه اتون میگی عزیزم؟

 :سری تکان داد و با خونسردی گفت

 .ـ محبوبه خیلی زن خوبیه، یک جورایی دوستمه

سن و سال خودش با این حرفش خیال کردم دوستش یک دختر هم 

حدود چهل، چهل و پنج ساله و قد   تواند باشد، اما کمی بعد زنیمی

کوتاه با یونیفرم سورمه ای که در رأس دیگر خدمه های دیگر گام 

داشت را به عنوان محبوبه خانم معرفی کرد، متوجه شدم برمی

تصوراتم اشتباهی تصویری محو از آدمها را در ذهنم ترسیم 

آمد ا نزدیک شدنش، رو به ما سالمی کرد و خوشکنند، زن بمی

 :گفت و با لطافت رو به پریسا ادامه داد

 ـ عزیزم؛ اینم از سفارش شما، امر دیگه ای ندارین؟

پریسا از جایش برخاست و دست محبوبه را در دستش فشرد و با 
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 :لحنی مهربان زمزمه کرد

 .ـ دستت درد نکنه محبوبه جونم، لطف کردی

  :ستش را روی دست پریسا گذاشت و گفتآن زن هم د

 .ـ وظیفه بود، کم و کسری بود کافیه زنگ بزنی

 .ـ چشم، ممنونم

 .ـ نوش جان

 .از کنار ما دور شد  محبوبه عقب رفت و

و من مات و مبهوت رفتار این دختر، به دنبال پاسخی برای چراغ 

روشن شده از عالمت های سوال های بسیاری که در ذهن مشوشم 

 .گشتممی آمدند، می پیش

به من   با رفتن محبوبه، با لبخندی که حاال عمیق شده بود، خودش را

رساند و روبه رویم نشست، نگاهش به منی که داشتم با تعجب 

 :کردم، افتاد؛ ابرویش را باال انداخت و گفتنگاهش می

 ـ چی شده؟

 :با همان تعجب که کمی کمرنگ شده بود، گفتم

 یمه هاتون دوستی؟ـ تو اینقدر با ند

 :تکان داد و گفت« آره»سرش را به نشانه ی 

 .ـ اوهوم، البته نه همشون، محبوبه خیلی ماهه

 :نیشخندی زدم و گفتم

 ـ ئه! به جز محبوبه دیگه کی ماهه؟

گذاشت و   اونم به طبع ابرویش را باال داد و دستش را زیر چانه اش

 :به حالت تفکر نگاهش را به اطراف داد و گفت

 .دونم، بهش فکر نکردمـ اوم؛ نمی

 .ـ این مگه به فکر احتیاج داره، روبه روت نشسته
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از آن حالت، سریع خارج شد و لب و لونچه اش را آویزان کرد و 

 :گفت

 !ـ تو؟

 :با چشمانی سیخ شده گفتم

 ....ـ مگه من چمه؟! منشی شرکت آرزو داره نگاهش کنم اونوقت تو

 :حنی شاکی گفتبا ل نگذاشت ادامه بدهم که

ـ بله بله؟ خوشم باشه؛ منشی شرکت بیجا می کنه چنین آرزویی 

 .داشته باشه، چشاش رو از کاسه درمیارم

 :با دیدن چنین واکنشی، لبخندی زدم و گفتم

 !ـ نه بابا؛ پریسا خانم هم بلده حسودی کنه؟

 کنم؟ـ من؟ کی گفته من حسودی می

 .بینمـ من خودم دارم می

 .ی داری، باید ویزیت شیـ شما کوررنگ

ـ ئه ئه، دختر عجب وزه ای هستی، االن داشتی خودتو برام 

 .کشتی کهمی

این بار اخمی مصنوعی را به صورت سرخ از خجالتش هدیه داد و 

 :گفت

  ـ شهاب میشه بس کنی؟

ـ باشه، این بار کوتاه میام؛ چون احتمال نمیدم هیچ خونی تو بدنت 

 .بمونه

 !ـ چرا؟

 .از خجالت همه ی خون بدنت تو صورتت جمع شده  ـ چونکه

 .و بعد با گفتن این حرف شروع کردم به خندیدن 

 :دستش را روی صورتش گذاشت و گفت
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 ـ خیلی بد شدم؟

  :دادم و گفتم  سرم را به طرفین تکان

 .ـ نه اصأل

 :با ناراحتی لب و لونچه اش را آویزان کرد و گفت
 .م زشت میشمـ ولی دوستام میگن وقتی قرمز میش

ـ ولی من که از دوستات بهت نزدیک ترم، من بهت میگم زشت 
 .نمیشی

 
با گفتن این حرف بیشتر خجالت زده شد و نگاهش را به زمین زیر 

شکند؛ پایمان هدیه داد، من که دیدم اگر چیزی نگویم گردنش می
 :برای همین گفتم

خجالت کشه، تو که همه اش ـ بوی این غذای لعنتی داره منو می
 .در بیام  کشی، حداقل بذار من از خجالت این شکم گرسنهمی

و با گفتن این حرف به سمت میزی که حاال به کمک محبوبه خانم 
پر شده بود، حمله ور شدم که با این حرکت؛ پریسا هم خجالت را 

کنار گذاشت و برای کمکم اقدام کرد، هر دو مشغول خوردن شدیم، 
دنیای متفاوتمان از آدم های داخل سالن  که درهر دوی ما از این

از ما در زندگی از   کردیم، هر کدامغرق بودیم، احساس آرامش می
نیاز نبودیم و این بزرگ ترین نقطه اشتراک من و محبت خانواده بی

او بود و همین باعث شده بود در پذیرش هم ریسک کنیم و بودن در 
 .کنار یکدیگر را بپذیریم

 :میز کردم و به تکیه گاه کنده، تکیه دادم و گفتمدور دهانم را ت
 .ـ وای خیلی خوردم، امشب باید بریم اورژانس
 :پریسا که خیلی وقت بود کنار کشیده بود، گفت
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 ـ شهاب تو از صبح چیزی نخوردی؟
 .ـ نه راستش، خیلی گرسنه بودم

 :نگران گفت
 ـ چرا چیزی نخوردی؟

 :بی خیال گفتم
 .ـ پیش نیومد

 :فتبا اخم گ
 !ـ یعنی چی پیش نیومد؟

 .ـ یعنی کار زیاد داشتم و نشد
 .ـ از این به بعد بیشتر مواظب خودت باش

 .ـ چیزی نشده که
 .ـ از نظر تو چیزی نیست، ولی از نظر من هست

 :ابروهایم را باال دادم و با لبخند گفتم
 .کنم بیشتر مراقب خورد و خوراکم باشمـ چشم دوشیزه، سعی می

 :و چیزی نگفت، از جایم بلند شدم و گفتم لبخندی زد
 . ـ نظرت چیه قدم بزنیم و این مصیبت رو هضم کنیم

 :با خنده بلند شد و گفت
 ـ تا قبلش که گرسنه بودی، مصیبت نبود حاال مصیبت شد؟

 .فهمم مصیبتهکنه میـ آره دیگه، االن که داره اذیت می
 :خنده ای کرد و گفت
 .ـ از دست شما مردا

 :کردیم به قدم زدن که یکدفعه گفتشروع 
 .ـ تو خیلی بی احساسی

 :با تعجب سر جایم ایستادم و گفتم
 !ـ چی شد یکدفعه؟

 :بغ کرده گفت
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 ـ چرا اون روز که برات شعر فرستادم جوابم رو ندادی؟
 :رو به او گفتم

 .ـ اتفاقا من هنوز یادمه چی برام فرستادی، دوسش داشتم
 ـ چی بود اگه راست میگی؟

 :به چشم هایش زل زدم و زمزمه کردم

 
اگر تهدید مرگ  / اگر اجبار روز اول، درخواست سرنوشت بود

اگر راهی به دل بود، میان چشم و  /یاور، تهدید بدسرشت بود
 م را، که این هم پی نوشت بود/ نمی آزرد دل  عقلم

 :با حیرت گفت

 ـ چجوری یادت بود؟

دم، چجوری بتونم طبع ـ چون همه اش داشتم به این فکر می کر

 .شاعری به خودم بگیرم و جواب این هنر شما رو بدم

 :لبخندی زد و گفت

 .ـ پس فهمیدم خیلی هم بی احساس نیستی

 :چشمکی زدم و گفتم

 ـ چی شد؟ پسندیدی یا نه؟

این بار بدون خجالت در چشمانم خیره شد و با حفظ همان لبخند 

 :گفت

 .ـ آره پسندیدم

مت عمارت بودیم و مثل موقع رفت، هیچ حرفی در راه برگشت به س

بینمان رد و بدل نشد؛ انگار خودشان هم به این نتیجه رسیده بودند 

که باید از همین حاال مهر غریبگی بینمان را، در دفتر 

بزنیم و در مقابل بقیه تنها نقش یک خانواده ی ثروتمند   سرنوشتمان
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یم اصال اهمیت خوشبخت را بازی کنیم. گرچه این غریبگی برا

نداشت و شاید خیلی وقت است که رد و پایش را در جای جای 

زندگی پر فراز و نشیبم میدیدم، چرا که از بچگی به چنین اوضاعی 

عادت داشتم و هیچ وقت توقع بیشتر از این را از این زن و مرد 

نداشتم؛ بنابراین در مقابل سکوتشان و حس خفقان بینمان چیزی 

 .ا مثل همیشه با افکار درونم مشغول کردمنگفتم و خودم ر

مدتی بعد جلوی عمارت نگه داشتم، ماشین را داخل نبردم، فهمیدند 

که امشب هم نمی خواهم آنجا بمانم و جای من یک جای دیگه است، 

برای همین بدون حرفی از ماشین پیاده شدند، من هم با زدن تک 

ی عزیز سمت خانهبوقی آن ها را به حال خودشان رها کردم و به 

 .جون به راه افتادم

پشت چراغ قرمز ایساده بودم و مثل همیشه اتفاقات امشب را مرور 

کردم، لحظات اول بودن در آن مراسم، زیادی برایم خوشایند نبود می

و حتی نفهمیدم تصمیم نهایی چه شد، اما هر چه که به لحظات آخر 

پیدا کرده و ما   شدیم، بیشتر دوست داشتم دقایق کشنزدیک می

دانم شاید دلیلش این بود که همچنان با هم صحبت کنیم، نمی

روحیاتمان با خانوده هایمان فرق داشت و ما حرف هم را می 

فهمیدیم، یا شاید هم ... نمی دانم، ولی امشب خیلی زیبا شده بود، نه 

آرایش چندانی داشت و نه خیلی ناز و کرشمه قاطی رفتارش شده 

 .ط ساده بود و همین برایم جذابیت داشتبود، او فق

با سبز شدن چراغ راهنما، به خودم آمدم و حرکت کردم و کمی بعد 

 .به خانه ی عزیز جون رسیدم

از ماشین پیاده شدم، نگاهم را از اعالمیه هایی که لباس تن دیوار 

شده بودند و به تازگی و به مدت چهارده روز، دیوار کوچه ی سرد 
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 .یاه کرده بودند، گرفتماین محله را س

از زمانی که عزیز جون حضورش را از زندگی مان حذف کرده 

جا می آمدم، این اعالمیه ها آینه ی دق می شدند بود، هر وقت که این

چرا که به من هشدار می دادند؛ حرف آن روز فلور را برایم یادآور 

 شدند، حرفی که بارها در ذهنم اکو شده و تنها بر مجهوالتمی

 :افزودنامعادله ی شکل گرفتم در ذهنم می

 " عزیز جونتون زیادی گناه داشت "

دانستم که این حرف نمی توانست تنها در حد یک حرف باشد و می
 .این من را عذاب می داد

در قفل انداختم؛ کمی بعد   سری از روی تأسف تکان داده و کلید را
چشمم را از خود را داخل محوطه ی خانه ی عزیز جون یافتم، 

چراغ های خاموش خانه ی مقابلم گرفتم و مسیرم را به سمت طبقه 
ی باال سوق دادم؛ همانطور که سرم پایین بود؛ با دیدن سایه ی 

را به آرامی باال کشاندم؛   شخصی که روی پله ها افتاده بود، نگاهم
با لبخند رو   کرد، به خود آمدم؛ من نیزبا لبخندش که من را نگاه می

 :ه او گفتمب
 جا نشستی؟ـ چرا این

 .ـ منتظر تو بودم
 .ـ هوا سرد شده، میچایی داداش من

 :سری تکان داد و با شوق گفت
 ـ چیزی نمیشه، بیا ببینم چه کار کردین؟

با گفتن این حرفش به کنارش اشاره کرد، من هم دو پله ی باقی  و 
 :مانده را باال آمدم و کنارش نشستم و گفتم

 م؟ـ خب چی بگ



 

 

 WWW.98IA3.IR 259 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 ـ بگو ببینم که کی باید شیرینی بخوریم؟
 .ـ راستش نفهمیدم

 :با بهت نگاهم کرد و گفت
 ـ پس تو برا چی رفتی؟

 :پوزخندی زدم و گفتم
 .ـ هیچی اونها تصمیم گرفتن و مام نگاه کردیم

 :کرد که گفتممتعجب نگاهم می
 ـ خب چیه؟

 ـ منو مسخره کردی؟
چی شد، ولی اینو فهمیدم که ـ نه به جون امیر، من نفهمیدم آخرش 

 .عقد تو عمارت بهمنه، عروسی هم تو عمارت کوورش
 ـ خوب شد اینو فهمیدی، حاال چرا عروسی خونه ی بهمن نیست؟

 :تک خندی کردم و گفتم
 .ـ چون خونه ی بهمن کوچیکه

 :از تعجب چهار شاخ زد فکر کنم، برای همین با خنده گفتم
 .من از دست اینا چی کشیدمـ چیه؛ تعجب کردی؟ ببین یک عمر 

ـ واقعاً عجیب بود برام، یعنی خونه ی کوروش اینقدر بزرگه؟ مگه 
 کوروش چه کارست؟

ـ یه شرکت واردات صادرات داره، اما یه راه دیگه هم درآمد داره 
 .که به بهمن وصل میشه

 ـ از چه راهی؟
 :سری از روی تأسف تکان دادم و گفتم

 .کنم بفهممـ دارم سعی می
 !واقعا؟ ـ

 .ـ اوهوم
 :سری تکان داد و چیزی نگفت که با یادآوری تولدش گفتم
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 .ـ اما امشب یکی متولد شده، و االن بیست و چهار ساله شده
 :سرش را به سمتم برگرداند و با لبخند گفت

مهدی گفت که کار تو بوده؛ غافلگیر شدم با مرام، توی عروسی   ـ
 .ات جبران کنم داداش

 .خواد جبران کنیران نیست، تو باش؛ نمیـ نیازی به جب
 .ـ تا تو باشی؛ هستم، نباشی که نابودم

 :بدون فکر و ناگهانی گفتم
 .ـ حتی اگه نبودمم، تو باید باشی

 :با اخم نگاهم کرد و گفت
ـ هیچ وقت از نبودنت حرف نزن که کالهمون میره توی هم، حاال 

 .بختی داریمهم پاشو که بریم بخوابیم، فردا صبح هزارتا بد
و با زدن این حرف بلند شد و خودش را داخل اتاقک انداخت، فکر 

 .کنم عصبی اش کردم

 *امیر*
صبح زود با صدای داد و بی داد از خواب بلند شدم، هنوز درکی از 

موقعیتم نداشتم اما صدای داد و بیداد یک مرد غریبه می آمد؛ 
بیشتر به  صدایش چندان واضح نبود، چشم هایم را برای دقتی

صدای مذکور کمی ریز کردم، اما انگار تا دراز کشیده بودم چندان 
ند به شرایط به وجود آمده زیاد دقیق نمی شدم، برای همین خواستم بل

شوم که متوجه حجم سنگینی روی شکمم شدم؛ با دیدن پای هرکول 
مانندی روی شکمم، چشمانم را از درد ناچاری روی هم گذاشتم و با 

 :ه از حرص زیاد نشأت گرفته بود، گفتمصدایی ک
ـ مهدی این پای دویست کیلویی ات رو از روی شکمم بردار، نفسم 

 .گرفت روانی

با شنیدن صدای پر از حرص من؛ فقط کمی تکان خورد و زیر لب 
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بد و بیرای نثارم کرد و دوباره مثل قبل صدای خروپفش باال رفت، 
و پایش را از روی شکمم سرم را از حرص بیشتر به بالشت فشردم 

کنار زدم، از جایم به سختی بلند شدم، خدا لعنتت کند مهدی، پای 
روی من بیچاره انداخته و مثل خرس خوابیده؛   گرز مانندش را
 .مگر بیدار نشی

همچنان صدای داد و بی داد می آمد، اما االن کمی واضح تر شده 
آید، جون می بود و مشخص بود که این صدا از داخل خانه ی عزیز

 .خودم را سریع به سرویس رساندم تا سر و صورتم را بشویم
از سرویس که بیرون آمدم؛ متوجه شهاب شدم که حاال از سر و 

صدایی که واضح شده بود؛ از خواب بلند شده و گیج به در سالن زل 
رفتم و دستی توی موهای زده بود، همانطور که به سمت در می

 :فتمکشیدم، گآشفته ام می
 .ـ شهاب من میرم پایین ببینم چه خبره

نأیستادم ببینم که شهاب چه می گوید، با باز کردن در سالن، خودم 
را داخل تراس انداختم و به سمت پله ها رفتم و خودم را به طبقه ی 

 .پایین رساندم
با دیدن سر و صدای یک مرد غریبه که از داخل خانه ی عزیز 

انی از اینکه شب گذشته خانم الهوتی تنها جون بلند شده بود؛ با نگر
بوده است و ممکن است کسی مزاحمش شده باشد؛ به شیشه ی در 

 :آهنی خانه ی عزیز جون ضربه زدم و با نگرانی گفتم
 ـ خانم الهوتی مشکلی پیش اومده؟

وقتی واکنشی از اهالی خانه ندیدم، مجددا اما با ضربه ای محکم تر 
دم؛ صدای آن مرد آنقدر زیاد بود که متوجه نسبت به قبل به در کوبی

من نمیشدند؛ ولی کمی بعد، با صدا زدن های مکرر من؛ باالخره در 
اتاقک باز شد و مردی با صورتی سرخ شده از عصبانیت خودش 

را بیرون انداخت، اولش فقط زل زل نگاهم کرد، اما بعد عصبانیتش 
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 :بیشتر شد و یقه ام را گرفت و گفت
 کی هستی؟ـ تو دیگه 

کردم، اما سعی کردم خونسردی با بهت به این مرد عصبانی نگاه می
 :ام را حفظ کنم؛ بنابراین گفتم

 .ـ من مستأجر خانم الهوتی هستم
مرد که انگار حرفم به مضاقش خوش نیامده بود؛ نگاهی به طبقه 

باال انداخت و بعد یک نگاهی به من کرد، من را ول کرد و خودش 
 .انه انداخت و با صدای بلند کسی را صدا زدرا به داخل خ

با رفتنش صدای جیغ دختری بلند شد؛ با وحشت خودم را داخل 
اتاقک انداختم و به دنبال آن مرد گشتم؛ وسط سالن ایستاده بود و 

کشید، آن زن درون دستش گرفته بود و می  موهای خانم الهوتی را
بود؛ فقط با جیغ و داد  بیچاره هم که انگار قبل از آمدنم کتک خورده

اشک می ریخت؛ با دیدن این صحنه به سمت آن مرد پا تند کردم و 
 :گفتم

 !ـ آقا چه خبرته؟ این کارا چیه؟! ولش کن
آن مرد که انگار توی حال خودش نبود و صدای من را نمی شنید، 

 :رو به زن گفت
 !ـ چه غلطی کردی؟ تو نبود من پسر آوردی توی خونه؟

 :گفتمبا عصبانیت 
 .ـ میگم آقا ولش کن، بذار با هم صحبت می کنیم

 :مرد که صدای من برایش خوشایند نبود، گفت
 .ـ تو خفه شو، من امروز خون به پا می کنم

 ـ تو اصأل چکاره ای، کی هستی تو؟؟

 
مرد که این حرفم را شنید؛ به سرعت خودش را به من رساند و با 
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 :د و گفتدو دستش به قفسه ی سینه ام فشار آور
جا چه غلطی می کنی؟ اصال ـ اونی که باید بپرسه منم نه تو، تو این

کی هستی؟ چرا تو خونه ای که یک دختر تنها هست، تو هم هستی؟ 
 دوباره چه آشغالی خونه ی مادر منو لکه دار کرده؟

دانستم چی بگویم، یعنی این با شنیدن حرف هایش، از تعجب نمی
بود؟! اگر این همان مرد بود، پس چرا عموی سفر کرده ی این زن 

 .این شکلی بود؛ اصال توقع نداشتم با چنین موجودی روبه رو بشوم
وقتی دید جوابش را نمی دهم؛ با عصبانیت یقه ی لباسم را گرفت تا 

 :حرفی بزند که خانم الهوتی گفت
 .ـ با اون کاری نداشته باش، اون بی تقصیره

را ول کرد و رو به زن   قه امبا شنیدن صدای آن زن، دوباره ی
 :چرخید و با عصبانیت غرید

ـ دوباره چه گندی زدی؟ برادرم بس نبود؟ بس نبود که تو و اون 
به کشتن دادین؟ برادرم بس نبود که   برادر نامردت، برادر بیچارمو

مادرمو هم تحویل سینه ی قبرستون دادین؟ بگو چکار کردی که 
 ... ین یارو نقشه ها داشتین کهمادرم طاقت نیاورد، نکنه با ا

خانم الهوتی نذاشت حرفش را بزند، برای همین از جایش پا شد و 
به سمت آن مرد که حاال فهمیده بودم عمویش است، یورش برد و با 
دستش محکم هولش داد، آن مرد که روی زمین افتاد؛ خانم الهوتی 

اینکه می  به سمت گلدان روی میز دوید و آن را برداشت؛ با دانستن
خواهد چه بالیی سر خودش و آن مرد بیاورد، به سمتش رفتم تا 

گلدان را از او بگیرم، اما آنقدر عصبانی بود که زورش زیاد شده 
بود و به سختی میشد جلوبش را بگیرم، کمی نگاهی به عقب کردم 
تا ببینم آن مرد در چه وضعیتی است، که با بلند شدنش حواسم از 

ی پرت شد و خانم الهوتی من را به سمتی هول داد سمت خانم الهوت
و دوباره به سمتش رفت، به هم بد و بیراه می گفتند، از حرف 
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هایشان چیزی متوجه نمی شدم و علت دشمنی این عمو و برادر زاده 
را درک نمی کردم، اما هر چه که بود؛ به نظر خیلی جدی می آمد 

ی بر نمی آمدم و تنها و من هم دست تنها از پس این دو تن عصبان
با دست   توانستم گلدان را از دست خانم الهوتی بگیرم، خانم الهوتی

و پایش به جان مرد افتاده بود و هر دو به قصد کشت و از روی 
کینه یکدیگر را می زدند، من که شاهد چنین صحنه ای بودم، نمی 

هم با  توانستم رهایشان کنم و بروم تا بچه ها را مطلع کنم؛ این مرد
دیدن من به شدت عصبانی بود و نمی دانم با دیدن شهاب و مهدی 
می خواهد چه واکنشی نشان بدهد؛ تنها کاری که می توانستم بکنم 
این بود که بتوانم این دوتا را از هم جدا کنم؛ بنابراین با عصبانیت 

 :صدایم را باال بردم و رو به خانم الهوتی با تشر گفتم
برو کنار کشتیش؛ این چه کاریه. برو کنار ببینم  ـ بسه دیگه خانم،

 .مگه اینجا میدون جنگه
و با دستم بازویش را گرفتم و به عقب هولش دادم؛ بعد سمت مرد 

 :رفتم و توی صورتش فریاد زدم
دونه یا اینجا رو با ساکت شو بهت می گم، مگه اینجا چاله می ـ 

ی می کنه؛ با سر و میدون جنگ اشتباه گرفتی؛ اینجا خانواده زندگ
صدای بی جهت و بی خودت هم آبروی خودت رو بردی هم آبروی 

این زن رو؛ آبروی خودتون به درک، خجالت نمی کشی حرمت 
خونه ی مادرت رو نگه نمی داری و مثل آدمای شصت سال پیش 

برخورد می کنی؟ چه خبرته؟ چه مرگته؟ چته؟ بعد چند سال اومدی 
ن؟ مادرت مرد، می فهمی؟ اون مریض توقع داری برات جشن بگیر

که می تونست برای بود، نه این زن در مرگش دخیل بود، نه این
 .نجاتش کاری کنه

 :نفسی گرفتم و ادامه دادم
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مرگ اون مادر به خاطر توإ بچه ای بود که معلوم نبود کجا  -
بودی، حاال اومدی مادرت رو از کی می خوای؟ از زنی که نمی 

سه یا به مادر بزرگ پیری که بچه هاش ولش دونه به درسش بر
کردن و رفتن پی کدوم جهنم دره ای که تمام زحمات اون زن بیفته 

لت به گردن زنی که گناه کرده تو خانواده ی شما به دنیا اومده؟ خجا
  !نمی کشی به جای اینکه مرحم درد باشی، شدی منبع زخم؟

ای پرتش سری از روی تأسف تکون دادم و با ضرب به گوشه 
 :کردم، در حالی که سعی می کردم صدایم را کنترل کنم، گفتم

ـ نامرد؛ مرد بودن به صدای کلفت و دست ضربدار نیست، اینو تو 
 .گوشت فرو کن

نفسی از روی عصبانیت کشیدم و به سمت خانم الهوتی برگشتم که 
و از روی ناچاری و درد اشک می   روی زمین چمباتمه زده

 :ای مهدی به خودم اومدمریخت، که با صد
 ـ چه خبر شده؟

 :با عصبانیت رو به مهدی بیچاره گفتم
ـ معلوم هست شما دو تا کجایین؟ حتما باید دو نفر هم دیگه رو 

 !بکشن تا شما بفهمین اتفاقی افتاده؟
 :مهدی که با تعجب به ظاهر آشفته ام خیره شده بود، با بهت گفت

 !ـ چته امیر؟
ته بازار خانه افتاد، با بهت و تعجبی عمیق تر بعد نگاهش که به آشف

 :ادامه داد
 !ـ اینجا چه خبره؟

گفت و خودش را داخل انداخت و پشت « یا اللهی»با این حرف 
 .بندش شهاب هم به پیروی از مهدی، وارد سالن خانه شد

با آمدن مهدی و شهاب، آن مرد، مجدد و با عصبانیتی به مراتب 
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 :ریادی کشید و رو به خانم الهوتی گفتبیشتر از دفعه ی قبل، ف
خوان؟! ـ نه یکی، نه دو تا، سه تا مرد تو این خراب شده چی می

چرا باید یه دختر تنها با سه تا مرد گنده تو یک خونه زندگی کنن؟! 
 !هان؟! چه دلیلی داره جز اینکه ثابت کنه این دختر مورد داره؟

مت خانم الهوتی و با گفتن این حرف، انگشت اشاره اش را س
بیچاره گرفت که از گریه ی زیادی، سفیدی چشمانش به سرخی 

مبدل شده و به هق هق افتاده بود که با بلند شدنش قصد حمله به آن 
مرد را داشت، اما مهدی که حرف آن مرد به مضاقش خوش نیامده 

به   بود؛ قبل از واکنش خانم الهوتی، یقه ی مرد را گرفت و او را
اند و شروع کرد به کتک زدن آن مرد؛ شهاب که تا حاال دیوار چسب

ساکت بود، سریعاً واکنش نشان داد تا مهدی را از مرد جدا کند؛ هم 
من و هم شهاب می دانستیم که مهدی شدیداً غیرتی است و این 

  .ل جزو خطوط قرمزش محسوب میشودئمسا
مرد  که آنمن هم به سمت خانم الهوتی دویدم که بی توجه به این

توسط مهدی کتک میخورد، بازهم برای خالی کردن خودش؛ در 
حال تقال ست تا منی که مانع از هجومش به سمت مرد شده ام را 

 .کنار بزند و عمویش را حتی شده با دستای خودش خفه کنه
 .این را از ناسزاهایی که نثار عمویش می کرد، فهمیدم   

نید و با عصبانیت هر چه شخانم الهوتی که انگار صدای من را نمی
تمام تر سعی داشت آستین لباسش را از دست من خارج کند، با 

 :در صورتش فریاد زدم  شدت به سمت مخالف کشاندم و
 .ـ بسه دیگه

با دادی که زدم؛ انگار مهدی هم فهمید که اگر بیشتر از این آن مرد 
به هزینه ای   را بزند، باید در این اوضاع بی پولی و بی شغلی؛

 .عنوان دیه به مجموع هزینه های تو در توی زندگی اش اضافه کند
زن با صدای دادم؛ به خودش آمد، دستش شل شد و بالطبع، دست 
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من هم از آستینش جدا شد و او روی مبلی که پشت سرمان قرار 
داشت، افتاد. از حال نرفت؛ اما انگار دیگر توانی برای ایستادن 

رد و هق هق سر می داد، با دیدن حال همچنان گریه می ک نداشت؛ 
خرابی که داشت؛ رو به شهاب که حاال دستش از دست مهدی جدا 

 :شده بود؛ کردم و گفتم
ـ شهاب جان، میشه یه لیوان آب قند بیاری؟ بنده خدا، رنگ به رو 

 .نداره

 

با گفتن این حرف شهاب سری تکان داد و به سمت آشپزخانه راه 

 .افتاد

ب به قصد آشپزخانه به گوشه ای می رود، خون مرد که دید شها

داخل دهنش را همان جا به بیرون تف کرد و مجددا از جایش بلند 

 :شد و دست شهاب را گرفت و روبه ما غرید

ـ خوب خودتونو لو میدین، اگه غلطی نکردین، پس این عوضی راه 

آشپزخونه رو چطور بلده؟! چطوره که سوراخ سمبه های این خراب 

 !و می شناسین؟! هان؟شده ر

 :مهدی با عصبانیت

 ...ـ حرف دهنت رو بفهم مردک

 :آمدم چیزی بگوبم که شهاب جلو رفت و یقه اشو گرفت و گفت

ـ ببین عوضی، من تا حاال دستم به آشغال جماعت نخورده؛ بفهم که 

چیو داری از اون دهن یه منی بیرون میاری، اول حرف رو تو 

لوی پات. خجالت نمی کشی که به دهنت مزه کن بعد تفش کن ج

 !برادر زاده ی خودت، ناموس خودت، انگ می چسبونی؟

 .منی که اینجا وایسادم خودم نامزد دارم و ناموس سرم می شه
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بعد اشاره ای به مهدی کرد که گوشه ای روی زمین نشسته بود و 

 :در خود فرو رفته و عصبی به نظر می رسید، گفت

مدتیه مهمونمونه و برای پیدا کردن کار  ـ ایشونم دوست من هست که

 .از شهرش اومده تهران

اون آقا هم گهگاهی به مادرتون سر می زد و وقتی هم نبود، نامزد 

 .من می اومد پیش عزیز جون

با گفتن این حرف، هولش داد و او هم تلو تلو خورد و روی یکی از 

، افتاد و پشتی هایی که روی کناره های کنار دیوار چیده شده بودند

 :بعد زیر لب گفت

جاست که هممون فکر می کنیم که عقل کلیم و هر ـ مشکل این

قضاوتی که بخوایم می کنیم، حاضر نیستیم به خاطر رفع سوء تفاهم 

 .این زبون رو تکون بدیم و سوال کنیم، فقط بلدیم زر الکی بزنیم

وان با گفتن این حرف، به سمت آشپزخانه رفت و مدتی بعد با یک لی

 .آب قند آمد داخل سالن

لیوان را از دستش گرفتم و تشکری کردم، آن را دست خانم الهوتی 

دادم که حاال انگار آرام شده بود، شاید هم تظاهر به آرام بودن می 

 .کرد

حدود نیم ساعتی بود که جو سالن آرام شده بود و خانم الهوتی فقط 

به موضوعی فکر  به گوشه ای خیره بود و تکان نمی خورد، عمیقأ

کرد که از آن بی اطالع بودیم، هرچند که لزومی هم نداشت که می

دفعه از جایش بلند شد و با اطالعی داشته باشیم؛ آن مرد هم یک

عصبانیت خانه را ترک کرد ولی لحظه ی آخر این وعده را داد که 

 .گردد و تکلیف ما سه نفر را روشن می کندبرمی  با پلیس

أسف برای این حجم از بی عقلی که می تواند در سری از روی ت
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یک نفر جمع بشود؛ تکان دادم، کسی که نخواهد بفهمد، اگر خودت 

 .را به در و دیوار هم بکوبی، آن آدم نمی فهمد که نمی فهمد

مشغول تمیزکاری خانه ی عزیز جون بودیم، مبلمانی که از حمله ی 

را با کمک بچه ها  وحشیانه آن مرد روی زمین واژگون شده بودند

 :درست کردیم که یکدفعه خانم الهوتی گفت

ـ از وقتی پدرم رفت، اون از من و برادرم بیزار شد؛ همیشه با نگاه 

فهموند که با تمام عموها که برادر زادشون کینه توزانه اش بهم می

رو دوست دارن متفاوته. منم به خاطر نفرت توی چشماش ازش 

م چرا، اون عاشق برادرش که پدرم دوری می کردم؛ می فهمید

باشه، بود؛ پدرم به خاطر قتلی که برادرم اونم غیر عمد مرتکب شده 

بود و مدتها زندان بود، سکته کرد و بعد از یک مدت کوتاهی 

 .نتونست دووم بیاره و من و آرمان رو تنها گذاشت

با گفتن این حرف؛ غم هایش، جایشان را به قطرات اشک دادند و 

کنجکاو  ونه هایش جاری شدند، ما سه نفر هم که حاال روی گ

بودیم، برای رفع کنجکاوی مان؛ هر کدام مبلی را برای نشستن  شده 

 :انتخاب کردیم و به گذشته خانم الهوتی سفر کردیم

ـ مدتی بعد، نتونستم خانواده ی مقتول رو راضی کنم، تنها به گرفتن 

نداشتم و عمو هم تمام دار دیه رضایت می دادن که منم آه در بساط 

و ندارش و عزیز جونی که به خاطر مرگ پدرم و وضعیت برادرم 

جایی که خودشم االن ساکن افسرده شده بود، رو برد میالن همون

اونجاست. به عزیز جون گفته بود که خودش همه چیز رو درست 

 .بره میالنکنه و عزیز جون رو هم برای درمان میمی

رو که دختری تنها بودم و تازه پشت کنکوری هم  اونها رفتن و من

بودم، با کوله باری غصه ی جدید تنها گذاشتند، مجبور بودم برای 
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ی خانواده ی گرفتن رضایت؛ هر روز خودم رو آویزون در خونه

دادم عذا دار پسر جوونشون باشن که مقتولی کنم که بهشون حق می

 .های ماشینش له کرد برادر من به خاطر بی دقتی اونو زیر تایر

اشک هایش بیشتر شدند و بالطبع هق هق هایش هم از ته دل همراه 

 :تر، در همان حال گفت

ـ نتونستم هیچ کاری کنم، آرمان هم منو تو یک روز صبح زمستونی 

تنها گذاشت، اعدامش نکردن؛ قرار بود همون روز اعدامش کنن؛ اما 

داش بزنن، اونو غرق داداشم همون شب خوابید و صبح که اومدن ص

خون دیدن؛ تشخیص دکتر سکته ی مغزی بود، در اثر سکته، 

خونریزی کرد و دیگه نتونستن نجاتش بدن؛ وقتی رفتن سراغش، 

 .یک ساعت قبلش مرده بود

بعد از فوتش، خانواده ی مقتول بهم گفتند که قصدشون رضایت بوده 

 .و می خواستند که آرمان درس عبرت بگیره

بودم، اون حرف خانواده ی مقتول بیش از قبل منو  افسرده شده

داغون کرده بود و از من یک دیوونه ی به تمام معنا ساخته بود؛ این 

شد که تصمیم گرفتم به کمک یکی از دوستان پدرم که میالن زندگی 

میکرد، از مادر بزرگم خبر بگیرم و بهش اطالع بدم که نوه اش رو 

دتر خودش رو بهم برسونه تا این هم مثل پسرش از دست داده و زو

 .یکی رو هم از دست نداده

وقتی مادربزرگ فهمید، سریعاً به کمک دوست پدرم؛ خودش رو به 

 . ایران رسوند و شد مرحم تموم زخم هام

اومد و پسرش رو به خاطر جفایی که در حق من و آرمان داشت، 

مون عاق کرد و کمکم کرد تا خودم رو پیدا کنم و دوباره بشم ه

دختری که به دنبال رفتن به سمت آرزوهاش همیشه در حال 
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جنگیدنه. منتها این دختری که حاال ساخته شده، مثل قبل یه پدر 

مهربون و یه برادر پشت و پناه رو در کنارش نداشت و باید خودش 

 .میشد یار و پشت و پناه خودش

نیومد و از بعد از اون زمان دیگه خشایار رو ندیدم، دیگه هم ایران 

همونجا موند، من هم بعد از مدت ها تالش، باالخره به آرزوم یعنی 

پزشکی رسیده بودم، سرم گرم رویاهام بود و باهاشون خوش بودم 

البته در کنار مادر بزرگم، که درس منم بعد هشت سال تموم شده بود 

گرفتم، خیلی تالش کردم که باالخره یکی از و حاال باید تخصص می

های مطرح آمریکا بورسیه شدم، نمی دونستم خوشحال باشم دانشگاه 

که چنین موقعیتی رو کسب کرده بودم یا یا ناراحت. خوشحال از این

که از مادربزرگ دور می شدم و نمی دونستم با ناراحت از این

دوری من ازش، چه بالیی سر اون و خودم می اومد، آخه ما چندین 

اون تمام دارایی من از این دنیای  سال کنار هم زندگی کرده بودیم و

بی رحم بود و من بدون اون نمی تونستم ادامه بدم، اما من بدتر از 

این هاش رو هم تحمل کرده بودم و ناراحت خودم نبودم، ناراحت 

پیرزنی بودم که حاال اگه منم می رفتم کسی نبود که بخواد باال سرش 

 .باشه و از اون پرستاری کنه

ز این دانشجوهای خوابگاه بودم که دنبال خونه دنبال یه سری ا

میگردن، اما دیدم خیلی هاشون سر به هوا هستن و اگه تعطیلی پیش 

می اومد همه می خواستن برای مدتی برن شهرشون، منم دنبال کسی 

جا باشه و داشتن این خونه براش جزء ضروریات ما اینئمی گشتم دا

تونستین یه کرد که میباشه که آقای سالمی هم شما رو معرفی 

 .فرصت طالیی با بودنتون کنار مادربزرگم بهم بدین

 :نفسی گرفت و مجددا ادامه داد
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ـ حاضر بودم هیچ مبلغی برای کرایه خونه در قبال کمکی بهم 

کنید، ندید ولی خیالم راحت باشه تا مدتی که من نیستم، کسی می

یت جسمانی اش هست که مادربزرگم کنارش تنها نباشه و البته وضع

هم مدام کنترل میشه و الحق که شما در حق من برادری کردید و در 

حق مادربزرگم نقش پسرش رو به خوبی بازی کردین و کارهاش 

رو کردین، کاری که وظیفه ی پسرش بود و شما انجام دادین، در 

 .حالی که اصالً وظیفتون نبود

 :سری تکون دادم و گفتم

تی که براتون افتاده و خوشحالم به خاطر ـ متأسفم به خاطر اتفاقا

اینکه از پس این سختی ها، بر اومدین و مقاومت کردین و هدف 

 .زندگیتون رو دنبال کردین

عزیز جون رو مثل مادرم دوست داشتم و این تنها کاری بود که 

تونستیم در قبال قلب بزرگ عزیز جون داشته باشیم، من مطمئنم می

که در این مدت، سعادت و اصال از اینشهابم نظر من رو داره 

داشتیم که لحظات خوشی رو کنار عزیز جون داشته باشیم، ناراحت 

 .نیست

با اتمام حرفم؛ نگاهم به سمت شهاب کشیده شد که نگاهش را به زیر 

انداخته بود و توی خودش بود؛ این را میشد از چینی که روی 

بود که متوجه من  پیشانی اش نشسته بود؛ فهمید. آنقدر غرق فکر

 .نشد که مهدی با تکان دستش او را متوجه من کرد

نگاهش که به ما افتاد که منتظر نگاهش میکردیم؛ به خودش آمد و با 

عذر خواهی از حواس پرتی اش؛ حرفم را تایید کرد و از نبود عزیز 

 .جون ابراز ناراحتی کرد

الهوتی  مدتی که گذشت با صدای زنگ در به خودمان آمدیم؛ خانم
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که به قصد باز کردن در خانه، از جایش بلند شد؛ مانعش شدیم و در 

 .نهایت برای باز کردن در حیاط، به سمت در سالن روان شدم

دانستم با باز کردن در حیاط متوجه همان مرد شدم که االن می

خشایار نام دارد، که کنار یک سرباز ایستاده و با غضب نگاهم می 

 .کرد

وجه به سرباز، دستش را روی قفسه ی سینه ام گذاشت خشایار بی ت

و من را داخل خانه هل داد؛ سعی کردم به خاطر این حرکت توهین 

 .آمیزش چیزی نگویم تا بیشتر از این عصبانی اش نکنم

با هل دادنم؛ زیر لب " برو بذار باد بیادی" نثارم کرد و خودش را 

 .داخل بیاید داخل انداخت و پشت بندش از سرباز خواست که

سرباز که مرد جوان ریز نقش اما قد بلندی بود، گام بلندی برداشت 

 .و خودش را داخل خانه انداخت

با ورود سرباز به داخل خانه و همچنین صدای بلند خشایار که 

سکوت دقایقی قبل را کنار زده و فضای خانه را به جنگ و دعوا 

بیچاره را تا مرز کرد، بلند شد و همین، خانم الهوتی دعوت می

کرد. با عالمت سرم از مهدی که حاال با صدای وحشت هدایت می

ی زده خودشان را به محوطهبلند خشایار به همراه شهاب، شتاب

ی عزیز جون رسانده بودند. خواستم تا خانم الهوتی را از خانه

ی بی ی یخ زدهرفت تا مجدد بر فضای خانهفضای متشنجی که می

 .وزها حاکم بشود دور کنماحساس این ر

به سرباز به   با حرکتی از سوی مهدی، مرد عصبانی گر گرفت و

 :ای کرد و گفتسمت آن دو اشاره

 !ـ نگفتم سرباز؛ این دختر تو این محله آبرو برامون نذاشته

 :خواست ادامه دهد که با عصبانیت گفتم
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 .ـ حرف دهنت رو بفهم احمق، من مستأجر اینجام

 :و بعد شهاب اشاره کردم و ادامه دادمرو به مهدی 

ـ ایشون مهمون من و اون آقا هم برادرم هستن. توقع داری دختر 

مردم رو در حد کشت بزنی و ما هم کشک، بشینیم چیزی نگیم؟! هر 

چی باشه آدمیم مرد حسابی، ایشونم مثل خواهرم، وقتی صدای 

ن به دادشون رو شنیدم؛ حق بدین سرباز، وحشت کردیم. آخه چو

دونن که ایشون ی محل میتازگی مادربزرگشون فوت کردند، همه

 .تنها هستن، منم گفتم نکنه کسی مزاحمشون شده باشه

با تأسف پوزخندی زدم و به سر تا پای آن مرد به اصطالح محترم 

 :نگاهی انداختم و ادامه دادم

تونه خیلی تیزتر از صد تا دونستم، یه آشنا خنجرش میـ ولی نمی

 .ریبه باشهغ

 :خشایار آمد حرفی بزند که سرباز مانع شد و با تشر گفت

داری، من اینجام تا مشکل گم دور بر میـ وایسا ببینم، هی هیچی نمی

 .رو حل کنم

 :بعد رو به من با اعصابی داغون و حوصله سر بر گفت

 ـ قولنامه دارین دیگه؟

 .ـ بله قولنامه هست

 !ـ بیارش دیگه

ی عزیز جون راه افتادم و رو به سمت اتاقک خانه سری تکان دادم و

 :گر اتفاقات بود، گفتمبه خانم الهوتی که با دلهره نظاره

خواد، لطفا هر دوش رو بیارین؛ دیگه حقایق رو به ـ قولنامه رو می

 .عموتون گفتین، نیازی به الپوشونی نیست

تا  سری تکان داد و به سمتی پا تند کرد؛ چندی نگذشت که با چند
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برگه ی داخل دستش، خودش را به من رساند و برگه ها را تحویلم 

 .داد

تشکری کردم و به سمتشان رفتم و برگه ها را تحویل سرباز دادم. 

حوصله تر از این حرف ها بود، برگه ها را سرباز هم که انگار بی

ی حیاط رساند و رویش از دستم کشید و خودش را به سنگاب گوشه

ر سکوت مشغول خواندن محتویات برگه شد و بعد نشست و حاال د

 :از چندی، رو به ما گفت

 !ی سه ماه؟ـ چرا دوتاست؟ اونم به فاصله

اومدم حرفی بزنم که خشایار صدایش را باال برد تا حرفی بزنه که 

 :سرباز اجازه نداد و گفت

 .کنمـ تو میشه یک لحظه چیزی نگی؟ دارم با ایشون صحبت می

شایار کال خفه شد و دیگر چیزی نگفت که با سکوت با این حرف، خ

 .خشایار، سرباز منتظر به من نگاه کرد

پوفی از روی استیصال کشیدم و باالجبار تمام ماجرا را تعریف 

  .کردم

سرباز بی حوصله با اتمام حرفم، از روی سنگاب بلند شد و زیر لب 

 :ای عنوان کرد و نزدیکم شد و رو به من گفت” "چه مسخره

 !ـ توقع داری باور کنیم؟

 ـ کجاش غیرقابل باوِر؟

پسر آس و پاس   ـ همه جاش، مگه میشه یه پیرزن مریضو به یه

دانشجو که از قضا شغل درست و حسابی هم نداره بسپاری و بری 

 سی خودت؟! مگه فیلمه؟

 .ـ آقا من که به شما گفتم که پرستار اون خانم بودم

 !ـ مگه پرستاری خوندی؟
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 :هوتی که تا حاال ساکت بود، گفتخانم ال

ـ آقا من خودم پزشکم، ایشون اون کمک های امدادی که الزم بود 

دونستند، من هم ازشون طی چند مرحله تست گرفتم، نتایجش رو می

 .رو دارم هنوز

 :خواست واکنش نشون بده، که خشایار با غضب گفتسرباز می

ای نداشت ر سوسهـ هر چی اصال، گیریم راست بگن؛ اگه این دخت

   !آورد؟چرا نباید یک دختر رو برای پرستاری می

 :خانم الهوتی با عصبانیت روبه خشایار گفت

رسید؛ قبل این آقایون، چند مورد خانم بودند که ـ خودم عقلم می

تقاضا داشتند؛ اومدن و مدتی هم پرستار بودن اما اصال موردای 

بزرگم خواب بود و نیاز به خوبی نبودن. اوال که شب هایی که مادر 

استراحت داشت، دوستاش رو می آورد و بی اطالع من اینجا برای 

 .گرفتندخودشون مهمونی می

 :بعد با لحنی کنترل شده رو به سرباز کرد و گفت

تونستند باشند و آخر هفته ها ـ بعضی ها هم که خوب بودند، دائم نمی

 .گشتند شهرشونبرمی

تونستند تنها ساکن یک جا باشند؛ اکثر یون نمیبعدشم خانم ها مثل آقا

خانم های خوابگاهی برای مدت دو سه روز در هفته یا در ماه باید 

این آقا هم نیاز  می رفتند، من نیاز به کسی داشتم که دائم اینجا باشه.

فوری به یک خونه داشت تا بتونه راحت درسش رو بخونه و کارش 

از ایشون تست گرفتم و باتوجه به رو انجام بده؛ من هم مثل بقیه 

اینکه شرایطش رو داشتند، قولنامه نوشتیم و ایشون نقل مکان کردند، 

 .همین

سرباز که بی حوصله تر از این حرف ها بود، برگه های قولنامه را 
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توجه به سخنرانی خانم سمتم گرفت تا بگیرمشان و بعد رو به من بی
 :الهوتی گفت

 .کنیماداره، اونجا صحبت میـ شما باید با ما بیاید 

 *شهاب*

ای که آن مرد به عنوان عموی خانم الهوتی راه با تعجب به معرکه
کردم که با حرفی که سرباز زد کامال شوکه انداخته بود، نگاه می

شدیم؛ اصال نفهمیدم چی شد ولی وقتی به خود آمدم دیدم که امیر را 
ی وکه به در بستهبا خود بردند و من و مهدی و خانم الهوتی ش

ام ای که مهدی به شانهرویمان خیره بودیم و در نهایت با ضربهروبه
زد به من یادآوری کرد که باید فکری به حال وضعیت پیش آمده 

کنیم؛ بنابراین همگی سوار ماشین شدیم و به سمت آدرسی که سرباز 
 .داده بود روان شدیم

عموی المروتش را تا خود کالنتری، خانم الهوتی اشک ریخت و 
مورد اصابت نیش کالمش قرار داد، انگار که آن مرد نسبتاً محترم، 

ی ضربات کالمش قرار کنارش نشسته بود و او هم او را مورد حمله
 .دادمی

کردم اتفاق خاصی نیفتد راندم و فقط دعا میبا اعصابی داغون، می
اره شدن توانستم هیچ وقت خودم را ببخشم؛ من باعث آووگرنه نمی

 .کشیدعقلی من عذاب میخاطر بیامیر بودم و او هم به
نفری خودمان را   مدتی نگذشت که مقابل کالنتری ترمز کردم و سه

به کالنتری رساندیم؛ با دادن مشخصات خانه و توضیحات دیگر. 
کمی بعد هر سه روی صندلی های انتظار پشت در اتاق سرگردی 

 .د، منتظر نشستیمکه مسئول رسیدگی به پرونده بو
ای، باید در این توانستم باور کنم که به خاطر چنین مسأله احمقانهنمی

نقطه بنشینم و به دری خیره بشوم که امیر من، آنجاست و مشخص 
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 .نیست که چه اتفاقی برایش بیفتد
سعی کردم هر فکر منفی را از ذهن مشوشم کنار بزنم و فقط به این 

هیچ خبری از این حرف ها نیست و فکر کنم که دو ساعت دیگر 
ی عزیز جان و گردیم به همان اتاقک دنج باالی خانهبرمی  ما

شویم؛ آن مرد مزاحم هم به ی امیر میدوباره مهمان املت خوشمزه
 .کندخاطر سوء تفاهم پیش آمده از ما عذرخواهی می

خیالی باور ی این ها خیال خام بود که با خوشاما حیف که همه
 .م اتفاق بیفتدداشت

پرتنش که انگار برایمان ساعت ها به طول انجامید،   بعد از دقایقی
ی سرباز، به اتاق سرگرد هدایت شدیم و حاال در نهایت با اشاره

ای که شخصیتش ی تقریبا چهل سالههمگی مقابل مرد جا افتاده
کشید، نشسته بودیم. سرش پایین بود و صالبت خاصی را به رخ می

نوشت و ما ای که زیر دستش قرار داشت، میرا داخل برگهمطلبی 
هم همچنان خیره به او، منتظر صحبتی از جانبش بودیم که این 

 .سکوت تلخ و کشنده را اتمام بدهد
بعد از دقایقی که به کندی گذشتند، سرش را از زیر بلند کرد و نگاه 

شان از ی شمالی که ناش را به جمع حاضر داد و با لهجهسبز تیره
ای منتقل شده این داشت که از شمال به اینجا برای انجام وظیفه

 :است؛ رو به امیر گفت
 ـ شما پزشکید؟

 :امیر سری به طرفین تکان داد و گفت
 .ـ خیر

 :سرگرد اخمی بر چهره اش نشاند و گفت
 شدید؟ ـ پس چطوری پرستار خانم فرخی )عزیز جون( 

از پس اون چیزهایی که خانم  ـ من دوره های امداد رو دیده بودم،
 .اومدمخواستند بر میالهوتی ازم می
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 خونی؟ـ چی می
 .ـ دانشجوی سال آخر روانشناسی هستم

 .ی تفهیم تکان دادسرگرد سری به نشانه
ای را از داخل پرونده برداشت و دست امیر داد و گفت که با برگه

 .دقت بخواندش
ی گذشت، قیافهر که میامیر برگه را گرفت و مشغول شد؛ هر چقد

کرد که در اش بیش از پیش به وجودم استرس وارد میبهت زده
 :نهایت زیر لب با بهت گفت

 !ـ قتل؟
سرگرد که منتظر واکنش امیر بود، سری از روی تأیید تکان داد و 

 :گفت
 .ـ بله قتل

 :امیر با ناباوری گفت
 !ـ یعنی چی؟

رو به مرد جدی رو به رویم نگذاشتم ادامه بدهد، با دلهره و نگرانی 
 :کردم و گفتم

 !ـ میشه ما رو هم روشن کنید؟ چه اتفاقی افتاده؟
سرگرد که از اظهارات خشایار متوجه شده بود من دوست امیر 

 :هستم، گفت
 .ـ دوستتون کامالً براتون توضیح میدن

نگاهم از سرگرد به امیری کشیده شد که همچنان به دهان سرگرد 
گفت. طاقت نیاوردم و رو به امیر و چیزی نمیچشم دوخته بود 

 :گفتم
 .ـ امیر یه چیزی بگو

 :امیر با رنگی پریده گفت
 .فهمم چی میگنـ نمی
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ای نشسته بود و به این نمایشی که راه خشایار که تا حاال گوشه
 :انداخته خیره بود، گفت

 .مردگی زدهـ خودشو به موش
 :رو به من ادامه گفت

   .گذرمده، مادر منو کشته؛ من هم ازش نمیـ دوستتون قتل کر
انگار چیزی داخل مغزم منفجر شد! برای « قتل»ی با شنیدن کلمه

 .همین نفهمیدم چه شد، فقط به سمتش حمله ور شدم تا دهنش را ببندد

 *شهاب*

اش را گرفته بودم و به دیوار چسباندمش. خواستم بزنمش که یقه
ت و مانع از این شد که صورتش مهدی با قدرت دو تا دستم را گرف

 .را زیر پاهایم له کنم
گذاشت به سمتش مهدی از پشت، کمرم و دستانم را گرفته بود و نمی

 :قدمی بردارم؛ با عصبانیت رو به خشایار گفتم
یو ـ قبل اینکه از اون دهن کثیفت، حرفی بیرون بیاد اول ببین اسم ک

دستش به خون یک  از اوِن که بخواد بری. امیر من مبرا ترمی
 !انسان، اونم عزیزجون که اینقدر برای ما عزیز بود آلوده بشه

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

برادر من از غم از دست دادن عزیزجون که مثل مادرش دوستش  -
 .داشت، تا مدت ها غمگین و ناراحت بود

 :نفسی گرفتم و رو به سرگرد کردم و با غم و درماندگی ادامه دادم
این دیگه چه تهمتیه؟! مثل این می مونه که به یکی بگن مادرتو ـ  

دونین اون طرف چه حالی میشه؟! چرا الکی تهمت کشتی؛ می
 زنید؟می

سرگرد با عصبانیت به صندلی که قبالً نشسته بودم، اشاره زد و 
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 :گفت
زنیم، با مدرک حرف می ـ بشین اینجا ببینم؛ ما اینجا تهمت نمی

 .انقدر مطمئنی ایشون بی گناهه، مدرک بیار زنیم، تو هم اگه
 .ـ چه مدرکی دارین؟ اول شما مدرکتونو رو کنین

سرگرد با اخم به همان برگه هایی که به دست امیر داده بود و هنوز 
هم توی دست لرزانش خودنمایی می کردند، اشاره زد و رو به من 

 :گفت
 .خوای؟ بفرما اینم مدرکـ مدرک می

به امیری دادم   ام راگه ها نگاه کردم و نگاه بعدیبا استرس به بر
گفت. برگه که مات و مبهوت به سرگرد زل زده بود و چیزی نمی

ها را از دست سردش بیرون کشیدم و به محتویات داخلش چشم 
کردم ای کاش سوادی دوختم؛ هرچه قدر که می خواندم، آرزو می

ه شاهد این لحظه بودم کبرای خواندن نداشتم، یا حداقل کور می
  .شدمنمی

اما روزگار ثابت کرده که هیچ وقت، هیچ چیزی بر وفق مراد ما 
نیست و ما همچنان اسیر غافلگیری هایش هستیم. با دیدن شواهدی 
که عنوان شده بود، بیش از پیش مضطرب و ناامید شدم و تنها با 

 :ای سر دادمبهت رو به امیر ناله
 !ـ امیر؟

دانم چرا بقیه گفت؛ نمیده بود و چیزی نمیامیر اما سکوت کر
گفت. نگاهی به بقیه گفتند؛ کاش حداقل کسی چیزی میچیزی نمی

کرد، آن مرد هم همچنان کردم؛ خانم الهوتی با بهت امیر را نگاه می
ای پیش گیرش انداخته بودم، ی همان دیواری که لحظهعصبی گوشه

و روز فلک بارمان نگاه  تفاوتی به این حالایستاده بود و با بی
کرد؛ انگار قلبی در سینه نداشت و با قصاوت تمام به دنبال هدفی می

زد و توجیحاتی است؛ و اما مهدی، او انگار با سرگرد حرف می
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شنیدم؛ من تنها متن مقابلم را آورد اما من صدای او را نمیمی
 شد و مندیدم که انگار صوت داشت و مدام دور سرم اکو میمی

 .یارای باورش را نداشتم
محضر رئیس پلیس اداره ......... واقع در ........ استان تهران  )

 :عرض می شود
طبق بررسی های انجام شده از سوی اداره پزشک قانونی تحت 

نظارت سرگرد حاکمی و اطالعات جمع آوری شده از سوی 
اعضای رصد تحت نظارت سرگرد تهرانی؛ عنوان می گردد که در 

گاه روز دوشنبه و در تاریخ .......... مرحومه خانم ملوک صبح
فرخی توسط پرستارش آقای امیر بوستان که تنها و فقط در آن روز 

صبح در خانه حضور داشتند، از طریق تزریق داروی 
سمی ...........ایشان را به قتل رساندند و در حال حاضر مضنون 

 .روداصلی قتل این پرونده به شمار می
 .انگشت وی نیز حکم تأیید بر موارد فوق است اثر
با 

ا                                                                      تشکر
 مضا و اثر انگشت(

 

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد؛ امیر را بازداشت کردند و سرگرد 

انگار ی وسیقه هم نداد، حتی نگذاشتند با هم حرف بزنیم. حتی اجازه

 .واقعا قاتل گرفته بودند

آنقدر داغون بودم که نفهمیدم چطور از کالنتری بیرون زدیم و 

خواست چشمم به آن خانه خودمان را به کارگاه رساندیم. دلم نمی

بیفتد، برای همین از مهدی خواهش کردم که من را اینجا برساند؛ 

راه چاره  کرد. باید به فکرگرچه اینجا بودن هم دردی را دوا نمی
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ی دار بشود و ریشهبود وگرنه ممکن بود چنین تهمتی ریشه

 .مان را بخشکاندزندگی

ام شدم؛ ور بودم که متوجه صدای زنگ گوشیدر همین افکار غوطه

شنیدم، همین نزدیکی ها بود، شاید هم داخل جیب صدایش را می

سوییشرتی که تا االن تنم بود و حاال تن صندلی جلویی که جای 

نشستن امیر بود و آنجا طرح هایش را می زد، بود و منی که اینجا 

روی زیلوی همیشه پهن داخل کارگاه به ستون پشت سرم تکیه داده 

ام که به دنبال صاحبش ی مداوم و پشت سر هم گوشیبه ناله  بودم؛

زد، بی توجه بودم؛ شاید او هم مثل صاحبش از نبودن یار ونگ می

 .؛ اما حال او کجا و حال من کجااش عصبی استهمیشگی

ـ الاقل یکم خم شو بیا این گوشیتو بردار بنداز تو اون پارچ آب که 

 .دیگه رو اعصاب نباشه

ـ حوصله ندارم مهدی، بیا تو جواب بده؛ هر کی بود بگو شهاب 

 .مرده

مهدی با تأسف سری تکان داد و به سمت سوییشرتم رفت و گوشی 

اد آن بنده خدایی که پشت خط داشت را برداشت و باالخره به د

 .کشت، رسیدخودش را می

 :مهدی

ام یکی ـ بله بفرمایید؟!.... سالم......شمایین زن داداش؟.... من مهدی

از دوستان شهاب جان.... سالمت باشید، حال شما؟..... زنده 

باشید......شهاب؟! بله اینجاست، اما یکم حالش خوش نیست..... 

واین شما تشریف بیارید اینجا؟......بله بله کارگاهیم، خاالن؟!..... می

دونید؟...... بسیار خب، تشریف بیارید..، با آدرسش رو که می

 .اجازتون؛ خدانگهدار
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دونم مهدی چکار کرد و کجا رفت و چی شد اما بعد از گذشت نمی

گذشت، متوجه آمدن پریسا شدم، دقایقی که برای من طوالنی می

زد و او هم سر بسته برایش ماجرا را شرح رف میداشت با مهدی ح

داد. کمی بعد، متوجه صدای قدم هایش شدم و بوی عطری که به می

 .تازگی حس آرامش شیرینی را با خود به همراه داشت

کمی کنارم ایستاد؛ وقتی متوجه هیچ واکنشی از طرف من نشد، کفش 

و نگاهش را هایش را درآورد و خودش را روی زیلو کنار من نشاند 

 :توی صورتم به گردش درآورد و در نهایت زمزمه وار گفت

 !ـ شهاب؟

نگاه غمدارم را به چشم هایش هدیه دادم، چشم هایی که امروز بیش 

 .از هر روز دیگری، زیباتر جلوه گر بودند

 :ادامه داد

 ـ چه اتفاقی افتاده؟! امیر چیکار کرده؟

 :بی اراده و مظلوم گفتم

  !نی؟کـ تو باور می

 !ـ معلومه که نه

 !ـ چطور میشه یکی که جای مادرِش بکشه؟

 !ـ شهاب؟

 .تونه قاتل باشهـ پریسا، امیر من نمی

 :با ناراحتی گفت

 .دونم شهاب جانـ می

 .ـ باید یه کاری کنیم، امیر نباید امشب اونجا باشه؛ نباید

 با گفتن این حرف، سراسیمه از جایم پا شدم و به سمتی رفتم، اما

 .کردمدوباره برگشتم و به دنبال گشتن چیزی این پا و اون پا می
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پریسا که هراسان بودنم را دید، از روی زیلو بلند شد و بدون اینکه 

ی آستین لباسم را گرفت و کفش هایش را بپوشد به سمتم آمد و گوشه

 :گفت

ـ شهاب؟ این چه حالیه؟! لطفاً آروم باش. این حال خراب، کشنده تر 

 .طراب آور ترِ و اض

خوام آروم باشم؛ امیر من طاقت به دوش تونم، نمیـ نمیشه، نمی

 .کشیدن بار چنین تهمتی رو نداره

ای ایستاده بود با عصبانیت مهدی که تا االن ساکت و مغموم گوشه

 :سمتم آمد و من را به پشت سر هل داد و گفت

دونیم ـ شهاب، چه بخوای چه نخوای این تهمت هست، من و تو می

امیر بی گناِه؛ اون سرگرد که عمری تو این راه مو سفید کرده و 

استخوان ترکونده که مثل من و تو نیست! اون االن دقیقا نقش یه 

گیره و اصال هم توجه نداره دشمنی رو داره که طرف مقتول رو می

که امیر یه مرد درس خونده و خودساخته است و اونقدر مظلوِم که 

رسونه چه برسه به یه پیرزن درمونده ه هم خیر میحتی به یه مورچ

 .که از دار دنیا هیچی نداره

شه؛ امیر به آه اینکه بشینیم زانوی غم بغل بگیریم هیچ دردی دوا نمی

ی من و تو نیاز نداره، به استحکاممون بیشتر از هرچیزی نیاز و ناله

 .داره

ای مخمصهبا اینکه همه حرف هایش حقیقت بودند اما باور چنین 

خواستم قبولش کنم اما انگار، برایم غیر قابل هضم بود و من نمی

بودن در این مرحله از زندگی، یک واقعیت انکار ناپذیر از 

سرنوشت تلخمان بود که با تمام قدرت سعی در پس زدنش داشتم 

ولی قدرت آن از من خیلی بیشتر بود که بر ماندنش پافشاری می 
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ذیرش آن، دنبال راهی برای مقابله بودم، کرد و من، ناگزیر در پ

 .شدشاید راهی باز شد و از این تنگنا رهایی حاصل می

آن روز هرچه تالش کردیم، سرگرد شیفت قبول نکرد تا وسیقه 

بگذاریم و امیر را بیرون بیاوریم. آن روز و روزهای بعد هم همگی 

یم؛ حتی دویددنبال راهی برای آزادی امیر این کوچه و آن کوچه می

شان را ی پدریی خانهحامد و خواهرش با فهمیدن موضوع، وسیقه

آماده کرده بودند، چه فایده که برای فرد مضنون به قتل، حتی وسیقه 

 .هم جوابگو نبود

دانستم خشایار از کجا فهمیده بود مادرش به قتل رسیده که با نمی

فهمیدم  شکایت موضوع را پیگیری کرده است، اما یکی دو روز بعد

ی پزشک قانونی با او به عنوان یکی از نزدیکان ارشد که از اداره

عزیز جون تماس گرفته بودند و موضوع را در میان گذاشتند 

اند و از او ی دارویی ارائه دادهمدارک دال بر تزریق ماده  و

خواسته بودند هر چه زودتر برای پیگیری موضوع خودش را به 

اش تماس انستن این موضوع با برادرزادهایران برساند. او با د

اش کند؛ وقتی فهمید که برادرزادهخبری میگیرد و اظهار بیمی

خبر   کند که اوگوید، فکر میی این موضوع چیزی نمیدرباره

اش از قصد و غرض بوده؛ چند روز بعد به قصد اطالعیداشته و بی

ز آن دختر که اش در ابتدا برای زهرچشم ازادهشکایت از برادر

ی ی خانهی مادر بزرگش مستقر است، روانهدانست در خانهمی

شود که با او مواجه شده و آن قشقرق را به بار اش میپدری

آورد، با دیدن امیر در آن خانه، آن هم به عنوان پرستار سابق می

مادرش، شک دامن زده در ذهن مریض و متوهش آن مرد، امیر 

 .کندی کالنتری میرد و او را روانهگیبیچاره را هدف می
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گذشت؛ هر روز از این حاال دقیقاً چهار روز بود که از نبود امیر می

انجامید و این خیلی سخت بود. چهار روز، برایم سال ها به طول می

در این مدت حتی حامد هم به همراه خواهرش کمک حالم بودند و به 

در به در به دنبال راهی  رسیدند؛ من و مهدی همکارهای کارگاه می

کردیم به بن بست برای آزادی امیر بودیم ولی هر کاری می

خوردیم؛ چندین بار هم در حد کتک کاری با خشایار پیش رفتم می

شدیم و او با مظلوم نمایی اما بعد با وساطت مهدی از هم جدا می

آورد، بیشتر من را عصبی ادای پسری داغدیده را از خود در می

خواستم تک تک استخوان های گردنش را ای که میرد، به گونهکمی

سگ های محل   شامی رویایی،  از هم منفصل کنم و بعد به عنوان

 .را غافلگیر کنم

روی یکی از کنده های چوبی، همان جایی که همیشه با امیر 

نشستیم، نشسته بودم و در فکر راهی برای آزادی امیر در ذهنم می

ام را در انتهای اید بتوانم با خاک هایش، افکار منفیکندم؛ شچاله می

 .ذهن چال کرده و بعد آن ها را در نطفه خفه کنم

با صدای پریسا که نیم ساعتی بود آمده بود تا بر حسب عادت این 

 :اش برایم مرهم باشد، به خود آمدمچند روزه

 !ـ تنها نشستی

 :فتمنفسی کشیدم و بدون اینکه حالتم را تغییر دهم، گ

 .خوام تنها باشم، اما پیش میادـ نمی

 .ـ من که هستم

 :با گفتن این حرف، آمد و کنارم نشست و با آهی ادامه داد

 .بینیـ هرچند تو همیشه منو کمرنگ می

جا شدم و کرد؛ کمی جابهبا تعجب نگاهش کردم که با غم نگاهم می
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ساس اش دقیق شدم؛ آنقدر که معذب شدنش را احبیشتر در چهره

 :ربط زمزمه کردمکردم، دیری نگذشت که کامالً بی

  .تر میشیـ چشمات رو دوست دارم؛ غمگین میشن، مظلوم

 .ـ چه ربطی داشت

 .فهممگیرم؛ حرف نگاهت رو میـ ربطش به ایِن که نادیدت نمی

 خوای خودت رو تبرعه کنی؟ـ می

 :لبخندی زدم و گفتم

 .ات بگیرمتونم نادیدهـ نه؛ نمی

کنم تو از روی بی س این چه حسِی که دارم، چرا احساس میـ پ

 تفاوتی کنارمی؟

 .ـ من فقط گرفتارم

 :با ناراحتی گفت

دونم این یه دونم ناراحتی که دوستت چنین شرایطی داره، میـ می

اتفاق غیره منتظره بوده و هضمش برات سخت بوده، اما من توقع 

یرون بیای نه اینکه توی دارم تو محکم باشی و از امتحانات سخت ب

 !خودت فرو بری

اش نگاه کردم و دوباره شیطان درونم با تعجب به این هجوم یک باره

 :شروع به وول خوردن کرد، چرا که گفتم

 .ام، فقط گفتم گرفتارمـ من که نگفتم گرفتار چی

 :با اخم گفت

 !ـ مشخصه گرفتار چی هستی

 !ـ خب خانوم، من گرفتار هستم؛ گرفتار؟
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یک لحظه » ا فراموش کردن آنچه که می خواستم برایش بگویم ب
ی مورد نظر، در جیب نثارش کردم و به دنبال یافتن برگه« وایسایی

نوشتمش، آن کت کتانم، مشغول شدم؛ مطمئن بودم که آن روز که می
 .را در جیب همین کت گذاشتم

 :با دیدن حالتم گفت
 گردی؟ـ دنبال چی می

ای که به خواستم کمی صبر کند و با یافتن نامه با اشاره سر از او
 :گشتم گفتمدنبالش می

 :ـ حاال اینو گوش کن ببین من گرفتار چی شدم
ـ من گرفتار گرمای لذت بخش تابستان تب عشقت در نخلستان این 

کنم که مزه ام و خرمای چشم هایت را برداشت میتاب شدهقلب بی
 .کندیرین میام را شاش، کام تلخ روزگار گذشته

با تمام شدنش، نگاهم را به اویی که حال با بهت و تعجب جمع شده 
 :کرد، دوختم؛ در نهایت گفتمدر چشمانش نگاهم می

 ـ دیدی گرفتار چی شدم؟
 :سرش را تکان داد و لبخند محوی زد و گفت

تونی حفظ کنی؟ آخه من دلمو به چیه تو خوش ـ حتی یه متنم نمی
 .کنم

 :اال انداختم و گفتمابروهایم را ب
 !دم؟ـ پسر به این خوبی، ببین چه قدر احساسات به خرج می

 .ـ ولی با اینکه زیاد فکر کردی، دوسش داشتم
 .خوای دوسش نداشته باشی؟ فسفر سوزوندمـ می

 :سری از روی تأسف تکان داد و گفت
 .ـ آفرین به این نبوغت

 .ـ چاکریم
 :ه من گفتلبخندی زد و از جایش بلند شد و رو ب
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ـ حاال که تو منو با این نبوغت غافلگیر کردی، منم برات یه 
 .سورپرایز کوچولو دارم

 :ابرویی باال انداختم و با کنجکاوی گفتم
 !ـ چی؟

ـ از کوروش خواستم به خاطر نفوذی که داره یکی رو بپزه تا تو 
 .بتونی امروز امیر رو ببینی

 :ستم و گفتمرویش نشبا شتاب از جایم پا شدم و روبه
 ـ جدی میگی؟

 :سری تکان داد و با لبخند گفت
 .ـ آره

 !تونم ببینمش؟ـ کی می
 .ـ همین امروز

 !ـ پس بریم دیگه
 !ـ با این عجله؟

 .ـ همین االنشم دیر شده
پا تند کرد و در همان   ام را دید، به سمت داخل کارگاهوقتی عجله
 :حال گفت

ه بپوشی، اینجوری که ـ یه لحظه صبر کن برم یه چی بیارم ک
 !چاییمی

 :در همان حال با صدای بلند رو به او کردم و گفتم
 .ـ تا تو میای منم ماشین رو روشن کنم

 :بیرون آمد و گفت  مهدی که صدایم را شنیده بود، از داخل کارگاه
 ـ چه خبره! چی شد یکدفعه؟

 :افتادم، گفتمدر حالی که به سمت در اصلی کارگاه راه می
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 .ریم بازداشتگاهریم میـ دا
ی کارگاه انداختم دیگر چیزی نگفتم و خودم را به بیرون از محوطه

و کمی بعد به همراه مهدی و پریسا در راهروی کالنتری منتظر 
 .بودیم تا سرباز مطلعمان کند

با این که از قبل هماهنگ کرده بودیم اما یک ساعتی معطل شدیم تا 
را ببیند. باالخره با هزار دنگ و فنگ  اجازه دادند فقط یک نفر امیر

و کاغذ بازی اجازه را صادر کردند تا رفیقم را ببینم؛ کسی که تا 
دیروز بغل گوشم بود و حاال برای دیدنش باید از این و آن اجازه 

رحم است؛ وقتی که چیزی گویند دنیا بیگرفتم؛ جدا راست میمی
برد تا از کفت میرسد، برایت عادت و دوست داشتنی به نظر می

تواند آن ها را کند که میبرای رسیدن به آن تقال کنی، به تو ثابت می
کند که بیش از هر زمان از تو بگیرد و دقیقا زمانی این کار را می

دیگری به آن وجود با ارزش نیاز داری و حس من دقیقاً در آن 
 .لحظه این چنین بود

به جسمی پوشیده از  با ورودم به اتاقک کوچک مالقات، نگاهم
ی این روزهای سختش گره خورد و تیرگی ته ریش مانده بر چهره
دانستم او را به پاس مظلومیتش مجازات جدا نشد؛ به برادری که نمی

کنند یا به خاطر سکوتش تنبیه؟! او را به خاطر در آوردن نان می
دانستم گیرند یا به خاطر هوش سرشارش؟! نمیحالل به سخره می

 !اش را غصه بدانم یا دشمنان این روزهایش را؟مادری بی
دانم این هم تقصیر من دانستم چرا در این نقطه است، اما مینمی

است؛ من برادر نبودم که او را از عمارت خسرو بیرون انداختم و 
 .خواستمعقلی من گرفتار است و من این را نمیخاطر بیحاال او به

ی پر از چند ثانیه طول نکشید که از جادهتمام این فکر ها شاید بیش 
ای عمیق تالطم ذهنم گذشت و در اعماق فکر های شلوغم در دره

سقوط کردند و محو شدند؛ اما بعد از آن نگاهم به نقطه ای دقیقاً 
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مقابل آن جسم تکیده اما محکم این روزهای زندگی ام افتاد، به 
آن به زحمت  ی کوچک روی میز که شمعی نیمه سوخته درکلوچه

 :ای از گذشته داشتفرو رفته بود و سعی در یادآوری خاطره
 !فوتش کن دیگه -»

 :سرش را باال داد، رو به او گفت
 .ـ نه دیگه اول تولد تو بوده، تو بزرگتری

ـ اما مامان طوبی همیشه میگه آدم بزرگا باید فداکاری کنن، منم 
 .دوست دارم تو فوت کنی

 .ن، بعد من فوت کنمـ باشه ولی تو آرزو ک
 :سرش را کمی تکان داد و گفت

 .ـ باشه
چشم هایش را بست و بعد از زمان اندکی آنها را گشود و رو به 

 :شهاب کرد و گفت
 .ـ آرزو کردم همیشه با هم دوست بمونیم

 :شهاب لبخندی از روی شوق سر داد و گفت
 .ـ آخ جون

 :مکثی کرد و از روی شوق ادامه داد

تو تلویزیون همیشه میگه وقتی موقعی که شمع تولد رو اون آقاهه  -
گیره و کنین آرزو کنین، چون خدا آرزو هاتونو از شمع میفوت می

کنه، برای همینه که شمعا خاموش اونا رو به واقعیت تبدیل می
 .میشن

اندیشید با شوق لبخندش را عمیق بخشید و امیر که همچون شهاب می
 :در جواب شهاب گفت

 .طوِر؛ ما باید همیشه دوست بمونیم چون خدا خواستهـ همین
هر دو آن شب زیر شیروانی عمارت خسرو که همانند چتری تن 
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کرد، سکنی امان باران پاییزی محافظت میهایشان را از شالق بی
گزیده بودند؛ به تیتاب روبه رویشان به عنوان کیک تولد 

 .ا کرده بودندی روی آن اکتفنگریستند و به همان شمع سادهمی
خبری از هدیه های گرانبها و ارزشمند زینتی نبود، آن دو مهر 

برادری را به یکدیگر هدیه داده بودند، شاید این هدیه برایشان از 
نمود و این یک موهبت بود که آن ها تنها هر چیزی با ارزش تر می

 «.یکدیگر را داشتند
یز، لبخندی تلخ ی روی مبا یادآوری خاطرات گذشته و دیدن کلوچه

ناخواسته روی لب هایم شکل گرفت و آن یادآور این بود که هنوز 
کردیم اگر بزرگ شویم دیگر از آن غصه کشیدیم؛ فکر میباید می

های دوران کودکی خبری نیست، اما انگار غصه های کودکی، 
شدیم، غصه ها هم کوچک و کم نیرو بودند و هر چه بزرگ تر می

اه و همقدم با ما رشد کنند و خودشان را به قد و گرفتند همریاد می
شدند که به ناگاه مان ناراحت میی ما برسانند، گویی از شادیقواره

 .ای مهلک قصد تخریب این نیروی جوانی را داشتندبا ضربه
 :با صدایش به خودم آمدم و قدمی به سمتش برداشتم

 !ـ چرا اونجا وایسادی؟ بیا بشین
ندلی را کنار کشیدم و نشستم، چیزی نگفتم و به نزدیکش که شدم، ص

 :کلوچه ی روبه رویم خیره شدم ولی کمی بعد زمزمه کردم
 .ـ یادم نبود

 .ـ اما من یادم بود
 .ـ درست مثل من

 :آهی کشید و گفت
 .ـ آره، درست مثل تو

 !ـ جالبه نه؟
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مونه اما تولد همو یادمون ـ اوهوم، تولد خودمون یادمون نمی
   .مونهمی

 .ـ دوست ندارم اینجا بودنت رو

 :بی مقدمه گفت

 .گناهمـ من بی

امان این چشم هایم را کمی در کاسه چرخاندم تا مانع از ریزش بی

 :قطره های مزاحم شوم و انگار موفق هم بودم؛ بنابراین گفتم

 .دونمدونم، میـ می

سرش را پایین انداخت و بعد از اندکی زمان، مجدد نگاهش را به 

 :ی روی میز کشاند و تلخندی زد و گفتلوچهک

 خوای شمع تولدت رو فوت کنی؟ـ نمی

 !ـ نه

 !ـ چرا؟

 .خوام آرزوهام رو خدا برآورده کنهـ چون نمی

 !ـ چرا؟

 :با مظلومیت گفتم

 .کنهـ چون خدا همیشه اذیتم می

 !ـ بهونه گیر شدی

 .ـ نشدم

 .ـ یکم دیگه صبر کن

 :وزخندی زدم و گفتمپ

 خسته نمیشه از اینکه همیشه ناراحتیمون رو میبینه؟ـ خودش 

 !ـ شهاب جان

 :نگذاشتم حرفی بزند بنابراین گفتم
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 خیال باشی؟تونی اینقدر بیـ چطور می

 .خیال نیستم، کاری ازم بر نمیادـ بی

 !تونی که از خودت دفاع کنیـ می

 .ـ من هنوز نتونستم این اتفاقو هضم کنم، بهم زمان بده

 .ه باید زمان بده من نیستمـ اونی ک

 .افتهـ نگران من نباش، اتفاقی نمی

تونم امیدوار باشم که برات اتفاقی ـ ازم نخواه نگرانت نباشم، ولی می

 .افتهنمی

ی روی میز کشیده شد، لبخندی تلخ را مجدد نگاهم به سمت کلوچه

  :مهمان لبانم کردم و رو به امیر زمزمه کردم

 ـ یادته؟

ی مقابلش داد و با یادآوری اش را به کلوچهبع نگاه خیرهاو هم بالط

 :گذشته، پلکی زد و گفت

 .ـ آره یادمه، خاطرات گذشته هیچ وقت فراموش نمیشن

خواست هیچ ای تکرار نشه، دلم نمیی تلخ دیگهشد گذشتهـ کاش می

 .وقت تو این نقطه باشیم

 .ـ هیچ کس اینو دوست نداره شهاب

 !ودن نیستیـ تو الیق اینجا ب

 .ـ خیلی ها نیستن

 .کنیـ تو با همه فرق می

سرش را پایین انداخت و بعد دستش را پشت سرش چلیپا کرد و 

 :مجدد سرش را باال آورد و از روی ناچاری زمزمه کرد

 !ـ شهاب؟

ام متوجه شدم این بدترین نتوانستم مقاومت کنم، با خیس شدن گونه
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وانستم در آن قرار بگیرم؛ هیچ چیز تام بود که میای از زندگینقطه

توانست سد محکمی که دور خود ساخته ام را بشکند جز ناامیدی نمی

امیری که همیشه دم از امید و زندگی دوباره میزد، و حاال من همان 

ام شکسته است و غصه شهابی هستم که از سر ناچاری، سد وجودی

 .اندهایش جاری شده

؛ او االن به روحیه نیاز داشت و من سعی کردم خودم را کنترل کنم

گرفتم، بنابراین دستم را جلوی دهانم با این حالم آن را از او می

 :گرفتم و نفسم را به شدت فوت کردم و گفتم

 .ـ نگران نباش، من همه چی رو درست میکنم؛ توکل کن به خدا

 :سری تکان داد و گفت

 خوای شمعتو فوت کنی؟ـ نمی

م را جلو بردم و شمع آرزوهایم را خاموش لبخند تلخی زدم و سر

 *امیر*کردم، خدا را چه دیدی؛ شاید خدا آرزوهایم ر

گوشه ی بازداشتگاه، جایی نزدیک در آهنین نشسته بودم؛ نمازم را 

خوانده بودم و حاال مشغول ذکر های بعد از نمازم بودم. تسبیح 

شغول ام کمک بگیرم؛ همینطور منداشتم و مجبور بودم از حافظه

 :بودم که یکی از هم اتاقی ها با لحن خاص خودش گفت

 ـ چی میگی زیر لب؟

نگاهی به جانبش انداختم و جوابش را ندادم، لزومی نداشت که هم 

 :صحبتش بشوم، اما او انگار ناخوش بود که گفت

  ـ ورد میگی؟

 :پوزخندی زد و ادامه داد

  ـ نکنه اهل جادو و جمبلی؟

 :که یکی دیگر با حالت تمسخر اضافه کرد نگاهی به دوستانش کرد
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 .ـ آقا رو

پشت بند این حرف، همگی شروع کردند به خندیدن و دوباره همان 

نشست، طوری که یک زانویش در  نفر اول آمد جلوتر و روبه رویم 

سینه اش و دیگری را دوال کرده بود، در حالی که زنجیر داخل 

 :چرخاند، گفتدستش را می

شنوه؛ اون فقط بلده آدمایی مثل من و تو رو میـ صداش نزن، ن

بکوبونه زمین و به ریش نداشتمون بخنده؛ هر چه قدر صداش بزنی 

 .کنهبیشتر گرفتارت می

 :کمی صدایش را پایین آورد و در نهایت گفت

خوای در امان باشی؟ ازش دوری کن، یکدفعه به خودت میای ـ می

 .و میشهات از این رو به اون ربینی زندگیمی

 :ناخودآگاه گفتم

 .تونمـ نمی

 :تکخندی زد و گفت

 .ـ این همه اون تو رو ول کرد، یه بارم تو اونو ول کن

 :سرم را پایین انداختم و گفتم

مونه ولی من از اینی ـ همین دیگه، من اگه رهاش کنم، اون تنها نمی

 .شمکه هستم تنهاتر می

 :نگاهی به سر تا پایم انداخت و گفت

خوره از این ت نمیاد بچه مذهبی باشی، اما به ریخت و قیافت میـ به

 .پاستوریزه ها باشی

 :از لحن حرف زدنش لبخندی بر چهره نشاندم و گفتم

 ـ حاال این خوبه یا بد؟

 .ـ نه خوبه نه بد
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 ـ پس چی؟

که مرد باید صداشو بندازه سرش وقتی یکی ـ خوب نی واسه این

تونه ازش دفاع کنه که معلوم میشه تو خواد حقشو قلفتی بگیره؛ بمی

 .اینجوری نیستی؛ بدم نه واسه این که زیاد درگیر و گرفتار نمیشی

 :چیزی نگفتم که گفت

 !ـ جرمت چیه؟

 :نگاهم را از او گرفتم و به زمین دوختم و گفتم

 .ـ بی گناهی

 .ـ اینکه جرم هممونه

 .ـ ولی بازم برام سنگینه

 ـ جدا چه کار کردی؟

 .تل کردم، ولی روحمم خبر ندارهـ میگن ق

 .کردم من خالفم، نگو که آقا از منم خالف ترِ ـ فکر می

 ...ـ گفتم که

 :نگذاشت حرفم را بزنم، بنابراین گفت

 .ی دارِ ـ همه همینو میگن، ولی سرانجامشون همون چوبه

 :کمی عصبی شدم، بنابراین گفتم
 ـ میشه بس کنی؟

 ـ حاال چرا برزخی میشی؟
 :صورتم کشیدم و بدون اینکه جوابش را بدهم، گفتمدستی به 

 ـ تو چرا اینجایی؟
 ـ از قیافم مشخص نیست؟

زد اما آنقدر ها هم نگاهی به چهره اش کردم، بزن بهادر می
اش هماهنگی جالبی ترسناک نبود؛ موی فرفری و سبیل های قیطونی
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را در صورت گردش ایجاد کرده بودند؛ دستان کلفتش اما توسط 
فردی با   جیر ریز و متوسطی اسیر شده بود؛ هیکل درشتش از اوزن

صالبت خلق کرده بود؛ سکوتم که طوالنی شد، انگار که به او 
 :برخورده باشد که با لحن عصبی گفت

 !بینی؟ـ چیه؟ چیز عجیبی می
لبانم از عصبانیت زود هنگامش، کش آمد؛ برای اینکه سوءتفاهم را 

 :برطرف کنم، گفتم
کردم چجوری بهت اجازه دادن زنجیر ستش، داشتم فکر میـ نه را

 !رو بیاری داخل
 :نگاهی به زنجیر داخل دستش کرد و گفت

 ـ به من میگن آقا حسن، چی فکر کردی داداش؟
 .ـ پس اسمت حسنه، اسم منم امیره

دستم را جلو بردم تا با او دست دوستی دهم، با دیدن دستم، زنجیر 
ه دست دیگرش داد و با کمی تعلل دستش را از داخل دست راستش ب

 :را داخل دستم گذاشت و گفت
 .ـ اومده بودم اذیتت کنم، نگو شدی رفیق

 :لبخندی زدم و گفتم
 ـ چرا اذیت؟

 .کنمـ با بچه مثبتا حال نمی
 کنن؟ـ مگه چیکارت می

انگار یاد چیزی افتاده باشد که پوزخندی زد و خودش را کنارم 
 :ام تکیه داد و گفتریرساند و به دیوار کنا

 .کشیم از همین بچه مثبتای المروتهـ هر چی می
 !ـ انگار بهت زخم زدن

 .ـ زخم؛ آره، اونم چه زخمی
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 .ا به واقعیت بدل کرد

ی دلش دیده بود، شروع حسن که انگار راهی برای پهن کردن سفره

 :به درد و دل کرد

خارج شد که مریض بود، برای خرج و مـ پدرم چند سالی می

کندم؛ تا به خودمون اومدیم دیدیم مون به هر جور بود جون میزندگی

آبجی کوچیکه بزرگ شد و وقت عروسیشه؛ به هر جور بود 

 .ی بختجهازشو جور کردیم و فرستادیمش خونه

 :پوزخندی زد و ادامه داد

ی بدبختی بود؛ مردک الابالی ی بخت نبود، خونهـ اما اون خونه

ی خواهرمو از زیر ر روز باید صورت مثل آینهدست بزن داشت، ه

کردیم؛ روزی که اومد خواستگاریش، یه دست و پای مردک جمع می

داد اهِل و مرد، دستش تسبیح بود و اونیکی انگشتر عقیق، نشون می

تسبیح شاه مقصودش ابزار فریب  دونستم انگشتر عقیق و اما نمی

هم گول ظاهر آروم و به خواهر ساده باور منه، من خر مثال برادر 

ظاهر مظلومش رو خوردم؛ پدر و مادر ساده تر از خودمونم که 

 .بدبخت تر از همه، خام حرفای قشنگش شدن

گذشت و همه چی به سرعت طی شد و آبجیه عروس شد؛ به یک ماه 

 .نرسید که دختره یه روز با چشم گریون اومد خونه

 :به جانبم انداخت و گفت نگاهش را که تا االن به روبه رو داده بود،

 دونی چی بهم گفت؟ـ می

 ـ چی؟

خواد ازشون گفت هر روز با یکی میاد خونه و از من میـ می

 .پذیرایی کنم

 :با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد
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ـ عصبی بودم، خیلی زیاد؛ با کمک چند تا از بچه های محل رفتیم 

م نامردی نکرد خورد زدیمش؛ اونمحل کارش، خفتش کردیم و تا می

 .بینیای که میانداخت این خراب شده و شکایت کرد و منو 

 :نفسی گرفت و ادامه داد

ی ممکنه برای ننه بابامون و اون دختر بیچاره بشه سایه  دونستمـ می

 .ی یکی آشناهانحس، واسه همین اونا رو فرستادم جنوب تو خونه

سیدم و اونم نذاشت بعد رفتن اونها بود که حساب اون مرتیکه رو ر

 .یک روز از کتک خوردنش بگذره و تالفی کرد

 :از روی ناراحتی و تأثر گفتم
 .شهکردم اینقدر نامرد باـ متأسفم، فکر نمی

 .ـ ما هم گول ظاهر مظلوم نماش رو خوردیم
 :آهی کشید و ادامه داد

شب سر راحت گذاشتم رو   ـ وقتی اومد خواستگاری آبجی کوچیکه،
مونم رنگ گفتم خدا رو شکر باالخره این آبجیخودم میبالشت؛ با 

 .بینهخوشبختی به خودش می
 :آهی کشید و با نفرت ادامه داد

یه شب شکم گرسنه سر رو بالشت گذاشتن شرف داشت به زندگی  -

ی پدرش نون خشک بویی از انسانیت نبرده؛ خونه با مردی که هیچ 

؛ هه، اینجا نون خشک و ی شوهرش بره بریونشد اما خونهپیدا می

ی بریونو کردن و اونجا، همون برهذاشتن تو سینی و تعارفش میمی

 .ذاشتبا کلفتی جلوی آقا می

 :پوزخندی زد و ادامه داد

 !خواستمـ این بود اون معنی خوشبختی که براش می

 :سری از روی تأسف تکان دادم و گفتم
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 .کردیـ کاش از همون اول شکایت می

اش چه پیش خدا بردم، نشست نگام کرد، دیگه از بنده ـ شکایتمو

 توقعی میشه داشت؟

 :ی ناراحتش انداختم، ناخودآگاه گفتمنگاهی به قیافه

 .ـ آخه تو از اولشم همین کار رو کردی

 ـ چه کار کردم؟

کردی اگه خواهرت با یک مرد ثروتمند ازدواج کنه، ـ فکر می

این اون مرد ثروتمند  خوشبخت میشه؛ در صورتی که فکر نکردی

تونه خواهرت رو خوشبخت کنه، خدای اون مرده که نیست که می

 .تونه خواهرت رو خوشبخت کنهمی

 :رو از او گرفتم و روبه رویم را هدف قرار دادم و زمزمه کردم

ـ مشکل ما آدمها اینجاست که دلمونو خوش کردیم به آدمای 

زندگیمونو برای  بینیم همون خداست که آدمایاطرافمون، نمی

ی اعتمادمون به امتحانمون فرستاده، اگه به اونها امید ببندیم، رشته

 .خودش رو با دستای خودمون پاره کردیم و این اوج بی انصافیه

 *شهاب*

برد، آن باال باالها کنم خدا چه لذتی میگاهی با خود فکر می
ا، بلکه کل نشیند و از زیر نگاه تیزبینش نه تنها این شهر شلوغ رمی

دهد، راز نشیند؛ حاجت میبین نگاهش به تماشا میجهان را زیر ذره
کوبد مان میشنود، با چوب داخل دستش گاهی بر سر شانهو نیاز می

که حواسمان به خودمان باشد، گاهی هم ما را به حال خود رها 
 ... کند و گاهیمی

ن ها هم از به شود که ما انساخلقت این جهان گاه آنقدر پیچیده می
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 .شویمتصویر کشیدن آن مقابل دیدگانمان خسته و درمانده می

نگرم درست حس فرد وقتی از این بلندی به این همه عظمت می
تواند عظمت خدا را درک کند و به ای را دارم که نمیدرمانده

آید و آن خودش بقبوالند که تمام این زیبایی ها تنها از یک نفر بر می
 .ت جز حضرت دوستهم کسی نیس

فهمم ام، دقیقا همان تصور را دارم، دقیقا نمیحال که اینجا ایستاده
این جهان چرا باید دست یک نفر باشد، آیا آن یک نفر از تشکیل 

ی اعمال چنین نظمی خسته نشده است؟! یا اینکه او در محاسبه
ه بیند؟! من را کبندگانش دچار اشتباه نمی شود؟! اصال او من را می

ی اتاقی هیچ، امیر من را فراموش نکرده است؟! برادرم در گوشه
تنگ و تاریک اسیر بی عدالتی روزگار شده است و خدا این را 

  !دید یا اینکه او امیر را با امثال خشایار اشتباه گرفته است؟می

غ به آنچه که مقابلم نمایان شده بود، دقیق تر شدم؛ شهر آنقدر شلو
رسید؛ آیا او داد دل من به گوش خودم هم نمیبود که حتی صدای 

شنید یا اینکه او هم مشغول است و وقتی برای صدای این دل را می
 من ندارد؟

در حال و هوای خود درگیر بودم که با صدای آشنای کسی با تعجب 
 :به سمتش برگشتم

 .ن بودم میای اینجامئـ مط

 !کنی؟ـ تو اینجا چه کار می

 :کمی بعد گفت م کشاند و روبه رویم ایستاد وهایش را به سویگام
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 ـ انتظار نداشتی من رو ببینی؟

 .ـ این چه حرفیه، فقط تعجب کردم

 .ـ یکدفعه گذاشتی رفتی، نگرانت شدم

تکخندی زدم و تغییر زاویه دادم و در نهایت همان جایی که چند 
 :لحظه پیش ایستاده بودم، ایستادم

 .افتهنمی ـ نترس، آدم بدشانس اتفاقی براش

 :لبخندی زد و کنارم ایستاد و گفت

ـ تو که بدشانسی، چرا منو تو سیاه چال حضورت راه دادی؟! نگفتی 
 .ممکنه از حضور شانس بد تو، منم آسیب ببینم

 :نگاهم را از روبه رو گرفتم و به چشمانش دادم و زمزمه کردم

ه صدبار ذارم توی این سیاه چال، اتفاقی برات بیفته؛ حتی اگـ نمی
 .بمیرم و زنده شم

 :مستقیم نگاهم کرد و بعد گفت

ی، ـ تو بد شانس نیستی، اینو باور داشته باش؛ اگر باورش داشته باش
افته. وقتی بگی بدشانسم، بد شانسی هیچ وقت اتفاقات بد برات نمی

 .رو صدا زدی و همیشه دنبالشی؛ لطفا این عادت بد رو ترک کن

 :نفس عمیقی کشیدم، گفتم

 .ـ دنیا اینو بهم ثابت کرده

 .ـ به دنیا ثابت کن که تو از اون قوی تری
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 کنی؟ـ جالب بود؛ اگه ثابت کردم، اون روز تو چکار می

 .دمـ بهت هدیه می

 زنی؟ـ بچه گول می

 .ـ نه اتفاقا، یه هدیه خیلی باارزش بهت میدم

 !ـ مثال؟

 .ـ بماند

 ـ یادت باشه بهم نگفتی؟

 .ـ حاال یکی طلبت

 :ای بعد گفتندید که ثانیهخ

 شیم؟یکدفعه گذاشتی رفتی، نمیگی نگرانت می -

 .خواست که باهاش دعوا کنمعصبی بودم، دلم جایی رو می -

 دعوا کردی؟ -

 نه راستش، بیشتر کنجکاو شدم که چرا ما؟ -

 .گیمجالبه که هممون همینو می -

 .کنیم که ظرفیت این امتحاناتو نداریمچون فکر می -

فهمیم که چی شد این توانایی به ما داده شد که باهاش و بعدش می -
 !کنار بیایم
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 .کرد نه با امیرکاش منو با خودم امتحان می -

 :چیزی نگفت که بی ربط ادامه دادم

 !ـ چجوری فهمیدی که اینجام؟

 !ـ دیگه دیگه

 !ـ شیطون شدی

 .ـ دیگه با شیطون جماعت گشتم

زدم و رویم را از او گرفتم و به  منظورش به خودم بود، تلخندی
 :روبه رو دادم و گفتم

 .ـ خوبه، دیگه باید شیطونی هامو به تو واگذار کنم

اش از سرمای خشک و با گفتن این حرف دوباره نگاهش کردم، بینی
شب های پاییزی به سرخی گراییده بود و صورتش را بانمک ساخته 

پیدا کرد، آن مردمک اش اتصال ایبود، نگاهم که به چشمان قهوه
کرد، نه تنها من را، ای، عجیب من را به ایستادن دعوت میقهوه

کرد تا این لحظه را با ای درنگ تشویق میبلکه جهانم را به لحظه
ی قلبم ذخیره ی درونش ثبت کند و در صندوقچهدوربین مداربسته

کند تا هر وقت این دل الکردار دلتنگ شد، مثالش را برای تماشا 
مقابل دیدگانش داشته باشد، اما حیف که جهانم چنین امکاناتی 

توانست این پدیده را ضبط کند و درون نداشت؛ ولی ذهنم که می
 .ت بسپاردی کوتاه مدت خود به امانحافظه

ناگهان بادی وزدین گرفت و شالگردن قرمز رنگ دور گردنش به 
ا از غرق ام سیلی زد و من رپرواز درآمد و به صورت گر گرفته
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شدن درون سونامی چشمانش به ارتفاعات بام تهران پرتاب کرد؛ 
ورزید گویی نسیم هوای پاییزی از بودنمان کنار یکدیگر حسادت می

و سعی داشت تا خلتومان را بر هم زند که دست و پایش را از 
کرد؛ به خود آمدم و دیدم که همچنان ی بینمان جمع نمیفاصله

گوید. سعی نگرد و چیزی نمیم من را میکنم و او هنگاهش می
 :کردم سکوت بینمان را بشکنم، بنابراین گفتم

 .ـ سرده، پاشو بریم

 .ـ نه

 :ابرویم را باال دادم و گفتم

 !ـ نه؟

 .خوام یه چیزی بهت بدمـ می

 !ـ چی؟

 :لبخندی زد و با شوق گفت

 .گردمـ یه لحظه بشین االن برمی

ت سرمان دوید؛ با تعجب به و با گفتن این حرف به سمتی پش
 .مسیری که چند لحظه پیش رفت، نگریستم

کمی بعد با یک سبد پالستیکی بزرگ، خودش را به من رساند، کمی 
 :نفس گرفت و بعد گفت

 .ـ بیا بریم اونجا
ای اشاره کرد که با چراغ کم سوی شهرداری و با دستش به گوشه

بود، به طرفش رفتم روشن شده بود، با دیدن مکانی که اشاره کرده 
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و سبد داخل دستش را گرفتم و بدون حرفی به سمتی که اشاره کرده 
 .بود، رفتیم

هر دو روی زمین های خاکی همانجا نشستیم و او از داخل سبدی که 
ی شکالتی بیرون آورد و همراه خود آورده بود، یک کیک دو نفره

ر از روی آن شمع گذاشت و روشنش کرد. به حرکات منظم و سرشا
نگریستم که چگونه بی ریا و به دور از هر گونه آرامشش می

تجمالت، قصد فهماندن توجهش را دارد؛ اینکه تولدم را در خاطر 
ای که در سر دارم و گاها دارد و با وجود اینکه این همه مشغله

کند و چوب کنم، اما او به بی وفایی من نگاه نمیفراموشش می
 .کوبداش را بر سرم نمیتالفی

 :کیک را جلوی صورتم گرفت و در چشمانم خیره شد و زمزمه کرد
 "تولدت مبارک"

نگاه از متن روی کیک که با سس شکالتی تولدم را تبریک گفته 
بود، گرفتم و به لبهایش دوختم که رنگ آلبالوی حک شده روی آن 

کردند تا نگاهشان کنم و از صدای نازک و ها، من را وسوسه می
شدند و به گوش جان که از کالبد آن آلبالو ها خارج میاش مخملی

ام بود؛ ی زندگینشستند، لذت ببرم. آن لحظه بهترین صحنهمی
اش را روشن کرده بود، ی آرایش کردهزمانی که نور شمع چهره

آمد که نقش لوازم آرایش را به خود بپذیرد، ای که کم پیش میچهره
ده بودند و او را متفاوت ساخته امشب پذیرای آن رنگ و لعاب ها ش

 .بودند
 :با صدایش به خود آمدم

 ـ منتظر چی هستی؟
 :لبخندی زدم و کمی جلو رفتم تا فوت کنم که گفت

 کنی؟ـ آرزو نمی
 ـ چه آرزویی کنم؟
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 :با تعجب گفت
 .ـ این همه آرزوی خوب هست

کمی فکر کردم، لبخندم پر رنگ شد ولی چیزی از آرزویی که در 
 :خورد، نگفتم؛ عوضش چشمکی زدم و گفتممی ذهنم چرخ

 ـ خب، آرزو کردم؛ فوت کنم؟
سری به معنای تأکید تکان داد و لبخندش را پر رنگ تر کرد. با 

اش کنم، من هم فوت کردنم با شوق دست زد؛ برای اینکه همراهی
کردیم و شروع کردم به دست زدن، در حالی که به یکدیگر نگاه می

دانم علت فعه هر دو شروع کردیم به خندیدن، نمیزدیم، یکددست می
خواستیم هر کدام به خندیدنمان چه بود، شاید خل شده بودیم یا می

نحوی درد خود را با خندیدن نشان دهیم یا اینکه.... نمی دانم، اما 
دانستم این خندیدن از سرخوشی نیست، از شوق نیست یا حتی از می

گفت ولی ی من که این را میدهروی یک خیال راحت هم نیست؛ خن
ی او هم درد داشت؛ درد او را نمی فهمیدم، همیشه چشمانش خنده

زد اما این گویای که ماجرای پنهانی بود که غم درونش را فریاد می
ی توانستم کشف کنم؛ مهم ترین دلیلش دختر خانوادهدرد را نمی

 .کامیاب بودن، بود

 :که شاعر عنوان کرده بودحال دلمان دقیقاً همان حالی بود 

 ".ریه غم انگیز تر استی تلخ من از گخنده"     

 :کمی بعد رو به من گفت
 ـ کیک بخوریم یا کادو رو باز کنیم؟

 !ـ کادو هم دارم؟
 .ـ آره، چرا که نه

به سبدی که با خود آورده بود سرکی کشیدم، با خود چای هم آورده 
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ی زیادی دارم؛ عالقه دانست من هم مثل امیر به چایبود؛ می
 :لبخندی زدم و گفتم

 .ـ اول چای
 :ابرویش را باال داد که ادامه دادم

 گیرم، اونم سرد میشه؛ نظرت؟ـ تا کادومو می
اش را به هم چسباند و به سری تکان داد و انگشت شست و اشاره

 :ی تایید باال آورد و گفتنشانه
 .ـ خیلی هم عالی

ای شد. به حرکاتش ان های شیشهمشغول ریختن چای درون استک
کردم که با ظرافت و مالیمت قصد ریختن چای درون نگاه می

کردم که با دختری که فلور استکان ها دارد؛ حتی فکرش را هم نمی
معرفی کند، اینگونه به مصالحه برسیم که حتی برای هم تولد بگیریم 

 .و در کنار یکدیگر احساس آرامش کنیم
دو نفرمان ریخته بود، کنار کیک شکالتی  چای را که برای هر

 :گذاشت و بعد گفت
 .ـ حاال برات سورپرایز دارم

ای چیزی نگفتم و همچنان محو حرکات لذت بخشش بودم که بسته
کوچک در اندازه ی دو در شش سانتی متری را از داخل کیفش 

 :بیرون آورد و با دو دستش جلوی صورتم گرفت
 .شیـ امیدوارم دوستش داشته با

ی فانتزی پیچیده شده بود و کادویی که با سلیقه درون یک جعبه
روی آن با ربان قهوه ای تزیین شده بود را با آرامش باز کردم، از 

 :دیدم واقعا شوکه شدم، برای همین گفتمدیدن آن چیزی که می
 ....ـ این که

 :نگذاشت ادامه دهم بنابراین گفت
 .ت داریـ ببخشید که اون چیزی نیست که دوس
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 .ـ نگو اینو، این خیلی قشنگه
بودی خیلی دوست داری ساز بزنی، گفتم از ساده ترینش  ـ بهم گفته 
 .شروع کنی

نگاه دیگری به سازدهنی داخل دستم انداختم، روی آن کلمات اس و 
اش به زیبایی حک ای سوختهی قهوهپی به رنگ کرم روی صفحه

 .دادشئ دوست داشتنی میی زیبایی به این شده بود و این جلوه
 :حالی گفتمبا خوش

 .ات رو دوست داشتم، واقعا غافلگیر شدمـ هدیه

 :لبخندش را حفظ کرد و در همان حال با ذوق گفت
 ـ واقعا؟

 :سری تکان دادم و با اطمینان گفتم
ـ همیشه دوست داشتم از جایی شروع کنم، هیچ وقت موقعیتش پیش 

 .اومدنمی
 :با تعجب گفت

 !اومد؟که شرایطش رو داشتی، برای چی موقعیتش پیش نمیـ تو 
 :کمی فکر کردم و گفتم

ـ به نظرم موسیقی، صدای دل رو فریاد میزنه؛ یه آدم سرخوش و 
ی اول نشناسیش و فکر کنی با چه آدم شاد رو ببینی شاید در وهله

سرخوشی طرفی، ولی کافیه تو ماشینش بشینی و با نوع موسیقی که 
فهمی این بابایی که تا آشنا شی، اونوقته که میگوش میده 

کردی چه درون شلوغ و گر بودی و با خودت فکر مینظاره  االن
فهمی که تصوراتت چیزی خالف بعد می  رنگارنگی داره، هی؛ ولی

 .واقعیت میگه
 :کمی بیشتر فکر کردم و مستقیم به او زل زدم و گفتم

حرف دلش رو بزنه؛ اون  ـ شاید یک دلداده هم بتونه با موسیقی
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هم باید با   زمانه که حرف دل برمال میشه و خودشو لو میده؛ من
صدای درونم هماهنگ شم، اما اونقدر مشغله و گرفتاری داشتم که 

 .نخوام به این زودیا برم سراغش

 :ابروهایش را باال داد و گفت
این ـ با اینکه توانایی حفظ کردن یک متن ساده رو هم نداری و بابت 

بینم نه بابا، شما هم بله، کردم، ولی میموضوع احساس تأسف می
 !کنیبینی اما شناگر ماهری هستی، خوب فلسفه بافی میدریاچه نمی

ای که برایش خوانده بودم، لبخندم عمیق شد و اش به نامهاز اشاره
 :گفتم

 ای از ذوق و هنرم، چی فکر کردی؟ـ پس چی خانم، من دریچه
 :تأیید تکان داد و گفت سری از روی

ـ خیلی خب حاال، زیاد خودتو تحویل نگیر که از مرد خودشیفته 
 .اصالً خوشم نمیاد

ام را احساس کردم که با دیدن به وضوح آویزان شدن لب و لونچه
 :ای سر داد و گفتام، قهقهچهره

ـ ناراحت نشو حاال؛ بیا چای رو بخور که با آب خنک چندان تفاوتی 
 .نداره

یوان چای را از دستانش گرفتم و بعد با برش کیکی که برایم ل
 .گذاشته بود، مشغول شدم

کرد؛ هر سال در کنار خاله امسال تولدم با سال های قبل فرق می
ی مامان طوبی را ی کیک خانگی و بدون خامهطوبی و امیر مزه

کردیم، سالها قبل هم با کلوچه و تیتاب برای هم جشن تجربه می
فتیم و حس برادری و مهر، کادویی بود که به یکدیگر تقدیم گرمی
آمد فلور و بهمن برایم تولد بگیرند اما کردیم. هیچ وقت یادم نمیمی

کادویشان به راه بود که البته هیچ وقت مورد پسند من نبودند و 
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ی اتاق بود. سال ها قبل دلم از ی گوشهسرنوشتشان سطل زباله
گرفت و چیزی جز لبخندی تلخ، میدنیای خاکستری اطرافم 

داد و یکنواختی و سکون در را مورد هدف خود قرار نمی پیرامونم 
ی حریری از ام تکرار می شد، اما این روزها سایهروزهای زندگی

ای از روزهای رنگ پرتقال و توت فرنگی را بر روی هاله
قصد  ام را رنگین ساخته وی زندگیدریچه ام می بینم که خاکستری

نفوذ به الیه های درونی وجودم دارد که یارای مقابله با آن را ندارم، 
ام را از چرا که خود خواهان چنین رنگین کمانی هستم که زندگی

 .سکون نجات دهد
گذارند که از این ام نمیاما حیف که مصیبت های تو در توی زندگی

حس عمیقی که درونم در حال شکل گیری است و روز به روز 
 .کند، لذت ببرماش بیشتر از روزهای قبل رشد میریشه

کرد، نفسی عمیق کشیدم و نگاهی دیگر به او انداختم که نگاهم می
 :چشمکی زدم و با لبخند گفتم

  .امـ نگاه های قشنگ قشنگ می کنیا! من بی جنبه
لبخندش عمیق تر شد و نگاهش را به آسمان داد و با لحن آرامی 

 :گفت

 
                  ی باالی سر بر ما نشانی میدهدآسمان آب  

  این ستون نیلی خوشگل کمند بر ما ندایی می دهد

      روز میالد تو است ای یار شیرین عزیز 

 در چنین روزی خداوند جلیل، ارمغانی می دهد  

لرزید، در آن لحظه اش شدم؛ آن لحظه قلبم نبود که میشوکه خیره
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رقصیدند و نوای دلدادگی سر مراه قلبم میتمامی اعضا و جوارحم ه
اش نشسته و این اصوات را دادند، گویی قاصدکی شاعر بر شانهمی
کند که این واقعیت است! اینجا، گوید و من کوردل را بیدار میمی

بام تهران، من و او تنها، در دل خلوت شب و کنار خدایی که باالی 
ی قلبمان مخفی ه در گوشهزنیم کسرمان است، حقیقتی را فریاد می

است و قصد نمایان خودش را ندارد اما ما با نگاه و اشعارمان قصد 
 .داریم تا تکانش دهیم بلکه به خود بیاید و نوای عاشقی را سر دهد

 :با حالی منقلب گفتم
 ـ چی گفتی؟

گذاشت شان را گرفته بود و نمیاشک چشمانش جلوی غم همیشگی
 :گفت حرف نگاهش را بخوانم ولی

 .ـ گفتم تولدت مبارک
 .ـ اینو نگفتی

 .ـ چرا همینو گفتم
 .ـ دوباره اون شعر رو بخون

 :خنده ای کرد و چشم هایش را باز و بسته کرد و گفت
 .اش به همون بار اول بودـ مزه

 :اخمی کردم و رو گرفتم و گفتم
 .ی لعنتیـ دختره

زی را از ای دیگر سر داد و چیزی نگفت، اما کمی بعد؛ چیخنده
ی سفید کیفش بیرون آورد و جلوی صورتم تکانش داد، نگاهم نامه

 :رنگ جلوی صورتم را شکار کرد که گفتم
 !ـ این چیه؟

 .ـ اینو آقا امیر داده که بدیمش به تو، البته اگه میشه خونه بازش کن
نگاهی به نامه سفید رنگ داخل دستم کردم و آن را داخل کت کتانم 

 :گذاشتم و گفتم
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 ـ ممنون، چرا اینو به خودم نداد؟
کرد اجازه بدن بریم مالقاتش، اینو داده بود به افسر که ـ فکر نمی

بدنش به تو، البته افسر هم گفته بود که نامه رو خونده که مطمئن 
بشن که ارتباط سری بینتون نیست، بعد از اینکه بررسی ها رو 

   .انجام دادن، اجازه دادند که نامه رو بدیم بهت
 .سری از تأسف تکان دادم ولی با این حال از او تشکر کردم

کمی دیگر نشستیم با هم حرف زدیم؛ از اتفاقات اخیری که رخ داده 
بود، از مصیبتی که گرفتار امیر شده بود و از تولدی که امیر برایم 

گرفته بود، وقتی فهمید که از روز تولدم خبر داشتم، پنچر شد و 
 :گفت

 .ودتر از من موفق شد تو رو غافلگیر کنهـ باز امیر ز
 :اش زل زدم و گفتمی وا رفتهبه قیافه

ـ شما که تاج سری بانو، اوالً هر گلی بوی خاص خودشو داره، 
بعدشم اینکه کی گفته که امیر منو غافلگیر کرده؟! شعر شما که 

 .بیشتر از هرچیز دیگه ای منو غافلگیر کرد که
 :و گفتمچیزی نگفت که نزدیکش شدم 
 ـ نگفته بودی حسادت هم بلدی؟

 :اخمی کرد و گفت
 .ـ اصأل هم اینجور نیست، امیر فقط برنامه هامو به هم زد همین

ـ میدونستی که حسی که امشب برام ساختی هیچ کس برام نساخته 
 .بود؟ حتی امیر

 :چیزی نگفت که ادامه دادم
رو ببینم، تو ـ امشب شب فوق العاده ای بود؛ تو باعث شدی که امیر 

برام تولد گرفتی اونم جایی که همیشه مأمن آسایش و آرامشمه، تو 
توی این مدت کوتاه منو شناختی و از عالیقم با خبر شدی، برام ساز 
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دهنی خریدی، چیزی که خیلی دوسش دارم و حتی خودمم تو فکرش 
 ....نبودم و اینکه امشب

موهای افتاده چیزی نگفتم و عوضش به صورتش خیره شدم که باد 
اش را به بازی گرفته بود، دستم را جلو بردم و تارهای روی پیشانی

اش هدایت کردم، شال اش را به داخل روسریابریشمی روی پیشانی
 .گردنش را مرتب کردم و تصویرش را در ذهنم به ثبت رساندم

اش از سرمای هوای مهر ماه به سرخی کرد، چهرهمبهوت نگاهم می
و از او تصویری دلنشین ساخته بود، برای اینکه از  گراییده بود

 :نبرد چشمانش با ماهیچه ی سرخ درونم فرار کنم، گفتم
 .ـ بهتره بریم دیگه

 .و با گفتن این حرف از جایم برخاستم

سبد را در دستانم گرفتم و از آنجا دور شدیم. وقتی که به ماشین 
وابش برده رسیدیم متوجه مهدی بیچاره شدیم که پشت فرمان خ

 :است؛ با تعجب رو به پریسا پرسیدم

 !ـ تو با مهدی اومدی؟

با شنیدن سوالم، انگار که یاد چیزی افتاده باشد، با دستش روی 
 :صورتش زد و با ناراحتی گفت

 .ـ ای وای آقا مهدی رو یادم رفت که

 :با دیدن واکنشش تا ته ماجرا را خواندم و با بهت گفتم

  و ساعت تو ماشیِن؟ـ یعنی مهدی بیچاره د

سرش را پایین انداخت و دستانش را در آغوش هم سوق داد و با 
 :مظلوم نمایی گفت
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 .ـ ببخشید

دانستم بنشینم این تصویر را به نظاره بنشینم با دیدن این حالتش نمی
تر و دنیا را متوقف کنم یا اینکه بگذارم دنیا بگذرد و تصاویر جدید

 .رون دفترچه خاطرات قلبم ثبت کنماز این موجود این روزهایم د

سبد را روی زمین گذاشتم و برای فرار از موقعیت به وجود آمده، 
خواستم در به سمت درب ماشین رفتم تا بیدارش کنم؛ اولش می

ی ماشین را باز کنم و با مالیمت بیدارش کنم اما دیدم اینطور صفای
ه متعجب شده ندارد؛ با اشاره از پریسا خواستم چیزی نگوید، او ک

کرد، من که موقعیت به بود، چیزی نگفت و فقط منتظر نگاهم می
ام را از وجود آمده برایم یک فرصت طالیی بود، ذوق زده گوشی

 .جیبم بیرون آوردم و دست پریسا دادم تا این لحظه را فیلم بگیرد

پریسا که فهمید قصدم چیست، اولش مخالفت کرد که با کمی خواهش 
احت م؛ وقتی فهمیدم فیلم در حال ضبط است، خیالم راش کردراضی

 .شد و به سمت ماشین راه افتادم تا عملیات مهدی کشون راه بیندازم

با رسیدنم کنار ماشین خیالم راحت شد، نفسی کشیدم و با شمارش 
 :معکوس شروع کردم

 .ـ یک، دو، سه؛ حاال

 :میکدفعه با هر دو دستم روی شیشه ی ماشین زدم و فریاد زد

 ....ـ کمک، کمک، کمک، کمک

با این حرکتم، مهدی بیچاره از خواب پرید که هیچ، فکر کرد داخل 
اتاق خودش خوابیده است؛ چون صندلی ماشین را خوابانده بود و 

خواست بلند شود که سرش به سقف ماشین خورد، حاال در این 
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را حالت هم مدام داد می زدم و بیچاره قدرت تجزیه و تحلیل اطراف 
ی خنده آوری برایمان ساخته بود، از دست داده بود؛ همین منظره

مهدی که کمی هشیار شده بود؛ با دیدن من به خودش آمد و در 
دنبالم کرد، « مگه دستم بهت نرسه چ»ماشین را باز کرد و با گفتن 

من هم پا به فرار گذاشتم و پشت پریسای بیچاره که در حال فیلم 
 .تمگرفتن بود، پناه گرف

مهدی که دستش به من رسید با عصبانیت با ضرب دستش نوازشم 
 :کرد و گفت

 ـ تو آدم نمیشی نه؟

 :بعد رویش را سمت پریسا کرد و گفت

 .ـ از تو آبجی توقع نداشتم همبازی این افریته شی

پریسا که از خنده و خجالت سرخ شده بود، با شرمساری لبخندی زد 
 :و گفت

 .تقصیرممن کامالً بیام آقا مهدی، ـ شرمنده

 :ای سمتم کرد و ادامه داداشاره

 .ـ این منو اغفال کرد

 :با تعجب رو به مهدی کردم و گفتم

 .ـ زن هم زن های قدیم، شانس نداریم که

مهدی با لحن تندی که نشان از فروکش نشدن عصبانیت چند لحظه 
 :پیشش داشت گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 319 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 زندگی باشه؟ل باشه تا زن خواستی مثل خودت چـ پس چی؟! می

 :پریسا با تعجب گفت

 !ـ ئه آقا مهدی؟

کردم از دیوار صدا در بیاد ـ بله دیگه زن داداش، تا دیروز فکر می
تونین این رفیق شدم که شما میاز شما در نمیاد، داشتم امیدوار می

خل و چل ما رو آدم کنین، نگو که این دوست چلمنگمونه که 
چرخن، آروم باشن؛ حتما یگیش مذاره آدمایی که تو مدار زندنمی

 .باید همشون مثل خودش پر سر وصدا بشن تا دلش آروم بگیره

 .ـ اوه اوه چه دلتونم خونِ 

 .ـ چی بگم هی خدا

 :کردم که گفتمبا تعجب به این ننه من غریبم بازی اش نگاه می

ـ جمع کن خودتو مرد حسابی، حاال انگار چی شده؛ یه شوخی بودا، 
می گفتم که تو و امیر اون روز که از والیتتون  پس من چی باید

 اومده بودی با هم دست به یکی کرده بودین منو سکته بدین، که چی!
 .آقا از سفر قندهار اومده

 :با اتمام حرفم، پریسا با شوق گفت

 !ـ چی شده؟ چی کار کردن مگه؟

 :ای به پریسا کردم و گفتماشاره

ذاره کن تا بفهمه اونی که نمیـ بفرما، از شاهکارتون براش تعریف 
 !کسی تو مدار زندگیش آروم باشه، کی هست
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افتادم، ادایش را در آوردم و بعد در حالی که به سمت ماشین راه می
ای بعد هر دو به سمت ماشین آمدند در آن دو را تنها گذاشتم؛ لحظه

کرد، در حالی که مهدی ماجرای آن شب را برای پریسا تعریف می
 .ا باز کردند و هر دو نشستندماشین ر

 :پریسا که این ماجرا را شنید، با بهت گفت

 .بسته باشیدکردم اینقدر به هم واـ فکر نمی

ی ماشین به اویی که روی صندلی عقب ماشین نشسته بود و از آینه
در چشمانش موجی از ابهامات و سواالت مطرح شده بود، نگاه 

 :ه انداختم اما مهدی گفتکردم ولی چیزی نگفتم و ماشین را را

شنوی، این دو تا جونشون به ـ آبجی، یه چیزی میگم یه چیزی می
هم بنده، یادمه یه شب تو خدمت سر پست بودیم، اون شب برف 

اومد؛ از قضا این آقا امیر ما هم سر پست بود و تا صبح زیادی می
داد؛ جایی که ما بودیم هوای بیشتر روزهای سال سرد کشیک می

و تو زمستونم که چه عرض کنم، برف و بوران رو شاخش بود.  بود
ش از این نگم برات که این آقا شهاب ما تا صبح بیدار موند، نه خود

  :گفتگذاشت ما بخوابیم؛ هی میخوابید و نه میمی

 .افتهـ بیرون سرده امیر اتفاقی براش می

 .خندیدمدیدمش فقط میمنم که اینجوری می

 :تنفسی گرفت و گف

ـ جونم برات بگه که صبح شد و دیدیم آقا امیر هم اومد و بله، تازه 
آقا سرما خورده؛ فهمیدم که آقا امیر ما باید تا مدت ها تو رخت 

رفتم؛ هیچی دیگه، موند و من بیچاره باید جای آقا میخواب می
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آخرش این آقا شهابم تا همون مدتی که امیر مریض بود، هم خدمت 
 .اری آقا روکرد هم پرستمی

با یادآوری آن روزها لبخندی زدم که با حرف پریسا به فکر فرو 
 :رفتم

 !ـ مگه میشه دو نفر که فقط دوستن اینقدر به هم وابسته باشند؟

کردم، تو دوره و ـ راستش آبجی، منم اولش مثل شما فکر می
شناسه این جور رفاقتا قدیمی ی االن که برادر برادرشو نمیزمونه
ما نابود نشدن؛ هنوز هم مثل امیر و شهاب پیدا میشن، مگه شدن، ا

 نه؟

روی صحبتش با من بود، سعی کردم افکارم را پس بزنم؛ بنابراین 
 :گفتم

ن ـ آره، شاید دلیلش ایِن که از وقتی خودمونو شناختیم، فقط خودمو
بودیم که یار و یاور هم بودیم و پشت هم؛ امیر که پدرش رو از 

ی من هم که، بود و نبود پدرم برام فرق نداشت؛ برا دست داده بود و
 .همینه لحظات با هم بودنمون غنیمت بود

غ ناخودآگاه نگاهم از آینه ی جلوی ماشین، عقب را کاوید؛ چهره ی ب
 کرده و اخم آلود پریسا اما خالف صحبت هایمان اصالً شیرین نبود؛

و همین  بود  بعد از صحبت های مهدی کامالً در سکوت غرق شده
 .بردمن را در ابهام علت چگونگی این احوالش فرو می

بالشت را روی پتویی که روی زمین پهن کرده بودم پرت کردم و 
خودم را روی پتو انداختم؛ سرم را روی بالشت گذاشتم که مهدی 

کند، خودش را داخل اتاق انداخت، وقتی دیدم که با تعجب نگاهم می
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 :گفتم

 کنی؟نگاه میـ چیه؛ چرا اینجوری 

 ـ چرا رو زمین خوابیدی؟

 :ی تو اتاق افتاد، بی تفاوت رو به مهدی گفتمنگاهم به تخت دو نفره

 .ـ تو بخواب رو تخت، من رو زمین راحت ترم

ای که در دستش بود را روی جالباسی پشت در آویزان کرد و حوله
 :بی ربط گفت

م، مفت و و نر جای گرم ی به این شیکی،ـ شما دو تا خلین؟! خونه
 ی اون پیرزنه؟مجانی دارین؛ اونوقت چرا باید برین خونه

شناسی؟ میگه اینجا غصبیه، منم جایی که غصبی باشه ـ امیر رو نمی
دونم اینجا هم که بهمن خریده، تو که می دونی راحت نیستم، چه می

شناسه، معلوم نیست پول کدوم بدبخت بهمن حالل و حروم نمی
 .خورده که این شده حاصلشای رو بیچاره

سری از روی تأسف تکان داد و خودش را روی تخت انداخت و در 
 :کرد گفتحالی که داشت پتو را مرتب می

 !موندی؟ این چند شبم که تو نجاری بودیـ خودت چرا نمی

 :نفسم را بیرون دادم و گفتم

ـ دیدی که، امیر بیچاره سفارش داشت، تازه شانس آوردم تو این 
تونستم سفارش مردمو تحویل تو هم بودی وگرنه دست تنها نمی مدت

بدم، باید به حامد بگم زودتر بیاد کمک، اون بیچاره هم با خواهر 
مریضش مونده چکار کنه، هم صبح باید کار کنه هم عصرا بیاد 
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 .ای داره نه مننجاری، اما فعال نه اون چاره

و به روبه مهدی نفسی گرفتم و کمی به اطراف خونه نگاه کردم 
 :گفتم

ـ اضافه بر اون، اینجا حس خوبی ندارم، فضای اینجا بوی غریبی 
 .میده که اصالً دوسش ندارم

 :وفی کرد و گفتپمهدی 

ـ تو این دوره زمونه مردم دنبال یه مشت پول مفتن، من آخرش 
 .نفهمیدم شما دو تا چه مرگتونه

 :بعد نگاهش را به سقف دوخت و گفت

 .دی نمیدی، به کی میدیـ خدایا، نمی

 :با تأسف سری تکان داد و ادامه داد

گفتم ـ عقلتون تاب داره، تو که پدرت میلیاردره، من جای تو بودم می
بابام برام طال فروشی باز کنه اونوقت خودمم دست تو و امیر رو 

رفتیم و کار می کردیم، سربازیمونم گرفتم و سه تایی میمی
شدیم و تا آخر عمر خوش و خرم د میخریدیم و بعدشم دومامی

 .کردیمزندگی می

 :پوزخندی زدم و گفتم

ـ آره دیگه به حرف آسونه، همون بهتر جای من نیستی همین 
 .بزرگترین نعمته

 .مون به هواستـ چی بگم واال، ما هر چی هم داشته باشیم بازم ناله
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 :کمی غلت زد و رو به من گفت

 .خوام یه چیزی بهت بگمـ می

  چی شده؟ ـ

 :کمی سکوت کرد و بعد با تردید گفت

ی امیر رو چند روز پیش بردن دادسرا، نخواستیم چیزی ـ پرونده
یاد؛ نه تنها از تو بهت بگیم چون مطمئن بودیم کاری ازت برنمی

 .اومدمینای هم کاری بر بلکه از دست هیچ کس دیگه

 :در جایم نشستم و بعد با ابهامی آشکار گفتم

 قیش؟ـ خب ب

 :به تبعیت از من، در جایش نشست و با کمی مکث گفت

 .برنش زندانـ فردا می

خنثی به مهدی زل زدم و چیزی نگفتم، عوضش از جایم بلند شدم و 
 :تنها گفتم

 .ـ تو بخواب، من االن خوابم نمیاد؛ نیاز به کمی فکر دارم

ه مهدی که حالم را دید، چیزی نگفت و من هم از اتاق خارج شدم؛ ب
گشتم تا بتوانم تن بزنم تا از سرمای جانسوز هوای دنبال چیزی می

پاییزی تهران در امان بمانم، کتی که ساعتی قبل تنم بود و روی 
چوب لباسی در ورودی آویزان شده بود را تن زدمو خودم را به 

 .تراس رساندم

ام را سامان دهم؛ نیاز به کمی هوای آزاد داشتم تا بتوانم ذهن آشفته
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فهمیدم باعث و بانی این اتفاقات کی بوده و از این کارها چه باید می
دانستم چه کسی پشت ماجرا است، کسی که برد، باید مینفعی می

حاظر بود امیر را قاتل جا بزند، چه مشکلی با او داشت، مگر امیر 
تواند به کسی آسیب بزند یا اینکه بد کسی را بخواهد؟! سالها با او می

دم و یکبار آتش حسرت نداشته هایش را ندیدم، او همیشه دوست بو
از اینکه تنی سالم، مادری مهربان، رفیقی همراه داشت از خداوند 
شاکر بود و هیچ وقت حرص و طمع نداشت و به قدری که داشت 
 .راضی بود اما از اینکه دشمنی داشته باشد، کامال در شگفت بودم

داد کشاند و نشانی کسی را می البته ذهنم من را به سوی مسیری می
توانستم تا زمانی که با تمام قوایم سعی در پس زدنش داشتم، اما نمی

که کامال مطمئن نشدم، افسار افکارم را دست این نیروی حاکم و 
 .ی افکار مثبت دهمپس زننده

پوفی کشیدم و دستانم را در آغوش هم لغزاندم که متوجه تکان 
ی امیر، با کتانم شدم؛ با یادآوری نامه خوردن چیزی درون جیب کت

ارج شتاب بیشتر نامه را از جیبم در آوردم و نامه را از پاکت نامه خ
 :کردم و محتویاتش را با تمام وجود بلعیدم

                       بسم هللا الرحمن الرحیم "

 سالم شهاب عزیز

 حالت چطوره؟ خوبی؟ آبجی پریسا چطوره؟

خواست امسال هم مثل هر سال برایت تولد لم میتولدت مبارک، د 
ی توانیم حتی یک لحظهبگیرم، اما روزگار باز هم ثابت کرد که نمی

گناهم؛ اتفاقی بعدمان را پیش بینی کنیم، ولی مطمئن باش من بی
رود گناه تا باالی دار میگویند بیبرایم نمی افتد، مگه نشنیدی که می
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گناهم و هیچ شاهدی جز خدا ، من بیرودولی سرش باالی دار نمی
 .ندارم، و البته دعای تو؛ دوست خوبم برایم دعا کن، فقط همین

خواست روز تولدت با حضور مهدی و پریسا خانم امسال دلم می
خواستم کلی برایت خاطره بسازیم، البته حامد و خواهرش را هم می

از پس ات شدم، شرمندتم که دعوت کنم ولی دیدی که خجالت زده
یک چنین کاری هم برنیامدم و نتوانستم آنگونه که باید تولدت را تبر

بگویم؛ امیدوارم به بزرگی خودت ببخشی و مهلتی بدهی تا بعدا 
 .برایت جبران کنم

دانم که تا االن شهاب جان، کمی از سفارش مشتری ها مانده، می
گردنم نگذاشتی که سفارش خلق خدا روی زمین بماند اما گفتم تا بر 

نباشد، در نبود من هوای حامد و خواهرش را داشته باش، بچه های 
توانی کارهای سبک خوبی هستند و خیر خواه و البته کاری، می

کارگاه را به حامد بسپاری، بگذار مهدی دنبال کارهایش باشد تا 
بتواند دست پر پیش آقاجانش برگردد. هوای خانمت را داشته باش و 

واجت باش، او را دوست داشته باش تا دعایش در فکر مراسم ازد
توانی هر هفته به مامان طوبی سر همیشه بدرقه راهت باشد؛ اگر می

ام هیچ وقت تنهایش نگذارم، حتی اگر او در بزن، به او قول داده
توانم برایش قرآن دنیایی دیگر باشد و من در دنیایی دیگر ولی می

اهم اما اگر به او سر بزنی بخوانم و از خداوند برایش آمرزش بخو
 ".خوشحالش می کنی

ام به اینجای نامه که رسید دیگر نتوانستم مقاومت کنم و سد وجودی
دوباره شکست و اشک هایم از پشت سیل بند چشمانم سرریز شدند؛ 

نوایم با وجود بودن در چنین شرایطی، فکرش در آخ رفیق بی
وفتی و یکی دو تا اطراف خرده چوب های رها شده در آن نجاری ک
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ترسید به دست مشتری هایشان نرسد و بدقول سفارشی بود که می
شود، به فکر نان شب حامدی بود که یک تنه باید بار زندگی خودش 

کشید و حتی مهدی که برای پیدا کردن و خواهرش را به دوش می
کار به اینجا آمده بود و حال اسیر ما شده بود و مادری که دیگر 

و حتی قرارش را با مادرش از یاد نبرده بود و به فکر نیست و ا
ازدواج برادری بود که برایش برادری نکرده و تنها مصیبت برایش 

 .آفریده بود

ی تراس تکیه داده بودم و به شدت از ناراحتی سرم را به میله
گریستم و حتی دیگر به هق هق افتاده بودم، آنقدر بلند گریه کردم می

خودش را با هراس به تراس رساند و با وحشت  که مهدی بیچاره
 :گفت

 !ـ چی شده شهاب؟

ام گذاشت و من جوابش را ندادم که جلویم آمد و دستش را روی شانه
را سمت خود کشاند با دیدن نامه ی در دستم، کنجکاو شد و آن را 

 .از دستم کشید و شروع به خواندن آن کرد

نی، برای تو برادر خوبی در نهایت از تو می خواهم برایم دعا ک"
خواهم به فکر نبودم و همیشه برایت دردسر داشته ام؛ از تو می

زندگی خودت باشی و فکر من را نکنی و زندگی خوبی در کنار 
 .همسرت داشته باشی

 "دوستت دارم دوست باوفای من

ام، تنها خیره نگاهم کرد و چیزی نگفت، کمی بعد از خواندن نامه
اشکم به چشمانش افتاد؛ با دیدن قطره اشکی که از بعد نگاه خیس از 

ای دیگر چشمش رها شد و روی گونه اش غلتید و پشت بندش قطره
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 :روان شد، خودم را در آغوشش رها کردم و تنها یک جمله گفتم

 .ـ کاش هیچ وقت آدم خوبی نبود

مهدی سعی کرد کمی آرامم کند بنابراین دو طرف شانه ام را گرفت 
 :د و گفتو تکانم دا

ـ آروم باش شهاب، چه بخوای چه نخوای این یک واقعیته، اما یک 
 .حقیقته تلخه، بپذیرش اما کمر خم نکن

سرم را تکان دادم و شانه ام را از حصار دستانش جدا کردم و پشت 
به او به در تراس نزدیک شدم و مجدد به میله های تراس تکیه زدم 

 :و زیر لب گفتم

 .کنم، باید ـ باید همین کار رو

 *امیر*

ام. شهاب و امروز دقیقا ده روزی هست که به زندان منتقل شده
مهدی و بقیه هر چقدر تالش کردند، آزادی موقتم فراهم نشد. 

پرسند اما با این وجود اینجا حالم خوب استادانم حالم را از بقیه می
ام نیست؛ فضای تنگ و تاریک زندان با آدم های متفاوتش با روحیه

توانم بأیستم و کردم که میسازگاری نداشت و با این حال وانمود می
دیدم و حال ای که تا دیروز آن را روشن میقدم بردارم، برای آینده

 .بینمای از ابهامات میدر جلوی دیدگانم آن را در هاله

پرسیدند، اما کردند و از من هم میزندانیان از جرایمشان صحبت می
ل هراس داشتم، آن هم قتل چه کسی؟! حتی خودم هم ی قتمن از واژه

گنجید که چنین اتهامی را زنجیر کرده و در گردنم در باورم نمی
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 !آویزان و من را در پذیرش چنین گناهی وادار به سکوت کنند

با صدای بلند بسته شدن در سلول، سرم را از روی بالشت برداشتم؛ 
ی ب معروف بود، چهرهمرد قوی هیکلی که در زندان با نام سهرا

ی خدا لنگ بلندی دور دستش کرد؛ همیشهخشنی را با خود حمل می
کشید و اش میکرد و آن را دور مچ و انگشت اشارهخودنمایی می

 .داددر هوا تاب می

 با اینکه چندین نوکر و چاکر دور و برش بودند اما من نسبت به او
شتم؛ شاید به همین خاطر اری به کارش نداتفاوت بودم و اصوالً کبی

آمد و با دیدنم اخم بر صورت است که او از من زیادی خوشش نمی
دانست که امیر نشاند تا ابهتش را نشانم دهد؛ اما نمیوحشتناکش می

 .ترسدبا این چهره ها نمی

همینطور در جایم دراز کشیده بودم و به سقف آهنین تخت دوطبقه 
 :تخت احساس کردم اش را کنارنگریستم که سایهمی

 ـ حال جوجه دکترمون چطوره؟

ی بزرگش انداختم که با حضورش ورود اکسیژن را نگاهی به سایه
دانست دانشجوی روانشناسی به این محدوده، مختل کرده بود. می

و از این بابت با لفظ خاص خودش من را دکتر خطاب   هستم
 .ا به رخ بکشدرکرد تا به نوعی تمسخرش می

امروز که مدت اندکی از حضورم در این داالن تنگ و   تا به
گذرد، بارها به طور لفظی با او درگیر شدم اما سعی تاریک می

اش کردم کمتر این اتفاق رخ دهد، چرا که او حرف حساب حالیمی
نبود و درون مغز کوچک و خالی از هرگونه فهمش چیزی به اسم 
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 .گرفتمنطق جای نمی

و رتغییری بدهم، کمی پایم را جابه جا کردم و بدون اینکه در حالتم 
 :به او گفتم

 .ـ ممنونم

 :سری تکان داد و سراغ هم تختی باالی سرم رفت و رو به او گفت

 ـ تو چطوری پیری؟

دانستم یک پیرمرد شصت ساله است و او تختی باالی سرم که میهم
هم به جرم قتل گرفتار این دخمه شده است، به او چیزی نگفت و 

 :انگار پشتش را به او کرد چرا که سهراب با غیض گفت

 کنی؟ـ مردک خرفت، پشتتو به من می

با گفتن این حرف با یک حرکت پیرمرد بیچاره را به ضرب از باال 
به زمین انداخت. با تعجب به این صحنه خیره شدم؛ مرد بیچاره از 

ن دست شدت درد روی زمین به تقال افتاده بود و برای بلعیدن اکسیژ
زد. با وحشت از روی تخت پایین آمدم و به سمت پیرمرد و پا می

رفتم که هنوز در حال تقال بود؛ مشخص بود که به زور نفس 
کشد؛ خواستم برای کمکش اقدام کنم که یکی از نوچه های می

 :سهراب جلویم را گرفت و زیر گوشم گفت

 .ـ نه دیگه دکترجون، دخالت نکن تو کار آق سهراب

 :عصبانیت دستم را از بین دستانش بیرون کشیدم و با داد گفتمبا 

 !طرف ببینم غول بیابونی، مگه تو آدم نیستی؟ـ برو اون
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د نگاهم را به سمت پیرمرد دادم که سیاه شده بود؛ با نگرانی آن مر
 را محکم به عقب هل دادم و خودم را به پیرمرد رساندم و او را به

بهتر به شش هایش برسد و پشتش را آرام پهلو خواباندم تا اکسیژن 
 .ماساژ دادم

اش برای ضربه آنقدر برای این مرد سنگین بود که سیستم تنفسی
کم -ای در تالطم افتاده و جسمش را درگیر کرده بود؛ پیرمرد کمثانیه

شروع کرد به سرفه زدن و ناله کردن. بعد از مدتی که دیدم حالش 
ت سهرابی دادم که در این مدت بهتر است، با غضب نگاهم را سم

ی همبندی ها گرفته بود و کم حضورم در زندان، آرامش را از بقیه
با اعصاب همگی بازی کرده بود. در این ده روز مصیبتی نبود که 

کرد که کسی متوجه به بار نیاورد، جوری هم نقش بازی می
ز دید، اشد و اگر سربازی هم بود و رفتار او را میکارهایش نمی

توانستم دربرابر گفت، اما من واقعاً نمیترس جانش چیزی نمی
رحمی های این نر به اصطالح مرد، چیزی نگویم، برای همین بی

 :از جایم بلند شدم و روبه رویش ایستادم

ـ مگه این بنده خدا چکارت کرده بود؟! اون بیچاره گرفتاری های 
 !خودشو داره و تو فکر بدبختی هاِش، چکارش داری؟

 :با همان اخمی که جز الینفک چهره اش بود، گفت

 ـ ببین دکتر، تو دخالت نکن؛ باشه؟

با گفتن این حرف من را به کناری هل داد، گرچه سرو گردنی از 
من بلندتر و درشت تر بود، اما بعد خودم را مقابلش قرار دادم و 

 :گفتم

ای که تو هذارم اذیتش کنی، نه این بنده خدا رو نه هیچ کس دیگـ نمی
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 .فکرتِ 

 :به سر تا پایم نگاهی انداخت و گفت

ـ عه؟! نه بابا؟! نترسون منو دکی، نکن با من جوجو، دستات خراش 
 بینن ها؟می

ـ فکر کردی کی هستی؟ ببین تو هیچی نیستی، فقط زور اضافیه، یه 
مشت نوچه دور خودت جمع کردی فکر کردی هنر کردی؟ نه خیر، 

و دوره گردی، بهتِر تو گوشت فرو کنی که گذشت دوره الت بازی 
هیچ ارزشی نداری، حداقلش اینه که در مقابل ما حتی از ریگ 

 .تریارزشبیابونم بی

سکوت کردم و با غضب به چشمان عصبی و خشمگین سهراب 
نگریستم و به صدای پیرمردی که حاال کمی حالش جا آمده بود و در 

پایین شلوارم را در دست حالی که وسط سلول دراز کشیده بود و 
کرد تا سر به سر سهراب نگذارم، داشت و از من خواهش می

خواستم حرص و عصبانیتم از سهراب را توجهی نداشتم؛ فقط می
 .سر خودش خالی کنم

سهراب با شنیدن صحبت هایم، دندان هایش را روی هم سایید و زیر 
 :لب گفت

هت نشون بدم یگی بارزش ترم؟! یه رـ که من از ریگ بیابونم بی
 .ی بی پدر و مادرپسره

ای در با این حرف، من را به شدت به عقب هل داد و همهمه
سلولمان به وقوع پیوست؛ محکم به تخت پشت سرم برخورد کردم و 

روی زمین افتادم. سهراب خودش را روی من انداخت و با مشت 
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م نداشتم تا هایش شروع کرد، توان مقابله با او را نداشتم اما تحمل ه
هر روز با آزار و اذیتش سر کنم و شاهد آزار دیدن زندانی های 

ای بود که یک لحظه احساس دیگر باشم؛ شدت ضربه هایش به گونه
کردم ضربه ی پا و دستم سعی میکردم، فکم جابه جا شد؛ با ضربه

هایش را مهار کنم که نوچه هایش دست و پایم را گرفتند و او 
اش را روی گردنم ش را بیرون آورد و تیزیچاقوی ضامن دار

 :قرار داد، زیر گوشم گفت

میری، ـ خواستم رگ گردنت رو بزنم، اما دیدم اینجوری راحت می
 .بهتره جون بدی بزمچه

وقتی دید با وجود ضربه هایش، صدایم در نیامد؛ بیشتر عصبی شد 
 تمام و چاقو را در پهلویم فرو کرد، دیگر نتوانستم تحمل کنم و با

وجود فریادی زدم، با شنیدن صدایم، لبخندی زد و چاقویش را از 
ی قبل چند برابر شد داخل پهلویم در آورد که این بار دردش از دفعه

ام را به آتش کشید، سهراب و فریادی بلندتر سر دادم که حنجره
چاقویش را داخل جیبش گذاشت و سریع با نوچه هایش از سلول 

 .خارج شدند

اش به سر و صورتم کاری بود که حتی به زور ضربهآنقدر 
ام پیچیدم و نالهتوانستم نفس بکشم؛ از درد شدید پهلویم به خود میمی

کرد، هم سلولی هایم و آن پیرمرد با وحشت خود را داخل آرامم نمی
زد، خودش سلول انداختند، پیرمرد که هنوز از دقایقی پیش لنگ می

روی پایش قرار داد و باالی سرم  را به من رساند و سرم را
شنیدم اما شنیدم، شاید هم میگفت؛ اما من صدایش را نمی  چیزی

کردند و گوید. هم بندی های دیگر صدایم میکردم چه میدرک نمی
کم صدای آن ها در قعر اقیانوسی از -دادند اما کمدستم را تکان می



 

 

 WWW.98IA3.IR 334 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

ریکی روزهایم ابهامات فرو رفت و کم کم چراغ روشن اطراف به تا
پیوست و دیدگانم تیره تر از قبل، به روی ظلمات اطراف آغوش 

  .گشود

در کارگاه چوب بری نشسته بودم و یک گردنبند را در دست داشتم 
ود و به آن خیره بودم، گردنبند چوبین در دستم به شکل دو قلب جدا ب

کردم یک قلب را کامل که کمی آن ها را به هم نزدیک می
، کمی ؛ زیبا بود اما نمی دانستم چرا آن را در دست دارمکردندمی

ی قلب را به هم نزدیک کردم، با وصل دو فکر کردم، دو تیکه
ی جدای قلب به هم، قلب کامل تشکیل شد اما به ناگاه با وصل تیکه

ی قلب به هم، فضای داخل نجاری روشن شد، طوری که دو تیکه
شد. آن نور خیلی شدید بود یی موجود در سالن دیده نمهیچ وسیله

زد و تنها من را متعجب ساخته بود؛ بعد از مدت اما چشمانم را نمی
اندکی فضای اطراف حالت طبیعی به خود گرفت و دیگر از آن نور 
شدید خبری نبود، انگار نوری به سرعت من را از نجاری جدا کرد 

ا همه و در جایی دیگر فرود آورد، جایی که در آن قرار داشتم ب
نگار اماکنی که دیده بودم فرق داشت، اینجا را قبالً دیده بودم اما ا

ام، نه تنها من بلکه هیچ انسان عادی اصالً چنین مکانی را نرفته
دیگری چنین جایی را در خوابش هم ندیده بود، آنجا از همه طرف 

شنیدم، حتی صدای وزش بادی بی انتها بود و صدای چیزی را نمی
 .وش هایم کر شده بودندگشد، انگار که نمیهم احساس 

ی آن جا بیابانی بود که از وجود هر گونه گیاه تهی بود اما منظره
کرد، شاید به ذهن عجیب سر سبزش خشکی بودنش را انکار می

برسد اما آن جا بسیار زیبا بود و سکوت مطلق حاکم در آن جا 
تم داد بزنم تا کرد؛ خواسآرامش را به جای ترس بر قلب الهام می

ام بلکه کسی صدایم را بشنود ولی هر چه کردم، اصواتی از حنجره
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 .خارج نشد، هر چه تالش کردم بی فایده بود

به ناگاه با بوی معطری که از سمت راست به مشامم رسید، آرامشی 
سرتاسر وجودم را در بر گرفت که تا به حال آن را در عمر بیست 

ی عجیبی یحهبودم. آن بوی معطر را ام تجربه نکردهو پنج ساله
آورد و نه کمبودش انسان را به ولع داشت که شدتش نه سرگیجه می

مانست که ی خوش عطر همچون نیرویی میداشت؛ این رایحهوا می
کرد، به سمت راست چرخیدم و با دیدن من را به سمتی هدایت می
خود  کردم او را اینجا ببینم، سر جایکسی که تصورش را نمی

 .میخکوب شدم

مادرم آن جا بود، همان چادر سفیدی که با گل های سرخ تزیین شده 
خواند، سرش بود؛ آن بوی معطری که به و همیشه با همان نماز می

رسید، از جانب مادرم بود که با هر رقصش روی زمین مشامم می
شد و آرامش بیشتری بوی عطرش در فضا نسبت به قبل بیشتر می

 .کرددم تزریق میرا در وجو

ام با کردم، فاصلهبا شتاب سمتش حرکت کردم، اما هر چه تالش می
شد؛ انگار سراب بود و در عین حال نبود. هر چه تقال او پر نمی

رسیدم؛ در نهایت مغموم و سرخورده در کردم، کمتر به نتیجه میمی
 .جای ایستادم

قدمی بردارم؛  توانستم به سویشتوانستم صحبت کنم و نه مینه می
او که من را ناامید و سرخورده دید، مثل همیشه لبخندی زد و 

نگاهش را در چشمانش دوخت و چیزی نگفت اما انگار با من حرف 
زد، با زبان نگاهش حرف های ناتمامم را از خواهش چشمانم می
شنید و به گفتم و او میخواند و با فریاد خاموشم با او سخن میمی

اش کرد، از او خواستم تا من را به خلوتگاه ابدیمیصبر تشویقم 
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اش نشاند و به من راه دهد اما به اینجا که رسید اخمی بر چهره
فهماند که هنوز زمانش فرا نرسیده است؛ خیلی غمگین شدم و بار 
دیگر از او تمنا کردم اما او روی برگرداند و نگاهش را به طرفی 

دم و به جایی که خیره شده بود، دیگر داد، خط نگاهش را دنبال کر
 .چشم دوختم

کمی دورتر از نقطه ای که ایستاده بودیم، در کمال ناباوری چیزی 
کردم اینجا شاهدش باشم، در مقابل را دیدم که هرگز تصور نمی

انتها و سرسبز، دریایی بی کران یافتم که دیدگانم، دراین بیابان بی
انتهایش به آسمان متصل  کردیانتها بود که تصور میآنقدر بی

است، نزدیک دریا متوجه جسمی شدم، کمی به آن نزدیک شدم؛ این 
توانستم نزدیکش شوم، به پاهای خود نگاه کردم، قدمی بار می
شدم، گویی یک نیرویی من را در داشتم اما به او نزدیک میبرنمی

کرد، جالب بود که بوی چادر دست داشت و به آن سمت هدایت می
کردم، وقتی که هم همچنان نزدیکم بود و این را خوب حس می مادر

 .به ساحل رسیدم متوقف شدم

با دقت به آن جسم نگاه کردم، کمی جلوتر رفتم، او یک زن بود که 
چادری بر سر داشت که پشتش به من بود و رویش سمت دریایی 

شنیدم، نزدیک آن زن شدم، بود که حتی صدای موج هایش را نمی
شد حضور یک جسمی در کنارش پر ام با او کمتر میاصلههر چه ف

ای از مه غرق بود با نزدیک شدن به شد انگار در هالهتر میرنگ
رفت و تصویری واضح تر از او در ی مه که کنار میاو، هاله

شد. کمی که دقت کردم جسم در کنار او را مقابل دیدگانم نمایان می
را بر پاسخ ذهنم بزنم که ویلچر توانستم کشف کنم و مهر تاییدی 

زند؛ از یک جایی به بعد متوقف شدم و مثل قبل بودنش را فریاد می
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 .توانستم قدم از قدم بردارمنمی

با تعجب به عقب برگشتم تا از مادرم بپرسم که آن زن کیست، چرا 
نیرویی من را به سمت او کشاند؟ چرا من در بیابان هستم و او در 

این جا کجاست؟ چرا همه ابعادش با آن چه که دریا است؟ اصأل 
 .کرد؟ و هزار چرای دیگردیدیم فرق میمی

کرد و در پاسخ به تمام سواالت ذهنم تنها به مادرم با لبخند نگاهم می
یک چیز اشاره کرد؛ به همان زنی که نزدیک دریا ایستاده بود و 

ش، اش ویلچر کنارشخصهشناختم و تنها ماش را نمیحتی چهره
 .دریای مقابلش و چادر سفید گلدارش بود

ی دستش به سمت آن دختر اشاره کرد مادرم با لبانی خندان و اشاره
 :و با صدای درونش گفت

 !ـ تو به خاطر او باید برگردی

مجدد نگاهی به سمت دریا انداختم؛ آن دختر همان جا ایستاده بود 
د، چرا اصرار به دااو را به من ربط می دانستم چرا مادرولی نمی

 !خواست؟برگشتم داشت، مگر او من را در کنار خودش نمی

انگار صدای ذهنم را خواند که سری به دو طرف تکان داد و مجدد 
 :تکرار کرد

 .ـ او منتظر تو است

نگاهی دیگر به سمت دریا انداختم ولی دیگر او را ندیدم، نه او را 
ه شد اما با دیدن او که نه دریای بیکران را، نگاهم سمت مادر کشید

رسد، آشفته حال نسبت به دقایقی قبل مغموم و غمگین به نظر می
شدم و با شتاب خواستم که دلیل غم درونش را بگوید، با دیدن اشکی 
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که از چشمانش بر روی زمین ریخت، زمین زیر پای مادر از اشک 
او گریست و این من را بیش از پیش آشفته کرد، از این تصویر 

قدر منقلب بودم که تا به حال حسش را تجربه نکرده بودم، زمین آن
آنقدر گریست تا تبدیل به دریاچه شد، خودم را به دریاچه رساندم و 

روی زمین نشستم و با حیرت به آب دریاچه نگریستم، آب آنقدر 
دیدم، کمی بیشتر در دریاچه زالل بود که تصویر خود را در آن می

ی شهاب ببینم اما به جای تصویر خود، چهره ام راخم شدم تا چهره
اش از قبل نمایان شد، با حیرت نگاهم را به مادر دادم؛ شدت گریه

ای که آب دریاچه بیشتر شد، طوری که تمام بیشتر شده بود، به گونه
بیابان را در برگرفت. با باال آمدن آب دریاچه، من نیز در آن آب 

یافتم، به ناگاه سیاه چالی ر نمیشدم و راهی برای فرازالل غرق می
باز شد و آب دریا را در خود بلعید و من را نیز در آغوش خود 

کرانی در جایی سقوط کردم و همه چیز جای داد، من از ارتفاع بی
 .ناپدید شد

 *شهاب*

از مطب دکتر خارج شدم؛ به محض دیدنم از جایش پا شد و بعد از 
م، خودمان را به ماشین اینکه از منشی دکتر خداحافظی کردی

رساندیم، ریموت ماشین را زدم و هر دو سوار شدیم، وقتی نشستم، 
 .پوشه را با غضب، عقب ماشین انداختم و با عصبانیت راه افتادم

وقتی دید عصبانی هستم سعی کرد چیزی نگوید اما کمی بعد انگار 
 :اش غالب شد که پرسیدکنجکاوی

 ـ دکتر چی گفت؟

قرمز نگه داشتم و با اعصابی داغون زمزمه  کالفه پشت چراغ
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 :کردم

ـ دکتر که نیست، مردک پیر خرفت هیچی حالیش نیست؛ اگه زندان 
 .بردمش خارج از کشوربست میدست و پام رو نمی

 :کالفه گفت

 !ـ شهاب جان میگی چی گفت یا نه؟

ه نگاهی گذرا به او کردم و بعد نگاهم را مجدد به خیابان شلوغ روب
دادم، که در این ساعت ظهر هم قصد آرام شدن نداشت و رویم 

  .کردام را خط خطی میصدای ماشین ها بیشتر اعصاب نداشته

 :مجدد ادامه دادم

 .ـ هیچی همون حرفهای همیشگی

 ـ ای بابا، نگفت کی به هوش میاد؟

شکستم تا دیگه حرفای ـ نه، اگه دست خودم بود دنده هاشو می
 .تکراری تحویلم نده

 .افتهحاال تو حرص نخور، ان شاء هللا که اتفاق خاصی نمی ـ

گاه چیزی نگفتم که با باز شدن مسیر، راه افتادم و پریسا را دم دانش
پیاده کردم، سوی ماشین را کج کردم تا به بیمارستان سر بزنم، 

 .امروز نوبت مهدی بود که باالی سرش باشد

شناختم؛ درست می نیم ساعت بعد به بیمارستان رسیدم، مسیر را
ی دوممان شده بود و میزبانمان نزدیک یک ماه بود که اینجا خانه

گرمان بود امیری بود که در سکوتی مطلق و با چشمانی بسته نظاره
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مان منتظر بودیم تا واکنشی از او ببینیم و امیدی به دل های و همه
 .منتظرمان بدهد

حال رفت و آمد بود  اق یک سرباز دری دوم رسیدم؛ پشت اتبه طبقه
آزرد؛ انگار که امیر قاتل و حضورش قلبم را بیش از هر چیزی می

خواهد به جان مردم شهر بیفتد و آن ها را نابود سازد و است و می
تواند جلوی خروش برادر مظلومم را تنها این سرباز است که می

بگیرد. نگاهم به سمت صندلی های انتظار کشیده شد، خبری از 
 .نبود؛ جلوتر رفتم و جلوی سرباز ایستادممهدی 

 ـ سالم، امروز اتفاق خاصی نیفتاد؟

 :سرباز که جوانی الغر اندام بود، با صدایی خشک گفت

 .ـ سالم، خیر اتفاقی نیفتاده

نفسی از روی راحتی کشیدم و روی صندلی ها نشستم، مدتی 
د را تننگذشت که مهدی در پیچ راهرو نمایان شد، با دیدنم قدم هایش 

 :کرد و کنارم روی صندلی نشست و آرام گفت

 !ـ سالم تو کی اومدی؟

اش کردم، او را هم اسیر کرده بودیم؛ نگاهی به سر و وضع آشفته
 :بی حوصله گفتم

 .ای هست که اومدمـ ده دقیقه

 :سری تکان داد و گفت

 ـ پیش دکتر رفتی؟
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 .ـ آره

 ـ چی گفت؟

 .ـ هیچی چرت و پرت

 ـ خب چی گفت؟

مردک نفهم، هیچی حالیش نیست میگه دعا کنین؛ خب آخه االغ اگه ـ 
 .دشد که تا حاال حل شده بوبا دعا حل می

 ـ فقط همین؟

 :نگاهی به او انداختم و ماجرا را برایش شرح دادم

ـ آقای دکتر، االن یک ماهه که به هوش نیومده، بخیه هاشم که  "
ستگی فک هم جوش خوردن و عمال مشکلی نباید باشه، حتی شک

 !ترمیم شده

ـ ببین پسرم بارها بهت گفتم این بار هم روش، با وجود اینکه 
ی چاقو کاری نبوده و به کلیه آسیب نرسونده اما چاقو سمی ضربه

بوده، بعدشم دوست شما تنها شانسی آورده این بوده که چاقو به 
ویروس ایدز آلوده نبوده و این که دشمن به محض فرو کردن چاقو 

 نو از بدنش خارج کرده و نگذاشته سم بیشتری به بدنش نفوذ کنه،او
گذشته از اون سمی که وارد بدن دوست شما شده، بسیار قوی بوده و 

تونم بگم برادر شما هم بسیار مقاوم هم بوده وگرنه تا االن حتما می
 .صدمه جانی دیده بود

سم  علت بیهوشیش هم به خاطر همین سِم، باید منتظر بمونیم که
کامالً از بدنش دفع بشه، تا اون زمان باید صبور باشید و براش دعا 
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 ".کنید

 :با گفتن موضوع، مهدی گفت

 ـ اینا رو که قبال هم گفته بود، نمیشه دکترش رو عوض کنیم؟

 .کنن کهـ نه بابا، اعتماد نمی

 :مهدی چیزی نگفت که ادامه دادم

 .ـ تو دیگه برو، من هستم

 .م و بعدش میرمشینـ یکم دیگه می

دیگر چیزی نگفتم، دقایقی بعد یکی از پرستارها آمد و وارد اتاق 
گذاشت شد، سرباز هم همراه پرستار وارد اتاق شد، معموالً نمی

کسی تنها وارد اتاق شود و برای محافظت بیشتر، خودش هم با بقیه 
 .وارد اتاق می شد

 شن رفت، بعد بهکمی بعد پرستار از اتاق بیرون آمد و به سمت استی
همراه سه پرستار دیگر و یک دکتر وارد اتاق شدند؛ اتاق لعنتی 

ای رو به محوطه داشت و ای برای دید ما نداشت و تنها پنجرهپنجره
همین من را نگران کرده بود. از جایم بلند شدم؛ مهدی هم نگران 

کردیم و حرص شده بود و دو نفری طول و عرض سالن را طی می
رون م. دقیقاً ربع ساعتی بود که داخل اتاق بودند و بیخوردیمی
 .کشاندآمدند و همین من را تا مرز استرس و وحشت مینمی

با صدای زنگ گوشی به خود آمدم، گوشی را از جیب شلوار 
ام در آوردم و با دیدن نام حامد، گوشی را دست ایای سورمهپارچه

س داشتم که آب دهانم مهدی دادم تا با او حرف بزند، آنقدر استر
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توانستم سر پا بأیستم چه به اینکه بتوانم خشک شده بود و حتی نمی
 .حرف بزنم

گوشی را به مهدی سپردم و خودم را روی صندلی انداختم؛ بعد از 
اب گذر پنج دقیقه، دکتر به همراه دو پرستار دیگر بیرون آمد، با شت

را حفظ کنم؛  نزدیک دکتر قدم برداشتم، سعی کردم خونسردی ام
 :بنابراین گفتم

 ـ چی شد دکتر؟! اتفاقی افتاده؟

اش نگاهی به من انداخت و خونسرد دکتر از باالی عینک طبی
 :گفت

ِم، سـ نه اتفاقی نیفتاده، به هوش اومده فقط یکم گیِج، به خاطر اثر 
تونه صحبت کنه از این بابت نگران فعال آثار رخوت تو تنشه و نمی

  .تونید ببینینش؛ اما کوتاه، سعی نکنید خستش کنیدنباشید ولی می

حرف های دکتر را باور نداشتم، فقط سری تکان دادم، از شدت 
توانستم صحبت کنم، تنها واکنشم این بود که خوشحالی حتی نمی

ام را روی شانه های پهنش حالیمهدی را بغل کنم و اشک خوش
 .سرازیر کنم

ش، آمد، روبه ما اجازه داد تا ببینیمپرستار سوم که از اتاق بیرون 
ختی از سرباز خواستیم تا این اجازه را بدهد؛ آنقدر این مدت را به س

گذرانده بودیم که دل از جنس سنگش راضی شد که این اجازه را 
ها به بدهد تا مالقاتش کنم؛ اجازه نداد مهدی همراهم بیاید و من را تن

 .داخل فرستاد

و خودم را به آن تکیه دادم و گذاشتم تا  در اتاق را پشت سر بستم
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قطرات اشک صورتم را بشویند، گذاشتم تا دلتنگی بیست و پنج روز 
نبودش را فریاد بزند و بگوید به سر شهاب چه آمد وقتی شنید برادر 

مظلومش را در مدت کوتاه بودنش در جایی که سزاوارش نبود، 
شستند و او را به شکم دریدند و سنگ فرش زندان را با خون پاکش 

قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ اگر برادرم نااهل بود 
توانستم کمی خونسرد باشم اما امیر من آزاری نداشت و این بیش می

داد؛ انگار کسی دستش را بیخ از هر چیز دیگری من را عذاب می
کرد که دیگر نفس نکشم و نباشم تا گلویم گذاشته بود و واردارم می

 .روزها را نبینم این

داد؛ روی تخت دراز کشیده بود و حتی دستش را هم تکان نمی
حالتش مثل دیروز و پریروز و حتی بیست و پنج روز پیش بود، با 

این تفاوت که االن چشمانش باز بود و سقف باالی سرش را 
 .نگریستمی

تر؛ دیگر باالی سرش کمی به تختش نزدیک شدم، نزدیک و نزدیک
کاوید و به اطرافش نظری انطور باالی سرش را میبودم، هم

بودند و این   ی خونکرد، چشمانش دو کاسهانداخت، نگاهم نمینمی
 .نشان از خواب طوالنی مدتی بود که او را در برگرفته بود

روی صندلی که آن جا بود نشستم و دست سردش را در دست گرفتم 
 :و زمزمه کردم

 !ـ امیر؟

دوباره صدایش زدم، چیزی نگفت اما قطره اشکی جوابم را نداد که 
ی چشمش سرازیر شد و روی بالشت آبی رنگ بیمارستان از گوشه

ی سد اشک ی نیرویی بود که دیوارهچکید، اشک چشمانش به منزله
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هایم را بر روی فالت چشمانم را درهم شکست و سیلی از غصه
 .ام سرریز کردگونه

یکدیگر صحبتی کنیم اشک هر دو در سکوت بدون اینکه با 
گفتیم؛ دستش همچنان در دستم بود و در ریختیم و چیزی نمیمی

 :هایم بیش از قبل شده بود، لبخندی زدم و گفتم  حالی که شدت اشک

ـ یادِت بچه بودیم، زمین خوردم و به خاطر درد زانوم گریه 
 کردم؟! یادته وقتی پام زخم شد رفتی از توی خونه فلفل قرمز رومی

رو روی پام خالی  برداشتی و بدون اینکه پام رو بشوری فلفل قرمز 
کردی؟ اون روز فلفل قرمز رو اشتباهی به جای زرد چوبه 

 .برداشتی و کلش رو روی پام خالی کردی

حاال دیگر بالشت امیر هم خیس شده بود، دست لرزانم را جلو بردم 
 :و اشک هایش را پاک کردم، ادامه دادم

 که اومد و پامو دید، کلی دعوات کرد، اون روز اولین ـ خاله طوبی
بار بود که اشکتو دیدم، هم به خاطر من عذاب وجدان داشتی و 

 .همین که خاله طوبی دعوات کرده بود

 :لبخندی زدم به شوخی گفتم

 !ـ حاال کی بوده بعد سال ها اشک امیر منو در آورده؟

ود؛ خواستم از چیزی نگفت، تنها به سقف باالی سرش زل زده ب
 .جایم بلند شوم که دستش روی دستم نشست

 :دستش را در دستم گرفتم و گفتم

 خوای؟جانم داداش، چیزی می -
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  :به سختی و با صدای ضعیفی زمزمه کرد

 .مامان...... طوبی -

 !مامان طوبی چی؟ -

 !ن...گر....ا..نته -

و اش شدم که همچنان اشک از چشمانش جاری بود با تعجب خیره
 :من زل زده بود، با باور این موضوع دستش را فشردن و گفتم  به

 .زنیمبعداً با هم حرف می -

اش تکیه زدم سری تکان داد و دیگر چیزی نگفتیم و من تنها به شانه
هایش را به جان دل تزریق کردم و از خداوند به و بوی برادرانه

 .آوردمخاطر بودنش در دل هزاران بار شکرانه هایم به جای 

در کارگاه را باز کردم، صدای دریل کل فضای کارگاه را اشغال 
کرده بود؛ مشخص بود حامد سخت مشغول کار است؛ از زمانی که 

امیر افتاده بود، به طور تمام وقت در نجاری بود تا  این اتفاق برای
دانست به من در کارهای نجاری کمک کند، حاج سلحشور هم که می

خورده ریزهایی را از امیر یاد گرفته  میر است و حامد فعالً جای ا
آمد و به است، اجازه داد فعال کار کند و خودش هم گهگاهی می

دانست که حامد چندان به کار کارگاه کرد. میکارهایش رسیدگی می
دانست که من و ی امیر را ندارد، اما باز هم میوارد نیست و تجربه

د این محیط شدیم و با اعتمادش به امیر هم سن او را داشتیم که وار
ما توانست از ما نجار بسازد و کارها را به ما بسپارد؛ بنابراین او 
نیز به غیرت حامد اعتماد کرد و فرصتی به او داد تا خودش بار 

ی نقلی خود و خواهرش زندگی را بر دوش بکشد و نان آور خانه
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 .باشد
با شنیدن ماجرای  شکر که حاج سلحشور آدم منصفی بود و خدا رو

امیر قضاوت بی جا نکرد و حامدی که معرف خودمان بود را نه از 
کار بی کار کرد و نه نانش را آجر؛ باالخره در این شهر دراندشت 
هنوز انسانیت زنده بود و در میان انسان هایی چون حاج سلحشور 

کشید و روزگار آدم هایی چون حامد و خواهرش را حیات نفس می
 .دبخشیمی

ها رساندم؛ همانطور که حدس کمی جلوتر رفتم و خودم را به آن
زدم حامد تنها نبود و مثل این یک ماه اخیر خواهرش حلما را می

دانستم به خاطر ترس از پدرش و آزار و نیز با خود آورده بود، می
نها بگذارد، ی پدریشان تتواند او را در خانهاش نمیاذیت احتمالی

ای در همین حوالی، نزدیک کارگاه بنابراین تا زمان پیدا کردن خانه
چوب بری، مجبور بود خواهرش را با خود به کارگاه بیاورد؛ با من 

نیز در مورد این موضوع صحبت کرده بود تا نظرم را بخواهد، 
توانستم در کارش نه بیاورم، بنابراین موافقت کردم برای مدتی نمی
ی مورد نظرش بگردد و هادش را قبول کنم تا دنبال خانهپیشن

 .خواهرش را از پدرش و دردسرهای مختص خودش دور کند
اش کمی جلوتر رفتم، مثل یک قرارداد نانوشته روی ویلچر همیشگی

اش را بر چشمانش زده بود و تصویر نشسته بود و عینک طبی
اش بود؛ وزهکرد، کار هر ری کاهی خلق میانسانی را بر صفحه

کند و ی هنری در مرکز شهر کار میگفت برای یک موسسهمی
کشد. پریسا که با او بسیار دوست ی انسان را به تصویر میپرتره

شده بود و از کارش راضی بود؛ چرا که چندین عکس از خودش را 
ای از او بسازد؛ به حلما داده بود و از او خواهش کرده بود تا پرتره

آوردمش تا یی که کالس نداشت با خودم به کارگاه میاکثر روزها
حلما هم از تنهایی در بیاید و الحق هم که در این مدت آنها دوستان 
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خوبی برای هم شده بودند و کلی با هم مچ شده بودند، طوری که آنها 
پچ پچ   کردی تا صبح در گوش یکدیگرای رها میرا در گوشه

 .کردندمی
اره برقی، فرصت را غنیمت شمردم و رو به  با قطع ناگهانی صدای

 .هر دویشان سالم بلند باالیی دادم
با صدای من هر دو متوجهم شدند و جواب سالمم را دادند و حامد 

دانست، که لحن شاد امروزم را تنها در برآورده شدن یک چیز می
ی دریل را در خودش را از میز کار جدا کرد و در حالی که دسته

 :شته بود به سمتم قدمی برداشت و با شادمانی گفتدست نگه دا
 بینم که شیرینی داری؛ ببینم امیر به هوش اومده نه؟ـ می

 :حلما با خوش حالی افزود
 .ـ چشمتون روشن، امیدوارم خیلی زود بهتر هم بشن

ی شیرینی داخل دستم را به دست دیگرم دادم و با شادی جعبه
 :افزونتری گفتم

ه به هوش اومده فقط یکم رخوت و سستی داره که ـ ممنون آبجی، بل
 .اونم حل میشه

 :حامد اضافه کرد
ـ آره بابا، آدم یه روز دو ساعت بیشتر بخوابه تا عصر هنگه، امیر 

 .رو بگو کال یک ماه رفته بود مرخصی
 :و با گفتن این حرف شروع کردیم به خندیدن که خواهرش گفت

 !ـ این چه حرفیه حامد
 :را فرو خورد و گفت اشحامد خنده

 .ـ بابا، شوخی کردم
 :رو به من ادامه داد

 ـ دکتر چیزی نگفت؟
کردم و رو به در حالی که نوار دور جعبه ی شیرینی را باز می
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کردم، تمام حرف های امروز دکتر را حلما و حامد تعارف می
 :برایش شرح دادم و در ادامه با ناراحتی زمزمه کردم

 .ش دوباره باید منتقل بشهـ بعد از بهبودی حال
 .ـ ای بابا، نمی ذارن بنده خدا یه لحظه رنگ استراحت ببینه

 :حلما ادامه داد
 ـ نمیشه کاری براشون کرد؟

ـ نه راستش، مرغشون یه پا داره، میگن باید برگرده همون 
 .هلفدونی

 :حلما
 !ـ شاهدی پیدا نشده؟

م به کارمون ـ راستش، وکیلم وثوق حرفایی می زد که فکر نمی کن
 .بیاد

 :حامد
 ـ چی شده مگه؟

 :صندلی کنار میز کار را کنار کشیدم و رویش نشستم و گفتم
ی عزیز جون که گهگاهی ی کناری خونهگفت؛ همسایهـ راستش می

ی دوم اش به طبقهکرد، زن فضولِی که تراس خونههم کارهاشو می
ه امیر گفت کنشست دید داره؛ وثوق میهمونجایی که امیر می

ی پایین نرفته و حتی از صبح به عزیزجون سر نزده اونروز طبقه
بوده و همسایه هم امیر رو دیده بوده ولی موضوع اینجاست که اون 

تونه شاهد موثقی باشه، خانم دائم امیر رو زیر نظر نداشته و نمی
 .خیالش بشیمبرای همیِن که میگم باید بی

در فکر فرو رفته بود با تردید حامد که با شنیدن گفته هایم سخت 
 :گفت

 ـ این وثوق نامی که میگی مرده یا زن؟
 ـ مرد، چطور؟
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 :بی توجه به سوال من گفت
 ـ ببینم چرا باید وثوق امیر رو زیر نظر داشته باشه؟

با شنیدن این سوال از زبان حامد کمی هل شدم اما بعد با کمی تردید 
 :گفتم

ای نزنند، از وثوق خواستم یر صدمهـ برای اینکه پدر و مادرم به ام
ی امیر همیشه مراقبش باشه؛ برای همینه که وثوق سایه به سایه

 .داداومد و به من گزارش لحظه به لحظه میمی
 :حلما با تعجب گفت

 !ـ برای چی پدر و مادر شما باید به آقا امیر صدمه بزنن؟
ایمان در این با این سوال حلما مجبور شدم تا تمام ماجراهایی که بر

شش ماه رخ داده را ذکر کنم و در نهایت هر دو با فهمیدن این 
 :شان بیشتر شد که در نهایت حامد رو به من گفتموضوع تعجب

ـ پس با این حساب، یکی از اون آدمایی که بهشون شک داری می 
 .ی خودت باشنتونن خانواده

 :دستی به گردنم کشیدم و با درماندگی گفتم
 .خوام به این موضوع فکر کنمم، فعال نمیـ نمی دون

 :کمی سکوت بینمان برقرار شد، که حامد گفت
 ـ می تونم یه چیز بگم؟

 :با کنجکاوی گفتم
 !ـ آره البته، اگه چیزی می دونی بگو

 :نگاهی به حلما کرد و بعد رو به من گفت
ـ راستش قبل از این اتفاقا، اون اوایل که تازه اینجا مشغول به کار 

ده بودم؛ متوجه حضور غیر عادی یک ماشین این حوالی شدم؛ ش
تونه مشکل خاصی کردم که نمیتوجه بودم و فکر میاولش بهش بی

شد چندان ایجاد کنه حداقلش این بود که اگر هم مشکل ساز می
 .ربطی به ما نداشت



 

 

 WWW.98IA3.IR 351 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

اش نسبت به قبل کمتر شد و اما بعد از این اتفاقات بود که سر و کله
م عجیب شده بود؛ برای همین بود که موضوع رو با حلما این برا

مطرح کردم، راستش حلما هم با من موافق بود، این شد که تصمیم 
 .گرفتم تا مطرحش کنم

 :با تعجب گفتم
ـ خب اون ماشین چی بود، رانندش کی بود؟ چطور من متوجه 

 !نشدم؟
 .ـ ماشینش که دویست شیش آلبالویی بود و رانندشم یه زن بود

کمی فکر کردم اما بعد با یادآوری « زن » ی با شنیدن کلمه
 :موضوعی با وحشت رو به او گفتم
 !شناسی؟ـ ببینم تو اگه اون زن رو ببینی می

دیدمش؛ گهگاهی هم از ـ آره بابا، میگم که مدتی، هر روز می
 .اومد و چشمش به در بودماشینش پایین می

یرون آوردم و کمی با آن ور ام را از داخل جیبم ببا شتاب گوشی
رفتم تا عکسی از فلور را جست و جو کرده و به حامد نشان دهم، 
باالخره بعد از دقایقی کنکاش یکی از عکس هایش را به او نشان 

 .دادم و منتظر جوابش ماندم
 :گوشی را به دست حامد دادم و گفتم

 !ـ ببین همیِن؟
 :بدون مکث و با اطمینان گفت

شناسم؛ اون زن خیلی جوون بود، هم سن درت رو که میـ نه بابا، ما
 .حلما

 !ـ مگه فلور رو دیده بودی؟
کردما، ـ آره بابا، مثل اینکه قبالً تو مهمونیای خسرو کار می

خانوادت هم که تو یکی دو مهمونی که خسرو تدارک دیده بود، 
 .بودند
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 :ی تفهیم تکان دادم و پرسیدمسری به نشانه
 !میاد؟ ـ هنوزم اینجا

ی همسایه بغلی اومدیم که کنار خونهـ دیروز ظهر از مسجد می
دیدمش، مدتی بود که پیداش نبود اما دیروز از دیدنش غافلگیر شدم؛ 

راستش چون که چند روزی غیبش زده بود، منصرف شدم تا در 
موردش کنکاش کنم، اما مثل اینکه خودشم به این دزد و پلیس بازی 

  .عالقه داره
 :که تا حاال ساکت بود، گفت حلما

 تونم چیزی بگم؟ـ من می
 :نگاهش کردم، با احترام گفتم

 .ـ بله بفرمایید
از کنار ویلچرش، جایی نزدیک ستون وسط کارگاه، خم شد و 

 :ای را از روی زمین برداشت و رو به من نشانش داد و گفتبرگه
دقیق  کشم به تصاویر زیادیـ راستش به خاطر نقاشی هایی که می

 .شم؛ اینو از بین وسایل نجاری پیدا کردیممی
با دیدن تصویر دختری رو کاغذ نگاه متعجبم را به چشمان طوسی 

 .دخترک دادم

 !کنه؟این عکس بین وسایل امیر چه کار می -

کردیم که حامد به عکس به یکدیگر نگاه می  همگی گنگ و متعجب
 :اشاره زد و گفت

 .بهت گفتماین همون دختره است که  -

 *امیر*

از زمانی که به هوش آمده بودم، حال و هوایم عجیب تر از قبل شده 
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کرد؛ حسی بود. حسی من را مدام به وادی خیال انگیزی هدایت می
که از دیدن مامان طوبی بعد از یک سال دلتنگی نصیبم شده بود، 
آنقدر شیرین بود که نخواهم این خیال را در انتهای ذهنم دفن کنم؛ 

بلکه راغب باشم تا آن را دنبال کرده و به نشان هایی که مامان 
 .کرد، برسمطوبی اشاره می

ربود اما حضور ناگهانی افراد در خلوتگاهم این اجازه را از من می
 .کردو از هجوم حوادث رخ داده در وادی خیالم جلوگیری می

به با بسته شدن در اتاق و خروج افسر پرونده که سعی در وادارم 
شکایت علیه سهراب داشت، با رأی قطعی خود مبنی بر بخشیدن او، 

به  او را از خود راندم و به افکارم اجازه دادم تا دوباره و دوباره
مرور خاطرات لحظات قبل بپردازد اما پس از مدت اندکی، مجدد 
درب اتاق باز شد و سربازی که در داخل اتاق در حال رصد من 

کردم شهاب یا مهدی فرد ناشناس داد؛ فکر می ی ورود بهبود، اجازه
ها و افسرانی که دقایقی پیش اتاق را ترک را ببینم چرا که جز آن

کرده بودند کسی به عنوان مالقاتی طالب دیدار با امیر زخم دیده 
نبود، اما با ورود شخصی دیگر به اتاق، کامالً ناک اوت شدم و 

 ناامیدی، نوید اخبار امید تصوراتم را در دم کنار زدم تا به جای
 .بخش باشد

خواندمش، دخترک چشم طوسی و ویلچر نشین که خواهر حامد می
ر در مقابل چشمانم پدیدار گشت و من را پس از مدتها انتظار غافلگی

  .کرد

شاید عجیب باشد که تنها با یک بار دیدن او، آن هم در شرایطی که 
و، فرصتی برای ضبط برای دیدن او، دلدادگی به ا حتی فرصتی 

اش، ذخیره نگاه نافذ طوسی رنگش و به یادگار صدای نازک مخملی
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رحمی بود ای از چادر گلدارش نیافته بودم و این اوج بیداشتن تکه
که باید در حسرت نوشیدن چای خوش رنگ با طعم هل و دارچینش 

ای که کنارش نظیر را در لحظهی بیبمانم و دیگر نتوانم آن مزه
 .م و کنارم هست، درک کنمهست

ی ویلچرش را که با دستان سفیدش در دست داشت، رها کرد و دسته
این بار چرخ ویلچر را لمس کرد و آن را به حرکت درآورد؛ آخ که 

ی ویلچر بودم و او دست با محبتش را بر ای کاش من جای دسته
ی ی محبتی است که نثار آن دستهکشید که سخت تشنهسر امیری می

 .کندآهنین صندلی بی احساس می

کردم که دلبر را در بر گرفته و به آن صندلی منحوس حسادت می
شد که دلبر را بر دستان خود سوار کشد؛ کاش مینازش را می

دادم، اما چه خواست پرواز میکردم و او را به هر کجا که میمی
کنم که بالی برای پرواز ندارم و خود در قفس تنگ و تاریک 

 .امعدالتی ها حبس شدهیب

کمی که نزدیک تر آمد، خود را از حالت دراز کش به حالت نشسته 
و اتغییر حالت دادم؛ خواستم در سالم دادن پیش دستی کنم اما انگار 

 :موفق تر بود، چرا که گفت

 ـ سالم آقای بوستان، حالتون بهتره؟

و با گفتن این حرف پالستیک حاوی ظرف کمپوت سیب را روی 
 :میز کنارم گذاشت و ادامه داد

 !ـ خدا بد نده

با اینکه کمی دستپاچه شده بودم اما با این حال کمی صدای تحلیل 
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 :ام را صاف کردم و گفتمرفته

 ـ سالم خانم، احواالت شما؟ شما، آقا حامد خوبید؟

 :لبخند محجوبی زد و با سری به زیر انداخته گفت

ست یم؛ مثل اینکه آقا شهاب از دـ الهی شکر خوبه، البته با هم اومد
شما شاکی بودند حامد رفت دنبالشون، این شد که سربازی که پشت 

 .در بودند اجازه دادند برای مالقاتی خدمت برسیم

ـ خدمت از ماست، گرچه جای مناسبی نیست اما قدمتون روی چشم 
 .ما

 :کمی مکث کردم و گفتم

 ه؟ـ اتفاقی افتاده که شهاب از دست من شاکی شد

 :کمی تعلل کرد و گفت

ه بـ راستش چی بگم، مثل اینکه توقع نداشتند تا کسی که این بال رو 
 .سر شما آورده رو به این زودی ها ببخشید

 :چیزی نگفتم اما بعد گفتم

 !ـ شما چی؟

 :با تعجب گفت

 !ـ من چی؟

 !ـ شما بودید چه کار می کردید؟

م چه واکنشی نشون دونم، توی شرایطش نبودم تا بدونـ راستش نمی
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 .دم، اما خب احساس شیرینی که در بخشش هست در انتقام نیستمی

 ـ شما تا حاال کسی رو بخشیدین؟

کمی فکر کرد، به حالتش نگاه کردم، دختر محجبه ای بود؛ برای 
دیدم، اولین بار بود که او را اینگونه و در محیطی خارج از خانه می

ان برای رفع آن آشوب پیش آمده شبرای اولین بار هم که در خانه
رفته بودم؛ بعد از اینکه جو متشنج موجود در خانه آرام گرفت، 

چادر نمازش را بر سر کرده بود؛ حال در اینجا هم شاهد حضور آن 
 .انش بودمی مشکی مقدس بر روی گیسوپارچه

آن مانع سیاه رنگ سدی بود تا در حسرت دیدن یک تار مویش، 
ی زندان حک کنم بر دیوار های سرد و پوسیدهچوب خط انتظار را 

تا به  تا یادم نرود چند روز، چند ماه یا حتی چند سال را باید بگذرانم
 .آن لحظه برسم

راند، خود را از ی افکارش را بر زبان میبا صدایش که نتیجه
رویای در دست داشتن یک تار ابریشمینش، به جایگاهم در 

 :بیمارستان رساندم

مدتی بعد از تصادف، کامالً افسرده شدم، خونه نشین و ـ راستش 
گوشه گیر شدم، درسم خوب بود اما، با این وضعیت اون رو هم رها 
کردم، چون که قبل از اینکه درسم عامل جدا شدنم از فضای مدرسه 

 .بشه، دوستانم بودن که منو از اون فضای دلنشین دور کردن

 :نفسی گرفت و ادامه داد

همون ها که تا چندی قبل، از هر چیزی به من نزدیک تر ـ دوستانم؛ 
بودند، با ویلچر نشین شدنم، از من دورتر شدن؛ توی مدرسه زمینم 
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زدن تا وادارم کنن روی این دو پایی که هیچ حسی نداشتند راه می
 .ام رو دیدن، بهم خندیدنبرم، اما وقتی ناتوانی

یس شد، اما ادامه به اینجا که رسید، دستانش از اشک چشمانش خ
 :داد

ام خط بزنم، مجبور شدم خودم رو ـ برای اینکه اون ها رو از زندگی
ی درس خوندن رو از من از اون مدرسه خط بزنم؛ اونها انگیزه

دزدیند و با رویای به سخره گرفتن من خوش بودن؛ اونها دل 
ی برادر دوازده شکسته و اشک چشم یه دختر و کمر خم شده

 نمی دیدن، اونها فقط دختری مغموم و سرخورده رو اش روساله
 .دیدن که مجبور به پذیرش اون صندلی سرد بی احساس بودمی

 :با تمام شدن حرفش کمی سکوت کرد و رو به من گفت

ت ـ آقای بوستان، من اون آدم ها رو بخشیدم، چون اگه نبودن هیچ وق
همیشه منو شکست  م بلند شم، اگه اونها نبودند برایتونستم از جانمی

دیدن؛ اونها فقط یه تلنگر بودن، تلنگری که منو یک شبه خورده می
کنی؟ سر جام نشوند و به من فهموند، بسه دیگه! چقدر گریه می

ی انسان هایی کوبی؟! تو هم مثل همهچقدر خودتو به در و دیوار می
  !که دچار این اتفاق شدن بذار؛ مگه تو از اونها چی کم داری؟

 :خندی زد و ادامه دادلب

ـ به خودم اومدم و دیدم که خیلی وقته که خیالم از حضور اونها 
ی اون آدم ها جاشون رو به برادری دادند که با خالیه چون همه

بعد   اینکه سن کمی داشت اما پدرانه به پام ایستاد و حمایتم کرد؛
  .فهمیدم که این احساس خوب، حاصل همون بخشیدن از ته دل بوده



 

 

 WWW.98IA3.IR 358 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 :به حرف هایش خوب دقت کردم و بعد با لبخندی رو به او گفتم

 !ـ پس با این حساب، کار خوبی کردم؟

کنه؛ بحث جونتون دونم، مسأله من با شما فرق میـ راستش نمی
 !مطرحه

ترسم، از حصاری که اون دور خودش کشیده ـ من از سهراب نمی
و اونو به  خشش من این حصار بشکنهترسم؛ شاید با ببیشتر می

 .خودش بیاره

 !ـ اگه این حصار نشکنه چی؟

ای دوختم مغموم سرم را به دو طرف تکان دادم و نگاهم را به پنجره
ی ابرهای آماده به باریدن را که سمت راستم قرار داشت و سایه

 :زد؛ در نهایت زمزمه کردمروی سطح اتاق بیمارستان نقش می

 !ـ پس انسانیت کجای این ماجراست؟

 :کرد؛ چرا که پس از مدت اندکی مجددا گفتانگار که فکر می

ـ متأسفم که اینو میگم، ولی ممکنه اونو در اعماق وجودش چال 
  !کرده باشه

با تأسف سری تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم، راستش لج و لجبازی 
بیشتر با امثالی مثل سهراب اوضاع را از این که هست بدتر 

 .شدمدر نرمش وارد می کرد، بهتر بود ازمی

ی سرباز خداحافظی کردیم و او کمی دیگر حلما ماند و بعد با اشاره

از اتاق خارج شد و من، هنوز نرفته دلتنگ عطر و بوی گل یاس 

 .اش شدمچادر مشکی
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ساعتی بود که حلما و حامد رفته بودند؛ روی تخت دراز کشیده بودم 

ودش خوشحال از جایم بلند که کسی در اتاق را زد و وارد شد؛ با ور

شدم اما او نگاهم نکرد و با سربازی که کنار اتاق ایستاده بود، 

 .مشغول خوش و بش شد

 :رو به سرباز کردم و گفتم

 !ـ آقای قاسمی میشه به این رفیق ما بگید یکمم ما رو تحویل بگیر؟

 :شهاب که صدای من به گوشش رسیده بود، رو به سرباز گفت

 .این آبمیوه ها بخور ـ داداش بیا از

 .و بعد به پالستیکی که داخل دستش بود، اشاره کرد

سرباز که مردی خشک و اخم آلود بود از پیشنهاد شهاب امتناع 
 .خورداش چیزی نمیورزید و متذکر شد که سر وظیفه

شهاب که این را شنید بیش از این اصراری نکرد، چرا که 
کند و همین مالقات حساس میز را دانست با اصرار بیشتر، سربامی

کند. چیزی نگفت و بدون خشک و خالی را هم از من صلب می
ی اتاق رفت و اینکه نیم نگاهی به من بیندازد، سمت یخچال گوشه

پالستیک داخل دستش را روی یخچال گذاشت و محتویاتش را از 
پالستیک در آورد و آنها را در یخچال جای داد؛ سپس یکی از 

 .را بیرون آورد و خودش را روی صندلی کنار من نشاندآبمیوه ها 

در حالی که مشغول خوردن   اش را از جیبش بیرون آورد وگوشی
اش بودم که کالفه شد رفت؛ خیره  اش هم وراش شد با گوشیآبمیوه

و از جایش بلند شد و به سمت یخچال رفت و این بار کمپوتی را از 
کمپوت آناناس را تشخیص  یخچال برداشت؛ کمی که دقت کردم،
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دانستم دلش نمی آید که تنهایی آبمیوه بخورد، دادم، لبخندی زدم، می
در همین فکر بودم که برگشت و لبخندم را شکار کرد، در یخچال 

 :را بست و در همان حال گفت

 چیه؟! هنوز باهات قهرما ولی اینم به خاطر اینه که دلم برات -
 .سوخت

 .دستش بود، اشاره زد و بعد به کمپوتی که در

قدر دانست چهنگاهی به کمپوت آناناس داخل دستش انداختم؛ می
کمپوت آناناس دوست دارم اما با یادآوری اینکه حلما کمپوت سیب 

 :، رو به شهاب گفتمآورده بود

 !ـ آناناس نه

 :با کالفگی و بد خلقی گفت

 !ـ پس چی؟

 !ـ سیب بهترِ 

 :ی بیندازد، گفتبدون اینکه داخل یخچال را نگاه

 .ـ سیب نداریم

 !ـ هست، بگرد

پوفی کرد و مجدد درون یخچال را کنکاش کرد و بعد از اندکی 
کمپوت سیب را بیرون آورد و روی صندلی نشست و مشغول باز 

 .کردن کمپوت شد



 

 

 WWW.98IA3.IR 361 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 :نتوانست مقاومت کند، برای همین با تعجب گفت

 !ـ تو که سیب دوست نداشتی! چی شد پس؟

دانست که آن کمپوت را چه کسی آورده است که! نمی لبخندی زدم؛
 !شددانست که آنقدر متعجب نمیاگر می

ای بود که از آن متنفر بودم و حاضر نبودم حتی سیب تنها میوه
اش را بچشم اما انگار قدرت حوا باالتر از آن است که من مزه

کردم؛ آن دخترک ویلچر نشین با آن همه مهر و تصورش را می
برایم کمپوت سیب آورده بود و من مشتاق بودم تا طعم آن  محبت

 کمپوت را بچشم، مشتاق بودم تا اولین عادتم را به خاطر او بر هم
ی بهشتی را اولین شاهد خود بگیرم تا بزنم، منتظر بودم تا آن میوه

 .ام به او حقیقی است و این حقیقت انکار ناپذیر استبداند که عالقه

 :رو به شهاب گفتم

 .ـ دوست دارم اتفاقاً 

شهاب که متعجب تر شده بود، کمپوت را باز کرد و با چنگال، یک 
سیب را از درون ظرف حلبی بیرون آورد و دستم داد؛ آن را در 

دست گرفتم و به شمایلش نگاه کردم؛ انگار که آن دخترک آن را با 
کردم. آنقدر دستان خودش تولید کرده است که با ولع نگاهش می

 :بلو بودم که شهاب دلخور نیز به حرف آمد و گفتتا

 !کنی؟ مگه دوسش نداشتی؟! بخور دیگهـ چرا اینجوری نگاهش می

اش را چشیدم؛ شاید چنگال را به دهانم نزدیک کردم و باالخره مزه
دشوار به نظر برسد اما من با خوردن آن، موجی از آرامش را حس 

ا در فضا پخش کرده کردم؛ انگار که حجمی از عطر گل یاس ر
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باشند و نوید یک اتفاق دل انگیز را بدهند؛ اتفاقی که سرآغاز عشقی 
 .ور می سازدآتشین است و وجودم را شعله

شهاب که واکنشی از من ندید، به گمان این که دوست نداشتم از 
 :جایش بر خاست تا کمپوت دیگری باز کند، بنابراین گفت

 .دونستم دوست نداریـ می

 :گفتمسریع 

 !ـ نه، اتفاقاً دوست دارم؛ میشه یکی دیگه هم بدی؟

 :با تعجب مجدد سر جایش نشست و گفت

 !ـ تو حالت خوبه؟

 :لبخندی زدم گفتم

  !ـ دیدی بدون اینکه متوجه بشی، به حرف کشوندمت

ای دیگر نگاهش را از من گرفت و چنگال را از دستم کشید و تکه
 :داد؛ بی ربط ادامه دادم از سیب را به سر چنگال زد و دستم

 .ـ سهراب ترسناک هست اما قدرتمند نیست

 :با غضب گفت

ـ چرت نگو امیر، اگه قدرت نداشت تو االن اینجا نبودی، اگه یکم 
اتو از پایین تر زده بود االن یا طهالت پاره شده بود یا یکی از کلیه ه

 !ریختم؟دادی، اونوقت من باید چه خاکی تو سرم میدست می

 :واستم چیزی بگویم که نگذاشت و ادامه دادخ
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 !رمی جر و بحث نداـ لطفا چیزی نگو که اصال حوصله

به این حجم از عصبانیتش لبخندی زدم و سیب را وارد دهانم کردم 
گفت و با ولع مشغول شدم، او که با اخم نگاهم می کرد و چیزی نمی

 :همچنان به خوردنم خیره بود که گفت

 !ات رو هم عوض کرده؟اعقهـ نکنه سهراب ض

با شنیدن این حرفش خواستم قهقه بزنم که سیب به گلویم پرید و  
شروع به سرفه کردم؛ او که هول شده بود، از داخل یخچال بطری 

 :آب را بیرون آورد و آن را به دستم داد و گفت

 .ـ خیلی خب حاال، بیا بخور اینو

مد و شروع کردم به با سر کشیدن آب داخل بطری، نفسم سر جایش آ
 :خندیدن؛ با دیدن نیش بازم گفت

 !ـ چته؟! حرف خنده داری زدم؟

 :ام را خوردم و گفتمخنده

 .ـ آخه اونی که مجبورم کرده، یکم از سهراب ریز ترِ 

 :شهاب با تعجب گفت

 !ـ حالت خوبه؟

 .ـ راستش نه

  !ـ میگم یکم هذیون میگی

ادم تا تکه ای دیگر از لبخند عمیقی زدم و چنگال خالی را دستش د
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 .سیب را مزه کنم

شدم؛ از روزی که حامد و حلما برای بایست ترخیص میامروز می
گذشت. به تجویز دکتر، مشکلی دیدنم آمده بودند چهار روز می

توانستم در فضای بیرون از بیمارستان، به نداشتم و می
ام از نم؛ مهدی با دانستن خبر مرخصیکرسیدگی  احواالتم

ن مارستان، برایم لباس آورده بود تا جای رخت بیمارستان را به آبی
رحمی که جلوی در، دائما در ها بدهم اما با دستور اکید سرباز بی

حال رصدم بود، متوقف گشت و علت را جویا شد؛ سرباز با نشان 
دادن کاور داخل دستش او را مغموم ساخت و مهدی همیشه خندان 

بیرون از اتاقک سرد بیمارستان سوق  را غمگین کرد و او را به
 داد.

از زمانی که او رفته بود، تنها روی تخت داخل اتاق نشسته بودم، 
کاور حاوی لباس زندان را در دست داشتم و به دیوار سفید رو به 

که از اتفاقات   ی نامعلومی بودمنگریستم و در فکر آیندهرویم می
ز داخل اتاق، از افکار مبهمی سرشار گشته بود که با صدای سربا

 سردرگمم دست کشیدم و حواسم را به سرباز دادم:
 لباست رو بپوش، افسر پرونده االن میاد؛ باید آماده باشی. -

سری تکان دادم و به تنها سرویسی که داخل اتاق بود، مراجعه کردم 
و لباس هایم را تعویض کردم، سپس منتظر افسری شدم که 

یم تا مجرم را کت بسته تحویل زندان بودبایست منتظرش میمی
ایم، دانست که دنیا زندانی است که همگی گرفتارش شدهداد؛ نمیمی
رسید اما خواستند از زندان به زندان ببرند، خنده دار به نظر میمی

 کند.ای بود که تلخی ناگواری را با خود حمل میلطیفه
از جای برخاستم ساعتی بعد افسر پرونده رسید؛ با ورودش به اتاق 

و اعالم آمادگی کردم، افسر پرونده از سرباز خواست تا دستبندش 
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را برای محافظت و امنیت بیشتر به دستم ببندد، با خود فکر 
کردم که ای کاش شهاب و مهدی نباشند تا نشانه های زندان را می

 شان فراموش نکنند.ام را از ذهندر من نبینند و تصویر گذشته
انتظارم، شهاب و مهدی از پیچ انتهای راهرو گذشتند و  اما برخالف

با ورودمان به راهروی طویل بیمارستان، در دیدرس نگاهشان قرار 
 گرفتم.

با دیدنم هر دو در جای میخکوب شدند، من نیز همگام با قدم های 
سرباز قدم برمی داشتم و خود را به دست افسری سپردم که بی 

رحمانه من را با این هیبت تانم، بیی دوستوجه به نگاه غم زده
مان توجهی نشان گذشت و به احساس نابود شدهداد و مینشانشان می

 داد.نمی
با نزدیک شدنمان به یکدیگر، در جای ایستادم و سرباز را وادار به 
لحظه ای مکث کردم؛ با ایستادنم، نگاه شهاب به دست در بند دستبند 

وی عدالت را روی خود نقش بسته بود خیره ماند و لباس تنم که تراز
را از نظر گذراند و با حالتی مغموم و سرخورده اسمم را زمزمه 

 کرد.
بی توجه به حال غریبمان، لبخندم را روی لبانم سر دادم و رو به آن 

 دو گفتم:
 ببخشید که تو این مدت کوتاه، ناخواسته اذیتتون کردم. -

گوش هایم را ناشنوا ساختم تا با گفتن این حرف از آنجا دور شدیم و 
 رفت بر کالمش بنشیند، نشنوم.غم چشمانش که می

حدود یک ساعت بعد به زندان رسیدیم و پس از اندکی بعد از 
کاغذبازی های متعدد، توسط سربازی به بخش مربوط به خود منتقل 

 شدم، با باز شدن در، به فضای غبارآلود و خفقان آور هدایت شدم.
ام به راهروی طویل زندان، شاهد دوستان هم بندی در بدو ورودم

شدم که برای استقبال از من نزدیک درب ورودی زندان شدند، آن 
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ها با شوق احوالم را جویا شدند و من را به بند مخصوص خودمان 
هدایت کردند. با ورودمان به بند، متوجه تخت خود شدم که توسط 

سابقا چنین حالتی نداشت  روپوش سفید و تمیزی پوشانده شده بود که
و مشخص بود به تازگی مورد شست و شو قرار گرفته است و این 

داد که زندانی های این بند زیادی با مرام تشریف دارند نشان می
ای که کنار تخت قرار چرا که فالسک چای آماده و بسته های آبمیوه

تمام  کرد که هم بندی ها برایم سنگگرفته بود، این را یادآوری می
 اند.گذاشته

تر از بقیه وارد بند شده بود، خودش را به نزدیک تختم یاسر که جلو
کشید تا چای رساند و در حالی که سینی چای را نزدیک خود می

 بریزد، گفت:
دونم یک ماهه که بوی چایی هم به مشامت بیا بشین که می -

 نخورده.
 با لبخند گفتم:

 راست میگی، دلم لک زده بودا. -
جالل که هم بندی دیگرم بود و بر خالف یاسر که پسری ریز نقش 

اش جز الینفک بود، او هیکلی درشت داشت و سبیل های چخماقی
صورت گندومگومش بود، دستش را پشت کمرم گذاشت و من را به 

 سمت تخت هدایت کرد و بعد گفت:
رسه و ببینه که به عزیز دردونش بریز که حاجی االن می -

 واویالست!نرسیدی، 
 سوالی نگاهشان کردم که یاسر با ناراحتی ساختگی اضافه کرد:

 کشیم از دست توئه!قیافتو اونجوری نکن که هر چی می -
 به خودم اشاره کردم و متعجب گفتم:

 من؟! -
 یاسر گفت:
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بله دیگه، تو؛ نمی دونی وقتی که بردنت، این حاجی مگه خواب  -
گفت که جوون رفت، میمیرفت، راست داشت؟ بنده خدا چپ می

گفتیم حاجی خوب میشه، مگه مردمو به کشتن داِد، حاال هر چی می
 گوشش بدهکار بود؟!

 جالل ادامه داد:
کردم جون حقم داشت، با اون حالی که تو داشتی، من که فکر نمی -

سالم به در ببری ولی خب این بنده خدا هم خیلی نگرانت بود، شب 
 کرد تا خوب بشی.عا میتا صبح به درگاه خدا د

چرا؟! مگه این بنده خدا چه تقصیری داشت؟! من خودم با سهراب  -
 درگیر شدم.

 یاسر سرش را به طرفین تکان داد و گفت:
انداخت و کردم، اون منو زمین نمیگفت اگر با سهراب لج نمیمی -

 شد.امیر هم با اون گالویز نمی
 پیرمرد مذکور وارد شد. خواستم چیزی بگویم که در بند باز شد و

پیرمرد با دیدنم، صورتش از شوق شکفت و با خوش رویی رو به 
 من گفت:

بینمت، خدایا شکرت که دعاهام رو خدا رو شکر که سالم می -
 مستجاب کردی.

و با گفتن این حرف به سمتم پا تند کرد. به احترامش از جای 
من را سخت در برخاستم و به سمتش رفتم. با رسیدنمان به هم، او 

 آغوش گرفت و در گوشم گفت:
 حالت چطوره شیر مرد؟ -

 با لبخند گفتم:
 از دعای شما خوبم. -

 از آغوشش بیرون آمدم و او در چشمانم نگریست و بعد گفت:
 اندازه.دونستم خدا روی من پیرمرد رو زمین نمیمی -
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و با گفتن این حرف روی تخت نشست و من را به نشستن دعوت 
 کرد.

 یاسر به شوخی گفت:
بیا حاجی اینم عزیز دردونت، امشب به امید خدا شب زنده داری  -

 که نداری؟!
 حاجی:

هم   کم شیطونی کن پسر جون، خدا رو شکر که سالِم، هزار بار -
 خدا رو شکر کنم، بازم کِم.

 جالل با درماندگی گفت:
وم تم حتما سی شبانه روزی باید صبر کنیم که مراحل شکرگذاری -

 شه!
 حاجی با خنده رو به هر دوی آن ها گفت:

 کمتر غر بزنین دیگه! -
با گفتن این حرف، همگی خندیدیم و بعد به چایی که یاسر تهیه کرده 

 بود، دعوت شدیم.

گذشت و اوضاع نسبتا خوبی بر چند روزی از آمدنم به زندان می
 فضای نامتعادل زندان برقرار بود، نوچه های سهراب در رفت و

کردند و آمد بودند و گاهاً با دیدنم نگاه غضب آلودشان را نثارم می
از طریق خنجر نگاهشان، تهدید گذران از ذهن پرهیاهویشان را به 

ام توجهیتفاوت خود از کنارشان، بیکشاندند؛ اما با عبور بیرخ می
 .کردمرا به حضور پر دردسرشان، اعالم می

ه سازی چون آن ها چندان برخورد دوست نداشتم با انسان های مسئل
ی قبل مجدد تکرار شود داشته باشم، چرا که ممکن بود دردسر دفعه
 .و فضای زندان را پر تنش تر از قبل سازد
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با بچه های بند به سالن غذاخوری رفتیم و پس از تحویل غذایمان، 
بر سر میزی که مختص خودمان بود، نشستیم و بعد مشغول شدیم؛ 

ر و جالل، حراف ترینمان بودند و حتی سر میز غذا، معموالً یاس
کشیدند؛ مشغول بودم دست از صحبت های طوالنی مدت خود نمی

 :که با فرو رفتن بازوی یاسر، دست کشیدم و رو به او گفتم

 !چته؟! دسِت ها -

 .نه بابا، فکر کردم تبره! نیست که سفته، واسه اون گفتم -

 !چی شده حاال؟ -

 ی؟خبر رو شنید -

 :متعجب گفتم

 !نه -

ی امروز میلی نداشت، ظرف غذایش را به جالل که چندان به قیمه
 :کناری هول داد و رو به من گفت

رییس زندان اطالعیه داده برای کارآموزی بچه ها، گفته هرکس  -
 !تونه به بچه ها یاد بده، بیاد و اعالم کنه؟کاری بلده که می

 :ابروهایم را باال دادم و گفتم

 !مثال چه کاری؟ -

 :و گفت هایش را باال دادجالل با بی خیالی شانه

دونم درسی چیزی بهشون میدونم مثال خطاطی، نقاشی یا چهنمی -
ای که هستن یه قدم بیفتن جلو، حاال با یاد بدی، باالخره از این پله
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 .هر چی

 :با امید گفتم

دم و هم تونم عربی و زبان یاد بخب من هم درسم خوبه و می -
 کنه؟اینکه بیرون از زندان درودگری داشتم؛ به نظرتون قبول می

 :یاسر که تا آن موقع سکوت اختیار کرده بود، گفت

کنن، پس واسه خودت یه پا هنرمندیا! چرا که نه، مطمئنم قبول می -
بینی، این هنرهای تو رو هم نداشت، فقط همین کاظم گشنه رو می

آورد، هیچی دیگه درخواست داد و می یکم از کارهای فنی سر در
اونام قبول کردن، خدایی از اون موقع بود که فرق فاز و نول رو 

 .دادمتشخیص می

سری تکان دادم که با شنیدن حرف حاجی امید بیشتری برای تحقق 
 :ام یافتمیافتن خواسته

دن، این چیزایی که تو گفته آره پسرم، بچه هایی که درخواست می -
که بلد نبودن، همینجوری یکی دو جلسه کالس تشکیل  بودی رو

 .م کنندادند که زندانی ها رو سرگرمی

ی حاجی از جای برخاستم که هر سه نفرشان واکنش با اتمام گفته
 :نشان دادند که جالل به نیابت آن ها گفت

 .کجا حاال؟! بشین غذات رو بخور بعد -

 :ام کردم و گفتمنگاهی به ظرف غذای نصفه

 .سیر شدم دیگه، این فعال واجب ترِ  -
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و با گفتن این حرف، بدون اینکه منتظر صحبتی از جانب آن ها 
باشم، به سمت خروجی راه افتادم و کمی بعد به کمک یکی از 

سربازان به اتاق رییس بند منتقل شده و منتظر پاسخگویی او، روی 
 .یکی از صندلی های اتاق او نشستم

 :من با جدیت گفتبا قطع تلفنش، رو به 

 !مشکلی پیش اومده؟ -

ای دادید مبنی بر اینکه اگر راستش گفته بودند که اطالعیه -
 .استعدادی داریم، به بچه ها ارائه بدیم

نوشت، با اخمی که ی زیر دستش مطلبی میدر حالی که روی برگه
 :حاصل تفکر عمیقش بود، گفت

 !تحصیالتت چیه، هنری چیزی داری مگه؟ -

دانشجوی سال آخر روانشناسی هستم و به زبان تسلط دارم من  -
 .البته در حد توانم، در بیرون هم مشغول نجاری بودم

 !ببینم تو همون نجاری نیستی که به جرم قتل گرفتنت؟ -

ی قتل، ناراحت سرم را پایین انداختم، اما کمی بعد با با شنیدن کلمه
 :قاطعیت گفتم

 .تلممن قاتل نیستم، مضنون به ق -

ی مذکور بلند کرد و با شنیدن لحن محکمم، سرش را از روی برگه
 :رو به من گفت

 !شاهد پیدا کردی؟ -
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 .نه -

پس بهتره به فکر باشی، چونکه روزهای دادگاه نزدیکِ و گمان  -
 .ری که پیش میری، مشکلت برطرف شهکنم با این سینمی

 :نفسی عمیق کشیدم و با اطمینان گفتم

دونه کسی رو ندارم جز خودش؛ گناهم و میمن بی خدا بزرِگ، -
 .خودش حواسش بهم هست

 :چیزی نگفت و نگاهم کرد اما کمی بعد گفت

 !وکیل گرفتی؟ -

 :سرم را طرفین تکان دادم که او گفت

تونی وکیل تسخیری بگیری، امیدوارم شاهدی پیدا بشه، البته می -
 .اگه راست بگی

 .امیدوارم -

 موضوع هم، این فرم رو پر کن؛ که ببینیم چه در رابطه با اون -
 .استعدادهایی داری

به فرمی که در دستش داشت، خیره شدم و برای گرفتنش از جای 

ی محتویات خواسته شده، اطالعات الزم برخاستم و پس از مطالعه

را وارد کردم و بعد از امضای نهایی آن را دست رییس بند دادم و 

 .کرده و اتاق را ترک گفتم در نهایت از او خداحافظی

 «شهاب»

محتویات داخل ساک را بررسی کرد و فرمی را مقابلم گذاشت تا 
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امضایش کنم. پس از امضا بازی و کاغذ بازی ها، سرباز متذکر شد 

که در صورتی که محتویات داخل ساک مشکلی نداشته باشند و 

ادم و پس دهد؛ سری تکان دای ایجاد نکنند، آن ها را تحویل میمسأله

از خداحافظی از او، آنجا را ترک کردم و سوار ماشین شدم و به 

ام شدم، سمت کارگاه راندم که در بین راه متوجه آهنگ زنگ گوشی

ای نگه داشتم و به فلوری که پشت خط بود، جواب بنابراین در گوشه

 :دادم

 سالم چطوری؟- 

 سالم خوبم، کجایی؟- 

 !من بیرون، کاری داشتی؟- 

 !گیریری نمیخب- 

 .سرم شلوغه- 

ری، دانشگاهم که گه شرکت نمیاین دیگه چه جورشه! بهمن می-  

ری، زدی زیرش دیگه! انگار نه انگار که زندگی یکی در میون می

 !هم داری

 .فلور؛ جون مادرت ول کن، حوصله ندارم اصال- 

 .اوکی؛ امشب با پریسا بیاین اینجا، کارتون دارم- 

 :دنم کشیدم و با کالفگی گفتمدستی به پشت گر

ببین فلور، پریسا کار داره منم هزار و یک گرفتاری، اصال - 

 .حوصله ندارم؛ فرداشب میام

 .عجب! پس چرا من زنگ زدم گفت کاری ندارم- 

 :متعجب گفتم

 !تو به پریسا زنگ زدی؟- 

 .عیبی داره؟! عروسِم خب- 
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ما انگار چندان سعی کردم حرصم را با کشیدن موی سرم خالی کنم ا

 :موفق نبودم چرا که پر حرص گفتم

 .زنمزنگ می- 

و با گفتن این حرف، گوشی را روی داشبورد پرت کردم و بعد زیر 

 :لب گفتم

 .نمیشه تو به من زنگ بزنی و من آروم بمونم- 

کمی در خیابان ماندم و سپس راه افتادم و ساعتی بعد خود را به 

ثل همیشه درب چهار طاق باز بود، نجاری رساندم و پیاده شدم؛ م

 .بنابراین خود را به سالن نجاری رساندم

با ورودم به سالن، متوجه حامدی شدم که تیکه های الوار را بر 

دست دارد و سعی می کند تا آن ها را روی میز بگذارد، در جایی 

نزدیک او، مهدی در حال اندازه گیری تیکه های چوب بود؛ از 

بری نبود، چرا که توسط دختر ها آن زیلو به زیلوی وسط سالن خ

ای دیگر از سالن منتقل شده بود که مزاحم کار بچه ها نباشند؛ گوشه

شان سالم بلند باالیی دادم و به طبع جواب هایشان با ورودم به همگی

رسید و سری برای هر کدام تکان یکی پس از دیگری به گوشم می

سالن، پشت یکی از کمد ها رفتم ای از دادم. بی حوصله به گوشهمی

و لباسم را تعویض کردم و مستقیم سراغ کار مشتریان رفتم و 

مشغول شدم، ساعت ها مشغول بودم؛ بچه ها با یکدیگر شوخی 

خندیدند، از آن میان صدای ریز صحبت کردند و گاها ریز میمی

رسید اما آنقدر از او دختر ها در مورد نقاشی های حلما به گوش می

ی دلنشینش، حواسم را به عصبی بودم که بی توجه به صدای خنده

 .ام را درک کنددادم تا میزان دلخوریکار می

اما مثل اینکه او هم چون من چندان طاقت نداشت چرا که سایه 
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ای که در دست داشت، احساس حضورش را به همراه بوی نسکافه

 .کردم

 :فتواکنشی نشان ندادم که مقاومتش را شکست و گ

 !مشکلی پیش اومده؟- 

ی در دست از کار کشیدم و صاف ایستادم؛ نگاهم به ماگ نسکافه

دستش کشیده شد، که با شکار خط نگاهم، ماگی که متعلق به من بود 

 .ام را مزه مزه کردمرا دستم داد، زیر لب تشکری کردم و نسکافه

 :مشغول بودم که پس از لحظاتی سکوت گفت

 !نگفتی؟- 

 .یست که قابل گفتن باشهچیزی ن- 

 !کنیمعلومه که چیزیو پنهان می- 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !پنهان کاری بده نه؟- 

 :متعجب گفت

 یعنی چی؟- 

 :ی نسکافه را سر کشیدم و ماگ را دستش دادم و گفتمبقیه

 .مطبوع بود، ممنون- 

داد و بعد راهی محوطه شدم، ساعت هفت شب بود و این نشان می

ام تا االن که چهار ساعتی انی که کار را شروع کردهکه از زم

ام، بنابراین ام و از نماز غافل ماندهگذشت، بی وقفه کار کردهمی

برای تجدید وضو به سمت سنگاب رفتم و مشغول وضو گرفتن شدم، 

پس از اتمام وضو خواستم برگردم که با پریسا روبه رو شدم؛ 

با من آمده است؛ خواستم از مشخص بود که هنگام ورودم به محوطه 

 :کنارش بگذرم که گفت
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 .خواممعذرت می- 

 :در جای ایستادم که ادامه داد

 .نتونستم مخالفت کنم، خیلی اصرار کرد- 

 :عصبی گفتم

 !من آدم نبودم با من مشورت کنی؟- 

 !آخه- 

 .آخه نداره- 

 .فکر نمی کردم عصبی بشی- 

حبت نکرده بودم؟! مگه مگه قبال در مورد این موضوع با شما ص- 

 !نگفتم مراوده با فلور رو قطع کنی! گفته بودم یا نه؟

 .گفته بودی! اما من در مورد روابط شما گیج شدم- 

بهتره در این زمینه کنجکاوی رو بذاری کنار، من قبالً در مورد - 

همه این موارد با تو صحبت کرده بودم پریسا، پس نباید هیچ ابهامی 

 .بدیرو تو ذهنت جا 

 :ناراحت و مغموم سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

 .خوام تو حالت خوب باشهمن فقط می- 

ام با شنیدن این حرف از زبان او که سعی داشت روابط از هم گسسته

ای از اینکه او را ام را پیوند دهد، گرم شدم و برای لحظهبا خانواده

 .مورد شماتت قرار دادم، پشیمان شدم

اش را ین نزدیکش شدم، آنقدر که گرمای پالتوی پاییزیبرای هم

احساس کنم؛ دستم را جلو بردم و تاری از موهای ابریشمینش را در 

دست گرفتم و آن ها را به داخل قاب شال ضخیمش هدایت کردم و 

 :در همان حال گفتم

گم، برای ایِن که برام مهمی، درسته محرم نیستی اما اگر چیزی می- 
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 .پذیرفته، تو تنها دلیلی هستی که دلم بهت خوش باشه دلم تو رو

کنم در این زمینه کنجکاوی نکن؛ هیچ من نگرانتم، ازت خواهش می

 .وقت، حتی اگر دلیلش من باشم

توانستم معنی این غم کند، کاش مینگاهش کردم که غم زده نگاهم می

 ...را درک کنم، کاش

بودم که نگاهم به سمت پس از نماز، مشغول تسبیحات بعد از نماز 

حامد کشیده شد؛ هنوز مشغول کار بود. از زمانی که آمده بودم تنها 

کمی چای نوشیده بود، نسبت به قبل هم کمی الغر تر شده بود و 

گیرد، نگاهی به سمت معلوم بود که زندگی زیادی به او سخت می

با حلما کردم که روی زمین نشسته بود و پاهایش را دراز کرده بود؛ 

زد اما مشخص بود که راحت نیست، این را از پریسا حرف می

فهمیدم؛ داد میی درهمش و کمری که مدام ماساژش میچهره

مشخص بود که از نشستن مداوم روی زمین خشک، دچار کمر درد 

 .شده است

 .کردمشد کار کرد، باید یک فکری میاینطور نمی

ام را جمع کردم و سجادهذکر های آخر را فرستادم و مهر را بوسیدم 

و بعد به طرف حامد رفتم و صدایش زدم، سرش را سمتم چرخاند و 

 .با اشاره ام، الوار داخل دستش را روی میز کار گذاشت و سمتم آمد

 جونم داداش؟ -

 حامد جان خونه رو چکار کردی؟ -

ی خودمون مشتری پیدا شد، پولشم نقِد؛ بهش راستش برای خونه -

ت نگه داره تا بگردم، آقای سالمی گفتن که مناسب پولم گفتم فعال دس

آپارتمان هست اما خب آسانسور نداره، به خاطر وضعیت حلما 

 .تونم اونجا برمنمی
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اش طبقه پایین واحد منه، مدتی ببین حامد یکی از دوستانم که خونه -

خواست بره ترکیه، فکر داد بنگاه بفروشه چون می پیش واحدش رو

فروخته؛ دیروز بهش زنگ زدم که گفت هنوز مشتری پیدا کردم می

نکرده که پول نقد داشته باشه، قیمت توافقیش رو پرسیدم؛ به پول تو 

 .خوره ولی یه پیشنهاد دارمنمی

 !چه پیشنهادی؟ -

من بهت قرض میدم، یعنی پول گذاشتم برا عروسیم ولی تا اون  -

 .موقع خدا بزرگه

 .نه داداش، خودت واجب تری -

این حرفا نیست، ببین من اگه بخوام عروسی هم بگیرم، بهمن  -

گیره، نیازی نیست من دست تو جیبم کنم پس به اون پول خودش می

هم نیازی ندارم، طیب و طاهِر؛ دیگه تعارفم نکن؛ تو مثل برادرم، 

 .آبجیتم مثل خواهرم

رسید، شاید احساس شرم و خجالت خودش مانع راضی به نظر نمی 

اش گذاشتم و شد، بنابراین دستم را روی شانهبول درخواستم میاز ق

 :رو به او گفتم

ببین منو، بهت قرض میدم و تو قراِر پولت رو پس بدی، حاال یکم  -

 .دیرتر

 .....آخه -

 :خواست چیزی بگوید که مانع شدم و گفتم

 .آخه نداره، پس قبوله -

 .خدا از بزرگی کمت نکنه داداش -

 :تملبخندی زدم گف

 .همین برام کافیه که دعام کنی -
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 .اگه قابل باشیم -

 :کمی دست دست کرد ولی بعد گفت

 !اش آسانسور داره؟حاال این خونه -

ای که برای شماست، همکِف؛ نگران آره آسانسور داره ولی طبقه -

 .اینش نباش

 تونیم ببینیم؟کی می -

 .برمتونودم میتونیم ببینیم، خکلیدش دست بنگاهیه، همین امشبم می

 :سری تکان داد که به سمت دخترها چرخیدم و گفتم

 .بچه ها جمع کنین که همسایه شدیم -

با گفتن این حرف متعجب نگاهم کردند که حامد ماجرا را برایشان 

 .تعریف کرد

مهدی خط کش داخل دستش را روی میز رها کرد و نزدیکم آمد و 

 :آرام گفت

نزدیک خودت، بیچاره حامد از  کار خوبی کردی که آوردیشون -

 .صبح دنبال خونه بود؛ ظهر هم با خستگی رفت دنبال خواهرش

شد با این آره نگران بودم بخوان کاله سرش بذارن، بعدشم، نمی -

 .شرایط کار کرد

 .ی کارگاه کردمای به وضع آشفتهو بعد اشاره

  االن تعطیل کنیم؟ -

 .آره، باید بریم خونه رو ببینن -

 .کی پس، منم میرم لباسم رو عوض کنماو -

 :سری تکان دادم که پریسا نزدیکم ایستاد و گفت

 !اتون؟مگه نباید بریم خونه -

 :ای باال انداختم و گفتمبی خیال شانه
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 .دیر نمیشه -

 .زشته شهاب دیر برسیم -

 .طوری نمیشه، فلور به بدقولی های من عادت داره -

 !خوای بری؟یعنی نمی -

 .ریم اما یکم دیر تریچرا م -

با گفتن این حرف، حرصی رویش را از من گرفت و خواست سمت 

 :بچه ها برود که آستینش را گرفتم و گفتم

 .حرص نخور زن، حاال مونده با اخالق گندم کنار بیای -

 :با این حرفم، لبخندی زد و گفت

 .آستینم رو ول کن زشته -

 !چی زشته، زنمی -

 .کشمبسه شهاب خجالت می -

 .کشیوا آستینت رو گرفتم، بغلت که نکردم خجالت می -

 :پر حرص اسمم را کشید

 شهاب -

 .خیلی خب حاال، االن آب میشی -

کمکش  با رها شدن آستینش از دستم، خودش را به حلما رساند و

 .کرد تا حاضر شده تا به سمت خانه برویم

به آنها نشان  ام رساندم و واحد تورج راها را به خانهآن شب بچه
ها مشغول دید زدن خانه شدند به واحدم رفتم و لباسم را دادم؛ تا آن

رویم از غرغر های پریسا و ی بهمن میتعویض کردم تا به خانه
البته نیش کنایه های فلور مبنی بر اینکه لباسم نامناسب مهمانی است 

 .در امان بمانم
انه تنهایش پس از تعویض لباس از مهدی به علت اینکه در خ
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ی پایین رفتم؛ همانطور که گذارم، معذرت خواستم و به طبقهمی
ها از واحد تورج خوششان آمده بود و شرایطش زدم، بچهحدس می

 .ی زندگی مناسب دیدندرا برای ادامه
قرار شد تا با تورج در رابطه با خانه صحبت کنم و نتیجه ی نهایی 

 .را به آن ها برسانم
و مقابل فلور نشسته بودیم و پریسا و فلور مشغول ساعتی بعد هر د

گپ و گفت شده بودند و من نیز سرگرم اخبار بی بی سی شدم که 
کردند نداشتم و تنها خود ای به مضخرفاتی که بیان میچندان عالقه

شان که به مد و آرایش و لباس و کوفت و زهرمار را از جمع زنانه
 .ساختمشد، دور میمحدود می

رسیدند، در مورد علم و بود که پریسا با حلما که به هم میجالب 
کردند اما انگار او چندان هم از ادبیات و شعر و نقاشی صحبت می

مد به دور نبود، چرا که با اشتیاق هم کالم فلوری شده بود که هر از 
کرد؛ به خیال خودش اش کنکاشم میچند گاهی با نگاه زیرکانه

 .شدمبه خود نمی اشمتوجه نگاه زیرکانه
 :در میان صحبت های خسته کننده و ناتمامشان وارد شدم و گفتم

 !بینمشبهمن کجاست؟! نمی - 
 :صحبتش را قطع کرد و گفت

 .زنهداره با تلفن حرف می -
 :پوزخندی زدم و گفتم

این چه تلفنیه که نیم ساعت قطع نمیشه! نکنه شوهر جونت دوست  -
 دختر داره؟

 :ی بلندی سر داد و گفتف، خندهبا گفتن این حر
ها نداره که، باالخره پسر کو ندارد نشان از بهمن از این عرضه -

پدر؛ خود تو چقدر از این عرضه ها داشتی که بهمن بیچاره داشته 
 .باشه
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 :با تمسخر گفتم
گیرم؛ اونوقت بهت ئه؟! بهمن بیچاره! بذار خودم مچش رو می -

 .بیچاره است میگم کی
تن این حرف از جایم بلند شدم، اما آنها به خیال اینکه شوخی و با گف

ی دوم رفتم؛ کنم خندیدند و با خود مشغول شدند؛ به سمت طبقهمی
آمد، مشخص بود که با کسی صدایش از داخل اتاق خوابشان می

شنیدم در زند؛ کمی نزدیک شدم که با حرف هایی که میحرف می
 :جای ایستادم

چی دارم میگم؛ اگه بتونی کاری که بهت میگم رو خب حاال، ببین  -
 .دمانجام بدی، مشتلق خوبی بهت می

-.......... 
تو نگران اونش نباش، خودم بلدم چجوری رامش کنم، اون فقط  -

 .تمرکزش رو این پسراست، به این کارا کاری نداره که
- ........... 

دم یکی رو اینا همش هارت و پورت الکیشه، من اگه جای اون بو -
 .می فرستادم تو این مدتی که شرایطش مهیا بود، کارش رو بسازه

- .......... 
 :ای کرد و ادامه دادخنده

 نگران دخترتی؟ -
 :و با گفتن این حرف بیشتر خندید و بعد ادامه داد

 .خوشم میاد مثل خودمی، همینجور عوضی و فرصت طلبی - 

-............ 

 .اد چکار کنه، خبرش رو بهت میگمخوبذار ببینم فلور می -

اش، خودم را به تراس موجود در سالن رساندم با قطع کردن گوشی
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اش که با پرده پوشانده شده بود و ایو درش را بستم و به در شیشه
 .کرد، تکیه دادمتصویر من را به داخل سالن طبقه دوم منعکس نمی

مجهول بهمن،  نفسی از روی استیصال کشیدم و نگران از گفته های
 .در فکر فرو رفتم

ر از پله ها به آرامی پایین آمدم، کنار فلور نشسته بود و او را د
اش ی عروس آیندهآغوش گرفته بود و به ظاهر قربون صدقه

رفت؛ با صدای قدم هایم، سرشان را به سمتم کج کردند که بهمن می
 :در همان حال گفت

 چطوره؟باد آمد و بوی شهاب را آورد، حالت  -
 :لبخند مصنوعی زدم و گفتم

 .ممنون، خوبم -
 :فلور گفت

 رفتی باال دنبال بهمن، خودتم موندی؟ -
 :بهمن ابرویش را باال داد و متعجب رو به من گفت

 اما من نشنیدم صدام بزنی؟ -

 :بی خیال گفتم
 .گوشیم زنگ زد، رفتم تو تراس صحبت کنم -

 :گفت چیزی نگفت اما بعد موضوع را عوض کرد و

یای الاقل این دختر رو بیار نباید بیای سر بزنی؟ خودت نمی -
 .ببینیمش

ی پریسا، برای ی درهم شدهخواستم که جوابش را بدهم که با چهره
 :ای متعجب ولی به روی خود نیاوردم و ادامه دادملحظه

خودش که درس داره، منم همینطور؛ زیاد وقت مهمونی رفتن  -
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 .نداریم
اش را از روی پریسا برداشت اما نتوانست اخم روی نگاه خیره

ام را حذف کند، انگار متوجه نگاهم شدند که فلور اضافه پیشانی
  :کرد

ول کنین این حرفا رو، این شهاب همیشه همینجوری بود، اون  -
دیدیمش، زمانی که بچه بود و هنوز پشت لبش سبز نشده بود نمی

 .دیگه وای به حال االنش
 :وخی گفتبهمن به ش

آره بابا، ولی هرچی هم که باشه سخن عروسی خوش تر است،  -
 ببینم کی مراسم رو بگیریم؟

 :کمی فکر کردم و گفتم
 .خیلی نیست که صحبت کردیم، فعال که خبری نیست -

 :فلور خودش را از حصار دستان بهمن رها ساخت و گفت
 !یعنی چی؟ -
 .بشهیعنی همین، قرار نبود به این زودی خبری  -

 :فلور با این بار با جدیت اضافه کرد
خوایم ولی ما صحبت کرده بودیم؛ یک ماه دیگه شب یلداست، می -

 .اون شب مراسم عقدتون رو برگذار کنیم
دوخت، نگاه کردم و می برید ومتعجب به فلوری که برای خود می

 :گفتم
 .یعنی چی! ما آمادگی نداریم -

  :ابرویش را باال داد و گفت
ی کارها رو ما کردیم، تو و عروس عزیزم خواد، همهآمادگی نمی -

 !برید آرایشگاه، همین
همین! به همین راحتی؟! تو حالت خوبه، مگه زندگی مد و لباسه  -

 گیرین؟که اینقدر زود تصمیم می
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 :بهمن با بی خیالی گفت
گیری شهاب جان، مردم آرزو دارن بدون اینکه خیلی سخت می -

و مخارج بشن مراسم بگیرن اونم توی بهترین امکانات متوجه خرج 
 !فهمم چرا باید مخالف باشیو شرایط، من نمی

مردم، مردمن؛ شاید بخوان تا آخر عمرشون مثل عروسک کوکی  -
 .....زندگی کنن و بقیه براشون تصمیم بگیرن، اما من دوست دارم

 :خواستم ادامه بدم که فلور گفت
خوان خوان از ایران برن، میو کتی می ببین شهاب جان، کوروش -

 .قبل رفتنشون همه چی رو اوکی کنن
با تعجب به فلور و بعد به پریسایی که تمام مدت نگران پایش را 

زد، فشرد و کالمی حرف نمیداد و ناخنش را در دست میتکان می
 :زل زدم و بعد ناامید گفتم

 !پریسا چیزی در این باره نگفته بود -
 :نی نگاهم کرد؛ زمزمه کردبا نگرا

 .خودمم تازه فهمیدم -
 :نگاهم را از او گرفتم که فلور ادامه داد

ببین شهاب، باالخره که چی؟ باید زودتر برین سر خونه زندگیتون  -
 یا نه؟

 :مکثی کرد و خودش را بیشتر جلو کشید و گفت
وقتی کتی موضوع رو گفت، گفتش که با تو صحبت کنیم بلکه از  -

یطون بیای پایین، تا همین جاش هم کوروش خان زیادی به خر ش
 .ساز تو رقصیده، وقتشه که نگرانی هاشونو برطرف کنی

چیزی نگفتم که دستش را کج کرد و از روی میز کنار راحتی، یک  
 :بروشور برداشت و اون رو دست پریسا داد و گفت

ای از کارت ها مخصوص شب ببین عزیزم، توی این مجموعه -
آ گرفتم، امیدوارم خوشت بیاد؛ یکیشو انتخاب کن تا داست، از پانتهیل
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 .بگم برامون تهیه کنه

به بروشور داخل دستش خیره شدم که با وجود توضیحات فلور آن 
کرد، نگاهم سمت او کشیده شد که با غم و نگرانی نگاهم را باز نمی

اند، کند، معلوم بود که او هم از اجباری که به وجود آورده می
 .رسدچندان راضی به نظر نمی

سری به نشان تأسف برای خودمان تکان دادم و از جایم برخاستم و 
ی انتهای سالن رفتم و دستم را داخل جیب شلوارم فرو سمت پنجره

ام حس کردم؛ چیزی نگفتم که کردم، اندکی بعد دستی را روی شانه
 :کنار گوشم گفت

خوای دوماد شی؛ این چه  میاخمات رو باز کن مرد حسابی، مثالً  -
ایه که به خودت گرفتی، نگاهی به زنت کن؛ بیچاره اونم نقره قیافه

 !داغ کردی با این نگاهت
نگریست، شاید این به عقب برگشتم، همچنان با ناراحتی به من می

ی من گفت، او چه تقصیری داشت، خانوادهبار را بهمن راست می
 .ری کنم، او که مقصر نبودعادت نداشتند که من تصمیم گی

سعی کردم لبخندی بزنم و او را مطمئن سازم که ناراحت نیستم، 
باالخره باید از این به بعد هم غمخوار او باشم و هم غم خود را بر 

 .دوش بکشم
آن شب برای شام ماندیم و کمی بعد شام خداحافظی کردیم و راه 

 .افتادیم
کرد؛ سعی کردم ش بازی میدر بین راه سکوت کرده بود و با دستان

سر شوخی را باز کنم تا او را از حال و هوای ناراحتی که باعثش 
 :خودم بودم، دربیاورم؛ بنابراین گفتم

 دیدی چی شد؟ -
 :با تعجب گفت
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 !چی شد؟ -
 نفهمیدی؟ -
 !وا چیو؟ -
 ...همین دیگه -
 !چی؟ -
 .رسیماینکه داریم به هم می -

خندم، کیفش را محکم به دستم می هنگ شده نگاهم کرد، وقتی دید
 .نثارم کرد« دیوونه ای»کوبید و 

 تو که ناراحت بودی پس چی شد؟ -
اشتباه نکن خانم، من از اینکه تو کنارم باشی خیلی هم احساس  -

 .آرامش دارم؛ از اینکه کسی برام تصمیم بگیره بیشتر ناراحتم
 :نفسی گرفتم و ادامه دادم

رسید، فلور و بهمن ر بزنگاه که میهمیشه همینطور بوده، س -
 .ذاشتن برای زندگیم خودم تصمیم بگیرمکردن و نمیدخالت می

 .در موردت قضاوت کردم، فکر کردم پشیمون شدی -
 !تونم پشیمون شم؟مگه می -

 :نگاهم کرد کرد که گفتم
 تونی در مورد من اینجوری فکر کنی؟تو چجوری می -

 :سرش را پایین انداخت و گفت
 !ببخشید -

 :به شوخی گفتم
 .بخشمت، تو در مورد من بد فکر کردینمی -

 :چشم درشت کرد و گفت
 !سنگدل نباش دیگه -

 :خندیدم و گفتم
 .بخشمت، فقط دیگه چشاتو اونجوری نکن که دیوونه میشمباشه می -
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 .لبخندی زد و چیزی نگفت
 :کمی بعد با فکر به کارت انتخابی اش گفتم

 ی که انتخاب کردی کدوم بود؟حاال اون کارت -
 :از داخل کیفش سه تا کارت بیرون آورد و گفت

از بین اون همه کارتی که فلور نشونم داد اینها رو پسندیدم، 
 .آوردمشون که با هم انتخاب کنیم

 :با ذوق گفتم
 !جون من؟ -
 .آره -

ای پارک کردم و به و بعد کارت ها رو نشونم داد، ماشین را گوشه
یدم و کارت ها رو نگاه کردم، از بین سه کارت، کارتی سمتش چرخ

ی کرم رنگی داشت و درون کادر طراحی شده از گل که زمینه
آمد؛ آن را انتخاب کردم سرخ قرار گرفته بود، در نظرم زیباتر می

ام، لبخندش پر و جلوی چشمانش تکان دادم، با دیدن کارت انتخابی
 :رنگ شد و گفت

 .م مثل همهعجیبه که سلیقمون -
 .عجیب نیست، تو خود منی؛ این عجیب نیست که مثل هم باشیم -

در نجاری را بستم و به سمت ماشین رفتم و خودم را روی صندلی 
رها کردم؛ گوشی داخل دستم را روی داشبورد انداختم و خواستم تا 

ی جلوی ماشین کشیده شد؛ با دیدن حرکت کنم که نگاهم به آینه
کرد، یاد حرف چند ی خلوت خودنمایی میکوچهماشینی که درون 

 :روز پیش حامد افتادم
 .ـ یک دویست وشیش آلبالویی بود، رانندشم یه زن بود

با دیدن زنی درون دویست وشیش آلبالویی که حامد قبال هشدار 
حضورش را گوشزد کرده بود، بیش از قبل به حرف حامد رسیدم 

 .های زندگی امیر را باز کندای از گره توانست گوشهکه این زن می
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تصمیم گرفتم تا چراغ خاموش پیش بروم و خودم را از نظر زن 
مجهول پنهان کنم تا در زمان مشخصی او را غافلگیر کنم؛ بنابراین 

ام را از روی داشبورد برداشتم و شماره وثوق را گرفتم؛ پس گوشی
 :از اندکی انتظار گوشی را جواب داد و گفت

 ـ بله آقا؟
ی پالکی که بهت میدم رو در نظر داشته باش، وثوق شمارهـ 

کنه؟! با کی می پره؟!هر کار خوام بدونم کجا میره، چه کار میمی
خوام؛ پس حواست که کرد رو بدون اینکه چیزی از قلم بیفته رو می

 .رو جمع کن
 .ـ بله قربان؛ حواسم هست

 .ممنون ـ

تواند کردم آن زن میگوشی را قطع کردم و راه افتادم؛ احساس می
 .ی خوبی برای رهایی امیر باشدگزینه

کردم که کنار کارگاه در حال رانندگی بودم و به آن زنی فکر می
داد و متوجهش نبودم و معلوم نبود از نجاری هر روز جولون می

دانستم گرفت و اصال آن جا چه کار داشت، تنها میچه کسی خط می
آدم هایش است و به دنبال علت  که در حال رصد آن کارگاه و

زدم که کنکاش او در حال تقال بودم؛ در همین افکار پرسه می
متوجه همان ماشین شدم که کامال محسوس و تابلو من را تعقیب 

خواستم خودم مچتو بگیرم ولی حاال که کرد؛ پوزخندی زدم، نمیمی
 .گیرمتری بیا خودم مچتو میتو راغب

دم تا گمم کند اما مثل اینکه پیله تر از این کمی به ماشین سرعت دا
بیاید.  خواهد همراهم حرف ها بود، بنابراین گذاشتم تا هرکجا که می

ماشین را به سمت کوچه های بن بستی هدایت کردم و در جایی 
پارک کردم؛ به خیال اینکه فکر کند با کسی کار دارم در انتهای 
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او هم خریت کرد و  کوچه پارک کردم؛ از ماشین پیاده شدم و
ماشینش را بین دو ماشین دیگر پارک کرد، به قصد اینکه با خانه 

ای که پشت ماشین او قرار دارد، کار دارم؛ از ماشینش گذشتم و بعد 
سریعا روی زمین نشستم و خودم را به سمت در شاگرد ماشینش 
کشاندم و در را باز کردم و نشستم و به در تکیه دادم و رو به او 

 :تمگف
 !خوای؟ـ چی می

 :تر گفتمبا وحشت نگاهم کردم که بلند

 !خوای؟چی می -

 :رسید، با تته بته گفتاو که هل شده و ترسیده به نظر می
 پرسی؟ـ تو سوار ماشین من شدی! از من می

 :پوزخندی زدم و گفتم
 زنی؟ـ چرا جلوی کارگاه کشیک میدی؟ زاغ سیاه کیو چوب می

اب دیدی خیر باشه، برو پایین تا داد نزدم بیان ـ کشیک چِی آقا؟! خو
 !یه فس کتکت بزنن

خوای این کار رو کنی؟! وجودشو نداری، ـ نه بابا، توی جوجه می
 !کنمداد بزن ببین چکارت می

 :نگاهش را از من گرفت و فرمون را در دستش فشرد و لب زد
 !تونی بکنی، برو پایین کار دارمهیچ غلطی نمی ـ 

رسی؛ اون احمقی که تو رو کاشته تا ما زرنگ به نظر نمیـ چندان 
زده که دختر ترسویی مثل تو رو زیر نظر داشته باشی خیلی چل می

 .ی خودشرو کرده گماشته
 :عصبانی شد و با توپ پر گفت

 .ـ هر چی از دهنت در میاد داری میگیا! منم دارم بذارم تو کاست
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کار کمی به سمت من  ی شالش را کشیدم که با اینعصبی گوشه
 :متمایل شد

ـ بگو تا آگاه شم؛ بگو ببینم اصال برای کی کار می کنی؟! عکس تو 
برای چی باید تو وسایل کار برادر من باشه؟! بگو تا دهنتو پر خون 

 .نکردم
به اینجا که رسید توی صورتش داد زدم که در جایش تکانی خورد 

 .ا الم تا کام حرف نزداش جای داد؛ امو خودش را بیشتر در صندلی
 :بار بلند تر گفتمبیشتر به سمت خودم کشاندمش و این

 !گیری؟ـ مثل آدم حرف بزن ببینم از کی خط می
 :ترسیده و با استرس یکدفعه گفت

 !دونم قاتل اون پیرزن کیهـ من می
از شنیدن چیزی که مدت ها دنبالش بودم؛ وحشت زده دوباره تکانش 

حنی که بهت وهیجان توأمان در آن مشهود بود، دادم و این بار با ل
 :گفتم

 !ـ چی؟
اش را شکار کرده بودم را پس زد و در با حرص دستم که بیخ یقه

 :همان حال گفت
 .دونم کی اون پیرزن رو کشتهـ همین که شنیدی، می

و بعد با گفتن این حرف، صورت غلیظ شده از آرایشش را در آینه 
ا کشیدنم نامرتب شده بود، درست کرد وارسی کرد و شالش را که ب

 .را زمزمه کرد« مردک وحشی» ی و زیر لب کلمه
کمی فکرم را سامان دادم وبه او که هنوز مشغول بررسی خودش 

 :بود، گفتم
دادی، پس چی شد؟! یکدفعه ـ تو که اولش گفتی که کشیک نمی

 !نظرت عوض شد؟
 :تکخندی زد و گفت
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گیرم، من و امیر فقط هم دانشگاهی ـ االنم میگم؛ از کسی خط نمی
 .هستیم
 !ـ خب؟

 .ـ همین دیگه
 !ـ ببین مسخره بازی در نیار، درست حرف بزن ببینم چی میگی؟

کنی؛ ببین من یه پرتره از عکسم دادم به امیر تا ـ خب چرا باور نمی
برام روی چوب طراحی کنه؛ اونم اولش قبول نکرد ولی بعدش با 

 .اصرار زیاد قبولش کرد
 !ـ خب این چه ربطی به کشیک دادن تو داره؟

 :سرش را به سمت چب متمایل کرد و با کمی مکث درمانده گفت
 .ـ بزار برم

 :تکخندی زدم و گفتم
 !ـ دروغ گفتی نه؟

 !تونم چیزی بهت بگمـ نمی
 :پوزخندی زدم و گفتم

 .برمـ حاال بیشتر به احمق بودن رییست پی می
 .امیر رو نجات بدیم ـ االن این مهم نیست، باید

خوای امیری رو نجات بدی که از طرف ـ مسخره است، تو می
 .قمری اومدی و آمارشو به رییست میدی معلوم نیست کدوم ننه 

دونم کی اون ـ این ماجرا ربطی به کسی نداره، مهم اینه که من می
 .زن رو کشته

زد؛ چیزی نگفتم و صاف نگاهش کردم که با اطمینان حرف می
 :ستم؛ کمی بعد روبه رو را کنکاش کردم و گفتمنش

 .ـ حرکت کن
 :با تعجب گفت

 !ـ چی؟
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 :نگاهش کردم و گفتم
 !ـ کری؟

 !ـ بی تربیت
 کنی یا به زور سوار ماشینم کنمت؟ـ خانم با ادب، حرکت می

 !خواد که تو عرضشو نداریـ آقای نسبتا محترم، این کار جرئت می
 .ی هوا به حالت پرپر بزننـ یه بالیی سرت بیارم که مرغا

 !ـ حرف مفته
 .گمـ حرکت کن می

 !ـ ماشینت پس چی؟
 !ـ تو چکار به اون داری؟

 .ـ پولدار مفت خور
ـ زبونت رو بکن تو دهنت و برام نچرخونش که بلدم چجوری از 

 .حلقومت درش بیارم
دیگر چیزی نگفت و راه افتاد؛ با پریسا تماس گرفتم تا خود را به 

دانستم این موقع مهدی خانه نیست و مشغول رساند؛ میام بخانه
ام است و خودش کارهای خودش است؛ او نیز گفت که نزدیک خانه

رساند؛ به خانه که رسیدیم، از ماشین پیاده شدم و در سمت او را می
را باز کردم و آستینش را در دست گرفتم و او را به سمت خانه 

 :م که گفتکشاندم و به داخل آسانسور هل داد
 !ـ چته روانی، دارم میام خودم

ـ حرف نباشه، فکر کردی هرکی هرکِی؟! سرک بکشی تو زندگی 
 !مردم کسی هم نباشه تا جمعت کنه؟

با نفرت صورتش را به طرف دیگری کشاند تا اینکه در باز شد و 
او را به جلو هل دادم، در خانه را باز کردم و اول او را به داخل 

 :یسا با تعجب گفتفرستادم که پر
 !ـ سالم، چته شهاب؟
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 .وبعد با نگاهش به سمت زن، سوالی نگاهم کرد
بی حال و عصبی روی مبل ولو شدم و تمام ماجرا را برایش 

 .کردم تعریف 

شد با هم همکالسی بودیم، شخصیت محترمی که داشت باعث می -
کردم که حتی اساتید هم جذب صالبت و وقارش بشن. اوایل فکر می

اومد، اما غرور الکی داره و به خاطر همین هم ازش خوشم نمی
کم منم مثل بقیه جذب متانتش شدم؛ -وقتی دیدم با همه همینطوره، کم

اومد کرد؛ با اتوبوس میتفاوت بود و حتی نگاهمم نمیاما اون بی
موند تا خط برسه ولی حاضر دانشگاه و حتی ساعت ها منتظر می

ی دوست پسرهام راحت قبول ه، بقیهشد سوار ماشینم بشنمی
کردن تا سوارشون کنم اما اون اصالً اینجوری نبود؛ تعقیبش می

اش رو یاد بگیرم؛ تا اینکه فهمیدم بعد از دانشگاه میاد کردم تا خونه
دونستم که شاگرد اول دانشگاه بعد همین کارگاه نجاری؛ حاال می

 .بودم دانشگاه میاد سر کار و محل کارشم یاد گرفته
 :نفسی گرفت و گفت

ام کنم؛ کار روزانهـ به خودم اومدم دیدم هر روز دارم تعقیبش می
کم فهمیدم این حس دیوانگی که در من ظاهر شده -شده بود و کم

 .چیزی نیست جز عشق
 :نگاهش را به ما داد و ادامه داد

ـ یکی از روزهای تابستان که دانشگاه هم تعطیل شده بود، پا شدم و 
ی دید زدنش اومدم سمت کارگاه آخه اون روزا زود به زود بهانه به

تونستم زیاد ببینمش، اما شد؛ برای این بود که نمیدلم براش تنگ می
ی این اونروز کارگاه بسته بود؛ با خودم گفتم شاید اومده خونه

پیرزنه؛ منم خودم رو رسوندم؛ درست حدس زده بودم، تراس خونه 
حال بودم که اینطوری بدون اینکه ید داشت، خوشاز این پایین هم د
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تونم ببینمش. اون روز توی تراس نشسته بود و متوجهم باشه، می
 .مثل همیشه با خورده چوب های اطرافش سرگرم بود

به این جای حرف زدنش رسید، اشک هایش روان شدند ولی ادامه 
 :داد

امیر به  گذاشتهای تراس نمیـ ایرانیت های نصب شده روی نرده
ی خونه دید داشته باشه؛ اما به خاطر کوتاه بودن دیوار محوطه

تونستم به باال دید داشته باشم، حتی اگر امیر هم کمی دقت تراس می
 .شدکرد متوجه من میمی

اون روز از ماشین پیاده شدم و رفتم از سوپری آب معدنی بگیرم که 
یک مرد سیاه پوش  یه ماشین پراید هاچبک مقابل خونه نگه داشت و

از ماشین پیاده شد و بعد از پیاده شدن مرد، از اونجا دور شد و اون 
مرد هم بالفاصله خودش رو به خونه رسوند و در خونه رو با دو تا 

سیم باز کرد، همین منو متعجب کرد و منم از رفتن به سوپری 
پشیمون شدم، عجیب تر اینکه اون مرد اونقدر در رو بی سر و صدا 

از کرد که من هم حتی متوجه صدای باز شدن در نشدم چه برسه ب
 .به امیری که توی کارش غرق بود

ای که اون مرد با سیم به برای همین از لحظه دیدم اوضاع مشکوِک،
 .جون در خونه افتاده بود، فیلم گرفتم

اون پیرزنه از تراس اتاقش اومده بود بیرون و  ی فوضولهمسایه
کرد و دیدم که با امیر ایی که شسته بود، پهن میروی بند، لباس ه

ی آش مشغول حال و احوال شد؛ چند باری دخترش رو به بهانه
فرستاد دم خونه و تو این مدت متوجه شده بودم که نذری می

خانوادتن به امیر عالقه پیدا کردند؛ برای همین اون زن هم مدام 
نه تو اون ی پیرزدونست که نوهکرد، مخصوصا میرصدش می

ی مادربزرگش کنه و وجود اون زن تو خونهخونه تنها زندگی می
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شد؛ حداقل من اینطور برای اون زن فضول خط قرمز محسوب می
 .کنمفکر می

ی پیرزنه باال تر بود به حیاط خونه اش از تراس خونهتراس خونه
زد، هم تسلط داشت، اون روز دیدم در حینی که با امیر حرف می

حضور اون مرد تو حیاط خونه شده بود، چونکه برای متوجه 
 .ای لباس از تو دستش افتاد و به طبقه پایین نگاه کردلحظه

با دقت به حرف های دختر که خودش را بیتا معرفی کرده بود، 
 :دادیم که پریسا چشمانش را ریز کرد و گفتگوش می

اوی گیریم راست بگی، تو چرا باید همینجوری و از روی کنجک -
 !از اوضاع فیلم بگیری؟

 :گفت؛ به بیتا نگاه کردیم که گیج به تته پته افتاد و گفتراست می
خواستم اگر اون فرد زد؛ میخب گفتم، اون مرد مشکوک می -

 .مزاحم بود بعداً به امیر بگم
گرچه باور نکردیم اما این مهم نبود؛ مهم این بود که بدانیم آن مرد 

 .عزیز جون درآورده است یبرای چی سر از خانه
 :با عصبانیت از جایم بلند شدم و روبه او گفتم

ببین من اصالً اعصاب و حوصله ندارم، مثل آدم درست حرف  -
 !بزن ببینم چی میگی، اینقدر هم چرت و پرت به هم نباف
 :دختر که از حالت تند من، هول شده بود، با وحشت گفت

عریف کردم، اما االن بدون که ببین شاید بعداً همه چی رو واست ت -
 .جون امیر در خطره؛ بهتره که کاری که میگم رو انجام بدیم

 :پریسا با کنجکاوی گفت
 چه کاری؟ -
 .از اون زن همسایه بخواهید به عنوان شاهد بیاد -

 :حوصلگی گفتمبا بی
 دونی اون زن، اون مرد رو دیده؟از کجا می -
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خم شد تا طبقه پایین رو  مطمئنم، از قیافش مشخص بود؛ حتی -
 .درست ببینه

 :با شک گفتم
گیریم که چرت و پرتات راست باشن، یک شاهد به چه دردم می  -

 .خواد؛ اونم حداقلشخوره؟ دادگاه دو تا شاهد می
 !شاهد دوم رو از کجا بیارم؟

 .دمخودم شهادت می -
 :من و پریسا متعجب گفتیم

 !تو؟ -
 :بیتا با نگرانی گفت

 .ضرم شهادت بدم، اون فیلم هم میشه مدرک جرمآره حا -
 :با تردید گفتم

ای تو هات رو باور کنم؟! از کجا معلوم سوسهچرا باید حرف -
 کارت نباشه؟

کنی؟ به خدا، به پیر، به پیغمبری که چرا حرف هام رو باور نمی -
بهش اعتقاد داری، عاشق امیر شدم، من دوستش دارم، نگرانشم، بابا 

 .اصال...... اصال..... بیا خودت ببین ت بگم؟!چجوری به
با گفتن این حرف، با شتاب و دستانی لرزان در حالی که به پهنای 

ریخت، در کیفش به دنبال چیزی گشت؛ با ندیدنش صورت اشک می
ای از وسایل خورده ریز عصبی کیفش را واژگون کرد و مجموعه

بیرون ریخت و  شد؛اش شامل میکه بیشتر آن را وسایل آرایشی
اش را از بین انبوه وسایل روی میز قاپید و بعد آمد و کنار گوشی

من ایستاد و مشغول ور رفتن با آن شد؛ با دیدن چیزی که 
خواست نشانمان دهد، خوش حال اشک هایش را پاک کرد و می

 :گفت
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ام دارم. پارسال به خاطر اینکه ببین من حتی عکسشم تو گوشی -
ه بود تو بورد دانشگاه نصب کرده بودند؛ منم از شاگرد ممتاز شد

 .فرصت استفاده کردم و عکسش رو برداشتم
نگریستیم، شاید او هم با پریسا متعجب به عکس داخل گوشی می

فکر من را در سر داشت؛ درست چند ماه پیش بود که با اتمام ترم، 
ش خبر شاگرد اول شدنش را که شنیدیم و با پریسا و عزیز جون برای

جشن گرفتیم؛ درست یادم بود که برای طراحی کیکش از همین 
عکس استفاده کردیم، متعجب تر به چشمان اشکی دختر خیره شدیم، 

 !یعنی او واقعا به امیر عالقه داشت؟
 امیر

از زمانی که به رییس زندان اطالع داده بودم خیلی نگذشت که 
ی جنبه مشغول نجاری شدم. اینجا کار زیادی نداشتم و بیشتر

ها، از کار بایست به سایر زندانیآموزشی داشت، یعنی می
دادم و ی کار با چوب را یاد میگفتم و مفاهیم اولیهدرودگری می

دانستم چگونه ی آموزش به حامد را داشتم خوب میچون تجربه
ای از بچه های بند برای کمکشان کنم تا کار را یاد بگیرند. عده

دادند مراجعه کرده بودند و کاری را انجام می گذران وقت به کارگاه
ای نیز تنها از روی شیطنت و اذیت و آزار به نجاری کوچک و عده

زندان مراجعه کرده بودند، سرم به کار خودم گرم بود و کاری به 
ای ی زندانیان نداشتم؛ بنابراین با اتمام کار آموزش، گوشهبقیه

ه تقریبا همه چیز را وقتی دیدم کگر کار بقیه شدم؛ ایستادم و نظاره
، فهمیدند و مشکلی ندارند، در جایی نشستم و به کار بقیه خیره شدم

 .چراکه کاری برای انجام دادن نداشتم

همانطور که به کار یکی از زندانیان زل زده بودم، ناگهان به یاد 
افتادم   تصویر گردنبندی که پیشتر در خواب و رویا شاهدش بودم،
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شد به دنیایی دیگر سفر کنم، دنیایی که گرچه لحظات که باعث 
اندکی را در آن گذرانده بودم اما یادآور تذکراتی بودند که مامان 

 .شان داشتطوبی قصد در یادآوری

آن گردنبند را به خوبی به یاد داشتم، دو قلب جدا که با نزدیک 
ا دادند، همان گردنبندی که من رشدنشان یک قلب کامل را شکل می

به بهشت عجیب حضور مادر برد و من را در افسوس دوباره 
 .دیدنش، فرو برده بود

با یادآوری تصویر زیبای گردنبند، به سرعت سمت کاغذ و قلمی که 
 .روی میز بود، خیز برداشتم

آنقدر  سعی کردم طرح دو تیکه قلب را روی برگه به تصویر بکشم،
است که روی میز خم مشغول طراحی بودم که نفهمیدم چند ساعت 

زنم، چرا که با بلند کردن سرم، متوجه درد ام و طرح را میشده
ی گردن شدم؛ سعی کردم با کمی نرمش، دردش را عمیقی در ناحیه

 .امالتیام دهم که گویا موفق نیز بوده

حالی به طرح زیر دستم نگاه انداختم، تک و توکی از بچه با خوش
لی بعضی دیگر رفته بودند، به ساعت ها در کارگاه مانده بودند و

نگاه کردم؛ تقریبا دو ساعتی بود که مشغول بودم، با خوش حالی به 
خواستم در مدت کوتاه آن سمت تیکه چوبی رفتم و مشغول شدم؛ می

گردنبند را تهیه کنم، برای همین بود که آنقدر خوش حال بودم که 
رشار از شعف و توانست جلودار این حس سحتی درد گردنم نیز نمی

زدم، ی چوب زیر دستم میسرورم شود. با هر برشی که روی تیکه
ی دختر چشم طوسی در شد، چهرهتنها یک چیز در ذهنم تداعی می

شد که من را به شدت به ماندن در کارگاه جلوی دیدگانم نمایان می
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 .ساختترغیب می

و  سرانجام با صدا زدن های حاجی، سر از میز کار بلند کردم
نگاهی به طرح زیر دستم کردم، نیمه ی قلبی که با چوب درآورده 

ی دیگر نیاز داشت تا بودم، حال کامل گشته بود و تنها به نیمه
 .شداش را به رخ بکگردنبند را تکمیل کند و زیبایی

 :با خوش حالی زاید الوصفی گردنبند را نشان حاجی دادم و گفتم

 قشنگ شده؟ -

 :ی قلب داخل دستم انداخت و گفتمهپیرمرد نگاهی به نی

 .بابا پاک هنرمندیا، خیلی خوب شده -

 :نگاه درخشان از امیدم را به گردنبند دادم و زمزمه کردم

 .حاجی دعا کن ازش خوشش بیاد -

 :پیرمرد که با حرفم انگار شکش به یقین تبدیل گشته بود، گفت

 !پس درست حدس زده بودم؟ تو واقعا عاشق شدی؟ -

 .کنمش فکر میدونم که مدام بهدونم اما میمش رو نمیاس -

کنن، به چیزی که زیادی عاشقش آدم ها همیشه به دو چیز فکر می -
 باشن یا اینکه خیلی ازش متنفر باشن؛ این حالی که تو داری، میگه

 .که از دست رفتی

کنید، برام دعا کنید که لیاقت این پس اگر اینطوره که فکر می -
 .اشته باشمعشق رو د
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 :ام گذاشت و گفتپیرمرد دستش را روی شانه

حتما داری، تو پسر خوبی هستی و به خاطر همین دل خوبی که  -
 .داری دل اون دختر باهات راه میاد

 .حاجی دعا کن برام -

 .دمهم مثل پسر خو کنم، تواگر قابل باشم، حتما دعات می -

ارگاه خارج شدیم و سپس دستش را پشت کمرم گذاشت، هر دو از ک
 .و به بند رسیدیم

داد که اذان را خیلی وقته که شب بود، نشان می ۷ساعت تقریبا 
گفتند، مشغول نماز شدم و پس از پایان نماز در حال جمع کردن 
سجاده بودم که یاسر با ساکی در دست وارد شد و با صدای بلند 

 :گفت

کم بود که  ه هم بندی های عزیز که جمعتون جمعه، گلتونب-به -
 .اومد

 :داد، گفتجالل که پاهایش را دراز کرده بود و آن ها را ماساژ می

و از ربله البته گل کاکتوس، نه بو داره نه زیبایی، فقط موج منفی  -
 .خوریرد میدبره که تو هم به همین بین می

با این حرف او، لبخندی زدم که یاسر به روی خودش نیاورد و پشت 
ام ساک را روی زمین گذاشت و با دستش به شانهسر من نشست و 

 :ای زد و گفتضربه

 .اینو برای شما آوردن -
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گوید که نگاهم به ساک روی به کمر چرخیدم تا ببینم چه چیز را می
 :زمین خورد، بنابراین گفتم

 !این چیه دیگه؟ -

دونم، مالقاتی داشتم که بین راه سرباز اینو داد تا بهت بدمش، نمی -
 .تو روش نوشته اسم

 ابرویم را باال دادم و ساک را جلویم کشیدم و زیپش را باز کردم،
داخل ساک مقداری خوراکی اعم از میوه و آبمیوه و کیک و کمپوت 

بود و همچنین داخل یک ظرف هم مقداری تخمه و تنقالت دیگر، 
شد، با کنجکاوی خواستم آن را باز درون ساک یک نامه هم دیده می

 :حاجی گفتکنم که 

 !نکنه همون طرف برات فرستاده -

دانستم اما انگار اشتباه فکر « طرف»نگاهش کردم، منظورش را از 
 :کرد بنابراین گفتممی

 .ها رو دوستم فرستاده، مثل برادر نداشتمهنه این -

 :یاسر با لبخند و طعنه گفت

 .خدا بده از این دوستای جای داداش نداشته -

ی منظورش زدم و تصمیم گرفتم نامه را بعداً و ی بلبخندی به طعنه
در سکوت و خلوت خود بخوانم بنابراین آن را به ته ساک منتقل 

کردم و از جایم بلند شدم تا ظرفی بردارم، چند ظرف و کارد 
برداشتم و مقابل آن ها نشستم، از بین میوه ها همه را برداشتم و به 

ن از بین میوه های بچه ها تعارف کردم و مشغول شدند؛ اما م
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زد را ام، سیب سرخی که از درون ساک چشمک میدلخواه گذشته
برداشتم و نگاهش کردم، کمی نگاهش کردم و بعد با تمام وجود بوی 

گویند فهمیدم که میخوش عطرش را به جان تزریق کردم؛ حال می
قبل خوردن میوه اول نگاهش کنید و او را ببویید چه حکمتی دارد، 

با خود خبرهایی دارند، خبرهایی از بهشت برین؛ اما من  چرا که
ام، بهشتی که در دستان حلما بود و او با بهشت را در این دنیا یافته

ام به اش هم عالقهسخاوت تمام آن را به من هدیه داده بود و نشانه
 .ای بود که هرگز دوستش نداشتممیوه

دادم؛ از نظر خودم  با شوق گردنبند داخل دستم را درون پاکت قرار
زیبا شده بود،امیدوارم بودم که از نظر او نیز زیبا به نظر برسد. از 

یکی از بچه های کارگاه چرم خواستم تا مقداری چرم بدهند تا به 
جای زنجیر آن، از چرم استفاده کنم؛ درست مانند همان چیزی شده 

 .بود که میخواستم

د را به همراه نامه، داخل و گردنبن ای برای شهاب نوشته بودمنامه
پاکت گذاشتم و از او خواستم تا این بار نیز برایم برادری کند؛ 

راستش از زمانی که آن خواب را دیده بودم بیشتر راغب شده بودم 
خواستم و شاید به قول حاجی تا عجله کنم، من آن دختر را می

مال بایست زودتر احساسم را به او را برعاشقش هم شده بودم و می
 .به خود درک کنم کردم تا حس او را نسبتمی

از سرباز خواسته بودم تا با شهاب تماس بگیرم؛ با تماسم به او، 
سپارم را تحویل خواستم تا به زندان بیاید و امانتی که دستش می

ام مورد بررسی قرار گیرد و به صاحبش بدهد؛ مثل همیشه نامه
مینان از وجود هیچ گونه گرفت و گردنبند هم همینطور؛ پس از اط

مشکلی، آن ها را به بخش بایگانی بردند و خیال من را جمع کردند 
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 .که آن ها را به شهاب تحویل خواهند داد

گویا پس از تماسم، ساعتی بعد شهاب خودش را به زندان رسانده 
ی مالقات با او را بود و وسایل را تحویل گرفته بود اما فعال اجازه

ی دادگاه این امکان رده بودند چرا که تا اولین جلسهبرایم فراهم نک
 .برایم وجود نداشت

داخل بند نشسته بودم و با جالل مشغول حرف زدن بودیم؛ دیگر 
کردند و ام میهمگی آن ها به راز دلم پی برده بودند و مدام مسخره

خندیدم خواندنم؛ من نیز به شوخی گاه و بیگاهشان میعاشق پیشه می
 .کردمیشان میو همراه

مشغول صحبت با جالل بودم که در کشویی بندی که داخلش بودیم،  
باز شد؛ صدای باز شدن در چنان شدید بود که همگی نگاهمان به 

ی دوستانش اولین نفر سمت در بند کشیده شد؛ با دیدن سهراب و بقیه
ی گفت، اما من ب« الاله اال اللهی»حاجی واکنش داد چرا که زیر لب 

ه به حضورش به صحبتم با جالل ادامه دادم، اما انگار جالل توج
شد؛ آخر حواسش به حضور سهراب بود که متوجه صحبت من نمی

 :سر با تحکم گفتم

 !حواست کجاست جالل؟ -

جالل با نگرانی نگاهی به جانبم انداخت اما سهراب نگذاشت چیزی 
 :بگوید، چرا که گفت

 .حواسش پیش منه -

 :شردم و گفتمدندان هایم را ف
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 .زدیمحواست به من باشه جالل، داشتیم حرف می -

دانست چکار کند، از جایش بلند شد و خواست جالل بیچاره که نمی
از در خارج شود که مچ دستش در دستان سهراب اسیر شد، سهراب 

 :از باال نگاهش کرد و با پوزخند گفت

 !ترسی جوجه؟از من می -

 :جالل گفتماز جایم بلند شدم و رو به 

 !مال این حرفها نیست، مگه نه؟ -

 :حاجی که نگران شده بود، نزدیک گوشم زمزمه کرد

 .پسرم تو رو به ارواح خاک عزیزت، سربه سرش نذار -

 :با دلخوری نگاهی به حاجی کردم و گفتم

دین؟! ما اگه در مقابل ظلم بشینیم و نگاه کنیم و چیزی چرا قسم می -
 !شهبند نمینگیم که سنگ رو سنگ 

 :سهراب که حرفم را شنیده بود، گفت

ترسی می خوای بکنی کهآقای دکتر، بفرمایید ببینم چه غلطی می -
 .سنگهات بیفتن

بکشد که سهراب  جالل خواست دستش را از دست سهراب بیرون
محکم هولش داد و او به شدت به سمت من متمایل شد و نزدیک بود 

ی تخت را مین بخورم، اما چون میلهبه زکه من هم به همراه او 
 .گرفته بودم، تنها جالل بود که به زمین برخورد کرد

دانستم به نگاهش کردم که اخم کرده و دستش را به کمر گرفته؛ می
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کشد و اخم االنش خبر از درد خاطر دیسک کمر مدام درد می
وحشتناک کمرش داشت که با پرتاب سهراب عمق گرفته بود؛ خم 

ست جالل را گرفتم تا از زمین بلند شود، با گرفتن دستم از شدم و د
اش نمایان شده زمین برخاست و رو به آن ها با ترسی که در چهره

 .بود، خیره شد

خواهد این نگریستم که کی میاش میمن اما خونسرد به الت بازی
ای مسخره بازی ها را تمام کند؛ بنابراین نتوانستم ساکت بنشینم، بر

 :ا تمسخر گفتمهمین ب

 تموم نشد؟ -

با شتاب به سمتم خیز برداشت و من را به تخت پشت سرم کوفت؛ 
حاجی و یاسر با نگرانی سعی در مهار سهراب داشتند، اما من بدون 

کردم، دستش بیخ ی غرق در خشمش نگاه میهیچ واکنشی به چهره
با  کردم وداد؛ سرفه میگلویم را در برگرفته بود و محکم فشار می

، اما او فشار پنجه هایش سعی در دور کردنش از خودم داشتم
داد. یاسر و حاجی به شدت سعی در رحمانه دستش را فشار میبی

توانستم التماسش کنم تا دور کردنش داشتند اما من مانند آن ها نمی
دانم دست از سرم بردارد و شاید همین او را جری تر کرده بود؛ نمی

رمرد چه گفت که دستانش را برداشت؛ شاید چقدر گذشته و پی
رفت تا در ی زیادی داشتند چرا که میچشمانم به سیاهی ها عالقه

تاریکی غرق شوم اما با برداشتن دستش، برای بلعیدن اکسیژن به 
تقال اقدادم و پشت هم با سرفه های مکرر سعی کردم تا اکسیژن 

 .بیشتری را به ریه هایم وارد کنم

دهد و دیدم که دستش را به نشان تهدید رو به من تکان میاز باال می
دهد، اما آن لحظه انگار گوشهایم قدرت چیزی را تذکر می
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زدم و شان را از دست داده بودند، چرا که تنها سرفه میشنوایی
ام اطرافیانم را نگران کرده بود؛ حاجی با یک صدای خس خس سینه

داد ز پشت کمرم را ماساژ میلیوان آب باالی سرم نشست و یاسر نی
 .دادو زیر لب سهراب را مورد عنایت فحش های رکیکش قرار می

ی یاسر در حال نوشیدن لیوان آبی بودم دقایقی بعد تکیه داده به شانه
 :که حاجی ریخته بود که پیرمرد، رو به من با ناراحتی گفت

 !ذاری؟چرا سربه سر این روانی می -

ته یشه، اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفاگه چیزی نگم پرو م -
 .مردک

ی سهراب، کمر دردش تشدید شده بود و با درد، جالل که از ضربه
 :کمرش را گرفته بود، گفت

؛ کجای برادر من، این االنشم اینجا رو با چاله میدون اشتباه گرفته -
کاری، ندیدی چند وقت پیش با چه اوضاعی از اینجا بردیمت 

 بیرون؟

هر چی! من تحمل شنیدن زور ندارم، تو داری! پس بشین و نگاه  -
 .کن

 :یاسر با غیض گفت

گیره وگرنه مردک یوز عوضی، حیف که عین سگ پاچه می -
 .دادمنشونش می

 :جالل با تمسخر گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 408 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 .نه بابا منتظره بری حالش رو بگیری -

ترسم زودتر از خبر دادگاه، این منو بفرسته نه جون جدت، می -
 .ی قبرستونینهس

 :زیر لب گفتم و بعد رو به حاجی گفتم« خدا نکنه ای»

 !چی بهش گفتین که ول کرد؟ -

ام کشید و پیرمرد نگاه اشکی اش را به من داد و دستی روی شانه
 :گفت

 .ی زهرا قسمش دادمبه بی بی فاطمه -

 :یاسر که هنوز عصبی بود، گفت

 !داشته باشهاین بوزینه مگه مسلمونه که اعتقاد هم  -

 :جالل بی توجه به حرف یاسر رو به من جدی گفت

بیشتر مراقب خودت باش؛ هر چی که هست من بوهای خوبی  -
کنم، این سهراب از تو کینه به دل گرفته؛ هم به خاطر حس نمی

اینکه اون روز جلوی همه کوفیتش و هم به خاطر اینکه این مدت 
 .باشه رو مجبور بود به خاطر تو، توی انفرادی

 :گردنم را ماساژ دادم و گفتم

 .تونه بکنه؛ منم زور بگه جلوش وایمیستمهیچ غلطی نمی -

و با گفتن این حرف؛ برای وضو راهی سرویس بهداشتی شدم و آن 
 .شان تنها گذاشتمها را با نگاه خیره
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 شهاب

 با قطع تماس، پریسا نگاهی به من انداخت و کنجکاو و سوالی نگاهم
 :این گفتمکرد؛ بنابر

 !امیر بود، گفت امانتی هست که باید بهم بده -

 !امانتی چی؟ -

 .ن تحویل بگیرمشوندونم، میرم از زندانمی -

 خوای باهات بیام؟می -

جا مواظب این دختره باش؛ ببخشید از کار و زندگی نه تو فعال این -
 .انداختمت

تونم برا مینه بابا، فعال که یکی از اساتید مرخصیه، برا همین ن -
 .کارآموزی برم مطبش

خب پس، فعال زحمت تو؛ مراقب این دختره باش از جاش تکان  -
 .اش رو هم دستش نده لطفاً نخوره، گوشی

 !باشه هر چی تو بگی -

 :ی شالش را بوسیدم و گفتملبخندی به رویش زدم و گوشه

 .مراقب خودت باش، من زود میام -

 :لبخندی زد و گفت

 .باشه عزیزم -

دستم را روی قلبم گذاشتم و نمایشی خودم را « عزیزمش»با گفتن 



 

 

 WWW.98IA3.IR 410 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 :به دیوار چسباندم که با نگرانی گفت

 !چی شد؟ -

 !هیچی، فقط تعجب کرد -

 :ی بلندی سر داد و گفتخنده

 !دیوونه -

 .دیم بانوی این کارهاتون شبله دیگه دیوونه -

زندان راه و با گفتن این حرف، از او خداحافظی کردم و به سمت 
دریافت بسته که مدتی به طول انجامید، باالخره سوار   افتادم؛ بعد از

که راه بیفتم؛ سریعاً بسته را باز کردم، با باز ماشین شدم و بدون این
ای تا شده خود را به کردن بسته یک گردنبند چوبین به همراه نامه

ود نمایش گذاشتند؛ متعجب از وجود گردنبندی که ربطش را به خ
دانستم، نامه را گشودم و مشغول خواندن شدم، با خواندن هر نمی

گرفت و اشک شوق خط نامه، بیش از پیش لبخند بر لبانم شکل می
ها انتظار، امیر از گشت، باالخره بعد از سالاز چشمانم سرازیر می

من چیزی خواسته بود و آن هم چه چیزی باالتر از این که برایش 
که او را در لباس دامادی ببینم من حتی تصور این آستین باال بزنم؛

ای از ام لحظهکشاند؛ تصویر امیر مظلوم بچگیرا در اوج لذت می
که دل بزرگش را در گرو رفت و تصور اینمقابل دیدگانم کنار نمی

دختری به محجوبی خودش گیر افتاده است؛ موجی از شادی و 
 .شعف را در وجودم به طنین می انداخت

هایم از قبل فزونی یافت دیدن گردنبند اهدایی برادرم، شدت اشک با
و سایر اجزای صورتم را نیز از خبر خوش دل دادگی امیر، باخبر 
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 .ساخت

تصمیم گرفتم هر چه زودتر به حامد در نقل و انتقالشان کمک کنم 
 چرا که تماس گرفته بودم و او نیز خاطر نشان کرده بود که در حال

ی فعلی کشد تا به خانهیلشان است و کمی طول میجمع آوری وسا
منتقل شوند؛ تصمیم گرفتم تا برای مدتی کارهای نجاری را به 

ام سامان کارگاه دیگری بسپارم و برون سپاری کنم تا اوضاع آشفته
گیرد چرا که با حجم انبوه سفارشات و کارهای حامد و امیر و 

 شب یلدا رقم خورده بود؛مراسم عقدی که ناگهانی به آخر ماه و در 
توانستم به درستی تصمیم بگیرم و نیاز بود تا کمی از بار نمی

 .های این روزهایم کم کنممسئولیت

های الزم، با حامد تماس گرفتم و گفتم که برای پس انجام هماهنگی
شان را بدهد، هرچند شان می روم تا آدرس خانهکمک به او به خانه

تی با اصرار زیادم باالخره کوتاه آمد و ساع که اولش قبول نکرد اما
های روی هم چیده شان میان انبوهی از کارتونبعد در حیاط نقلی
ی نقل و ی فعلی و نحوهوگو در مورد خانهشده در حال گفت

انتقالشان بودیم و با چای خوش طعم زن داداش آینده، خستگی در 
 .کردیممی

روم؛ قصد داشتم ش حامد میبه پریسا گفته بودم که برای کمک پی
ی پایین انتقال دهم، همان شب مقداری از وسایلشان را به واحد طبقه

قدر عجله دارم، راستش حامد اول متعجب شده بود که چرا من آن
قدر ذوق زده شده بودم که رفتار تابلوی خود را در نظر آن

 :ن رو به او گفتمزدم؛ برای همیگرفتم و پشت هم حرف مینمی

چیه خب، یک ماه دیگه دوماد میشم، داداشم که نیست کمکم بده  -
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 .طرف میشی کمک دستمالاقل تو میای اون

شیم یمان شاء هللا تا اون موقع داداش امیر هم آزاد میشه و با هم  -
 .ساقدوشت

 .ان شاء هللا -

ها کمک کردم و با یک وانتی تماس گرفتیم و تمامی ساعتی را به آن
ر شد ا با وانت بار زدیم و به واحد منتقل کردیم، قراها رکارتون

های بزرگ را فردا با کامیون بار بزنیم و از آن جایی که تیکه
شرایط رفت و آمد به خاطر شرایط خاص خواهر حامد، دشوار بود 

ها دعوت کردم که شب را در واحد من بگذارند؛ خواهر و از آن
ها اطمینان دادم که مثل ه آنبرادر خیلی خجالت زده شده بودند اما ب

ام برایم عزیزاند و حضورشان در کنارم خواهر و برادر نداشته
 .طور بوداقعا هم همینوی آرامش من است و مایه

ها خوش حال شد و با پریسا با دانستن ماجرا و حضور ناگهانی بچه
ها را پذیرفت، از او سراغ بیتا را گرفتم و او اطمینان روی باز آن

ی ارتباطی با بیرون را ندارد؛ که داخل اتاق است و هیچ وسیله داد
از پریسا خواسته بودم که چند شبی را به خاطر حضور بیتا در 

اش با ارتباطش با من واحدم بماند و مواظبش باشد، او که خانواده
دادند که بدون نگرانی در مشکلی نداشتند؛ این اجازه را به او می

 .کنار من باشد

 :چای را مقابلشان روی میز گذاشتم و گفتمسینی 

 .بفرمایید، تو رو خدا تعارف نکنید -

 :حلما با شرمندگی گفت
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 .تو رو خدا حالل کنید، خیلی زحمتتون دادیم -

 :پریسا با لبخند دستش را در دست گرفت و گفت

مونی؛ خودتون خوب وگو این حرف رو، تو مثل خواهرم می -
دوم خواهر و برادر کهاب و امیر هیچ دونید که نه من و نه شمی

 .شیم در کنار شما این حس رو داشته باشیمنداریم؛ خوش حال می

 :حلما دستش را محکم فشرد و گفت

 .لطف داری عزیزم -

 :رو به حامد گفتم

به مدت یک ماه برون  نگران نجاری هم نباش، فعال کارهاش رو -
رسیدم به همه و نمیسپاری کردم بیرون، چون واقعا سرم شلوغ بود 

چی برسم؛ مخصوصا که مهدی هم برگشته پیش خانوادش و 
 .ها رو تحویل بدیمرسیدیم که سفارشنمی

 .البته تو نگران نباش، شما حقوقت محفوظه چون خودم تعطیل کردم

 :حامد گفت

ولی  داداش تو محبتت ثابت شدست، نگفته بودی هم قبولت داشتیم؛ -
 !سروصدا رفتن؟و بیراستی، آقا مهدی چرا یه

ساک به دست رفتم دانشگاه، دیدم هیچی امروز صبح داشتم می -
م سوار شد؛ گفت آقا جانش گفته برگرده دیگه، البته یک هفته پیش به

 .گفته میخواد برگرده؛ اما دقیقاً مشخص نبود که کی قراره برگرده

های متفرقه شدیم که با حامد سری تکان داد و بعد مشغول صحبت
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صدای بیتا از پشت اتاقی که درش را قفل کرده بودیم؛ نگاهمان به 
 :در اتاق انتهای راهرو کشیده شد

 .هاباز کنین این در رو لعنتی -

حامد و حلما سوالی و متعجب نگاهی به در کردند و بعد حامد 
 :متعجب از اوضاع پیش آمده، معذب گفت

 .یده مهمون دارشدیم، مثل اینککاش مزاحمتون نمی -

 ا!ها چیه؟نه بابا، این حرف -

 :سپس با مکثی کوتاه اضافه کردم

 !این دختره همونیه که گفتی امیر رو تعقیب کرده -

 :حلما متعجب گفت

 !کنه؟جا چه کار میاین -

شان را درگیر کند پریسا نگذاشت عالمت سوال اضافی دیگری ذهن
شق م آن دختر عاو ماجرا برایشان شرح داد و من هم بلند شدم تا ببین

 .خواهدپیشه چه می

 :در اتاق را با ضرب باز کردم و گفتم
 خوای؟چیه چی می -
 .مگه اسیر آوردی؟! من که هر چی خواستی بهت گفتم -
 !ئه جدا؟ همه چی رو گفتی دیگه؟ -
 .آره گفتم -
گیری؟! همینو شی، از کدوم ننه قمری خط میپس اینم بگو خالص -

 .بگو
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ه حرف حالیت نیست، دیگه چجوری باید برات کتو مثل این -
توضیح بدم؟! میگم ما دانشجو بودیم و منم چون بهش عالقه داشتم 

 .خواستم سر از کارش در بیارممی
آهان، منم پشت گوشم مخملیه هیچی حالیم نیست؛ ببین احمق، تو  -

ممکنه فکر کنی که زرنگی اما من از تو زرنگ ترم؛ پس چرا چند 
تونی بگی، گیری گفتی که نمیگفتم از کی خط می روز پیش بهت

 !بعدشم موندم چرا تو باید تو اون موقعیت فیلم بگیری؟
 :پوزخندی زدم و ادامه دادم

 .نه که عاشق پیشه هستین، واسه اونه -
دید؛ عقب بیتا که صحنه را برای مقاومت بیشتر خود، مناسب نمی

 :عقب رفت و خودش را روی صندلی انداخت و گفت
ببین، اگه کمتر بدونی بیشتر به نفعته؛ اگر من شهادت بدم، جون  -

 .کنه؛ مطمئن باشخودم در خطر میفته ولی امیر نجات پیدا می
 :سپس نگاهش را از زمینی که به آن زل زده بود، به من داد و گفت

نگران نباش، کسی از موضوع فیلم خبر نداره، فقط من و تو و  -
 .رو جون امیر ازم نپرس، خودم بهت میگم دونیم؛ فقط توزنت می

تونم بهت اطمینان داشته باشم؛ باشه، ولی تا اون موقع منم نمی -
که تا اون زمان تونی با هیچ کس ارتباط داشته باشی و البته ایننمی
 !تونی از در این خونه بری بیرون، فهمیدی دیگه؟نمی

 .کننباید بهشون زنگ بزنم وگرنه شک می -
 :زخند گفتمبا پو

 !ی کدوم عوضی هستیخواد بدونم تو نوچهخیلی دلم می -
 .به نفعت نیست بدونی، ولی بهت میگم؛ اما االن نه -
 .شناسمتونم بزارم زنگ بزنی، من که طرفت رو نمینمی -
 !تاریخ اولین دادگاه کی هست؟ -
 .پس فرداست -
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 .نیاوکی، باید تا اون روز بتونی زن همسایه رو راضی ک -
 !اگه نشد؟ -
گذارن؛ تا اون روز باید اون زن احتماالً تا دادگاه دوم یه جلسه می -

رو وادار کنی بیاد و شهادت بده؛ اگه شهادت نده انگار اون فیلم هم 
 .خورهبه درد نمی

دستی پشت گردنم کشیدم و از جایم بلند شدم و رو به او بی ربط 
  :گفتم

 .برات شام میارم -
ام رفتم و از حرف از اتاق بیرون زدم و به سمت گوشی با گفتن این

 .بیرون شام سفارش دادم

دیگر تا آخر شب با فکر و خیال در کنار بقیه نشسته بودم، فکر و 
که اتفاق دیگری بیفتد و هزاران که اگر آن زن نیاید یا اینخیال این

مام کشاند؛ پریسا تاتفاق خوب و بد دیگر، من را به مرز دیوانگی می
ها تعریف کرده بود و هر کدام در رابطه با این ماجرا را برای بچه

بردند تا با کالم دادند و سعی خود را به کار میمی  مسأله نظری
 .ی خود؛ تنش موجود در دلم را از بیخ و بن برکنندامیدوارانه

آن شب خانم ها در اتاقی که متعلق به من بود، خوابیدند، بیتا نیز 
ن را اشغال کرده بود؛ من و حامد هم در سالن جا انداخته اتاق مهما

 .بودیم و مشغول استراحت شبانه شدیم
روز بعد دنبال کار شاهد دوم افتادم، اما زن همسایه به خاطر ترس 
از شوهر قلدرش و آبروی خانوادگیشان، حاضر نبود نم پس دهد و 

صورتی  کرد که آن روز اصالً در تراس نبوده، درمدام تکرار می
وقتش روی تراس که خودم بارها شاهد قدم زدن های وقت و بی

ی عزیز جون بهانه اتاقک تراس خانهاش بودم که با بهانه و بیخانه
 .کردرا رصد می
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سر آخر مجبور شدم قسمش دهم شاید دل سنگش رحم راه بیابد، 
 :بنابراین گفتم

 رفیق من، ببین خانم، تو شاهدی و اون روز دیدی که کسی به جز-
ی پایین بوده و خودتم به مشکوک بودن شرایط واقف بودی؛ تو طبقه

اگر شاهدی باشی و جون رفیق بیگناهم رو نجات ندی، به طور غیر 
گناه شریک شدی، کاله خودتو قاضی مستقیم در قتل یک جوون بی

ی مشکلش دست تو نوعت گرفتار باشه و گرهکن، روا نیست که هم
هات رحم کن که ممکنه یه روزی ی بچهی؛ به آیندهباشه و دریغ کن

 .دست تو هم پیش یکی مثل خودت گیر بیفته
با گفتن آخرین کالمم از او خداحافظی کردم و او را در تصمیماتی 

قدر سنگدل نباشد و بایست بگیرد تنها گذاشتم، امیدوار بودم آنکه می
 .داشته باشد برای کمک به امیر رحم 

توانستم کاری کنم؛ بنابراین با کوله باری سنگین از آن روز دیگر ن
خستگی ناشی از به نتیجه نرسیدن هدفم، وارد آپارتمان شدم؛ حامد 
از صبح مشغول بود، تعدادی کارگر گرفته بودم تا در نبودم کمک 

حالش باشند؛ نگاهم به خواهرش افتاد که در واحد خود، در 
ها بود؛ نگاهی به او که آشپزخانه مشغول جا دادن وسایل در قفسه

نمود را مشغول کارش بود، انداختم، رفتارش کمی غیر عادی می
مورد کنکاش قرار دادم که متوجه لرزش دستانش هنگام کار کردن 
شدم؛ شاید او از بودن کارگران در واحدشان معذب بود، دروغ چرا 

ا ای از اینکه ناموس برادرم در اذیت بود و برادرم هم نبود تلحظه
ای بر خود لعنت فرستادم؛ بنابراین غیرتش را به رخ بکشد، لحظه

بدون توجه به بقیه به سمت ویلچرش رفتم و با سالم بلند باالیی او را 
 :متوجه خود کردم، با دیدنم لبخندی زد و گفت

 .سالم خسته نباشید -
آبجی برای چی اومدین پایین، مگه دیشب نگفتم پیش پریسا  -
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 .بمونین
ش پریسا جون هم خیلی اصرار کردند اما خب حامد تنها بود، راست -

 .دلم نمیومد تنهاست بگذارم
 !خواهرم من که کارگر فرستادم برای کمک، تنها نبود که -
 .سایتون کم نشه، لطف کردید؛ ما جز مزاحمت برای شما نداریم -
نگو این حرف رو آبجی، بیا بریم اینجا فعال شرایطش مناسب  -

 .غیرتم اجازه نمیده بذارم تنها باشی اینجا نیست، منم
ی ویلچر را گرفتم و به سمت در و بعد با گفتن این حرف، دسته

 .خروجی راه افتادم
حامد که جلوی در ایستاده بود، با دیدنم لنگه ابرویش را باال داد، 

 :بنابراین رو به او گفتم
 .کمکت حامد جان من آبجی رو میبرم پیش پریسا خودم االن میام -
 .شرمندم داداش، هر چی بهش گفتم راضی نشد؛ خدا خیرت بده -

 .لبخندی به رویش زدم و به او اطمینان دادم که به زودی خواهم آمد
ی ویلچر را به سمت آسانسور هدایت کردم و بعد از ورود، دکمه

 .طبقه ی خودم را زدم
ه اش فرو بردکرد و سرش را در یقهدخترک با دستانش بازی می

 :خواست بگوید؛ آخر سر طاقت نیاورد و گفتبود، انگار چیزی می
اون خانمه که دیشب راجع بهش حرف زدین، راضی شد بیاد  -

 شهادت بده؟
با بهت به اویی که با نگرانی این حرف را زده بود، خیره شدم؛ از 

اش میشد نگرانی زیادش به این موضوع را ی سفید شدهچهره
همیدم که لرزش دستانش به خاطر معذب فتشخیص داد، حال می

اش برای امیری بود که به تازگی بودنش نبود بلکه به خاطر نگرانی
نوای دلدادگی برای او سر داده بود و حال نگرانی حلما برای او 

ی خوب باشد و این نوید را بدهد که او نیز توانست یک نشانهمی
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ترین در سختآالیش امیری است که حتی خواهان قلب پاک و بی
 .چرخداش فکرش در پی یار میشرایط زندگی

چند ثانیه نشد که این افکار از ذهنم گذشتند، بنابراین در پاسخ به 
 :اش گفتمنگرانی

 .دعا کنید قبول کنه فردا بیاد -
 :باز با نگرانی گفت

 !اگه نیاد چی میشه؟-
 :با کمی مکث ناامید لب زدم

 .وقت بدبخت میشیماون -
 :گفتزیر لب 

 .خدا نکنه -
حاال که نگرانی دخترک را نسبت به امیر کامالً دریافته بودم، نسبت 

اش خوش حال نشده بودم؛ او به چیزی ای قبل از نگرانیبه لحظه
اشاره کرد که در این مدت تالش در پس زدنشان از درون مسیر پر 

 !آمد چه؟پیچ و خم افکارم داشتم؛ به راستی اگر آن زن نمی

 امیر

امروز صبح صدایم زدند تا برای رفتن به دادگاه آماده شوم، ساعتی 
ای نگاه میکردم و فکر بود که در اتاقی تنها نشسته بودم و به گوشه

جا رسیدم؟! من که هیچ وقت به کسی کردم که چی شد که به اینمی
بدی نکرده بودم، من که هیچ وقت بد کسی را نخواستم، حتی 

کرد استخر بزرگش را بشویم ها مجبورم میخسرویی که در زمستان
های شیروانی را با وجودی که الزم نبود بروبم یا حتی وقتی و برف

ها در ساخت تا ساعتگرفت؛ مجبورم میگرمای تابستان شدت می
ی عمارت و زیر آفتاب مشغول کاری غیزچر ضروری محوطه
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 .باشم

ای ناحق بچه ی که بهکردم؛ حتی کسانهیچ وقت کسی را نفرین نمی
خواندم و مادرم را کلفتی که مجبور بود برای گذران پدر میبی

 .زندگی آشپز عمارت خسرو شود

ام به من که به نیت کمک به عزیز جون و با دید مادر از دست رفته
هایش گونه گرفتار دست ستمگر روزگار و آدمکردم ایناو محبت می

رای ا شده بودم، دستی بها رهشده بودم و در این داالن گرفتاری
دیدم و تنها باورم در این دنیا رفیقی بود که پا به کمک طلبیدن نمی

کشید و من روز پای من و با من بار غم و ناراحتی را بر دوش می
اش هستم که چگونه این گونه من را ی مردانگیبه روز شرمنده

 .کندهمراهی می

ثابت کند، چون همه به ام را گناهیخواستم که تنها بیاز خدا می
گشتند اما من که شاهدی باالتر از آن چیزی دنبال شاهدی برایم می

که آن ها به دنبالش بودند؛ سراغ داشتم، پس امیدم تنها به خودش 
دانستم زمانبندی خداوند حرف ندارد و سر بزنگاه بود؛ چرا که می

 .آید؛ مطمئنمکنم پیش میاتفاقی که فکرش را نمی

عد سرباز داخل شد و مجبور شدم از جای برخیزم، او نیز لحظاتی ب
ا دستبند آهنین را به دستم زد و من را به راه خروجی هدایت کرد؛ ب

ی بیرون از زندان؛ موجی از انوار خورشید ورودمان به محوطه
چشمانم را به بازی گرفت و سعی در این داشت تا چشمانم را بر 

با قدرت بر مسند خود نشسته و روی عظمت پرتوش ببندم تا نبینم 
اش جهان را به یکباره روشن کرده است و گونه با فرمانرواییاین

 .کشاندقدرتش را به رخ می



 

 

 WWW.98IA3.IR 421 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

بنابراین دستم را روی چشمانم گذاشتم تا از میزان قدرتش که به 
شدت سعی داشت آن را در چشمانم فرو کند، جلوگیری کنم؛ البته 

با ورود یک ماشین ون به سمت آن  کمی نیز موفق هم بودم چرا که
رفتیم و با ورودمان به ماشین، خورشید پر نور قدرتش را از دست 

کردم چرا که در میان داد و حال من در مقابل او فرمانروایی می
 .ای برای آرامش اندک یافته بودمضربات عظیم قدرتش، سایه

بل در ، در مقادیری نپایید که به دادگاه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم
ورودی دادگاه مثل همیشه شلوغ بود و این نشان از مشکالت عظیم 
 مردمی داشت که تا دیروز چندان برایم قابل ملموس نبود اما اکنون

کنند، فهمیدم که یکایک این آدم ها چه سختی را با خود حمل میمی
ی هدفی که حضور در این مکان یعنی ته عذاب، یعنی انتهای جاده

رسد و راه برگشت ندارد و هر انتهایی که راه ن بست میبه ب
 .برگشت را به فراموشی سپرده است

از دور شهاب را در کنار حامد تشخیص دادم؛ خواستم دست درگیر 
ام را چه در دستبند فلزی را با آستین لباسم بپوشانم اما سر تراشیده

دالت را قش دار آرم عپوشاندم، لباس نکردم، اگر صورتم را میمی
 !کردم؟چه می

بنابراین هم گام با سرباز جلو رفتم؛ شهاب از دور متوجه رسیدنم 
توانستم در ام؛ به سمتم آمد و مقابلم ایستاد، نمیشد، با دیدن چهره

چشمانش نگاه کنم؛ سرم را پایین انداختم که شهاب دستی روی 
 :ام گذاشت و گفتشانه

 .ندازهش رو پایین نمیگناه سرسرت رو باال بگیر، آدم بی -

نگاهم را به چشمانش دادم که هر آن ممکن بود سر ریز شوند، 
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 :خواستم چیزی بگویم که با صدای آشنایی رویم را سمتش گرداندم

 .دهمزیاد هم به بیگناهیش مطمئن نباش، من رضایت نمی -

خسرو با زدن این حرف، از کنار من و شهاب گذشت و داخل شد، 
فتم؛ با دیدن خانم الهوتی که کمی دورتر از خسرو من اما چیزی نگ

 :تمایستاده بود، به سویش گامی برداشتم و رو به او با اندکی مکث گف

 .خورم که از اعتمادتون سوء استفاده نکردمبه مرگ مادرم قسم می -

 :خانم الهوتی لبهایش را روی هم فشرد و زیر لب زمزمه کرد

 .دونممی -

ه دنبال عمویش وارد سالن اصلی شد و من را و با گفتن این حرف ب
 .در بهت خود رها کرد

 سرباز اما نگذاشت چندان در رفتار خانم الهوتی دقیق شوم، چرا که
با کشیدن دستم مجبورم ساخت تا همراهش شوم، شهاب نیز همراهم 

شد تا اینکه نزدیک حامد شدیم، به همراه او حلما نیز بود، با 
 :فتمناراحتی رو به شهاب گ

 .گذاشتی بیانکاش نمی -

 :شهاب لبخندی زد و دست آزادم را در دست گرفت و گفت

 .من مقصر نیستم، خود یار خواست تا بیاد -

 :با گفتن این حرف، اندکی در جایم ایستادم و شهاب ادامه داد

های خوبی زنم که شما زوجهنوز چیزی بهش نگفتم اما حدس می -
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 .شینمی

با هیجان نگاهش کردم، خواست چیزی بگوید که با خوش حالی توأم 
با تشر سرباز نتوانست ادامه دهد و من را به سمت داخل هدایت 

 .کرد، که در بدو ورود تنها توانستم برای هردویشان سر تکان دهم

دقایقی بعد همگی در سالن اصلی دادگاه و مقابل قاضی و دادستان 
؛ جلسه ی دادگاه پس نشسته بودیم و منتظر صحبت های قاضی بودیم

از تالوت قرآن و کمی معطلی دیگر برپا گشت و دادستان پس از 
شرح کلی ماجرا، از من خواست تا به جایگاه بروم و در مورد 

ماجرا صحبت کنم؛ با ورودم به جایگاه، دستم را روی قرآن مجید 
گذاشته و قسم خوردم که جز راست حقیقتی را کتمان نکنم و بعد از 

ماجرایی که برایم پیش آمده بود را شرح دادم و پس از آن تمام 
پرسش و پاسخ های که از من شد به جایگاهم بازگشتم؛ برایم وکیل 
 تسخیری گرفته بودند تا روال پرونده را پی بگیرد؛ زنی چاق که به

تجربگی و کم رسید وکیل دون پایه ای باشد که به علت بینظر می
اند، با هول مطالب را پشت هم کردهاش سابقه بودنش وکیل تسخیری

خواست و نوشت و گاهی هم برای اظهار نظر از جای برمیمی
کرد، بیشتر آدم را به ناامیدی در باخت سوق چیزی را عنوان می

 .دادمی

آن روز خسرو نیز به همراه خانم الهوتی وارد جایگاه شدند، خسرو 
را هر روز تر و اش زد که عزیز از دست رفتهای حرف میبه گونه

کرده و حال با نبود او زجر عظیمی را با خود حمل خشک می
کند، اما انگار ظاهرش چیز دیگری برای گفتن داشت چرا که در می

این مدتی که ندیده بودمش، آب زیر پوستش رفته بود و از قبل خوش 
بر رو تر شده بود اما برعکس او خانم الهوتی انگار پیر تر شده بود 
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ای راوت قبل در او خبری نبود؛ مثال بیابان خشک شدهو از ط
مانست که امید زندگی در او مرده باشد؛ او اما تا حدودی حقیقت می

که احتمال دهد من به مادربزرگش آسیب را بیان کرده بود و از این
 .ام، اظهار ندانستن کردزده

ترین مرحله زمانی بود که قاضی از من خواست برای اظهار حساس
ام شاهد معرفی کنم، اما من که شاهدی جز خدا را گناهیدلیل بی

 شناختم؛ زیر لب از اضطراب و نگرانی به ذکر پناه آورده بودم،نمی
کرد که به شخصه چیزی از آن ها وکیل نیز دالیل خود را عنوان می

 .فهمیدمنمی

ی سرها به سمت لحظاتی به طول انجامید که با صدای کسی همه
 .یدصدا چرخ

 .من شاهدم -

 ساعتی بعد
های ی آدمدر راه برگشت به داالن تاریکی این روزهای من و همه

آزادی بودیم که به جبر روزگار مجبور بودند اسارت را تحمل کنند 
گناهانه درگیر اسارت اما مثل همیشه خداوند یاور کسی است که بی

کنم و جبر دیگران شده است، خدا را هزار مرتبه شکر می
ام ثابت گناهیی بیتا و کنجکاوی زن همسایه سبب شد تا بیعالقه  که

شود؛ امروز بعد از ورود بیتا، قاضی از او برای شهادت، قسم 
ای حرف زد راست گرفت تا حقیقت را عنوان کند، او نیز از عالقه

ها بود از ماهیتش آگاه بودم و تعقیباتش را بارها شکار که مدت
کردم به آوردم چرا که تصور میه به رویش نمیکردم اما هیچ گامی

زودی با دیدن کم اهمیتی از سویم؛ خسته خواهد شد و برای ساختن 
دارد اما انگار حکمت خدا اش دست از تعقیب و گریز برمیزندگی
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 .چیز دیگری بود
پس از آمدن بیتا و بیان اظهاراتش و نشان دادن مدرک موثقی که به 

دهد تا مدرک بیشتری ان کرد که وقت میهمراه داشت، قاضی عنو
ام ارائه دهیم؛ در پایان وقت دادگاه، هنگامی که گناهیدال بر بی

همگی در حال برخاستن از جای بودیم؛ با ورود زن همسایه که 
ی داخل تراس خانه شان به بارها شاهد کنکاش او از محوطه

و ناباورانه  ام بودم، شدیم؛ همگی با بهتی نقلیی امن خانهمحوطه
به حضورش در آنجا آن هم در ساعتی که دادگاه داشتم، 

 .نگریستممی
با حضورش از قاضی و دادستان درخواست کرد تا اظهاراتش را 
بیان کند، او نیز مدارکی را با خود آورده بود؛ او بیان کرد که در 
حال صحبت با گوشی همراهش بوده و پس از پایان تماسش آن را 

کند اما ی تراس بوده است رها میه در محوطهروی میزی ک
کند که تماس را قطع کند؛ طرف مقابلش نیز فراموش فراموش می

کرده بود تماس را به اتمام برساند و بنابراین صحبتش او نیز با 
ی امیری که در تراس در حال کار با خورده وسایلش بود در مکالمه

ط تماس داشته است؛ اش قابلیت ضباو ضبط شده بود و چون گوشی
 .شان که من باشم ضبط کرده استخوش و بش او را با همسایه

گونه مهندسی کردنش و سازماندهی آنقدر به زمان بندی خدا و این
 .که به امور داده بود، متعجب بودیم که همگی در حیرت بودیم
در نهایت قاضی دادگاه، جلسه را خاتمه داد و عنوان کرد که 

مدارک را از نو مورد بازبینی قرار دهد و نتیجه را بایست تمام می
 .ی دیگر اعالم خواهد کرددر چند هفته

و خانم  با امیدی بیش از لحظات قبل از جای برخاستیم؛ خسرو
ترین عضو جلسه بودند، پس از پایان جلسه سالن را الهوتی که خنثی

ر من ترک کردند اما من که جانی تازه یافته بودم و امیدی دیگر د
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جوانه زده بود برای سپاسگذاری از بیتا و زن همسایه پیش قدم شدم، 
کرد اما حضور هرچند که سرباز در همه حالت من را اسکورت می

ام را از من دور کند؛ بنابراین وقتی که توانست خوشحالیاو نیز نمی
 :به مقابلش رسیدم؛ رو به من با ناراحتی گفت

 .بینم؛ ناراحتمیجا ماز این که شما رو این -
آدما دوست دارن که همیشه در مقابل بقیه معقول به نظر برسن؛  -

ای اما عده ی اسارتشون فراهم میشه ای مانع میشن و زمینهاما عده
ی این اسارت رو بشکنن؛ ممنونم از شما که هم پیدا میشن که ریشه

 .شرایطش رو فراهم کردین
 :سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد

جا باشین و امیدوارم که دادگاه بعد به کاری نکردم؛ حقتون نبود این -
 .تان برسهی دلخواهنتیجه

 .ان شاء هللا که هر چی خیر باشه پیش بره -
 .امیدوارم -

با بیتا که خداحافظی کردم؛ روی خود را گرداندم و به همراه سرباز 
ز من با چای اش اراه افتادیم اما با دیدن دختری که پیشتر در خانه

دارچین توأم با هل پذیرایی کرده بود و یا بار دیگر   عطر خوش
برایم کمپوت سیب آورده بود و با عطر یاس نهفته در چادر 

مشکینش عقل و هوش را از سرم ربوده بود، مواجه شدم؛ به سمتش 
ی قدمی برداشتم و با دیدن حامد در کنارش، دستم را روی شانه

و به این فکر کردم که باید پس از حکم  برادر همراهش گذاشتم
ام برای داشتن خواهرش از او اجازه بخواهم، هر چه که باشد آزادی

ها کشیده بود، او تنها همین خواهر را داشت و برای او زحمت
اش را در این مدت کوتاه از او دیده بودم، او حق پدری حداقل نمونه

ود؛ درست بود که سنش را در گردن این دختر به درستی ادا کرده ب
داد اما او به مثال پدری ی دور و دراز یک پدر قد نمیبه تجربه
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داشت که نکند شدت آفتاب ی خواهرش قدم برمینگران سایه به سایه
 .ی خواهرش را آزار دهدتقدیر، چهره

اش بود، گذاشت و با حامد نیز دستش را روی دستم که روی شانه
 :لبخندی گفت

 .ها دارن باز میشنرهخوشحالم که گ-
 .خداروشکر، از دعای شما خوبانه-

نگاهم از او به خواهر همیشه ساکتش کشیده شد، خواهری که این 
 .روزها فکرم درگیر خود ساخته بود

راست میگن خدا زمانی تو را در موقعیت سنگین زندگی قرار 
دهد که توانایی زیستن در آن شرایط را داشته باشی و من اکنون می

کردم ه این نتیجه رسیده بودم چرا که هیچ وقت فکرش را هم نمیب
که با وجود چنین تهمتی، بتوانم تحمل داشته باشم و خود را با 

شرایط به وجود آمده وفق دهم؛ اما وجود و حضور او در اعماق 
گاه قلبم؛ سبب شده بودم خیالم از چنین اتهام، اندکی سبک گردد و آن

ی ذهنم از راه پیدا کند و فضای خالی شدهجایگاه او در افکارم 
 .حوادث، با وجود او سرشار گردد

 :رو به او گفتم
چرا این همه راه رو زحمت کشیدین تشریف آوردین، راضی به  -

 .زحمت نبودم
 :در حالی که همچنان سرش پایین بود، گفت

چه زحمتی، خوشحال شدیم که شاهد پیدا شد؛ منتظریم زود آزاد  -
 .بشید

 .ما دعا کنیدش -
 .اگر قابل باشیم -
 .هستید، حتما هستید -
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 :حلما لبخندی زد و چیزی نگفت اما من ادامه دادم
جا آزاد شدم نیاز دارم با شما صحبت کنم؛ راستش وقتی از اون -

ام از شما کمک بگیرم؛ این قول رو خواستم برای موضوع پایان نامه
 !به من میدید؟

 :حلما متعجب گفت
 !من؟ -
 .بله شما -
 .خوش حال میشم کاری از دستم بر بیاد -
 .تونید بیشترین کمک رو به من کنیدقطعا شما می -
 .امیدوارم -

اش در من تحول ایجاد لبخندم را به اویی که با نگاه پاک و مهربانانه
کرد، تقدیم کردم؛ نگاهم را به سختی از رو جدا کردم و رو به می

 :فتمحامد با صدایی زمزمه وار گ
حامد جان، لطف کردین تشریف آوردین، امیدوارم بتونم لطفت رو  -

 .جبران کنم البته در جای خوب و در موقعیت عالی
ای بابا، داداش کاری نکردیم که، ما داریم لطف تو رو جبران  -

 .کنیم، چندان شاخ غول رو نشکستیممی
و اش لبخندی زدم و دستش را صمیمانه فشردم و از او به شوخی

خواهرش خداحافظی کردم و بعد با شهاب همیشه یاور، تا انتهای 
آن زمان بود که فرصت کردیم تا تحلیلی از  سالن همراه شدیم،

 .اتفاقات امروز داشته باشیم
ها را ام را هدف قرار داد و آنبه انتهای سالن که رسیدیم؛ سر شانه

 :در آغوش کشید و بعد آرام زیر گوشم گفت
 .پیشه، منتظرم زود آزاد شی تا لباس دامادی تنت کنم آقای عاشق -

 :لبخندی زدم و گفتم
 .فعال که شما در اولویتی -
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مونه مهمترین شب امیدوارم تا اون روز آزاد شی؛ تو دلم می -
 .زندگیم نباشی

 .مونه که اون شب تو رو تو لباس دامادی نبینممنم تو دلم می -
 :را کشید و گفت خواست چیزی بگوید، که سرباز دستم

 .جا باشیمتونیم اینلطفاً سریعتر، بیشتر از این نمی -
سری تکان دادم و دست شهاب را فشردم و او را در آغوش خود 
حل کردم و حال در راه رسیدن به زندان، با قلبی ماالمال از حس 

 .کنمامید؛ روزهای فردایم را به شمارش دعوت می

 شهاب
و به روبه رویم   دو پایم را دراز کرده روی زیلو نشسته بودم و هر

زل زده بودم؛ گردش روزگار به سرعت در حال طی شدن بود و ما 
نیز مجبور به قبول دور دور کردنش بودیم؛ دقیقاً یک هفته به مراسم 

عقدمان مانده بود و در این مدت هیچ خبری از آزادی امیر به 
تاد و تاریخ آن هم بعد دستمان نرسید چرا که نوبت دادگاه به تعویق اف

تر از من روی توانستم بگویم بد شانساز شب یلدا بود و شاید می
هایی که قرار بود تشریف زمین وجود ندارد که از بین تمام آن آدم
های امیر بودم که از شانس فرما شوند تنها منتظر حضور برادرانه

ین ریخت که در مهمتری شرایط جوری به هم میبد من باید همه
 .ام هم آن آرامشی که باید، در من به وجود نیایدشب زندگی

کردم و تنها نگاهم را به کارگاه بغ کرده نشسته بودم و کاری نمی
خالی سپرده بودم، بعلت برون سپاری تا مدتی از کار در کارگاه 

خبری نبود و کالس امروز هم به خاطر امتحانی که صبح داده بودم، 
متنی هم برای ترجمه نداشتم و همین من را در کال تعطیل شده بود، 

بیکاری نیمروزی فرو برده بود؛ پریسا هم در مطب دکتر مشغول 
فعالیت و کارآموزی بود و زمانی برای نامزد بازی با او برایم 
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ها برای خرید، همگام با او به دل فراهم نشده بود و تنها عصر
م که به شدت زدیای حرف میزدیم و از آخر هفتهخیابان می

 .منتظرش بودیم
جالب بود که اوایل با لج و لجبازی با فلور، از داشتن پریسا امتناع 

ورزیدم اما اکنون منتظر مراسم عقدی بودم که مهر من را به او می
 .اثبات خواهد کرد

نگاهم سمت میز کار افتاد که همیشه عادت داشت صدای دریل را از 
ربر را روی خود حس کند اما ی کااطرافش دریافت کند و سایه

انگار او نیز همچون من به صدای سکوت اطراف عادت نداشت که 
 .کردگونه تصویرش را با دهن کجی نمایان میاین

ام با دیدن میز کار، یاد حامد پر تالشی افتادم که این روزها، همسایه
شده است و هر شب به پاس تشکر سرپناه باالی سرش با غذای 

رش از من و پریسا که با خستگی از خرید روزانه به خوشمزه خواه
ی نقلی کردند و دریافته بودم در خانهآمدیم، پذیرایی میواحدمان می

های بزرگ وجود دارد اما در عمارت به آنها باز هم جایی برای قلب
تپید و این اوج آن بزرگی، حتی قلبی به کوچکی گنجشک نمی

ها، درون دل بزرگ آدم ناعدالتی روزگاری بود که جایگاه
ی کوچکی بود که هر لحظه احتمال ترده زدنش توسط صندوقچه

 .روزگار نامرد وجود داشت
هنوز فرصت نکرده بودم پیغام امیر را به گوش حلما برسانم و این 

ای برای این موضوع پیدا کنم؛ در کردم تا شاید زمینهپا و آن پا می
ا مقدمه چینی کند اما او مورد این موضوع با پریسا حرف زدم ت

مخالفت کرد و گفت که امیر از من خواسته برایش برادری کنم، پس 
ام را به خوبی انجام دهم؛ قرار گذاشتیم امشب به جای باید وظیفه

ها و خریدهایی که به زودی به اتمام خواهند گشت و گذار در خیابان
 .شان برویمرسید؛ برای خواستگاری حلما به خانه
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با حلما تماس گرفته بود و به او گفته بود برای امری خیر  پریسا
قرار است مزاحمشان شویم، او که متعجب شده بود؛ منظور از امر 
خیر را چیز دیگری برداشت کرد و پریسا هم اشتباه او را به رویش 

 .نیاورد و وقت گرفت تا برای امیر باوفایم آستین باال بزنیم
به عمارت سری بزنم تا هم دیداری با ساعتی گذشت تا تصمیم گرفتم 

فلور و بهمن داشته باشم و هم لباس پوشیده تا آمادگی برای 
 .خواستگاری را در خود فراهم کنم

با رسیدنم به عمارت، متوجه نیسانی شدم که مشغول خالی کردن بار 
های رنگی بود؛ ماشین را در کوچه پارک خود که حاوی گلدان

ها از کنار وانتی گذر کردم و با یاد گلدانکردم؛ متعجب از تعداد ز
کرد؛ سمتش رفتم ها امر و نهی میدیدن بهمن که به یکی از کارگر

 :و گفتم
 !سالم، چه خبره اینجا؟ -

 :ی بلندی سر داد و دستش را پشتم زد و گفتبا دیدن من خنده
گرفتی بیشتر به شاه دوماد، کاش سالی دو سه بار زن می -

 .دیدیمتمی
ام را از فشار دستش رها کردم و اش شانهتوجه به شوخی مسخرهبی

 :کوتاه گفتم
 !ها برای چی اینجان؟نگفتید این -
شناسی؟ تو پیام شما به علت تخطی از قوانین برای فلور رو نمی -

 .دیده گفته دور تا دور استخر بچینن (N.a25)!مدیریت ارسال شد
یگر چیزی بگویم برایش که ددستی پشت گردنم کشیدم و بدون این

سری تکان دادم و از کنارش گذشتم و خودم را به داخل رساندم؛ 
شد و این نشان از صدای بلندش حتی از طبقه دوم در پایین اکو می

این داشت که هنوز لباسش آماده نشده است و همین امر خشونت او 
سوخت که در را برانگیخته بود و من دلم به حال آن خیاطی می
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گوشی تلفن مجبور است صدای جیغ حیغوی او را تحمل کند، پشت 
اما او هم مقصر بود چرا که از دست دادن مشتری خوبی چون فلور 

ی اثبات حماقتش بود چرا که با یک بار دوخت، سود به منزله
 .کردنظیری را از آن خود میبی

دقایقی بعد خود را به اتاق رساندم و مشغول شدم؛ مجموعا با دوش 
تعویض لباس و کمی سر و کله زدن با فلور، پریسا هم از راه  و

رسید؛ چرا که قرار شد از دانشگاه به خانه برود و پس از کمی می
 .استراحت، خودش را به من برساند

ام ساعتی بعد آماده روی مبل نشسته بودم و از داخل پیشدستی
رنال گذاشتم و به ژوی کیوی را در دهان میهای خورد شدهدانه

 .لباسی که روی میز رها شده بود؛ خیره شده بودم
همچنان مشغول دید زدن بودم که با صدای بهمن چشم از ژورنال 

 :برداشتم
 .نگاه نکن که گرفتار میشی -
 .که زنونستاین -
 .همون دیگه -

ی کریهی کرد و با برداشتن یک سیب از و با گفتن این حرف، خنده
روی مبل پهن کرد و مشغول ور  داخل ظرف روی میز، خودش را

 .رفتن با ماسماسک داخل دستش شد
از حرفش بدم آمد، با این سنش هنوز یاد نگرفته بود درست حرف 
بزند، برای بار هزارم برایش تأسفی خوردم که حتی به کارش هم 

 .آمدنمی
از جای برخاستم و به محوطه پناه آوردم؛ برخالف ساعتی قبل، 

شسته بود و تاب می خورد؛ روبه رویش اش نفلور روی صندلی
 :روی صندلی نشستم، که گفت

 !گذره؟با پریسا خوش می -
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 :قصد کردم مثل گذشته کمی سر به سرش بگذارم، برای همین گفتم
 .گذرهبا تو که بیشتر خوش می -
 !تو هم که راستگو -
 .بر منکرش لعنت -
 .منکرش که منم بچه -
 .آخ آخ اشتباه شد -

 :و سوهانش را روی میز پرت کرد و گفتچیزی نگفت 
 !زنت کجاست؟ -
 .االن پیداش میشه -
 !قدر شیک و پیک کردی؟خوای بری که اینحاال کجا می -
 .تو دلت مونده بود بگیا، دیدم دید زدنت رو -
 !خواستین برین؟خب دیده باشی، حاال کجا می -
 .دشم الالبریم کنسرت، بعدشم شام، بعدشم خونه، بع هیچی قراره -
 !با این سر و ریخت میری کنسرت؟ -
 قدر خوشتیپه؟چشه مگه؟! بده پسرت این -
 .کمتر نوشابه باز کن -
 !کنم، دوست نداری؟دارم برای تو باز می -

 :پوزخندی زد و گفت
 .ضرر داره -

خواستم ادامه دهم که با صدای سالم پریسا، نگاهم را به سمتش 
اش را با کت و شلوار آبی نفتی سیری کشاندم؛ لعنتی لباس آبی نفتی

که پوشیده بودم، ست کرده بود و با آرایش مالیم امروزش دل را که 
 .بردهیچ، عقل را هم به یغما می

کردیم و پوشم؛ این روزها زیادی بچگی میدانست چه میمی
های رویهای هماهنگمان و پیادههای نصف شبی و انتخاب لباستلفن

کردیم، همه مدتی که نثار روح سرکش خود می عصرانه و طوالنی
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نشان از این داشت که عوالم رویا در وجودمان به شدت در حال 
نمایی است و چشم و گوشمان را به روی حقایق بسته نگه داشته رخ

 .است
پریسا به درخواست فلور، برای مدت اندکی در محوطه نشست و 

در مورد  توسط خدمتکاران پذیرایی شد؛ کمی مشغول صحبت
که سایه آفتاب از روی زمین برداشته شد و نوید مراسم شدیم تا این

رسیدن شامگاه را به همراه خود آورد و آنگاه بود که قصد برخاستن 
 .کردیم و با خداحافظی از فلور، از عمارت خارج شدیم

های سرخی بود که تهیه در حالی که حامد مشغول مرتب کردن گل
 :کرده بودیم، گفت

 .چرا زحمت کشیدی داداش؟ خودتون گل بودین -
 :پشت بند آن، حلما لب به سخن گشود و گفت

 .همینجوری هم ما رو خجالت زده خودتون کردید -
 :پریسا با لبخندی، حرفش را قطع کرد و گفت

ی عزیزم، نه زحمتی بود و نه شاخ غول رو این چه حرفیه -
 .شکستیم، اصل زیارت گل روی شما بود

 :ی حرف پریسا به شوخی گفتمهدر ادام
زدگی رو جلوی آبجی، جان هر کی دوست داری دیگه اسم خجالت -

 .من نیاز که کفری میشم
 :حلما لبخند ملیحی زد و گفت

 .لطف دارید، چشم -
حامد با لبخند سینی چای را جلویمان گرفت، با تصور این که 

هرش ی خواعروس کس دیگریست و او با ندانستن موضوع، وظیفه
ای را بر لبانم نشاندم که لبخند ی فرو خوردهرا به عهده گرفته خنده

کرد؛ بنابراین رو به او به شوخی بودنش را به وضوح نمایان می
 :گفتم
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 .به به چه کدبانویی، کی بشه تو رو عروس کنیم -
شان منفجر شد؛ حامد بیچاره نیز با این حرفم، سالن کوچک و نقلی

اش، حاکی ر در امان نماند و صورت سرخ شدهاز اصابت این انفجا
ها زیادی برای نوجوانی چون او زود تلقی از این بود که این حرف

 .شدمی
نصیب ها بیساعتی به گپ و گفت گذشت و ما نیز از پذیرایی آن

نماندیم؛ بنابراین تصمیم گرفتم روی صحبت را به سوی حلما باز 
فرا گرفته بود، صحبت کنم؛  کنم و به مرور از احساسی که امیر را

 :بنابراین گفتم
 .راستش من صحبتی دارم -

 :حامد کنجکاو و پرسشی نگاهم کرد اما در ادامه حلما گفت
 !بفرمایید -

نگاهی مردد به پریسا انداختم، با نگاه مصمم او؛ نفس عمیقی کشیدم 
 :و رو به حامد و او با کمی تردید گفتم

 .حضور امشب ما، علت داره -
 :اه دیگری به جمع ساکت انداختم و ادامه دادمنگ
 .و اون هم خواستگاری از حلما خانم هستش -

ها سوق با گفتن این حرف، نفس راحتی کشیدم و بعد نگاهم را به آن
دادم؛ از نگاهشان چیزی خوانده نمی شد، حامد چیزی نگفت و تنها 

فشرد ی مبل قدیمی که رویش نشسته بود را در چنگالهایش میدسته
اما حلما همچنان به من خیره شده و متعجب و بهت زده تنها سکوت 

 .کرده بود
 :ها با مالیمت گفتپریسا که جو را سنگین دید، رو به آن

که شهاب بد گفت، ما به عنوان واسطه از طرف آقا امیر مثل این -
 .خدمتتون رسیدیم

حامد ام بود اما حلما با شنیدن موضوع همچنان حیرت زده خیره
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ی مبل را از فشار سهمگین دستانش انگار سعیش در آن بود که دسته
 .در امان بدارد

 :طولی نکشید که حلما زمزمه کرد
 !ببخشید اما شما من رو مسخره کردید؟ -

 :پریسا با ناراحتی لب زد
 !این چه حرفیه؟ -

 :حلما نگاهش را به پریسا داد و گفت
 .رسهطور به نظر میاین -

 :ت چیزی بگوید که رو به حلما محکم گفتمحامد خواس
 .خوام باهات خصوصی حرف بزنممی -

طولی نکشید که دقایقی بعد در حیاط خلوت پشت آشپزخانه، درست 
روی صندلی روبه روی او نشسته بودم؛ باد سهمگین اواخر پاییز 

داد که به همراهش فصل جدیدی از نشان از آمدن فصلی جدید می
خورد که کیفیت زندگی او، به یقم رقم میدفتر عمر من و رف

هایی بستگی داشت که امشب قرار بود، عنوان کنم؛ بنابراین حرف
 :سرمای باد خزان را به جان خریدم و رو به او گفتم

ات کردم؟! مگه برای یک دختر خواستگار چرا فکر کردی مسخره -
 !نمیاد؟ هر خواستگار بیاد قصد مسخره کردن داره؟

 :فین تکان داد و چیزی نگفتسرش را طر
اگر به خاطر شرایط فعلی امیره که من به تو قول میدم امیر  -
گناهه، براش پاپوش درست کردن؛ مطمئنم باش دارم دنبال باعث بی

 .و بانیش میگردم
 .من منظورم این نبود -
 !پس چی؟ -
 !یعنی واضح نیست؟ -
 .بینممن چیزی نمی -
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 :پوزخندی زد و گفت
کنین به روم نیارین این نقصی که زیادی تو خیلی سعی میجالبه،  -

 !زنهذوق می
زمزمه کردم، اما کمی بعد « آهانی»ابرویم را باال دادم و زیر لب 

 :ادامه دادم
اتفاقی که برای تو افتاده، حادثه بود؛ اسمش حادثه است، پس  -

نمیشه توقع داشت که توی حادثه آسیبی وجود نداشته باشه؛ نه آسیب 
 .و نه حادثه هیچ کدوم مقصرش تو نبودی

حکمت نیست، با اتفاقی که برای تو افتاد از طرفی هیچ کار خدا بی
ها از جمله خود تو دارین امتحان پس میدین، از کجا معلوم؛ خیلی

شاید من امشب بخوابم و فردا آدمی که االن باشم نباشم و تو شاید 
 .سالهای بعد بتونی روی پاهای خودت بأیستی

گیره که ممکنه های شما از احتمالی نشأت میی حرفاما همه -
 !نتیجه بخش نباشن

 .از کجا معلوم شاید هم نتیجه بخش باشن -
از دوستتون بخواین خودشون رو توی سختی زندگی یک معلول  -

 .راه ندن
 .تونم چنین جفایی در حق رفیقم کنممن نمی -
 .این جفا نیست، عین رحمه -
روا نیست من طعم عشق رو بچشم و رفیقم رو ناکام نه، این  -

 .بگذارم
 ... اما -
 .خوام یه چیزی رو بهت بگممی -

منتظر نگاهم کرد؛ از جایم بلند شدم و جایی نزدیک گلدان شمعدانی 
 :ایستادم و گلبرگ سرخ رنگش خیره شدم و بعد گفتم

ی با ی مرفهی به دنیا اومدم که دنیای متفاوتمن در یک خانواده -
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امیری داشتم که مادرش برای گذراندن امور زندگیشون مجبور بود 
کلفتی کنه و روزانه برای چندین نفر غذا بپزه و حتی یک لقمه از 

ای برسونه که اون هم از قضا مجبور اون غذا رو نتونه به دهن بچه
بود تو سن کم توی برف زمستون و آفتاب تابستون بدو بدو کنه تا 

جا ها رو از اونباال و پایین کنه که خسرو اون عمارت خسرو رو
شد که قدر تنگ میشد که اوضاع مالی اونبیرون نندازه؛ گاها می

 .کردسر خیابون گلفروشی می
از یادآوری خاطرات تلخ کودکی اشک در چشمانم جمع شد اما ادامه 

 :دادم
 اون زمان ده ساله بودیم، دو سال بود که دوست شده بودیم و از -

های اول رفیق جون جونی هم شده بودیم؛ یک روز با همون سال
بهمن رفته بودیم بیرون و تو راه دیده بودمش، دیدم که داره گل 

کردم اشتباه کردم آخه در فروشه، اولش تعجب کردم و فکر میمی
ها چیزهای خوبی بهم نگفته بودن و همیشه فلور مورد اون بچه

د؛ حاال فهمیده بودم امیر بین گداها زها رو گدا گشنه صدا میاون
 .فروشهبوده و گل می

روز خیلی ناراحت شدم و تا خود شب گریه کردم، با خودم فکر اون
های کردم چکار کنم؛ برای همین تصمیم گرفتم که یکی از لباس

قدیمیم رو پاره پوره کنم و با کمی گل مالی خودم رو همرنگ 
 .یر رفته بودجماعت کنم و برم همون جایی که ام

 :کرد اما من ادامه دادمبرگشتم سمتش، متعجب نگاهم می
روز گل فروختم، امیر هم گل فروخت؛ اون روز خودم رو به اون -

های مدل باال چسبوندم؛ امیر هم همین کار رو کرد، اون روز ماشین
 .امیر گدایی هم کرد، منم گدایی کردم

رنگش مون داشتم، هماون روز به خاطر عشقی که به مهر برادران
ها برام برادری کرد و به روم نیاورد که فلور با شدم؛ و اون هم سال
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 .شدکرد؛ چقدر ناراحت میهای گاه و بیگاهی که نثارش میتوهین
 :نفسی کشیدم و ادامه دادم

ها رو گفتم که بدونی اوال امیر تو زندگیش خیلی سختی کشیده این -
زندگی کرده؛ آدمی هم که سختی زندگی اما با این وجود همیشه سالم 

دونه؛ دوما قدرت عشق رو رو درک کرده باشه؛ قدر زندگی رو می
ای که داشتم از دنیای دست کم نگیر، من با قدرت عشق برادرانه

مرفه اطرافم چشم پوشیدم و هم رنگ رفیقم شدم تا بدونه همیشه 
 .همراهشم

زرگی داره و من پس اسم عشق امیر رو مسخرگی نذار؛ امیر دل ب
 .کنمات رو در کنار او تضمین میخوشبختی

ای را بیرون آوردم و مقابلش گذاشتم و و بعد از داخل کت تنم، جعبه
 :بعد ادامه دادم

این رو توی زندان و با دست خودش برای تو درست کرده و  -
 .سفارش کرد که به صاحبش برسونم

ت حق میدم اما هر تصمیمی بگیری، در هر حال من پشتتم و به
خواهشاً به شرایط االن به عنوان محدودیت و نقص نگاه نکن، چون 

 .به خودت ظلم کردی
جا و با گفتن این حرف خودم را به سالن رساندم و با پریسا از آن

 .بیرون زدیم
ی حلما و برادرش بیرون زدیم، پریسا که از خانهآن شب پس از این

جا عمارت برگشتم و شب را آن شان رساندم و خودم بهرا به خانه
طور بهتر بود، شاید بهتر بود تا مدتی رو در رو نشویم گذراندم؛ این

و حلما بتواند به درستی فکر کند؛ نگران بودم که جوابش بر خالف 
انتظارم باشد و قلب برادرم بشکند؛ دست به دعا شده بودم که 

 .گردد ای باشد که خوشبختی هر دویشان تضمینجوابش به گونه
ی های پروژهآن روز داخل شرکت و در حال ترجمه یکی از متن
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ام سرم را از متن جدا دانشگاهی بودم که با صدای تماس گوشی
ام دادم که شماره ناشناس را به ی گوشیکردم و نگاهم را به صفحه

که بیشتر از این منتظرش نگذارم، پاسخ کشید و من برای اینرخ می
 :دادم

 بله؟ -
 ناب فخر؟ج -
 !بله خودم هستم -
 گیرم، میشه خودتون رو برسونید؟از کالنتری... تماس می -
 مشکلی پیش اومده؟ -
 .دهمتشریف بیارید توضیح می -

و وسایلم را جمع و جور کردم و   با نگرانی آدرس را یادداشت
خودم را به آدرسی که داده بودند رساندم؛ ساعتی بعد مقابل افسر 

ودم و منتظر بودم تا علت مالقاتش را با خودم بدانم؛ پلیس نشسته ب
 :بنابراین گفتم

 !مشکلی پیش اومده جناب؟ -
 :سری تکان داد و گفت

 .بله -
 :و بعد از گفتن این حرف، دست برد و عکسی را نشانم داد و گفت

 شناسید؟این عکس رو می -
عکس را از دستش گرفتم و متعجب به آن خیره شدم و رو به او 

 :تمگف
 .ایشون هم کالسی دوست من هستند؛ بیتا کرمی -

هایش را در هم کشید و بعد عکس دیگری را نشانم داد و افسر اخم
 :گفت

 این چطور؟ -
کردم این هم عکسی مثل قبلی باشد اما با دیدن عکس فکر می
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وحشتناک مقابلم؛ از ترس و نگرانی رو به افسر نگریستم که ادامه 
 :داد
 . ... دا کردن، تو اتوباناینو دیشب پی -
 !چطور ممکنه؟ -
آخرین بار یک شماره از تلفن عمومی باهاش تماس گرفته بوده و  -

 .قبل از اون هم شما
 .بودی رفیقم بود، حواسم باید بهش میاون شاهد پرونده -

و با گفتن این ماجرای اخیر را تا حدودی برایش شرح دادم؛ افسر 
رفت و به را احاطه کرده بودند ور می های که دورشاندکی با برگه

 :داد که در نهایت رو به من گفتهایم گوش میصحبت
 . ی آقای بوستان هستمبله تا حدودی در جریان پرونده -
 :توجه به حرف افسر گفتمبی
 !چه بالیی سرش اومده؟ -
های روی بدنش نشون از عالئم آزار و اذیتی ضربات و کبودی -

ا سر حد مرگ کشونده اما انگار خودشونم میده که اون رو ت
خالصش کردند؛ البته محل اصابت گلوله جایی بوده که مشخصه 

 .ها زجر کشیدهساعت
های بعدی از شدت ناراحتی و عذاب وجدان منقلب شده بودم و حرف

 .افسر را نفهمیدم
 .آقا با شمام -

 :کند، گفتمکه صدایم میبا شنیدن این
 !بله؟ -
 !چیه؟ گفتید اسمش -
 .بیتا کریمی -

 :سری تکان داد و گفت
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و ایشون رو  اسمش مریم عبداللهیه، پدرش قاچاق فروش بوده  -
که چی شده که با این نام پیدا شدند از این  فروخته، البته اطالعاتی

 .در دسترس هست
 :گیج و حیران رو به او گفتم

 .از حرفاتون سر در نمیارم -
خانم با نام جعلی و از طرف کسی  تر بگم، اینبگذارید واضح -

نظر داشته باشه، این رو  وارد دانشگاه شده، تا آقای بوستان رو زیر 
از یک سری مدارک به همراه چند قطعه فیلمی که مدتی پیش ارسال 

 .کرده بود؛ فهمیدیم
 !خب اون مدارک چی هستند؟ -

پاکتی را از روی میز برداشت و آن را جلوی چشمم تکان داد و 
 :تگف
این تموم مدارکی هست که خانم عبداللهی قبل مرگشون ارسال  -

که منبع موثقی مونه؛ چونکردند؛ اما این مدارک پیش ما محفوظ می
 .گناهی آقای بوستان هستندبرای اثبات بی

 !تونم ببینمشون؟می -
 .بله البته -

و بعد پاکت را دستم داد، با باز کردن پاکت حقایقی را درک کردم 
 .فهمیدمآرزو داشتم هرگز آن را نمیکه 

................... 
ی با مرگ بیتا حقایق بسیاری برایم آشکار شده بود؛ به چهره و قیافه

خورد که آدم خیرخواهی باشد اما با دیدن اش اصال نمیمصنوعی
ی تکیده اما دلنشینی اش تمام تصوراتم دود شد؛ مادرش چهرهخانواده

بر صورت سرشار از آرامشش خط و  داشت که گذر روزگار
خطوط نگاشته بود؛ خواهرش اما برخالف خودش دختری محجبه 

ی بیش از حد و چنگی که به خاک زده بود که اکنون به خاطر گریه
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بود، چادر خود را با خاک روی زمین تزیین ساخته بود و صورتش 
 .از چنگی که بر روی آن نشانده بود، خونین گشته بود

ی پریسا از مرگ بیتا خبر نداشت و به او چیزی در این کس حتهیچ
 .رابطه نگفته بودم که از موضوعات اخیر خبر دارم

تصمیم داشتم که با خواهر او در رابطه با بیتا صحبت کنم و او را 
ها بعد از حقایق باخبر سازم و چراغ خاموش پیش بروم؛ اما تمام این

 .رگذار میشدگرفت که آخر هفته باز مراسمی صورت می
در ماشین منتظر بودم تا خودشان را از جایگاه ابدی او جدا کنند؛ 

کم حضور مردم از اطراف قبر دخترک خالی شد؛ عده ای نیز  -کم
به همراه خواهر و مادرش در حال خروج از فضای خفقان آور 

ها در راه رفتن و هدایت به سوی مسیری قبرستان بودند و به آن
ندند، با راه افتادنشان از راننده تاکسی خواستم رسامشخص یاری می

ها را تعقیب کند تا محل زندگی شان را یاد بگیرم؛ پس از ماشین آن
ی ای در حومهساعتی که به تعقیب خانواده مقتول گذشت، به محله

شهر رسیدیم؛ تعدادی از اقوامشان که زیاد هم نبودند برای تسلی آنجا 
ی مهمانان پشت در خانه برای بدرقه حضور یافته بودند؛ چند مرد
زدم هیچ کدام از آن ها پدر آن دختر حضور یافته بودند، حدث می

ی افسر پرونده، او پس از فروختن دختر نباشد چرا که به گفته
بزرگش از خانه متواری شده و دیگر خبری از او به گوش 

ده ساله بود افتد که مریم تنها پانزرسد؛ این اتفاق دقیقا زمانی مینمی
کند و و پدرش به ترفندی دخترش را گول زده و به فروشش اقدام می

 ....بعد از آن هم
با دانستن اتفاقی که برای آن دختر افتاده بود از درون احساس 

ایام  سوخت که در ناراحتی شدیدی داشتم؛ بیشتر دلم برایش می
جوانی و در زمانی که به تازگی حس شیرین دوست داشتن را 

دید و طعم تلخ مرگ را در ایام گونه آسیب میکرد باید اینتجربه می
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چشید آن هم به خاطر نادانی مردی که نامش پدر بود و جوانی می
بویی از حس شیرین پدرانه نبرده بود و از سر بی غیرتی دخترش 

 .ارزشی برای فروش به مزایده گذاشته بودرا همچون کاالی بی
جا را ترک کردم و اش راحت شد، آننوادهخیالم از محل سکونت خا

 .به این فکر افتادم که باید تصمیماتم را عملی کنم
توانست در بین اتفاقات تلخ آن روزها تنها مراسم عقدمان شاید می

اندکی از این تلخی را از وجودم برهاند و اکنون آن دقایق فرا رسیده 
ی مقابلمان به چهرهی شفاف بودند و من در کنار پریسا و مقابل آینه

نگریستم، هر دو خوشحال بودیم و این شادی را نه از خودمان می
های درخشان چشمانمان قابل دیدن طرح لبخندمان بلکه از ستاره

بهی ی گلایشان در پس سایهبود، مخصوصاً چشمان یار که قهوه
رسیدند و من را بیشتر در هایش پر رنگ تر به نظر میپشت پلک

بهی ساخت. او امشب در لباس ساتن دنباله دار گلمیخود غرق 
درخشید و من را بیش از قبل مبتالی رنگش به زیبایی ستارگان می

ساخت، مدتها بود که به او عالقه پیدا کرده بودم چرا که خود می
چنان جاذبه داشت که هر اش و وقار در رفتارش آنآرامش چهره

توانستم از این درگیری میکرد و من نیز نکس را درگیر خود می
دست بردارم و بنابراین عطر عشق مشامم را به نوازش خود 

 .گونه عاشقش شدممشغول ساخت و این

ی احساس به ی او، قلبم از ارتفاع و بلندای صخرهبا صدای بله
ی هیجان سقوط کرد و حسی توأمان هیجان و اضطراب در من دره

ه ب، آن هم با سرعت باال ساخت، ایجاد شد و قلبم را وادار به تپیدن
شود و کردم که هر آن از دهانم خارج میای که احساس میگونه
 .شومگونه رسوای خاص و عام میاین

ی نگاهم را از داخل آینه به چهره« بله»با شنیدن کلمه.ی زیبای 
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های جذابش کشاندم، سرش پایین بود و با دستبندی که با انواع گل
کرد؛ بود و به مچ دستش بسته شده بود، بازی میتزیین شده   رنگی

اش اما آرایش همیشگیی بیالحق که بسیار زیبا شده بود و چهره
امشب متفاوت گشته بود، همین تفاوت بود که بیش از هر چیزی 
چشمم را هدف قرار داده بود و دلم را از رنگین بودنش نورانی 

 .ساخته بود

وانی که بغل دستم نشسته بود، با شنیدن صدای عاقد شیک پوش و ج
به خود آمده و با بسم اللهی در زیر لب، من نیز به این دلدادگی 

 .گفتم و نفسی از روی راحتی کشیدم« بله»

که بعد از چند کرد، اینحسی عجیب من را به لمس چیزی تشویق می
ای که متعهد بودنش ماه بتوانم دستانش را در دست بگیرم و به حلقه

داد و دستش را در خود قاب گرفته بود؛ بنگرم؛ ا نشان میبه خودم ر
بنابراین دستم را جلو بردم و دستش را در دست گرفتم، او نیز در 

ام شد و من با لبخندی ی روبه رویمان خیرهابتدا شوکه از داخل آینه
قدر اطمینان بخش دستش را بیشتر در دستانم فشردم، این حس آن

د و ی این چند وقت اخیر را از درونم بزدایهاعجیب بود که ناراحتی
های نسیمی از آرامش را مهمان صورت گرما زده از تلخی نبودن

کرد تا اعالم حضور کند و بگوید این عشق امیر و خاله طوبی می
تواند معجزه بخش باشد و غم را به را دسته کم نگیر، چرا که می

 .شادی بدل کند

مان زدیم، عاقد از ای سند دلدادگیپس از اتمام امضای طوالنی که پ
مجلس بیرون زد؛ به اصرار فراوان، فلور را راضی کردم تا دست 

ها از مجلس مختلط بردارد؛ بنابراین تنها اجازه داد که مراسم خانم
ی دوم که سالن مهمانی بزرگی را به خود اختصاص داده در طبقه
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 .دی اول باشبود، برگذار شود و آقایان نیز در طبقه

ای که برایش ارسال کرده مهدی نیز دو روز قبل به خاطر دعوتنامه
 بودم، خود را به تهران رسانده بود تا به من در تشکیل مراسم کمک

کند؛ با دیدنش که پشت میزی نشسته و در حال لمباندن موز بخت 
ای بود، تأسفی به حال خود خوردم که باید با چنین موجودی برگشته

سیده رتی نفهمیده بود که مراسم عقد کی به اتمام شدم، حرفیق می
است، با عاقد که خداحافظی کردم سمت مهدی رفتم و محکم پشتش 

 :ه گفتمکام به جلو متمایل شد زدم، با ضربه

 .خفه نشی داداش -

 .یشمجوری که بیشتر خفه مخبرت شهاب، این -

 :توجه به اعتراضش گفتمبی

 .حتی نفهمیدی که کی عقد کردم -

 .ئه مبارک باشه داداش -

چیزی نگفتم و به اویی که همچنان در حال خوردن بود و من رو 
 :کرد، خیره بودم که گفتنگاه می

جوری با من با اون نگاهت، اگه بفهمی چه کار کردم نکن این -
 .بوسیبرات حتی پاهامو می

 :گفتم واش باال دادم ابرویم را از این حجم پروگری

که  ست، کیلو کیلو تو حلقم؛ حاال چه کار کردی؟! تواعتماد به نف -
 .خوری کهاش داری میهمه
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 :ی پرتقالی را در دهانش گذاشت و در همان حال گفتحلقه

 !خب عقد دوستمه، دهن خشک بشینم بهمن خوشتیپ رو نگاه کنم -

ی بهمن خوشتیپ، پوزخندی زدم و نگاهم را به بهمنی دادم با کلمه
خواست ار آبی رنگی پوشیده بود و به ظاهر میکه امشب کت و شلو

آمد و تنها لباسش را با فلور تنظیم کند؛ هر چند که اصال به او نمی
کت و شلوار مارکش به قول خودش چشمان اقوام را از کاسه 

 .ی دیگری برای او نداشتآورد و هیچ فایدهدرمی

 :سوی نگاهم را مجدد به مهدی دوختن و گفتم

 !کار کردی؟ خب نگفتی چه -

ی باالخره دست از ظرف میوه برداشت، چرا که پوست کنده شده
 .داد که حسابی دل از عزا درآورده استها این را نشان میتمام آن

 :با بلند شدنش رو به من گفت

 .بیا بیرون کارت دارم -

به دنبالش راه افتادم، کمی بعد خودمان را به پشت باغ رساندیم؛ 
شم تا او را متوقف کنم، که با دیدن کسی در خواستم دستش را بک

 .پشت باغ در جای خود متوقف شدم

 :با دیدنش تنها زیر لب گفتم

 .امیر -

بینم؛ اما با باز شدن کردم اشتباه میاندکی تعلل کردم چرا که فکر می
دو دستش برای به آغوش کشیدنم با خوشحالی به سمتش دویدم و 
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قدر از بودنش آن هم در چنین آن محکم او را در آغوش خود فشردم؛
شبی خوشحال بودم که قابل توصیف نبود و تنها احساساتم را با 

دانست که دادم، هیچ کس جز خدا نمیفشردنش در آغوشم بروز می
 .نبود او بود و بس  تنها خأل این چند روزم؛

که قشنگ در آغوشم چالندمش او را از آغوشم جدا کردم پس از این
 :دی گفتمو رو به مه

 .تونستی بهم بدی مهدیاین بهترین کادویی بود که می -

ام که آشکارا ابرازش کرده بودم، لبخندی زد و از خوشحالی مهدی
 :خود را به ما رساند و گفت

ی البته این بار رو بهت دروغ گفتم، ایشون کادوی همسر جنابعال -
 .هستند

 :دم که امیر گفتی مهدی، نگاهش کرمتعجب از گفته

 .بینمتتبریک داداش، خوشحالم تو این لباس می -

 :مهدی به شوخی گفت

بینمت خوشحالم انگار بار اولیه همچین میگه تو این لباس می -
 .بینهشهاب رو تو کت و شلوار می

تر کرد ی دستش را تنگهایم را در آغوش داشت، حلقهامیر که شانه
 :و گفت

 ؟باز جفنگ گفتی؟! تو احساسات نداری -

مهدی از داخل جیبش شکالتی بیرون آورد و آن را باز کرد و در 
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 :دهانش گذاشت و گفت

 !، پس کی شام میارین؟از درد گرسنگیه -

 :متعجب گفتم

 !کردیکارد بخوره به اون شکم، االن که داشتی تیر می -

 :خیال گفتمهدی بی

 تیر کردی دیگه چیه؟ -

 :امیر با لبخند گفت

 .ییعنی نوش جان کرد -

 :من اما گفتم

 .نه داداش، همون معنی کوفت کردی میده -

 :مهدی تأسفی خورد و گفت

 !اسم خودتون گذاشتین رفیق؟ -

 :لبخندم را نثارش کردم و گفتم

والک کشام چه قابل داره دلقک من، پاشین بیاین باال که باید امشب  -
 .کنین

 :مهدی گفت

 !میشه؟دا نهاتون دخی مخی پیاینو هستم، تو فامیل -
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 :امیر لبش را به دندان گرفت و گفت

 !کشی؟ئه مهدی! خجالت نمی -

خوام دخی نشون بدم تا اگه خدا خواست به آقا جانم منحرف، می -
 .بگم آستین باال بزنه

 :گفتم

 !وقت با چه احتمالی مطمئنی جواب مثبت میده بهت؟آهان، اون -

 خوای امتحان کنیم؟می -

ام برداشت و خودش را به مهدی رساند نهامیر دستش را از روی شا
 :و گوشش را در دست گرفت و گفت

 .بیچاره زهرا خانم خبر نداره آقا مهدی چه کارها که بلده -

 :مهدی آخی گفت و رو به امیر گفت

 الحق که هردوتون عین همید، اون دفعه هم اون دوست نامردت که -
گوشم رو پیچوند جوری خنده اینیش من میرجا وایساده و به اون

 !حاال هم که تو، ول کن این المصب رو مگه مظلوم گیر آوردی

 :امیر با لبخند گوشش را ول کرد و روبه اوگفت

جنبه خودم به زهرا خاک تو سرت مهدی، ببینم سرو گوشت می -
 .خانم میگم

 :متعجب گفتم« زهرا خانم»با شنیدن اسم 

 !زهرا کیه دیگه؟ -
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 :چیزی بگوید که مهدی گفت امیر لبخندی زد و خواست

 .هیچی بابا، این توهمیه -

 :و بعد با گفتن این حرف، دست امیر را کشید و گفت

 ما که رفتیم، تو هم دوست داشتی بیا و برو عروست رو دید بزن -
 .تا اون موقع هم من و امیر دلی از عزا درمیاریم

مملو  و با گفتن این حرف هر دویشان روانه شدند و من نیز با دلی
از آرامش که ناشی از حس عمیق دوست داشتن بود و شادی حضور 

ی امیر و مهدی، به سمت سالن اصلی راه افتادم و خود را به طبقه
 .دوم رساندم

دختران اقوام روی استیجی که در وسط سالن طراحی شده بود، در 
حال رقص بودند و دور و اطراف پریسا را خلوت کرده بودند؛ با 

ای موهایش رفتم؛ شنلش را درآورده بود، آبشار قهوه شادی سمتش
درخشید مخصوصا آن تاج طراحی بهی رنگش میروی لباس گل

داد و چون های رز صورتی، او را دلرباتر نشان میشده از گل
ی مجلس شده بود؛ با دیدنم لبخندش عمق پرنسس عمارت ستاره

دستش را در گرفت، نزدیکش شدم و کنارش جای گرفتم؛ با نشستنم 
 :دست گرفتم و رو به او گفتم

 حالت چطوره؟ همه چی خوب پیش میره؟ -
 اوهوم عالی، کادوت رو دوست داشتی؟ -

 :لبخندم عمق گرفت و دستش را بیشتر فشردم و گفتم
تونستی بهم بدی؛ واقعا ازت ای بود که میالبته، این بهترین هدیه -

 .ممنونم
 .خوشحالم که دوستش داشتی -
بته منم یه کادو برات دارم؛ دوست دارم وقتی همه رفتن بهت ال -
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 .نشونش بدم
 :با خوشی نزدیکم شد و گفت

 !چی هست؟ -
 .بماند -

 :خودش را عقب کشید و گفت
 .لوس -

 :اش بکاهم برای همین گفتمدستش را کشیدم تا از فزونی فاصله
 جاام رو فقط باید خودت ببینی اینناراحت نشو ضعیفه، هدیه -

 .نمیشه
 :با شیطنت سری تکان داد و گفت

 .ر شماست فعال؛ اما یکی طلبتباشه آقا دور دو -
 :با لبخند گفتم

 .ارزهبینی که به صبر کردنش میحاال می -
خواست چیزی بگوید که فلور و یکی از دخترها سمتمان آمدند و او 
 را مجبور ساختند تا از جایش بلند شود تا به سمت پیست رقص رفته
و هنرنمایی کند؛ از من نیز خواستند اما به شدت ممانعت ورزیدم و 
تنها او را به سمت جایگاه هدایت کردم، با شروع شدن موسیقی که 

ی پخش آن را بر عهده داشت، او مشغول شد و من ارکستر وظیفه
ای تمامم نگاه شد تا حرکات زیبایش را رصد کنم؛ تنها در گوشه

ضرب دستانم به یکدیگر نشانگر نهایت شور ایستاده بودم و حرکات 
 .توانستم نثار رخ زیبایش کنمو شوقی بود که می

خورد و با هر با هر چرخش او، دامن ساده ساتن مانندش چرخ می
چرخش آن؛ انگار نوری از اشتیاق در من متولد میشد، شاید چرخش 

را گونه من را به شوق دانستن فدامن او در خود رازی داشت که این
رقصد آن که او برای من و به خاطر من میخواند، دانستن اینمی

ای دست از ضرب دستانم برداشتم و چنان شیرین بود که برای لحظه
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اش شدم؛ خیرگی نگاهم را که حس کرد، سمتم گام تنها خیره
برداشت؛ شاخه گلی را از میان دستبندش شکار کرد و درون جیب 

 .دادکتی که بر تن داشتم، قرارش 
کردم به جای گل سرخ درون جیب لباسم، خودش را در فکر می

آغوش داشته باشم اما انگار او قداست محرمیت تام بینمان را دریافته 
بود چرا که با این کارش اثبات کرد قصد افشای حس شیرین در 

 .آغوش گرفتنش را به همگان ندارد
انست که مگل سرخی که در نزدیک قلبم قرار داشت چون تیری می

اش آن چنان کاری بود که ی صیاد رها شده است، ضربهاز ناحیه
ای شود که بر اش قطرهاحساساتم را به تالطم وادار کند و نتیجه

شود؛ با دیدن احساس جاری شده و نمایان شده ام گونه رها می
متعجب گشت و لبخندش کمی محو شد اما نگذاشتم نگرانی در او راه 

نزدیکش شدم و دستانش را که دقایقی پیش در شکار پیدا کند چرا که 
ها را روی چشمانم گذاشتم و بعد در گل سرخ بود، را بوسیدم و آن

 :جایی نزدیک گوشش زمزمه کردم
 .رقصت رو دوست داشتم بانو، قول بده همیشه برام برقصی -

با گفتن این حرف عقب کشیدم تا واکنشش را ببینم، او نیز لبخندی 
تن چشمهایش این اطمینان را داد که به قولش وفا خواهد زد و با بس

   .کرد
با اتمام مراسم رقص و پایکوبی تایم اندکی برای کادو دادن و 

جایی که صرف شام به صورت سلف صرف شام گذشت، از آن
شد، از پریسا خواستم تا مختلط می  سرویس بود، از آن زمان مجلس

ام با اینگونه سختگیری پوششش را حفظ کند که در ابتدا فلور
عصبانی شد اما پریسا رو به او با آرامش در صدایش عنوان کرد 

تر است، شرش که با این موضوع مشکلی ندارد و خودش نیز راحت
را از سرمان برداشت؛ ما نیز برای صرف شام به سالنی مجزا 
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شدیم که با دیدن ویلچر آشنای حلما که توسط حامد به هدایت می
 .شد، در جای ایستادمدایت میسمتمان ه

کردم پس از آن شب بتوانم ها نیز دعوت بودند اما فکرش را نمیآن
ها را مالقات کنم، هرچند که واحدمان در یک جا بود ولی مجدد آن

از آن شب دیگر نتوانستم به آن جا سر بزنم چرا که مشغولیت این 
 .مزید بر علت بود  مدت برای مراسم

زدم که به سمتشان برویم، چندی قبل که برای خوش به پریسا اشاره 
ها را ندیده بودیم و بنابراین آمد گویی سمت مهمانان رفته بودیم، آن

 .همین علتی شد که پیش قدم شویم
 :ها، با خوشرویی گفتمبا نزدیک شدن به آن

 .جا! خیلی خوش اومدینبه به، پریسا ببین کی این -
ما نیز با سری افتاده مثل همیشه با خوش با دیدنم، حامد با لبخند و حل

رویی جوابم را دادند، پریسا نیز مشغول خوش و بش با حلما شد، 
که حامد با پریسا مشغول شد، من نیز روی دو زانو پس از این

 :نشستم و رو به حلما گفتم
 بینین خوشین؟چطوری آبجی، ما رو نمی -

 :لبش را به دندان گرفت و گفت
 !رو، ما جز مزاحمت مگه چیزی داشتیم براتون؟ نگید این حرف -
 .این چه حرفیه آبجی، مراحمی -
 .سایتون کم نشه -

لبخندی زدم و با کمی خودم بحث را پیش کشیدم و بعد با چشمکی به 
 :او گفتم

 ان شاء هللا فکرهات رو کردی؟ -
 :لبخند ملیحی زد و گفت

من حیف  من هنوز سر حرفم هستم، زندگی دوست شما در کنار -
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 .میشه
 :با اطمینان گفتم

گیره؛ اگه فکر تصمیم نمیبی قدر مرد هست که مطمئن باش اون -
میل بهش جواب منفی بدی در صورتی که خودت هم نسبت بهش بی

 .نباشی، اون زمانه که زندگیش رو تباه کردی
 :کمی فکر کرد و با تعلل گفت

 .باید مطمئن بشم -
 !از چی؟ -
 .ترحم نیستکه حسش از این -
 !زدیشناختی هیچ وقت این حرف رو نمیاگر امیر رو می -
ی شما به ایشون و زندگیشون و حتی اخالق و درسته! من به اندازه -

رفتارشون آگاهی ندارم؛ من نگران خودم نیستم، نگران کسی هستم 
 .که قراره سختی با من بودن رو تحمل کنه

هم دلش بخواد که دختر تو هیچ مشکلی نداری، رفیق من خیلی  -
خوش قلبی مثل تو بشه همراز و همراهش؛ اون باید دعا کنه که تو 

اش قبولش کنی نه اینکه تو نگران این باشی از اینکه ممکنه زندگی
 .رو تباه کنی

 :ی ظریفی کرد و گفتخنده
لطف دارید شما؛ اما هر زمان آزاد شدند باید از موضوعی اطالع  -

 .مان جوابم رو بهشون میگمداشته باشند، اون ز
 :ابرویم را باال دادم و با خوشی گفتم

 !اگه آزاد باشه و باهاش صحبت کنی، همه چی تمومه؟ -
 :متعجب از شوق ناگهانی من زمزمه کرد

 .بستگی به جواب ایشون داره -
 :خیره به او، لب زدم

 .کنمحلش می -
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ئن بودم، روی دو پا ایستادم و با خوشحالی رو به آن دو که مطم
اند و با شوق در نگاهشان که نشان ی لحظات قبلمان را شنیدهمکالمه

زدند؛ به حامد نگاه اند، لبخند میداد از راز درونم آگاهی یافتهمی
کردم؛ معلوم بود به خاطر این اتفاق خوشحال است، چرا که هم 

خواهر او و هم امیر من، رنج زیادی را تا به این سن تحمل کرده 
د و حال وقتش رسیده بود تا طعم شیرین با هم بودن را تجربه بودن

فهمیدم که با سروسامان دادن به زندگی خواهرش نفس کنند؛ می
ی توانست با خیال آسوده برای آیندهراحتی خواهد کشید و آنگاه می

 .خود برنامه ریزی کند و تصمیمات جدید بگیرد
کردم؛ مطمئن بودم با ها را به سالن غذا خوری دعوت بنابراین آن

 .ها امشب یکدیگر را مالقات خواهند کردوجود امیر، آن

پس از صرف شام، همگی به سالن اصلی برگشتیم؛ پس از کمی 
ها با دیدن امیر پایکوپی دیگر، مهمانان کم کم قصد رفتن کردند، بچه

موقع صرف شام، همگی شوکه و هیجان زده از بودنش در کنارم، 
تر از همه، حال و ابراز خوشحالی کردند؛ عجیب هرکدام به نحوی

هوای حلما بود که قصد داشتم این هوای زیبای وجودش را با خلوتی 
 هرچند کوتاه، بهاری کنم؛ بنابراین با اجازه از حامد و خود حلما

ابراز  هایش را بزند؛ امیر نیز از پیشنهادمخواستم تا با امیر حرف
را به سمت حیات پشتی عمارت  هاخوشحالی کرد، بنابراین آن

 .هدایت کردم

پس از رفتن آن دو، خواستم به سمت سالن اصلی بروم که با دیدن 
فلور، در جایم متوقف شدم؛ لباسش را تعویض کرده بود و حال 

اثری از لباس شب آبی رنگش نبود، چرا که جای آن لباس شبی که 
بر تنش  آمد، اکنون کت و شلوار مشکی رنگیاصال به سنش نمی

پرسیدند نظرم این بود از همان اول نشسته بود که اگر از من می
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تر بود؛ خواستم تنها با لبخندی از کنارش پوشید، سنگینهمین را می
 :بگذرم که گفت

باز دوباره خبری شد، یه مشت گداگشنه رو دور خودت جمع  -
 کردی؟

 :حوصله گفتمبی

 باز شروع کردی فلور؟ -

 :ای که کسی نشنود، گفتگوشم آرام به گونه به سمتم آمد و در

تو فکر آبروی من رو نکردی؟ اون دختره دهاتی دیگه کی بود  -
 !جا؟اومده بود این

 :متعجب گفتم

 کیو میگی؟ -

همون دختره علیل رو میگم، اوف اوف آخه کدوم آدم عاقلی تو  -
 !پوشهعروسی چادر می

 :ادم و گفتمتم و تکامش داش را گرفبا نگرانی به سمتش رفتم و شانه

 !چیزی که بهش نگفتی فلور -

 :اش داد و گفتاش را از دستم کشید و چینی به بینیشانه

جوری نیستن، همشون باکالسن؛ فقط های کوروش که اینمهمون -
 .پسر منه که امله و با یه مشت بدبخت بیچاره دوسته

 :حوصله بین حرفش گفتمبی
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 !لور؟تو رو خدا بگو چی گفتی ف -

 .چیزی نگفتم من، به هلن گفتم بیرونش کنن -

 :با حیرت گفتم

 به همین راحتی؟ -

بینی که رو دارن، قشنگ هم غذا خوردن هم دارن تو بله ولی می -
 .گردنباغ می

 :با تأسف رو به او گفتم

جا نشستن، قشنگ خوردن و بعدشم میرن پشتتم این همه آدم این -
مل و بیچاره، به یی که بهشون میگی اذارن ولی این آدماصفحه می

 .خاطر یه لقمه نونی که برای تو پول خورده، هزار بار تشکر کردن

قدر بزرگ و معلوم نیست چی به دختره بیچاره گفتی ولی بازم اون
 .خوش قلبه که حتی به روی خودشم نیاورد و احترامم رو نگه داشت

 :خواستم از کنارش رد شوم که پوزخندی زد و گفت

ا تو لیاقت این قصری که برات ساختم رو نداری؛ لیاقتت همون گد -
های دور و برتن، اگه این دخترم برات نگرفته بودم حتما گوله
 .گرفتییلی مثل اون دهاتی رو میرفتی یه آدم علمی

های صد من یک غازش، به سمت طبقه باال رفتم، توجه به حرفبی
شدم برای خودم بهتر تر میی او دورهر چه از سمت افکار پوسیده

ها رفته بودند، تک و توکی هم که مانده بودند از ی مهمانبود؛ همه
اقوام نزدیک فلور و بهمن بودند که چندان مایل نبودم اوقاتم را کنار 

ها بگذرانم؛ فلور و بهمن نیز خواهر و برادری نداشتند که توقع آن
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ام برای مراسم خودشان داشته باشم عمو و عمه و خاله و دایی نداشته
شان خود را برسانم؛ بنابراین سمت اتاق را آماده کنند تا برای بدرقه

 .خوابم رفتم و خود را به اتاقم کشاندم

با دیدنش که رو به بالکن اتاقم ایستاده بود نفس عمیقی کشیدم و 
 .مشامم را از عطر سرد و خنکش نوازش دادم

بهی ش را که در آغوش تاج گلباد اول زمستان، موهای پیچ در پیچ 
آورد، به همراه رقص موهای رنگش اسیر شده بود، به رقص درمی

دادند و پریشانش، دامن بلندش نیز به حرکت موج وار خود ادامه می
توانستم ساختند که نمیای را فراهم ساخته میی خارق العادهصحنه

تم، هرچه انگیزی دست بردارم؛ سمتش گام برداشاز چنین نقاشی دل
انگیزش به نوازش مشامم تر میشدم بیش از قبل عطر دلنزدیک

 .گشتمشغول می

نزدیکش که شدم، دستم را دور کمرش حلقه کردم و او را در آغوش 
ای شوکه شد اما بعد چیزی نگفت و سرش را خود اسیر کردم؛ لحظه

ی گفتیم و تنها به تصویر ماه باالام فشرد؛ چیزی نمیی سینهبه قفسه
سرمان زل زده بودیم؛ آسمان امشب به نظر زیباتر از هر زمان 
دادند دیگر بود؛ ستارگان در حال چشمک زدن، برایمان آواز سر می

بردند؛ زیبایی ستارگان از این فاصله هم و سکوت شب را از بین می
ام را قابل لمس بود چرا که با وجود درخشش خود، شب مهم زندگی

کند اما امشب برایم نبود فلور با خود چه فکر مینورانی کردند؛ مهم 
مهم بود، امشب شب وصالمان بود هرچند که برای رسیدنمان 

دانیم؛ امشب ریاضت نکشیدیم؛ اما قدر این آسودگی یافتنمان را می
که دانستم چه قرار است بشنود و یا اینشب امیر نیز بود، نمی

ها بود و الیق بهترینسرانجام مهرش به دخترک چه خواهد شد اما ا



 

 

 WWW.98IA3.IR 460 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

اش را در کنار همان دخترکی که های زندگیو امیدوار بودم بهترین
 .دوستش دارد، تجربه کند

 .ازت ممنونم -

به سمتم مایل شد و این حرف را زد؛ متعجب از واکنش نابهنگامش 
 :پرسیدم

 !چرا؟ -

چون در کنار تو چیزهای خوبی رو تجربه کردم، تو قدر محبت  -
دونی و در عین حال دست از مهر به دیگران رو میدیگران 

که مشکالت زیادی داشتی اما مشکالت بقیه داری؛ با اینبرنمی
ها کردی به اونرفتند و سعی میبیشتر جلوی چشمت رژه می

رسیدگی کنی، بیشتر از اینکه به فکر خودت باشی؛ برای کمک به 
ر چیزی بهتر همنوعت در صف نفر اول بودی و این برای من از ه

ی امنی که که به کسی تکیه کنم که کوه باشه؛ عالوه بر سایهبود؛ این
تونه مأمن آرامشی برای من و بعد برای دیگران تشکیل میده می

 .ین از هر چیزی برام مهم ترههای من باشه و ابچه

 .اختیار دارین بانو، من در مقابل شما سر تا پا تقصیرم -

 .نگو آقا، شما عزیزی -

 :قلبم را نمایشی گرفتم و گفتم

 .وای خدا، یعنی خوابم، من و این همه خوشبختی محاله -

اش را نثارم کرد و بعد بازویم را گرفت و ی دلبرانهپریسا خنده
 :گفت
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اید میگید نه؛ نمیشه ازتون خیلی خب حاال، میگن شما مردها بچه -
 .تعریف کرد

اش را نوازش زده های الکدستم را روی دستش گذاشتم و ناخن
 :کردم و زمزمه کردم

دونی که تو که کارت ساخته است خانم، تو که بهتر از هر کس می -
من بچگی نکردم؛ همیشه مجبور بودم مثل بزرگترها رفتار کنم، 

 .دیگه تو باید جورش رو بکشی

 .پس بیچاره شدم -

گر ا نترس بانو، اگه برای بقیه کوه بودم؛ برای تو ابر کوه میشم؛ -
برای بقیه پشت بودم، برای تو ستون میشم؛ اگر برای بقیه تو صف 

اول بودم، برای تو توی صف واینمیستم، من واسه تو به دل سپاه 
زنم؛ اگه برای همه همراز بودم، برای تو همسفر میشم، من در می

 .خوام، همینکنار تو فقط آرامش می

 !دونستی خیلی خوبی؟می -

ام نزدیک ش را در دست گرفتم و به بینیلبخندی زدم و تار موی
 :ربط گفتمهایم ارسال کردم؛ بیکردم و عطر خوش بویش را به ریه

 !کنجکاو نیستی کادویی که قولش رو بهت دادم بببنی؟ -

 !چرا اتفاقا، راستی کجاست؟ -

به سمت میز و صندلی که داخل بالکن اتاقم بود، هدایتش کردم و 
 :گفتم
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 .االن نشونت میدم -

هر دو مقابل هم نشستیم و من از داخل جیبم آن را بیرون آوردم و 
ام را به او بین لبانم گذاشتم؛ با نواختن موسیقی که عاشقش بود، هدیه

 .تقدیم کردم

ما با شنیدن اولین ملودی، با شوق لبخندی زد و مشغول تماشایم شد، ا
را  من برای تمرکز چشمانم را بسته بودم و تنها سنگینی نگاهش

کردم تمام تمرکزم را روی کردم؛ سعی میروی خود احساس می
قدر بنوازم که خواستم آناش بگذارم؛ میموزیک مورد عالقه

روحمان پرواز کند و سر از جنگلی سرسبز درآورد که هیچ بنی و 
ی بشری در آن نباشد و تنها ما باشیم و ما، ما باشیم با دنیای رنگ

چ موجود مزاحمی که خلوت سرشار حاصل از حضور هم؛ بدون هی
از حس آرامشمان را بر هم نزند، هوا سرد بود، آخر نوید سرمای 

داد که منتظرش بودیم؛ اما سرمای هوا نیز زمستانی را می
توانست گرمای حضور یکدیگر را از دست دهیم و همین حس نمی

ها نیز در کنار یکدیگر بنشینیم و از کافی بود که برای ساعت
 .ی آینده حرف بزنیمروزها

 با پایان نواخت خود، چشمانم را گشودم و به اویی خیره شدم که با
 :ام بود، چیزی نگفتم که با زمزمه گفتچشمان اشکی خیره

 !گوش میدم؟ Theme From Love Story دونستیاز کجا می -

 دیگه دیگه؛ من شما رو از برم خانم، چی فکر کردی؟ -

 .این باعث افتخاره آقا -

 کادوت رو دوست داشتی؟ -
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 .عالی بود، متفاوت اما بسیار زیبا؛ ممنونم ازت -

اش رو هم دوست داشته خوشحالم دوست داشتی، امیدوارم نوازنده -
 .باشی

 اش که خوب بلده دلبری کنه، مگه میشه دوستش نداشت؟نوازنده -

 !این رو به چی تعبیر کنم؟ -

 .ه هیچ قیمتبرو از دست نمیدم ای، تو به این تعبیر کن که یکدونه -

 پس امیدوار باشم که جایی نزدیک قلبت برای من وجود داره؟ -

 از جایش بلند شد و پشتم ایستاد و دستش را دور گردنم حلقه کرد و
 :روی موی سرم را بوسید و گفت

 .بر نداریخجا لونه کردی و خیلی وقته که این -

 امیر
و به سیب خوش عطر داخل در حیات پشتی عمارت ایستاده بودم 

دستم زل زده بودم؛ او نیز مقابلم روی صندلی مخصوص خود 
گفت؛ به سیب داخل دستم زل زدم و با لبخند نشسته بود و چیزی نمی

 :رو به گفتم
ی بهشتیه، باید طعمش رو گفت سیب میوهمامان طوبی همیشه می -

ظاهر  بچشی، باید از این نعمت خدا نهایت استفاده رو کنی؛ هم
 .زیبایی داره و هم خواص دارویی
ی چندانی بهش ای بود که عالقهاما من دوستش نداشتم، تنها میوه

دیدم، حتی اگر میوه نداشتم و تمایلی برای خوردنش هم در خودم نمی
تونست نظر من رو ای بود که میرفتم سیب آخرین گزینهفروشی می

 .جلب کنه



 

 

 WWW.98IA3.IR 464 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 :س عمیقی کشیدم و ادامه دادمسیب رو به بینم نزدیک کردم؛ نف 
که چه قدر اون زمان مامان طوبی خواصش رو بهم گفته بود، این -

دونین تونه مفید باشه؛ اما من یه خاصیت دیگرش رو فهمیدم، میمی
 چه خاصیتی؟

 :دخترک متعجب سرش را طرفین تکان داد و من ادامه دادم
 .ی معجزه هاستاین میوه میوه -

ان متعجب و گنگ بود؛ حق هم داشت، او که نگاهش کردم، همچن
 .دانست که چه بالیی به سرم آوردهنمی

به سمتش رفتم و روی نیمکتی مقابل او نشستم تا بهتر بتوانم 
 :ربط گفتمببینمش، بنابراین بی

اولین بار که دیدمتون برای مدتی خیره چشمانتون شدم، اون زمان  -
ی شمم رو از روی نقطهکه با نگرانی نگاهم کردین، نتونستم چ

اتصال نگاهتون به نگاهم بردارم؛ بعد از اون دیگه موفق نشدم 
ای داشتم گفت؛ احساس دیگهببینمتون، اما هر زمان حامد از شما می
ی تغییر بود که داشت در که قبل از اون نداشتم و این نشون دهنده

باشم  اومد و این تغییر چیزی نبود که تمایل داشتهمن به وجود می
رخ نده؛ اون زمان بود که فهمیدم احساسی در حال شکل گیریه و 

طور به سرعت در حال پیشرویه؛ طوری که وجودش رو در همین
 .کردمقلبم احساس می

بار از نگاه کردن به او هراس داشتم؛ نفسی گرفتم، عجیب بود که این
ی هراس اینکه طردم کند و با رهاندن من از خود، من را به ورطه

توانم بدون صحبت با دانستم که نمینابودی بکشاند اما این را هم می
 :او آن هم در این فرصت مناسب بروم، بنابراین ادامه دادم

ی مالقاتمون بعد از اون اتفاقات و درگیری که پیش اومد، وسیله -
فراهم شد، درسته که جای مناسبی نبود اما باعث تحولی در من شد؛ 

ن احساسی که شکل گرفته بود سراب نبود، الکی که بفهمم اواین
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 .نبود، بچگانه نبود
 :کمی مکث کردم و ادامه ادامه دادم

 .من فهمیدم اون احساس، از روی ترحمم نبود -
دونم شهاب با شما صحبت کرده، اما من درخواستم رو دوباره می

ی زندگیتون رو با زندگی من کنم؛ شما حاضرید ادامهمطرح می
 زنید؟پیوند ب

با گفتن این حرف، نفس عمیقی کشیدم و خواستم او فرصتی بیابد تا 
 .قدری فکر کند و بعد تصمیم بگیرد

که نگاهی به جانبم بیندازد تنها به سیب داخل دستم خیره بدون این
که نگاهش را از سیب شد، اندکی چیزی نگفت اما کمی بعد بدون این

 :داخل دستم بردارد، رو به من گفت
های ها و پستی بلندیبه آقا شهاب هم گفتم، زندگی من سختی من -

ی حامد به زیادی رو به همراه داره؛ من از نگاه حسرت خورده
فهمم سختشه سینما، شهربازی، رستوران، مرکز خرید، مدرسه؛ می

تونه دونین چرا؟! چون نمیکه با آدمی مثل من زندگی کنه؛ می
ه، اگر هم پله نداشته باشه، تیر خواهرش رو جایی که پله داره ببر

تیز نگاه مردم اون رو هم هدف قرار میده که چرا باید عمرش رو 
 .مقداری چون من کنهوقف آدم بی

تونه به وجود ها یه نمه از مشکالتیه که یک آدم ویلچری میاین
تونید تا آخر عمر از نعمت پدر بودن، بیاره؛ عالوه بر اون شما می

که بچتون رو مدرسه ببرید و براش کنید؟ اینخودتون رو محروم 
 هر روز خرید کنید تا خوشحالش کنید؟

با گفتن این حرف، نگاهش کردم؛ قطره اشکی از چشمانش سر 
 :اش را شست و شو داد اما او بغض کرده ادامه دادخورد و گونه

ای رو تو خیابون با پدرش ببینید و دلتون ضعف مگه میشه بچه -
بودن رو تجربه کنید! دوست ندارید راه رفتنش رو  نره که حس پدر
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ببینید؟ منتظر بشید از مدرسه بیاد با هم ناهار بخورید؟ یا اینکه 
 !بزرگ بشه منتظر بشید از دانشگاه فارغ التحصیل بشه؟

 .رسید، هیچ وقتببینید، شما با من هیچ وقت به این آرزو هاتون نمی
 :با اطمینان به او گفتم

ها فکر کردم، اوالً که شما با اطمینان ی اینهمه من در مورد -
هایی که با سالمت تونید از آینده صحبت کنید، خیلی از زوجنمی

های کامل ازدواج کردند تا آخر عمر بچه دار نشدند و بالعکس زوج
بودند که با ناامیدی از این موضوع اما با معجزه روبه رو شدند؛ 

س پدر بودن رو تجربه نکنم، چون دوما، اگر قرار باشه هیچ وقت ح
توی تقدیرم این هست، نه تنها با شما، من با هر کسی هم که ازدواج 

سرپرست تو ی بیبکنم باز این توی تقدیرم هست؛ سوما، اونقدر بچه
این دنیا وجود داره که نیاز به پدر و مادر صالح دارند که اگر 

 .کنهوار میصالحیتش رو داشته باشیم خدا راهش رو برامون هم
 :ام شد و زمزمه کردخیره

 .اما زندگی شما با من تباه میشه -
ولی این تصمیم شما برای منه، درصورتی که اگر شما نباشید من  -

ای کنم و این تا تباهی چه فاصلهبا وجود نبودنتون، احساس خأل می
 داره؟

 :با تعلل گفت
شنا بشید، شاید پس بهتره تا مدت کوتاهی با سختی اینجور زندگی آ -

 .نظرتون عوض شد
 !اگر نظرم عوض نشد؟ -
 .بهتره مقاومت نکنید -
 !جواب من رو ندادید؟ -

 :سرش را پایین انداخت و گفت
 .اون زمان من ناک اوت میشم -
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 !یعنی؟ -
 .تونید معنیش کنیدخودتون بهتر می -

 :با خوشحالی گفتم
 .که من رو پذیرفتیدممنونم از این -
 !وز چیزی نگفتممن که هن -
 .قرار شد معنی کردنش با من باشه دیگه -

 :لبخندی زد و گفت
 ....اما قرار شد که -
 میشه من رو نگاه کنید؟ -

 :سرش را باال گرفت و نگاهم کرد که گفتم

های زیادی کشیدم، از خدمتکاری و دستفروشی بگیر تا من سختی -
یستم؛ من برای همین نجاری؛ اهل جا زدن نیستم، اهل دل شکستنم ن

جنگم؛ شاهدم رد چاقوییه که برای ظلم چیزهایی که دوست دارم می
ستیزی به یادگار مونده، شاهدم رفیقیه که با من زندگی کرده و مثل 

تونه شهادت بده که هیچ وقت به خاطر برادر نداشتمه، اون می
احترامی فلور به اون پشت نکردم؛ شاهدم حاج سلحشوریه که بی
این در و اون در زدم   گه که از نوجوانی چقدر برای کارتونه بمی

 .ولی پا پس نکشیدم
 :نفسی کشیدم و از جایم بلند شدم و پشت به او گفتم

من عاشق شدم، عاشق تو؛ عاشق رد الستیک ویلچرت روی  -
ی صندلی که دست تو رو در آغوش آسفالت خیابون، عاشق دسته

نشینه، عاشق استکان می گیره، عاشق چادری که روی سر تومی
چایی که با دست تو جلوم گذاشته میشه؛ عاشق قرمه سبزی که با 

 .دست تو پخته بشه
ی عشقه که تنفر من رو به لذت تبدیل شاید باورت نشه این معجزه
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برم و تو این کرد، از اون روزه که با خوردن سیب ازش لذت می
 .هدیه رو به من دادی

منقلب شده بود و تنها اشک چشمانش  هایمبرگشتم سمتش، از حرف
 :این گواه این موضوع بود؛ خواستم از آن جا بروم که گفت

 .صبر کن -
شنیدم؛ او ایستادم اما برنگشتم، صدای نزدیک شدن ویلچرش را می

خواست عشقم را نسبت گشتم، دلم نمیآمد و من برنمیبه سمتم می
را کم کرد، رو به  ی ویلچرشخودش، ترحم بداند؛ اما او که فاصله

 :من گفت
 .گردنبندی که فرستاده بودی خیلی قشنگ بود، واقعا هنرمندی -

با شنیدن این حرف، اشک شوق مهمان چشمانم شد و خود را از 
 .حصار چشمانم جدا کرد و روی زمین سرریز شد

به سمتش برگشتم و جلوی پایش نشستم، پر چادرش را در دست 
بوی عطرش را به مشامم تزریق  گرفتم و روی چشمانم کشیدم،

 :کردم، سیب در دستم را در دستش گذاشتم و گفتم
 .دوستت دارم -

بایست ساعت بود و پس از آن می ۲۴ام تنها برای مرخصی
گشتم؛ قبل از ورودم افسر پرونده احضارم کرد و عنوان کرد برمی

 ی دیگریام خواهد آمد و نیاز به تشکیل جلسهآخر هفته حکم نهایی
ام به دادگاه ارائه گناهیدر دادگاه نیست چرا که مدارکی دال بر بی

کرد و نیازی به ام را اثبات میگناهیشده بود که به طور کامل بی
ی جدیدی در دادگاه نیست؛ ی مجدد من و تشکیل جلسهدفاعیه

 :متعجب از این اتفاق ناگهانی رو به او گفتم
 !اما چطور ممکنه؟ -

 :تانش را به هم گره زد و به سمتم خم شد و گفتافسر پرونده دس
 .شاهد پروندتون مدارک کافی رو ارسال کردند -
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 !شاهد پروندم؟ -
 .بله، خانم مریم عبداللهی -

و جو  متعجب به دنبال اسمی که افسر گفت در ذهنم به جست 
ای از آن در ذهنم اعالم حضور نکرد؛ افسر پرداختم؛ اما حتی سایه

 :ام را دید، گفتکه سرگردانی 
 .خانم مریم عبداللهی با نام مستعار بیتا کریمی -
 !بیتا؟ -
 .کردگناهی شما رو اثبات میبله ایشون، مدارکی ارائه دادند که بی -
 اما چطور؟ -

 :افسر از جایش برخاست و روی مبلی مقابل من نشست و گفت
 نکنه از این بابت ناراحتی؟ -
 !نه خب، غیر قابل باوره -
اتفاقاً غیر قابل باور نیست، با همون مدارک کمی هم که داشتی؛  -

 .احتمال آزادیت زیاد بود
 :ی افسر، رو به او گفتمتوجه به گفتهبی
 !حاال چرا نام مستعار ؟ -

 :اش تکیه داد و گفتابرویش را باال انداخت و به پشت صندلی
شون ایشون یکی از مأموران مخفی ما هستند، این مدارک هم ای -

 .فراهم کردند
 :تر زمزمه کردممتعجب

 !مأمور مخفی چرا؟ -
 .اونش دیگه راز ماموریته، شما ندونی بهتره -
یعنی چی، من کامالً گیج شدم؛ مگه زندگی من چه قدر اهمیت داره  -
 ....که
ببین پسر جون، خانم عبداللهی بنا به یه سری موارد کاری  -

ی شما دسترسی پیدا لهبایست به عنوان پلیس مخفی به محمی
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ی شما در که مدام در محلهکرد؛ خب ایشون هم به واسطه ی اینمی
حال رفت و آمد بود به طور اتفاقی متوجه حوادثی که برای شما 

شن و با توجه به علمی که داشتند مدارکی دریافت افته میاتفاق می
 .کردند و برای ما ارسال کردند

 :پوز خندی زدم و گفتم
درس میدین؟ ایشون همکالسی من بودند، چطور میشه که هم بچه  -

که منو تعقیب اتفاقی همکالسی بشن؛ هم به اون محل بیان و هم این
 !کنن
اتفاقا به همون دلیل کاری نمیشه به شما بگیم؛ لطفا پیگیر این  -

 .ای نیست که به شما مربوط باشهموضوع هم نباشید، چون مسأله
سواالت نامفهوم و مجهول و الینهل در ذهنم متعجب و با دنیایی از 

نشستم او لب به به او خیره شدم، مشخص بود که تا صبح هم می
داد که چراغ خاموش ذهنم را گشود و تمایل نشان نمیسخن نمی

روشن کند؛ بنابراین از جایم برخاستم و از او تشکر کردم و بعد از 
 .مدتی کوتاه خود را به بند رساندم

اتفاقات و وقایع پیش آمده حیرت زده بودم که فراموش کنم  قدر ازآن
مدارک ارائه شده را ببینم؛ اما هر چه که بود ماجرای ماموریت 

گفت به نحوی به من مربوط ای که افسر از آن سخن میمخفیانه
میشد که افسر به شدت قصد ممانعت ان را داشت و همین عجیب تر 

 .بود
رون از بند بود و تازه ورودم را در فکر بودم که یاسری که بی

ام متوجه شده بود؛ وارد شد و نزدیکم آمد و با دستش محکم به شانه
 :زد و گفت

 به رسیدن به خیر داداش، عروسی خوش گذشت؟ -
 :دستم را روی جای ضرب دستش گذاشتم و گفتم

 !هاخورهآروم بزنی به جایی برنمی -
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 !رده؟اوه اوه چی شده؟ نکنه عروسی به هم خو -
 !نه بابا تو فکرم -

 :ابرویش را باال داد و گفت
 !تو چه فکری؟ -
 .آخر هفته آزادم -

ی داخل با شنیدن این حرف، جاللی که خوابیده بود و با روزنامه
 :ی تخت رساند و گفتدستش درگیر بود، نشست و خودش را به لبه

 !جدی میگی؟ -
 شوخی دارم مگه؟ -

 :ل، متعجب گشته بود, گفتیاسر که مثل خودم و ایضأ حال
 !جون من؟ -
 .جون تو -

 :یاسر
 !آخه چطور ممکنه؟ -

 :ای باال انداختم و گفتمشانه
 .شاهدم مدرک فرستاده -

 :یاسر لبخند مسخره ای زد و گفت
 .تا باشه از این شاهدا -

 :جالل
 !خوبه دیگه داداش، چرا حاال تو فکری؟ -
 !فی بودهدونم، میگن شاهدم خودش مأمور مخنمی -

جالل ابرویی باال داد و متعجب به زمین خیره شد اما یاسر به 
 :شوخی گفت

 .چه خفن -
 !زهر مار یاسر، نمیشه تو آدم باشی؟ -
کردم یه آدم عادی مثل خودمونی؛ آخه داداش، تا امروز فکر می -
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 .قدر مهم باشیکردم اینولی فکرشم نمی
 .کم چرت بگو -
 !ل به نظر تو خفن نیست؟کجاش چرته برادر من، جال -

اما جالل در فکر خود مشغول بود و همچنان به زمین زیر پایش 
ی دستش او را متوجه خود کرد و خیره بود؛ بنابراین یاسر با ضربه

 :ادامه داد
 !داداش با توأم؟ -

 :جالل با ضرب او از فکر خود دست کشید و گفت
 !هان چیه؟ -
 !کجایی؟ -
 !همین جام، چیه؟ -
 !چی میگم به نظرت خفن نیست؟هی -

 :نگاهی به من کرد و بعد ابرویی باال داد و گفت
 .آره خیلی خفنه -

 :یاسر بی توجه به او گفت
 .خب وللش اینا رو، بگو ببینم شیرینی چی داری واسمون -

 :با شنیدن این حرف یاسر لبخندی زدم و گفتم
ایی بریز که تو زندان چی پیدا میشه جز چایی؛ برو سه تا لیوان چ -

 .دو تا خبر قشنگ دیگه هم دارم
خوری؟ ما شیش ماه به قدر چایی میمیری اینای بابا، تو نمی -

جا یه بسته که هیچی، شیش ماه چایی میاریم، تو دوماهه اومدی این
 .دو تا بسته رو تموم کردی

 .آوردیخریدی میبعدشم سر راهت یه جعبه شیرینی هم می
 .ار نیومدم خونه که توقع شیرینی داریها، از باززندانه -

 :از جایش پا شد و زیر لب گفت
 .آخرش قند خونم میفته، دلم لک زده برای یه ذره شیرینی -
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ای دلم به حالش از غری که زیر لب زد به خنده افتادم اما لحظه
جا فقط صبحانه ، ناهار و شام گفت؛ در اینسوخت، او راست می

دادند، خیلی کم عنوان چاشت میوه می شد و گاهی هم بهسرو می
قدر هم غنیمت آمد که شیرینی مهمان سلولمان شود اما همینپیش می

جا شد اما خب زندگی در اینبود؛ گرچه همه چیز به خوبی مهیا می
رسید؟! قطعا این شرایط با فضای جا میبه زندگی در بیرون از این

 .کردبیرون فرق می
شد؛ ها توسط شهاب شارژ میوال آخر هفتهسراغ ساکی رفتم که معم

های که برایم آورده بود، در آن دادم که هنوز از خوراکیاحتمال می
ی بیسکوییت چیزی باشد که به مزاقش خوش آید؛ با دیدن بسته

موزی و ظرفی که اندکی خرما در آن موجود بود؛ با خوشحال 
 :سمت یاسر رفتم و روی زمین کنارش نشستم و گفتم

 .هاببین چی دارم، خدا دوست داره -
 :میلی به بیسکوییت خیره شد و گفتبا بی

 !گیره؟ای رو میاین کجا جای نون خامه -
 :نگاهی به بیسکوییت کردم و گفتم

 !خوردی؟ای میحاال تو مثال اون بیرون بودی هر روز نون خامه -
 :کمی فکر کرد و گفت

 .غنیمته این بیابون لنگه کفشی  منطقی بود، در -
و بعد مشغول شد؛ چرخیدم تا جالل را صدا بزنم؛ اما انگار رفته 

ای حالش ام را دادم به گونهبود؛ از همان زمانی که خبر آزادی
عوض شده بود، شاید هم او مثل بقیه در طلب آزادی بود و میسر 

 .شدنمی
یک هفته مثل برق و باد گذشت؛ در این مدت همچنان به کار نجاری 

کردم برای مراسم عقد شهاب به دان مشغول بودم، فکر نمیدر زن
مرخصی رضایت دهند برای همین کار تابلویی که آغاز کرده بودم 
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به اتمام نرسیده بود و در این مدت سعی کردم، تکمیلش کنم تا به 
 .عنوان کادوی عقد شهاب، پیشکش کنم

خته های چوب سابنابراین بوم نقاشی که با اشعاری که توسط تکه
بودم را از روی زمین و نزدیک ساکی که بچه ها برایم آماده کرده 

 :فتمگو رو به حاجی کردم و   بودمد، گذاشتم

 .اگر بدی از من دیدید، حاللم کنید -

 :پیرمرد کمی نزدیکم آمد و گفت

بینمت که دیگه نمیکه آزاد شدی خوشحالم اما از اینگرچه از این -
مهم نیست، مهم آزادیه؛ از این به بعد ناراحتم؛ ولی ناراحتی من 

که مطمئنم آزادی نعمتیه که باید به خاطرش خدا رو شکر کنی چون
 .دیدیشجا به عنوان نعمت نمیقبل از این

گفت؛ تا قبل از این راه رفتنم کمی به حرفش فکر کردم، راست می
پروا خندیدنم، ی امن خودم، کار کردنم، درس خواندنم، بیدر خانه

ی حمام رفتن و وضو گرفتن و غذا خوردنم؛ همگی در فضایی حت
بود که محدودیتی برایم وجود نداشت اما این مدت به من آموخت که 
 آزادی از هر نعمتی باالتر است، اگر آزادی نباشد، زندگی طعم قبل

 .را نخواهد داشت

 :رو به او کردم و با لبخند گفتم

حداقلش اینه که قدر لحظات  کنم؛ی گوشم میدرسته، این رو آویزه -
 .دونمام رو میزندگی

 :سری تکان داد و گفت
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 .جاجا؛ بیرون از اینامیدوارم دوباره ببینمت، البته نه این -

 .ان شاءهللا -

ام را با به او دست دادم و در آغوشش کشیدم؛ عجیب بوی پدر نداشته
با خود همراه داشت و من در این مدت عطر حضور بابا محمد را 

اش اثبات شود تا دوباره گناهیکردم، کاش بیوجود او استشمام می
 .ی حضور را حس کنماین سایه

به سمت یاسر رفتم، مثل همیشه با لبخندی نگاهم کرد، مانند خودش 
 :لبخند زدم و گفتم

 .نجاری به آدم با استعدادی مثل تو نیاز داره، منتظرتم -

شد، گویی در اطرافش حس می لبخند ناامیدی زد؛ سایه یأس آنچنان
 :او هیچ وقت رنگ روشنایی امید را ندیده است چرا که گفت

من قاتلم، قتل عمد روی پیشونیم چیزی نیست که به این راحتی  -
پاک بشه؛ حداقلش تا زمانی که داغ خانوادش فروکش نکنه، من 

دونم که سرانجامم مرگه اما دعا کن سالها درگیر این اسارتم؛ می
ام؛ ، دعا کن زودتر خالص شم؛ دو ساله درگیر این زندان لعنتیبرام

 .خستم، خیلی

اش را به بازی گرفت؛ سریعاً ای گونهسابقهبا این حرف، اشک بی
در آغوشش کشیدم و موهایش را نوازش کردم؛ یاسر همیشه خندان 

اما امروز جور دیگری بود و این حال و هوای او من را به غم 
م سرنوشت نامعلوم او، تالطم را در دلم زنده کرد؛ غدعوت می

توانستم برایش کاری انجام دهم بیش از هر که نمیکرد، از اینمی
توانستم یک کرد؛ کاش میچیزی حس حقارت را در من بیدار می
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تنه فریاد بزنم که او دل پاکی دارد و تنها یک خبط بچگانه او را در 
ن آدمی را نداشت اما حیف مسیر نابودی هدایت کرد و او قصد کشت

توانست صدای رسید؛ تنها او میکه صدای من تنها به گوش خدا می
  .ما را به گوش دنیا برساند

که جو را عوض کنم با شوخی و از آغوشم جدایش کردم، برای این
 :خنده گفتم

 .فرستمای میبرات چای و نون خامه -

 :لبخندی زد و گفت

 .ا ندارهچای که بدون تو صفای رو هستم ولی نون خامه -

 :اش را بوسیدم و گفتمپیشانی

خوام که موقعیت جور کنه به عنوان دانشجو واسه از استادم می -
 .زنیمتحقیق بیام، اون زمان چای هم می

 .جا باشماما تا اون موقع قول نمیدم این -

 .حرف ناامیدی نداشتیما -

 :سری تکان داد و گفت

 .باشه حتما -

 :را تکان دادم و گفتماش شانه

 .حاال شد -

 :به سمت جالل رفتم و مقابلش ایستادم و تنها گفتم
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 .جالل -

 :سرش را پایین انداخت و گفت

ی گوشم زد؛ سعی کردم همیشه آویزهمادرم همیشه حرف خوبی می -
 .کنم

 :کنجکاو گفتم

 گفتن؟چی می -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

قدر خوبن که از بودن در آدمای خوب؛ دریای محبتن؛ اون -
کنارشون سیر نشی و دائم بخوای کنارشون باشی و از بودن 

باهاشون لذت ببری؛ اونا به تو حس پولکی کنار چای میدن، حس 
بستنی توی زمستون، گرمای زیر کرسی، خوابیدن شب امتحان یا 

حتی بوی خوش قرمه سبزی توی خونه رو میدن؛ اما یه چیزی 
 .جا بدهاین

 !چی؟ -

 :عمیق به چشمانم خیره شد و گفت

کنن؛ آدمای خوب بیشتر در ها وفا نمیهاش، به خوبیاما دنیا و آدم -
اما  امیر تو پسر خوبی هستی، یک مرد فوق العاده؛ .اندرنج و سختی
ی مردم این روزگار حیفی؛ خوب نباش، زخمی نباش؛ تو برای کینه

 .ل خشمگینگرگ باش، مثل یک گرگ وفادار اما در عین حا

 :لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم
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 چو روزگار نسازد، ستیزه نتوان برد» 

 «ضرورتست که با روزگار درسازی

 :جالل سری تکان داد و گفت

 .سخت میشه -

 .خدا بزرگه -

 .امیدوارم یه جای خوب ببینمت -

 .منم امیدوارم -

 :ام گذاشت و گفتدستی روی شانه

ه شدم دوست دارم یه روز مهمون تو رفیق خوبی هستی، آزاد ک -
 .این رفیق بشم، البته اگر این رفاقت رو قبول میکنی

 .ها؛ قدمت سر چشماز اون حرفا بود -

 .البته اون زمان دوست دارم که کنار حلما خانم ببینمت -

 با تصور حلما در کنارم، آن هم زمانی که مهمان داریم؛ لبخندی از
 :سر شوق زدم و رو به او گفتم

 .ان شاءهللا -

ها نیز به رسم همیشه تا دم ها دل کندم؛ آناش را بوسیدم و از آنشانه
ها، ساعتی را به امضا بازی ام کردند؛ پس از جدایی از آندر بدرقه

و کارهای اداری آزادی ام طی شد و در نهایت در کشویی قزل 
الحصار بود که به روی دنیای قبل باز شد و حجم عظیمی از نور و 
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ی آزادی را روشنایی چشمانم را به بازی گرفت و اولین نشانه
جا بود که یاد حرف پیرمرد افتادم؛ دوباره تجربه کردم و این

زیر لب گفتم و قدم برداشتم؛ برای ساختن دنیایی « خداروشکری»
 .های جدیدجدید در کنار آدم

؛ شهاب در آپارتمانش مهمانی ترتیب داده بود و همگی دور هم بودیم
پریسا به همراه حلما داخل آشپزخانه مشغول صحبت بودند و مهدی 

کرد؛ شهاب هم کنارم هم در کنار حامد نشسته بود و اذیتش می
گذاشت؛ بعد از نشسته بود و از این فاصله سربه سر مهدی می

مراسم عقد شهاب که دعوت شده بود، دیگر به والیتشون برنگشت؛ 
بت مورد زهرا با آقا جانش صح گردد درقرار بود هر وقت برمی

ی کس دیگری کند، اما وقتی به والیتشون برگشته بود، نشون کرده
شده بود و برای همین بود که مدتی حال روحی خوبی نداشت، این 

را همان شبی که مراسم عقد شهاب بود، به من گفته بود، او نیز 
د که ای برای ماندن در والیتشان نداشت و تصمیم گرفته بوبهانه

پای حامد در نجاری مشغول شود، چرا که از شهاب خواسته بود هم
تا با حاج سلحشور صحبت کند؛ حاج سلحشور هم قبول کرده بود که 

درش به کار بپردازد، او نیز تصمیم داشت تا آخر ماه با پولی که از پ
گیرد به تهران کوچ کرده و تا آن زمان دنبال به عنوان کمک می

ی دد تا ماندگار شود؛ با این تفاسیر من نیز جز نجارمحل زندگی بگر
 جایی برای زندگی نداشتم و میبایست که همراه مهدی به دنبال خانه

ی خانم الهوتی دیگر محل مناسبی برای زندگی بگردم، چرا که خانه
اش، زندگی در کردن نبود؛ مخصوصا با آن عموی خشن و عصبانی

 .رسیدجا تقریبا غیر ممکن به نظر میآن

 :ام، متوجه شهاب شدمدر همین افکار بودم که با دستی روی شانه
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 !تو فکری؟ -

 .آره، باید دنبال خونه بگردم -

 .جا بار زدم؛ تو انبار طبقه پاییننآره، وسایلتو از اون -

 .که خونه پیدا کردم، میبرمشونزحمتت دادم داداش، به محض این -

ق رسته هم خون نیستیم ولی رفیاین دیگه چی بود، تو برادرمی؛ د -
 .نکنم دیگه این حرفو نزکه هستیم؛ خواهش می

 :اش زدم و گفتمدستم را روی شانه

 .چاکرم -

 .نوکرم -

 :مهدی در این میان با لودگی گفت

خب یکیتون که چاکره، اونیکی هم که نوکره؛ پس یکیتون پاشه  -
 .بیاد یه یخی برای من بیاره؛ این شربت گرمه که

اش روی میز اشاره کرد؛ شهاب عد به شربت آلبالوی نصفهو ب
 :بالفاصله واکنش نشان داد

 .کردینآقا مهدی نوکرتون رو عوض می -

 :مهدی بالفاصله رو به من گفت

 .کنیم، چاکر پاشو برو بیار زود باشخب نوکر رو عوض می -

زیر لب بچه پرویی نثارش کردم و از جایم برخاستم؛ سمتش رفتم و 
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 :مگفت

 !خوای گوشت رو بپیچونم؟باز می -

 :مهدی با طنز در کالمش گفت

چاره من چه نه جون جدت، االن دوباره وحشی میشی گوش بی -
 .گناهی داره، اصال خودم میرم

 :خواست از جایش پا شود که نگذاشتم و گفتم

 .سر، پا شدم دیگه میرم میارم برات خیلی خب دیو دو -

ر و به سمت آشپزخانه راه افتادم؛ پریسا د لیوانش را در دست گرفتم
حالی که ظرف حاوی میوه را در دست داشت به بیرون از 

 :آمد؛ رو به او گفتمآشپزخانه می

 .آبجی یخ داری بهم بدی، این رفیق من سرم رو خورد -

 :با لبخند گفت

داداش تو یخچال گذاشتم برای ناهار، حلما جون تو آشپزخونه  -
 .ثثبرم بدم شهابها رو می، من ایناست؛ بهتون میده

و بعد به ظرف داخل دستش اشاره کرد و از کنارم گذشت؛ منم که 
خواست موقعیت را جور کند با حلما صحبت کنم! البته نفهمیدم می

من که از خدایم بود، پس از موقعیت استفاده کردم؛ برگشتم و به 
ده بود که به پشتم نگاه کردم، خوشبختانه آشپزخانه طوری طراحی ش

 .سالن دید نداشت و این برای من نهایت نعمت در این لحظه بود

به سمتش رفتم، پشت میز در حال درست کردن ساالد بود؛ رفتم و 
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روبه رویش روی صندلی و پشت میز نشستم؛ چیزی نگفت، همچنان 
سرش پایین بود و در حال خورد کردن کاهو درون ظرف کریستالی 

دن کاهو در دستش مشخص بود که هول شده بود؛ از نحوه ی فشر
ام متعجب است؛ لیوان شربت را به است و از حضور ناگهانی

سمتش هول دادم اولش با تعجب به این حرکت نگاه کرد و بعد نگاه 
متعجبش را به خود شکار کردم، نگذاشتم زیاد کنجکاو باشد چرا که 

 :گفتم

 !ی مهدی؟میشه زحمت بکشید، توش یخ بریزید ببرم برا -

 :سری تکان داد و گفت

 .بله البته -

به سمت یخچال رفت و درب آن را باز کرد؛ با دیدن ظرف یخ از 
ای از درخواستم ی آخر بود، برای لحظهاین فاصله که در طبقه
تفاوت درب یخچال را بست و به طرف یکی پشیمان شدم، اما او بی

آن را سمت  ز داخلش برداشت،اها رفت و ظرفی را از کابینت
یخساز یخچال برد و بعد از اندکی یخ را درون لیوان آن انداخت و 

دم زسمتم آمد؛ و لیوان را دستم داد؛ با دیدن یخ داخل لیوان لبخندی 
 :و از او تشکر کردم و لیوان را روی میز گذاشتم، متعجب گفت

 !آقا مهدی ببرید؟ خواستید برایمگه شربت رو نمی -

 :و گفتمبا لبخندی رو به ا

 .آقا مهدی شربت نخوره هیچیش نمیشه -

 :لبش را گاز گرفت و گفت
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 .ئه زشته، گناه دارن -

 :ناگهانی گفتم

 .من گناه دارم -

 :چشمانش را درشت کرد و گفت

 !چرا؟ -

چون فرصت پیش اومده باهات صحبت کنم بعد برای مهدی شربت  -
 !ببرم

 :با گفتن این حرفم، سرش را پایین انداخت و گفت

 .جا تنها باشیمببرید براشون، زشته این -

ی دونن که قصدمون ادامههیچم زشت نیست، همه اون بیرون می -
 !زندگیه اونم زندگی با هم؛ این کجاش ایراد داره؟

 .چی بگم واال -

 :مقدمه گفتمچیزی نگفتم و نگاهش کردم؛ بعد بی

 . بزنهخواست خودش برام آستین باالمامان طوبی همیشه دلش می -

 :با ناراحتی گفت

 .خدا رحمتشون کنه -

 .ممنونم -

 :ادامه دادم
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 .اما واقعا خودش برام آستین باال زد -

 :متعجب نگاهم کرد اما ادامه دادم

وقتی بیمارستان بودم، در حالت اغما دیدمش، اون به یک دختر  -
اشاره کرد و به من گفت که باید به خاطرش برگردم، اون زمان 

 دم کیو میگه اما وقتی که مشخصات اون دختر رو بررسیفهمینمی
کردم فهمیدم درسته؛ حرف دل مامان طوبی با حرف دل من یکی 

 .بود

 :در چشمانش خیره شدم و زمزمه کردم

 .مامان طوبی تو رو به من نشون داد -

 :مکثی کردم و بعد به آرامی گفتم

 .شیممامان طوبی اطمینان داد که کنار هم خوشبخت می -

 :رو به من گفت

 ...اما شما -

 :نگذاشتم ادامه دهد، بنابراین گفتم

تونم، لطفا نگو من با تو حیف میشم، چون من بدون تو نمی -
کنم اینو قبالً هم طور نیست، من بدون تو حیف میشم؛ فکر میاین
 .گفتم

 :لبخندی زد و گفت

 .دیدمو میرخواست مامان طوبی خیلی دلم می -
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 .برمت سر مزارشموال، خودم مینوکرتم به  -

چیزی نگفت و به کمک ویلچرش سمتم آمد و مقابلم ایستاد، سرش را 
 :د و گفتزپروا در چشمانم را بار بیباال آورد و این

درسته پایی برای دویدن، رمقی برای رقصیدن، توانی برای -
ه اما یه قلب دارم، اون ب .ایستادن، قدرتی برای سر پا بودن ندارم

ی اینا حاضره سالیان سال برات بدوه و برقصه و با تو ی همهجا
از پا در  اما خواهش می کنم هیچ وقت با رفتنت اونو . قدم باشههم

 .تونه سر پا شهنیار، اون زمانه که حلما دیگه نمی

به خاک مادرم قسم که خودم برات پا میشم تا بدوی، خودم بهت   -
ن میدم تا بأیستی، خودم بهت رمق میدم تا برقصی، خودم بهت توا

قدرت میدم تا سرپا شی؛ قلب من جای شماست خانم، امیر نباشه اگه 
 .یک لحظه نباشی

 .خدا نکنه -

 !رفتی یخ بیاری دیگه -

با صدای مهدی که دست به سینه به همراه بقیه کنار در آشپزخانه 
 دایستاده بودند؛ هول شده دستم به لیوان شربت خورد و لیوان چپه ش

و تم محتویات آن روی لباسم ریخت و مجبور شدم از روی صندلی 
 :دادم؛ رو به مهدی گفتمپا شم، در حالی که لباسم را تکان می

 .تو روحت مهدی که همیشه مزاحمی -

 :با گفتن این حرف، همگی خندیدند و مهدی رو به حلما گفت

ه آبجی تبریکات فراوون، هرچند که با وجود این دوست ما، کال -
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 .رفت سرت ولی خب عیبی ندارد؛ تقدیره دیگه

خندید نزدیکم آمد و دستش را شهاب که تا االن ساکت بود و می
 :ام گذاشت و گفتروی شانه

 نگو داداش، امیر که ماهه؛ من موندم کی میاد زن ناقص العقلی -
 .مثل تو میشه

؛ با این حرفش باز همگی خندیدند و به سمتمان آمدند و تبریک گفتند
تنها فرد ساکت جمعمان حامد بود که در ابتدا خوشحال به ما خیره 

شده بود اما با شلوغ شدن دورمان، از میانمان رفت؛ با دانستن 
یز نبودنش ابرویی باال انداختم و به جانب حلما نگاه انداختم؛ او ن

چون من متوجه نبود برادرش شد، چشمانم را روی هم گذاشتم و هم
ادم که با حامد صحبت خواهم کرد و به دنبال این به او اطمینان د

زدم که حرکتم، به سمت خروجی آشپزخانه راه افتادم؛ حدس می
داخل تراس باشد و بنابراین خود را به تراس رساندم، حدسم درست 
بود چرا که در جایی نزدیک میز باربیکیو نشسته بود و در سکوتی 

یره شده بود؛ انگار در و خهای خاموش داخل باربیکیعمیق به زغال
کرد که توانایی بیان آن عین خوشحالی، غمی در چشمانش بیداد می

اش گذاشتم و بعد را نداشت؛ به سمتش رفتم و دستم را روی شانه
 :مقابلش نشستم و گفتم

 کی آقا حامد ما رو اذیت کرده؟ -

 :لبخندی زد و آرام گفت

 .کسهیچ -

 :متعجب گفتم
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 !کس؟هیچ -

 .کردمفکر می -

 !تونم بپرسم به چی؟می -

 :آهی کشید و زمزمه کرد

رفت؛ به روزهایی که کنار هم به گذشته، به زمانی که حلما راه می -
هامون رو خفه کرد؛ خوش بودیم، اون تصادف لعنتی صدای خنده

ای که مادرم رو ازمون گرفت و پدرمون رو دیوونه کرد؛ دیوونه
 .مون رو به آتیش کشوندبرای فراموش کردن عشقش، زندگی

 :مکثی کرد و بعد با چشمانی لبالب رو به من گفت

امیر شاید تو بفهمی که توی دوازده سالگی مرد شدن یعنی چی،  -
توی دوازده سالگی بود که فهمیدم چه قدر از دست دادن عزیز 
سخته، خیلی هم سخته؛ سخته ببینی مادری که تا دیروز منتظر 

کنه و با غذای خوشمزه ازت پذیرایی می اومدنت از مدرسه بود و
االن زیر خروارها خاکه یعنی چی، سخته ببینی که تا دیروز پدرت 

کرد و از آینده برات حرف میزد، با آرامش موهات رو نوازش می
شده عامل سیاه شدن همون آینده ای که ازش دم میزد، سخته بفهمی 

بوده، دیگه تا  خواهری که تا دیروز عشقش دویدن توی حیاط مدرسه
 .تونه راه برهآخر عمرش نمی

 :نفسی گرفت و ادامه داد

من یک شبه از دوازده سالگی به چهل سال بعد منتقل شدم؛ رنجی  -
کردم؛ آورد رو تحمل میکه یک مرد چهل ساله رو از پا در می

پسری دوازده ساله بودم که به تازگی پدرش رو به خاطر دیوانگی 
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رده بودند و داغدار مادری که زیر خاک دفن از محل کار اخراج ک
ام به کرده بودند؛ در بین این همه مصیبت، درد خواهر آسیب دیده

ام اضافه شده بود و کاری و رکود درسیپولی و بیدرد بی
 .دونستم در این شرایط چه کار باید انجام بدمنمی

 :آهی کشید و ادامه داد

مو ر هوای من و حلما؛ تنها عتو اون حال و اوضاع بد زندگی پا د -
صادق بود که با فروختن ماشینمون و پر کردن حسابم از پول ماشین 

ترسید که تونست کمکمون کنه؛ اون به خاطر دیوونگی پدرم می
خونه رو یه پا در هوا بگذاره؛ برای همین سند خونه رو با 

 های که انجام داد از همون زمان به نام حلمایی زد که بههماهنگی
سن قانونی رسیده بود تا از این بابت بعدا مشکلی برامون پیش 

نیاد.آخه عموم با پدرم شراکت داشتند و وکالت نام از طرف پدرم 
 .شدجا بود که شراکتشون به مفهوم تموم میداشت و این

 :ای در آورد و رو به من داد و گفتاز داخل جیبش برگه

ازدواج شما رضایت بده؛  د بهی عمو صادقمه، اون بایاین شماره -
از   تونیپدرم مشکل ذهنی پیدا کرده و ازش خبری ندارم؛ اما می

 .اون به عنوان قیم حلما در این زمینه مشورت کنی

شماره داخل دستش را گرفتم و به سمتش رفتم و او را در آغوشم 
 .فشردم

 خیلی مردی داداش، قطعا حلما با وجود تو بهترین پدر دنیا رو -
 .داشته

او نیز من را فشرد و در من را از بغلش جدا کرد و جدی در 
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 :صورتم زل زد و گفت

 .....امیر، زندگی با حلما سخته؛ اگر هنوز هم -

 :خواهد بگوید؛ دستی به کمرش زدم و گفتمفهمیدم چه می

 .من از انتخابم مطمئنم؛ زندگی با حلما نهایت آرزوی منه -

 :وردم و رو به او گفتمو بعد کاغذ داخل دستم را باال آ

کنم؛ گیرم و شخصا باهاشون صحبت میبا عمو جان هم تماس می -
 .ممنونم حامد جان

 .حامد با نگرانی سری تکان داد و کمی بعد هر دو به داخل برگشتیم

......... 

 شهاب

ی پر مدتی بود که امیر آزاد شده بود و من نیز سخت درگیر پرونده
 دم؛ نگران بودم که اگر با خانواده مریمپیچ و خم او، سرگردان بو

که ها به خوبی همکاری نکنند و یا اینکردم، آنارتباط برقرار می
شان را به خیال کنند من عضو همان گروهی هستم که دختر بیچاره

 دام تباهی کشیدم؛ هر چند که چیزهایی دستگیری شده بود اما تمامش
الیل امنیتی از دانستن را پلیس در اختیارم نگذاشت چرا که به د

ای توانستم صبر کنم؛ باید به گونهموضوع منعم کردند؛ اما من نمی
کردم؛ کالف سردرگمی که مقابلم وجود داشت را به روشی باز می

ها را تعقیب بنابراین دلم را به دریا زدم و به همان آدرسی که آن
 .کرده بودم، رفتم

شان یافتم؛ تعلل را ی قدیمیدیری نپایید که خودم را مقابل در خانه
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ای به در کوفتم؛ ساعت تقریبا پنج عصر بود و کنار گذاشتم و ضربه
داد که در این موقع نباید کسی در خانه نباشد؛ سوی این نشان می

 .گفتچراخ زرد رنگی که به دم در آویزان بود که این را می

 .ردی دستم، کسی آمد و چندی بعد در را برایم باز کیا ضربه

ای رنگی که کمی به های قهوهبا باز شدن در خانه، نگاهم از دمپایی
کرد به باال کشید و آمد و مردانه بودنشان را اثبات میپایش گشاد می

جا از روی چادر سفید رنگش عبور کرد تا به صورتش رسید و این
اش فهمیدم؛ بود که از شباهت عجیبش به خواهر از دست رفته

 .خواهرش است

 :ا دیدنم، در خانه را تا نیمه باز کرد و یا شک روبه من گفتب

 !سالم، بفرمایید؟ -

 سالم خانم، منزل آقای عبداللهی؟ -

 !بله، امرتون؟ -

من شهاب فخر هستم، راستش در مورد خواهرتون خواستم  -
 .باهاتون صحبتی داشته باشم

 :متعجب گفت

 !شناسید؟شما خواهر من رو از کجا می -

 :ی باریکشان نظری انداختم و رو به او گفتمبه کوچهمستأصل 

ی دوستم بودند، همون کسی که براش مدرک شاهد پرونده -
 .فرستادند
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 :با دانستن این موضوع، ابرویی باال انداخت و با کمی مکث گفت

 .بفرمایید داخل لطفا -

لحظاتی بعد، روی یکی از مبلمان داخل سالن نشستم؛ خواهرش در 
های آرامبخشی نبود و گفته بود که مادرش به خاطر قرص خانه تنها

خورد در داخل اتاقی دیگر خواب است؛ بنابراین خودش آمد که می
 :و مقابلم نشست و گفت

 .د شدتون رو میل کنید، سربفرمایید چایی -

 .ممنونم-

رنگی شدم که او برایم و با گفتن این حرف، مشغول چای خوش
 .آورده بود

 :را از بین بردم و گفتم سکوت بینمان

ام دونستم اظهار ناراحتیبه خاطر خواهرتون متاسفم، راستش نمی -
 .رو چطور باید بیان کنم

 :با غم آهی کشید و مغموم زمزمه کرد

 .متشکرم، لطف دارید -

 :استکان خالی از چای را روی میز گذاشتم و گفتم

شدم؛ به راستش در ارتباط با خواهر شما من دچار ابهاماتی  -
فهمم بزرگ بوده ولی االن ناگهانی وارد جریانی شد که االن می

های درهمی که توی ذهنم شکل گرفتند تونم پازلدونم چطور مینمی
دونم چرا باید خواهر شما کشته بشه، از رو کنار هم بچینم؛ واقعا نمی
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دونم چرا ایشون باید وارد چنین طرفی چیزهایی فهمیدم اما نمی
 .دونمشه و اصال ارتباط اون گروه رو با دوستم نمیگروهی ب

 :فتهایش خیره شد و گخواهرش سکوت کرده، به ناخن

که خواهرش بودم قدر ساکت که با اینمریم دختر ساکتی بود، اون -
شد از زبونش حرف بکشیم بیرون و حتی رفتار صمیمانه سخت می

سرآغاز یک  باهم داشته باشیم؛ شاید همین سکوت و منزوی بودنش
ی بزرگ بود؛ اون دختر بدی نبود و حتی آزارش به یک فاجعه

رسید اما خیلی آرمان گرا بود؛ همیشه دوست داشت مورچه هم نمی
که چندان زندگی بدی باعث تحول توی زندگی مون بشه با این

کرد که نداشتیم اما همینش هم برای اون کم بود؛ همیشه احساس می
گوشه  وجود داره؛ اون دوست داشت همیشه امون کمبودتوی خونه

خونه یک گیتار باشه و تنها نگاهش کنه، رستوران بره، سفر خارج 
 .... داشته باشه و

قدر نفهمید که به اما، همشون سراب بودن و اون نفهمید؛ اون
» خودمون اومدیم و دیدیم که یک روز یک نامه گذاشت و گفت:

 «.ز منتظرم نباشینروگردم اما با دست پر، تا اون برمی

و رفت؛ رفت و هیچ وقت برنگشت، اون خودش رو برد اما بدون 
 .خودش برگشت

 :زیر لب زمزمه کردم

 .متأسفم -

نباشین، زندگی ارزش داره؛ بودن در کنار مادر و پدری که از  -
گذارن ارزش داره، بودن در این دنیا ارزش جون برات مایه می
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ره؛ این ما هستیم که خودمون رو ها ارزش داداره، داشتن فرصت
 .دونیم؛ پس سزاوار تنبیهیمارزش میبی

 :چیزی نگفتم که ادامه داد

ی غیر پلیس گفت که اتفاقی وارد یک گروه نقل و انتقال عتیقه -
 .مجاز به ترکیه شده؛ حتی بارها هم آزارش دادند

 .بله متأسفانه -

 :تأسفی خورد و زیر لب زمزمه کرد

 .ی نداردپشیمونی سود -

 :بعد سرش را بلند کرد و گفت

 !من چه کمکی از دستم بر میاد؟ -

ی روبه روم زمین تا آسمان با خواهرش نگاهش کردم، دختر محجبه
کرد وگرنه تفاوت داشت؛ این تفاوت تنها در نوع پوشش نمود پیدا می

 .ها تقریبا شباهت داشتندهر دوی آن

، گفتم و او پس از اندکی فکرنفسی گرفتم و تمام ماجراها را برایش 
 :رو به من گفت

 .جالبه، اما من یه چیزی رو مطمئنم -

 !چی؟ -

مرگ اون خانم، به اون گروه ربط داره؛ من مطمئنم یک نفر از  -
اون گروهه که با دوست شما مسأله داره و خواسته اینجوری انتقام 
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 .بگیره

 !مگه فیلمه خانم؟ -

 :دختر خیره نگاهم کرد و گفت

 .ندهای توخالی شکل گرفتها، از کینهخیلی از جنایت -

گفت و شاید هم زیادی درگیر نگاهش کردم، شاید راست می
های عجیب ذهنش شده بود؛ اما هر چه که بود امکان واقعیت جنجال

 .داشتن آن زیاد بود

آن روز پس از صحبت با خواهر مریم، به خیلی از سواالت ذهنم 
اهمگون تشکیل شده در مغزم، به طور پاسخ دادم اما جورچین ن

ی اصلی را گم کرده است؛ اما به زد که مهرهیکپارچه فریاد می
 !گشتم؟راستی برای یافتن این مهره، باید به کجا می

آن روز پس از مالقات با خواهر مریم، قرار گذاشتیم که بیشتر با هم 
م تا در ارتباط باشیم تا بتوانیم در مورد این موضوع صحبت کنی

ی دلخواهمان برسیم؛ حداقلش این بود که کالف به نتیجه بتوانیم
توانستیم با همفکری سردرگمی که در ذهنمان شکل گرفته بود را می

 .از هم برهانیم
ی روبه رویم ی مقالهداخل دفترم در شرکت بهمن در حال ترجمه

ا گفتم که ب« بفرماییدی » بودم که با تقی که به در خورد؛ زیر لب 
شنیدن صدایم خودش را داخل انداخت و با سالمی سمتم آمد و روی 

ترین راحتی به میز نشست؛ سرم را از روی میزم برداشتم و نزدیک
 :رو به وثوق گفتم

 کارها خوب پیش میره؟- 
 :ابرویی باال انداخت و با لحنی که به تازگی صمیمی شده بود؛ گفت
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 !طور نیست که بایدنه، اوضاع اون- 
ی میز هدایت کردم و روبه او ی مقابلم را به گوشهجب مقالهمتع
 :گفتم

 !شده مگه؟ چرا؟ چیزی- 
 .بله- 
 !و اون چیه؟- 
 .برینکه شما بدون هماهنگی با بنده کارهاتونو پیش میاین- 

 :در همان حال گفتم
خواهم انجام ببخشید؟ من باید با شما هماهنگ کنم که چه کار می- 

 !بدم
خواهم اتفاقی بیفته که نشه جبرانش و مشاور شمام، نمیمن وکیل - 

 !کرد
 !کدوم اتفاق؟- 
 .ی عبداللهیسر زدن به خانواده- 

زیر لب گفتم و از روی صندلی بلند شدم و نزدیکش  « آهانی »
 :نشستم و زمزمه کردم

 !دونی؟تو از کجا می- 
 .دونممن همه چی می- 

 :ابرویی باال انداختم و زیر لب گفتم
 !دونه؟می وقت به جز شما دیگه کی صحیح، اون- 

 :خونسرد گفت
 .کسهیچ- 

زد انکار که من برای ای حرف مینگاهی انداختم، به گونه به وثوق 
داد که کردم؛ جالب بود که به تازگی به خودش اجازه میاو کار می

که آدم مغروری نبودم و دوست  در کارم دخالت کند؛ از آن جایی 
 :ایگاهی را تقلیل کنم؛ رو به او گفتمنداشتم ج
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 .این موضوع به خودم مربوطه- 
 .اما من مشاور شمام- 
 .کردیاز امروز مشاور بهمن باش، همون کاری که قبال می- 
 ....اما خودتون- 

 :نگذاشتم حرف بزند، بنابراین گفتم
 .خوام، خودم از پس همه چی برمیامدیگه نمی- 
یم بلند شدم و به سمت میزم رفتم که با و با گفتن این حرف از جا 

 :حرفی که زد؛ متعجب در جای ایستادم
 .اما من مشاور شمام و آقا بهمن گفتند که همیشه همراهتون باشم- 

زد؛ متعجب گونه از جانب بهمن حرف میبا این حرف او که این
سمتش برگشتم اما او از جایش بلند شد و چشمکی نثارم کرد؛ 

 :کردم؛ ادامه داداش نگاه میت با طمأنینهکنجکاو به حرکا
بهتره کارهاتون رو به من بسپارید نگران چیزی هم نباشید؛ آقا - 

بهمن خواستند که شما تمام فکر و ذکرتون رو بگذارید روی جشن 
 .عروسیتون

زد، سمتم آمد و خودکاری را از داخل در حینی که این حرف را می
ی میزی که گلدانی ن را روی لبهجیبش در آورد و خیلی نامحسوس آ

 :رویش قرار داشت، گذاشت و بعد رو به من گفت
 .کنم نگذارید آقا بهمن از من ناامید بشنخواهش می- 
 .و بعد با گفتن این حرف، عقب عقب رفت و از اتاق خارج شد 

اولش از رفتار عجیب آن روزش چیزی عایدم نشد اما زمانی که 
م به ناگهان نگاهم به سمت میز کشیده قصد کردم از اتاق خارج شو

شد؛ خودکاری که وثوق آنجا گذاشته بود، از این فاصله هم مشخص 
بود که چیزی درون لوله خودکار قرار دارد، چیزی شبیه کاغذ؛ 

بنابراین با طمأنینه به سمت میز رفتم و خودکار و سوییچ ماشینم هم 
شدم و خودم را به  جا بود، برداشتم و از اتاق خارجکه دقیقا همان
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سمت ماشین رساندم، به محض نشستنم، ماشین را راه انداختم تا از 
ی شهر، در آن محل دور شوم؛ با دور شدنم و رسیدنم به حومه

ای پارک کردم و خودکار را از داخل جیبم درآوردم، با باز گوشه
کردن درب انتهایی خودکار، کاغذ را خارج کردم؛ با خواندن 

ون کاغذ، کم کم نامه از دستم سر خورد و روی پایم محتویات در
 .افتاد

همه در شد که کسی که اینبه محتویات نامه باور نداشتم؛ باورم نمی
کنارم داشتمش، حاال هویت دیگری داشت و این غیر قابل تصور 

 .بود
*** 
 امیر

آن روز پس از صحبت با حامد، او را مطمئن ساختم تا به عمویش 
و برای داشتن حلما، با یک بزرگتر پا پیش خواهم  گیرم.تماس می

گذاشت؛ این شد که با حاج سلحشور تماس گرفتم تا برایم پدری کند 
و با عموی حلما تماس بگیرد؛ او نیز با آغوش باز درخواستم را 

پذیرفت و عنوان کرد که دوست داشت پسری داشت تا برایش آستین 
قبول کند؛ با خوشحالی از او  تواند جای پسرشباال بزند و من را می

خواهش کردم که به همراه خانمش من را همراهی کند؛ در کنار 
ام کرد و ها، شهاب نیز به عنوان یک رفیق همیشه همراه همراهیآن

ماشینش را در اختیارم گذاشت؛ او به همراه مهدی از ظهر کارشان 
ک کنند؛ را تعطیل کرده بودند و به نجاری آمده بودند تا به من کم

ی لطف و مهر برادرانه شان کردند و بماند که چقدر من را شرمنده
مشکی به عاریه گرفته بودند تا شب  برایم یک دست کت و شلوار 

 .خواستگاری بپوشم
ام بود؛ هر چند که روزهای ماقبلش در آن روز بهترین روز زندگی

تنگنای عجیبی از زخم روزگار فرو رفته بودم، اما آن روز 
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 .های روزهای قبل باشدتوانست جبران تمام سختیمی
باالخره پس از انتظار به همراه حاج سلحشور و بانو سادات همسر 

 ها به خواستگاری رفتیم؛ آن شبی بچهحاج سلحشور و به بدرقه
ی عموی حلما نیز حضور داشتند و عالوه بر حلما و حامد؛ خانواده

مان صورت گرفت، عمویش ای بینبرخورد خیلی خوب و محترمانه
های اولیه خواست تا با حلما صحبت کنم و اگر پس از صحبت

مشکلی داشتیم عنوان کنیم؛ ما نیز با یکدیگر صحبت کردیم، از 
ی خود صحبت کردیم؛ چرا که من عالیق و استعدادها و گذشته

ی حلما از زبان برادرش شنیده بودم اما او از کمابیش با گذشته
ام برایش دانست؛ بنابراین الزم دانستم تا از گذشتهمیی من نگذشته

 .مان نباشدبگویم تا حرف مگویی بین
پس از توافقات بین دو خانواده تصمیم گرفتیم بنا به صالحدید 

خودمان مراسم عروسی نگیریم و تنها جشنی مختصر برگذار کنیم و 
 .زندگیمان را پس از سامان یافتن مشکالتم آغاز کنیم

خانواده درخواست داشتند تا عروسی بگیریم اما نه من و نه هر دو 
ی حلما موافق نبودیم و حتی تصمیم گرفتیم با همان اسباب خانه

کم به مرور زمان،  -مان را شروع کنیم و کمپدری حلما زندگی
دانستیم که هیچ کدام اسباب جدید را جایگزین کنیم؛ چرا که می

ای شروع زندگی جدید نداریم، توانایی تأمین تجهیزات جدید بر
بنابراین حاج سلحشور و عمو صادق نیز قول دادند تا در این راه 

 .یاریمان کنند
ی های عمو صادق، انگشتر نگین فیروزههمان شب با اتمام حجت

مامان طوبی را که به حاج خانم داده بودم تا به عنوان نشان دست 
 . نامزد شدیمحلما کند را به حلما اهدا کردیم و ما رسماً 

ای غمگین به کارگاه برگشتم، مدتی بود پس از آن شب با چهره
کردم البته گاهی اوقات به اتفاق ام، شب را در کارگاه سر میآزادی
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رفتیم و آنجا را اتراق میکردیم؛ اما به مهدی به واحد شهاب نیز می
توانستم به واحد شهاب علت مسیر طوالنی که تا نجاری بود، نمی

 .دادم تا در نجاری بمانموم؛ ترجیح میبر
ها که آنها در کارگاه جشن بگیریم، چونآن شب نیز قرار بود با بچه

 .شنومکردند که حتما جواب مثبت میفکر می
ها اولش با ناراحت و سرخورده خود را داخل نجاری انداختم؛ بچه

دو ی درهمم هر شوق به سر و کولم حمله کردند اما با دیدن چهره
 :وارفته نظاره گرم شدند؛ مهدی جلو آمد و گفت

 !امیر جواب بله نداد؟- 
 :شهاب در سکوت نگاهم کرد، بغ کرده گفتم

 .بدبخت شدم- 
 :گفت اما مهدی ادامه دادهمچنان شهاب چیزی نمی

 !نصفه جونمون کردی، بگو چی شده؟! چرا بدبخت شدی؟- 
 ....کهکه، .... به خاطر اینواسه خاطر این- 
 !د جونت باال بیاد، بنال ببینم چته؟- 
 .واسه خاطر اینکه منم رفتم قاطی مرغا- 

ی لبخند ای سکوت کردند اما با دیدن سایهبا این حرف هر دو لحظه
روی لبانم؛ هر دو از نو از سر و کولم آویزان شدند اما نه برای 

 .ابراز مهر و محبتشان بلکه برای تالفی سرکار رفتنشان
ها هم تا ها تا صبح از مراسم صحبت کردیم و آنا بچهآن شب ب

» توانستند اذیتم کردند، مخصوصا مهدی که دم به دقیقه، صفت می
بست و شهاب را به همراهی خود را به ریشم می« مرغ نجیب 
 .کرددعوت می

ی شیرینی های بند نیز جعبهتصمیم گرفته بودم برای خوشحالی بچه
ها توانستم با آنان بروم؛ به همین راحتی نمیتهیه کنم و به مالقاتش

ی مالقات داشته باشم؛ بنابراین از استادم کمک خواستم تا با تهیه
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نامه و به قصد انجام پروژه ی دانشگاهی زمینه ای فراهم کند تا به 
ام را به این موضوع زندان بروم؛ این شد که فصل اول از پروژه

هایم را توانستم گاهی هم بندیپرداختم و به همین بهانه نیز می
 .مالقات کنم

ی دانشگاه کار خود را کرد و زدم، نامهطور که حدس میهمان
هایم فراهم شد؛ بدون ی مالقات من با همبندیگونه شد که زمینهاین

هیچ گونه کاغذ بازی و مشکالت دیگر به همراه یکی از سربازان به 
ک شدنم به بند؛ یواشکی به سالن اصلی زندان منتقل شدیم؛ با نزدی

داخل بند سرک کشیدم؛ ساعت یازده بود؛ بنابراین تا زمان نماز و 
ناهار خیلی مانده بود پس احتماال باید داخل بند باشند؛ اگر هم نباشند 

 .های آموزشی زندان شرکت کرده اندپس حتما در کالس
دند و شان داخل بند بواما انگار بخت با من یار بود، چرا که همگی

هر کدام پی کاری مشغول بودند؛ پیرمرد با رادیوی داخل دستش 
اش میزد؛ جالل که طبق معمول روی مشغول بود و توی سر و کله

ی داخل دستش خیره بود اما تخت دراز کشیده بود و به روزنامه
ها نشسته بود و در حال خوردن یاسر؛ او نیز کنار بساط خوراکی

کرد؛ همین هم باعث شد تا جالل مه میمیوه زیر لب چیزی را زمز
 :با کالفگی رو به او کند و بگوید

اه، یاسر یه لحظه الل شو، از صبح هی تو گوش من ور ور - 
 .کنیمی

 :یاسر که در حال خوردن پر پرتقال بود، با دهان پر گفت
 .خوادخوام، دلم مینمی- 

 :پیرمرد نیز برای وساطت گفت
 .نداره بچه چکارش داری جالل، آزاری- 

 :جالل
 !این خرس گنده کجاش بچست؟- 
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  :یاسر
 .خرس خودتی اورانگوتان- 

 :جالل خواست جوابش را بدهد که خودی نشان دادم و گفتم
 !خواید؟مهمون نمی- 

همگی متعجب نگاهم کردند؛ با دیدنم اولین نفر یاسر واکنش نشان 
بخندی زدم داد؛ سریع از جایش برخاست و به سمتم آمد؛ با دیدنش ل

هایم یاسر معرفتی و سریع در آغوشم فشردمش؛ از بین هم بندی
تر و با دیگر داشت و جور دیگری دوستش داشتم؛ از همه مظلوم

تر و ای، مظلومکردم حتی از بچهتر بود و احساس میمعرفت
تر است؛ شاید به خاطر اتفاقی بود که در این سن کم معصوم

 .گریبانش را گرفته بود
 :آغوشش جدا شدم و با چشمکی گفتماز 

 .گردم تا با هم چای بخوریمبهت گفته بودم برمی- 
 :ی شیرینی را باال دادم و گفتمجعبه

 .اونم با رولت- 
 :لبخندی زد و گفت

 .وجود خودت رو عشق است داداش، چرا زحمت کشیدی- 
 .زحمتی نیست داداش، این شیرینی خوردن داره- 

 :رد آمد پایین و گفتبا گفتن این حرف، پیرم
 نکنه نامزد کردی؟- 

ی پیرمرد که اکنون نزدیکش بود، گذاشت و جالل دستی روی شانه
 :رو به من گفت

 .آره دیگه، حلما خانم که جواب مثبت رو داده بود- 
با گفتن این حرف نزدیکم آمدند و با یکدیگر احوالپرسی کردیم؛ کمی 

در آوردیم؛ من نیز از بعد همگی دور هم نشستیم و دلی از عذا 
ها از روزهای تکراری و تنگ و اتفاقات اخیر برای آنها گفتم و آن
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 .تاریک زندان
........... 

گذشتند؛ روزهای زمستانی آن سال به سرعت روزها از پی هم می
انگیز رفت تا جای خود را به بهار دلمسیر خود را طی کردند و می

 .آوردراه خود به ارمغان میدهند؛ بهاری که بوی وصال را به هم

کردیم و ها را گز میهمگی به دنبال سور و صات عروسی، خیابان
م؛ به دنبال برگذاری مراسم آبرومندانه شهاب و پریسا در تکاپو بودی

دادند اما به ها را انجام میهر چند که فلور و بهمن تمام هماهنگی
گی کنند با احد خود زندخواست در همان وپیشنهاد شهاب که می

مخالفت فلور مواجه شد؛ اما با پابرجا بودن شهاب بر روی 
اش، فلور نیز در این زمینه خودش را کنار کشید و کارهای خواسته

اش را به او واگذار کرده بود؛ ما نیز مربوط بهچیدمان خانه
راستای این اتفاق، دست یاری دادیم تا کارهای خانه را به اتمام   در

 .رساندیم

دیدم؛ رفتارهای اخیر او مشکوک شده بود، او ب را نیز کمتر میشها
آمد و کمتر انرژی برای لبخند حتی نسبت به سابق به نجاری نمی

گاهش که نثارمان های گاه و بیزدن داشت چه برسد به شوخی کردن
کرد؛ بنابراین رفتارش را برحسب خستگی کاری برداشت کردیم می

هایش او، اندکی از بار سنگین مسئولیت و سعی کردیم تا با کمک به
های برای همین همگی دست به دست هم دادیم تا در نبودن .بکاهیم

شهاب، همراه پریسا شویم تا در این روزهای نزدیک عید و مراسم 
 .ندشان؛ تمامی کارها سامان یابعروسی

مهدی نیز به همراه شهاب در یک موسسه مشغول به کار شده 
ه شهاب برای یک موسسه رزومه فرستاده بود تا بودند؛ زمانی ک
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ها او را پذیرفته بودند و او به بتواند از شرکت بهمن بیرون بزند؛ آن
عنوان مترجم رئیس شرکت پذیرفته شده بود و بنابراین گاها مجبور 

شد تا به عنوان مترجم، در سفرهای کاری همراه رئیس شرکت می
ست داشتند که مهدی از طریق کند؛ در همان شرکت، نیاز به تایپی

ی کمی از شهاب درخواست داد و این شد که هر دوی آنها به فاصله
هم در موسسه مشغول شدند؛ اما با گذشت سه ماه هنوز نتوانستیم 

ی مورد نظرمان را پیدا کنیم و این شرایط را برای من و مهدی خانه
.حامد سخت کرده بود و مجبور بودیم در همان نجاری زندگی کنیم

کرد و عصرها ها را در شرکت کوروش کار مینیز همچنان صبح
شد؛ او االن در کارش مهارت نسبی در کنار من مشغول به کار می

را به دست آورده بود و دستیار خوبی برایم بود؛ در کنار او کارها 
 .رفتند و این برای من خیلی خوب بودسریع پیش می

ه بود؛ قرار بود هفت ترمه تمام یک ماه بود که ترم جدید شروع شد
کنم اما به خاطر مسأله قتل عزیز جون به کلی عقب افتادم و همین 

های دیگرم، کالس های دانشگاه و سبب شده بود که به گرفتاری
ام هم اضافه شود؛ اما خب چون امروز روز آخر ی نهاییپروژه
 ام تعطیل عید،توانستم در ایهای قبل از عید بود؛ میکالس

ام ام دهم؛ با این فکر کیفم را روی شانهسروسامانی به اوضاع درسی
 .تنظیم کردم و از کالس دکتر موسوی خارج شدم

امشب قرار بود به خاطر جشن چهارشنبه سوری همگی دور هم 
جمع شویم؛ پس کار را تعطیل کردم و به حامد هم اطالع دادم تا به 

قیم به دل خیابان زدم؛ دلم خانه برود؛ من نیز بعد از دانشگاه، مست
خواست برای حلما لباس عیدی بخرم و خوشحالش کنم؛ سایزش می

ها راه را از حامد گرفته بودم، بنابراین با اطمینان به سمت مغازه
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 .افتادم

ام؛ حسی مملو از شور و با تصور او در لباسی که برایش خریده
اعث شد شعف و عشق و هیجان سراسر وجودم را درگیر ساخت و ب

 .با انرژی بیشتری به راهم ادامه دهم

ها بودم؛ هیچ کدام تا به ساعتی مشغول دیدن اجناس درون مغازه
حال نتوانست نظرم را جلب کند، خواستم از شهاب بخواهم به کمک 

پریسا برای حلما لباس بخرم که با درگیر شدن نگاهم با لباسی به 
ون ویترین رنگ سبز که از جنس حریر نرم بود و در در

کرد؛ کامال پشیمان شدم و تصمیم گرفتم فروشگاهی خودنمایی می
به قدری زیبا بر تن مانکن نشسته بود   همان را انتخاب کنم؛ لباس

 .که مطمئن بودم در تن حلما نیز به زیبایی خواهد درخشید

ی روسری دقایقی بعد، با در دست داشتن کیسه لباس، وارد مغازه
ام را با یک شال به رنگ متضادش ست انتخابیفروشی شده و لباس 

 .کردم و از مغازه بیرون زدم

در مسیر برگشت به کارگاه، به ایستگاه اتوبوس رسیدم؛ خود را به 
های انتظار رساندم و روی آن نشستم و منتظر ماندم تا صندلی

ای از اتوبوس برسد، اما با دیدن دخترک دست فروشی که در گوشه
دخترک .ین نشسته است؛ ابرویی باال انداختمایستگاه روی زم

فروش برخالف دیگر دوستانش که به ردیف درون جوب دست
شمردند، هایی که از صبح جمع کرده بودند را مینشسته بودند و پول

های انتظار نشسته بود و با اخمی که بر صورت نشانده روی صندلی
 .بود، به دوستانش خیره شده بود

های کهنه و ش کثیف و نامرتب نبود، اما لباسصورتش مثل دوستان
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ی ی آدامس داخل دستش؛ تنها نشانهاش به همراه جعبهپاره پوره
 .کردهمکار بودن او با دوستانش را عنوان می

توجهی دوستانش به رفتار غضب آلود او به دوستانش و همچنین بی
ه او، کنجکاوی من را برانگیخت و همان باعث شد از جای برخاست

و نزدیک او شوم؛ او با دیدن من که نزدیکش شدم، در جای تکانی 
 :خورد که رو به او گفتم

 .نگران نباش، کاری بهت ندارم -

اما او همچنان نگران از حضورم، در خود جمع شده و خیره نگاهم 
 :حفظ کردم و رو به او گفتم ام را با دخترککرد؛ فاصلهمی

 اسمت چیه؟ -

 :فتدخترک با تته پته گ

 .گندم -

 اوه، چه اسم قشنگی؛ گندم خانم؛ چند سالتونه شما؟ -

 .هشت سال -

 !به به، پس چه خانم بزرگی هستید شما؟ -

چیزی نگفت که نگاهی به دوستانش کردم که با خود مشغول بودند؛ 
 :سپس رو به او ادامه دادم

 !ها قهری؟با اون -

 :نگاهی به دوستانش کرد و گفت
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 .دزدی کردند، من دوست ندارم ها از مردماون -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 .ها کمک نکنوقت به اونتو کار خوبی کردی، هیچ -

 :کمی مکث کردم و گفتم

 !کالس چندمی گندم خانم؟ -

 :سری پایین انداخت و گفت

 .مدرسه نرفتم، اما خیلی دوست دارم برم -

های به حال بچهمطمئن بودم که این جمله را خواهم شنید؛ تأسفی 
ی فکری یا غنی مملکتم خوردم؛ ممکن بود او برای این ملت سرمایه

بایست کشف شود اما او به خاطر فقر و نداری شده ای باشد که می
مجبور بود، در خفقان نادانی غرق شود و معلوم نباشد که کی 

 .خواهد به رشد فکری برسدمی

 :فکری کردم و گفتم

 !جایی؟همیشه این -

 :تکان داد و گفت سری

 .جا مردم بیشترنداین -

ای به او، خواست با هدیهسری برای تایید تکان دادم؛ خیلی دلم می
های در دستم انداختم؛ درست دلش را خوشحال کنم، نگاهی به پاکت

توانستم اش نبود اما شال داخل پالستیک را که میبود که لباس اندازه
که حتما حلما نیز از این کار، خوشحال به او اهدا کنم؛ با فکر به این
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شود؛ شال مختص به او را از نایلون خارج کردم و مقابل او می
 :گرفتم و گفتم

رسه، با هر کس که برخورد من عادت دارم وقتی که سال نو می -
 داشتم، هدیه بدم؛ میشه این کادو رو از من قبول کنی؟

ی د، وسوسهدخترک با کنجکاوی به شال درون دستم نگاهی کر
آید؛ کرد که از پیشنهادم بدش نمیدرون چشمانش؛ کامالً وانمود می
ی آدامسش گذاشتم و یکی از با دیدن تعللش، شال را روی جعبه

ها را برداشتم، پولش را نیز به او دادم، رو به او با لبخند آدامس
 :گفتم

 .عیدت مبارک گندم جون -

 :، شال را پذیرفت و گفتاو نیز لبخندی زد و این بار بدون ترس

 .عید شما هم مبارک آقای مهربون -

ی اتوبوس برایش دستی تکان دادم؛ ی بعد از پشت شیشهلحظه
بخش بود، شاید اگر شال را صحبتی با دخترک معصوم برایم لذتهم

دادم؛ انرژی و هیجانی که االن وجودم را در برگرفته بود به او نمی
 .را نداشتم

آن سال، به بهترین نحو برگذار شد؛ همگی دور چهارشنبه سوری 
هم جمع شده بودیم و سیب زمینی کبابی درست کردیم؛ به جای 

هایی که ترقه، سیب زمینی در آتش قرار دادیم، در کنارش با قاشق
به همراه داشتیم؛ مراسم قاشق زنی را اجرا کردیم؛ آجیل و شیرینی 

همین تنقالت متنوع بود  مان بود وی آن شبهم که پای ثابت برنامه
ساخت؛ هر کس از تجربیات و رسوم مان را گرم میکه جمع
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کرد؛ کرد و به اتفاقی جالب اشاره میی خود صحبت میگذشته
گرفت و محفلمان را بیش از قبل مهدی که همه چیز را به شوخی می

داد؛ ما در پاسی از شب در بام ماندیم و به فضای شاد سوق می
گذار کردیم؛ آخر شب بود که همچنان دور آتشی که مراسم را بر

برای فرار از سرمای طاقت فرسای زمستان شکل داده بودیم؛ 
مان حاکم شده بود که نشسته بودیم؛ برای لحظاتی سکوت در جمع

 :ای از پالستیک داخل دستش برداشت و رو به ما گفتمهدی تخمه
نو به این آقا حامد خواین مدونم شما میخیلی خب حاال، من که می -

ببندین برین یه گوشه حرف بزنین؛ پاشین، پاشین؛ پاشین برین، 
 .و حامد هم خدایی داریم من 

 :شهاب لبخندی زد و دست پریسا را در دست گرفت و گفت
آ باریک هللا، چرا نمیگی داداشم؛ دو ساعته نشستیم بلکم از رو  -

 .مون برسیمبری بذاری ما به زندگی
این حرف از کنار ما دور شد؛ مهدی نیز متعجب به او که و با گفتن 

حق به جانب رو به او ایستاده و حرف دلش را زده بود، نگریست و 
 :رفتنش را دنبال کرد که در همان حال زیر لب گفت

 .مردم چه پرو شدن -
  :کرد و گفت« نوچی» بعد که نگاهش به من افتاد؛ 

گام نکن که اصالً حوصله برادر من تو دیگه مثل این مظلوما ن -
ها، از من خوای بری برو ولی ببین باید جبران کنیندارم؛ تو هم می

 .گفتن بود
 :لبخند خوشحالی زدم و رو به او گفتم

 .کنمجبران می -
 :و با گفتن این حرف پا شدم، رو به حامد گفتم

 .ی آقا حامد گلالبته با اجازه -
ان تایید روی هم گذاشت و من حامد نیز با لبخندی چشمانش را به نش



 

 

 WWW.98IA3.IR 509 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

که ما اقدامی کنیم، نیز چون شهاب به سمت حلما رفتم اما قبل از این
مهدی دست حامد را گرفت و از کنار ما دور شد، در حین رفتن تنها 

 .مان کردرا حواله« خوش بگذره» ی جمله
ها به سمت ماشین رفتم و پاکت کادویم را بیرون آوردم و با رفتن آن

نگریست، بازگشتم به سمت حلمایی که متعجب به این حرکتم میبعد 
 .و مقابلش روی سکویی سنگی نشستم

رفت ی آتشی که درست کرده بودیم؛ هوای سردی که میشعله
برد و گرمای مطبوعی را ایجاد مان شکل بگیرد را از بین میبین
انگیز خواب آلودی را در وجود آدمی تزریق کرد و حس دلمی
 .دکرمی

توانستم شد وقتی که میاما این خواب برای من نیز دل انگیز می
ناقابل گرمای « ها»دستان سرد او را در دستانم بگیرم و با چند بار 

 .درونم را به وجود دستانش تزریق کنم
شود کرد که در بیداری فعال چنین چیزی امکان نبود و اما چه می

ش بهتر از بودنش بود؛ در خواب نیز، خیالی زودگذر بود که نبود
کردم و چرا که آن زمان به دیدن دوباره آن صحنه اعتیاد پیدا می

رخدادش نیازمند صبر و طاقتی بود که از توان آدم عجولی چون 
 .بودمن، امکان پذیر نمی

رخش را به بازی گرفته بود، شاید دل من نیز در این نور آتش، نیم
نداخته بود؛ سخت شکست جنگ و جدل در بازی سختی که به راه ا

توانست خورد؛ چرا که آتش وجود من از گرمای حضورش نمیمی
کرد؛ تر میتر از گرمای آتشی باشد که فضای بینمان را گرمخنک

اما با این حال از بودن آن نور دل انگیز چندان ناراحت نبودم؛ چرا 
ی بیشتری برایم داشته باشد و ی او جلوهکه باعث شده بود چهره

 .تری را به جانم هدیه کندآرامش عمیق
 :نگاهی به پاکت داخل دستم انداختم؛ آن را مقابلش گرفتم و گفتم
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 .ببخشید که قابل دار نیست -
 :لبخندی زد و گفت

 !چرا زحمت کشیدین -
 .زحمتی نیست، رحمتین خانم -
 .ممنونم، لطف دارین -

 :چیزی نگفتم اما کمی بعد زمزمه کردم
ی سرد و زودتر گرمای حضورت رو توی خونهخواد دلم می -

 .تاریکم حس کنم
 :چیزی نگفت و تنها با دستانش ور رفت؛ کنجکاو شده و پرسیدم

 !اتفاقی افتاده؟ -
نگاهش را سمتی کشاند؛ با دیدن حامد که مشغول صحبت با مهدی 
 :بود، متوجه نگاه نگران حلما به او شدم؛ با اطمینان رو به او گفتم

 !ر کردی که حامد باید از ما جدا بشه؟نکنه فک -
 :بهت زده رو به من گفت

 !یعنی چی؟ -
دونم به هم وابسته ذارم حامد از تو دور بشه؛ میواضحه، من نمی -

هستین؛ از اون گذشته منم به برادری مثل حامد نیاز دارم؛ مگه ما 
 !کیو جز هم داریم؟

 :کرده لب زدبغض
 !راست میگی؟ -

 :با لبخند گفتم
 !تونم به تو دروغ بگممگه می -

 :ی خوشحالی سر داد و رو به من ادامه دادخنده
دونم دونم توی زندگیم چه کار خیری کردم، یا شاید هم نمینمی -

 !دعای چه کسی پشتم بوده
 :چیزی نگفتم که ادامه داد
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تو دقیقا نتیجه دعای خیر پشت سرمی؛ ازت ممنونم که وارد  -
 .زندگیم شدی

ن حرف دل او که باالخره از زبانش شنیدم؛ از خوشحالی با شنید
ی دعای دانست، خودش نتیجهلبخندی عمیقی سر دادم؛ او که نمی

 .مامان طوبی برای من بود
با خوشحالی کادوی داخل دستش را باز کرد و روبه روی من 

 :گرفتنش و براندازش کرد؛ لباس را پایین آورد و گفت
 .ایخیلی خوش سلیقه -
 :اعتماد به نفس گفتمبا 
 .بله دیگه، وگرنه شما االن روبه روم نبودی که -

 :ی دیگری کرد و گفتخنده
تونم توی خرید ازت کمک پس مشخص شد، از این به بعد می -

 .بگیرم؛ تجربه نشون داده حامد چندان سلیقه نداره
خواستم جوابش را بدهم که با صدای حامد هر دو با صدای بلند 

 :خندیدیم
بله دیگه، نو که میاد به بازار؛ کهنه میشه دل آزار، داشتیم حلما  -

 !خانم؟
از روی سکوی سنگی بلند شدم، نزدیکش شدم و دستم را دورش 

 :حلقه کردم؛ با خنده او را به خود فشردم و گفتم
شما که عزیزی برادر من، اما تو سلیقه دقت کن، چون اگر توی  -

مونه با زن شما؛ نی؛ این خانم میزن گرفتن هم بخوای بد سلیقگی ک
 .من و شما هم باید از وقوع جنگ احتمالی جلوگیری کنیم

با این حرف همگی خندیدیم؛ در آن لحظه تنها از خدا خواستم در این 
ی گرممان نکند و صدای واپسین روزهای سال؛ غم را مهمان خانه

شود که چرخ گردون مان را فروکش نسازد؛ اما مگر میخنده
 !های ساده هماهنگ کند؟ودش را با دلخ
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نگاهم به شهابی افتاد که پریسا را در آغوشش دارد و در گوشش 
کند؛ از خدا هایی از جنس عشق و سرسپردگی را نجوا میزمزمه

های خوب رقم خواستم برای او نیز زندگی سرشار از عشق و اتفاق
نگیدنش را آل را داشت چرا که جبزند؛ او استحقاق یک زندگی ایده

کرد، ها خرج میها دیده بودم؛ او رفیق بود و رفاقتبا ناهنجاری
خواستم؛ دوست حیف بود که زمین بخورد؛ زمین خوردنش را نمی

 .داشتم همیشه در اوج و شکوه بماند
مهدی نیز به تنهایی مقابل شهر زیر پایش ایستاده بود و در فکر بود؛ 

اش بشود در سال جدید او زد؛ کجای خالی دلدارش، توی ذوق می
 .نیز سر و سامان بگیرد و فکر زهرا خانم را از سر بیرون کند

هایمان به هم نزدیک بود؛ زندگی هر چند بر ما سخت گرفت اما دل
سعی کردیم در کنار هم زندگی جدیدی بسازیم؛ در کنار هم بخندیم به 

رقم  روزهای تلخ گذشته و امیدوار باشیم به روزهایی که در آینده
 .خواهند خورد

آفریند؛ اوست که با عشق خود از عشق تنها موهبتی است که می
یک قبضه گل، انسان ساخت؛ ما نیز خواهیم توانست با نیروی عشق 

 .از آدمی سنگدل، انسان بسازیم
 پایان فصل اول

 ........حکایت همچنان باقی است

 فصل دوم: پنهان پیدا
 

 امیر

خل دستم بودم؛ بادکنک آنقدر بزرگ شد در حال باد کردن بادکنک دا
دیدم؛ ناگهان با ترکیدن بادکنک؛ عصبی که جلوی چشمم را نمی
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نفسی کشیدم و رو به مهدی که باعث و بانی این کار بود؛ نگریستم؛ 
 :به او با همان حال گفتم

 !ترکونی؛ مگه مریضی تو؟ئه مهدی، این سومین بادکنکیه که می -

 :گفت ی بلندی سر داد وخنده

 .شی چه قدر کیف میدهدونی وقتی عصبی مینمی -

زد؛ با لبخند رو به کردیم را گره میهایی که باد میحلما که بادکنک
 :مهدی گفت

 .ئه آقا مهدی، گناه داره -

 :ابرویی باال انداختم و رو به او گفتم

 خوردی؟ -

 :مهدی رو به من گفت

 !چه جورم -

 :باد نشده داد دستم و گفتو با گفتن این حرف، یک بادکنک 

 .بیا اینو باد کن -

بادکنک را با ضرب از دستش گرفتم و از کنارش بلند شدم و رو به 
 :او گفتم

تو خطرناکی، نمیشه کنارت نشست وگرنه هیچ بادکنک سالمی  -
 .گذاری کهنمی

با گرفتن بادکنک به سمتی دیگر رفتم و بادکنک را باد کردم و آن 
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ی دیگر گذاشتم؛ نفسی گرفتم و به فضای تزیین را روی بادکنک ها
ی اطرافم نگاه کردم؛ لبخندی زدم و به این فکر افتادم که اگر شده

شهاب از راه برسد و این وضعیت را ببیند حتما خوشحال خواهد 
 .شد

گذشت، یادم دقیقاً یک سال و شش ماه از ازدواج شهاب و پریسا می
ا به همراه حاج سلحشور و هاست که شش ماه بعد از ازدواج آن

ها به محضر رفتیم و عقد کردیم، از آن ی عمو صادق و بچهخانواده
 .روز بود که زندگی مشترکشان را آغاز کردیم

حال امروز در روز تولد شهاب دور هم جمع شده بودیم تا او را 
ها تنها برای تولد او نبود چرا که به غافلگیر کنیم؛ اما این بادکنک

میده بودیم که در حال پدر شدن است و حتی خودش نیز از تازگی فه
خبری استفاده کردیم این موضوع خبر ندارد؛ برای همین از این بی

 .تا او را غافلگیر کنیم

او برای کار موسسه به یک سفر سه روزه رفته بود و قرار بود که 
 امروز برگردد، ما نیز تصمیم گرفته بودیم در بدو ورودش به خانه،

 .همراه پریسا همسرش غافلگیرش کنیم به

بادکنک دیگری را برداشتم که با دیدن پریسا که سینی چای را در 
 :دست داشت، پا شدم و سینی را از دستش کشیدم و گفتم

 .گیرمآبجی بشین من می -

 .دستت درد نکنه داداش، ببخشید زحمتتون دادم -

ما سپس خودش یک چای از سینی برداشت و رفت و کنار حل
 .نشست
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 :سمت حلما رفته و سینی را جلویش گرفتم

 .بفرمایید خانم من -

 :لبخندی زد و چایش را برداشت و گفت

 .ممنون عزیزم -

 :سینی را سمت مهدی بردم که با طعنه گفت

 .حالمون رو به زدین، وا بدین دیگه -

 :بعد با ادا ادامه داد

 ...عزیزم، جونم، قربونت برم -

 ن درآورد و چایش را برداشت؛ رو به او با خندهو بعد ادای اوق زد
 :گفتم

 !چیه، حسودیت میشه؟ -

 :با ادا گفت

 .آره به خدا -

و با گفتن این حرف جمع منفجر شد؛ به سمت حامدی که در حال 
 .نصب شرشره بود، رفتم

 :متعجب گفتم

 !مهندس، این چیه دیگه مگه شهاب بچست؟ -

 :تمهدی مثل قاشق نشسته پرید وسط و گف
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 .اون لنگ دراز که از بچه هم بچه تره که -

مهدی چی میگی، این شرشره به سن دیالقی مثل شهاب  -
 !خوره؟می

 :حامد که ساکت بود با خوشحالی گفت

 داداش اینا که خیلی باحالن، حاال اینا رو به خاطر پدر شدنش -
 .زنیممی

 :با اسم پدر لبخندی زدم و رو به او گفتم

و داشم برم که داره پدر میشه؛ آره خوبه همینا رالهی قربون دا -
 .زنیممی

 :مهدی با لودگی گفت

زدی حاال نوبت جوری حرف میتا حاال که با حلما خانم این -
 .شهابه؛ یکی اینو از خونه بیرون کنه

 :حلما با مهربونی ذاتیش گفت

 .ئه آقا مهدی، دلتون میاد -

 :رگی گفتچانگاهی به حلما کرد؛ مکثی کرد و با بی

 .رم بیرونکه من باید از خونه بمثل این -

 :حلما

 .نه آقا مهدی این چه حرفیه ئه -
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 :من

 .اباکنه وگرنه نمیره باین هارت و پورت می -

 :حلما

 .زشته امیر -

 :من

 .زشت نیست، مهدیه -

 :حلما که از خجالت سرخ شده بود به سادگی گفت

 .من منظورم این نبود -

 :گفتم سرش را بوسیدم و

 .قربونت برم شوخی کردم -

 :مهدی با قیافه حق به جانبی گفت

 !من معذرت بخوای بوسی؟! باید ازسر زنت رو می -

 :لیوان چای خالی شده را دستش دادم و گفتم

 .تو فعال بیا برو چای بریز، تا فکرهام رو کنم -

 :حلما لیوان را از دستم گرفت و گفت

 .خوری، بسه دیگه امیرکه میاز عصر این چندمین لیوانیه  -

  :مهدی
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 !آبجی داری ترکش میدی؟-

 :حامد پیش دستی کرد و گفت

 .چه جورم -

 :پریسا که ساکت بود، دخالت کرد و گفت

 !چای که ضرر ندارد -

 :حلما

 .کم خونی داره پریسا جون -

 :پریسا

نگران نباش حلما جون، چای چندان هم برای کم خونی ضرر  -
عث میشه در دراز مدت ضربان قلبشون باال بره و ندارد ولی خب با

 .دچار بیماری قلبی بشن

 :حلما مطمئن گفت

 .پس قطعاً باید کنارش بذاری -

 :پوفی کردن و رو به پریسا گفتم

 !آبجی داشتیم؟ -

 .داداش برای سالمتی خودت گفتم -

خیال چای شدم؛ بلند شدم تا چند بادکنکی که روی زمین افتاده بی
به هم وصل کنم تا به شرشره های دیگر اتصالشان دهم؛  بودند را

نوشته شده بود و « بابا شهاب، تولدت مبارک» روی اکثریت آنان 
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 .توانست باعث قنج خوردن دلم شوداین تنها چیزی بود که می

ها را با کمی معطلی ها رفتم و آنبا شوق بیشتر به سمت شرشره
 .روی هم سوار کردم

 اهی به جمع کردم؛ حلما و پریسا داخل آشپزخانهبا پایین آمدنم نگ
 رفته بودند و مشغول پیچیدن ساالد الویه ها بودند و مهدی هم روی

خورد و به به و چه چه میزد؛ مبل لم داده بود و چای و شیرینی می
 :از همان جا رو به او گفتم

بینی من توی ترکم، همین االن باید بشینی جلوی من شهاب می -
 !ری؟چای بخو

 :مهدی بلند گفت

 .بابا یکی بیاد یه لیوان چای بده این کچلمون کرد-

حامد به دور از چشم حلما لیوان چای خودش را سمتم آورد و 
 :چشمکی زد و زیر لب گفت

 .یک شب که هزار شب نمیشه -

 :ها بشنوند گفتمدر آغوشش کشیدم و رو به مهدی طوری که خانم

 !رات خوبه؟کنی بخوام کال، فکر مینمی -

سپس سر حامد را بوسیدم و با آرامش لیوان چای را به سمت دهانم 
 .نزدیک کردم و از چای نوشیدم

ام؛ مثل مهدی که دید من بر خالف نظر حلما به چای رجوع کرده
 :من با صدای بلند گفت
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حلما خانم، بیا ببین که شوهرت دور از چشم شما داره چایی  -
 !خورهمی

ودن، لیوان نصفه چای را دست حامدی که من که هول شده ب
 .همچنان کنار من ایستاده بودم؛ دادم

ها تا خودم را با آنها سرگرم ابرویی باال دادم و رفتم سراغ شرشره 
 :کنم؛ اما بر خالف انتظارم حلما گفت

 .دهنیازی نیست که اثبات کنید آقا مهدی؛ فهمیدم دوباره چای خور -

 :ایین آمدم و رو به حلما متعجب داد زدممتعجب از روی چهار پایه پ

 !ای بابا؛ از کجا فهمیدی؟ -

 :از آشپزخانه بیرون آمد و حق به جانب گفت

فالسک چای تو سالنه، لیوان شما هم کنارشه، موجود موذی مثل  -
قا حامد هم که بغل دستته؛ با صدای بلند هم داد زدی گفتی که برای آ

ار خرابی کردی و باز رفتی مهدی ضرر داره که قطعاً مشخصه ک
 .سراغ چای

 :مهدی مرموز گفت

آ باریک هللا؛ به این میگن زن زندگی، ببین چجوری شوهرش رو  -
 !شناسه؟می

ئه؟! که زن زندگی؟ یه زن زندگی بهت نشون بدم مهدی؛ که صد  -
 .تا کد بانو ازش بیرون بزنه

مورد با گفتن این حرف، به سمتش رفتم تا گوشش را بپیچانم که 
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 :اعتراض مهدی قرار گرفتم که گفت

 .أه امیر، گوش من چه گناهی کرده -

 .من چه گناهی کردم که گیر تو افتادم مهدی، یه چای خواستیما -

 :پریسا از آشپزخانه بیرون آمد و با لبخند گفت

 .ول کن حلما جون، یه امروز رو بیخیال رژیم و ترک -

 :سپس رو به حامد گفت

 .ون دستت؛ خودت زحمت چای رو بکشآقا مهدی، قرب -

سپس به سمت ما آمد تا از کیک خانگی خود از ما پذیرایی کند که 
 .مهدی سمتش رفت تا ظرف شیرینی را بگیرد

ای ولو شدیم تا مشغول خوردن کیک شویم که رو به همگی گوشه
 :پریسا گفتم

 .آبجی چرا زحمت کشیدی، کیک تولد بود که -

م که از صبح کمک من اومدید؛ نمیشد که شهاب شب میاد، شما ه -
دهن خشک بشینیم؛ گفتم در بین کارهای شما منم دخالت کنم و یه 

 .کیکی بپزم؛ حاال امیدوارم خوب شده باشه

 :حلما لبخندی زد و رو به او گفت

 .خیلی هم خوب شده، دستت درد نکنه، زحمتت دادیم -

 .نوش جونتون -
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 .ص پریسا خانم شدیمهمگی مشغول خوردن چای و کیک مخصو

توانستیم انجام دهیم کاری برای انجام دادن نداشتیم؛ تنها کاری که می
این بود که دور هم بنشینیم و نقشه بکشیم که چطور شهاب را 

غافلگیر کنیم؛ پس از یک ساعت کلنجار رفتن تصمیم گرفتیم که بعد 
ایش از آمدنش به خانه، مهدی جلوی دهانش را بگیرد و با تغییر صد

ی حساس او را متوجه این کند که دزد به خانه زده؛ و در لحظه
ماجرا دو تا از بادکنک های بزرگ را بترکانیم و بعد چراغ را 

 .روشن کنیم

تصمیم گرفتیم تا آمدن شهاب و برای سرگرم شدن خودمان، یک 
و  بازی انجام دهیم؛ بنابراین حامد از داخل کیفش دفتری بیرون آورد

 .شروع به بازی کردیم با رأی جمع

به خودمان که آمدیم، ساعت نه شب شده بود و هنوز از شهاب 
 :ا وسط انداختم و گفتمری داخل دستم خبری نشد؛ برگه

 .جا دو هزار و چهارصدآقا من بردم؛ جمع امتیاز من تا این -

 :ع گفتی آویزان؛ رو به جممهدی با لب و لونچه

 !دونن تقلب کردیهمه می -

 :من

 .آقا هر کی میگه من تقلب کردم ثابت کنه -

 :حامد

نه بابا مهدی، تا حاال صد بار من و حلما رو با همین رکوردها  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 523 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 .شکست داده

 : مهدی

 .ای تو روحت پس -

 .ی جمع شداش را مچاله کرد که سبب خندهبا گفتن این حرف، برگه

 :به پریسا گفت ی جمع که فرو نشست، روخنده

 رت بیا به این شهاب زنگ بزن ببین کدوم گوریه،آبجی، جان ماد -
 !مردم از گرسنگی

 :پریسا با خجالت رو به جمع گفت

دونم اومد؛ نمیگفت میشرمندم به خدا، همیشه سر تایمی که می -
 .چرا اینقدر دیر کرده

 :با آرامش گفتم

 .آبجی زنگش بزن، شاید ماشینش بنزین تموم کرده -

و مشغول شد؛ اما کمی بعد با نگرانی پریسا سمت گوشی تلفن رفت 
 :سمتم آمد و رو به من گفت

 .داداش میگه خاموشه -

 :سعی کردم آرامش کنم، بنابراین رو به او گفتم

افته؛ شاید شارژ تموم کرده یا نگران نباش آبجی، اتفاق خاصی نمی -
 .توی راه مونده

حلما برای دلجویی، چرخ ویلچرش را حرکت داد و سمت پریسا 
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ها سوق داد و آرام فت و دستش را گرفت و او را به سمت راحتیر
 :زمزمه کرد

 .عزیزم نگران نباش، باور کن اتفاقی نیفتاده -

دانستم؛ به نظرم جای اما پریسا بسیار نگران شده بود؛ علتش را نمی
 .نگرانی وجود نداشت و او باالخره پس از مدت اندکی بازمیگشت

گذشتند و ز کنار هم میاجه به نگرانی ما توهای ساعت اما بیعقربه
کم نگرانی پریسا به همگی ما شد؛ کمساعت به یازده شب نزدیک می

حتی مهدی شوخ طبع، سرایت کرد چرا که همگی نگران در 
زدیم؛ اما هر بار تنها اش زنگ میای نشسته بودیم و به گوشیگوشه

بود که با صدای تکراری اپراتور  شنیدیم و آن همیک جمله می
 :کردآهنگ خود تنها عبارت مرگ را زمزمه می

 «مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد »

های قالی زیر پریسا نگران روی مبل در خود فرو رفته بود و به گل
اش نشان از فشار خونی بود که پایش خیره شده بود؛ سرخی چهره

استرس هایش جاری شده بود و این افزایش فشار تنها از در رگ
گرفت؛ بنابراین از جایم برخاستم و به آشپزخانه رفتم؛ از نشأت می

داخل پارچی که روی اپن قرار داشت مقداری آب یخ برایش ریختم 
 .ندو به سمتش رفتم و لیوان آب را به دست حلما دادم تا به او بخورا

کردم و با تسبیحی که در جیب طول و عرض سالن را طی می
ی قلب تنها یک ذکر میگفتم که آرامش دهنده شلوارم قرار داشت

 :نگرانم بود

 «اال بذکر هللا تطمئن القلوب »
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خواستم گرفتم و زیر لب تنها میاش را میدر این بین مدام گوشی
 .جواب دهد

ها قدر سر و پا ایستاده بودم که خسته شدم و روی یکی از راحتیاون
 نام بابا شهاب روی آننشستم؛ نگاهم به سمت بادکنکی کشیده شد که 

بابا »توانست با نام کرد؛ بادکنک سفید رنگ تنها میخود نمایی می
 نه تنها دنیای بادکنک« بابا »رنگی شود؛ تصور او با لقب « شهاب 

 .کردرا بلکه دنیای من را نیز غرق رنگ می

های درون دل  اما با گذشتن شب از نیمه، نگرانی بیشتر قبل در
 .شد و همین دلیلی برای دل آشوبه درونمان شدنگرانماندوارد 

 پریسا عمالً از نگرانی رمقی برای بلند شدن نداشت و حتی دیگر به
داد؛ حلما نیز دیگر با او صحبت دلداری های حلما نیز گوش نمی

 .دادهایش را ماساژ میگفت و شانهکرد و تنها زیر لب ذکر مینمی

کوبید، سر ام میی سینهبه قفسه در حال راه رفتن بودم، قلبم به شدت
ی کرد؛ شاید به خاطر دمای تقلیل رفتهانگشتانم تسبیح را لمس نمی

که  دستانم بود که از استرس به چنین حالتی افتاده بود؛ در فکر بودم
کرد دیدم که عنوان میمقابلم حامد را دیدم؛ تنها حرکات لبانش را می

 ن به منزله غرق شدن در فکر ونگران نباشم و بنشینم؛ اما نشستن م
شت را خیال بود بنابراین ایستادم و تنها لیوان آبی را که به همراه دا

در دست گرفتم و سر کشیدم؛ دست حامد را گرفتم تا از افتادنم 
جلوگیری کنم اما در همان لحظه با زنگی که صدای در به صدا در 

ر و دیدن کسی آورد؛ به سرعت از حامد جدا شدم اما با باز کردن د
 :که پشت در بود، تنها توانستم زیر لب صدایش را زمزمه کنم

 !وثوق -
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که چیزی بگویم تنها نگران و عصبی از سکوت بدون این
 :اش نگاهش کردم و گفتمموقعبی
 !کنی؟جا چه کار میچی شده وثوق، این موقع شب، این -

 :وثوق ملتهب و به هم ریخته، رو به من گفت
 .یفتاده فقط آروم باشیناتفاقی ن -

ام بود، رو به او مهدی که پشت من ایستاده بود و دستش روی شانه
 :گفت

خب آقا وثوق، اومدی دم خونه میگی نگران نباشید؛ هر آدم سالمی  -
 .کشیمزنه چه برسه به ما که از سر شب داریم استرس میسکته می

 :وثوق ناچار دستی به سرش کشید و رو به ما گفت
اب تصادف کرده، چطور بگم؛ چپ کرده و االن هم شه -

بیمارستانه؛ آخرین بار با من صحبت کرده بود و برای همین از 
بیمارستان به من زنگ زدند؛ بعد اون هم گوشیش رو خاموش 

 .کردند
با شنیدن نام تصادف، تنها عبارات روی بادکنک بود که جلوی 

اقی افتاده باشد، برایم که برای بابا شهاب اتفرفت؛ اینچشمم رژه می
قابل درک نبود، شاید هم بود اما من سعی در کنار زدنش داشتم تا 

ی وثوق نیز باور نکنم؛ عالوه بر تصویر بادکنک سفید رنگ، چهره
جلوی دیدگانم قرار گرفته بود که بدون مالحظه سعی در تعریف 

 :وقایع داشت
دم؛ گفته بودند وقتی زنگ زدند، خودم رو سریع به بیمارستان رسون-

برنش اتاق عمل؛ چون بهم گفته بود که به خانمش خبر داده می
و بهشون اطالع بدم، مخصوصا که گوشیش  گرده؛ گفتم بیامبرمی

رو هم داده بودند به پلیس و خاموش شده بود؛ گفتم ممکنه 
 .همسرشون نگران بشن

ه او تمام کبا گفتن این حرف او، نگران یاد پریسا افتادم، غافل از این
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های وثوق را شنیده بود؛ چرا که بدون هیچ حرفی و با رنگی حرف
 :پریده رو به وثوق گفت

 !کدوم بیمارستان؟ -
با گفتن نام بیمارستان، همگی به سمت بیمارستان راه افتادیم و تنها 

حامد و حلما را در خانه تنها گذاشتیم؛ به خاطر وضعیت حلما 
ریسا هم قبول نکرد که بماند و این شد که توانستیم او را ببریم، پنمی

 .او را با خود همراه ساختیم
با رسیدنمان به سرعت از ماشین پیاده شدم و به دنبال وثوق تا اتاق 

آمد اما انگار شرایط عمل دویدم؛ راه اتاق عمل به نظر طوالنی می
 .گونه به نظر برسدای طراحی شده بود که اینبه گونه

ها گفته بودند هنوز داخل اتاق عمل سیده بود و آنوثوق از پذیرش پر
است؛ با این احتساب، عمل او دو ساعت طول کشیده است؛ همین 

توانست به منزله شعله کشیدن آتشی باشد که در درونم شکل می
توانست من را گرفته بود و این حجم عظیمی از آتش شعله کشیده می

 .زمین بزند
نگرانی روی صندلی انتظار پیچ و تاب پریسا که دختر آرامی بود با 

هایش روان شده کرد؛ اشکخورد و زیر لب اصواتی را نجوا میمی
زد؛ نگرانی او و بچه ی تازه بود و رنگش به شدت به سفیدی می

 .ی غم و اندوهم اضافه شده بودشکل گرفته اش نیز به مجموعه
رای راه رفتن ها راه افتادم؛ رمقی باز جایم بلند شدم و به سمت پله

ی بهترین رفیقم باید تمام توانم را در هر نداشتم اما برای زن و بچه
 .هایشان منتقل نکنندکردم تا هیچ نگرانی را به دلدو پایم منتقل می

کردم به ی نایلونی از خریدها را حمل میکه در دستم کیسهدر حالی
 .پشت اتاق عمل رسیدم

ای که داخلش نی قرار داده بودم را مستقیم سمت پریسا رفتم و آبمیوه
نزدیک صورتش گرفتم، اولش مخالفت کرد اما بعد با تحکم من؛ 
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شد که پشت اتاق عمل ایستاده مجبور به خوردنش شد.یک ساعت می
رساند بودیم، هر از گاهی پرستاری خودش را به داخل اتاق عمل می

گونی شد؛ و این تنها دگرکه شخصی از اتاق خارج میو یا این
 .افتادبود که در این لحظات انتظار، برایمان اتفاق میمی

شد و در حال قدم زدن بودم؛ ساعت به دو نیمه شب نزدیک می
خبری هم از اتفاقاتی که تنها چند قدم با ما فاصله داشتند؛ نداشتیم؛ 

اما با بیرون آمدن پزشک از داخل اتاق عمل؛ اندکی تعلل کردم ولی 
ود را در پاهای ناتوانم ریختم و به سمت پزشک بعد تمام نیروی خ

 .حرکت کردم
 :رو به او که داشت به پریسا توضیحاتی میداد، پرسیدم

 !چی شد دکتر؟ حالش چطوره؟ -
تونم توضیح بدم؛ لطفا دو نفر از اعضای جوری نمیببینید این -

درجه یک بیمار بیاید اتاق من، تا از روند بیماریشان باهاشون 
 .صحبت کنم

جا منتظر با گفتن این حرف، به سمتی حرکت کرد؛ ما نیز همان
 .ماندیم تا او را از ریکاوری منتقل کنند

انتظارمان تنها نیم ساعت به طول انجامید؛ پس از نیم ساعت، با باز 
شدن درب اتاق عمل همگی چشممان به فردی زخمی و باند پیچی 

این وضعیت شوکه قدر از بودن شهاب در شده روی تخت افتاد؛ آن
های راهروی بودم که صدای سقوط پریسا را روی سرامیک

ی غرق خون رفیقم در بهت قدر از چهرهبیمارستان را نشنوم؛ آن
ای بأیستم و تنها به صدای تپش شدید قلبم رجوع بودم که برای لحظه

 .کنم
مانستم که هیچ ای میمتزلزل شده بودم، چون کشتی به گل نشسته

ام سراغ نداشتم؛ تنهایی ماندم در دریای متالطم زندگییاوری در 
طوفان سهمگین مقابلم؛ لرز به اندامم منتقل شده بود اما سست بودن 
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فایده نداشت و تنها کاری که بهتر بود انجام دهم؛ کمک به زنی بود 
که چند قدم جلوتر از من، از حال رفته بود و باید سریعاً به او 

ه مهدی که جلوی پریسا زانو زده بود و با کردیم؛ رو برسیدگی می
 :زد؛ گفتمکاغذ داخل دستش، صورت او را باد می

 .میرم پرستار رو خبر کنم -
نماندم تا جوابش را بشنوم؛ تنها به ایستگاه پرستاری رجوع کردم تا 

 .برای کمک به پریسا اقدام کنند
به روز بعد به همراه مهدی به اتاق دکتر مراجعه کردیم؛ وثوق 

عمارت رفته بود تا بهمن و فلور را خبر کند، من و مهدی نیز قبل 
گشتیم و بنابراین سریعاً به رسیدن آن دو باید از موضوع باخبر می

 .اتاق دکتر مراجعه کردیم
هر دو پس از احوالپرسی با دکتر مقابلش نشستیم و او نیز با توجه 

شب گذشته بود، خوابی به حال نامساعدمان که ناشی از استرس و بی
 :گفت

 شما با بیمار چه نسبتی دارین؟ -
 :ها گفتمتوجه به نسبتبی
 .برادرشیم -
دونم چه اوهوم، ببینید برادر شما تصادف شدیدی داشتند؛ نمی -

اتفاقی افتاده اما ماشینشون رو توی دره پیدا کردند؛ ممکنه در اثر 
ا چیزی که مهمه خوابی برای مدتی گذرا دچار اشتباه شده باشند امبی

 .های وارد شده به جمجمه استضربه
ی سوم کمرشون شکسته و امروز باید عمل بشه؛ عمل دیشب مهره

به خاطر خونریزی مغزی بود که ایشون حین انتقال به بیمارستان 
 .درگیرش شدند

های شکستگی جمجمه و کمر را روی میز نفسی گرفت و عکس
 :گذاشت و ادامه داد
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 !ر برادرتون در گذشته سابقه تشنج داشتند، درسته؟در ضمن، انگا -
 :زمزمه کردم

 .بله درسته -
بله، عمل دیشب برای همین طول کشید؛ ایشون در حین عمل  -

جراحی؛ دو بار تشنج کردند و همین عامل، عمل ایشون رو مشکل 
 .کرده بود

 !االن وضعیتش چطوره؟ -
یده اما خب قابل وضعیت خوبی نداره، به جمجمه کامالً آسیب رس -

تونی دلیل ترمیمه؛ البته برادرتون مقاوم هم هستند و این موضوع می
 .که ایشون بهبود پیدا کنندمهمی باشه برای این

 کی به هوش میاد؟ -
 :نفسی گرفت و گفت

 .اونش دیگه با خداست -
 !یعنی چی؟ -

 :مکثی کرد و ادامه داد
تونند حرکت ند، نه مییعنی اینکه ایشون فعال قادر به شنیدن هست -

 .تونند حرف بزنند و نه ببینندکنند، نه می
 :مهدی حرف دکتر را ترجمه کرد و لب زد

 !یعنی کما؟ -
 :دکتری سری به نشان تایید تکان داد و تصحیح کرد

ی بیمارانمون چندان خوشایند بله، البته این لفظ برای خانواده -
ن توی کماست یعنی کنند اگر بگیم بیمارشونیست، چون فکر می

مرگ حتمی، در صورتی که بیمارانی هم داشتیم که وضعیت بدتر 
از شهاب رو داشتند و بعد از مدتی کامالً بهبود پیدا کردند؛ این دیگه 

 .بستگی به دعای شما، مقاومت خودش و خواست خدا داره
های دکتر با کمری خم شده از اتاق او خارج شدم، با شنیدن حرف
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های ویژه گام محکم گرفته بودم و به سمت مراقبت دست مهدی را
برداشتیم؛ با نزدیک شدنمان به اتاق مخصوصی که شهاب در آن 

قرار داشت، متوجه حضور فلور و بهمن شدم؛ هر چند که دلم 
جا نیز برایم دشوار بود، خواست نزدیکشان شوم اما نبودن در آننمی

 .رمهمین باعث شده بود که به سمتشان گام بردا
اولین نفر فلور بود که متوجه حضورمان شد، با نزدیک شدنم از 

های انتظار برخاست و نگاه نفرت بارش را به چشمانم روی صندلی
ی داخل چشمانش که توام ی مرگ آور تنها خندهدوخت؛ در آن لحظه

ی با نفرت بود، در درون نگاهم نشست، از حجم و عمق کینه
ا مهدی هم متوجه شده بود که کنار نگاهش در تعجب بودم؛ این ر

 :گوشم زمزمه کرد
 !کنه؟ نکنه این همون فلوره؟جوری نگاهت میچرا این -

 :تنها در پاسخ به سوال مهدی، سری تکان دادم و لب زدم
 .آره فلوره -

بهمن نیز خیلی خنثی نگاهم کرد؛ اما کمی بعد خودش را از تک و 
 :ز کرد و خیلی خشک گفتتا نینداخت و سمتم آمد و دستش را درا

 !تو باید امیر باشی درسته؟ -
 :دستم را در دستش قرار دادم و زمزمه کردم

 .بله -
 .گفتشهاب از تو زیاد می -

 :متعجب لب زدم
 !گفت؟می -
 .اوه ببخشید زیاد به افعال توجه ندارم، خیلی وقته ندیدمت پسر -

 :با همان حال گفتم
 .سعادت نداشتم -
 .اختیار داری -
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پرسی گرمی کرد، انگار نه انگار پسر شاخ سپس رو به مهدی احوال
و شمشادش روی تخت بیمارستان در حال جان دادن است، حتی 

اش نپرسید که عروسش چه حالی دارد؛ نوه ی تازه شکل گرفته
 !چطور است؟

 .ی اعال رسانده بودندمهری را به نقطهگفت، بیشهاب راست می
 :ما من رو به او گفتمشهاب خواست بنشینیم ا

 .گردممیرم سری به آبجی بزنم؛ برمی -
و با این حرف خودم را به بخش رساندم؛ با رسیدنم پشت اتاقش، 

 .ای به در زدم و بعد وارد شدمتقه
ای برخورد کرد که گوشه تخت نگاهم به سمت جسم مچاله شده

 نشسته و سرش را روی زانوانش قرار داده است، به سمتش رفتم و
 :رو به او به آرامی لب زدم

 !خوبی آبجی؟ -
سرش را از روی زانوانش برداشت و تنها نگاه غرق خونش را به 

 :چشمانم دوخت، تنها با بغض زمزمه کرد
 !شهاب؟ -
 .خوبه آبجی -
 !دروغ میگی -
 .بد نیست -
 .دیدی گفتم دروغ میگی -

 :چیزی نگفتم که با صدای خشدارش ادامه داد
 !ه؟فلور هم اومد -

اش بیشتر شد؛ زیر لب تنها سری تکان دادم که شدت گریه
 :اش را شنیدم که گفتزمزمه

 !من بدون شهاب چکار کنم؟ -
 .آبجی از نبود شهاب حرف نزن، مطمئنم خوب میشه -
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را زیر لب « خدا»با صدای بلند شروع به هق هق کرد و تنها نام 
 .کردزمزمه می

های من رو به من جه به حرفسعی کردم آرامش کنم اما او بی تو
 :گفت

 .خوامداداش، یه کاری ازت می -
 !تو جون بخواه آبجی -

 :پر لباسم را گرفت و با وحشت رو به من زمزمه کرد
 .کنمکنم؛ جون حلما التماست میامیر، خواهش می -

 :متعجب از حال او گفتم
 !جوری میگی؟این چه حالیه آبجی، چرا این -
اهش میکنم ازت؛ هیچ کس، هیچ کس گوش کن امیر، خو -

 .مخصوصا فلور و بهمن نباید بفهمند که من باردارم
 :بهت زده زمزمه کردم

 !چی؟ -
 .کنمامیر خواهش می -
 !فهمم چی میگی پریسا؟من نمی -

از روی استیصال چشمانش را روی هم گذاشت که با این کار 
ش جاری اهایش اسیر بودند، بر روی گونهاشکهایی که پشت پلک

 :اش رو به من گفتتوجه به سیالب روی چهرهشدند؛ اما او بی
امیر نپرس فقط چیزی هم بهشون نگو؛ خود شهاب باخبرشون  -

 .کنهمی
نگران و مضطرب از حال منقلب او تنها سری برای تایید تکان دادم 

 !تا خیالش را جمع کنم، شاید دلیلش را به زودی فهمیدم
گردنم، چشمانم را باز کردم؛ اولین  با احساس درد در عضالت

چیزی که چشمم را به بازی گرفت، سوسوی چراغ سبز نمازخانه 
خوابی گونه چشمان دردناک ناشی از خستگی و بیبود که این
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 .ساعات گذشته را به بازی گرفته بود

م برای نماز مغرب به نمازخانه رفته بودم اما انگار از خستگی خواب
ی که رویش خواب رفته بودم عامل بیدار شدنم برده بود؛ زمین سخت

 .بود چرا که درد را به عضالت بدنم هدیه داده بود

داد نگاهی به ساعتم انداختم، شب از نیمه گذشته بود و این نشان می
که پنج ساعت تمام خوابیده بودم؛ اما خواب سرشار از کابوسی که 

ود بشتر کسلم کرده سراغم آمده بود نه تنها سرحالم نیاورده؛ بلکه بی
 .موقع، تنها اثر این خواب پر هیاهوی امشبم بودچرا که سردرد بی

به سختی از جایم برخاستم و تلو تلو خوران خود را به سمت سالنی 
شد، رساندم؛ مهدی جای خود را به های ویژه ختم میکه به مراقبت

های انتظار نشسته و قرآن حامد داده بود چرا که روی صندلی
 .خواندمی

با نزدیک شدنم، نگاهش را از روی صفحات قرآن برداشت و آن را 
 :بوسید و در جیبش گذاشت؛ به سمتم آمد و دستم را گرفت

 !سالم داداش، حالت چطوره؟ -

 .سالم عزیزم، خوب نیستم -

 خوای بگم تقویتی برات بزنن؟می -

ا هتکان دادم؛ رفتم و روی یکی از صندلی« نه » سری به معنای 
ی آی سی یو خیره شده که شهاب را در خود نشستم و تنها به شیشه

 .جای داده بود

 :رو به حامد گفتم
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 حلما چطوره؟! تنهاش گذاشتی؟ -

خوبه؛ نه، مهدی با پریسا خانم اومد، منم گفتم چند ساعتی  -
 .استراحت کنه، خودم اومدم

 .اومدی؛ فردا کالس دارینباید می -

 .عصرش کالس دارمنگران نباش داداش،  -

 :سری تکان دادم و ادامه دادم

 .بزنم خوام باهاش حرفشماره حلما رو بگیر، می -

حامد شماره حلما را گرفت و گوشی را دستم داد؛ کمی که با او 
صحبت کردم، خیالم راحت شد که مشکلی ندارد؛ از او خواستم که 

 .حواسش به خودش و بقیه باشد و کمک حال پریسا باشد

 .ز قطع تلفن، گوشی را دست حامد دادمپس ا

ای داشتم تا سرم را رویش بگذارم؛ پیش از خسته بودم، نیاز به شانه
پسندید و این شهاب بود، اما او آغوش بالشت بیمارستان را بیشتر می

فرصتی برای در کنار بودن من را نداشت؛ سرم را متمایل کردم تا 
هاب پذیرایم شد و آغوشش روی شانه ی حامد جا شود، او نیز مثل ش

 .را برایم باز گذاشت

خبری از فلور و بهمن نبود، ظهر که برای ساعت مالقات آمده 
بودند، لحظاتی را ماندند اما دیری نپایید که بیمارستان را ترک 

کردند؛ بهمن عصر امروز به بیمارستان سر زد ولی با رفتنم به 
 .ر پیدایش نبودنماز خانه دیگر او را ندیدم و االن هم انگا

شان چیزی نگویم، آن ها با دار شدنتصمیم داشتم فعال در مورد نوه
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ی خودشان اینگونه رفتاری داشتند، ممکن بود در مدت بیماری بچه
 .شهاب با پریسا نیز چندان خوب برخورد نکنند

 :رو به حامد زمزمه کردم

 .حامد -

 جانم داداش؟ -

کردیم، کاش دکنک باد نمیگرفتیم، کاش باکاش دیشب جشن نمی -
 .« بابا شهاب» نوشتیم اصالً روی اون بادکنک سفیده نمی

ی چشمم سر خورد و با گفتن این حرف، قطره اشکی از گوشه
کردم همان ی حامد را بارانی کرد؛ هیچ وقت فکرش را هم نمیشانه

هایم اش مأمن درد و دلدیدم؛ شانهپسری که در عمارت خسرو می
تواند مثل یک مرد باشد؛ در این مدت ثابت کرده بود می شود؛ حامد

 .قدر پشت و پناهقدر بزرگ و همانقدر مقاوم، همانهمان

 :رو به او ادامه دادم

 حامد، شهاب برای اون اتاق خیلی حیفه، حامد؛ شهاب پا به پای -
ود من طعم تلخ فقر رو چشیده، ثروتمند بود اما مثل من بود؛ انگار خ

رفتم گدایی، اون هم پا به گاهی از زور فقر و تنگدستی میمن بود، 
ترسید خواست از رفاقت عقب بیفته؛ میاومد؛ انگار نمیپای من می

خوابیدم، اون هم اگر یک شب با شکم گرسنه می.شمازش ناراحت
آورد؛ اگر من تب خورد برای منم میخورد یا اگر هم میهیچی نمی

خوردم، زمان رو زمین یم؛ اگر زمین کردکردم، اون هم تب میمی
زد حتی حاظر بود خوردم، یک تنه کتک میزد؛ اگر کتک میمی

 .کتکم بخوره تا من رنج نکشم
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 :نفسی کشیدم و ادامه دادم

، حامد، شهاب خیلی با معرفته، اون توی رفاقت برتر از من بوده  -
در اگر اتفاقی برایش بیفته من همه کسم رو از دست دادم؛ من پ

کرد؛ برادر نداشتم، از بچگی این شهاب بود که برام پدرانه خرج می
حد و حصری که خرج نداشتم اما این شهاب بود که با رفاقت بی

کرد؛ وای حامد اگر ی مرام و مردونگیش میکرد من رو شرمندهمی
شهاب اتفاقی برایش بیفته دیگه با کی برم سر قبر مامان طوبی، 

ی کی برم؟! ها خونهقت بخورم، دیگه پنجشنبهدیگه با کی چای رفا
 !دیگه به کی تو این دنیا باید اعتماد کنم؟! هان؟

ی حامد برداشتم، با یادآوری مطلبی شوک زده سرم را از روی شانه
ام را گرفت و سمت خود کشاند اما حامد با نگرانی دو طرف شانه

 :من رو به او گفتم

م با دیدن شهاب گریه وی خوابفهمم چرا مامان طوبی تحاال می -
 !زی رو برامون یادآوری کنه؟خواست چنین روکرد، نکنه میمی

حامد برای آرام کردنم، دستش را دو طرف صورتم گذاشت؛ اما 
انگار من زمان و مکان را از دست داده بودم و تنها اشک 

که با این هیکل و هیبت گریه کنم، متنفر ریختم؛ همیشه از اینمی
خورد، گریه سر همیشه از مردهایی که تا تقی به توقی میبودم؛ 

هایی که دهند متنفر بودم و حال خود شده بودم مثال همانمی
 .کردمشان میمسخره

 :حامد در آغوشم کشید و زیر گوشم زمزمه کرد

 !دفعه؟داداش تو رو خدا آروم باش، چی شد یک -
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 !اگر شهاب به هوش نیاد چه کار کنم؟ -

 !هوش نیاد؟ زبونت رو گاز بگیر چرا به -

اندکی سرم را برای از بین رفتن فکر و خیاالت جمع شده در ذهنم 
 .ی حامد تکیه دادمتکان دادم و به شانه

ساعتی گذشت و من همچنان تکیه به حامد داده بودم؛ انگار سبک 
اش بود و به خوب شدن شهاب فکر روی شانه  شده بودم، تنها سرم

فتاده باشم اروز لحظاتی را داشتم که از شهاب دور کردم؛ تا اممی
کردم او را در حالت اغما ببینم، این دور بودن اما فکرش را هم نمی

ام بدتر بود؛ حاضر بودم در آن زندان نحس ی اتفاقات زندگیاز همه
دانستم که شهاب در جایی زیر ماندم اما حداقلش میو کوفتی می

و سالمت است اما این شرایط با کشد همین آسمان خدا نفس می
شرایط گذشته خیلی فرق داشت؛ امروز پس از عمل موفقیت آمیز 

کمرش که دکتر مطمئنمان کرد به خاطر بستن کمر بند مشکلی برای 
اش دچار اختالل شده آید؛ عنوان کرد سیستم تنفسینخاعش پیش نمی

از  کند؛ باعث شده بود در کنار امیدواریو با دستگاه تنفس می
ای دیگر خود سالمتی ستون فقراتش، ناامیدی عمیقی نیز در گوشه

 .را نمایان ساخت

دانم چه قدر به اوضاع و شرایط پیش آمده، فکر و خیال را به نمی
 .ر گرفتندهایم روی هم قراکه پلکذهنم هدیه کردم تا این

های کسی، چشمان دردناکم را باز کردم؛ با دیدن با تکان خوردن
ه چشمان سرخش را به چشمانم دوخته بود، متعجب گشته و حامد ک

اطرافم را برانداز کردم؛ همچنان در بیمارستان روبه روی اتاق آی 
جایی بودیم که شب قبل با حامد صحبت سی یو؛ درست همان
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 :کردم؛ با دیدن حامد آشفته، با صدای خشداری رو به او گفتممی

 !چی شده حامد؟ -

 .تکون خوردم بیدار شدی ببخشیدچیزی نشده داداش،  -

آمد که آخرین بار روبه روی همین نگاهی به خودم کردم، یادم می
کردم؛ مشخص بود که از شب گذشته اتاق با حامد صحبت می

 :مندگی گفتمام؛ رو به او با شراش را قرض گرفتهشانه

ات کردم؛ بهتره بری خونه، عصر هم کالس ببخشید داداش، خسته -
 .داری

 .ریماین چه حرفیه داداش، بعدشم میری نه، می -

 !یعنی چی؟ -

که االن دو روزه چیزی نخوردی، قیافت رو دیدی؟! حلما چون -
 .گفته بدون تو خونه نرم

 .نمیشه داداش، ممکنه شهاب کاری داشته باشه -

گردیم؛ بریم خونه اول بخواب بعد برو یه چی داداش، شب برمی -
 .گردیمشب دوباره برمیبخور بعدشم دوش بگیر؛ 

اولش قبول نکردم اما با اصرارهای حامد، قرار شد که مهدی به 
 .بیمارستان بیاید و شب مجدد جایمان را با هم عوض کنیم

داخل خانه نیز شرایط بهتر از بیمارستان نبود؛ به محض ورودمان؛ 
پریسا با رنگی پریده و چشمانی گریان جلویم پدیدار شد؛ او از من 

توانستم پرسید، من نیز تنها میدر مورد وضعیت شهاب می مدام
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 .وضعیتش را رعایت کنم و چیزی بروز ندهم
از حامد خواستم تا با او صحبت کند؛ خودم نیز به سمت اتاق رفتم و 

 .ها دراز کشیدمبا همان لباس
قدر خسته بودم که آغوش گرم تخت، من را به خوابی پر کابوس آن

ساعت نشده بود که با هیجان زیاد از خواب  دعوت کند؛ هنوز یک
 .بلند شدم؛ تصمیم گرفتم دوش بگیرم

حلما که با شنیدن صدای آب متوجه حمام رفتنم شده بود؛ برایم لباس 
شان شدم که روی تخت گذاشته بود چرا که با بیرون آمدنم متوجه

کردند؛ پس از تعویض لباس به سالن رفتم و روی خودنمایی می
 .ستمراحتی نش

ی پریسا از داخل اتاق انتهای کسی داخل سالن نبود؛ اما صدای گریه
آمد و همین سکوت سردی که بر فضا حکم فرما بود را راهرو می

 .شکستمی
حلما اما با نزدیک شدنش، سینی داخل دستش را روی میزی که 

 .مقابلمان بود، گذاشت
کیک و  نگاهی به محتویات داخل سینی انداختم؛ داخل سینی کمی

کرد؛ لبخند تلخی زدم و رو به او یک لیوان چای داغ خودنمایی می
 :لب زدم

 !کنی که خانممگه توی ترک نبودم، خودت داری بد عادتم می -
 :بغض کرده مثل خودم به آرامی زمزمه کرد

 !غلط کردم؛ کاش تنها دغدغه امون همون بود -
 .خدا نکنه خانم، دستت درد نکنه -

 :رف؛ لیوان چای را برداشتم، اما در همان حین گفتمبا گفتن این ح
 !ببخشید دیشب تنهات گذاشتم، همش نگران بودم اتفاقی بیفته -
 .این چه حرفیه، خوب کردی اتفاقاً  -

ی پریسا همچنان بر فضا حاکم بود؛ او با اشاره به این صدای گریه
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 :موضوع گفت
م نخورده؛ از دیشب یه بند اشک ریخته، غذای درست حسابی ه -

 .پلک هم روی هم نگذاشته
عصبی دستی به گردنم کشیدم، لیوان نصفه را روی میز گذاشتم و 

 :رو به او گفتم
 !غذا چی داریم خانم؟ -
 .قرمه سبزی گذاشتم -
 !آماده است؟ -
 .آره آماده است -
زنیم؛ به زور هم که شده پس بریم میز رو بچینیم، بعد صداش می -

 .اش رو بخورهکنیم غذاش میراضی
سری به معنای تایید تکان داد؛ با نگاهی به اطراف از نبود حامد 

 :متعجب شدم و رو به حلما گفتم
 !حامد کجاست راستی؟! با هم اومدیم که -
جا سر و صدا بود گفتم کلید باال رو گرفتم بره بخوابه، راستش این -

 .الاقل بره درست استراحت کنه، عصر کالس داره
 .ی خانمخوب کرد -

بعد کمکش کردم تا میز را بچینیم؛ پس از چیدن میز به سمت اتاقی 
 .که در آنجا بود، رفتم

ی ورود خواستم اما خودش در را به ای به در، از او اجازهبا تقه
 :رویم باز کرد؛ رو به او با لبخند گفتم

 .آبجی، میز رو چیدیم بیا غذا بخوریم -
 .میل ندارم داداش -
داداش نداریم، جون شهاب پاشو بیا؛ الاقل به فکر  میل ندارم -

 .خودت نیستی به فکر برادرزاده ی من باش
 .اش را پاک کرد و سری به نشان تایید تکان داداشک رو گونه
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پس از خوردن غذا؛ لباس پوشیدم تا به سمت بیمارستان بروم که 
 :حلما گفت

 !صر بری؟تو که چهار ساعت نیست که اومدی، مگه قرار نبود ع -
تونم بمونم؛ میرم ولی آخر شب با مهدی جامون رو عوض نمی -

 .کنیممی
 :پریسا با نگرانی گفت

 .من هم میام -
 !تو کجا آبجی؟ -
 .گردیمامیر من از دیروز نبودم، آخر شب با هم برمی -
آبجی؛ تا زمانی که درست نخوابیدی، درست استراحت نگردی،  -

 .برمتغذای کافی نخوردی؛ نمی
 .امیر من خوبم -
 .هات که اینو میگهنیستی آبجی، سرخی چشم -

 :حلما
خوابیم؛ وقتی سرحال بودی برو؛ باور ریم میآره خواهر، بیا می -

 .کن برای بچت هم خوب نیست
پریسا درمانده و مستأصل روی راحتی نشست و مجدد به گریه 

 :پرداخت؛ رو به ما گفت
ی که چجوری از اتاق عمل زنه، حلما ندیدمن دلم شور می -

دونم این حادثه آوردنش بیرون؛ صورتش پر خون بود؛ من که می
 ..ترینش اغما استعوارضی داره؛ کم

 .کردگفت و گریه میهمچنان می

او حق داشت نگران باشد، خودش پزشک بود و به این ماجرا آگاهی 
دانست که وضعیت او عادی نبود و عوارضی را حتما با داشت؛ می

 .خود به همراه خواهد داشت
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اش به سمتش رفتم و مقابلش روی زمین اما برای رفع دلنگرانی
 :نشستم؛ رو به او گفتم

فهمم نگرانی اما نگرانی من هم از بابت شهابه هم از آبجی می -
اش؛ تو اگر استراحت نکنی هم به خودت هم به اون بچه بابت امانتی
؛ من بهت قول میدم اگر زنی؛ تو رو خدا لجبازی نکنصدمه می

کنم که بری و از نزدیک استراحت کنی، خودم شرایط رو فراهم می
 !ببینیش؛ چه طوره؟

 .نشان داد« چشم » سری تکان داد و موافقت خودش را با گفتن 
من نیز با خیال راحت از جانب او، به سمت حلما رفتم، روی دو پا 

 :نشستم تا هم قد او شوم؛ رو به او گفتم
سپارم، مواظب خودت و زن نم من، امور خونه رو به تو میخا -

 .داداشمون باش
 :لبخندی زد و گفت

 .خیالت راحت باشه عزیزم، تو هم مراقب خودت باش -
 :سری تکان دادم و با لبخندی سرش را بوسیدم و رو به او ادامه دادم

 .قول میدم جبران کنم -
 .جا نگرانیماینکنم که، فقط در دسترس باشی، ما کاری نمی -
 .چشم حتما -

ها خداحافظی کردم و با گرفتن آژانس، خودم را به بیمارستان از آن
 .رساندم

های انتظار با ورودم به بخش آی سی یو؛ مهدی را نشسته بر صندلی
 :یافتم؛ او نیز با دیدن من ، متعجب گفت

 !تو چرا اومدی؟ -
 .طاقت موندن توی خونه رو نداشتم -
 .آخرش من از دست شما دیوونه میشم ای بابا، -
 !چرا خب؟ -
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 تونی چه کار کنی آخه؟جا میبرادر من، تو بیای این -
 .گیرماما اگه نیام هم بیشتر استرس می -
 !خونی؟جون من، تو مطمئنی روانشناسی می -
 .مهدی حوصله شوخی ندارم به خدا -
یوونه آخه مرد مومن، تو که خودت استرس داری چجوری مردم د -

 !رو میتونی آروم کنی؟
ادب، دوباره تو موقعیت گیر آوردی رو اعصاب دیوونه چیه بی -

 !بری؟
 !اعصابم نداری که -
 .حوصله ندارم مهدی، به خدا دارم دیوونه میشم -
ای؛ به نظرم شغلت رو عوض حوصله نداری، خودتم که دیوونه -

 !خوریکن، تو به درد همون نجاری می
 !کنیدرک نمی ی که فرق موقعیت رودیوونه خودت -
خیلی خب حاال، گفتم سر به سرت بگذارم شاید یکم از این حالت  -

 .داغون در بیای
 .چیزی نگفتم و تنها در کنارش نشستم

رفت؛ بهمن و آمد و میهر از چند گاهی پرستاری برای سرکشی می
ت، از فلور نیز برای سر زدن به بیمارستان آمدند اما پس از نیم ساع

ها، آنجا را ترک گفت و آنجا رفتند؛ مهدی نیز بعد از رفتن آن
 .گردداطمینان داد که شب برمی

دکتر با چند پرستار به سمت آی سی یو روانه شدند؛ با رفتن آنها به 
 .داخل اتاقک از جایم برخاستم، به سمت پنجره رفتم

باالی  ها نیزبرادر بی جانم در سکوت عمیقی فرو رفته بود؛ دکتر
ها نیز در تقال بودند تا او را از نگریستند؛ آنسر او به سکوتش می

این تاریکی نجات دهند؛ اما او خودش تاریکی و سکوت را بیشتر 
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خواست مجازاتمان پسندید، او از کنار ما بودن خسته شده بود؛ میمی
دانست این شکنجه در رسم رفاقت خواست تالفی کند، نمیکند، می
گنجد؛ کاش این جفا را در حق ما روا اش نمیچند ساله چندین و

داشت و ای کاش چشمانش را داشت، کاش دست از تالفی برمینمی
 .کردباز می

به سوی تخت دیگر  هایش،دکتر نیز پس از ناامیدی از گشودن چشم
رفت تا حال بیمار دیگر را چک کند؛ اما من پشت زندان اتاقی که 

ملتمس به او خیره شدم؛ تا شاید به خاطر  او در آن قرار داشت؛
 .التماس نگاهم مجبور به پذیرش درخواستم شده تا رخ بنماید

دکتر پس از دقایقی از سالن آی سی یو بیرون آمد؛ با دیدنش به 
 :سمتش رفتم و رو به او گفتم

 تونم ببینمش؟من می -
 !بیمارتون؟ -
 .شهاب فخر -
 :ن گفتنگاهی به شهاب انداخت و رو به م 

 .کوتاه؛ خیلی کوتاه، ممکنه صحبت شما در برگشتش موثر باشه -
 :خواست برود که دوباره گفتم

 دکتر؟ -
 !بله؟ -
 احتمال برگشتش چه قدره؟ -

 :کمی مکث کرد اما با تعلل گفت

ی متأسفم که اینو میگم، اما احتمالش خیلی کمه؛ درجه -
 .پایینه هشیاریشون، دمای بدنشون و میزان تنفسشون خیلی

ناامید و مستأصل سری تکان دادم و از او تشکر کردم؛ به کمک 
پرستار، گان پوشیده و به سمت سالن آی سی یو رفتم؛ تخت او در 
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توانستیم او را ای بود که از آن جا به راحتی میجایی نزدیک پنجره
ببینیم؛ به سمتش رفتم و روی صندلی که کنار تختش جا خوش کرده 

 .بود، نشستم
سکوت حاکم بر فضای بیمارستان و مخصوصا سالن آی سی یو را 

شکست؛ صورت زخمی رفیقم ها میتنها صدای مرگبار دستگاه
 .های پیچ در پیچ بوددرگیر فضای پر نبرد سیم

اش بردم؛ از میان دست لرزانم را به سمت صورت زخمی
اش کشاندم؛ دستم های زیر چشمش به موهای مجعد مشکیکبودی
نوازش موهایش حرکت کرد؛ بغض نامرد گلویم را در چنگال برای 

گذاشت از آرامش حضورش تنفس کنم؛ خود اسیر کرده بود و نمی
توانستم حضورش را بپذیرم و اجازه دهم گلویم را اسیر خود تنها می

هایم را از حصار قدر سنگین بود که بتواند اشککند؛ فشارش آن
 .هایم برون کندپلک

هایش پرداختم، زیر لب تنها توانستم اسمش را زمزمه به نوازش مو
هایم نیز بیشتر به خود کنم؛ با خارج شدن نامش از زبانم، اشک

 .جرئت خروج دادند
دانستم که صدای قرآن خواندنم را دوست دارد، از داخل جیب می

لباسم، قرآن کوچکم را بیرون آوردم و کنار گوشش آیات سوره یس 
 :را زمزمه کردم

س، والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم... ی »
 « و الیه راجعون، صدق هللا علی العظیم

با خواندن آیات قرآن، آرام گرفتم؛ مطمئن بودم که او نیز آرام گرفته 
 .جا خارج شدماست، با دانستن این موضوع از آن

خوش برایم عجیب بود که چرا کسی برای بیرون کردنم نیامد، اما 
جا به حال بودم که توانستم با او صحبت کنم؛ با خارج شدنم از آن

ایستگاه پرستاری رفتم و رو به پرستار اطالع دادم که بخش آی سی 
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گویم، پرستار نیز گفت که برای صدا زدم آمده بود یو را ترک می
خوانم از منع کردنم سر باز زد و اما وقتی دید که برایش قرآن می

آورد و به او ه تالوت قرآن برای مریض آرامش میعنوان کرد ک
 .انگیزه خواهد داد

از توجه و محبتش تشکر کردم و دوباره به سمت همان صندلی 
 .انتظار پناه بردم

تقریباً تا ساعت یازده آنجا ماندم، دکتر یک ساعت قبل نیز برای 
سرکشی به بیماران وارد سالن آی سی یو شد و بعد از نیم ساعت 

 .از آنجا دور شدبعد، 
 :با نشستن کسی در کنارم سرم را بلند کردم، وثوق با دیدنم گفت

 .امیر خان بهتره بری خونه؛ من امشب هستم -
 .تا یک ساعت دیگه هستم، بعدش مهدی میاد جای من -
 !خودی بیاد؟من که هستم، چرا بی -
یام جا؛ فردا هم من مهاش رو کرده، میاد اینعیبی نداره، استراحت -

 .دوباره
 .باشه مشکلی نیست، ولی دیگه امشب نمون -
 :سری تکان دادم و گفتم 

 !شما رو بهمن فرستاده؟ -
 .بله -

 :سری برای تایید تکان دادم و رو به او گفتم
 .اگه خسته میشی، برو ما هستیم -
 .نه بابا، این چه حرفیه؛ نگران نباش من مواظبشم -
 .ممنونم -

 :گفتبا نگاهی به پشت سرم 
 .که اومدندمثل این -

نگاهی به انتهای سالن کردم، مهدی به همراه پریسا آمده بودند؛ از 
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جایم بلند شدم که پریسا با صورتی رنگ پریده و چشمانی پف کرده 
 :نزدیکم شد و با بغض گفت

 !سالم داداش، حالش چطوره؟ -
روز ایه، چرا استراحت نکردی؛ نگاه کن چی به آبجی این چه قیافه -

 خودت آوردی؟
قدر فکر و خیال دارم که خواب تو چشمم نمیاد؛ تو داداش، من اون -

 !بگو حال شهاب چطوره؟
ها هدایتش کردم با نشستنش به سمت آبسردکن رفتم؛ به سمت صندلی

لیوان آب خنک را به دستش دادم و مجبورش کردم بخورد؛ رو به 
 :او گفتم

دکتر هم جواب درستی نمیده ببین آبجی، وضعیتش تغییر نکرده،  -
 .فقط میگه براش دعا کنیم

 .بهشون بگو اجازه بدن ببینمش -
خوای گریه کنی خواهر من، تو با این وضعیت که بری می -

 .وضعیتش بدتر میشه
 :آستین لباسم را در دست گرفت و گفت

 .داداش تو رو خدا، یه لحظه؛ فقط یه لحظه بگذار ببینمش -
 :دادم و گفتم با استیصال سری تکان

باشه آبجی میرم صحبت میکنم؛ فقط خواهر من آروم باش؛ االن  -
 ات باشی، باشه؟ی اول باید به فکر بچهدر وهله

 :تند تند سری تکان داد و گفت
 .چشم چشم -

و با گفتن این حرف به سمت استیشن رفتم، پس از اجازه دادنشان 
 .هماهنگ کردیم و قرار شد که پریسا داخل برود

 :از داخل سالن آی سی یو بیرون آمدم، مهدی نزدیکم شد و گفت
 .داداش تو برو، من هستم؛ مواظب آبجی هم هستم نگران نباش -
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 :دستی پشت گردنم کشیدم و رو به او گفتم
 .داداش شرمندم، همش زحمتت میدم -

 :دستی به پشت کمرم کشید و گفت
 .کمتر چرت بگو -

 :اش زدم و گفتمدستی روی شونه
 .هات جبران کنمان شاهللا بشه تو خوشی -
 .نیازی به جبران نیست، صفای وجودت رو عشقه داداش -

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
 .لطف داری -

 :مکثی کردم و ادامه دادم
 !پس خیالم راحت باشه دیگه؟ -
 .آره داداش، برو خوب استراحت کن فردا صبح بیاد -
 .باشه پس زحمت تو شد؛ شرمنده -
 !باره زر زدی؟دو -
 .تو آدم نمیشی که -

با لبخند از او خداحافظی کردم؛ با خداحافظی از هم، در آی سی یو 
نیز باز شد و پریسا اشک ریزان خودش را بیرون انداخت، رو به 

 :او گفتم
 .ی ماآبجی، شهاب رو دیدی دیگه؛ بیا با هم بریم خونه -
ی کافی به اندازه تونم امشب رو خونه بمونم؛نه داداش، من نمی -

 .تنهاش گذاشتم
اصرار فایده نداشت، برای همین او را به مهدی سپردم و خود نیز 
به همراه وثوق به خانه رفتم؛ از وثوق به خاطر رساندنم به خانه، 

 .تشکر کردم، پس از آن وارد خانه شدم
با ورودم به خانه، متوجه چراغ خاموش سالن شدم، اما تنها نور 

ها بود که فضای تاریک اطراف را روشن هالوژنآباژورها و 
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 :کرد؛ حلما سمتم آمد و گفتمی
 .سالم عزیزم، خسته نباشی -

 :هم قدش شدم و رو به او لبخندی زدم و سرش را بوسیدم و گفتم
 .سالم عشق من، زنده باشی؛ تو رو که دیدم خستگیم در رفت -

 :لبخندی زد و گفت
 .بیا بشین برات غذا بکشم -
 .زحمت یه لیوان آب بیار برامزی از گلوم پایین نمیره، فقط بیچی -

ها رفتم و نشستم؛ سرم را به پشتی مبل تکیه دادم و به سمت راحتی
نفسی عمیق کشیدم؛ با صدای چرخ ویلچر متوجه نزدیک شدنش 

 :شدم، لیوان آب را از دستش گرفتم و گفتم
 .دستت درد نکنه خانم -
 .نوش جان -

 :متوجه نبود حامد شدم، رو به او گفتمبا خوردن آب 
 !حامد خوابه؟ -
 .آره، فردا باید بره دانشگاه -

 :سری تکان دادم و گفتم
 .ببخشید این چند روز تنهات گذاشتم -
 عیبی ندارد عزیزم، حاال حال شهاب چطوره؟ -
اصال تعریفی نداره، دکتر گفته که به سرش ضربه وارد شده؛  -

 .کردنکمرش رو هم دیروز عمل 
 :حلما با ناراحتی، زمزمه کرد

؛ ببینم پلیسی چیزی دفعه نصیبمون شدچه مصیبتی بود یک -
 !گزارشی از تصادفش نداده؟

چرا اتفاقاً، قرار بود امروز بریم که بهمن گفت خودش پیگیری  -
 .کنه ما تو بیمارستان بمونیممی

 :حلما با مکث خواست چیزی بگوید که گفتم
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 بگی؟خوای چیزی می -
 کردین؟راستش، بهتر نبود خودتون پیگیری می -

 :متعجب گفتم
 !چرا؟ -
 !آخه، بهمن که مورد اعتماد آقا شهاب نیست -
تفاوته اما پدرشه حلما، هر چی هم که باشه باز هم پدره؛ گرچه بی -

 .شهاب از وجود خودشه؛ مطمئنا کاری بر خالف پسرش انجام نمیده
 :این مورد نگفت اما ادامه دادحلما مستأصل دیگر چیزی در 

 .چرا پریسا رو نیاوردی، بنده خدا اصال نخوابید -
 :پیراهنم را در آوردم و رو به او گفتم

گذاشتم بمونم اونوقت تا صبح هر چی اصرار کردم نموند، اگه نمی -
 .کردقراری میبی
دار باشه، بنده خدا همش معلوم نیست که این وضعیت تا کی ادامه -

 .میشه که اذیت
 :سری به تایید حرفش تکان دادم و گفتم

 .کنمان شاهللا فردا باهاش صحبت می -
 :رو به او ادامه دادم

 من خیلی خستم، بریم بخوابیم؟ -
آره برو بخواب، من زیر گاز رو روشن گذاشتم برات غذا گرم  -

 .کنم میامکنم؛ خاموش می
هایم را تعویض کردم و جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم؛ لباساز آن

روی تخت دراز کشیدم؛ کمی بعد هم حلما آمد و چراغ باالی سرمان 
 .را خاموش کرد

آمد، تا لحظاتی ای که داشتم خواب به چشمم نمیاز استرس و دلشوره
هایم را قبل اذان صبح بیدار ماندم اما خستگی باالخره توانست پلک

دهد؛ اما مثل عادت این  به بازی بگیرد و آنها را در آغوش هم سوق
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چند روز، کابوس و هراس با من همراه شد و نگذاشت تا درست از 
خوابی که درش غرق بودم، لذت ببرم؛ چرا که دو ساعت نشد که با 

هول و هراس از خواب بیدار شدم؛ با بیدار شدنم حلما را مقابلم 
دیدم، در حالی که چادر نماز سفید رنگش را بر سر داشت؛ باالی 

رم نشسته بود و از پارچ باالی تخت داخل ایوان کنارش آب س
 :ریخت، گفتمی
 !چیه امیر، بیا آب بخور آروم شی -

لیوان آب را از دستش گرفتم و با دست لرزانم آن را سر کشیدم و 
 .دستش دادم و تشکر کردم

دیدم؛ هراس داشتم و نفس نفس هنوز از خواب وحشتناکی که می
 .زدممی

ی رت سرشار از آرامش همسرم انداختم؛ چهرهنگاهی به صو
رسید؛ زیبایش در چادر نماز سفید رنگ؛ آسمانی تر به نظر می

و آن را بوسیدم؛ رو به او   جلوتر رفتم و سرش را در آغوش کشیدم
 :گفتم

 .خداروشکر که خواب بود -
 :دستانم را گرفت و گفت

 .خداروشکر؛ باعث خیر شد تا پا شی نمازت رو بخونی -
 .ی چیزی نباشهخدا کنه اون خواب نشونه -
چرخه که های بد تو سرت میقدر فکری چی؟! مشخصه ایننشونه -

 .گذارهتوی خوابت هم اثر می
 .طورهحتماً همین -

پا شدم و به سمت سرویس رفتم تا وضو بگیرم؛ پس از وضو؛ قامت 
گه دارد، بستم؛ از خدا خواستم تا در این لحظه تنها شهاب را برایم ن

 .اش صحیح و سالم به دنیا بیاید و برایشان پدری کندبچه
توانستم تصور کنم؛ ام را نمیای نبود شهاب در زندگیحتی لحظه
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بدون شهاب زندگی برایم هیچ گونه رنگی نداشت، هیچ لذتی نداشت؛ 
 .اصوالً زندگی بدون شهاب اصال معنا نداشت

ت کند؛ برایم از تنفرش از خدا خواستم شهاب باشد، باشد و رفاق
نسبت به روزگار بگوید، دوباره با تیتاب تولد بگیریم، حتی با هم به 

روزگار تلخ گذشته برگردیم، زمانی که برای یک لقمه نان گدایی 
دانم دانم یک پشت زمینی دارم؛ میکردیم؛ اما باشد، اگر باشد میمی

خدا او را برای  ی او من را تنها نگذاشته است، میدانمخدا به واسطه
 .تنها نبودنم فرستاده است

سر از سجده برداشتم، حلما خیلی وقت بود که برای تنها بودنم اتاق 
کرد، ممنونش که مراعات حالم را میرا ترک کرده بود، از این

 .بودم
لباس پوشیدم و به سمتش که داخل آشپزخانه بود، رفتم؛ در حال 

 :چیدن میز بود که به او گفتم
 .ت دادیم خانمزحم -
 .این چه حرفیه عزیزم، نوش جونت -

نگاهی به میز مقابلم انداختم، برایم نیمرو زده بود؛ کره مربا و پنیر 
ی دیگری خودنمایی به همراه گوجه و خیار سبز هم در گوشه

کرد؛ حتی امروز چای با طعم هل و دارچین نیز به زیبایی سفره، می
ترس، توان خوردن نداشتم؛ ضربان طعم داده بود؛ اما من از زور اس

قلبم زیاد شده بود به گونه ای که شدتش را در کنار گردنم حس 
ام بیشتر شده بود؛ انگار کسی با کردم؛ از بعد نماز صبح نگرانیمی

گرفت؛ دستم را روی قلبم گذاشتم که تمام توانش قلبم را در مشت می
 :حلما با نگرانی گفت

 !کنه؟امیر، قلبت درد می -
 :سری به نشان نفی تکان دادم و گفتم

 .نه، استرس دارم؛ ضربان قلبم باال رفته -
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کنه، وقتی این همه دعا عزیزم باور کن که خدا کمکشون می -
اش کردیم؛ خدا به خاطر اون طفل معصوم هم که شده برای خانواده

 .کنهحفظش می
 :نگران لب زدم

 .طور که میگی باشهخدا کنه همین -
 .طورهاهللا که همینان ش -

با اتمام حرفش، حامد با صدای بلند، سالم کرد و وارد آشپزخانه شد، 
 :رو به من گفت

 .سالم داداش، صبح به خیر -
 :با لبخند رو به او گفتم

 .سالم عزیزم، صبح تو هم به خیر -
 :اش را بوسید و گفتبه سمت حلما رفت و گونه

 !احوال آبجی خانم؟ -
 :حلما

 .برم داداشقربونت  -
 :حامد

 .خدا نکنه آبجی -
 :رو به من گفت

 حالت چطوره داداش، شهاب در چه وضعیه؟ -
 .خوبم، شهاب هم خوب نیست؛ فقط خدا باید کمکمون کنه -

 :حامد با ناراحتی سری تکان داد و زیر لب گفت
خدا ان شاهللا شفا بده داداش شهاب رو؛ بنده خدا زنش دیشب خیلی  -

 .حالش بد بود
ی دست حلما شدم، رو به ا ناراحتی سری تکان دادم که متوجه لقمهب

 :من گفت
بیا عزیزم، الاقل از دست من بخور؛ جون بگیری بتونی بری  -
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بیمارستان؛ اگر شهاب به هوش بیاد تو رو توی این وضع ببینه 
 .دونی که ناراحت میشهمی
 :ی تخم مرغ را از دستش گرفتم و گفتملقمه

 .ه هوش بیاد، از دستم اصال ناراحت باشهتو دعا کن ب -
 .ان شاهللا که خیلی زود به هوش میان -

 :من و حامد
 .ان شاهللا -

به کمک حلما، صبحانه را خوردیم و بعد آژانس خبر کردیم که اول 
حامد را به دانشگاه برسانیم و بعد خودم به بیمارستان بروم؛ به 

یک ساعت بعد به  خاطر شلوغی خیابان آن هم در صبح یکشنبه؛
رفتم اما بیمارستان رسیدم؛ سر به زیر به سمت سالن آی سی یو می

هر چه که به انتهای سالن نزدیکتر میشدم، صدای گریه پریسا بلند 
اش، سرم رسید؛ متعجب از صدای بلند گریهتر از قبل به گوشم می

ت های روبه رویم ضربان قلبم از سرعرا باال گرفتم اما با دیدن آدم
 .پایه به سرعت نور رسید

داخل سالن آی سی یو در کنار پریسا و وثوق و مهدی؛ بهمن و فلور 
ی مقابلش تکیه داده بود و به روبه نیز حضور داشتند؛ بهمن به شیشه

کرد؛ پریسا کرد؛ فلور ایستاده و تنها من را نگاه میرویش نگاه می
اری سعی در کرد و پرستاما روی صندلی نشسته بود و گریه می

آرام کردنش داشت، وثوق اندوهگین سرش را پایین انداخته بود و به 
دیوار پشت سرش تکیه داده بود اما مهدی تنها کسی بود که با دیدنش 

 .توانستم به یکباره متوجه چیزی شوم که بدترین خبر عمرم استمی
ای گریان روبه رویم ایستاده بود و با غم فراوان مهدی با چهره

داد و تنها با صدای مردانه و بلندش، را طرفین تکان می سرش
 :ریخت؛ نزدیکش شدم و رو به او لب زدمهمراه پریسا اشک می

 !چی شده؟ -
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 :مهدی با گریه و شیون رو به من گفت
 !امیر -

زد، بهمن سرش را از روی شیشه با صدای او که من را صدا می
ا نگاه به من زیر برداشت و با چشمان سرخش من را نگاه کرد؛ ب

چشمی فلور را نگاه کرد تا عکس العملش را بداند اما من تنها به 
ها، به ها خیره شده بودم تا چیزی بگویند؛ با خاموش ماندن آنآن

شد؛ قبال ی آی سی یو رفتم؛ چیزی از پشت آن دیده نمیسمت شیشه
ه شد کی سفید رنگی دیده میجا شهاب بود اما االن تنها مالفهآن

 :اند؛ متعجب رو به آنها گفتمروی تخت کشیده
 شهاب کجاست؟ -

 :مهدی به سمتم آمد و گفت
 .داداش، آروم باش بذار بهت میگم -
 .بگو من دارم گوش میدم -

ی پریسا بیشتر شد، با صحبت نکردن با این حرف من، شدت گریه
 :او به سمت پریسا رفتم و گفتم

تما خوب شده، بردنش بخش؛ جا نیست، پس حآبجی شهاب که این -
 !کنی؟پس چرا تو گریه می

با این حرفم سرش را به نشان نفی تکان داد؛ بلند شده و به سمت 
 :وثوق رفتم، رو به او گفتم

 !چی شده، وثوق شهاب کجاست؟ -
 :ام گذاشت، گفتمهدی دستی روی شانه

 .داداش بیا بشین بهت میگم -
 :با صدای بلند رو به همگی شان گفتم

 .جا چه خبره؟! نصفه جون شدم منیکی بگه این -
با فریاد من، جمعشان ساکت شد و تنها هق هق ریز پریسا شنیده 

رحمی جلو آمد و روبه روی من ایستاد؛ قطره شد؛ فلور با بیمی
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 :اشکی از چشمش ریخته شد و رو به من با نفرت گفت
 .شهاب مرده -

ید که چگونه من را از جا دور شد و نفهمبا گفتن این حرف از آن
 .بلندی بر زمین کوبید

ی ی درخت پشت سرم تکیه داده بودم، با ناباوری به صحنهبه تنه
ای که فلور من را با واقعیت تلخ نبود مقابلم زل زده بودم؛ از لحظه

کردم قدر که فکر میشهاب مواجه کرده بود، در شوک بودم؛ آن
در آی سی یو هجوم بردم؛  گوید؛ آن زمان بود که به سمتدروغ می

ها هجوم بردم؛ با با ندیدن شهاب روی تخت، به سمت دیگر تخت
 :ندیدن او روی هیچ تخت دیگر، فریاد زدم

 !شهاب کجاست؟! شهاب من رو کجا بردین؟ -

اما با دویدن پرستارها به داخل اتاق و سعی و تقالیشان در آرام 
شان را هل چرا که همگیکردنم؛ انگار زور و توانم بیشتر شده بود؛ 

 .های دیگر هجوم بردمدادم و به سمت تختمی

در نهایت با وارد شدن سرنگ آرام بخشی درون بازویم؛ از تالطم و 
خروشی آنی که حاصل از شوک عظیم نبود شهاب بود، افتادم؛ 

قدر آشفته حال و دگرگون بودم که بیشتر افرادی که شاهد این آن
نگدل نیز به گریه افتاده بود و سعی در صحنه بودند حتی وثوق س

ای آرام کردنم داشت؛ اما بعد از به هوش آمدنم بود که انگار در دنی
وزنی اسیر شده بودم، در خألیی درگیر بودم که انگار مرگ بی

 .دانستم که سعی در نخواندنش داشتمشهاب را تنها داستانی تلخ می

اسیر شدم؛ در طرف  از فکر و خیال بیرون آمدم و در دنیای حال
راستم حامد و در طرف چپم مهدی قرار داشت، هر دو با نگرانی 
دو طرف بازویم را گرفته بودند و اصرار داشتند تا گریه کنم؛ اما 
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نگریستم؛ ی مقابلم میتوجه به اصرار هر دو، تنها به صحنهمن بی
 .شدبه وجود رفیقی که روی دستان ملتی حمل می

 م از نبود شهاب، این واقعیت داشت، واقعیتی تلختنها بهت زده بود 
که مجبور به پذیرشش بودم؛ شهاب من، رفیق دوران کودکی، برادر 

دوران سختی، همراه دوران گرفتاری؛ حال دیگر نبود و من تنها 
 .شده بودم، تنهای تنها، بدون شهاب؛ من تنهای تنها بودم

با  د و دائم این صداشدر ذهنم منعکس می« ال اله اال هللا » صدای 
خواندند نیز با من همراه بود؛ حتی زمانی که داشتند نماز میت را می

من بود؛ در کنار این صدا، صدای شهاب گفتن پریسا نیز در طرفی 
های شهاب که با من کرد؛ حتی صدای زمزمهدیگر خودنمایی می

کرد؛ صدای اعتراضاتش در مورد فلور و بهمن، صدای شوخی می
پروایش، های بلند و بیسر گذاشتنش با مهدی، صدای خنده سر به

 .رفتهیچ کدام از سرم بیرون نمی

های مهدی؛ تمرکزم را از صداها ام و صدا زدنبا تکان خوردن شانه
 :و نجواهای اکو شده در سرم خارج شد و به سمت مهدی برگشتم

 !چی شده؟ -

 زنی؟داداش چرا با خودت حرف می -

 .زنمحرف می مگه با خودم -

 :حامد با گریه گفت

 .داداش تو رو خدا گریه کن، مردونگیت برای ما ثابت شدست -

 :رو به او با تعجب گفتم
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 !فهمم چی میگی؟نمی -

بود  حامد درمانده سرش را بیشتر پایین انداخت، بیشتر به گریه افتاده
 :؛ رو به او گفتماش قرمز شده بودای که سر بینیبه گونه

 !کنی؟جوری گریه میینچرا ا -

 :متعجب رو به مهدی گفت

 .جامهدی بیا بریم از این -

 :مهدی سری تکان داد و گفت

 .آره داداش بهتره بریم -

 :با نیروی دستم مقاومت کردم و گفتم

 .اشچی میگی؟ شهاب االن میاد، باید بریم بدرقه -

 :مهدی با بهت رو به من لب زد

 !امیر حالت خوبه؟ -

یزی بگویم که بهمن نزدیک شد و رو به من ایستاد و خواستم چ
 :گفت

دونم تو رو خیلی ی ابدیش؛ میخوایم پسرم رو بفرستیم خونهمی -
 !دوست داشت، میشه تو این کار رو انجام بدی؟

از حرفش چیزی متوجه نشدم؛ اما مهدی با عصبانیت رو به او تتد 
 :شد و گفت

کنم برید، اصال خودم این یبینید حالش رو؟! خواهش مآقا، نمی -
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 .کار رو انجام میدم؛ شهاب رفیق منم بود، خودم در خدمتشم

 :به سمت جمعیت روان شد، اما بهمن رو به او گفت

ی ی خود شهابه؛ خودش خواسته که امیر تا لحظهنه، این خواسته -
 .آخر کنارش باشه؛ پسرم روی من پدر رو زمین ننداز

 :رو به او زمزمه کردم

 !هاب قراره بره جایی؟ش -

 :حامد با دیدن من، رو به بهمن گفت

 .جا ببریمشآقای فخر، اون حالش خوب نیست؛ ما باید از این -

کردم، قدمی جلو اش میاما من با دانستن رفتن شهاب باید بدرقه
 :گذاشتم و رو به او گفتم

 !اش؟کجا بریم برای بدرقه -

ز به کمکش آمد اما من هر مهدی با تعجب جلویم را گرفت، حامد نی
 .دو را کنار زدم و همراه بهمن، نزدیک جمعیت شدیم

شد؛ تنها تصاویر را آن لحظه تنها صداهای مختلف در ذهنم اکو می
دانستم چه کار انجام دیدم اما درکی از موقعیتم نداشتم و نمیمی

 .میدهم

ریخت و پریسا با دیدنم، خاک روی زمین را روی سرش می
 :گفتمی

 .داداش، رفیقت رفت -
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در کنار او، حلما قرار داشت که متعجب و بهت زده به منی که 
نگریست؛ از نگاهش ترس و نگرانی هویدا شدم، میداخل قبر می

 :بود، چرا که لب زد

 .امیر نه -

کشیدم، ی قبر دست میاما من وارد قبر شده بودم؛ متعجب به دیواره
ر بودنش را درک اکی بودنش، قبهای آن نداشتم، خدرکی از دیواره

ها زیاد شدند، مثل قبل؛ انگار کردم؛ هیچ درکی نداشتم، صدانمی
هایم هدفون گذاشتند و صدای آن را تا ته زیاد کردند؛ داخل گوش

 .دانم زیاد بودشنیدم؛ اما میقدر زیاد که بعضی صداها را هم نمیآن

ین کار صداها جسمی سفید پوش را روی دستانم قرار دادند، با ا
ام تنگ ی سینهای قفسهقدر زیاد که برای لحظهخیلی بیشتر شدند، آن

 .ای بود، چرا که آن تنگی از بین رفتشد؛ اما این لحظه

با گذاشتن جسم سفید پوش درون قبر، کارهایی از جمله تکان دادن 
ی میت را باز میت و ... را انجام دادم اما بهمن گفته بود که چهره

چرا که جوان بود و این صحنه از یاد مادرش و همسرش  نکنیم
ی او برای اسیر خاک شدن گفت، چهرهنخواهد رفت؛ راست هم می

زیادی جوان بود؛ شهاب من زیبا و خوشتیپ بود، قد و قامت داشت؛ 
حیف بود که قامت او توسط خاک از بین برود اما روزگار که به 

 .تأسف ما کاری نداشت

ده فیقم به خاک، توسط حامد و مهدی از قبر باال کشیبا سپردن تنها ر
آب  شدنم، آنها بالفاصله من را در جایی نشاندند، یکی از آنها به من

 .زدداد و دیگری من را باد میمی
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 :رو به حامد گفتم

 .قدر باد نزن سردمهحامد این -

مهدی لیوان آب خنک را دستم داد و از من خواست بخورم؛ اما رو 
 :فتمبه او گ

 .جا، آبش خنکهسرده این -

 :ام گذاشت و گفتمهدی متعجب دستش را روی پیشونی

 !قدر سردی؟داداش حالت خوبه؟! چرا این -

مهدی را کنار زدم و به جمعیت و آن قبر خیره شدم؛ جوابش را 
ا ندادم که حلما که به کمک حامد به سمتمان آمده بود رو به بقیه ب

 :عصبانیت گفت

 !میر بره توی قبر؟کی گفت ا -

مهدی نیز مشغول صحبت با حلما شد، اما من سرم را به زانوانم 
جا بودیم؟! چرا من تکیه داده بودم و به قبر خیره شدم؛ اصال چرا این

 !رفتم داخل قبر؟

 :این سواالت توی ذهنم چرخ میخورد که رو به بچه ها گفتم

 !کنیم؟جا چه کار میمهدی ما این -

 :رو به مهدی گفتحلما با گریه 

 .گذاشتیم بره توی قبر، تو رو خدا بیا ببریمشآقا مهدی نباید می -

 :مهدی خواست چیزی بگوید که حامد رو به حلما گفت
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نده ببیا اول تو رو ببریم توی ماشین، بعدش زن داداش رو بیاریم؛  -
 .خدا دیگه توان نداره؛ مهدی جان شما هم کمک کن امیر رو ببریم

دی از آنجا دور میشدیم؛ اما با دیدن شهاب که کمی به کمک مه
 :دورتر نگاهم میکرد در جای ایستادم، رو به مهدی گفتم

 .جاستجا، شهاب اونمهدی بیا بریم اون -

گفت و کرد، زیر لب به بهمن ناسزا میمهدی که کنارم هق هق می
 :کشاند؛ رو به او با تقال گفتممن را به سمت مخالف شهاب می

 کنی؟ار رو میکجا، چرا این دی بیا بریم اونمه -

 .داداش باید ببریمت بیمارستان، بیا بریم جون شهاب -

خواستم مانع بشم و همراهش نروم اما با رفتن شهاب با عصبانیت 
 :گفتم

اش تقصیر جا، شهاب ناراحت شد و رفت؛ همهببین نرفتیم اون -
 .تواست

جا ین وثوق کرد و از آنماشتوجه به من، من را سوار مهدی اما بی
 .دور شدیم

در بین راه آرام بودم و در فکرهای خود مشغول بودم؛ مهدی کنار 
ت بیمارستان نگه داشت اما با عصبانیت از آمدن به بیمارستان ممانع

 .ورزیدم؛ آنها که مقاومت را دیدنت به سمت خانه رفتیم

ی خود خانه ها به سمتانگار مراسم در عمارت بهمن بود، اما بچه
شهاب راندند؛ پریسا خواسته بود که به دور از تجمالت فلور و 

ی بهمن، برای همسرش عذاداری کند؛ جالب بود که آن روز خانواده
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پریسا حتی سر خاک نیز حضور نیافتند و من این موضوع را بعداً 
 .متوجه شدم

ی شهاب نشسته بودیم و به آوای دلنشین قرآن که همگی داخل خانه
کردیم، در کنار من، حاج سلحشور شد ، گوش میدر سالن پخش می

و حاج کاظم و چندی از مشتریان نجاری حضور یافته بودند؛ در 
طرف دیگرم نیز مهدی و حامد قرار داشتند و دستانم را در دستان 

 .خود گرفته بودند

از زمانی که وارد خانه شده بودیم، تنها صدای دلداری حاج 
های مداوم پریسا، نجواهای مهدی و حامد، صدای سلحشور، گریه
های زنان بود که سکوت سالن را شکسته بود؛ من نیز قرآن، صحبت

گفتم و تنها به قاب عکس در پاسخ به صحبت اطرافیان چیزی نمی
مقابلم که تصویر تنها رفیقم را در خود جای داده بود؛ زل زده بودم، 

در ذهنم شروع به های لحظات و ساعات قبل کم صحنه -کم
شدند، تصویر قبر و میتی که تر میکردند؛ اصوات بلندخودنمایی می

کم گرمای وجودم به  -در دست داشتم بزرگ تر میشد، انگار کم
ی مقابلم پی شد؛ انگار که داشتم به عمق فاجعهسردی نزدیک می

بردم چرا که از جایم بلند شدم و به سمت میزی که قاب عکس را می
ی زیبای برادرم با ربان د جای داده بود نزدیک شدم؛ چهرهدر خو

مشکی رنگ تزیین شده بود، قاب زیبای مقابلم را برداشتم و غرق 
ی رفیقم شدم، لبخندی به عکس داخل دستم زدم و آن را زیبایی چهره

روی قلبم قرار دادم و نفس کشیدم اما این تنفس عمیق، من را متوجه 
ام کرد؛ خواستم اندکی عقب بروم که با سینهی تنگی عمیقی در قفسه

برخورد پایم به شی نرمی؛ متعجب به پایین پای خود نگاهی انداختم؛ 
با دیدن بادکنک سفید زنگ، خم شده و آن را از روی زمین 

توانست من ای بود که میی روی آن آخرین ضربهبرداشتم؛ نوشته
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ه اوج برساند، روی ام را بی سینهرا بر زمین بکوبد و تنگی قفسه
حک شده « بابا شهاب، تولدت مبارک» ی آن بادکنک، تنها جمله

 .بود

ی اطرافم چشم گشودم، اولین چیزی که شاهدش با صدای زمزمه
بودم؛ سری افتاده بود که بازویم را اسیر خود کرده بود؛ تکانی 
خوردم؛ با تکان خوردنم سرش را از روی بازویم برداشت؛ با 

 :هم کرد و با صدای خشدارش گفتنگرانی نگا

 !الهی قربونت برم امیر، خوبی؟ -

متعجب از وضعیت خود، در جای نیم خیز شدم؛ ماسک تنفس را از 
ام برداشتم و سیمش را از دور گردنم باز کردم و آن را روی بینی

ای پرت کردم؛ دستانم قدرت و توانی نداشتند؛ بنابراین سعی گوشه
 :اشته و دیگر دراز نکشم؛ رو به حلما گفتمکردم دست از تقال برد

 !کنم؟جا چه کار میمن این -

 :حلما گفت

 !یادت نمیاد؟ -

 :سری به نشان نفی تکان دادم و گفتم

 !نه -

 :چیزی نگفت که متعجب رو به او با اخم گفتم

 !یادم نمیاد، چی شده؟ -

 :با تته پته گفت
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 .بذار به دکتر بگم بیان؛ بعد میگم بهت -

 گفتن این حرف، زنگ باالی تخت را فشار داد؛ دیری نپایید که و با
پرستاری داخل آمد؛ دقایقی بعد از او؛ یک مرد نیز به جمع آنها 

 :پیوست؛ مرد رو به من ایستاد و با صدای رسایی گفت

هات رو نگران کردی، بگو ببینم خب آقای بوستان، تو که دوست -
 !حاال حالت چطوره؟

 :اده، زمزمه کردمبا سری پایین افت

 .خوبم، ممنون -

 !ببینم مشکلی نداری؟ -

 :با همان حال تنها زمزمه کردم

 .زنهام تیز میی سینهحالم خوبه فقط یکم قفسه -

 کنه؟دستت هم درد می -

 :سری طرفین تکان دادم که رو به حلما ادامه داد

 .مشکلی نداره، اما بهتره یک شب دیگه تحت نظر باشه -

این حرف، چیزی تجویز کرد و از اتاق خارج شد؛ حلما  و با گفتن
نیز به سمت یخچال رفت و کمپوت آناناس را خارج کرد و آمد و 
دم، نزدیکم شد؛ نگاهم به کمپوت آناناس خیره بود؛ یاد خاطره ای افتا

 دقیقا یک سال و هشت ماه قبل، زمانی که در بیمارستان بستری بودم
خریده بود؛ در فکر آن روز و لحظاتی و شهاب برایم کمپوت آناناس 

 :که داشتم بودم که با صدای حلما به خودم آمدم
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 با توأم امیر، حواست به منه؟ -

 :سری تکان دادم و گفتم

 جام؟من چرا این -

ته با تعلل نگاهی به من انداخت اما کمی بعد با کمی مکث و با تته پ
 :شروع به تعریف کرد

حشور داشت با تو سته بودیم، حاج سلی داداش شهاب نشتوی خونه -
دفعه بلند شدی و به سمت میز رفتی؛ کرد، اما تو یکصحبت می

دادی؛ زدیم، جواب نمیهممون تعجب کردیم، هر چی صدات می
دونم چی شد، نگرانت شده بودیم چون اون روز یه حالی بودی، نمی

زدی، انگار دچار توهم شده بودی؛ اما حرفای عجیب غریب می
دفعه سرت روی قتی بادکنک رو دیدی، نفهمیدیم چی شد که یکو

 .تنت افتاد و خودتم افتادی

 :اشکش را پاک کرد و ادامه داد

خدا رو شکر آقا مهدی پشت سرت بود، وگرنه ممکن بود اتفاق  -
 .ای بیفتهدیگه

ام ی سینهقدر قفسههایش، انگار چیزهایی یادم آمد؛ آنبا گفتن حرف
توانم تنفس کردم نمیو سنگین شده بود که احساس می کوبیدتند می

کنم؛ برای همین دیگر نتوانستم روی هر دو پایم بایستم و روی 
زمین سقوط کردم؛ آخرین تصویر آن روز افتادن حلما از روی 

ای خواست به گونهویلچر و کشیدن خودش به سمتم بود؛ انگار می
 .خودش را به سمتم برساند و نجاتم دهد
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 :به او گفتم رو

 خانم؛ خودت چیزیت نشد؟ -

 :متعجب گفت

 پرسی؟برای چی می -

 .ویلچر افتادی ی آخر دیدم از رویآخه لحظه -

 :لبخند تلخی زد و زمزمه کرد

 .نه خوبم عزیزم -

مقداری آناناس را سر چنگال زد و به دهانم نزدیک کرد که دستش 
 :را پس زدم و گفتم

 من چم شده بود؟ -

 ده؟چیزی نش -

 .دروغ نگو به من -

 .باور کن اتفاقی نیفتاده -

 !پس چرا من االن اینجام؟ -

 .خب شوک عصبی بود دیگه -

نگاه عمیقی به او کردم که سعی در مخفی کردن موضوعی را 
 :داشت، رو به او لب زدم

 !سکته کردم؟ -
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 :قطره اشکی از چشمش افتاد و گفت

 .خدا نکنه، اما خدا رو شکر رد کردی -

زی نگفتم اما دستش را که هنوز چنگال را در خود داشت را باال چی
ز آوردم تا آناناس را بخورم؛ آناناس داخل دهانم را جویدن و بعد ا

 :کمی مکث، رو به او با خش گفتم

 .ببخشید که نگرانت کردم -

 :مکثی کرد و بعد گفت

 .جوری به خودت صدمه بزنیبار دیگه اینبخشمت اگه یکنمی -

شهاب یعنی را از او گرفتم و به دستانم خیره شدم، دنیای بی نگاهم
چه شکلی بود؟! واقعا چطور قرار بود بگذرد؟! چطوری زندگی 

خواست به خود صدمه نزنم کردم از این به بعد؟! او از من میمی
توانستم بدون او زندگی کنم؟ اما مگر دست خودم بود؟! مگر می

گذرانم؟ حتی فکرش بماس با او توانستم روزی را بدون تمگر می
 !هم زجر آور بود

 :رو به حلما گفتم

 !شهاب االن چه حالی داره؟ -

به هق هق تبدیل   حلما با بغض نگاهم کرد؛ بغض مانده در گلویش
 :شد و رو به من گفت

 !امیر -

 :توجه به صدا زدنش، گفتمبی
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تونه جای اون طفله معصوم چجوری بزرگ شه؟ مگه کسی می -
 !رو براش پر کنه؟ شهاب

 .کنیمامیر جان میشه بس کنی؟ بعد راجع بهش صحبت می -

 :با خستگی گفتم

 .خستم، خوابم میاد -

 .بخواب عزیزم -

 :پوزخندی زدم و با غم رو به به او گفتم

 .اش کابوسهها همهمن االن هم خوابم، این -

 .کنمامیر جان، خواهش می -

 :رو به او بهت زده گفتم

 !ن رفیقم رو با دستای خودم گذاشتم تو قبر؟یعنی م -

حلما سری به نشان تأسف تکان داد و به بیرون از اتاق رجوع کرد؛ 
شنیدم که رو به شخصی با هق هق صدایش را از پشت اتاق می

 :گفت

هدی ماون داره دیوونه میشه، کاش نذاشته بودیم بره توی قبر؛ آقا  -
 .زنهمی تو رو خدا کاری کن، همش با خودش حرف

ی او و بعد با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن، صدای گریه
شد و من را به خوابی مثل ناقوس مرگ در سرم طنین انداز می

کرد، من نیز به این دعوت پاسخ داده و روی تخت عمیق دعوت می
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 .دراز کشیدم

چند ساعت بعد مجدد بیدار شدم، این بار مهدی را در کنار تختم 
ی موبایلش دقیق شده بود؛ با صدای سته بود و به صفحهدیدم؛ نش

آمد، متوجه شدم که خرس گنده دلنگ و دلونگی که از داخل آن می
 .به بازی با آن مشغول است

 :با صدای خشدارم رو به او گفتم

خوای بازی کنی برو مهدی نمیشه صدای اینو کم کنی، الاقل می -
 .بیرون بشین

صورتم را بوسید و گوش اش را داخل با خوشحالی لبخندی زد و 
 :جیبش گذاشت؛ رو به من گفت

 تو جون بخواه داداش، حالت خوبه؟ -

از حالت دراز کش به حالت نشسته تغییر حالت دادم که کمکم کرد، 
 :رو به او گفتم

 .خوبم داداش، االن بهترم -

 :زیر لب خداروشکری گفت که رو به او گفتم

 ساعت چنده؟ -

 :ش انداخت و گفتنگاهی به ساعت

 !یه ربع به یازده، چرا؟! کاری داری؟ -

 :سری تکان دادم و گفتم
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 .نمازم قضا شد؛ باید زودتر وضو بگیرم -

 .باشه داداش، بیا کمکت کنم -

قدر سست بودم که نتوانم به راحتی واقعا به کمکش نیاز داشتم، آن
ی لرزیدند و حتی روی دو پاوضو بگیرم چرا که دست و پایم می

خود به زور ایستاده بودم؛ اما هر طور که بود به کمک مهدی وضو 
 .گرفتم و نشسته نمازم را خواندم

ا پس از پایان نماز، روی تخت نشستم؛ در حالی که اذکار بعد نماز ر
کردم به او نیز خیره شدم که در حال آماده کردن غذا زمزمه می

انداختم و رو به او ه ای بعد داخل سجادبود، تسبیحم را پس از لحظه
 :گفتم

 .مهدی من میلی ندارم -

 .مگه میشه برادر من، االن دو روزه چیزی نخوردی -

کنه، چیزی بخورم دردش بیشتر ام درد میداداش، قفسه سینه -
 .میشه

 باشه داداش، فعال بیا یکم سوپ بخور، سر دلت رو بگیره؛ آبجی -
 !حلما درست کرده ها

ا طرفم گرفت، ظرف را در دست به سمت تخت آمد و ظرف ر
 :گرفتم و گفتم

خوام با رضایت خودم بیام بیرون، اینجا بیشتر احساس خفگی می -
 .کنممی
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 .پیچونهباز لجبازی کردی؟! آبجی گوش منو می -

 .حلما با من -

 .آخرش من از دست تو دیوونه میشم -

 :حوصلگی گفتمیا بی

 .ای داداشتو االنشم دیوونه -

 !د نکنه دیگهدستت در -

 .قابلت رو نداشت -

و با گفتن این حرف، ظرف سوپ را نزدیک خود کردم و مشغول 
شدم؛ باالخره با کلی دنگ و فنگ رضایت نامه را امضا زدم و از 

 .بیمارستان بیرون آمدم

ی پایین آمده بود تا ساعتی بعد به کمک مهدی و حامد که به طبقه
ی دوم رسیدیم؛ پس از طبقهکمکم کند به واحد شهاب برویم، یه 

ها رفتیم ورود با استقبال حلما مواجه شدیم و مستقیم به سمت راحتی
 .و نشستیم

پریسا داخل سالن نبود؛ احتماالً حال مساعدی نداشت، به او حق 
ی او به شهاب برایمان کامال محرز بود و دادم، چرا که عالقهمی

وضعیتی که داشت؛  همین او را از پای انداخته بود، مخصوصا با
مشخص بود که استرس زیادی را هم تحمل کرده و اکنون نیاز به 

 .استراحت داشت

خود من نیز از اتفاق پیش آمده همچنان شوک زده و مبهوت بودم اما 
توانستم غم درونم را شدم و نمیبه خاطر بقیه مجبور به رعایت می
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تلنگری برای  فریاد بزنم؛ هرچند که انبار باروت بودم و تنها به
 .انفجار نیاز داشتم

ی ای که آمده بودم در افکار خود غرق بودم که با ضربهاز لحظه
 :آرام حامد به خود آمدم

 .داداش، با شما هستند -

 :سری جنباندم که با دیدن پریسا رو به او گفتم

 !سالم آبجی؟ خوبی؟ -

 :پریسا با نگرانی و ناراحتی رو به من گفت

 !وش اومدی، بهتری االن؟سالم داداش، خ -

 .خوبم، ببخشید مزاحمت شدیم -

 !این چه حرفیه، مگه من و شهاب جز شما کیو داریم؟ -

 :حلما رو به او که حاال روی راحتی ها مقابل من نشسته بود، گفت

لطف داری عزیزم، به هر حال شرمنده این که مزاحمتیم، گفتم  -
 شاید تنها گذاشتنت تویکتی خانم ممکنه بیان ولی ندیدمشون؛ گفتم 

این مدت کار درستی نباشه، باالخره آقا شهاب بهترین دوست ما 
بودند؛ زمانی که امیر جان و هم خود من و حامد توی مشکالت 

 بودیم کم کمک نکردند، وظیفمون بود که جبران کنیم؛ هر چند که به
دونستیم که کردند باز هم ما وظیفه خودمون میما هم محبت نمی

 .ات نگذاریمتنه

 :پریسا با بغض گفتم
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فت راستش خانواده هنوز اطالع ندارند، سفر هستند؛ ممنونم از لط -
 .میرمحلما جون، اگر شما نباشید که من از تنهایی می

و با گفتن این حرف، شروع به هق هق کرد؛ حلما نیز چرخ 
ویلچرش را به حرکت درآورد و نزدیکش شد؛ او را در آغوش 

 :کشید و گفت

عزیزم تو رو خدا گریه نکن، خدا آقا شهاب رو رحمت کنه؛ خدا  -
کر از اون دنیا نصیبشون کنه، اما عزیزم شما االن مادری، باید به ف

دردونت باشی؛ این طفلی چه گناهی کرده، باید خودت رو کنترل 
 .کنی

 :پریسا در آغوش حلما هق زد و در جواب او بریده بریده گفت

دونی من همه چیز بود، خیلی مهربون بود، نمیحلما، شهاب برای  -
خواست دونی با چه شوقی دلم میچقدر دوست داشت پدر بشه؛ نمی

خبر پدر شدنش رو بهش بگم، خودت دیدی که چقدر برنامه ریختم؛ 
حلما، شهاب من برای خاک سرد، زیادی حیف بود؛ حلما، شهاب من 

من احترام خیلی مهربون بود، خیلی خیرخواه بود، خیلی به 
 !هاب چه کار کنم؟گذاشت، حلما من بدون شمی

قدر گریه کرد تا آرام گرفت، در بین ما حتی در آغوش حلما آن
های سوزناک او به گریه افتاده بودند اما مهدی و حامد هم از زجه

کرد زل زده من تنها به قاب عکس او که روی میز خودنمایی می
دادم و تمام شوکم را در یمیسا گوش های پرها و شیونبودم و به ناله

های خود پنهان ساخته بودم تا با مشت کردن خود، رنجشان را پنجه
 .فریاد بزنند

رغم فردای همان روز که از بیمارستان مرخص شدم، علی
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اصرارهای بقیه به ماندن در خانه؛ از خانه بیرون زدم و خود را به 
 .نجاری رساندم

زد؛ آن تنها یک چیز را فریاد میفضای غرق در سکوت نجاری، 
بود، گرد غم بر دیوارهای گچی سالن « اندوه»ای به نام هم واژه

ها مانست که سالنجاری آنچنان پر رنگ بود که دنیای مردگانی می
 .رنگ شادی را به خود ندیده است

جا به جا کنار در سالن نشستم و از آنحرکت همانصامت و بی
به زیلوی پهن شده در وسط سالن، دستگاه فضای سالن خیره شدم؛ 

 ..اره برقی میزی، دستگاه برش و

همه چیز سرجای خود قرار داشت، همه چیز مثل همیشه منظم و 
مرتب در کنار هم چیده شده بودند؛ اما تنها یک چیز بود که توی 

زد آن هم غم دوری شهاب بود که مثل خوره به جانم افتاده ذوق می
 .بود

ی در راه، گهواره خواستم برای بچهرفته بودم، میتصمیمم را گ
بسازم، او نباید غم دوری پدرش را تحمل کند؛ شهاب من رفته بود 
اما من که نمرده بودم؛ فرزند او در قلب من جای داشت و من نیز 

 .تصمیم گرفته بودم تا اولین قدم را بردارم

شه ی دستم را به زانو گرفتم و به سمت قطعات چوبی که در گو
سالن قرار گرفته بودند، رفتم؛ با کمی وارسی، چوب مورد نظرم را 

 .یافتم؛ آن را برداشتم و به سمت میز برش کشاندم

ی اشک راه ی چوب کشیدم، اولین قطرهدستی روی سطح پوسته شده
خود را پیدا کرد که به دنبال آن، بقیه نیز آن را دنبال کردند و از 



 

 

 WWW.98IA3.IR 577 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 .ام را خیس کنندته ریش بیرون زدهی صورتم رد شدند تا جاده

دستگاه را روشن کردم، با بلند شدن صدای دستگاه؛ قطعه چوب را 
از قسمت تیغ تیز دستگاه خروج دادم تا بخش عالمت خورده را 

اش را ساخته بودم و دانستم چرا که نمونهبرش بزند؛ ابعادش را می
داشت و به ابراین نیاز به طرح نام داشتم، بنطرحش را در پوشه

 .ها را زدمراحتی و بر حسب تجربه اندازه

ی ریختم تا مرحلهقطعات چوبی که برش داده بودم، روی زمین می
بعد را رویشان انجام دهم؛ اما همچنان صدای دستگاه در سرم اکو 

دادند؛ در شد و به همراه آن صداهای دیگر نیز خودی نشان میمی
صوات اطرافم، به چوب زیر دستم این بین تنها من بودم که درگیر ا

هایم اجازه دید دیدم، اشکخیره شده بودم؛ جلوی دستم را نمی
گریستم، اینجا که دادند اما برای مرگ رفیق باوفایم باید خون مینمی

 .توانستم برای شهاب مظلومم خون بگریمکسی نبود، پس می

یز چوب بریده شده را از روی دستگاه برش برداشتم و به سمت م
 .وسط بردم و پرتابش کردم

؛ با دو دستم، میز وسط را گرفتم و وزنم را روی دو دستم قرار دادم
هایم، صورتم را چنگ بزنند؛ شهاب من مرده اجازه دادم که اشک

 .ام بودبود و این بدترین اتفاق زندگی

هایم زمین زیر پایم را با غصه روی زمین سقوط کردم، با مشت
ین و زمان را مورد ناسزای خود قرار دادم و هدف قرار دادم؛ زم

 :ام را نثارش کردمی پر نالهشکوایه

مگه من چه بدی به کسی کرده بودم؟! مگه چی ازت خواستم؟ مگه  -
ی ناخلفت بودم؟ چه خبطی کردم که مستحق این همه رنجم؟ از بنده
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پدر بزرگ شدم، از بچگی یاد گرفتم مرد باشم، از بچگی بچگی بی
مردم رو کردم، شاهد عذاب مادرم بودم، شاهد فقر و نداری،  کلفتی

شاهد تنهایی و غم؛ اگه قرار بود ازش محبت ببینم و از من بگیریش 
پس چرا منو باهاش آشنا کردی؟ اگه قرار بود جوون مرگ بشه چرا 

 خلقش کردی؟ اگه قرار بود بمیره چرا بهش بچه داری؟

 :زدمنفسی گرفتم و با هق هق بیشتر فریاد 

خدایا ازت گله دارم، خدایا از دستت ناراحتم، خدایا دیگه  -
خوامت، دیگه دوستت ندارم، تو تنها رفیقم رو گرفتی، تنها کسی نمی

 .خوامتکه باهاش بزرگ شدم رو گرفتی، دیگه نمی

سرم را به حالت سجده روی دستانم گذاشتم و مردانه گریه کردم و 
ای که ساعتی بعد به شدم؛ به گونه که خالیداد و فریاد زدم تا این

 .دیوار سالن تکیه بزنم و مشغول طراحی روی چوب بشوم

نزدیک ظهر بود که مهدی با سر و صدا وارد سالن شد و با دیدن 
من، تکیه زده به ستون وسط سالن، نزدیکم شد و در همان حال 

 :گفت

 جایی؟داداش این -

 :سرم را باال گرفتم و با دیدنش، گفتم

 .جام، سالمره اینآ -

 :روی زانو نشست و رو به من دقیق شد و گفت

 سالم، ببینم حالت خوبه؟ -
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 :زمزمه کردم طور که مشغول کار بودم،همان

 .بد نیستم -

 !قلبت خوبه؟ خوای بریم دکتر؟افتضاحی که! می -

 :سری تکان دادم و گفتم

 .خوبه، مشکلی نداره -

 !مطمئنی؟ -

 .ا خودم کاری ندارهآره، نترس فعال خدا ب -

 :ت اما چیزی نگفت، در عوض گفتی کالمم را گرفتیکه

 کنی؟چه کار می -

 .طراحی -

 !بینم، تو این وضعیت؟اونو که خودمم می -

 !پس کدوم وضعیت؟ -

کنه شرایط رو؛ اگه بابت سفارش مشتریه، حاج سلحشور درک می -
 .گیرهها تماس میخودش گفت با مشتری

 :زمزمه کردم

 .مشتری نیست -

 پس چی؟ -
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 .کنمدارم برای بچه گهواره درست می -

 :متعجب گفت

 !کدوم بچه؟ -

 :چیزی نگفتم که خودش زمزمه کرد

 !ی شهاببچه -

کاردک داخل دستم را فشردم و از جایم برخاستم و به سمت میز 
 رفتم و به کارم ادامه دادم؛ مهدی نیز چیز دیگری نگفت و تنها لب

 :زد

 خوای؟کمک نمی -

 :زیر لب زمزمه کردم

 .ها رو انجام بدهنه، فقط تو سفارش مشتری -

 :سری تکان داد و گفت

 .روی چشمم -

سپس به سمت لباس کارش رفت و او نیز در کنارم مشغول شد؛ تا 
عصر مشغول بودیم، حامد نیز به ما پیوسته بود و او نیز به کمک 

هر بار ماهنشان کرد؛ میخواستند کمکم کنند اما شهاب کار می
خواستم من را به حال خود واگذارند؛ دم دمای ها میشدم و از آنمی

غروب بود که مهدی با عصبانیت سمتم آمد و تکه چوبی که در 
دست داشتم را از دستم کشید و آن را به سمتی در پشت سرم پرتاب 
کرد، حامد به سمتش رفت تا آرامش کند اما مهدی او را پس زد و 
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 :ن گفترو به م

ی خوای بس کنی امیر؟ از صبح یه کله نشستی پای این گهوارهنمی -
مسخره، اصال عین خیالت نیست که نزدیک بود یه سکته ی کامل 

رو رد کنی، از اون طرف هم خودت رو مرخص کردی در 
توجه به همه ما صورتی که باید تحت مراقبت باشی ولی تو بی

ی خودت رو دستی دستی نابود اومدی توی این کارگاه لعنتی و دار
 .کنیمی

 :تر شد و روی دو زانو نشست و رو به من زمزمه کردنزدیک

 داداش تو رو خدا تو دیگه اذیت نکن، زنت تو رو به من سپرده، -
زنی، االن فرسته رو هم لب نمیدونه که غذایی که میبنده خدا نمی

 .سه روزه که تقریبا هیچی نخوردی

چشمانی لبالب نگاهش کردم، تکه چوبی که  چیزی نگفتم اما با
لحظاتی قبل در دستم بود، حال وسط سالن قرار داشت و از وسط دو 

نیم شده بود، مهدی که خط نگاهم را دنبال کرد، با اندوه به تکه 
چوب جدا شده رسید؛ سری به نشان تأسف تکان داد و نزدیک تر 

ا در آغوشش مت خود کشید و من رهایم را گرفت و سشد و شانه
 :کشید، در گوشم زمزمه کرد

کنم، خودم نوکرتم، خودم جای ببخشید داداش؛ خودم درستش می -
اش کم کنم، خودمون با هم برای بچهخالی شهاب رو پر می

گذاریم، قول میدم بهت که جوری نازش رو بکشیم که کچلمون نمی
ریز؛ کنه، فقط تو آروم باش، گریه کن، اشک بریز فقط توی خودت ن

 .این غم رو روی دوش خودت ننداز، بذار ما هم کمکت کنیم

با خیس شدن لباسش، فهمید که عصبانیتش کارساز بوده و توانسته 
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 .ام را دوباره بشکنداست سد وجودی

 «پنج سال بعد»

 امیر

ز بی آقای دکتر، به خدا خسته شدم؛ دیگه از بی محلی اطرافیانم، ا -
گی بی رنگ و رومون خسته شدم؛ اهمیت جلوه دادنمون، از زند

شوهرم همیشه طرفدار خانوادشه، تا بهش از مادرش میگم، سرم داد 
کنه و بیشتر عصبیم میکنه؛ حق حرف زدن و اظهار نظر و بیداد می

ندارم، حق صحبت کردن ندارم؛ جرئت ندارم یه سفر برم؛ تا سفر 
میریم و برمیگردیم، کلی باید حرص بخورم؛ آخه مادرش زنگ 

میزنم و میگه که پسرش شده نوکر من، باید کار کنه ببره سفر؛ خب 
اومد، کسی حرفی میزد که حاال رفت و میمگه تا زمانی که اون می

دونم در این شرایط با شوهرم چه کار اون داره تالفی میکنه؛ نمی
کنم، چی بهش بگم که کمی هم به فکر من و زندگیم باشه، بفهمه که 

 .اره ولی من به جز اون پشتی ندارممادرش، پدرش رو د

 :با اتمام حرفش، دست از نوشتن برداشتم و رو به او گفتم

 خانم کمالی، چند سالگی با شوهرتون ازدواج کردید؟ -

 .هجده سالگی -

 به اجبار ازدواج کردید یا همسرتون رو دوست داشتید؟ -

 مادرم اصرار داشت که زودتر ازدواج کنم، چون فکر میکرد که -
ممکنه شرایط مهیا نشه؛ برای همین با اومدن همسرم، اصرار کرد 

 .که با همون ازدواج کنم
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 برای چی شرایط مهیا نشه؟ -

 .خب چون فکر میکرد که ممکنه ازدواج نکنم -

سری به تأسف تکون دادم و مجدد به سر مبحث اصلی بازگشتم و 
 :گفتم

 شغل همسرتون چیه؟ -

 کار آزاد داره؟ -

 ختالف سنی دارید؟چه قدر ا -

 .یازده سال -

 چند تا بچه دارید؟ -

 .دو تا -

 :سری تکان دادم و آخرین نکته را نوشتم و رو به او گفتم

 خانم کمالی، اول از هر چیز ریشه ی مشکالت شما به ازدواجتون -
برمیگرده، زمانی که شما درکی از مشکالت زندگی نداشتید، 

ل همسر و فرزندان چه قدر دونستید مسئولیت داشتن در قبانمی
تونه سنگین باشه؛ با اومدن خانواده ی همسرتون شاید فکر می
کردید که چقدر میتونید دختر خوشبختی باشید که از عنفوان می

 جوانی خواستگاری مثل همسرتون دارید، درسته؟

 :زن با تأسف سری تکان داد و گفت

 .بله متأسفانه همین فکر ها رو میکردم -
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عموال بچه هایی که به این سن میرسند، مجموعه ای از بله، م -
احساسات رو در خودشون جای دادند و همین باعث میشه بدون فکر 

و با عجله تصمیم بگیرند و سریعا ازدواج کنند؛ اما ریشه ی 
مشکالت از جمله همین بی محبتی از طرف اطرافیان رو به دنبال 

 داره؛ میدونید چرا؟

 !چرا؟ -

 فته های خودتون، شما یازده سال از همسرتون بچه ترچون طبق گ -
بودید؛ مشخصه که خانواده اش به همراه خودش شما رو انتخاب 

خوان تغییر بدن؛ کردند که بتونند شما رو به هر شکلی که می
متاسفانه بعضی از خانواده ها اینجوری هستند و من هم بر حسب 

 .تجربه این موضوع رو بهتون میگم

چرا خودم متوجه این موضوع نشدم؛ من دلم میخواست درسته،  -
درس بخونم اما مادر شوهرم مانع شد و گفت که شوهرت به خاطر 
 کاری که داره نمیتونه بخونه و تو با درس خوندن اون رو در مقابل

 .خودت پایین میاری

بله این یه نمونه اش بود که خودتون هم به خوبی فهمیدید، برای  -
بینند که حرف گوش ده ی همسرتون شما رو زنی میهمینه که خانوا

کن و سر یه زیره که هر چی بهش بگن قبول میکنه؛ شما باید 
خودت باشی، نه چیزی که مادر شوهرت میخواد، شما باید چیزی 

باشی که خودت میخوای؛ اگر اینجوری زندگی کنی قطعا همسرتون 
ه داری فهمه که شما برای وجود خودت و خواسته های کهم می

ارزش قائلی، اون زمانه که همسرتون هم قدر این ارزش رو 
دونه و ممکنه خودش هم دوست داشته باشه کمکتون کنه؛ البته می

دونم که چه واکنشی نشون چون من شوهرتون رو نمیشناسم، نمی
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 .بده؛ پس لطفا جلسه ی بعد با همسرتون تشریف بیارید

 :گفتزن سری پایین انداخت و بعد با تردید 

 !چطور باید خودم باشم؟ -

ببینید چه عالیقی دارید؛ سفر رفتن، مهمانی رفتن، کالس های  -
مختلف رفتن، کتاب خوندن، فیلم دیدن یا خیاطی کردن و خیلی 

چیزهای دیگه جزو عالیق خیلی از خانم هاست که دوست دارند 
ال انجامش بدن؛ ببینید شما چه کار دوست دارید انجام بدید که تا حا
ید به انجامش ندادید، اونو انجام بدید و البته حتی با بگو مگو سعی کن

 همسرتون بقبولونید که شما هم حقی توی زندگیتون دارید و باید به
 .حقتون برسید

 اما؛ هیچ وقت به هم بی احترامی نکنید، این موضوع تنها چیزیه که
حترامی من به مراجعه کنندگان توصیه میکنم که رعایت کنند؛ بی ا

جه ی به هم و خانواده ی هم بیشتر به جای اینکه نتیجه بده، بیشتر نتی
 .عکس میده

 .سری تکان داد و پس از چند سوال دیگر مطب را ترک کرد

 او آخرین بیماری بود که امروز داشتم، کش و قوسی به بدنم دادم و
از پشت میز بلند شدم؛ پس از مرتب سازی میز، از اتاق خارج شدم 

 :و به خانم سلطانی؛ منشی مطب گفتمو ر

ره خانم سلطانی خسته نباشید، مثل اینکه امروز مریض نداریم بهت -
 .شما هم مطب رو ببندید

سالمت باشید دکتر، اما یه مریض دیگه هم داشتید، خانم توکل؛  -
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 .انگار یادتون رفته

 !اونو یادم نبود، مشاوره داشت؟ -

 .یاره برای کارهای طالقشنه قرار بود از دادگاه نامه ب -

اوکی، نامه اش رو عکس بگیرید و ایمیل کنید تا مطالعه کنم،  -
چون فردا مطب نمیام؛ خودم نامه اش رو مطالعه کردم قرار میذارم 

 .با شوهرش بیان صحبت کنیم

 .پس شماره شوهرش رو براتون ایمیل میکنم -

 .باشه ممنون از یاد آوریتون؛ خدانگهدار -

 .روز خوش -

از مطب خارج شدم و به سمت ماشینم که داخل پارکینگ مطب 
 .پارک کرده بودم، رفتم

 از پارکینگ خارج شدم و به سمت خیابان راه افتادم، دم ظهر بود و
خیابان چندان شلوغ نبود و بنابراین به سرعت به سمت مقصد راه 

 :راندم که با تماسی که داشتم، آن را وصل کردم و گفتممی

 عزیزم، حال خانم من چطوره؟سالم  -

 سالم امیر جان، خوبی؟ خسته نباشی؟ -

 سالمت باشی، چه خبرا؟ -

ن از صبح خبری نیست، فقط امیر باید بری دنبال بچه ها، مربیشو -
 .زنگ زد و گفت که کچلشون کرده
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 :لبخند عمیقی زدم و گفتم

 .الهی قربونشون برم، آره گفته بودی، توی مسیرم -

 !دت نرفته؟کادو که یا -

مگه میشه یادم بره، خریدم؛ گذاشتم صندوق عقب؛ کیک هم  -
 .حاضره فقط عصر به حامد میگم سر راهش بگیره

 .باشه عزیزم، دستت درد نکنه -

 .دست شما هم درد نکنه خانم -

 .قربونت برم، زود بیا که بچه ها هم ممکنه گرسنه باشن -

 .باشه حتما -

 .دم و به سمت مهد رفتمبا قطع گوشی، داخل کوچه پیچی

 دم مهد، بچه ها ایستاده بودند و منتظر بودند تا خانواده شان سر
برسد؛ نقل و نبات من هم بینشان پرسه میزدند؛ سری به نشان تأسف 

وی تکان دادم و نزدیکشان شدم؛ با دیدنم، هر دو به سمتم دویدند و ر
 خم رو به هردوشم سوار شدند؛ هر دو را بغل گرفتم و ایستادم؛ با ا

 :دو گفتم

یرون بمگه قرار نبود که داخل مهد باشید تا میرسم، دوباره اومدید  -
 !که

 :دارا با تخسی سرش را جنباندن اما نورا جایی نزدیک گوشم گفت

بابا امیل، همش تخسیل داال است، اون گفت بیایم بیلون ) بابا امیر،  -
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 (همش تقسیر دارا است، اون گفت بیایم بیرون

 :را با صدای بلند گفتدا

 .نه تخسیل) تقسیر( خودشه -

دونم تو خیلی خب، حاال تا صبح بزنین تو سر و کله هم؛ منکه می -
 .کنی؛ این چیزا رو مهدی یادت میدهاین نبات منو اغفال می

 :دارا همانطور که به سمت ماشین میرفتم با عصبانیت گفت

دونم باید خودم میچال هل چی میشه تخسیل عمو مهتی میشه؟ من  -
مواظب ناسوسم باشم.)چرا هر چی میشه تقسیر عمو مهدی میشه؟ 

 (.باشم دونم باید مواظب ناموسممن خودم می

در ماشین را باز کردم و آن ها را روی صندلی عقب گذاشتم و 
کمربندشان را بستم اما نورا مثل همیشه مقاومت کرد و نگذاشت 

صندلی جلو نشست؛ رو به دارا کمر بندش را ببندم و آمد و روی 
 :گفتم

فقط مونده تو فینگیلی بدونی ناموس چیه، بزار دستم به مهدی  -
 .کنهبرسه که دم گوش تو هی پچ پچ می

ن در را بستم و روی صندلی جلو نشستم، خواستم راه بیفتم که با دید
 :قیافه ی غضب آلود دارا، رو به او گفتم

 چیه، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ -

 (فقط من باید کملبند ببندم؟)فقط من باید کمربند ببندم؟ -

ابرویی باال دادم و نگاهی به نورا انداختم که او نیز مثل من ابرو 
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باال داده است و با نگاه مغرور به دارا نگاه میکرد، دلم برایش 
ضعف رفت، بغلش کردم و یه ماچ درست حسابی از لپهایش کردم و 

 :گفتم

 !خورمت هاگاه نکن، میام میبچه اینجوری ن -

 :دارا

ند بله دیگه، این خانم بال شما نباته؛ بوسش میکنی؛ از من کملب -
بندی.)بله دیگه، این خانم برای شما نباته؛ بوسش میکنی؛ از من می

 (.بندیکمربند می

ا با آقا دارا، اینقدر غر نزن؛ بزار برسیم، شما رو هم میخورم ام -
 چی؟

 :گفتنورا در این حال 

 (با سس مایونس.) با سس مایونز -

یه بوس دیگر از لپ نورا گرفتم که به عادت همیشه، او نیز بوسه 
 :اش را روی گونه ام گذاشت و گفت

 .(بوسش نکنیا، پل لو میشه)بوسش نکنیا، پر رو میشه -

 :دارا گفت

 (.تو پل لو نشو، نترس.)تو پر رو نشو، نترس -

 :گفتم و بعد ادای نورا را در آورد؛

 .پسرم، ادای خواهرت رو در نیار، زشته عزیزم -
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 :رو به نورا گفتم

 .نبات بابا، شما هم با نقل بابا یکی به دو نکن -

فتم بچه ها همچنان به کل کل خود ادامه میدادند؛ تصمیم گرفتم راه بی
وگرنه تا عصر معطل بودیم، چونکه کل کل این دو تا فنچ تمامی 

ش خانه رسیدیم؛ با پارک ماشین، دارا کمربند نداشت؛ لحظاتی بعد به
 را باز کرد و از ماشین پیاده شد و به سمت در خانه دوید؛ خدا رو

رسید وگرنه با زنگ زدن های مداومش، شکر قدش به زنگ نمی
 .مردم را عاصی میکرد

 :و گفتمپرید که رو به اهمینطور باال و پایین می

ا رمیام در رو باز میکنم؛ نورا بچه صبر کن من نورا رو بیارم بعد -
بغل گرفتم و به سمت در ورودی رفتیم، زنگ در را زدم؛ حلما با 
، دیدنم، در را باز کرد و با باز شدن در؛ دارا شروع به دویدن کرد

 :رو به او گفتم

 .بچه آروم، میخوری زمین -

داد، مجبور بودم با چنین شیطونی کنار بیایم، رو اما او که گوش نمی
 :خواهرش گفتم به

 !آخه چرا برادرت نباید شبیه تو میشد؟ -

 :با شیطنت گفت

 .شدماونخت )اونوقت( من نبات تو نمی -

رنگی را بوسیدم و با این حرفش، لبخندی عمیق زدم و چشمان خوش
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  :گفتم

 .قربونت برم من، نبات امیر -

با رسیدن به واحدمان، متوجه در شدم که چهارطاق باز است؛ سری 
 :نشان تأسف تکان دادم که نورا دم گوشم با آهستگی گفت به
بابا امیل، باسم دل خونه لو چهال داق باس گذاشته.)بابا امیر، بازم  -

 (.در خونه رو چهار طاق باز گذاشته
گازی از لپش گرفتم که دادش درآمد، پشت بند او این شکایت حلما 

 :بود که به گوشم رسید
 .وز نیومده دادش رو درآوردیچکار به به بچه داری، هن -

حق به جانب، نورا را روی زمین گذاشتم که به سمت حلما دوید و 
 :خودش را در آغوش او رساند، رو به حلما گفتم

به این فرفره بگو که که اینجوری نگاه نکنه چون قول نمیدم  -
 .نخورمش

حلما نگاهی به نورا کرد و سرش را روی سر او گذاشت و رو به 
 :من گفت

تو چکار به دختر من داری، اصال دلش میخواد، خودشو برای ما  -
 !لوس نکنه واسه کی لوس کنه؟

اینجا بود که دارا، حوله به دست؛ دستش را روی دیوار گذاشت و 
 :گفت

 (نگفتم این خوتشو لوس موکونه ) نگفتم این خودشو لوس میکنه -
 :نگاهی به استایلش کردم و با خنده گفتم

 .ی ارباب، برو لباساتو درار که گرسنمهتو چی میگ -
به سمت اتاق رفت؛ پشت بندش، نورا از آغوش حلما خارج شد و او 

نیز به برادرش پیوست؛ وقتی که تنها شدیم، به سمت نورا رفتم و 
 :گفتم
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 احوال خانم من؟ -
 :دستی به موهایم کشید و آنها را پریشان کرد و گفت

 .هاست، بیشتر خوشحالم عالی، مخصوصا امشب که تولد بچه -
 .خدا رو شکر -
 .زنگ زدم آقا مهدی هم میاد -
 .تو زنگم نزده بودی، جاش اینجا بود -
 .ئه امیر -
مگه چیز بدی گفتم، نیازی به زنگ نبود؛ مهدی سر و تهش رو  -

 .بزنی اینجاست
 !تو که مهمون نواز بودی آقا -
 .ونست باید بیاداآلنم هستم، میگم نیاز به گفتن نبود؛ خودش مید -

دیگر چیزی نگفت و به سمت آشپزخانه رفت؛ من نیز سمت بچه ها 
رفتم؛ با باز شدن در، نورا دوید و یکی از پاهایم را گرفت، عادت 

خواست کسی بغلش کند و یا اگر گریه همیشه اش بود؛ هر وقت می
میکرد و نیاز داشت کسی آرامش کند، اینگونه درخواستش را به 

ماند؛ البته فقط این واکنشش در برابر من بود؛ اگر مخاطب میفه
 .گفتمیخواست تا مهدی بغلش کند به او می

خم شدم و جسم نرم و کوچکش را در آغوش گرفتم و فشردم و رو 
 :به او گفتم

 !آخیش، چه دلم تنگ شده بود خانم -
 :دستش را دور گردنم حلقه کرد و گفت -
 بابا امیل؟ -
 !جون دل بابا؟ -
ای خاله ملیم باید نقاشی بتشم، به حلما جون میتی تا بر -

بتشه؟!)برای خاله مریم باید نقاشی بکشم، به حلما جون میگی تا 
 (!بکشه؟
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قربونت برم من، حلما جون که نمیتونه خر و بز بکشه که پدر  -
 !صلواتی

 :دارا دست به سینه ایستاد و با تأسف رو به ما گفت
 !رو بکنه؛ مگه نه؟هل کسی باید خوتش کارهاش  -
 (!هر کسی باید خودش کارهاش رو بکنه؛ مگه نه؟)

 :او را نیز با دست دیگر بغل گرفتم و گفتم
بله بزرگ مرد کوچک من؛ شما راست میگی، اما اول بریم ببینیم  -

 .حلما جون چی درست کرده که مردم از گرسنگی
 .دیمو بعد با گفتن این حرف سه نفری به سمت آشپزخونه راه افتا

آن دو را روی میز نشاندم و خودم به کمک حلما رفتم، حلما رو به 
 :من با نگرانی گفت

 .صد بار گفتم بچه ها رو روی میز نذار، شیطونی میکنن میفتن -
 :خیال گفتمبی
مشکلی پیش نمیاد، مغزشون پذیرفته که نباید روی میز شیطونی  -

 .کنن
 .این دیگه چه استداللیه آقای روانشناس -
 .دقیقا از همون استدالل های روانشناسانه است -

و با گفتن این حرف، ظرف طاس کباب را روی میز گذاشتم و رو 
 :به آن دو که در حال صحبت با هم بودند، با شوخی گفتم

 !باز شب مهمون داریم، باید حاضری بخوریم -
 :نورا مثل همیشه با گفتن این حرفم گفت

ی که هل چی بوت؛ بدیم خدا لو شکل بابا امیل، مده خودت نمیت -
 (.) بابا امیر، مگه خودت نمیگی که هر چی بود؛ بگیم خدا رو شکر

 .باالخره که من میخورم شما رو دختر عزیزم -
با گفتن این حرف، از ته دل خندید که بغلش گرفتم و روی پای خودم 

 :نشاندمش، حلما نیز رو به دارا گفت
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 .دم ببینمپسر عزیز خودم، بیا بغل خو -
دارا که درخواست حلما را دید، به سمتش رفت و دستش را دور 

 :گردن حلما انداخت و رو به او گفت
به تول عمو مهتی، فهمیتم که ماس مادی کلدی) به قول عمو  -

 (مهدی، فهمیدم که ماست مالی کردی
 :این بار حلما بود که او را در آغوشش فشرد و گفت

 .قل میمونی، شیرین زبون منقربونت برم من که عین ن -
با لبخند از جا بلند شدم و سرش را که در آغوش حلما اسیر شده بود 

 :را بوسیدم؛ اما گفتم
مگه دستم به این عمو مهدیتون نرسه، آخرش شما دو تا رو اغفال  -

 .میکنه
نورا که از آغوشم به سمت بشقاب روی زمین کشیده میشد، دستش 

 :اب زد و در همان حال گفترا به سیب زمینی داخل بشق
 (اخفال چیه دیته؟)اغفال چیه دیگه؟ -

رهایش کردم که به راحتی به سمت میز رفت و دستش را داخل 
 :طاس کباب زد و من در همان حال گفتم

 نورا خانم، اغفال یعنی عمو مهدی اومد سمتش نمیری باشه؟ -
 :حلما رو به من گفت

 .مهدی رو دوست دارنای بابا، چکار بچه ها داری؟! آقا  -
 ... منم خیلی چیزا دوست دارم، دلیل نمیشه که -

 : نورا
حلما جون الست میته، من عمو مهتی لو لوست دالم)حلما جون  -

 (راست میگه، من عمو مهدی رو دوست دارم
 :دارا در ادامه ی حرف نورا گفت

 (بیچاله عمو مهتی!)بیچاره عمو مهدی -
 :رو به حلما گفتم
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 !ور مغز اینا رو شست و شو دادهببین چط -
 .بسه امیر -

 :نورا
 !مده مغز هم شسده میشه؟ -
 .تونه مغز آدمو بشورهبله خانم، فقط جونوری مثل مهدیه که می -

دختر عزیزم حرفی نزد و تنها شانه ای باال انداخت و مشغول 
خوردن شد؛ با لبخند به او و دارای عزیزم که مهم ترین دارایی های 

توانست غم ام بودند نگریسم، تنها وجود آنها بود که میزندگی 
 .دوری برادرم را تسکین دهد

امشب بچه ها پنج ساله میشدند و ما به همین مناسبت برایشان تولد 
رفتند گرفته بودیم، به خودشان نگفتیم وگرنه از سر و کولمان باال می

 .خواستندو کادویشان را زودتر از موعد می

یشان عمو مهدی شر و شیطون تر از خودشان بود که به البته راهنما
 .سمت بازیگوشی کردن سوقشان میداد

از ظهر که آمده بودیم، پس از خوردن ناهار، بچه ها را خوابانده 
بودیم؛ با فرو نشستن صدای پر شیطنتشان، خانه نیز در سکوت فرو 

ما نامه رفت و اندک زمانی باقی میماند تا به استراحت بپردازیم؛ امی
بایست آن را بررسی ی خانم توکل که برایم ایمیل شده بود و می

میکردم؛ مانع از استراحت دم ظهر شد، بنابراین مشغول مطالعه و 
 .انجام امور مربوط به مشاوره ی او شدم

اما باالخره قدرت خستگی بر روی چشمان خسته ام پیروز شد و من 
 .را به آغوشی از جنس خواب دعوت کرد

عتی را با آرامش، در همان جا؛ در گوشه ای از سالن مشغول سا
چرت کوتاه مدتی شدم اما با احساس صدای پچ پچ بچگانه ای، 
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کنجکاو شده و در همان حالت خواب آلود، چشم بسته به صحبت 
 :های زیرکانه شان گوش فرا دادم

 (.نتن داال.) نکن دارا -

 !خیلی باحاله، ببین -

 (.یدال میشه.)اذیتش نکن، بابا بیدار میشهاذیتش نتن، بابا ب -

دهد که با ریخته شدن منتظر بودم ببینم دارا چه واکنشی نشان می
پارچ آب سرد روی سرم، شوکه شدم و ناگهان در جای نیم خیز 

 .شدم

ورا با بلند شدنم، صدای خنده ی آشنای مهدی بلند شد؛ به همراه او، ن
ن به سمت مهدی رفتند و و دارا نیز با سر و صدا و هورا کشا
 .خودشان را در آغوش او جای دادند

 :مهدی نیز با بغل گرفتنشان، با لبخند گفت

 .آ باریک هللا، آفرین عمو؛ برای اولین مرحله بد نبود -

 :با حرص رو به او گفتم

ا مهدی مگه دستم بهت نرسه، حاال کارت به جایی رسیده این دو ت -
 .!رو علیه من میکنی؟

 داش بیدار شدی؟ئه دا -

 :رو به دارا گفت

 .بچه گفتم یخ بذار رو صورتش، نگفتم که پارچ رو خال کن -
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 :دارا گفت

ئه عمو، خودت گفتی هل چخد آب بود بلو بیال، یخ بود توش چه  -
بهتل)ئه عمو، خودت گفتی هر چقدر آب بود برو بیار، یخ بود توش 

 (چه بهتر

 :با گفتن این حرف، نورا اضافه کرد

 (منم شاخد )منم شاهد -

 :مهدی هر دو را روی زمین گذاشت و با لبخند رو به نورا گفت

 !بچه تو شریک دزدی یا رفیق قافله؟ -

 :نورا دستی به صورتش زد و به حالتی تفکر مانند رو به ما گفت

مگه دزد بت نیست؟! اینجولی من لفیخ خافله ام.)مگه دزد بد  -
 (.منیست؟! اینجوری من رفیق قافله ا

 :رو به او با لبخند گفتم

 .بیا اینجا تو بغلم، تو فقط عشق منی -

بدو بدو کرد و خودش را در آغوشم انداخت؛ محکم او را در آغوشم 
فشردم؛ آنقدر که مهدی از آن طرف سالن به سمتم آمد و بچه را از 

 :آغوشم جدا کرد؛ رو به نورا گفت

 .برو عمو با برادرت بازی کن -

به نگرانی و تپش قلبم از من دور شد و به سمت  نورا بی توجه
برادرش رفت و اندکی بعد، صدای شیطنتشان از داخل اتاق به گوش 
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 :میرسید؛ با صدای مهدی نگاهم را به او دادم

 !امیر؟ -

 :سری از روی تایید تکان دادم و رو به او گفتم

 !اگه یک روز این نقل و نبات نباشن، من واقعا میمیرم مهدی -

 !خب مگه کسی این دو تا شیطون رو ازت گرفته؟ -

 .نه اما، من نگرانم -

برادر من، تو همیشه نگرانی؛ اما جان من مواظب اون قلب  -
مریض هم باش، حلما خانم همش نگرانته، این دفعه واقعاً سکته 

 !میکنیا

دست خودم نیست، با نگرانی مطب رو تعطیل میکنم و میرم  -
 .ها رو از من بگیره؛ بیاد و ببرشوندنبالشون، میترسم بچه 

خدا بزرگه، مطمئن باش اون خودش هم پشیمونه، میخواد جبران  -
 .کنه

 یعنی چی؟ -

 :به تته پته افتاد و گفت

 .هیچی هیچی، پاشو برو لباست رو عوض کن، بیا بشین -

با شک نگاهش کردم که بلند شد و به سمت اتاق بچه ها رفت، از جا 
ت اتاق راه افتادم؛ حلما جلوی میز توالت قرار بلند شدم و به سم

 :گرفته بود و داشت با وسایل روی میز ور میرفت که گفتم
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 .خانم من رو کمتر نگاه کن، تموم میشه -

 :لبخندی زد و رو به من گفت

 چرا خیسی؟ -

 .این دارای تخس دست گل جدید یاد گرفته -

 چی؟ -

تونه ، اینجوری میمهدی بهش گفته اگه آب بریزه رو صورت من -
 .برهراحت تر بیدارم کنه، ولی بچه نمیدونه که منو تا مرز سکته می

 :لبخندی زد و گفت

 بچه ان دیگه، تو که دعواشون نکردی؟ -

همانطور که به سمت تخت میرفتم تا پیراهن زرشکی رنگی که حلما 
 :آماده کرده بود را بردارم، گفتم

 ح تا شب خرابکاری میکنن، مندلم میاد مگه؟! این دو تا از صب -
 .دلم نمیاد یه نگاه چپ کنم بهشون

 .خوش به حال نقل و نبات پس -

آخرین دکمه ی لباس را بستم و به سمتش رفتم، رو به او نشستم و 
 :گفتم

 !مگه شما تاج سر نیستی خانم؟ چرا خوش به حال نقل و نبات؟ -

ا آنها ور رفت، لبخندی زد و دستش را میان موهایم برد، با آرامش ب
من نیز از نوازش دستش، آرامش گرفتم و چشمانم را آرام بستم؛ رو 
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 :به او گفتم

 .قربون این ناخن ها برم که اینقدر زاللن -

دستش را از میان موهایم بیرون کشیدم و روی آن بوسه زدم، رو به 
 :او ادامه دادم

 .خوان بگن، بگو به منچشمات یه چیزی می -

 ! خونیاز چشمام می هنوزم حرفمو -

 !چشمات با من حرف میزنن، مگه میشه نخونم؟ -

 :سکوت کرد اما پس از مدتی نه چندان طوالنی ادامه داد

 .گاهی اوقات از خودم بدم میاد -

 !چرا خانم؟ -

را چون من نتونستم اینجوری مثل تو باشم، عشقی که به تو دارم ف -
و ببخش که نتونستم به تر از هر چیزیه که فکرش رو بکنی، اما من

 .اندازه ی تو ابرازش کنم

 :با اطمینان به او گفتم

اتفاقاً مرد ها هیچ وقت به دنبال کلمات نیستند، اینکه هنوز جلوی  -
نشینی و برای من آرایش میکنی، از اون کیک های خوشمزه آینه می

ی شکالتی درست میکنی، شبها به استقبالم می یای و گاها مثل االن 
لباس انتخاب میکنی، همش نشونه ی عشقه؛ من این عشق رو  برام

از کلمات بیشتر دوست دارم، وجود تو در کنارم، زیر این سقف، 
کنار حامد و بچه ها دوست دارم؛ من چشمهات رو دوست دارم، 
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وقتی به من زل میزنی و دست به ته ریشم میکشی، موهام رو کوتاه 
اش رو دوست دارم؛ ببین، کنی و خودت برام عطر میزنی، همه می

 .تو از من جلوتری، مثل اینکه دارم عقب می افتم؛ باید یه فکری کنم

لبخندی زد و دستی روی شانه ام کشید و چروک لباسم را با دست 
 :دانستم حرفی میخواهد بزند و طفره میرود، ادامه دادمگرفت؛ می

اونو اما از این بحث بگذریم، تو میخوای یه چیز به من بگی؟  -
 .بگو

 :تعلل و تردید را کنار زد و گفت

 ...چی بگم، آخه -

 .بگو هر چیزی که هست رو -

 :با تعلل زمزمه کرد

 .راستش، را.... راستش؛ پریسا امشب میاد اینجا -

با شنیدن نام پریسا، موج عظیمی از نگرانی و اضطراب اطرافم را 
ا نگرانی نشانه گرفت و شدتش را روی قلبم نمایان ساخت؛ حلما ب
 :نزدیکم شد و دستش را دو طرف صورتم گذاشت و گفت

امیر جان، قربونت برم؛ اصال جای نگرانی نیست، از لحاظ  -
 .قانونی تو قیم بچه ها هستی، پریسا نمیتونه کاری کنه

 !اگه بچه ها رو ببره؟ -

نگران نباش عزیزم، اون خودش هم پشیمونه، باور کن بدونه  -
 .رو از پیش ببره اجازه نمیتونه کاری
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با تپش قلب دسته ی ویلچر را رها کرده و خودم را روی تخت 
 :انداختم، با فکر و خیال رو به او گفتم

 .اصال، من بچه ها رو امشب میبرم بیرون -

م؛ ببین امیر، همون قدر که تو به بچه ها وابسته هستی، منم هست -
 .از اون بگیری شاید بیشتر از تو؛ اما امیر تو نمیتونی این حق رو

اون حقی نداره، اصال صالحیتش رو نداره؛ با کاری که اون  -
 .کرده، نبایدم بخواد بچه ها رو ببینه

 .باشه عزیزم، اما خواهش میکنم یه امشب رو کوتاه بیا -

 .نباید میذاشتی بیاد -

 .حاال کاریه که شده، سفارش نکنم دیگه -

 .نگران نباش -

هیچ انرژی از روی صندلی بلند شدم تا و با گفتن این حرف، بدون 
 .آماده شوم

 :با صدای زنگ در، حلما رو به من گفت

 .احتماالً حامد، عزیزم در رو لطفا باز کن -

 سری تکان داده و به سمت در رفته، آن را باز کردم؛ با دیدن حامد
و کیک داخل دستش؛ لبخندی زدم و کمکش کردم و در نهایت رو به 

 :او گفتم

 .داداش، دستت درد نکنه، مزاحم تو هم شدم سالم -
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 :با ذوق و شوق، گفت

باتت نسالم امیر جان، این تعارفت رو بذار کنار؛ بگو ببینم نقل و  -
 کجان؟

 :همانطورکه به سمت آشپزخانه میرفتم، رو به او گفتم

 .با مهدی تو اتاقن -

و با گفتن این حرف، او به سمت اتاق رفت و حاال صدای داد بچه 
و  ها بود که با دیدن حامد به هوا رفته بود، اصوالً این دو تا نقل

توانستند کل خانه را به نبات بودند که با دیدن مهدی و حامد می
 .زمین بزنند و آن زمان است که کسی جرئت مقابله با آنها را دارد

حلما نیز با ورود حامد، پوشیده به سالن آمد و به سمت آشپزخانه 
 بعد با سینی چای در دست، به سمت سالن آمد؛ با دیدنرفت و اندکی 

او، به سمتش رفتم و سینی را از روی پایش برداشتم و روی میز 
 :گذاشتم، بعد با صدای بلند حامد و مهدی را صدا زدم

خونه  حامد و مهدی، تو اون اتاق چی داره که شما تا میاین تو این، -
 .ن دور هم بشینیمباید از اونجا جمعتون کرد؟! پاشین بیای

 :حامد در حالی که نورا را بغل داشت، از اتاق بیرون آمد و گفت

 خواین بادکنک بزنیم؟نمی -

 .ذاره کهنه بابا، االن تا میایم بادشون کنیم، این مهدی نمی -

 :مهدی نیز با دارا از اتاق بیرون آمد و گفت

قصر من کی اینجوریم؟! ببین عمو جون، این بابات همش منو م -
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 . خواد بادکنک بذارهمیدونه، خودش نمی

 آره اصال، جان من کوتاه بیا، بچه ها رو به جون من ننداز که -
 .حوصله ندارم

 .چته باز، کی دوباره گازت گرفته -

 .مهدی بچه نشسته االن یاد میگیره -

 :دارا با کنجکاوی گفت

 گازت میگیله یعنی چی؟ -

 :با حرص رو به مهدی گفتم

 .رویس مردکدهنت س -

 :نورا نیز اضافه کرد

ه سرویس همونیه که ک)!سلویس همونیه ته که میاد دنبالمون مخد؟ -
 (!میاد دنبالمون مهد؟

 :حامد نورا را بوسید و با خنده گفت

 .آره عزیزم -

 :نورا

 تنه؟پس چجولی دهن لو سلویس می -

 :رو به مهدی گفتم

 !مهدی کال دردسری -
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خودت گند زدی، اونوقت تقصیر من  به من چه برادر من، تو -
 !میندازی؟

 :حلما رو به ما گفت

ون خیلی خب حاال، فعال بیاین چایی بخوریم تا سرد نشده، مهمونم -
 .که اومد، کیک رو میاریم

 :حامد

 .کاش بچه ها مهد رو هم دعوت میکردیم، خیلی کیف میداد -

 :مهدی

 ه؟حامد فکر نمیکنی از پنج سالگیت خیلی وقته گذشت -

حامد با خنده آمد و روی مبل کنار من نشست و نورا را در آغوش 
 :خود نگه داشت و در همان حال گفت

داداش ولی خیلی حال میده، یه مشت کوچولو میریزن وسط، تو  -
 .نمیدونی کدومشون رو بخوری

 :نورا

 !مده همه ی بچه ها خولدنین؟ -

 :حلما

 .باشن که خوردنینبله دخترم، اگر مثل شما بامزه و خوشمزه  -

با لبخند گونه اش را نوازش کردم و زیر لب قربون صدقه اش رفتم 
 :که دارا آمد و روی پایم نشست که مهدی رو به او گفت
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درس سوم بچه، هیچ وقت حسادت نکن؛ اونم به خواهر  -
 .کوچکترت

 :دارا

 !من ده حسادت نتردم -

 :مهدی

 .تو گفتی و منم باور کردم -

 :گفتم من اما بی ربط

مهدی درس یک و دو چی بوده یادش دادی که االن رفتی سراغ  -
 !درس سه؟

مهدی خواست چیزی بگوید که دارا بی توجه به تعجب همگی ما 
 :گفت

درس یت، یه مرت جتلنمن بایت حواسس به ناسوسش باسه، واسه  -
همین بایت ناسوسس رو بوس کنه؛ درس تو اینه که نذارم نوال، به 

 .بسهپسال نزدیت 

همگی به خاطر تعریف بامزه اش خندیدم، حتی مهدی که خودش 
دانست چه گندی زده است؛ خنده اش گرفته بود؛ رو به خوب می

 :مهدی با خنده گفتم

خودت رو مرده فرض کن مهدی، فکر میکنی این دو تا مثل  -
 بچگی خودت خل و چل و نادونن؟ اتفاقاً این دو تا صد تای من و تو

 .رو درس میدن
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 :پوفی کردم و رو به بقیه گفتم

 .آقای معلم درس اخالق میده بچه رو -

 :مهدی با خندی گفت

 خدایی بچه ها گیراییشون تو این مسائل باالست، یه بار بیشتر -
 .نگفتما ولی ببین با همون یک بار از بر شد

 مدال افتخار بندازم گردنشون تا به خودت ببالی؟ -

 .رم جدید رو تموم کنن بعدچی بگم واال، اول بذار ت -

 .بچه پرویی نثارش کردم که چشمکی زد و پا روی پا انداخت
با صدای زنگ در، نگاهم به ساعت کشیده شد، ساعت، هفت عصر 

رفت تا سیاهی شب، آسمان را روشن کند، را نشان میداد و هنوز می
خواهد ساعات اما او انگار زودتر آمده بود؛ مشخص بود که او می

ی را در کنار بچه ها بماند اما از نظر من، او لیاقت این بیشتر
 .لحظات را هم نداشت

نگاهم به نگاه ملتمس حلما « من باز میکنم» با صدای حامد که گفت 
خواست تا مراعات مهمان را داشته باشم، کشیده شد که از من می

سری تکان دادم تا او را مطمئن کنم؛ او نیز با این اطمینان به سمت 
 .ر رفت تا از مهمانش استقبال کندد

با آمدنش به سالن، دارا را که روی پایم نشسته بود را در بغلم 
چندان هم   فشردم و از جای برخاستم؛ با دیدنمان رو به مهدی که

 :متعجب از حضور او نبود، گفت
 .سالم آبجی، خوش اومدی -

ن آمد و پریسا زیر لب با او سالم و احوالپرسی کرد و بعد به سمت م
مقابلم ایستاد؛ ابتدا نگاهی از روی دلتنگی به دارا کرد و دستی روی 
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 :سرش کشید و بعد رو به من گفت
 .سالم داداش -

 :بدون اینکه نگاهش کنم، رو به او گفتم
 .سالم خانم، خوش اومدین -

را که زمزمه کرد شنیدم چرا که حلما رو به او « ممنونمش » تنها 
 :گفت

 .خونه ی خودتهبفرما آبجی،  -
او نیز با لبخند، سری برای حلما تکان داد و مبلی را برای نشستن 

 .انتخاب کرد
با نشستن او، جمع در سکوتی عجیب فرو رفت، حامد که از حضور 

او، آن هم امشب متعجب بود، مهدی نیز زیاد از بودن او خوشحال 
نیز  نبود و این از در هم شدن ابروانش مشخص بود و اما حلما، او

برایش فرق نداشت که مهمان چه کسی است، در هر حال حبیب خدا 
در خانه اش بود و احترامش جای خود داشت، بنابراین لبخند از 

رفت؛ اما من، من نیز از حضور او خوش حال لبانش کنار نمی
نبودم و بدون اینکه نگاهش کنم، به روبه روی خود، جایی که نورا 

نشسته بود و با آنها بازی میکرد، نگاه در میان اسباب بازی هایش 
میکردم؛ دقایقی به همان صورت گذشت که با بی قراری دارا در 
دستم، رهایش کردم و او به محض رها شدن، به سمت نورا پا تند 

 .کرد و او نیز خودش را در بازی با او دخالت داد
شتر پا شدم و برای به پا داشتن نماز به اتاق رفتم؛ سعی کردم کمی بی
نمازم را طول بدهم تا کمتر در جمع خفقان آور موجود در سالن 

قرار گیرم؛ اما دیری نپایید که حلما خود را به درون اتاق رساند و 
 :گفت

کنی یک ساعته، زشته بابا؛ آقا مهدی خسته شد از امیر چه کار می -
 .بس حرف های بی ربط و با ربط زد؛ پاشو ببینم
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 !گه این خانم تشریف فرما میشدن؟حاال نمیشد یک روز دی -
 .کنینه نمیشد، پاشو دیگه داری عصبیم می -
 .خیلی خب خانم، شما برو منم میام -

حلما با عصبانیت اتاق را ترک کرد، زمانی که از اتاق بیرون آمدم، 
مهدی داخل سالن نبود و تنها حامد بود و پریسا، حامد در گوشه 

ود و پریسا نیز تنها به بچه ها که نشسته بود و با گوشی اش درگیر ب
ساختند و گاهی نیز با هم در وسط سالن همچنان برای خود خانه می

 :درگیر میشدند، زل زده بود؛ به سمت آنها رفتم و گفتم
بچه های بابا، قربونتون برم؛ بیاین با هم اینا رو جمع کنیم که  -

 .خوایم تولد بگیریممی
شحال از جای برخاستند و از گردنم بچه ها با شنیدن اسم تولد، خو

آویزان شدند؛ من نیز هر دو را در آغوش گرفتم و به سمت 
آشپزخانه راه افتادم که مهدی با سر و صدا از آنجا بیرون آمد و در 
حالی که کیک را در دست داشت؛ جلوی بچها میچرخید؛ در همان 

حال بود که مقداری از خامه ی کیک را بر دست گرفت و روی 
ینی هر دوشان کشید؛ بچه ها با این کار او، هر دو ذوق زده شدند ب

و غش غش خندیدند؛ حامد نیز گوشی اش را به کناری سوق داد و 
سمت من آمد، دارا را از دستم گرفت و گونه اش را بوسید و به 

 .همراه مهدی به سمت میز وسط سالن رفت
خواستیم تا کیک با سر و صدا برای بچه ها آواز خواندیم و از آنها 

خود را فوت کنند؛ سپس به هر کدام از آن ها هدیه ای دادیم؛ مهدی 
برای هر کدام ست لباس دوقلویی خریده بود، حامد برای نورا 

 .عروسک و برای دارا ماشین خریده بود
من و حلما نیز برای دارا قطار و برای نورا نیز ست وسایل آرایشی 

 .اسباب بازی خریده بودیم
ریسا با خود یک کادو آورد، آن را روی میز گذاشت و بعد به اما پ
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سمت حامد رفت و دارا را از آغوش او گرفت، دارا را در آغوش 
خود فشرد؛ با در آغوش گرفتن او، اشکهایش روان شدند؛ با دیدن 
این تصویر، نگاهم را از او گرفتم و به گوشه ی دیگر دادم؛ کمی 

ن اینکه از من بخواهد، دستش را نگذشت که به سمت من آمد و بدو
به دست نورا گرفت و خواست او را از آغوشم بگیرد که نگذاشتم، 

اما با زمزمه ی حلما که نامم را صدا میزد، دستم را از دور او آزاد 
 .کردم و ثانیه ای بعد بود که نورا را در آغوش نداشتم

اما  همگی با صدای گریه ی او، منقلب شده بودند و سکوت کردند؛
من انگار سنگدل شده بودم که لحظه ای ناراحتی او را درک 

کردم و بالعکس دوست داشتم از خانه ام برود؛ بنابراین باز جایم نمی
بلند شدم و به سمتش رفتم و با خشونت نورا را از آغوش او کشیدم؛ 

 :رو به او گفتم
 .بسه دیگه، بهتره از اینجا بری -

 :گفتحلما با ناراحتی و عصبانیت 
 !امیر -

 :رو به او گفتم
 .خوام چیزی بشنومنمی -

 :پریسا با عصبانیت گفت
 .تو حق نداری با من اینکار رو بکنی -
فعال که میبینی حق با منه، تویی که نمیتونی ادعای حق داشته  -

 .باشی
کردم اینقدر نامرد باشی، فکر میکردم بعد شهاب میتونم فکر نمی -

 .ا تو از بهمنم نامردتر بودیروی کمکت حساب کنم، ام
 :با پوزخند گفتم

هه، ببین کی از نامردی حرف میزنه، خانم یه چیزی بگو که کسی  -
تعجب نکنه؛ کسی که دست نامردای عالمو از پشت بسته حاال ادعای 
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 .کنهمردونگیش میشه و برای من نامرد تعیین می
 :حلما

 .امیر کشش نده، بچه رو بزار زمین ترسیده -
هی به نورا کردم که بغض کرده به چهره ی عصبانی من زل نگا

زده، اما با صدای ناراحت پریسا، رو از نورا گرفتم و نگاه غضب 
 :آلود را به او دادم

دونی که چقدر پشیمونم، د لعنتی اون زمان که شهاب خودتم می -
فوت کرد، من ازش بچه داشتم؛ چطور می اومدم به پدر بچه ی 

 .و خودمو به این فالکت بکشونم خودم آسیب بزنم
گم که تو شهاب رو کشتی، اما موقعیتش رو که فراهم منم نمی -

 .کردی
د المصب، من اون زمان گیر افتاده بودم؛ چه میدونستم عاقبتم این  -

 .دونستم که تا ازدواج پیش میریممیشه، دیگه نمی
 :با عصبانیتی کنترل نشده، رو به او گفتم

اد ندارم، هر چی باشه دست پرورده استادتی، من من به تو اعتم -
بچه ها رو به آدم بی صالحیتی مثل تو نمیدم که آخرش سرنوشتشون 

بشه مثل شهابی که از بین رفت؛ پس بهتره زیاد تالش نکنی و از 
 .اینجا بری

با بغض و اشک به بچه ها نگاهی انداخت و بی خداحافظی از خانه 
 .بیرون زد

نیرویم پر کشید و روی مبل فرود آمدم؛ مهدی به  با رفتن او، تمام
سمتم آمد و نورا را که حاال از عصبانیت من به گریه افتاده بود، در 

 :آغوش خود کشید و بعد رو به من گفت
برادر من چرا حرص میخوری، دادگاه مشخص کرده که تو قیم  -

ه بچه هایی و این موضوع کامال قانونیه، پس خواهش میکنم اینقدر ب
 .کنیقلبت فشار نیار، آخرش سکته می
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با پایان حرف او، حامد به سمتم آمد و قرص داخل دستش را از 
 .ورقه آلومینیومی اش در آورد و داخل دستم گذاشت

دقایقی بعد صداهای اطرافم که آنا در حال شکل گیری بودند، کمکم 
 رفت تا افزایش یابد؛ افت کرد و بهمحو شدند و تپش قلبی که می

حالت نرمال برگشت؛ نگاهی به اطراف کردم که نگاه نگران بقیه را 
 :در خود جمع کرده بود؛ رو به آنها گفتم

 .چیزی نیست بچه ها -
حلما دلخور نگاهم کرد و به سمت اتاق رفت؛ مهدی که متوجه 

 :ناراحتی او شده بود، به من گفت
در هم امیر جان، اون زن مادره؛ دلش بچه هاشو میخواد، هر چق -

بدی کرده باشه اما بچه هاش رو میخواد؛ مطمئن باش یک مادر 
 .نمیگذاره اتفاقی برای بچه هاش بیفته

تاب و نگران از حال بچه هایم، بلند شدم و به سمت نورایی رفتم بی
که در آغوش حامد در حال بازیگوشی بود؛ او را بغل گرفتم و 

و از خودم دور تونم شما رسرش را نوازش کردم، آخ من مگه می
 !کنم؟

آنقدر نورا را در آغوشم فشرپم که صدایش در آمد، در نهایت مهدی 
 :به سمتمان آمد و رو به من گفت

 .مرد حسابی، بچست ها! عروسک نیست که میچلونیش -
 .آخه این بچه، نبات منه؛ نباشه منم نیستم -
حاال نباتت رو بده ما بزنیم توی چای تا تو با زنت صحبت  -

 .کنیمی
دانستم که حلما از دستم شاکی است، اما خب باید با او صحبت می
کرد؛ باید به گونه ای به او کردم؛ او نگرانی من را درک نمیمی
 .گذردفهماندم که روز و شبم به نگرانی از از داشتن بچه ها میمی

به سمت اتاقمان رفتم؛ رو به تراس نشسته بود و در سکوتی که 
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های شمعدانی داخل قک را پر کرده بود، به گلدانفضای تاریک اتا
 .نگریستتراس می

به سمتش رفتم و صندلی کنار میز توالت را برداشتم و کنارش 
 .گذاشتم و خودم نیز روی آن نشستم

 :سرد و بی روح روی گرداند؛ اما من به او گفتم
 !چرا از من ناراحتی؟ -

 :با بغض و ناراحتی زمزمه کرد
به اسمت قسم بخورم؛ اما امشب   ه عاشقتم و حاضرمبا وجود اینک -

 .برای لحظه ای از انتخابم پشیمون شدم
 !حلما؟ -

 :با عصبانیت رو به من براق شد و گفت
 .کردم اینقدر سنگدل بشیحلما چی امیر؟! حتی فکرشم نمی -
 !چرا من رو محکوم میکنی؟ -
 .چون تو محق نیستی امیر، من اصالً بهت حق نمیدم -
 !امروز که یه چیز دیگه میگفتی؟ -

 :بی ربط و با همان لحن تند گفت
 !ببینم تو میتونی یه روز بچه ها رو از خودت دور کنی؟-

 !خدا نکنه اون روز برسه؟ -
پس چرا توقع داری اون مادر بیچاره از وجودش بگذره، تو  -

 !دونی به سر یه مادر چی میاد وقتی از بچه هاش دورش میکنن؟می
ا مثل اینکه متوجه نیستی که پریسا چه بالیی سر برادر من و حلم -

 !این زندگی پا در هوا آورده؟
برام مهم نیست، مهم االنه؛ حال بچه ها، حال اون زن بیچاره؛ تو  -

اصال حالیته که بیماری افسردگی گرفته؟ چطور میتونی اسم 
خودتون روانشناس بذاری وقتی که یک زن از زور افسردکی به 

ماس افتاده، اونم به پای منی که فکر کردم دارم به بچه ها لطف الت
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 .میکنم، نگو تمام مسیر رو اشتباه رفتم
 :نفسی گرفت و رو به من ادامه داد

اون بچه ها به مادر نیاز دارند و واقعیت تلخ اینه که من و تو هم  -
 .شیم که بخوایم نقش بازی کنیمپدر و مادر نمی

کهایش روان شدند؛ خواستم اشک هایش را و با گفتن این حرف اش
 :پاک کنم که عصبی دستم را کنار زد و ادامه داد

به خدای احد و واحد، بخوای بچه ها رو از مادرشون دور کنی،  -
بری تا مادرشون دیگه نگاهت نمیکنم؛ از فردا هم بچه ها رو می

ببینتشون. اونقدر وقیح شدی که بچه ها مادرشون رو نمیشناسن؛ 
ای خودم متاسفم که این همه سال باهات همکاری کردم و گذاشتم بر

 .بچه ها رو به اینجا برسونی
 !مگه بچه ها چه شرایطی دارن، مگه به کجا رسیدن؟ -

 :با داد و عصبانیت رو به گفت
 !بدتر از این که نمیتونن از تو جدا شن و مادرشون رو بپذیرن -

 :فتمبا عصبانیت از جای برخاستم، رو به او گ
معلوم نیست که چی بهت گفته که تو رو خام حرفهای خودش  -

 .کرده
نگاه غضبناکی را به من داد و در نهایت به سمت کشوی دراور 

رفت و در آن را باز کرد و پوشه ای را روی تخت انداخت، رو به 
 :من گفت

بیا ببین، خوب بخونش؛ این پرونده ی پریسا است، خودت که  -
یدونی؛ نترس از چند نفر از دوستات پرسیدم و روانشناسی بهتر م

 .گفتن که حقیقت داره
 :با جیغ ادامه داد

دختره ی بدبخت رو تو خونه ی خودش حبس کردی، بچه هاش  -
رو ازش گرفتی و حاال اون بیچاره باید با اسباب بازی های بچه ها 
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روز کنه و روز رو شب کنه؟! تو اون امیری بودی که من  شب رو
ختم؟! همون که توی زندان جلسات مشاوره رایگان میگذاشت شنامی

و به دنبال رضایت برای حاجی این در و اون در زد؟ همون امیری 
که حاضر بود خودش گرسنه بخوابه اما همسایه اش درد نکشه؟ فکر 

میکنی واقعا شهاب از اینکه با زنش اینجور برخوردی کردی در 
  !آرامشه؟

 :زمزمه کرد
به خاطر تو اومد خواستگاری و ضمانتت رو کرد، تو شهابی که  -

از پشت بهش خنجر زدی؟! حاال زن همون برادری که براش جونت 
رو میدادی، از دست تو به افسردگی افتاده آقای روانشناس؛ ببین 

امیر، اگر بعد پنج سال این اخالق مسخره رو کنار گذاشتی که هیچ 
ن خونه میرم، میرم پیش وگرنه به خاک مادرم قسم میخورم، از ای

عمو صادق و تا زمانی که تغییر نکنی و بچه ها رو ندی دست 
 .گردممادرشون دیگه برنمی

و با گفتن این حرف، چرخ ویلچرش را حرکت داد و از اتاق خارج 
 .شد

 ایمان

بقه دستم را به دیوار گرفتم و خود را سالنه سالنه به اتاقم که در ط
 .ت، رساندمی همکف این خانه قرار داش

آقای محبی مشغول تماشای برنامه ی تلویزیونی مورد عالقه اش بود 
و هر روز سر ساعت بازپخشش تمام کارهای خود را تعطیل میکرد 

نشست؛ بود، این را از صدای بلند و به تماشای آن برنامه می
تلویزیون که تمام فضای نقلی خانه را گرفته بود، فهمیدم؛ آقای 

خواست تا به تماشای آن مشغول شوم، ز از من میمحبی نیز هر رو
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 .جالب بود که او هم گاهی فراموش میکرد درد من را

ماه بانو نیز تا ظهر سرگرم آشپزی و پخت و پز بود و کم پیش می 
را  آمد تا در کنار آقای محبی به تماشای تلویزیون بپردازد و اوقاتش

 .سپری کند

هم به گپ و گفت مشغول رضا تنها کسی بود که وقتی بود با 
میشدیم، او نیز همچون من به موسیقی عالقه داشت و من را در 
کالسهای موسیقی که ثبت نام شده بودم، همراهی میکرد؛ اما چه 
میشود کرد، او نیز همیشه درگیر ماموریت های کاری میشد و 

کمترین زمان فراغتش با من میگذشت؛ اما ریحانه اینگونه نبود، 
آمد، با سر و صدا اولین دری را که دانشگاه می وقتی که از

میگشود، در اتاق من بود، من را چون برادرش رضا پذیرفته بود و 
من نیز همچون او خواهرانه هایش را خرج روزهای بی کسی ام 

 .میکردم، خرج روزهایی که از خدا طلب داشتم

م دانستم چه شکلی است، اجساوارد اتاقم شدم، اتاقی که حتی نمی
داخل آن، چگونه چیده شده اند؛ اصوالً چه رنگی در ترکیب رنگ 

های آن، رنگ اصلی محسوب میشوند؛ چه چیزی درون آن اضافی 
 !بود و چه چیزی الزم؟

دانستم شاید تنها موجود اضافی این اتاق، من بودم، منی که حتی نمی
 .چرا اینگونه زندگی میکنم

کارم را به گوشه ای برهانم و به اتاق که رسیدم، تصمیم گرفتم که اف
کمی بعد به آنها رسیدگی کنم، بنابراین به سمت اتاقم پا نهادم و خود 

دانستم را به جای همیشگی رساندم، همان صندلی همیشگی که می
در انتظارم است؛ انتظار منی خسته که بغض سنگینم را در خود 
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 .خفه کند

آن انداختم و با لمس پشتی صندلی و سپس کف آن، خود را روی 
نفسی تازه کردم، به ریحانه گفته بودم که پرده ی اتاق را نکشد، 

درست بود که چیزی را نمیدیدم؛ اما اتاقم گناهی نداشت که همچون 
صاحبش در تاریکی غرق شود، اتاقم باید روشن میماند تا تاریکی 
من را برهاند، باید روشن میماند تا مردی خسته از درد های این 

 ش را به نمایان بگذارد، باید روشن میماند تا من را نمونهروزگار
گذاشت برای تمام مردم این شهر تا بدانند مردی در روی عبرتی می

زمین نیز وجود دارد که بدون هیچ گناهی اینگونه مورد غضب قرار 
 .گرفته است

بی توجه به نجواهای عذاب آور اطرافم، به دنبال ساز قدیمی خود 
ه ساز دهنی که همیشه همراهم بود و دمی از من جدا نشدپناه آوردم، 

بود را در دست گرفتم و به لبم نزدیک کردم؛ اندکی بعد این صدای 
سازدهنی بود که در میان انبوه اصوات منفی اطرافم، سروری 
میکرد و خودی نشان میداد، اینگونه بود که فضای غبار آلود 

؛ یاد عشقی که تصویر اطرافم، جایش را به خاطرات گذشته میداد
حضورش هیچ گاه کهنه نمیگشت ولی تصویر پشت پا زدنش به 
 .زندگی خوشمان آنقدر پر رنگ بود که هیچ عشقی باقی نگذارد

با هر صدای ساز، یاد او و خاطراتش لحظه به لحظه پر رنگ تر 
میشد، به گونه ای که نخواهم از لحظات خوشی که پررنگ میشدند 

ساز دهنی ادامه دادم تا اینکه با باز شدن در دست بکشم، به صوت 
اتاق، بدون اینکه شک کنم که چه کسی وارد اتاق شد، ساز دهنی را 

 :از دهانم بیرون کشیدم و رو به او با تشر گفتم
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 !ریحانه خانم، این در طویله است مگه؟ -

 :با خوشحالی سمتم آمد و بی توجه به حرف من، گفت

ت ی دارم، باالخره معدل الف شدم، باورداداش ببین برات مژدگون -
 !میشه؟

 :بی تفاوت رو به او گفتم

 !خب به سالمتی، چه کاری از دست من برمیاد؟ -

  !چه بی ذوقی تو؟ -

خب خواهر من، اگه سخت گیری های من نبود تو هنوز تو رده ی  -
 !سی مونده بودی که

دشم اوال که من هیچ وقت رده ی سی نبودم، رده بی بودم؛ بع -
 .نصف زحمتش رو من کشیدم

 .آفرین بهت که تالش کردی -

 مسخره میکنی؟ -

 .نه جون تو، فقط خواستم ذوقت رو کور نکنم -

 در هر حال، تو اصال آدمی مناسبی نیستی که بخوام موفقیتم رو -
 .براش جار بزنم

 :و با این حرف دور شدم، اما راه رفته را برگشت و مجدد گفت

ینو بهم میشه که برام ساز نزنی، به مناسبت موفقیتم ااما این دلیل ن -
 !بدهکاری؛ اینو بهت گفته باشم، نگی نگفتی
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و با گفتن این حرف، کوله بار پرحرفی اش را به دوش کشید و از 
 .اتاق خارج شد

سری از روی تأسف تکان دادم و ساز دهنی را روی میز کنار 
صدای اذان از مسجد صندلی قرار دادم و از جایم برخاستم چرا که 

آمد و این نشان از این داشت که کمی با خداوند خلوت سر کوچه می
 .کنم؛ شاید این کسالت را بتواند از من دور کند

ریحانه با شوقی که در رفتارش و صدایش مشخص بود، به سمتم 
 :آمد و کنارم روی مبل نشست و رو به من گفت

 !چی میگی؟ -

 .فرستمصلوات می -

 !چرا؟ -

 .چون آروم میشم -

 !االن من مخل آرامشم اینجا؟ -

 :لبخندی زدم و در جوابش گفتم

 .نه خواهر من، بشین تموم شد -

 :تسبیح را که داخل جیبم گذاشتم، گفتم

 !خب بگو ببینم، چی شده؟ -

 .امروز رضا میاد -

 !دونی؟از کجا می -
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 .مامان داشت باهاش صحبت میکرد، گفت که امروز میاد -

 !فالگوش وایسادی؟ باز -

 .نه فالگوش کجا بود، داشتم ساالد درست میکردم؛ شنیدم -

 .خوبه که میاد، کارش دارم -

 !اون نم پس نمیده، میخوای خودم از زیر زبونش بکشم؟ -

 .نه اتفاقا، این دفعه جدی ام؛ باید تکلیفم مشخص بشه -

کنم اما اون پرونده بسته شده، محکومینش مجازات شدن، فکر نمی -
 .باز بشه نیاز باشه از نو

 :پوزخندی زدم و گفتم

ی  اما نیازه که باز بشه، حداقل برای من، نیازه که بدونم چهره -
 .واقعی نزدیکانم چه شکلی بوده

 چه فایده داره؟ -

خوام بدونم که اونا دارن چه کاری میکنن، خوام برگردم، میمی -
 !ون رسیدن یا نه؟خوام بدونم که به هدفشمی

 ...ایمان اما -

کنی برای من راحته اینجا بودن؟ هرچند که شما اما چی؟ فکر می -
خونگرم و مهمون نواز باشید اما مهمون همیشه برای صاحب خونه 

 .مونهنمی

 :زمزمه کردم
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ید باالخره میفهمم کی بد بوده، کی خوب؛ فقط اون پرونده ی لعنتی با
 .باز بشه، باید

وت در کنارم نشست، اما من در افکارم ریحانه چیزی نگفت و مسک
رفتم که می شدم؛ آنقدر در اعماق افکار بی سر و تهم فروغرق می

ماند؛ به گونه ای بخواهم تنها درخواست نفسی برای تنفس باقی نمی
 .مرگ داشته باشم و از این رنج رها شوم

آن روز باالخره بعد از یک ماه، رضا به خانه برگشت، اولین نفر 
ریحانه بود که به سمتش هجوم برد و خودش را آویزان رضایی  این

کرد که دیده بودمش، او تنها کسی بود که همیشه همراهم بود و من 
دانستیم که زندگی چه بازی های که با من نکرده و او خوب می

است؛ به سمتش رفتم، همچنان ریحانه از او آویزان بود که با چوب 
 :ش زدم و گفتمداخل دستم، آرام به شانه ا

 خانم میشه از درخت بیاین پایین، ما هم یکم موز بچینیم؟ -

ر، با این حرفم، آقای محبی و ناز بانو بلند خندیدند و ریحانه دلخو
 :دست چوبم را به کناری زد و گفت

 !خوای چیزی بهش بگی؟میمون خودتونین آقا ایمان، رضا نمی -

 :صدای رضا را شنیدم که گفت

 نت برم، منم درخت فرض کرد این آقا ایمان، پس ببینالهی قربو -
 .که فعال باید حساب خودمو باهاش تصفیه کنم

ها با گفتن این حرف، به سمتم آمد و مشتی را نثار شانه ام کرد و آن
 :را در آغوش خود فشرد و رو به من گفت
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 .چطوری داداش -

 :مدستی پشت کمرش کشیدم و ضربه ای به کتفش وارد کردم و گفت

 .تو بهتری انگار -

 .چه جورم -

و بعد به سمت پدر و مادرش رفت؛ دقایقی بعد همگی داخل سالن 
نشیمن نشسته بودیم و به خاطرات رضا در مورد آخرین ماموریتش 

و مردی جدی در محل کار بود، هر چی که نباشد، گوش میدادیم، ا
رفیق  سالها با او زندگی کردم و رفتارش را رصد کرده بودم، رضا

خوبی بود و بسیار شوخ طبع، اما محل کارش او را فردی دو 
ساخت، شخصیتی که در کار کامال خشک و عبوس شخصیتی می

نمود و در خانه مردی اهل خانواده و بسیار شاد و سرزنده؛ به او می
توانست مشکالتش را درون کیسه ای غبطه میخوردم چرا که می

ه مدفون سازد و شخصیت ریخته و درون سطل آشغال پشت خان
 .دومش را از جیب در آورد و بر تن کند و شخص دیگری شود

ماندم، از اینکه او واقعا کیست؟! آیا او واقعا مردی گاهی اوقات می
 !جدی و خشک است یا واقعا مردی شوخ طبع و مهربان؟

 :با ضربه ای که به شانه ام زد، رو به او گفتم

 بیماری؟ -

زنیم اینجا صم و بکم ش ندارم وقتی حرف مینه داداش، اما خو -
 .بشینی و نگاه کنی

 !میخوای حرف بزنم؟ -
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 .آره اما حرف تکراری نزن -

 چرا؟ -

 .چون فایده نداره -

 !علتش؟ -

 .همون بهتر ساکت بمونی -

و با گفتن این حرف، از جایش بلند شد و به سمتی رفت؛ پوزخندی 
 :زدم، با خودم گفتم

 .ه تمومش نکنمایمان نیستم اگ -

.............. 
 امیر

روبه روی خانه ی مقابلم ایستادم، خانه ی او که تقریبا دو سال است 
که در آن زندگی میکند؛ اویی که با ورودش، زندگی مان را نابود 

دانست اولین نفر خود ساخت؛ روی آواره های آن خانه ساخت، نمی
 .د مانداوست که روی زندگی لق و پادرهوایش تنها خواه

با شنیدن صدای زنگ، خودش را به پشت در رساند؛ با باز شدن در 
و دیدن من؛ نگران و بهت زده لنگ در را نیم باز گذاشت و زیر لب 

 :تنها زمزمه کرد
 !داداش؟ -

بی توجه به نگاه سرخ از اشک او که مشخص بود ساعاتی را به 
 :گریه و زاری پرداخته است، گفتم

 ام داخل؟تونم بیسالم، می -
 .سالم داداش، بله حتما -
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و با گفتن این حرف من را به داخل خانه دعوت کرد، خانه ی نقلی 
هم کفش را که خودم خریده بودم و وسایلش را خودم به این منطقه 

منتقل کرده بودم آن هم زمانی که او دوران محکومیتش را 
 .گذراند و کسی نبود از نقل و نباتم نگهداری کندمی
دایتش به سمت راحتی ها رفته و روی یکی از آنها نشستم، با ه

نگاهم به سمت پاکت دستمال کاغذی و دستمال های مرطوب مچاله 
شده روی میز کشیده شد، در کنار آن ها تصویری قاب گرفته از 

بچه ها، زمانی که تنها شش ماهشان بود، دیده میشد، درست 
هدیه آورده بود؛ با  قابی که برای بچه ها در روز تولدشان  مثل

تأسف سری پایین انداختم و با یافتن حقیقت حرفهای حلما، از خود 
که ادعای درمان بیماری روحی بیمارانم را داشتم؛ متنفر گشتم، هر 

 .بودمچی هم که باشد، او زن برادرم بود و نباید مثل خودش می
، با سینی چایی که در دست داشت به سمتم آمد و چای را تعارف زد

 .یک لیوان چای برداشتم و آرام تشکر کردم
از زیر میز، ظرف پولکی و شیرینی را روی میز گذاشت و رو به 

 :من گفت
 .بفرمایید -
 .ممنونم -

و با گفتن این حرف بینمان سکوتی عمیق برقرار شد که نگذاشتم 
 :زیاد طوالنی شود، بنابراین رو به او با لحنی آرام گفتم

 !حالت خوبه؟ -
 :لب زمزمه کردزیر 

 .شکر -
 :نگاهی به خانه ی تقریبا کوچکش انداختم و گفتم

 ....اینجا شبها نمیترسی، یعنی اینکه -
نه، دختر همسایه کنکور داره؛ میاد پیشم هم درس میخونه هم  -
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 .کنارمه که تنها نباشم
با شنیدن این حرف، بیش از قبل از خودم عصبانی شدم؛ سری پایین 

 :انه رو به او گفتمانداختم و دلجوی
قصد ندارم کارم رو توجیه کنم، من کار اشتباهی کردم و واقعا  -

کنه ولی پشیمونم، حلما هم فکر میکرد که داره به بچه ها کمک می
از همون روز که اومدی اونجا، هم از خودش متنفر شده هم از من 

 .رویگردان شده
 :کمی مکث کردم و ادامه دادم و گفتم

فتم که فکر کنی همش به خاطر بی محلی حلما نسبت به اینا رو نگ -
خودمه که اینجام؛ من یک روانشناسم؛ کارم به آرامش رسوندن 

بینم یکی به خاطر اعمال منه که به این بیمارانمه، اما امروز می
 .روز افتاده

سپس با گفتن این حرف، به پاکت دستمال کاغذی و عکس قاب 
 .گرفته اشاره کردم

س بچه ها، قطره ای دیگر از اشک از گونه اش سر با دیدن عک
خورد و روی چادر سفیدش ریخته شد؛ با دیدن گریه اش با اطمینان 

 :گفتم
ترسیدم اون دو تا بچه که نقل و نبات منن، بچه های تو هستن؛ می -

هنوز با فلور در ارتباط باشی، هنوز بهمن رصدت کنه و بخواد این 
ترسیدم که ماجرای برادرم این بار می بار با بچه ها تهدیدت کنه؛

برای بچه ها اتفاق بیفته؛ به خاطر همین بود که برات اینجا خونه 
پیدا کردم و خودمم از اون خونه ی لعنتی بیرون زدم تا دست بهمن 

 .و فلور به بچه هات نرسه
 :با بغض و تأسف زمزمه کرد

 .کردم تا اینجا پیش بره، باور کنفکر نمی
و او با دیدن سکوتم به خود جرئت داد تا حقایق مگویش  چیزی نگفتم
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 :را باالخره بازگو کند، هرچند که دیر شده بود
روزی که فلور از من خواست به عنوان دختر کوروش وارد  -

زندگی شهاب بشم؛ یه دختر دانشجوی شکست خورده ای بودم که به 
من گرفت تازگی مادربزرگم رو که توی دار دنیا همون رو داشتم از 

و من موندم و خونه ی تنگ و تاریکی که از خودش به ارث 
 .گذاشت

پدر و مادرم من رو سر راه گذاشته بودند و خودشون هم برای عشق 
و حال خودشون، هر کدوم به کشوری مهاجرت کرده بودند، 

مادربزرگم به بدبختی با کمک یکی از آشناها و صحبت های پدرم، 
لحظات پایانی عمرش، من رو بزرگ میکنه؛ کنه و تا من رو پیدا می
تازه فهمیدم جهنم واقعی یعنی چی؟ تازه فهمیدم بی  اما با فوتش، 

 کسی یعنی چی؟
دستمالی را از روی میز برداشت و اشکهایش را پاک کرد و بعد 

 :ادامه داد
اون زمان بود که دانشگاه قبول شده بودم، رشته ی دندان پزشکی؛  -

و یاد گرفته بودم با سختی ها بجنگم؛ منم توی دختر باهوشی بودم 
دوران سخت نبود مادربزرگ؛ یاد گرفته بودم که درسم رو در هر 
شرایطی بخونم، نتیجه رو هم گرفتم؛ اما زندگی من و مخارجی که 

باید برای رشته ام میداشتم، اونقدر سخت شده بود که مجبور بشم در 
 .ونمکنار درس، کار کنم تا اموراتم رو بگذر

 :نفسی گرفت و به عکس روی میز زل زد و ادامه داد
بفروشم  اون زمان بود که تصمیم گرفتم، خونه ی مادربزرگ رو -

و از حومه ی شهر به پایین شهر منتقل بشم، بازنشستگی پدر 
بزرگمم اونقدری نبود که بتونم باهاش مخارج دانشگاه رو بگذرونم، 

دورهمی مردم کیک و ژله  برای همین تصمیم گرفتم برای مجالس
 .درست کنم یا اینکه یخچال تازه عروس ها رو تزیین کنم
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به لطف مادربزرگم، کارم خوب بود و اکثر خانم ها مثل فلور و 
امثالش که توی دورهمی هاشون قصد درآوردن چشم هم سن و 

 .سالهاشون رو داشتند، کار من مورد قبول میشد و برام رونق داشت
 :ک و بغض ادامه دادرو به من با اش

از ظهر  تا اینکه توی یکی از این مهمونی ها، با فلور آشنا شدم،  -
برای تزیین کیک و دیزاین ژله رفته بودم، صاحب خونه از من 
خواست به جمعشون بپیوندم، زن صاحب خونه از کارم براشون 

تعریف کرد و از مشکل مالی که دارم گفت، از اونها خواست تا اگر 
 .واستن بگن تا براشون انجام بدمکاری خ

 :با هق هق ادامه داد
فلور و کتی هم توی مهمونی بودن؛ وقتی شیرینی رو جلوی کتی  -

گرفتم، با دیدن من از دختری صحبت کرد که بی معرفته و 
سالهاست از اونها دور شده؛ از شباهتی که به دخترش داشتم صحبت 

کنه تا دخترش رو فر میکرد و عنوان کرد که به زودی به آمریکا س
 .ببینه

فلور که متوجه حرف کتی شد، روی من دقیق شد و به کتی گفت که 
 .راست میگه و اون هم شباهت پریسا به من رو تایید کرد

با شنیدن حرفهایی که میزد، عصبی از جایم بلند شدم اما او بی 
 :رحمانه ادامه داد

من تماس گرفت، اون مهمونی تموم شد، اما مدتی بعد فلور با  -
انگار زن صاحب خونه شمارم رو بهش داده بود؛ از من خواست تا 

به خونه اش برم و با هم صحبت کنیم؛ به من گفت که برای مدتی 
کوتاه، نقش دختر کوروش رو بازی کنم تا پسرش برای خواستگاری 

گفت که حرف گوش کن گفت، میاقدام کنه، اون از پسرش بد می
راه بیاد و مطمئنه که مجبور به کاری بشه از خر  نیست و میخواد به

کنه که با خواسته هاشون کنار بیاد و شیطون میاد پایین و قبول می
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مطمئن باشم که شهاب به خودم میگه که به زور خانوادشه که میاد 
 .خواستگاری و خود پسرش مراسم رو به هم میزنه

 :لبخندی تلخ زدم که ادامه داد
شهاب مرد خوبی بود و به راحتی موضوع همینطور هم شد،  -

سوری بودن خواستگاری رو مطرح کرد، اما کم کم خواسته ی فلور 
عوض شد و از من خواست تا با شهاب دوست بشم و با هم اوقاتمون 
رو بگذرونیم تا پسرش به نوعی به من وابسته بشه؛ اون به من گفته 

رو ول  ر هم اونبود که شهاب به دختری عالقه مند بوده و اون دخت
کرده و حاال از من خواسته بود تا به نوعی خاطره ی بدی که از 

یک زن در ذهن پسرش ترسیم شده، ترمیم کنم و با پر رنگ کردن 
 .خودم، یاد شهاب رو از اون دختر پاک کنم

منم دلم به حالش سوخت و تصمیم گرفتم تا نگرشش رو عوض کنم، 
رو به همین موضوع ربط  چون فلور ؛ تنفر شهاب رو از خودش

داده بود؛ من میدیدم که شهاب از فلور بد میگه و حتی من رو از 
ارتباط با فلور منع میکرد و این برام کامال محرز شده بود که شهاب 

 .از زن ها متنفره
 :از جایش بلند شد و پشت سرم قرار گرفت و گفت

واسته خواسته های فلور روز به روز عجیب تر شد اما من این خ -
ها رو دوست داشتم چون داشتم به شهاب عالقه مند میشدم و 

نمیتونستم جلوی خواهش هاش رو بگیرم، اون از من خواست که با 
اون زمان بود که با  شهاب عقد کنم؛ شهاب هم به من بی میل نبود و 

خودم گفتم با یک تیر دو نشون میزنم، هم فکرش رو ترمیم میکنم و 
دلش باز میکنم و این شد که برای  هم جای خودم رو توی

ازدواجمون مقاومتی نکردم و با خواسته ی فلور راه اومدم، هر چند 
 .که این به ظاهر خواسته ی فلور بود اما قلبا خواسته ی دلم بود

تا اینکه بعد از ازدواجمون بود که فلور پیشنهاد داد برم پی زندگی 
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ا من رو شکه کرد؛ به خودم و شهاب رو رها کنم، پیشنهادی که واقع
اون گفتم که عاشق شهابم و حاضر نیستم رهاش کنم؛ اما اون با بی 

کنه؛ اون زمان رحمی گفت که هویتم رو برای شهاب مشخص می
خودم رو شکست خورده ای میدیم که هر لحظه ممکن بود  بود که 

 .تا کشتی زندگیش به گل بنشینه

 :پوزخندی زدم و عصبی گفتم
نکردی که زنی مثل فلور از تو خواسته شهاب رو  با خودت فکر -

به زندگی برگردونی، اگه از دوباره بخوای ترکش کنی، برای بار 
 دوم چی براش پیش میاد؟

 :سری تکان داد و گفت
چرا اتفاقاً، به خودش گفتم اما اون گفت که اینش به من ربطی  -

 .رو از زندگی شهاب گم کنم ندارد و هر چه زودتر گورم
تونستم این کار رو کنم؛ شهاب تمام زندگی من بود، تمام ا من نمیام

خواستم، حتی حاظر بودم به خاطرش درسم رو هم اون چه که می
نصفه رها کنم؛ اما از اونجا بود که تهدید های فلور شروع شد؛ به 

من گفت اگه از زندگی شهاب نرم بیرون، به زور شهاب رو از من 
 .کنهدور می

کردم که اینقدر پست باشه؛ اون زمان فکر نمی ر نکردم،اما من باو
 .بود که ماهیت گروهش برام مشخص شد

شهاب به کارهای بهمن مشکوک بود، یه سری اسناد و پوشه داشت 
صندوقش نگهداری میکرد، رمز گاو صندوق رو که توی گاو

میدونستم، برای همین یه روز که توی خونه نبود، اسناد رو بیرون 
 .و خوندم آوردم

 :با گریه ادامه داد
بهمن قاچاقچی عتیقه بود، داخل عتیقه مواد جاساز میکردن و به  -
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فرستادند؛ اینو از قرار کاری که با کوروش کشور های دیگه می
گرفتند و به هوای بازی به اتاق گذاشت و یا مهمونی هایی که میمی

رک و میرفتن، کامال مشخص بود و همه ی اینها با عکس و مد
بعضی ها توی سیدی جمع آوری شده بود که شامل فایل صوتی و 

 .تصویری بودند که توسط وثوق جمع آوری میشدند
من اون زمان بود که فهمیدم داخل باتالقی فرو رفتم که نمیتونم ازش 

 .بیرون بیام
 :با تأسف رو به او گفتم

 چرا به پلیس نگفتی؟ -
ه گردنبند داده بود و گفته چون فلور از من مدرک داشت؛ به من ی -

بود سر راهم به یکی از دوستانش تحویل بدم؛ داخل اون گردنبند 
عتیقه، مواد جاساز کرده بود و از من خواسته بود تا برای یکی از 

کردم که نوچش باشه، فکر میکردم واقعا نوچه هاش ببرم، فکر نمی
ی من دوستشه؛ همین یه مدرک موثق، کافی بود برای اثبات همکار

 .با اونها
بی توجه به تمام حرفهایی که  برگشتم و مقابلش ایستادم و با نفرت 
 :در این پنج سال از بر شده بودم، گفتم

 .خوام چیزی بشنومبسه ستاره، بسه! دیگه نمی -
 :بهت زده گفت

 !س....ستا....ستاره -
 :با پوزخند گفتم

، حتی اسم دونم، حتی هویت پنهان شده ی تو رومن همه چیو می -
همه رو من از  مخفی شده ات رو؛ حتی همکاری با فلور نامرد رو، 

 .اولم میدونستم
 :با تته پته گفت

 !اما چطور؟ -
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همه ی اسنادی که ازش حرف میزدی رو خود وثوق یک ماه بعد  -
دونی که اون اسناد، از تولد بچه ها برام فرستاد؛ خودت خوب می

 .؛ نیازی به کنکاش بیشتر نبودو پوکتون رو به فنا میداد جیک
با همون اسناد بود که پلیس فلور و دار و دستش رو جمع کرد؛ هر 

 .چند که من هنوز از زنده بودن این زن نگرانم
 :به سمتش برگشتم و رو به او با تاکید گفتم

خوام وسایل ضروریت رو جمع کنی و برگردی پیش بچه می -
ا رو به آدم بی مسئولیتی دونی که من بچه ههات، خودت خوب می

دونی که مسئولیت تمام و مثل تو واگذار نمیکنم و اینو هم خوب می
کمال بچه ها با منه؛ پس هیچ حرفی در این مورد نمیمونه؛ منم آدم 
نامردی نیستم که یک مادر رو از بچه هاش دور کنم، پس بنابراین 

شمم باشی؛ تنها زمانی اجازه میدم که کنار بچه ها باشی که جلوی چ
اونقدر بهت اعتماد ندارم که بذارم با بچه ها تنها باشی؛ پس، بهتره 

 .اینجوری با هم کنار بیایم
با ناباوری نگاهم کرد اما با تحکم موجود در صدایم به خود آمد و 

سری از روی استیصال تکان داد؛ با تایید او، به سمت در خروجی 
 :و به او گفتمراه افتادم، وقتی که از کنارش گذشتم، ر

عصر آماده باش، میام دنبالت؛ بهتره وسایل ضرورت رو  -
 .برداری

 .و با گفتن این حرف از خانه خارج شدم
 ایمان

روی نیمکت داخل حیاط نشسته بودم و مثل همیشه با ساز دهنی، غم 
هایم را بیرون میریختم؛ توی حال خودم بودم که با نشستن رضا در 

دهنی را از دهانم فاصله دهم؛ بدون هیچ کنارم؛ بدون اینکه ساز 
 .مکثی به آواز خوش عصرگاهی ام ادامه دادم
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دقایقی در همان حال ماندم که خسته شده و آن را از دهانم فاصله 
 :دادم؛ بی توجه به حال غریبم رو به او گفتم

 خوب خوابیدی؟ -

ود بآره با اینکه دیشب خوابیدم، اما ماموریت اونقدر خستم کرده  -
 .که خواب دیشب کافی نباشه

 .خسته نباشی، ان شاهللا که نتیجه ی خوبی بگیرین -

 ممنون داداش، تو چه خبرا؛ تو این مدت چه کارا کردی؟ -

شانه ای باال دادم و از پشت پلکهای بسته ام،نمایشی نگاهی به 
 :اطراف کردم و رو به او گفتم

نقش ناظر رو  کار خاصی نمیکردم، توی امتحانات ریحانه بیشتر -
داشتم، گهگاهی هم به پارک سر کوچه میرفتم؛ کالسهام رو هم 

 .مرتب میرم

 .ایول، خوبه که بیکار نبودی -

ه بیشتر اتفاقاً بیشتر اوقات بیکار بودم، کالسهام که دو روز در هفت -
نیستن، بعدشم امتحانای ریحانه که دو هفته پیش تموم شدن، پارک 

 .وصله ندارم تا برمهم که گاهی اوقات اصال ح

 .ا کنمتونم یه کار برات دست و پمی -

 !چه کاری؟ مگه به آدم کور هم کار میدن؟ -

د نگو این حرف رو، همه آدمیم، باالخره باید زندگی کنیم، نبای -
 !اموراتمون رو بگذرونیم؟
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 .این رو تو میگی، نه صاحب کارهایی که هیچی سرشون نمیشه -

 .ران این موضوع نباشفعال که پیدا شده، نگ -

 :به سمتش، جایی که فضای کنارم را پر کرده بود، چرخیدم و گفتم

 .من نگران این موضوع نیستم، من نگران چیز دیگه ام -

 !چی؟ -

 .خوام ببینمش، هر چه سریعترمی -

 ...ایمان جان -

خواد بی احترامی بینمون به وجود بیاد، اما من ببین رضا، دلم نمی -
ون آدم نامردی رو ببینم که به خاطر این وضعیتم رهام حق دارم ا

 !کرد؛ حق ندارم؟

 .اما ایمان، خواهش میکنم یکم بهم زمان بده -

چند سال باید بگذره تا تو به خودت بیای رضا؟! من رو آوردی  -
خوام بمیرم و زنده شم اینجا، سربار خانوادت کردی که هر روز می

یت ایجاد کردم، کمکمم نمیکنی تا که برای شما و راحتی تون محدود
 !کنی رضا؟پیداش کنم؛ داری چکار می

ایمان جان، تو رو جون مادرت ول کن؛ مافوقم این اجازه رو  -
 .ده اون پرونده باز شهنمی

 !چرا؟! چونکه حقایق رو روشن میکنه؟ -

 .هر چیزی روال خاص خودش رو داره -
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 :او گفتم نفسی عصبی کشیدم و از جای برخاستم و رو به

 .باشه، آبی که از تو گرم نمیشه باید خودم دست به کار شم -

که  و با گفتن این حرف راه افتادم؛ با لمس پیراهنم توسط او ایستادم
 :گفت

 میخوای چکار کنی؟ -

 .مجبور میشم که خودم پیداش کنم -

چیزی نگفت اما کمی بعد از جای برخاست و جایی نزدیکم ایستاد و 
 :گفت

 .قول میدم یه روز همه چیز اونجوری میشه که تو میخوایبهت  -

 :محکم روی حرف خود ایستادم و به او گفتم

ج سال اون یه روز االنه، نه یک سال دیگه، نه دو ساله دیگه، نه پن -
 ...دیگه

 .و با گفتن این حرف پا تند کردم و به داخل خانه راه افتادم

 یدنم با لحن شاد هر روزهریحانه انگار در سالن بود، چرا که با د
 :اش رو به من گفت

 .دونم که خیلی دوست داریایمان بیا آلوچه بخوریم، می -

اما من دلخور از رفتار لجبازانه ی برادر غد و یکدنده اش، بی 
 .توجه به او؛ راه اتاقم را پیش گرفتم و داخل شدم

 شنیدم که به قصد شکایت از برادر مستبدش و حمایتصدایش را می
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 :از من، لب به سخن گشود و گفت

 .رضا چرا اذیت میکنی، کارش سه سوت نامه زدنه -

با  ببین االن شرایط طوری نیست که این اتفاق بیفته، بعدشم باید -
 .افسر پرونده صحبت کنم

 .کشهخواهش میکنم هر چه سریعتر اقدام کن، اون واقعاً عذاب می -

یرون نیامد، شاید کمی نمیدانم چه شد که دیگر صدایی از رضا ب
اعتصاب بتواند روی وجود خودخواهش موثر باشد و او را مجاب 

 .به پذیرش و کمک کند

مدتی نگذشت که خودش را به اتاقم رساند، من نیز در حال گوش 
دادن کتاب صوتی بودم اما با احساس گرمای حضور شخصی در 

 ر حس کنم،کنارم، سرم را باال دادم به خیال اینکه آن شخص را بیشت
بیشتر گردن کشیدم و هندزفری را از داخل گوشم بیرون راندن و 

 :رو به او گفتم

 از کی اینجایی؟ -

 .پنج دقیقه است که اینجام -

 .خوشم نمیاد از این وضعیتم سوء استفاده کنی -

عد چه سوء استفاده ای؟! راستش تصمیم گرفتم که دنبالش بگردم، ب -
 .ش ندارماز اون قضایا دیگه خبری از

 نمیدونی کجا رفته؟ -

 .دونم؛ ناگهانی از اون محل رفتننه ایمان جان، به خدا نمی -
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 !تا کی مرخصی داری؟ -

 .مجموعا یک هفته -

 :مغموم زمزمه کردم

 .تو این یک هفته هم چیزی پیش نمیره -

 .اما میتونم که دنبالش بگردم، ناسالمتی کلی آشنا دارم -

در رفت اما کمی بعد با تعلل سمتم  از جایش پا شد و به سمت
 :برگشت و رو به من گفت

 گفتی توی دانشگاه چی میخوند؟ -

 :لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم

 .روانشناسی -

 حواله ام کرد که قلبم را« پیداش میکنمی» چیزی نگفت اما زیر لب 
 .به آرامش دعوت کرد

 امیر

تم، درب بطری دسته گل داخل دستم را روی سنگ قبر مقابلم گذاش
گالب را گشودم و سنگ قبرش را با گالب شست و شو دادم و زیر 

 .لب فاتحه خواندم

« یاسر فتحی » نگاهم به نوشته ی روی سنگ قبر گره خورد، نام 
زینت ده سنگ مقابلم شده بود که به غیر از این نام و تاریخ بهار و 

با تمام  کرد، سنگ قبر نیزخزان چیزی دیگر بر آن خودنمایی نمی
وجود فریاد مظلومیت خود را بر سر قبرستان هوار میکشید و داد 
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 .میزد که زیر این کوه غم، یک جوان خوابیده است

جوان ناکامی که هر چه منتظر ماند، خانواده ی مقتول راضی نشدند 
 .و عاقبت چوبه ی دار بود که یاسر عزیزم را به آغوش کشید

آمد که هفت ر ایستاد؛ به نظر میپسربچه ای نزدیکم آمد و کنار قب
داد که تنها سر و گردنی ساله باشد چرا که قد و قواره اش نشان می

از دارای عزیزم بلندتر باشد؛ لبخندی به روی صورت سفیدش زدم 
که نگاهش را به سمت جعبه ی شیرینی شکار کردم، با لبخند درب 

 ز با خوشحالیشیرینی را باز کردم و آن را به طرف او گرفتم، او نی
دانه ای نان خامه ای برداشت و بدون هیچ حرفی به سمتی که آمده 

 .بود، شتافت

نگاهم به سمت جعبه ی شیرینی خامه ای کشیده شد، یاد یاسر لحظه 
رفت، دوست باوفایی که آخر شبها کنارم ای از ذهنم کنار نمی

نشست و خود را مهمان چای خوشرنگ نیمه شب میکرد و در می
گذاشت و خدا رو خوردن نان خامه ای، خرما را در دهان میهوس 

  !رای رفتن حیف نبود؟بگفت، به راستی او شکر می

از جای بلند شده و درب شیرینی را باز کردم و برای رساندن مزه 
 ی شیرینی به دهانش، آن را به سمت آدمیان زنده تعارف زدم تا این

 .بار چایش را با خرما نخورد

، متعجب به جعبه ی داخل دستم مینگریستند و با دیدن مردم رهگذر
نشستند؛ شاید با چهره ی خیسم؛ با تأسف دیوانگی ام را به نظاره می

دهد؛ هه، خود میگفتند که کدام آدم احمقی با نان خامه ای خیرات می
دانستند که خواندند اما آنها نمیشاید دکتر روانشناس را دیوانه می

روانشناس؛ بارها دیوانه شده و دیوانگی کرده  همین دکتر به ظاهر



 

 

 WWW.98IA3.IR 638 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

است؛ شاید اگر آن ها نیز به فاصله ی شش ماه از گذشت یک داغ، 
دادند که اینگونه ضرب داغ دیگر را میدیدند؛ هرگز به خود حق نمی

 .نگاهشان را بر قلبم فرو کنند

جعبه ی خالی را در داخل سطل آشغال انداخته و از آنجا بیرون 
شه وقتی عصبی میشدم و یا اینکه از از چیزی ناراحت زدم، همی

توانست دل ناآرامم را آرام میشدم؛ این آرامستان عزیزانم بود که می
کند؛ اما مظلومیت یاسر و شهاب، مجدد آن طوفان خاموش را 

ساخت. فکرم به ساخت و آتش نفرت را در دلم زنده میروشن می
ه چندان خوب نگذشتند و این چند سال اخیر سفر کرد، سالهایی ک

 .خاطرات تلخ را بر جای نهادند

چند وقت بعد از فوت یاسر بود که جالل آزاد شد و آدرسم را پیدا 
زادی کرد و به نجاری آمد؛ قبال آدرسم را به او داده بودم تا پس از آ

سری به من بزند، آن زمان آنقدر از فوت شهاب، داغون و افسرده 
پا در هوا مانده بود؛ آخر کسی که خودش  بودم که پروژه دانشگاهم

توانست به دیگران آرامش افسرده و در خود فرورفته بود چگونه می
 ودهد؛ این شد که پروژه را تا اطالع ثانوی بوسیدم و گذاشتم کنار 

 .به کار در نجاری ادامه دادم

رای آن زمان هنوز بچه ها به دنیا نیامده بودند و من نیز بهانه ای ب
 .ش نداشتمآرام

جالل با آزاد شدنش، اضطراب بیشتری را با خود به همراه آورد؛ 
او خبر اعدام یاسر را زود تر از خبر آزادی خود و حاجی را برایم 

ارسال کرد و این بار ناباورانه به جاللی خیره شدم که کوله باری را 
پایین نگذاشته، خبر غم انگیز خود را بر دوشم هوار کرد، گویی این 

کرد و یارای بر دوش کشیدنش را ار بر شانه اش سنگینی میب
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نداشت؛ او را که با لباس مشکی و ریش بیرون زده دیدم، لحظه ای 
مبهوت گشتم اما دقایقی بعد بود که به خود آمده و وضعیتش را برای 
خود عادی جلوه دادم؛ حالش را جویا که شدم، لب به سخن گشود و 

که در زندان گذشت، گفت و در  از لحظات سخت روزهای آخری
آخر عنوان کرد که اتفاق تلخ اعدام یاسر را هرگز از یاد نخواهد 

 .برد

بعد از آن روزها بود که اخالق خشک جالل، نسبت به قبل سخت تر 
فهمیدم، یاسر آنقدر مظلوم و سر به و عصبی تر شد؛ حال او را می

خواند ش فرا میزیر بود که دل هر انسان سنگدلی را به سوختن داغ
 .چه برسد به جالل خشک و مستبدی که با یاسر حشر و نشر داشت

کردم، او در زندان رفیق خوبی بود من نیز مرگ یاسر را باور نمی
نشست و از خاطرات مادر و پدرش صحبت و شبها در کنارم می

کرد و ناراحتی دوری از او را میکرد، او جای شهاب را پر می
وفایی کرد و خودش در کنار شهاب، من او نیز بیسهل مینمود؛ اما 

 .را ترک کردند

 با رسیدنم به خانه، سر از خاطرات گذشته بیرون کشیدم و از ماشین
 .پیاده شدم

از ظهر دو کارگر فرستاده بودم تا اتاق کارم را خالی کنند و 
 وسایلش را که شامل یک میز و کمد و چند گلدان و دراور بود را به

ی  خل مطب منتقل کنند، از آقا کریم نیز خواستم تا به خانهانبار دا
قل ستاره رفته و وسایلی که مد نظر اوست را برداشته و به اینجا منت

 .شود

آمد، معلوم با خستگی به خانه رسیدم، صدای بچه ها از اتاقشان نمی
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بود که آتش سوزانده اند و با خیال تخت خواب را در آغوش کشیده 
آنها، حلما بیدار بود و قلم به دست مثل همیشه در  اند؛ اما عوض

حال کشیدن نقشی بر لوح زیر دستش بود؛ به سمتش رفتم و با 
 .گذاشتن یک صندلی در کنارش؛ روی آن نشستم

 :در سکوت به کارش ادامه داد اما زیر لب گفت

 .سالم، خسته نباشی -

 :بدون اینکه متعجب شدم رو به او نگاهی انداختم و گفتم

اوال علیک سالم، دوما شما که نمیتونی قهر کنی چرا قهر  -
 !کنی؟می

چیزی نگفت و به کارش ادامه داد، من نیز برگه را از زیر دستش 
 :کشیدم و گفتم

 .من رو نگاه کن حلما -

 :نگاهی حواله ام کرد و ادامه دادم

 .با من قهر نکن -

 .من قهر نکردم -

 !پس این رفتار چیه؟ -

 .ازت دلخورم -

 !از من؟ -

 :سری تکان داد و چیزی نگفت، عوضش رو به او ادامه دادم
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 !حاال من شدم آدم بده؟! من شدم بی رحم؟ -

خواست چیزی بگوید که دستم را به نشانه ی سکوت جلویش گرفتم 
 :و گفتم

 جالبه که من متهمم، زن برادرم تمام سعی خودش رو کرده که با -
لجن بکشونه، با اون فلور و بهمن مخفی کاری زندگی برادرم رو به 

دونم دقیقا چه دشمنی باهاشون داریم همکاری کرده، نامرد که نمی
آخرشم دستی دستی برادر شاخ شمشادم رو به کشتن داده؛ اون آدم 
بده نیست و براش دل میسوزونی؛ اونوقت من، من حق ندارم بچه 

  !های برادرم رو از دست زنی مثل اون نجات بدم؟

 :م بلند شدم و پشت به او لب زدماز جای

 !حق ندارم نگران باشم که فلور به اونا آسیب میرسونه؟ -

 :به سمتش برگشتم و عصبی غریدم

کنه قابل اعتماد دونی زنی که با یه قاچاقچی همکاری میتو می -
  !نیست؟

 :صاف ایستادم و تنها لب زدم

ر خودت و کنا اینم درست شد حلما خانم، پریسا میاد اینجا، جلوی -
 ...خودت باشه، پیش نقل و نبات؛ اما

به سمتش رفتم و در مقابل چهره ی غمگینش نشستم و به گوی 
 :طوسی چشمانش را زدم و زمزمه کردم

اما من بهش اعتماد ندارم، هر چقدر هم بگه اشتباه کرده، بهش  -
اعتماد ندارم؛ من از بودن اون زن توی این خونه نگرانم؛ پس 
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 .شهحواست با

 .و با گفتن این حرف از جای بلند شدم و راه اتاقمان را پیش گرفتم

با ورودم به اتاق و تعویض لباس، روی تخت دراز کشیدم؛ اما دیری 
نگذشت که با صدای زنگ در و شروع سر و صدای کارگر ها 

متوجه آمدن پریسا شدم؛ از روی تخت پا شدم و پس از مرتب کردن 
 شده و به سمت در ورودی راه افتادم؛ حلمالباسهایم از اتاق خارج 

گفت؛ با آمد میمقابل در و روبه روی او ایستاده بود و به او خوش
نزدیک شدنم و دیدن من، سرش را پایین انداخت و سالمی زیر لب 

کرد؛ من نیز همچون خودش جوابش را دادم و او را به داخل دعوت 
 .مت کوچه راه افتادمکردم و خود نیز برای کمک به کارگر ها به س

ل چندی طول نکشید که کار نقل و انتقال اسباب به پایان رسید، وسای
اندک او کفاف اتاق بیست متری باال را داشت و همین کم بودن 

 .اسبابش بود که کار کارگر ها را تسهیل کرده بود

 کریم آقا تابلویی را از روی صندلی شاگرد برداشت و سمتم آمد، با
 :ی زدم و رو به او گفتمدیدنش لبخند

 .ببخشید آقا کریم، حسابی زحمتتون دادم امروز -

 :سپس پاکت داخل دستم را دستش دادم و گفتم

قابلتون رو نداره، هم دستمزد رفت و برگشته هم حق کارگرها،  -
 .خودتون تقسیم کنید بی زحمت

 :نگاهی به پاکت کرد و با خوش رویی گفت

 .اضی به زحمتت نبودمقابل تو رو نداشت پسرم، ر -
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 .رحمتین حاجی -

 :نگاهی به سمت تابلو کرد و آن را به دستم داد و گفت

 .راستش این تابلو رو بچه ها جا گذاشتن، توی اساسه بود -

ر دتابلو را برداشتم و نگاهی به جانبش کردم، همان تابلویی بود که 
ب زندان قطعه شعری را رویش حک کرده بودم تا در روز عقد شها

و او، تقدیمشان کنم؛ نگاهی به شعر حکاکی شده روی آن انداختم و 
 :آه عمیق خارج شده از سینه ام را نادیده گرفتم

 گر بگذرد و نگذرد باکی نیست »

 « تو بمان که بوی عشق، منزلت است

 :زیر لب تنها زمزمه کردم

 !پس چرا رفتی رفیق -

 :گفت سری از روی تأسف و تأثر تکان دادم که آقا کریم

 .خدا رحمتش کنه پسرم، جوون رعنایی بود-

ل ممنونم آقا کریم، ببخشید امروز هم مزاحمت شدم، امیدوارم حال -
 .کنی

 .این چه حرفیه پسر، خدا ازت راضی باشه -

لبخندی زدم و تعارف کردم تا داخل بیاید اما او قبول نکرد و 
ورده بود، لحظاتی بعد به همراه دو کارگری که با خود به همراه آ

 .آنجا را ترک کرد
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و  با ورودم به داخل خانه، متوجه او شدم که کنار حلما نشسته بودند
 .دو نفری مشغول صحبت

با بستن در ورودی، صدای زمزمه ی دو نفره شان قطع شد، با 
نزدیک شدنم به سالن ورودی، نگاهشان را به سمت خود شکار 

وبین داخل چبه قاب نگریست و ستاره کردم، اما حلما به من می
 .دستم

نگاه نفرت بارم را به او دادم و نزدیکش شدم، بدون هیچ حرفی 
اب تابلوی داخل دستم را دستش دادم؛ او نیز با تردید نگاهش را از ق

داخل دستم به چشمانم سوق داد اما به محض تالقی شدن نگاهمان، 
 اتاقمانرویم را از او گرفتم و قاب را همانجا رها کردم و به سمت 

 .راه افتادم

 نگاه نفرت بارم برای او کافی بود تا روزی صد بار، برادر مظلومم
را به پیش چشمانش بیاورم و او را در وجدان بیدار نشده اش 

 .شرمنده سازم

اندکی خود را داخل اتاق سرگرم کردم و به کارهای مطب پراختم؛ 
وجود تا اینکه ساعتی بعد با باز شدن در اتاق و حس کردن م

کوچکی در کنار ساق پایم، لبخندی زدم و او را در آغوش فشردم و 
 :گفتم

 !دختر بابا، نمیگی دلم برات تنگ میشه اینقدر میخوابی؟ -

 :چشمان پف کرده اش را مالش داد و گفت

 .ببشید بابا -

تونم خانم زیبایی مثل شما رو نبخشم؛ قربونت برم من، مگه می -
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 !بگو ببینم داداشت کجاست؟

 .(کنهبا خاله داله باسی میتنه )داره بازی می -

 !با خاله؟ -

سری تکان داد که بوسه ای روی موهای بافته شده اش گذاشتم و هر 
 .دو از اتاق بیرون رفتیم و مقابلشان روی مبل نشستیم

ه نگاه ستاره به نورایی که در آغوشم جا خوش کرده بود، افتاد؛ نگا
مادرش نشسته و با او صحبت میکرد  من نیز به پسرم که در آغوش

ر دافتاد که با دیدنم از آغوش او رها شد و به سمتم دوید و خود را 
 :آغوشم انداخت، رو به من گفت

 .سالم بابایی -

با لفظ بابایی از زبان بچه، نگاه او این بار روی پسرش نشست و 
ه فهمیدند که پدر واقعیشان نیستم چدیگر برنداشت؛ اگر بچه ها می

واکنشی نشان خواهند داد؟! اگر ستاره به آنها چیزی بگوید، روح 
  !بچه ها چه آسیبی میدید؟

با تکان خوردن دارا درون آغوشم، الله ی گوشش را بوسیدم و 
 :خیره به او لب زدم

 !سالم پسرم، خوب خوابیدی؟ -

 :تنشنیدم که دارا چه گفت اما صدای حلما بلند شد که رو به نورا گف

ریم جان، بیا اینجا پیش ما، مگه نمیخواستی که برای خاله م نورا -
 .کشهنقاشی بکشی، خاله خیلی نقاشی خوب می
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نورا به سرعت از آغوشم پایین آمد و به سمت ستاره رفت، ستاره 
 :او را در آغوش کشید و نورا رو به او گفت

 !خاله تو هم مثل حلما دون نقاشی بلتی بتشی؟ -

 :نکه چشم غره ی حلما را در نظر بگیرم، گفتمرو به نورا بدون ای

 .دخترم, اوال تو نه شما؛ بکشی نه بکشید -

ستاره چیزی نگفت و با لذت نگاهی به موی بافته شده ی او انداخت 
 :و سرش را در آغوش خود فشرد و زیر لب گفت

 بلد نیستم مثل حلما جون نقاشی بکشم، ولی برات میکشم عزیزم، -
 .هر چی که بخوای

 :نورا رو به او گفت

 !خاله الستی اسمت چیه؟ -

 :قبل از اینکه او لب به معرفی خود بگشاید، رو به او گفتم

 .اسمشون ستاره است نورا جان، خاله ستاره -

 با این حرفم، هر دو مسکوت به من نگاهی انداختند، حلما با بهت و
 .تعجب و ستاره با غم توأم با پشیمانی

 وت خود رها کرده و به اتاق پناه بردم و حتیآنها را با نگاه مبه
 برای شام نیز از اتاق خارج نشدم؛ آخر شب بود که حلما وارد اتاق
شد و بی توجه به من روی تخت دراز کشید؛ من اما همچنان پشت 

 .میز نشسته بودم و به کار خود مشغول بودم
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 :مکمی بعد نتوانستم سکوتش را تاب بیاورم، برای همین زمزمه کرد

بینی، اون زن با هویت جعلی وارد زندگی برادرم شد؛ با هم یه می -
زندگی رو شروع کردند، حتی بچه دار شدند، اون بدون اینکه بدونه 

 ....زنش کیه از دنیا رفت و حاال زنش

 :نگذاشت حرف بزنم، چرا که مثل خودم زمزمه کرد

ای کسی من و تو حق نداریم کسی رو مجازات کنیم، حق نداریم بر -
حکم کنیم؛ اون زن اگر با دروغ و کلک اومده توی زندگی 

شوهرش، جوابش رو گرفته، خدا اون رو مجازات کرده و پنج سال 
 .تموم زجر کشیده، پس لطفا تو دیگه توی کار خدا سرک نکش

 :به سمت او برگشتم و گفتم

 !سرک؟ -

 :از جایش برخاست و روی تخت نشست، رو به من گفت

دا؛ تو بنده ی خدایی؛ ستاره هم بنده ای از بنده های خبله سرک،  -
پس لطفا تو این گند رو هم نزن، چون بوی کثافتش زندگی خودت 
رو بد بو میکنه؛ بسپارش دست خدا و اینقدر هم حرفش رو پیش 

 .نکش

 .اون زن تو مرگ برادر من مقصره -

تو  اون زن چه مقصر باشه چه نباشه؛ پیمانه ی عمر برادر امیر، -
 همون قدر بود، چه با دسیسه چه بی دسیسه؛ اون باید زودتر از همه

فهمم تو به ی ما میرفت؛ اینو من نباید بهت بگم که، من نمی
 !بیمارانت چی یاد میدی؟
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 :پوزخندی زدم و پشت به او تنها زمزمه کردم

 !دونی چه فرقی؟درسته، من و اونها بیماریم؛ اما فرق داریم؛ می -

 :که ادامه دادم چیزی نگفت

 .خوامبشن، اما من نمی خوان که درماناونها می -

 .و با گفتن این حرف، اتاق را به مقصد بالکن ترک کردم

 ایمان

ام را طی های کوتاه و با احتیاطم، مسیر پیش روی دیدگان بستهقدم
ی های چیده شدهکردند و در پی یافتن مسیری آشنا در مسیر برگمی

ی به ظاهر تلخ و ابران، به دنبال نشانی از گذشتههای عزیر کفش
گردم، اما چیزی جز یک همدم همیشه همراه و یار البته سردم می

گام با دهد، اوست که همجدا نشدنی این روزهایم من را یاری نمی
کند و من مدیونش هستم که حتی زبانی های منتظرم همراهی میقدم

های رحمیشوم از بیرشار میگشاید وقتی که سبرای اعتراضی نمی
مروت و او باز هم با وجود من، برایم وفادارانه این روزگار بی

های اطرافم ی آدمدهد و الحق که مثل بقیهصبوری به خرج می
ها همیشه ساکت و گویی ندارد و برعکس آنزبانی برای جواب

و ی این جسم سفید شود و من باز هم شرمندههمراه با من هم قدم می
    .راهنما هستم

کمی که راه طوالنی پیش رویم را طی کردم، خستگی باالخره     
شود و من را برای نشستن روی نیمکتی درون پیروز میدان می

رسد امروز برخالف ها که به نظر میپارکی در همین نزدیکی
کند. هر روز این مسیر روزهای دیگر کمی شلوغ است، دعوت می
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کنم و هایم رجوع میجا، مأمن آرامش لحظهاینکنم و به را طی می
ی بلند اند که نقش مسیر را در حافظههایم انگار مسیر را بلد شدهگام

 .اندمدت خود حک کرده

روم ام میباالخره به سمتی که هر روز قرارش را با خود گذاشته    
کنم رسانم و با دست خود سعی میو خودم را مقابل جسمی سخت می

که پشت نیمکت است را لمس کنم، انگار او نیز در انتظارم  درختی
زند تا است که دست گرم تابستانه اش را در دستان سردم گره می

 .من را برای نشستن هر چند مدتی اندک، دعوت کند

رو با اطمینان از خالی بودن نیمکت، تنهای تکیه زده به درخت س    
ام را کنم تا تنهاییاش مینشسته در محوطه، خودم را مهمان تنهایی

 .در خلوت خود دعوت کند

های گرم کن یار همراهم را تا کرده و آن را درون یکی از جیب    
تنم انداختم و گذاشتم تا کمی از سرمای وجودش با ورود به فضای 

 .گرم جیب کت در تنم، آرامش گیرد

کمی در سکوت سعی کردم فضای پارک را در خاطرم ترسیم     
  .و آرامشم را از این طریق تکمیل کنمکنم 

کند، اجازه هایم تزریق میصداهای اطراف لذتی دیگر در رگ    
ی کودکان، دادم کمی سکوت در اطرافم مهیا باشد تا صداهای خنده

های درختان در اثر باد وزان عصر ها و برگتکان خوردن سبزه
قدم در  هم و هم هایی که بای زوجی عاشقانهتابستان و نوای زمزمه

های زیر پایشان را خرد داشتند و برگدیگر گام بر میکنار یک
های سبز و هایم برسد. صدای خرد شدن برگکردند؛ به گوشمی

یشمی درختان، من را یاد صدای خرد شدن یک دل سرخ رنگ 
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ام و کمی در سمت چپم در حال تکان انداخت که در نزدیکیمی
گذاشت. با وجود ا لرزیدنش به نمایش میخوردن بود و خودش را ب

تر از تقالیش و سعی فراوانی که در رخ نمایی داشت، اما انگار بیش
شد و من این را به خوبی هر چیز دیگری نادیده گرفته می

 .فهمیدممی

هایم باشد، دوست نداشتم صدای اطراف تنها نوازشگر گوش    
ج یی کنار جیب زیپی مندربنابراین ناخودآگاه دستم به دنبالش در جا

 .در کت تنم، هدایت شد و آن شی با ارزش را قاپیدم

 با کمی تنظیم اندک آن را در جایی نزدیک دهانم نگه داشتم و    
هایم تزریق کردم و در نهایت با گذاشتن تمام تمرکزم را در نفس

ی ساز، نوایش را به محیط اطراف ارسال هایم روی صفحهلب
ها، هوهوی باد و وزش های زوجی از صدای قدمکردم، دیگر خبر

های درگیر در آغوش هم نبود و تنها صدای نسیم در ال به الی سبزه
بخشید و افکارم ام بود که تنها روحم را جال میناز ساز دهنیخوش

زد و این برایم در این لحظه ها برای مدتی میرا از غلظت سیاهی
  .بهتر بود

نواختم و از دنیای اطرافم از هر چیزی می مدتی بود که فارغ    
هایی به خود آمده و ساز را از غافل بودم که با صدای تشویق دست

 لبانم فاصله دادم و سعی کردم کمی به اطرافم متمرکز شوم، ساز را
ام را به رو به رو، جایی که اش فرستادم و نگاه تیرهبه جایگاه قبلی

ا حداقل چه نگاهی در چشمانم ه و یدانستم دقیقا چه کسی ایستادنمی
 .متمرکز شده است؛ دوختم

رسید و صدای تحسین دیگران از گوشه و کنارم به گوش می    
دادم؛ نمی دانستم اگر برخیزم و یار واکنشی را از خود بروز نمی
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کند و ام را به نمایش بگذارم؛ صدای تحسینشان فروکش میهمیشگی
ی اعتراض به واکنش بعدشان نشانهاین برایم گزنده بود؛ سکوتم 

 .کند، وا دار میاست و این گاهی من را به خنده

که انتظارم زیادی به طول نینجامد از جای برخاستم و برای این    
که عصای سفید رنگ را از جیب گرم و نرم خارج کردم، مثل این

بایست سردی نگاه سرشار از ترحم زیادی گرمش بود؛ حال می
 !شد؛ مثل صاحبشکرد و آبدیده میرا در خود ذخیره می اطرافیان

  

 انتظار زیاد به طول نینجامید، با برخاستنم صدای تحسین اطرافیان
هایم نبود و صدای ریز حاال دیگر مثل قبل نوازشگر گوش

رسید، اما شان به گوش میی دلسوزانهایشان و زمزمهحرف
شان گذر کردم و به ر جمعیتیارم از کناها به کمک همتوجه به آنبی

گاهی هم مثل امشب آزار دهنده قصد خروج از محل آرامشم که گه
 .شد؛ گام برداشتممی

در هنگام خروج به ناگاه با لمس دستم توسط دست کسی و پشت بند  
آن کشیده شدن دستم؛ به شدت به پشت سرم پرتاب شدم و عصای 

وندش از دستم جدا سفید رنگ از دست دیگرم رها شد و رشته ی پی
 .شد

مالحظه دستم را کشیده با عصبانیت به سمت کسی که این چنین بی 
است، برگشتم تا چشمان سرشار از غضبم را به اویی که بر خالف 

کاوید نمایش دهم؛ بنابراین با من می دید و خشم درون آن را می
 :همان غضب نهفته در کالمم رو به او توپیدم
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 ت؟ـ چته؟! حواست کجاس 

 :ام؛ با تعجب و بهت گفتتوجه به لحن عصبی و تقریبا عامرانهبی 

  !تو واقعیت داری؟ -ـ تو 

............ 

از پشت پلک های بسته ام به صدای آشنایی که قصد تکان دادن ذهن 
خالی ام را داشت، خیره شدم و گردنم را بیشتر باال کشیدم، به عادت 

هایم را با گوش هایم ببینم؛  خواستم ندیدناین چند سال شاید می
 :بنابراین با همان لحن رو به او گفتم

یعنی چی آقا؟ حالت خوبه، قرصی چیزی نخوردی که سر راه آدم  -
 !رو میگیری؟ فکر نمیکنی ممکنه به کسی آسیب بزنی؟

 :مرد روبه رویم با خوشحالی که در صدایش هویدا بود، گفت
 !میشهوای خدا رو شکر، خدا رو شکر؛ یعنی  -

خم شدم و برای پیدا کردن عصای داخل دستم دست به دامن زمین 
زیر پایم شدم که مرد روبه رویم، شانه ام را گرفت و آن را دستم داد 

و من را در آغوش گرفت، از کار مرد روبه رویم در عجب بودم 
که احساساتش را نثارم میکرد و من را که غریبه ای بیش نبودم را 

میکرد، او را از آغوشم بیرون راندم و رو به او در آغوش خود حل 
 :گفتم

 .تموم شد؟ برو خدات رو شکر کن که سرانجامت مثل من نیست -
 :دسته ی عصا را در دستم فشردم و پشت به او زمزمه کردم

 .من به ترحم نیاز ندارم -
سپس پشت به او راه افتادم، اما دقایقی بعد این او بود که به سمتم 

 :م گفتدوید و آرا
 .ترحم چیه داداش، باورم نمیشه دارم میبینمت -
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اما باز بی توجه به صحبت او به راه خود ادامه دادم که یکدفعه 
 :گفت

 .د داداش یه لحظه وایسا -
 :با کالفگی ایستادم که گفت

 .چرا لجبازی میکنی، من .... من ... نمیدونم چی بگم واقعا -
 .اید برمخب اگه نمیدونی مشکل خودته، من ب -
 .نه وایسا، بزار االن برات توضیح میدم -
 .آقا من باید برم کار دارم -
 !اقا؟! یعنی تو من رو نمیشناسی؟ -
 منو مسخره میکنی؟! خجالت از خودت نمیکشی؟ -
 .....خجالت چی؟! ببینم تو -
 !ایمان؟ -

با شنیدن صدای رضا، در جای ایستادم؛ آن مرد نیز دیگر حرفش را 
 :زدیک شدن رضا؛ صدایش به گوشم رسیدنزد، با ن

 !کجایی تو، چرا اینقدر دیر کردی؟ -
 .اومدم که این آقا جلوم رو گرفتداشتم می -

 :مرد روبه رویم به رضا سالمی کرد و گفت
ببخشید، مثل اینکه اشتباهی رخ داده؛ اما اشتباهم نیست انگار،  -

 .وای خدا دارم دیوونه میشم
 :رضا با آرامش گفت

 تفاقی افتاده آقا؟ا -
 :من بر خالف آرامش رضا گفتم

 .مثل اینکه حالشون خوب نیست -
 :رضا

 .ایمان جان یه لحظه صبر کن -
 :مرد زمزمه کرد
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 !ایمان؟ -
 :من
 !نکنه اسممونم نباید ایمان میذاشتن؟ -

مرد روبه رو کمی با خودش ور رفت این را از خش خش لباسش 
 :ضا داد و گفتفهمیدم، کمی بعد چیزی را نشان ر

 .من ایشون رو میشناسم، اسمشون که دروغ نمیگه انگار -
 .اما من شما رو نمیشناسم -

و با گفتن این حرف از آنها دور شدم؛ نفهمیدم که رضا با آن مرد 
چه کرد و او به رضا چه گفت اما بدون او برگشت و کنارم جای 

رد غریبه توانستم بگویم، صدای مگیر شد، به خودم که دروغ نمی
آشنا بود، خیلی آشنا، پوزخندی زدم، آشنای نزدیکی که تنها خودم از 

ترسیدم نزدیک بودنش خبر داشتم و بس؛ اما من میترسیدم، می
صدای آشنای مرد غریبه به گونه ای به گذشته ی سرد و عجیبم 

شنیدم ترس داشتم هر چند پیوند خورده باشد، از حقایقی که باید می
دیدم و بارها دی به روبه رویی با آن ها را در خود میکه تمایل زیا

از رضا خواسته بودم تا کمکم کند و حال آن مرد غریبه، به ناگهانی 
درون آن پارک لعنتی، پازلی از گذشته ام بود که فراموش شده بود 

که به تازگی در ذهنم در حال شکل گیری بود و قصد یادآوری 
 .داشت

اینکه به داخل خانه قدم بگذارم، در حیات  به خانه که رسیدیم، بدون
در گوشه ای روی سکو نشستم و رضا بدون هیچ حرفی به داخل 

از  خانه رفت؛ اما طولی نکشید که با حس نزدیکی اش در کنارم،
 .فکر و خیال دست کشیدم

 چرا اینجا نشستی؟ -
 :بی توجه به سوالش گفتم

 !اون مرد چی بهت گفت؟ -
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 :گفتکمی مکث کرد و بعد 
 .گفت اسمش مهدی -

 :زیر لب زمزمه کردم
 !مهدی؟ -
 .آره مهدی، خیلی خوب تو رو میشناخت -

پوزخندی زدم و از جایم بلند شدم و کمی جلوتر رفتم، کنار باغچه 
 :ایستادم و لب زدم

 .این همون مهدی رضا؛ خودشه، خود خودش -
 :رضا از جایش بلند شد و در کنار من ایستاد، رو به من گفت

 .میخواستی پیداشون کنی، اما اونا خودشون پیدا شدن -
 :سری به نشان تایید تکان دادم و گفتم

هر چند از حقیقت هراس دارم، اما این فرصت مناسبه که بفهمم  -
 .حقیقت چیه

حقیقت هر چی که باشه، حداقلش اینه که از این تاریکی که داری  -
 !کنی؟توش دست و پا میزنی بهتره؛ اینطور فکر نمی

 .سری تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم
سر میز شام، تنها صدا ی قاشق و چنگال هایی که در برخورد با 

رسید و صدای بشقاب زیر دستشان در جدال بودند، به گوش می
پوشاند و از جلوه شدنشان جلوگیری افکار داخل ذهنم را می

ر انرژی میکردند، اما در بین این جنگ و جدال؛ ریحانه با صدای پ
 :همیشگی اش، داخل ذهن مشوشم جا باز کرد و گفت

مه یعنی واقعا تونستی پیداشون کنی؟! مگه میشه به همین یهویی ه -
  !چی درست بشه؟

 :چنگال را در بشقاب رها کرد و گفتم
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 .پنج سال گذشته، خیلی هم ساده نبود -

 :ماه بانو

 عمریه برای حق با توئه ایمان جان، به حرف ساده است، پنج سال -
 .خودش

 :آقای محبی نیز زیر لب زمزمه کرد

 .حتی به حرف هم ساده نیست -

 :لیوان آب را روی میز گذاشت و رو به رضا گفت

 !حاال چی میشه؟ -

کنه تا گفت با من تماس میگیره، گفت شرایط رو فراهم می -
 .خانوادش رو ببینه

به صندلی ام به ناگهان با احساس تپش قلبی دست از غذا کشیدم و 
 :تکیه دادم؛ رضا انکار متوجه بی قرار ی ام شد، چرا که گفت

 !چی شد، چرا کنار کشیدی؟ -

 :لب زدم

یعنی االن دارن چه کار میکنن؟! بدون من چه طور زندگی  -
 !میکنن؟

 :ریحانه

 .مطمئنم زندگی بی تو اصال رضایت بخش نیست -
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 :پوز خندی زدم و گفتم

 کنم، اگه اینطور بود، توی این پنج سالمن که اینطور فکر نمی -
 .باالخره خبری میشد

 :رضا

 .تو نمیتونی قضاوت کنی، چون از چیزی خبر نداری -

 :ماه بانو

 .آره پسرم، مطمئن باش حتما دلیلی داشتن، هیچ وقت قضاوت نکن -

 :ریحانه

 .اما با این حال امیدوارم اشتباه کرده باشی -

 :فتماه بانو با تشر رو به او گ

 .این چه حرفیه دختر -

دونی چه قدر زبانم آخه اگر ایمان بره، مشاور رایگان پرپر، می -
 !خوب شده؟

 :رضا با خنده گفت

 .پس بگو، خانم به فکر خودشه، ای خبیث -

اما من بدون هیچ حرفی از پشت میز بلند شدم، تنها تشکری بابت 
انی نگذشت که غذا از ماه بانو کردم و به سمت راحتی ها رفتم؛ زم

صدای بشقاب و چنگال ها به صدا درآمد، گویا در حال تمیز کردن 
میز شام بودند، کمی بعد صدای تلویزیون نیز بلند شد، که این نشان 
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از آن داشت که آقای محبی پس از صرف شام هوس سلایر ترکی را 
ها و در ذهن دارد؛ با بلند شدن موسیقی متن یکی از همان سلایر

تخمه شکستن او، لبخندی به عادت های او که همه را از کمی بعد 
بر شده بودم، زدم؛ احتماال ماه بانو نیز به سمت میله ی بافتنی خود 

آورد که چرا باز کوه ظرف را برای رفت و داد ریحانه را در میمی
 .او گذاشته است و خود نیز به قالب بافی روی آورده است

 برای اینجا تنگ خواهد شد، آن ها اگر از این خانه بروم قطعا دلم
بخشی از زندگی پر از دردسر و عجیب من بودند اما پیدا کردن 

 عشق بی وفایم جزو برنامه ام بود، دوست داشتم پیدایش کنم و تمام
بی مهری هایش را بر سرش فریاد بزنم، اویی که زندگی ام را به 

ان را با آتش کشید و دود خاکسترش را در چشمانم فرستاد و سویش
 .خود برد و دنیای پیش رویم را تاریک کرد

د از جایم بلند شده و به سمت اتاقم رفتم و در را از پشت بستم؛ خو
 را به پنجره ی رو به حیاط رساندم و با لمس دستگیره ی آن، آن را

کوبید، دلنشین بود؛ باز کردم؛ صدای باران که خود را بر زمین می
ی اد باران بی سابقه اش نیز دلنشین بود؛ حتما هوای تابستان با وجو

توانستم چشم خود را باز کرده و کوبیدن قطرات را بر کاش می
دانستم آخرین بار کی بود که ضرب قطرات باران زمین ببینم؛ نمی

 را بر شانه ام را حس کردم؟! مطمئنم هیچ گاه به دانه دانه ی اشک
یز م، آن زمان همه چدیدآسمان، دقت نکرده بودم، چون آن زمان می

کردم روزی برای دیدن قطره برایم عادی بود و هیچ گاه فکر نمی
قطره اشک از چهره ی ابر ها اینگونه با حسرت از پشت پلکانم به 

 .بارش باران نگاه کنم

از باران متنفر بودم؛ از اشک هم، از ابر هم، از آب هم، از عشق 
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 ....هم، از او هم

با کوبیدن آن به لوالی آهنین، روی زمین پنجره را محکم کوبیدم؛ 
سر خوردم؛ صدای قطرات روی زمین، همچون ناقوس مرگ، 

انداخت، به آن کرد، من را به یاد مرگ میمغزم را سوراخ می
روز، روزی که چرخ ماشین برخاسته در هوا معلق ماند و من را 
در دره ی متالطم زندگی ام سوق داد؛ روزی که زندگی ام بر باد 

 .آیدرفت و حتی حاله ای از آن در جلوی دیدگانم به نمایش نمی

ساعتی را همانجا نشستم و به گذشته فکر کردم؛ با صدای در و 
پشت بند آن که رضا داخل شد، واکنشی نشان ندادم، گذاشتم اشک 
ه بهایم زندگی ام را از پشت دیدگانم بشوید، شاید که پاکی و زاللی 

 ...دفن کند؛ شایدآن برگردد و دورویی را 

 !چرا تو تاریکی نشستی؟ -

پوزخندی زدم؛ انگار خودش فهمید برای یک کور دلشکسته، روشن 
 .و یا تاریک بودن سوی چراغ، چندان معنایی ندارد

 :کنارم که نشست، زیر لب گفت

 .ببخشید، منظوری نداشتم -

 .چیزی نگفتی که، من زیادی غیر عادی ام -

 !ا نشستی؟کم چرت بگو، چرا اینج -

 .بارون میاد، یادته؟! اون روز هم بارون می اومد -

 .آره یادمه، روز خوبی نبود -
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اون تصادف باعث شد خیلیا رو بشناسم، مخصوصا عشقی که  -
 .عشق نبود

 .قضاوت نکن -

 !چرا هر وقت چیزی میگم، اینو میگی؟ -

 .چون تو چیزی نمیدونی -

 تا کی باید ندونم؟ -

هدی یو میگم ایمان، قول میدم؛ اما اول باید از مخودم بهت همه چ -
 .کمک بگیریم؛ خوبه که خودش پیدات کرد

 چی بهت گفت؟ -

 .قرار گذاشتم فردا ببینمش، خبرش رو بهت میدم -

 !به این زودی؟ -

 .مثل اینکه خودتم باورت شده که پنج سال زود گذشت -

 ....نه باورم نشده، اما -

تونه ، به این فکر کن که زندگی میبهتره دیگه بهش فکر نکنی -
 .روی خوشش رو هم بهت نشون بده

 :نیشخندی زدم

 .امیدوارم -

 امیر
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با بلند شدن دوباره ی صدای داد و بیدادشان؛ سری از روی تأسف 
 :تکان دادم و گفتم

 .خانم، آقا اینجا مطبه ها، لطفا صداتون رو بیارید پایین -

ا با تیر غضب نگاهشان یکدیگر با داد من، هر دو ساکت شدند و تنه
دریدند؛ دخترشان که تنها پنج سال داشت، در گوشه ای کز را می

لرزید و به رفتار بچگانه ی پدر و مادرش کرده بود بر خود می
نگریست و گریه میکرد؛ به او نگاهی کردم، خدایا حکمتت را می

شکر، من و حلما در آرزوی داشتن یکی از اینها روز و شب را 
یشمردیم و تمام مهر مادر و پدری مان را نثار دارا و نورایی م

کردیم که تمام وجودم بودند؛ اما اینها، قدر این طفل معصوم را می
 .دانستندنمی

بی توجه به پدر و مادرش که همچنان زیر لب به یکدیگر ناسزا 
گفتند؛ به او چشمکی زدم تا به سمتم بیاید، با دیدن شکالت دستم می

کی که نثارش کردم، لبخند دلنشینی زد و به سمتم آمد، و چشم
 .شکالت را دستش دادم و گونه اش را بوسیدم

 :رو به او گفتم

 دخترم اسم قشنگت چیه؟ -

شکالت را در دهانش چرخاند و موهای طالیی اش را به پشت 
 :گوش فرستاد و با لحن بامزه اش گفت

 .آتوسا -

  !مثل شما دارم؟ ختر خوشگلدونستی من هم یه دآتوسا جان، می -
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 !واقعا؟ -

 .بله، اتفاقا خیلی دنبال هم بازی میگرده -

 !میشه با هم بازی کنیم؟ -

 .بله چرا که نه -

 !شما هم توی خونه با مامانش دعوا میکنین؟ -

با این حرف دخترک، پدر و مادرش خیره به دخترشان، مسکوت 
ا رترک را بوسیدم، او ماندند؛ من اما خیره به دو موجود مقابلم، دخ

 .به بیرون از اتاق هدایت کردم و از منشی خواستم تا مراقبش باشد

 :رو به آنها گفتم

میدونید با بچه بازی شما، اولین کسی که ضربه میخوره همین  -
 !طفل معصوم؟

با عصبانیت خودکارم را به گوشه ای هل داده و نامه را دستشان 
 :مدادم؛ رو به آنها با کالفگی گفت

خواستم نامه ی طالقتون رو امضا کنم، اما به خاطر اون بچه می -
کنم، برید یه گوشه بشینید و با خودتون فکر کنید؛ این کار رو نمی

 جدایی بهتره یا سازش و آینده ی بهتر برای اون بچه؟

در  نامه را جلوی آنها گرفتم، مرد نامه را گرفت و دقایقی بعد اتاقم
 .سکوت معلق ماند

زور خستگی پوفی کرده و به صندلی تکیه دادم؛ سر و کله زدن  از
با این موجودات اعصاب درست میخواست که روز به روز تحلیل 
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 .رفتمی

 .با هماهنگی با منشی به سمت خروجی رفته و آنجا را ترک کردم

ساعتی بعد نیز در داخل نجاری و پشت میز مربوط به خود نشسته 
رویم کار میکردم؛ با صدای ناهنجار  بودم و روی طرح جدید روبه

یکی از دستگاه ها، سریع واکنش داده و طرح را به گوشه فرستاده 
و به سمت محل صدا رفتم؛ صدا از ناحیه ی دستگاه شماره دو بود، 

با نزدیک شدنم؛ متوجه ی قطعه ی گیر کرده در دستگاه شدم، به 
ور دستگاه سرعت دستگاه را خاموش کردم و رو به امید که اپرات

 :بود، عصبی گفتم

م هحواست کجاست امید، یکبار دیگه اینجوری فشار به تیغه بیاد؛  -
شکنه، این به درک؛ تیغه بشکنه تکه چوب پرت میشه، هم ابزار می

 !بره تو چشمت جواب مادرت رو من چی بدم؟

 :شرمنده سرش را پایین انداخت و گفت

 .شرمنده داداش -

 .خواماس جمع میخوام، حوشرمندگی نمی -

نگاهی به سرعت دستگاه انداختم سپس نگاهی دیگر به قطعه ای که 
 :کار ظریف کاری داشت؛ با همان لحن رو به جالل کردم و گفتم

 .جالل بیا رو دستگاه دو -

 :امید ناراحت گفت

 .اوستا، ببخشید قول میدم حواسم بیشتر جمع باشه -
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با این سرعت سرسام حواست اگه جمع بود کار ظریف کاری رو  -
 !آور نمی بردی جلو؛ مگه دنبالت کردن؟

آورد؛ اما من متوجه مهدی او هنوز در پی توجیه کارش، دلیل می
خیال اتفاق افتاده، در جای نشسته و به چوب جلوی دستش شدم که بی

نگرد؛ سری از روی تأسف تکان دادم خیره شده و غمگین آن را می
 :و رو به امید گفتم

فهمی روی هر کار چه سرعتی رو پیش ببری، کار با دستگاه تا ن -
 !ممنوعه امید، فهمیدی؟

 :کمی مکث کردم و برای راحتی خیالش گفتم

 نترس، کاهش حقوق نداری ولی یکبار دیگه بی دقتی کنی، اونوقت -
 .کنممثل االن برخورد نمی

 :امید لبخندی زد و گفت

 .خیلی آقایی اوستا -

 :با همان جدیت گفتم

 .برو سر کارت، سریع -

با رفتن او، به سمت مهدی رفتم؛ مردک آنقدر غرق خود بود که 
حتی حضورم را حس نکرد؛ خط کش داخل دستم را بر روی میزش 

 :کوبیدم و رو به او گفتم

 !غرق نشی -

هول شده، به پشتی صندلی تکیه داد که چوب از داخل دستش سر 
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 .خورد و به پایین سقوط کرد

 :از تکه چوب افتاده بر زمین گرفتم و رو به او گفتمنگاهم را 

 !چته؟ -

 :با تته پته، نگاهش را از من گرفت و تکه چوب را برداشت و گفت

 .ه....هیچی -

 :سری تکان دادم و گفتم

 !هیچی؟ -

 .آره بابا، چیزی نیست، تو....تو برو به کارت برس -

گاهم کرد، صندلی کنارش را کنار کشیدم که چشمانش گشاد شد و ن
 :سری تکان دادم و گفتم

 !چیه نباید بشینم؟ -

 .چرا داداش، بشین -

و با گفتن این حرف، میخ داخل دستش را برعکس روی قطعه 
گذاشت، خواست با دریل به جان چوب بیفتد که دریل را از دستش 

 :کشیدم و با تشر گفتم

 .ینو ببینمکنی مهدی، بده من ائه چکار می -

 ن دستم بود، نگاهی انداخت و چیزی نگفت که ادامهبه دریلی که اال
 :دادم

معلوم هست چتونه شما امروز؟! حاال امید تازه وارده هیچی، تو  -
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 !چی مهدی؟

سیبک گلویش به سختی تکان خورد، چشمانش پر شد و از جایش 
بلند شد؛ متعجب به او که یکدفعه دگرگون شده بود، نگریستم که 

از « ببخشیدی» ی صندلی قرار داد و با روپوشش را در آورد و رو
 :آن جا دور شد، متعجب به رفتنش خیره شدم و صدایش زدم

 !کجا مهدی؟ -

اما با کوبیده شدن در پشت سرش، جوابم را گرفتم؛ او امروز حال 
 .درستی نداشت و این نگران کننده بود

حسن که مقداری چوب را در دست داشت و برای جالل و امید 
 :رم ایستاد و رو به من گفتمیبرد، کنا

 .امروز حالش خوب نبود -

 :رو به او گفتم

 چیزی به تو نگفت؟ -

 .نه داداش، از ظهر که اومده یه راست رفت سر کارش -

 :سری تکان دادم و به مسیر رفتنش نگاه کردم، زیر لب گفتم

 .بهش سر میزنم -

و با خستگی سر از روی سطح کار برداشتم که حسن به سمتم آمد 
 :گفت

 .خسته نباشی داداش -
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 .سالمت باشی عزیزم، تو هم خسته نباشی -

 .زنده باشی؛ من دیگه میرم -

به سالمت، امید رو میرسونی دیگه؟ مادرش زنگ زده، فردا هم  -
 .امتحان داره

 .آره دادا، خیالت تخت -

 .دستت درد نکنه، اجرت با خدا -

 .سالمت باشی، من دیگه برم؛ یا علی -

 :ا در دستش که دراز شده بود، گذاشتم و گفتمدستم ر

 .خدا به همراهت، یا علی -

 سپس به سمت در رفت و از همانجا امید را صدا زد؛ با رفتن امید و
 واو که آخرین نفرات بودند؛ نگاهی به ساعتم انداختم؛ هفت شب بود 

فهمیدم امروز چش بود و تا این موقع مهدی برنگشته بود؛ باید می
 .داشتا فردا فکر و خیال دست از سرم برنمیگرنه ت

گردم و بنابراین به با حلما تماس گرفتم و گفتم کمی دیرتر برمی
سمت خانه ی مشترکش با حامد رفتم، از زمانی که خانه گرفته بود، 

با حامد هم خانه شده بود؛ این پیشنهاد خودش بود و حامد نیز 
ول خودش خلوت ما را به استقبال کرد، چرا که حامد از اینکه به ق

خواست که مستقل هم ریخته است، ناراحت است و از این طریق می
 .باشد؛ من و حلما نیز مخالفتی نکردیم تا او راحت باشد

به خانه شان که رسیدم، ماشین را پارک کرده و به سمت خانه رفتم؛ 
زنگ در را که زدم، در با تقی باز شد و به سمت طبقه دوم که محل 
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تشان بود؛ حرکت کردم؛ حامد دم در ایستاده بود که با دیدنم سکون
 :لبخندی زد و گفت

 .سالم داداش، خوش اومدی -

 !سالم حامد عزیزم، چه خبرا؟ -

 !سالمتیت، راه گم کردی -

 .امروز ندیدمت دلم برات تنگ شده بود -

 .شرمندم، از کم سعادتی کنه -

شستم، تکیه به به سمت پتوی گوشه ی سالن کوچکشان رفته و ن
» پشتی دادم؛ چشمانم را از خستگی روی هم گذاشتم و زیر لب 

 :گفتم، که حامد با لبخند نگاهم کرد و گفت« آخیش 

 !حسابی خسته میزنیا؟ -

 بله دیگه، از صبح با یه زن و شوهر زبون نفهم سر و کله زدم؛ -
ظهرم اومدم نجاری، امید خرابکاری میکنه؛ آقا مهدی هم که تو 

 .روتهپ

 :به سمت آشپزخانه رفت، در همان حال گفت

 !چی کار کرده مگه؟ -

 جریان را برایش گفتم که با خنده، سینی به دست آمد و کنارم نشست
 :و گفت

 .بزن روشن شی -
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 :لبخندی زدم و لیوان چای را برداشتم و گفتم

 .باتریم رو به خاموشی بود، دمت گرم -

 :با لبخند گفت

 !که نکردی؟نوش جونت، دعواش  -

 .نه بابا، من بلد نیستم دعوا کنم -

 .واقعا هم بلد نیستی امیر -

 .اما اومدم گوش مهدی رو بپیچونم -

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !چرا؟ -

 .بود چون که یجوریش میشه، امروز تو لک -

 :سری تکان داد و گفت

یه اومد یخچال رو خالی میکرد، امروز که اومد آره، هر وقت می -
 .راست رفت تو اتاق

 :نگران، چای نصفه ام را توی سینی گذاشتم و گفتم

 !تو اتاقه؟ -

 .آره -

 :دستی روی شانه اش گذاشتم و گفتم
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 .میرم پیشش -

 :سری تکان داد و گفت

 .آره برو، شاید به تو جواب داد -

سری تکان دادم و به سمت اتاق رفتم و در زدم؛ پاسخی که نیامد، 
 :، که گفتوارد اتاق شدم

 .خوامحامد دادا، گفتم که چیزی نمی -

 !مرد حسابی تو نفهمیدی من اومدم؟ -

از روی زمین که یک وری افتاده بود، بلند شد و بالشت زیر سرش 
را به کناری انداخت، با نگاهی به من؛ دور چشمانش دستی کشید و 

 :از جایش بلند شد و گفت

 !سالم داداش، تو کی اومدی؟ -

کمرش گذاشتم و به سمت همان پتویی که رویش دراز  دستی پشت
 :کشیده بود، رفتم و روی آن نشستم؛ رو به او گفتم

 .اوال علیک سالم، دوما همین چند دقیقه پیش -

هول زده چند لباسی که روی هم افتاده بود را از روی زمین 
برداشت و مشغول جمع شدنشان شد و همانطور نامرتب آنها را 

انبار لباس روی هم چیده شده داشت، گذاشت؛ در  درون کمدی که
 :را نثارم کرد که گفتم« خوش آمدی » همان حال 

 .مهدی بیا بشین ببینم -

لباس داخل دستش را فشرد و در جایش ایستاد اما تعلل نکرد و بدون 
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 :اینکه نگاهم کند، گفت

 .بزار برات چای بیارم، میشینم -

 .خواد مهدی، حامد آوردنمی -

ی نگفت و به آرامی سمتم آمد و کنارم نشست؛ نفسی گرفتم و به چیز
 :چهره ی غمگین و بی روحش نگاهی انداختم؛ رو به او گفتم

 !چی شده مهدی؟ -

 :با نگرانی رو به من گفت

 چیزی نشده داداش، مگه باید چیزی بشه؟ -

 .قیافت که اینجوری نمیگه -

 .نه طوریم نیست -

 :با کمی تعلل گفتم

 !دیدی؟ زهرا خانم رونکنه  -

 :متعجب گفت

 !دیده باشم، چه کار به ناموس مردم دارم؟ -

پس چیه مهدی؟! چته امروز، حواست سر کارتم نبود؛ اگه چیزی  -
 .شده بگو

 :کالفه دستی پشت گردنش کشید و شمرده شمرده گفت

 .چیزی نیست امیر، واقعا چیزی نیست -
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 .....خب -

 :ناگهان داد زد و گفت

 .چیزی نیست، خب چیزی نیست دیگه وقتی -

متعجب از عصبانیت غیر منتظره و بی سابقه اش؛ سکوت کردم و 
تنها نگاهش کردم؛ از فشار عصبی سرخ شده بود، اما متعجب تر از 

همیشه قطره اشکی بود که از حصار چشمانش راه پیدا کرد و ته 
 :ریشش را مرطوب کرد؛ با شک و بهت رو به او زمزمه کردم

 !هدی؟م -

اما مهدی غمگین و عصبی به نقطه ی مقابلش زل زده بود و چیزی 
گفت گفت، بیش از این ماندن را جایز ندانستم، وقتی چیزی نمینمی

 وحتما برای گفتنش نیاز به زمان داشت، بنابراین از جای بلند شده 
به سمت در اتاق رفتم؛ دستم را که روی دستگیره گذاشتم، زمزمه 

 :کرد

ن به د داداش سرت داد زدم، مدنیه که دلتنگه شهابم برای همیببخشی -
 .هم ریخته بودم

 :با غم نگاهش کردم، رو به او گفتم

 .هر وقت نیاز به صحبت داشتی، من هستم -

 سپس در را باز کردم و از اتاق خارج شدم، به سمت حامد رفتم و با
 :لبخندی تلخ رو به او گفتم

 .ری بهتون بزنممن دیگه میرم، اومدم فقط س -
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 .بشین داداش، اجازت رو از حلما میگیریم -

 .متلک میگی داداش، خواهر شما سرور ماست، باید هم اجازه بده -

 .ای بابا، حاال یه شب رو بد بگذرون -

خواستم چیزی بگویم که در اتاق باز شد و پشت بند آن مهدی که 
 :من گفت بیرون آمد، نگاه هر دوی ما به سمتش کشیده شد، رو به

بمون داداش، دلم برای املت هات تنگ شده؛ هر چند که گوجه  -
کرد، اما جورش رو من میکشم؛ یه امشب هاش رو شهاب خورد می

 .رو بد بگذرون

نگاه غم زده ام را به اویی که این حرف را زد سوق دادم؛ نبود 
شهاب این بار دل مهدی را هدف قرار داده بود و فضای دلش را از 

م خودش خفقان آور کرده بود؛ شاید ماندنم، این غم را روی دوشنبود 
 .ا بزدایدرریخت تا کمی از غم دل او می

دستانم را برای به آغوش کشیدنش باز کردم، به سمتم آمد و سرش 
را روی شانه ام گذاشت و کمی بعد این شانه ام بود که از جبر 

 .روزگار خیس شد و غم نگاه حامد را شکار کرد

بخند صدای دلنشین بچه ها را از پشت گوشی گوش دادم و رو به با ل
 :حلما گفتم

رسم ببخشید دیگه، امشب مهدی و حامد نذاشتن بیام؛ یکم دیر تر می -
 .خونه

م هعیبی نداره، تو ساختمون که تنها نیستیم، چند خانواده دیگه  -
 .هستن؛ بمون پیششون
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 قت شما اونجا تنهانمیشه که، من پیش دو تا گندبک بمونم اونو -
 .باشی؟! میام آخر شب، اما یکم دیر میشه، گفتم نگران نباشی

ممنون که گفتی، مواظب خودت باش؛ نگران ما هم نباش، پیش  -
 .بچه ها بمون امشب

 .نه میام، نخواب تا بیام -

 :لبخندش را حتی از پشت تلفن احساس کردم، چرا که لب زد

 .خوابم تا بیاینمی -

 .احافظمیام، خد -

 .خداحافظ -

گوشی را قطع کردم و با لبخند به ماه داخل آسمان که با درخشش 
خود میان انبوه ستارگان ریز و درشت که در کنارش به رقص در 

فروخت؛ آمده بودند، در حال خودنمایی بود و برای دیگران فخر می
همچنان نگاهش میکردم که مهدی دستی روی شانه ام گذاشت و 

 :گفت

 .مشب رو بد بگذرون داداشیه ا -

 .گذرهپیش دوستان هیچ وقت بد نمی -

با گفتن این حرف روی صندلی پالستیکی روی تراس نشستیم، او 
مشغول ور رفتم به انگشت هایش بود و مشخص بود از به زبان 
و رآوردن مطلبی احساس ناتوانی میکند؛ پایم را روی پایم انداختم و 

 :به او گفتم
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آزارت میده و نمیخوای بگی؛ از صبح مشخصه، چیزی هست که  -
 .اصال مدتیه اینجوری هستی

 :نفسی عمیق کشید و دستی به ته ریشش کشید و گفت

م راستش یه اتفاقی افتاده، اتفاقی که گیجم کرده؛ اتفاقی که ه -
ناراحتم کرده و هم خیلی خوشحالم کرده. نمیدونم چجوری بهت بگم؛ 

مان با این اتفاق کنار بیام؛ شاید اون زشاید نیاز به فرصتی هست که 
 .بهت گفتم

 :گیج شده از استداللش گفتم

 !این موضوع مربوط به من میشه؟ -

 .به همه مربوطه امیر، به همه -

 .ترسونی مهدیداری من رو می -

 :پوزخندی زد و گفت

 .جای ترسهم داره -

خب چرا صفر و یک حرف میزنی، یا میخوای بگی یا تردید  -
 کنی چرا؟؛ نصف جون میداری

م؛ چون از چیزی که دیدم مطمئن نیستم؛ نیاز دارم تا بیشتر بدون -
 .اینم که بهت گفتم این بود که بفهمی این حالم دلیل داره

 .نگرانم کردی اما -

 .اتفاق نگران کننده ای قرار نیست بیفته امیر -
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مان خواستم چیزی بگویم که حامد با ماهی تابه حاوی املت به سمت
آمد و آن را روی میز مقابلمان گذاشت و انگشتانش را با زبانش 

 :پاک کرد و گفت

د که اینم املت امیر پز، فقط من از روی شعله برش داشتم؛ بفرمایی -
 .سرد شد

مهدی واکنش نشان داد و از او تشکر کرد اما من خیره به او، در 
های آن ها فکر فرو رفتم؛ مزه ی شام را نفهمیدم هیچ، حتی صحبت 

 .و چگونه رسیدنم به خانه در طوفانی از افکاری منفی غرق شد

 خانه در تاریکی ها فرورفته بود و تنها نور چند آباژور موجود در
کرد؛ با بستن در خانه، در سالن، روشنایی اندکی برای دید ایجاد می

جایی روبه روی آشپزخانه و در تاریک ترین نقطه ی سالن نشستم 
فرو رفتم؛ مهدی امروز مهدی هر روز نبود و حتی و به فکر 

خودش هم به این موضوع اعتراف میکرد و اعتراف او نیز نگران 
 .کننده بود

توانست من را از اوهام و اما تنها صدای چرخ ویلچر او بود که می
 نگرانی هایت برهاند؛ نزدیکم که شد قبل از اینکه چیزی بگوید، رو

 :به او گفتم

تونه قلب رو هیچ وقت بهت نگفتم، ولی تنها چیزی که میشاید این  -
من رو آروم کنه، صدای همین چرخ ویلچریه که وقتی میام توی 

 .شنومشخونه می

چیزی نگفت و تنها با نگاه معصومش که درون چادر نماز فیروزه 
رنگش میدرخشید، خیره ام شد؛ همچون خودش خیره در چشمان 
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 :طوسی رنگش، زمزمه کردم

دای این چرخ ها، به من زندگی میده؛ نشون میده که هستی، ص -
نشون میده هنوز کسی هست که منتظر اومدنم هست، نشون میده که 

 .هنوز خدا دوسم داره

لبخندی زد و دستش را داخل موهایم فرو کرد، چشمانم را از روی 
آرامش روی هم گذاشتم تا حرکت موج وار دستهایش درون موهایم 

شود و روحم را به پرواز درآورد؛ دو دستش را  به آرامش بدل
گرفتم و بر کف آن بوسه زدم، دستانش را روی چشمانم گذاشتم و 

انگشتانش را بوسیدم؛ جلو رفتم و او را در آغوش گرفتم و سرش را 
از روی چادر بوسیدم؛ او تنها مأمن آرامشم بود؛ تنها چیزی که 

 .داشتم

 :با عشق زمزمه کرد

 .دوستت دارم -

 :من نیز همچون خودش، لب زدم

 .دوستت دارم -

خواست تا عصبانیت دانستم میانگشت کوچکش را جلو آورد، می
خواست بفهماند که پشیمان است ، چند روز پیش را جبران کند، می

خواست بفهماند که او نیز از وضع به وجود آمده ناراحت است می
یز با در آغوش اما از سرزنشش منظوری نداشته؛ بنابراین من ن

سپردن انگشت کوچکش درون انگشت کوچکم؛ اطمینانش دادم که 
 .از او دلگیر نیستم
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  ایمان

شلنگی طویل و کلفت را درون دستم نگه داشته بودم و با فشردن 
انگشت اشاره ام روی دهانه اش، سعی در پخش آبی بودم که با 

عی در فشار از دهانه اش خارج میشد؛ آب درون شلنگ با عجله، س
خروج از درون جای تنگ و تاریکی که در آن اسیر بود، داشت و 

در تقال بود تا زودتر بر روی گلبرگ های سبز و تشنه ی صبح 
تابستانی بنشیند، اما من با فشردن انگشتم مانع از خروج دریای 

متالطمش بودم و بیش از پیش عصبی اش میگردم؛ چرا که با فشار 
گشتم، قدرت نمایی میکرد؛ اما گل ها بیشتری سعی در پس زدن ان

نیز از به در آغوش کشیدن قطرات آب، زیادی خوش بودند چرا که 
بیش از قبل خود را تکان داده و به این طرف و آن طرف 

رقصیدند؛ اما تنها چیزی که باعث شد، باغچه ی آقای فتحی به می
آرزویش برسد، صدای استکان های درون سینی در دست ریحانه 

 ، که جابه جا میشدند و خبر از بیدار شدن اهالی خانه و آمادهبود
داد؛ شلنگ را درون باغچه رها شدنشان برای صرف صبحانه می

کرده و به سمت شیر آب رفته و درجه ی آن را کم کردم؛ سپس به 
سمتش رفتم و در جایی که همیشه تخت قرار داشت، رفتم؛ روی آن 

 :نشسته و رو به او گفتم

 !ه خیر آبجی، عجیبه که صدای جیغ جیغوت رو نشنیدمصبح ب -

 :خیلی بی حوصله تنها گفت

 .صبح به خیر -

سرم را از روی تعجب اندکی باال برده و به قصد دیدنش، گردنم را 
 :کشیدم و به رو به رویم زول زده و گفتم
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 !خوبی؟ -

 .اوهوم -

 !چرا اینقدر بی حوصله؟ -

 !حوصله ندارم ایمان -

 !خودمم فهمیدم، میگم چرا بی حوصله ای؟اینو که  -

 .چون با رضا دعوام شده -

 !ای بابا، دوباره واسه چی؟ -

 .هنوز نیومده داره میره، کو تا من دوباره ببینمش -

قت تا چشم رو هم بذاری دوباره برمیگرده، مهم اینه که هر چند و -
 .بینیشیکبار می

 بردم تا چایی که او با گفتن این حرف، آهی از ته دل کشیدم و دست
 ریخته بود، را بردارم؛ قصدم را که دانست، چای را دستم داد و با
 :تشکری از او مشغول نوشیدن شدم؛ مدتی نگذشت که با تردید گفت

که  رضا گفته که مهدی نامی باهاش قرار گذاشته، میتونیم تا مدتی -
قرار  رضا نیست با هم دنبال برادرت بگردیم؛ دفعه ی قبل که با هم

تونیم پیداش گذاشتن مهدی که چیزی نگفت اما این بار خودمون می
 .کنیم

و اهیجان زده سرم را بلند کردم تا بیشتر به حرفهایش دقت کنم؛ اما 
 :نزدیکتر آمد و به آرامی گفت

میتونم تعقیبش کنم، وقتی جای مهدی رو فهمیدم؛ با هم میریم پیش؛  -
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 !چطوره؟

 :رونی ام زدم و رو به او گفتملبخندی از روی خوشحالی د

دفعه ی قبل که با هم قرار گذاشتن مهدی که چیزی نگفت اما  -
 .برخالف همیشه، دلم میخواد رضا زودتر بره ماموریت

 :ریحانه با شنیدن این حرف، عقب کشید و با اعتراض گفت

 !دلت میاد؟ -

 .پس چی که نمیاد؟! نمیدونی که چه قدر دلم میخواد ببینمش -

هایش را روی زمین رها کرد و خود را روی تخت کشانید و  کفش
نشست، این را از تکان خوردن های تخت چوبین زهوار در رفته ی 

ه کداخل حیاط فهمیدم، اما چیزی نگفتم چرا که با هیجان و با دهانی 
 :پر بودنش از نحو صحبت کردنش مشخص بود، گفت

ه ه برادر داشته، چبه نظرت... داداشت بفهمه که این همه سال ی -
 !حالی میشه؟

نگاهم را به نقطه تاریک مقابلم دوختم، نقطه ی تاریکی که مثل 
گذشته ام، سرشار از سیاهی بود و من تنها تاریک بودنش را 

دانستم، ماهیتش برایم پنهان بود؛ من نیز گذشته ام چون نقطه ی می
م چرا از دانستدانستم، نمیمقابلم سیاه بود؛ ماهیتش را نیز نمی

و برادرم، از ریشه ام و از تمام گذشته ام مخفی شده ام؛ اما اگر ا
دانست برادر دارد؛ و برادرش من هستم، آیا برادرش را خواهد می

  !پذیرفت؟

 :لیوان چای را روی سفره گذاشتم و رو به او گفتم
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 .دونمنمی -

به نظر من که خیلی خوشحال میشه، آخه مگه میشه کسی داداش  -
 !مان رو دوست نداشته باشه و از بودنش خوشحال نباشه؟ای

فعال که این طوره، همون داداش ایمانت رو از زندگیشون پرت  -
 !کردن بیرون، نخواستنش؛ شاید اون هم نخوادش

 .کم چرت بگو اول صبحی -

با لبخند به سمت رضایی برگشتم که صدایش کمی دور تر از ریحانه 
 :گفت ز به تبعیت از برادرشرسید؛ ریحانه نیبه گوش می

 .آره داداش، این همیشه چرت میگه -

 :رضا که به ما پیوست، رو به من گفت

یکم دندون روی جیگر بذار، از ماموریت که برگشتم؛ قول میدم  -
 .که برادرت رو پیدا کنی

 تو اگه خوش قول بودی، توی این چند سال پیداش میکردی، من به -
 .ادت دارمامروز و فردا کردن هات ع

 :ریحانه نیز گفت

 .راست میگه بیچاره، هی چرت و پرت تحویل ما نده رضا -

این دفعه راست و حسینیه؛ جدی میگم، پروندت رو خودم رو کار  -
 .میندازم؛ قول قول

سری تکان دادم، به قول ریحانه خودمان باید دست به کار میشدیم، 
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 .غول شدیمبرای همین بود که دیگر چیزی نگفتیم و همگی مش

تند؛ دقایقی بعد بود که ماه بانو به همراه آقای محبی نیز به ما پیوس
پس از ساعتی بعد دوباره تنها شدم؛ چرا که هر کسی به دنبال کار 

خود به گوشه ای رجوع کرده و ایمان را به حال خود رها کرده 
 .بودند

  

چند روز بعد بود که رضا برای ادامه ی ماموریت کاری خود به 
 .جنوب سفر کرد و خانه ی خانواده ی محبی را سوت و کور

کودک نو پا بر سر هم شده و  تا رضا بود، ریحانه و رضا مثل دو
افتند و با یکدیگر را اذیت میکردند، مثل سگ و گربه به جان هم می
آوردند، کل کل های بی مورد خود، داد ماه بانوی بیچاره را در می

ساکت و صامت به دعوای همسر و اینجا بود که آقای محبی 
نگریست و تنها با لبخند نظاره گرشان بود؛ همین فرزندانش می

موجب میشد که ماه بانو عصبی تر شده و نگاه عصبی اش را حواله 
همسرش کند؛ این را به راحتی میشد از زخم زبانی که نثار هم 

 .کردند، فهمیدمی

ن همراه داشت که تنها ماما رفتن این بار رضا با خود حکمتی را به 
ون و ریحانه آن را درک میکردیم؛ از لحظه ای که او رفته، تا به اکن

کشیدیم که چگونه با مهدی که نصفه شب بود با ریحانه نقشه می
 .مالقات داشته باشیم

 .به نظرم خودت راست و حسینی برو جلو و بگو من ایمانم -

اول باید بفهمم زنم خوام اینجوری پیش برم، من خب ریحانه نمی -
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 .کجاست

 !مگه مهدی میدونه؟ -

 :بی توجه به حرف او، ادامه دادم

 .اول باید برادرم رو پیدا کنم -

 !من نفهمیدم، تو باالخره زنت رو میخوای یا برادرت رو؟ -

جوابش را ندارم، از جای برخاستم و به سمت پنجره ی داخل اتاق 
ه لحظه ای بعد با لبخندی ک رفته و آن را باز کردم؛ کمی فکر کردم،

بر لبهایم شکل گرفته بود که حاکی از جرقه ی ناگهانی شکل گرفته 
 :بود، به سمتش برگشتم و رو به او گفتم

 .یه فکری دارم -

 !چه فکری؟ -

................... 

با ایستادن تاکسی، چوب سفید رنگم را با زمین داغ ظهر تابستان 
فش مشکی رنگم بود که بر زمین زیر تماس دادم و پس از آن این ک

 پایش بوسه میزد و بعد منی بود که در مقابل ساختمان روبه رویمان
 .به همراه ریحانه ایستاده بودیم

به نظر ساختمان بلندی می آمد چرا که سایه ی ایجاد شده بر 
دزدید و مانع از صورتم، نگاه زیرکانه ی آفتاب به چهره ام را می

 :میشد؛ رو به ریحانه گفتمچشمک های مداومش 

 چند طبقه است؟ -
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 :با کمی مکث گفت

 .یه بالکن داره فقط، طبقه پایین از باال مجزا است -

 :پوزخندی زدم و گفتم

تونستم تصور کنم کجا اگه آدرسش فرق نداشت، بی برو برگرد می -
 .هستیم

 .انگار قبالً مشابهش رو دیدی -

 .بینمقته که نمیاین چندان خوب نیست که من خیلی و -

 .بهتره بریم، شاید که دوست داشته باشه حقایق رو زودتر ببینی -

سری تکان دادم و دیگر چیزی نگفتم، به کمک ریحانه به سمت 
 .ساختمان مقابلمان رفتیم

فشردن دکمه ی زنگ با باال رفتن تپش های قلبم همراه شد، انگار  
وشه ای برای خود او نیز در صدد همراهی با من بود، قلبم در گ

فشرده میشد و دوباره به حالت قبل برمیگشت و با تپش های خود به 
دنبال یافتن راهی برای کاهش اضطراب خود، این طرف و آن 

طرف قدم میزد؛ اما با سکوتی که عایدمان میشد، کم کم از سرعت 
قدم های خود، کاست به گونه ای که به حالت عادی قبل برگردد؛ 

لحظه ای دست یافته بود، اینکه بگوید امروز  گویی به آرامش
زمانش نیست و باید روزی دیگر به سراغ اهالی خانه برگردد؛ 

 :بنابراین رو به ریحانه گفتم

  !تو مطمئنی که درست اومدیم؟ -

آره بابا، من خودم دیدم که همین جا پیاده شد و رفت باال؛ حاال  -
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 .بذار یه بار دیگه زنگ میزنم

 :زدم با تردید لب

 !میخوای یه روز دیگه برگردیم؟ -

وبه رو ای بابا ایمان، امروز نه؛ فردا، باالخره که باید باهاشون ر -
 .شی

 :درمانده با کمی مکث رو به او گفتم

 .دوباره زنگ بزن، اونقدر بزن که بردارن -

خوشتیپ، زدم؛ خب کسی نیست توی خونه؛ به نظرم منتظر  -
 .بمونیم که برگردن

جوابش را بدهم که با صدای کسی؛ شوک زده مکث کرده؛ خواستم 
 :اما بعد با آرامشی طوفانی به سمت صدای آشنا چرخیدم

 !با کسی کار دارید؟ -

 مرد مقابلم با دیدنم، شوکه شده، عقب عقب به سمتی مخالف جایی که
شنیدم قرار داشتیم، حرکت کرد؛ این را از صدا زدن های ریحانه می

گناه چوب بی ا من در جای خود ایستاده و تنها دستهفهمیدم؛ امو می
فشردم و برای شنیدن کلمه ای از زبان مرد مقابلم، را در دستانم می

اخم کرده و تمام تمرکزم را درون گوشهایم ریختم تا اندکی از 
اصوات ناهمگونی که از دهانش خارج میشد را بفهمم؛ اما او زیادی 

کرد، شوک وارد شده به او ناشی در یاری کردن به من مقاومت می
 از دیدن ناگهانی من آن هم پس از این همه سال، آنقدر قوی بود که

 .نیمچه مرد مقابلم را اینگونه به هم بریزد
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با تکان خوردن های شانه ام توسط ریحانه، به خود آمده و دست از 
 :تمرکز کشیدم و توجهم را به او دادم

 ره، چه کار کنیم؟ایمان، بنده خدا رنگ و رو ندا -

 :بی توجه به او، به سمت نیمچه مرد مقابلم رفتم و رو به او گفتم

 !آقا حالتون خوبه؟ -

 :مرد با تته پته گفت

 ....نه، ت.....تو..... نباید .....نه -

 .مثل اینکه حالتون خوب نیست -

 ....ش....ش.....با.....باور.....با -

شده و کف کوچه ی خلوتی  و با گفتن این کلمات نیمچه مرد بیهوش
 که در آن گیر افتاده بودیم، افتاد؛ با بیهوش شدن او، ریحانه با

 :دلهره؛ آستین لباسم را در دست فشرد و گفت

 .ایمان، این بیچاره پس افتاد؛ یه کاری کن -

 :عصبی پیشانی دردناکم را ماساژ دادم و رو به او غریدم

 !توی کیفت آب نداری؟ -

 .بیا یه فکری کنیم؛ االن کس و کارش پیدا میشنآبم کجا بود،  -

 .برو در خونه همسایه رو بزن، من ببینم چش شد -

 .از دست تو ایمان، کاش یکدفعه نمی اومدیم -
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 .نگران نباش، این شوک برای همشون الزمه؛ فعال برو آب بیار -

ریحانه فحشی را نثارم کرد و بعد به سمت خانه ی همسایه دوید، 
م هد بود که همسایه نیز با دیدن مردی افتاده بر زمین آن دقایقی بع

در وسط کوچه؛ از روی کنجکاوی خود را به کوچه کشاند، مردی 
کرد، که در حال گذر از کوچه، پالستیک خریدی را با خود حمل می

با نگاهی کنجکاو و شک آمیخته در چشمانش، به صحنه ی مقابل 
 :چرا که رو به او گفت خیره شد، این را ریحانه فهمیده بود

حال  آقا چرا وایسادی و نگاه میکنی؟! تو رو خدا بیا؛ این آقا از -
 .رفته

ه مرد که شرایط را طوری دید که بتواند بیشتر سر از اتفاق پیش آمد
درآورد؛ پالستیک خریدش را گوشه ای گذاشت و به سمت نیمچه 

داده بود؛ مرد رفت و به کمک بطری آبی که زن همسایه به ریحانه 
سعی در به هوش آوردن او کرد؛ این را از ضربه های پی در پی 

 .دنواخت، میشد دریافت کرکه بر صورت او می

بی حوصله به گوشه ای رفتم و به کمک ریحانه روی پله ای که 
جلوی در خانه ای تعبیه شده بود، نشستم؛ آفتاب ظهر تابستان بر سر 

ا ضربه های بی امانش و صورتم شالق میزد و مغز سرم را ب
سوراخ میکرد، دعا دعا میکردم تا نیمچه مرد به زودی به هوش 

بیاید و من را از این جهنمی که درش قرار گرفتم، نجات دهد؛ اما 
دعای من حتی به آسمان نرسیده او به هوش آمد و پس از به هوش 
آمدنش سرش را به طرفین گرداند؛ ریحانه با بهت تمام حرکات او 

ایم گوشزد میکرد؛ به او گفته بودم که ریز به ریز اطرافم را را بر
برای رصد نیاز دارم و او نیز همچون شاگردی تعلیم یافته، تمام 
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 .جزییات را برایم شرح میداد

ه نیمچه مرد که به هوش آمد، به سختی از جای برخاسته و با دیدنم ک
؛ قدم در گوشه ای برای خود نشسته ام؛ آرام آرام نزدیک میشود

رسند؛ شوند، عجیب آشنا به نظر میهایش که بر زمین کوبیده می
نزدیک و نزدیک تر شد؛ به گونه ای که سایه اش مانع از ضربه 
ند های ممتد آفتاب سوزان بر سر داغ دیده ام شده و این برایم خوشای

 .بود

مسکوت در جای ایستاده و من حدس میزنم که به منی نشسته و به 
 .زده ام؛ مینگردرو زل روبه

 :کمی بعد با بهت و تته پته زمزمه کرد

 !ام ...امکان....ن....ندا.... نداره -

 :ریحانه رو به او لب زد

 آقا حالتون خوبه؟ -

 :نیمچه مرد با درماندگی گفت

 !نه -

 :ریحانه با ناراحتی گفت

 .قصد ناراحتی تون رو نداشتیم؛ بهتره ما بریم -

 :به ریحانه گفتنیمچه مرد، هیجان زده رو 

 .نه، خواهش میکنم -
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صدایی از کسی شنیده نشد؛ از جای برخاستم، حال سایه ی مرد از 
ین از بین رفته بود و او مقابلم خودنمایی میکرد؛ بلند تر شده بود و ا

هایش که به صورتم میخورد، مشخص بود؛ در گذشته جوانکی نفس
خود و خواهرش  رشد نیافته بود که همچون مردی سالخورده زندگی

را مدیریت میکرد؛ اما اکنون، او مردی برای خود شده بود؛ اما 
هنوز برای من همان نیمچه مرد گذشته بود، همان بزرگ مرد 

 .کوچکی که در کنار هم رشد کردیم

عینک همیشه مهمان چشم هایم را برداشتم و زل زده به مقابلم در 
 :میدهم، گفتمجایی که احتمال میدادم چشمانش را هدف قرار 

 !من رو میشناسید؟ -

با شنیدن صدایم شوک وارد بر او بیشتر شد؛ شاید هم نگاهم برایش 
 ....آشنا بود و شاید هم

او که شوکه بود، به گوشه ای رفت، چرا که دیگر گرمای حضورش 
را احساس نکردم، انگار با موبایلش با کسی تماس گرفت؛ صدای 

فن صحبت میکرد، به گوش وحشتزده اش وقتی با فرد پشت تل
 :رسیدمی

الو، مهدی بیا خونه، همین االن؛ من باهاش صحبت میکنم ولی  -
قط االن باید بیای خونه؛ مهدی، مهدی..... مهدی نذار امیر بفهمه؛ ف
 .خودت رو سریع برسون، چون اگه دیر برسی من دیوونه میشم

لب با مهدی دانم مهدی نام آشنا، رو به او چه گفت، اما او زیر نمی
 :خداحافظی کرد و دیگر به سمت ما نیامد؛ رو به ریحانه گفتم

 !چی شده؟ -
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 !بدبخت کپ کرده، چه نامردی هستی تو؟ -

کردم با مهدی زندگی میکنه، مهدی من رو دیده بود؛ فکر نمی -
 .نه ای مواجه میشمدونستم که با چنین صحنمی

 :لب زد

 .راست میگیا -

 :مه دادکمی مکث کرد و بعد ادا

 .بیچاره نشسته داره نگاهت میکنه -

لبخندی زدم و عینکم را روی چشمانم قرار دادم، مجدد روی همان 
 پله نشستم منتظر ماندم تا مهدی نام بیاید و واکنش او را ببینم؛

صدایی از کسی در نمی آمد، انگار مردم رفته بودند؛ یا شاید هم 
 نگریستند؛ هر چه که بود،ایستاده بودند و به نمایش نیمچه مرد می

 .کردممن سایه ی حضورشان را حس می

به نیم ساعت نکشید که صدایی از انتهای کوچه به گوش رسید و 
پشت بند آن ایستادن ماشین در کمی نزدیک، مقابل درب خانه و بعد 

چه پیاده شدن مردی که نیمچه مرد با او تماس گرفته بود، چرا که نیم
 .دست اشاره اش من را به او نشان داد مرد سراغش رفته و با

که  با اشاره ریحانه، از جای بلند شده و به سمت آن ها رفتم، آنهایی
مطمئنم از بودنم در آن جا؛ بسیار متعجب هستند و سواالت زیادی 

 .پرورانندرا در ذهن خود می

 :و رو به آن ها گفتم با نزدیک شدن به آن ها، لبخندی بر لبانم نشاندم

ین آقا وقتی من رو دید وحشت کرد، چیزی وحشت انگیز در من ا -
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 بینید؟می

ا مهدی نام که من را مقابل خود دید، به آرامی سمتم آمد؛ دستانش ر
باال آورده و روی صورتم گذاشت؛ دستان ضخیم و کاری اش را از 

را که   روی چشمانم عبور داد و ته ریشم را لمس کرد، موهایم
ت تر شده بودند، لمس کرد و آن ها را به هم ریخ نسبت به قبل کوتاه

 :گذشتند؛ با غم زمزمه کردو بعد از دقایقی که به کندی می

ری؛ همه اش فکر میکردم که اشتباه دیدم، اما تو واقعا واقعیت دا -
 .حتی باورش هم سخته

 :بی توجه به احساسات غلیان شده اش، رو به او گفتم

شناسید؛ من اما شما رو ن رو میاون روز توی پارک، گفتید م -
 .م خبر داریداشناسم؛ انگار از گذشته نمی

 :مرد مقابلم بهت زده، رو به ریحانه گفت

 !چه بالیی سرش اومده؟ -

 :نگذاشتم ریحانه چیزی بگوید، رو به او گفتم

 !گفتم از گذشته ام خبر دارید؟ -

 :مرد مقابل سکوتی عمیق کرد و بعد گفت

 .نیمزبا هم حرف می -

سری تکان دادم و این لحظاتی بعد بود که من و ریحانه هر دو روی 
کناره های گوشه ی اتاقک آن ها نشسته بودیم و با شربت بهار 

شدیم؛ گویی نیمچه مرد نارنجی که مهدی تهیه کرده بود، پذیرایی می
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گفت و تنها با همچنان در شوک به سر میبرد که الم تا کام سخن نمی
 .ش اعالم حضور میکردسنگینی نگاه

مشغول خوردن شربت بهارنارنج بودم که مرد نشست و کمی بعد 
 :گفت

 !چه اتفاقی برات افتاده؟ -

 :رو به او گفتم

 .از بچگی دچار این مشکل بودم، مادرزادیه -

 :مرد پوزخندی زد و گفت

 !میخوای باور کنم؟ -

درم جدا از براببین آقا، سالها قبل؛ زمانی که به دنیا اومدم، من رو  -
کردند، چند سال بعد، زمانی که نوجوون بودم از این موضوع با 
ی خبر شدم؛ از زمانی که فهمیدم در به در دنبالشم؛ وقتی من رو دید

م هبا خودم گفتم که حتما من رو با قل دیگه ام اشتباه گرفتی؛ حاال 
 .اینجا هستیم تا برادرم رو ببینم

 :ن گفتمرد که عصبی شده بود، رو به م

 !میخوای این چرندیات رو باور کنم؟ -

لف مثل اینکه راهی که اومدیم بن بست بوده؛ بیخودی وقتمون رو ت -
 .کردیم

 :رو به ریحانه کردم و گفتم
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 .پاشو ریحانه -

 :و با گفتن این حرف، در جای نیم خیز شدم اما نیمچه مرد، لب زد

 .باشه، صبر کن یه لحظه -

 :و به من گفتدر جای نشستم که مرد ر

اون روز که دیدمت، تعجب کردم؛ تو شبیه کسی هستی که  -
 ...خصوصیات ظاهری تو رو نداره؛ اون آدم

 .پس بیهوده اومدیم -

 :خواستم بلند شوم که ادامه داد

 !اما تو گفتی اسمت ایمان؛ درست شنیدم؟ -

 :سری تکان دادم که او با تردید اضافه کرد

 شناسنامه ات همراهته؟ -

 :زخندی زدم و رو به ریحانه گفتمپو

 .ریحانه -

ریحانه که مقصودم را دریافت، شناسنامه را دستش داد و لحظاتی 
به گوشمان رسید و این دومین « یا خدایش» بعد بود که صدای 

 .شوکی بود که منتظرش بودم

............ 

 امیر



 

 

 WWW.98IA3.IR 694 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

آخرین بیمار که رفت، مطلبی را درون دفترچه ام یادداشت کردم؛ 
وشی موبایلم که همیشه موقع مشاوره دادن روی سایلنت تنظیم گ

میکردم؛ حال با تماس از فردی اینگونه خود را روی میز کارم 
غلتاند تا توجهم را به خود جلب کند؛ سرم را که از روی برگه ی می

مورد نظر برداشتم و نگاهم را معطوف گوشی موبایل دادم؛ نام 
و این نشان میداد که مهدی ناخوش مهدی روی آن خودنمایی میکرد 

این مدت، برای کاری مهم تماس گرفته است؛ سریعا وصل کردم و 
 :گفتم

 .سالم داداش -

 !سالم امیر جان، خوبی؟ -

برگه ها را درون پوشه مشکی رنگ گذاشتم و در حالی که از جای 
 :تمبلند شده تا آنها را درون قفسه ی مربوط به خود قرارشان دهم، گف

 !بونت داداش، سالمتی؛ تو بهتر شدی؟قر -

 .بد نیستم -

پوشه را درون قفسه قرار دادم، متوجه سکوتش که شدم، اخمی بر 
پیشانی راندم اما کمی بعد که شروع به صحبت کرد، متوجه تعلل 
 :موجود در صدایش شدم، اما صبر کردم تا صحبتش را کامل کند

... اوم...... راستش داداش، یه رفیقی دارم؛ نابیناست... -
راستش...... راستش یه سری مشکالت دیگه هم داره.....بعد..... 

بعدش اینکه.......اینکه خب اون ......یعنی من احساس میکنم 
 !؟افسردگی داره....... میخواستم ببینم وقت داری که بیارمش ببینیش
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 :متعجب از لحن نگرانش، گفتم

 رفیقی با این مشخصات آره حتما بیارش میبینمش؛ ببینم مگه تو -
 !داشتی؟

 :هول شده گفت

 .شناسیشنه.... یعنی آره..... رفیق قدیمیه؛ نمی -

 :ابرویی باال دادم و گفتم

 .باشه داداش، من در خدمتم -

 .پس من امروز میارمش -

 !امروز؟ -

 .آ......آره -

 :گوشی را از حالت اسپیکر خارج کرده و رو به مهدی گفتم

 !طراب داری؟مهدی تو چرا اض -

 !من؟ -

 .بله شما -

 !چیز خاصی.... نیست؛ پس بیارمش؟ -

 .مهدی االن که وقت کاری تمومه -

 .به خاطر همین خواستم خارج وقت کاری باشه -
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 !چرا؟ -

 .چون این رفیقم از حضور توی مکان عمومی ناراحته -

اخمی کردم و با نگاهی به ساعت، تصمیم گرفتم کار در نجاری را 
دیگری موکول کرده و این رفیق نادر مهدی را که ناگهانی  به روز

؛ در زندگی اش پدیدار گشته و او را اینگونه متالطم کرده را ببینم
 :بنابراین رو به او گفتم

 .باشه مهدی جان، یک ساعت دیگه منتظرتونم -

 .ممنون داداش، میبینمت -

 !میبینمت -

تعجب به گوشی سپس با خداحافظی سریعش، گوشی را قطع کرد، م
خاموش در دستم نگاهی انداختم؛ کنجکاو شدم این رفیق نابینا را 

 .مالقات کنم

منشی مطب را مرخص کردم و تا آمدن آنها نمازم را خواندم و بعد 
به سراغ پوشه ی قفل شده ای رفتم که تا به حال سری به آن نزده 

ر به آن سبودم و شلوغ بودن اوقاتم بهانه ای شده بود تا از رسیدگی 
باز زنم؛ بنابراین به سمت پوشه رفته، آن را گشودم و به مطالعه 
پرداختم؛ آنقدر مشغول شدم که با درد گردنم به خود آمده و سعی 

 کردم آن را ببندم و اندک تمرکز باقی مانده ام را صرف رسیدگی به
دوست افسرده ی مهدی کنم که چند روزی بود که رفیق خوش 

 .اینگونه درهم و غمگین کرده بود خراب خود، رویمان را با حال

با خوردن تقه ای به در، سرم را از روی متن مقابلم گرفتم و به 
اویی که وارد میشد نگاهی انداختم؛ عینک طبی ام را برداشتم و رو 
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 :به او با خوشرویی گفتم

 .به، آقا مهدی؛ مطب ما فقیر فقرا رو منور کردین -

بر روی لبان خود کاشت و با رنگی مهدی لبخندی مصنوعی را 
پریده نزدیکم شد و روی اولین صندلی داخل اتاق نشست؛ رو به من 

 .:با همان حالت گفت

 !سالم داداش، چه خبرا؟ -

مشکوک نگاهش کردم، حالت غیر عادی اش امروز نسبت به 
روزهای قبل زیادی در چشم بود و توی چشم میزد؛ از روی میز 

 رداشته و کمی برایش آب ریختم و دستش دادم ومقابلم پارچ آب را ب
 :گفتم

 .من که خوبم، اما تو انگار خوب نیستی -

 :لیوان را از دستم قاپید و سر کشید و بعد گفت

 .نه نه، خوبم -

 :پوزخندی زدم و لب زدم

معلومه خوبی، ببینم نکنه با کسی دعوا کردی، بهونه ی رفیق  -
 .خیالی ات رو پیش کشیدی

 .نه نیست، بیرونهنه، بهو -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !پس چرا نذاشتی بیاد داخل؟ -
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 :با من و من گفت

 ....آخه، راستش -

خواست چیزی بگوید که در اتاق باز شد و نگاه هر دوی ما به سمت 
در اتاق کشیده شد؛ مهدی با اضطراب از جای برخاست اما من 

 ه شده بودم؛ نگاه شوکه وشوکه در جای نشسته و به فرد مقابلم خیر
بهت زده ام؛ در چشمان مرد مقابلم نشست که آن ها را در حصار 

عینک دودی اش پنهان ساخته بود؛ تنها چیزی که سکوت وحشتناک 
شکست، همان عصای سفید رنگی بود که حاکم بر فضا را در هم می

قصد داشت با کوبیدنش بر زمین؛ قلبم را ازجای کنده و با خود به 
 .رستان ببرد و دفن کندگو

ه تپش قلبم با شنیدن صدایش به اوج خود رسید و به ناگهان از اوج ب
زیر افتاد؛ گویی کسی به قصد خودکشی بخواهد از بلندی خود را بر 

 :زمین بکوبد

 .سالم آقای دکتر -

قطره اول که چکید، قطرات بعدی راه خود را باز کرده؛ انگار که 
 خود را داشته باشند؛ اینگونه به مسابقهسالها عقده ی خالی کردن 

 .خود رغبت نشان میدادند

مهدی نیز همچون من با دست دهان خود را گرفته بود تا صدای 
 فریادش را کسی نشنود انگار تنها او بود که از داغ طوفانی دل پر

خواست مرد مقابلمان از حرارتش باخبر خون مان آگاه بود که نمی
 .شود

 :جوابی از سویم نشنید، پوزخندی زد و گفتمرد مقابل وقتی 
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عجب هه، مثل اینکه اونقدر ترحم برانگیزم که شما هم از دیدنم مت -
 !شدید، درست نمیگم؟

 :دهم، رو به او گفتمهدی که دید جوابش را نمی

 .دکتر اینجا نیست ایمان جان، االن میاد -

پوزخندش پر رنگ تر شد، روی اولین صندلی نشست و عصایش 
 :ا تا کرد و داخل جیبش گذاشت و گفتر

؛ آقا مهدی، درسته نمیبینم؛ اما ندیدنم برای یکی دو روز نیست -
سالها است که نمیبینم؛ احمق نیستم، من حس میکنم داخل این اتاق 

 !دکتر هست؛ پس چرا دروغ میگی؟

 :با صدایی کنترل شده، گفتم

 .درسته، تو راست میگی -

 !نم؟چه قدر وقت دارم صحبت ک -

 .هر چه قدر که بخوای -

 !به همه مریض هاتون اینجوری لطف میکنید؟ -

از جای به سختی بلند شدم و به سمتش رفتم؛ قدم هایم با هر گامی 
داشتم، انگار به چسبی بر زمین چسبیده و به سختی جلو که برمی

توانست افسار میرفتم؛ شاید قلبم با ساز روزگار کوک نمیشد که نمی
به دست بگیرد؛ چرا که تا به حال به هر سازی که میزد بدنم را 

 .میرقصید و دیگر یارای راه آمدن با آن را نداشت

 :نزدیک مهدی که رسیدم، نزدیکم شد، زمزمه وار گفتم



 

 

 WWW.98IA3.IR 700 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 .با.....باو.....باورم نم...نمی... نمیشه، امکان نداره -

 :دستی روی شانه ام گذاشت و گفت

 .باور کن داداش، خدا رو شکر -

 :زده؛ نزدیکش شدم و گفتمبا تپشی بی امان با دستی سرد و دلی یخ

 .تو ش.....شه...شهاب...منی -

 :از جایش برخاست و در جایی به پشت سرم خیره شد

 !شهاب کیه دکتر؟ -

 :متعجب و با چشمانی اشکی لب زدم

 !چ....چی؟ -

 .اسم من شهاب نیست آقا -

که بتوانم تصویرش را  نزدیک تر شدم، نزدیک تر؛ آنقدر نزدیک
خوب در ذهنم ثبت کنم؛ تصویر مردی که پنج سال نداشتمش و حال 

که به خاطر نبودش، شب تا صبح گریه  او را پیدا کرده بودم، کسی
آنقدر که دیگر سویی برای دیدن   کردم و باالی قبرش زجه زدم

و  نداشته باشم؛ رفیقی که با رفتنش، من را در نیمه راه تنها گذاشت
رفیق نیمه راه شد؛ حاال در غیر ممکن ترین حالت ممکن جلویم 

 .شناسدایستاده و اقرار میکند من را نمی

 .تو....تو.... شها.....شهاب من...منی -

 :او سری به طرفین تکان داد و گفت
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 !مثل اینکه حالتون خوب نیست -

مهدی دستم را گرفت، اما با عصبانیت دستش را پس زدم و به او 
تر شدم، به جای جای صورتش نگاه کردم، خودش بود؛  نزدیک

خود خودش؛ همان ته ریش جذاب همیشگی به صورت مردانه اش 
نشسته بود، همان چشم و ابروی همیشگی، اما خراش باالی ابرویش 

برایم تازگی داشت، آنقدر در این چند سال عکسش را تماشا کرده 
ر شب تا صبح در بودم که جای جای صورتش را از بر بودم؛ آنقد

خیال چشمان مهربانش شب را به صبح رسانده بودم که خط نگاهش 
 .دانستمرا می

دست لرزانم را باال برده و روی ته ریشش گذاشتم، با لمس 
صورتش، اشک هایم دیگر یارای پنهان کاری نداشتند و یکی پس از 

دیگری به مسابقه پرداختند و جلوی دیدم را گرفتند؛ اما من 
سیدم خواب باشم؛ یار باوفای دوران کودکی، دوست همراه ترمی

دوران نوجوانی و غمخوار جوانی پر از فراز و نشیبم مقابلم بود؛ 
چیزی که حتی انتظارش را نداشتم اتفاق بیفتد، در ناممکن ترین 
 وحالت، اتفاق افتاده بود و این برایم هم موهبتی شگفت انگیز بود 

 .هم اتفاقی نادر اما دلنشین

دستم را روی چشمانش گذاشتم، صامت و سرد به همان نقطه خیره 
بود و چیزی نمیگفت، اما تکان خوردن سیبک گلویش و الیه ی آب 

 :زالل در چشمانش چیز دیگری میگفت؛ زمزمه کردم

 .ش...شهاب -

دستانم را از دو طرف صورتش باز کرد و رو به من با صدای 
 :کنترل شده ای گفت
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 .م آقامن شهاب نیست -

 !آقا؟ -

 !من برای کار دیگه ای اومدم اینجا، این رفتارها چیه؟ -

 :متعجب نگاهش کردم که مهدی گفت

 .امیر یه لحظه بیا کارت دارم -

نگاهم از روی شهاب برداشته و به سمت او نگاهی افکندم؛ کمی بعد 
به سمتش رفته و از اتاق خارج شدیم؛ با خروجمان با دختری محجبه 

شدیم؛ به محض دیدنمان از جای برخاست و سالمی کرد؛ روبه رو 
متعجب از حضور او، نگاهی به مهدی کردم؛ مهدی خواست به 

ی سمت صندلی های انتظار رفته و آنجا بنشینم، با کالفکی و درد قلب
که هر لحظه بیشتر میشد؛ به سمت صندلی رفتم و نشستم؛ اندکی بعد 

 :مهدی با کمی تعلل گفت

 ال رفته بودم پارک .....، بعد بازی رفتم آب خوریبرای والیب -
توی پارک که متوجه صدای ساز آشنایی شدم، از همون سازی که 
همیشه شهاب برامون میزد، یاد شهاب افتادم، اونقدر ناراحت بودم 
که حد و اندازه نداشت؛ با ناراحتی رفتم جایی که جمعیت اون فرد 

 ول کردم، حتی باورش هم برامرو دوره کرده بودن؛ اما با دیدنش، ه
اون مردی که همراهش  سخت بود، اون شهاب بود، خود خودش؛

 بود، برام یه پاکت از مشخصاتش آورد، دقیقا با اون مدارکی که تو
 .داری همخونی دارن

 :مغموم نگاهم کرد و ادامه داد

اما اون با شهاب فرق داشت، اون نابینا بود و این برام عجیب بود؛  -
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نگار خودش بود امیر، اون دنبال برادرش میگشت، اسم و اما ا
نشانی ازش نداشت، بهش گفته بودن که زنش ازدواج کرده بوده و 

 .حاال اون در به در دنبال زنش و برادر گم شدشه

 !کدوم احمقی اینها رو بهش گفته؟ -

 :دختر ساکتی که آنجا بود، لب زد

 .وشته شده بودیه روز یه نامه اومد دم خونه، توی اون ن -

 !اصال شما کی هستین؟ -

من خواهر کسی هستم که اون رو پیدا کرد و آورد خونه تا ازش  -
 .نگهداری کنیم

 :سری به طرفین تکان دادم و گفتم

 .فهمم هیچیدارم دیوونه میشم، نمی -

 :دختر کمی نزدیک آمد و گفت

بهتره  کنه که چه اتفاقی براش افتاده، اماخودش براتون تعریف می -
 .اول زنش رو پیدا کنیم

 .دونم کجاستاما زنش گم نشده، من می -

 !کجاست؟ -

با شنیدن صدایش که حاال از اتاق بیرون آمده است، از جای بلند 
 :شدم و رو به او گفتم

 .خونه ی من -
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روبه روی روشویی داخل خانه ایستاده بودم و مشت مشت آب خنک 
دم تا با این کار، قدری از کررا روانه صورت گر گرفته ام می

عطش و حرارت وجودم بکاهم؛ از لحظه ای که وارد خانه شده 
بودیم، همگی بهت زده و متعجب از اتفاق پیش آمده، سکوت کرده و 

تنها برای مقابله خود با واقعیت در گوشه ای نشسته و به اویی 
مینگریستیم که کس دیگری شده بود؛ او دیگر شهاب نبود، نابینای 

یمان نامی بود که در به در دنبال همسر گمشده اش میگشت و حال ا
 !چگونه او را با هویت پنهان شده ی همسرش آشنا کنم؟

 !این به کنار، چگونه نقل و نبات را از خود جدا کنم؟

 با تقی که به در زده شد، با حوله آب صورتم را گرفتم و از سرویس
 :گفتخارج شدم؛ حلما مضطرب و نگران رو به من 

 !کنی دو ساعته؟چکار می -

 .حال ندارم حلما -

 !ببینم این کیه آوردین با خودتون؟ -

 !یعنی چی؟ -

 .شاید خودش رو جای شهاب خدا بیامرزد زده باشه -

 :سرم را طرفین تکان دادم و چیزی نگفتم؛ او ادامه داد

 ...من میگم -

 .همونهنه حلما، شناسنامه اش، همونیه که منم دارمش، دقیقا  -

 ..یعنی میگی -
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 .آره کار خود نامردشه -

 :با نزدیک شدن مهدی، نگاهم را به او دوختم

داداش بیا دیگه، جو همین جوری هم سنگین هست ، تو دیگه  -
 .سنگین ترش نکن

حوله ی داخل دستم را همانجا رها کردم و بعد از اندکی بعد، به 
 .همراه مهدی و حلما به سالن پیوستیم

 :ی مبل نشستم و رو به او گفتمکنارش رو

 .خوش اومدین -

 :خیلی خشک و رسمی گفت

 .ممنونم -

همگی متعجب به اویی که با شهاب شوخ و شاد گذشته زمین تا 
گفتند؛ انگار تمام آسمان تفاوت داشت، خیره بودند و چیزی نمی

صحبتشان به همان لحظات بدو ورود ختم شده بود که جز سالم و 
تند؛ حال ستاره اما عجیب و غریب تر بود، شوکه علیک چیزی نداش

به او خیره بود، از لحظه ی ورودش الم تا کام حرف نزده بود؛ حق 
هم داشت، شوهر چند سال مرده اش به یکباره جلویش قد علم کرده 

 بود و شاید در ذهنش چراغ سوالی روشن شده بود مبنی بر این که تا
ندگی کرده است که ردی از اکنون کجا بوده است؟! اصال چگونه ز

خود بر جای نگذاشته است؟! چه شده که اینگونه شده، اینقدر 
 !شناسدمیرسد و کسی را ننامنعطف و خشک به نظر می

تمام این سوال ها در ذهن من هم بود اما من تنها از بودنش 
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دانستم این هم خوابی بوده که فلور برایمان خوشحال بودم چرا که می
یده بوده چرا که اصل کپی آن چه دست من بود، در تدارکش را د

 .دستان شهاب بوده و او به واسطه همان اینجا بود

در فکر خود غرق بودم که حامد سینی به دست مقابل شهاب خم شده 
و به او تعارف میکند، خواستم خودم برایش چای بردارم، اما او 

ابل میز خود کامال مسلط، استکان چای را به دست گرفته و آن را مق
گذاشت و تشکر کرد؛ با این کارش تمام جفت چشم های حاظر 

متعجب تر از قبل خیره حرکت مسلط او، شدند به جز خانمی که 
همراهش بود؛ گویی او از ما نیز او را بیشتر میشناسد و سالهاست 
که عادت هایش را از بر شده باشد؛ این موضوع هم توسط ستاره 

که با خشم نهفته در چشمانش، زن روبه  نیز شکار شده بود، چرا
کاوید و با خنجر نگاهش، قصد دریدن خرخره او را رویش را می

 .داشت

خواستم چیزی بگویم که در اتاق انتهای سالن باز شد و کمی بعد 
نورا با دو خود را درون آغوشم کشاند و رو به من با لحنی خواب 

 :آلود گفت

 !سالم بابا امیر -

رف نورا، حامد و مهدی که در گوشه ای مشغول یا گفتن این ح
صحبت بودند و حلمایی که به زن شیرینی تعارف میکرد؛ دست از 

ما کار خود کشیدند و به نورا خیره شدند؛ شاید بدتر از این نمیشد ا
خوشبین بودم که او فعال از موضوع باخبر نیست و همین دلیلی بر 

 .آرامش لحظه ای ام شده بود

 :تش را روی میز گذاشت و گفتچای داخل دس
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 .فکر میکنم پدر بودن بهتون میاد -

با این حرفش، عرق سردی بر تیره ی کمرم نشست و تنها توانستم 
 :در جواب لطفش لب خشکم را مرطوب کنم و بگویم

 .ممنونم، لطف دارین -

 :نورا اما رو به من با لحن بچگانه خود گفت

تظر خیلی قشنگ برام کشید؛ من بابا، مامان ستاره امروز یه نقاشی -
 .موندم بیای نشونت بدم

و با گفتن این حرف، از آغوشم بیرون آمد به سمت اتاق رفت و 
 .نفهمید که با این حرفش؛ من را تا مرز سقوط پیش برد

از گوشه چشم متوجه مچاله شدن دستش شدم، اما انگار صورت 
میگذرد و  دانستم در ذهنش چهگفت، نمیخونسردش چیز دیگری می

ن چه اتفاقی در انتظارمان است اما با دویدن نورا سمتم و نشان داد
برگه ی نقاشی اش، رشته ی افکارم بین دنیای در هم تنیده ی او و 

ذهن بچه گانه کودک در آغوشم در نوسان درآمد و ذهنیتم را 
 :متالشی کرد

 !بابا، بیا ببین چی کشیده -

یگذرد، نگاهی سطحی به آن بدون اینکه بفهمم درون برگه چی م
 :انداختم و سرش را بوسیدم و گفتم

شی آره بابا، خیلی قشنگه؛ بهتره بری توی اتاقت و مثل همون نقا -
 .رو برای خودت بکشی، بعد بهت یه جایزه خوب میدهم

شاید بقیه هم فهمیدند که وضعیتم آنقدر بغرنج شده بود که حاظر بودم 
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اج دهم، اما باج دادن به بچه ی پنج به بچه برای انجام کار خویش ب
 .ساله، شاید بهتر از گیر افتادن در منجالبی بود که غرقش شده بودم

نورا صورتم را بوسید و با چشمی، خود را درون اتاقش انداخت و 
ما را با مردی روبه رو کرد که هیزم انبار شده در درونش با 

چگونه خاموش  کبریتی از جانب نورا روشن شده است و خدا میداند
 .میشود

 :شهاب پوزخندی زد و گفت

دونستم دو تا زن دارید؛ آقا مهدی گفته بود که عاشق نمی -
همسرتونید؛ آخه در بدو ورود همسرتون رو حلما خانم معرفی 

 .کردید

چیزی برای گفتن نداشتم، تنها نگران افکاری بودم که در اطرافش 
میکند؛ همین طور هم بانی تر زند و او را هر لحظه عصپرسه می

 :شد، از جایش بلند شد و رو به رویش را کاوید

و رمن برای مهمونی نیومدم، دنبال کسی میگشتم، آقا مهدی که من  -
تونه از طریق دیدن شناختن، با خودم گفتم که گمشده ام حتما می

 .ایشون پیدا بشه

 به سمتم چرخید اما در نقطه ای خارج از صورتم خیره شد و ادامه
 :داد

خودت گفتی دکتر، گفتی همسر من توی خونه ی شماست؛ اما االن  -
 .اینجا نیست

سعی کردم درد قلبم را ندید بگیرم و برای رفع سوء تفاهم، او را 
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 :متوجه اشتباهش کنم؛ بنابراین رو به او گفتم

 .....ببین شهاب -

 :با دادی که زد، کمی عقب رفتم و نگران نگاهش کردم که ادامه داد

 .اسم من شهاب نیست، اسم من ایمان -

 :سپس بی توجه به قطره ی اشکش رو به من با زمزمه گفت

دونستم امیر، تو برادرمی؛ برادری که سالها کنارش بودم اما نمی -
 .برادر واقعیمی

با غم نگاهش کردم، به واقعیتی که با شنیدنش به مرز جنون رسیده 
وانی رد کرده بودم؛ به بودم و سکته ای ناقص را در عنفوان ج

سرنوشت شومی که در تقدیرمان نوشته شده بود و با هزار مکافات 
 .و تعب ما را آزمود

 :رو به من ادامه داد

تو چطور برادری هستی؟! فقط برادری هات رو مقابل بقیه  -
داشتی؟! منتظر بودی بمیرم بری زنم رو بگیری و بعد هم بچه دار 

 !شی؟

 :تاره گفتعصبی تر شد و رو به س

 !تو چی، نکنه چشمت دنبال برادر من بود؟ -

مهدی با عصبانیت سکوتش را شکست و در مقابل چشمان بهت زده 
همه و شوکه من که ناشی از حرف های بیرحمانه ی برادرم بود، 
مقابلش ایستاده و با قدرت درون گوشش کوباند و با ناراحتی شدید 
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 :رو به او گفت

نفهمیدم خودت رو به ندونستن زدی که  خجالت بکش، فکر کردی -
خجالت !به این بهانه بیای مچ دست برادرت و زنت رو بگیری؟

کشی به برادرت شک میکنی، برادرت هیچی، اون زن ناموسته؛ نمی
 !چطور میتونی به همین راحتی بهش تهمت بزنی؟

 :با صدای بلند تری داد زد

 .پدر اون بچه ها تویی نه امیر -

 حقیقت تلخ، دیگر نتوانستم درد سنگین ناشی از نبود با شنیدن این
د و شنقل و نباتهایم و تهمت برادرم را تحمل کنم، اطرافم کم کم سیاه 

 .من در بیهوشی و خأل پنهانی اسیر شدم

 ایمان

نگاه تیره ام، به مکانی خاموش خیره بود و تنها صدای دستگاه 
 خت و من را درانداموجود در کنارم، به جگر سوخته ام زخم می

اعماق دره ی نابودی سوق میداد؛ باالخره فلور آخرین ضربه اش را 
خواست تنفری از برادرم در دل ایجاد کند بر پیکرم نواخت، او می

تا پیوند برادری مان را بسوزاند؛ که این کار را هم کرد و این 
 .انتهای نابودی ام بود

حوس و سرد از کنارش برخاستم و به قصد خروج از اتاق من
بیمارستان به محوطه ی شلوغ و آلوده قدم نهادم اما کمی بعد با 

 :صدای حامد در جای ایستادم

 .صبر کن داداش -
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عصای سفید را در دست فشردم و وزن دستم را رویش قرار دادم، 
 :به سمتم آمد و در جایی نزدیک ایستاد و رو به من گفت

 .حرف دارم -

فکر میکردم صورتش است، دادم و او نگاه تاریکم را به جایی که 
 :ادامه داد

 !میشه بشینیم؟ -

سر تکان دادم و روی نیمکتی در همان نزدیکی ها نشستیم؛ وزش 
باد تابستانی نشان از ورودمان به عصری غم انگیز میداد که در 

 انتظارمان بود؛ شاید او نیز وقت مناسبی به دست آورده بود تا پس
 :چرا که با کمی تعلل گفتاز چند روز لب بگشاید، 

ر داداش، خبر مرگ ناگهانی ات تنها شروع ماجراهایی بود که امی -
 .رو هدف قرار داد

 :کنجکاو سرم را باال داده و او ادامه داد

ن امیر بعد از فوت خیالی ات، افسرده شد؛ دو ماه توی بیمارستا -
تحت نظارت استادش بستری شد، اونقدر حالش بد بود که گاهی 

وهم تو رو داشت و خیال میکرد تو زنده ای؛ اونقدر حالش بد بود ت
که استادش امیدی نداشت که بتونه بعد ها توی رشته ی خودش موفق 

 .بشه و حتی بتونه مطب بزنه

 :آهی کشید و ادامه داد

خواهرم خیلی غصه اش رو میخورد و به نذر و نیاز افتاده بود، تا  -
و امیر هم بهتر شد و به کمک اینکه کم کم دعاهاش جواب داد 
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 .گذاشت تونست خودش رو پیدا کنهجلساتی که استادش می

اون زمان خانمت باردار بود و چهار ماه بود که از تصادفت 
گذشت، امیر که خوب شد، مثل پروانه دورش میگشت، مثل می

 .برادر پشتش بود

 :نفسی گرفت و ادامه داد

مه چی خوب پیش میرفت داشتیم به شرایط عادت میکردیم و ه -
ن، ولی شش ماه بعد به دنیا اومدن بچه ها بود که یه بسته براش آورد

اون روز کسی تو خونه نبود، حلما و پریسا رفته بودن مراسم 
روضه، من و مهدی هم که پیششون نبودیم، از وقتی پریسا اومده 
بود خونه ی امیر، منم برای راحتی اش، با مهدی یه خونه گرفته 

 .یم و با هم همخونه بودیمبود

اون روز دلم هوای خواهرم رو کرد، وقتی رسیدم خونه، دیدم وسط 
م خونه افتاده و کبود شده؛ سریع آمبوالنس خبر کردم و منتقلش کردی

 .بیمارستان، یه سکته ی ناقص رو رد کرده بود

 :درو به جلو خم شدم و با دستم صورتم را پوشاندم، اما او ادامه دا

 بسته، از طرف وثوق نامی فرستاده شده بود؛ توی اون گفتهاون  -
شده بود که پریسا، همسرت همدست فلور بوده و یکی از اعضای 
 گروه قاچاق مواد بوده؛ به عالوه کپی شناسنامه ای که ثابت میکرد

 .که امیر یه برادر داشته که اسمش ایمان بوده

 :نفسی کشید و ادامه داد

چیزی نبود که امیر دیده بوده، یه نامه هم  اما اینها همه ی اون -
بود؛ توی اون نامه نوشته بود که وقتی شما تازه به دنیا اومده بودید 
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توسط یه زن که خودش رو جای پرستار بخش زده، از هم جدا شدید 
 .و به طوبی مادر بچه ها گفتن که یکی از بچه ها مرده به دنیا اومده

اثر انگشتی که از بچه ها گرفته  کپی تمام مدارک بیمارستان، حتی
 .بودند رو براش فرستاده بودند

 :حامد از جایش بلند شد و مقابلم ایستاد و ادامه داد

بعد  ایمان، امیر توی این پنج سال پیر شد اما به دوستی بینتون و -
 ......از اون حس برادری بینتون خیانت نکرد؛ حتی زمانی که

 :رو به او زمزمه کردم  ادامه ی حرفش را خورد، اما من

 !حتی زمانی که چی؟ -

حتی زمانی که پریسا رو به عنوان یک قاچاقچی بردن، با همون  -
مدارک و استعالمی که داشت حضانت بچه ها رو گرفت تا بچه ها 

پ در نبود مادرشون، پناه داشته باشند، تا کسی باشه که کسی نگاه چ
 .به بچه ها نندازه

وبه رویم روی دو زانو نشست و دستم را در از کنارم برخاست و ر
 :دست گرفت و گفت

دونم تو در نبود امیر، به من و خواهرم خیلی لطف کردی؛ می -
تحت تاثیر یه سری از حرف های مفت، سالها از امیر بی دلیل کینه 

 ...گرفتی؛ اما داداش، تو به امیر تهمت زدی

م از من دور شد و خواست ادامه دهد، اما نتوانست و با فشردن دست
 .من را در شرمندگی خود رها کرد

با رفتن او به نیمکت تکیه داده و به فکر افتادم، باید فلور را 
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دیدم؛ آن زن کینه ای، حتما دلیلی برای رفتارهای احمقانه ی خود می
 .داشت

ماشین مقابل قزل الحصار نگه داشت، این را از ترمز کردن رضا 
 :انیت گفتفهمیدم، رو به من با عصب

دم؛ چقدر احمقین شما دو تا، مگه نگفتم بهتون که بذارید من برگر -
تو که پنج سال صبر کردی، این دو ماه هم روش؛ حاال خوب شد، 

همین رو میخواستی، برادرت رو بندازی گوشه ی بیمارستان و دل 
 !فلور رو خنک کنی؟

 نگفتی تو که میدونستی، چرا نگفتی؟! چرا نگفتی بچه دارم، چرا -
زن نامرد من تو زرد از آب در اومده و چند سال هم زندان رفته 

 !بوده؟

دونستم من حداقلش میدونستم که با فلور رابطه داره ولی دیگه نمی
 .اینقدر عوضی بوده باشه

به خاطر اینکه اون بیرون عوضی هایی مثل خسرو و خشایار  -
 .جولون میدن که برای فلور خبر ببرن و بیارن

 :ب اخم کردم و گفتممتعج

 !خسرو خشایار چه ربطی به این ماجرا دارن؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

 .بهتره بری از خود نامردش بپرسی -

 :گیج و حیران، سرم را به طرفی دیگر متمایل کردم و زمزمه کردم
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 تا کی قراره مخفی کاری بشنوم، تا کی قراره این زندگی نکبتی -
 !ادامه داشته باشه

هتر از دتر از این که نمیشه، پاشو برو ببینش؛ باالخره اون بدیگه ب -
 .تونه حقایق رو بهت بگههر کسی می

شنا دقایقی بعد بود که به همراه رضا به داخل رفتیم؛ به علت اینکه آ
 داشت، به راحتی مالقات میسر شد و لحظاتی بعد بود که در اتاق را

 .گشود و به کمک کسی وارد شد

ندلی روی زمین، متوجه شدم که روبه رویم با کشیده شدن ص
 :نشسته؛ با کمی مکث گفت

کنم کردم چی شد؛ االن که فکرش رو میهه، جالبه؛ چی فکر می -
حتی اونقدر بدبختی که نمیتونی  این لحظه از تصوراتمم بهتر شد، تو

 .نفرت توی چشمام رو ببینی

 :پوزخندی زدم و تنها گفتم

 !! مگه چه بدی در حقت کرده بودیم؟چرا این کارها رو کردی؟ -

 :پوزخندش را شنیدم، پشت بند آن گفت

د که شما نه، تو و برادرت هیچ بدی نکرده بودید؛ گناه شما این بو -
 .بچه های محمد و طوبی بودید

 :اخمی از سر کنجکاوی بر چهره راندم و او ادامه داد

ی من و طوبی هم کالسی بودیم، هر دوی ما توی خانواده  -
تونستیم محله ثروتمندی به دنیا اومده بودیم؛ اونقدر ثروتمند که می

من همیشه به اصرار پدرم مدرسه میرفتم، نه .ای بخریم و بفروشیم
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درسم خوب بود و نه به هنر عالقه داشتم؛ اونقدر ثروت داشتم که به 
 .مال و منالم مشغول بشم

اشت، محمد شاگرد جوشکار بود، نزدیک مدرسمون جوشکاری د
پسر سر به زیر و مهربونی بود و صد البته خوشتیپ؛ مثل االن 

 .امیر، دقیقا خود امیر بود؛ عین سیبی که از وسط نصف کرده باشن

 :نیشخندی زد و گفت

ینم دوستش داشتم، خیلی زیاد؛ اونقدر که شبها روی ایوون خونه بش -
و به روزهای با اون فکر کنم؛ اما نگاه اون به طوبی من رو 

 میترسوند، برای همین هر کاری میکردم تا اونها همدیگه رو نبینن،
اما، اون رفت خواستگاری طوبی؛ پدر طوبی هم موافقت کرد چون 

 .محمد پسر خوب و سر به راهی بود

 :خنده ای کرد و ادامه داد

خسرو برادر طوبی بود، برخالف پدرش و خواهرش اصال سر به  -
ط چشمش به دنبال ثروت پدرش راه نبود، یه یاغی سرکش که فق

اومد؛ این بود؛ اون هم از محمد و جا نماز آب کشیدنش خوشش نمی
 .فرصت مناسبی بود که به هدفم برسم

 :کمی مکث کرد و بعد ادامه داد

هر کار کردیم که پدر خسرو از ازدواجشون سر باز بزنه، اما نشد  -
همین به پیشنهاد خیلی افسرده شده بودم، برای .و اونها ازدواج کردند

مادرم با بهمن ازدواج کردم، اما بعد از ازدواج بود که کینه ام بیشتر 
شد، بهمن اون چیزی نبود که میخواستم و این داغ دلم رو شدید تر 

کرد، این شد که تصمیم گرفتم با کمک خسرو، محمد رو سربه می
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 کار سختی نبود، محمد.نیست کنیم و طوبی رو به خاک سیاه بشونیم
با ازدواجش توی معدن مشغول به کار شد، اونجا بود که خسرو با 
یه آتش سوزی ساختگی، اون رو از زندگی خالص کرد و طوبی 

 .رو با دو تا بچه ی توی شکمش بدبخت

 از پارچ روی میز، لیوانی آب برداشت و سر کشید، اندکی بعد ادامه
 :داد

ندش خسرو د و مرد؛ پشت بی دخترش دق کرپدر طوبی از غصه -
 خونه رو باال کشید و با جعل سند نشون داد که اون از ارث محرومه
و بنابراین اون زن بدون هیچ پشتوانه ای آواره ی کوچه و خیابون 

خسرو میخواست رهاش کنه، اما من فکر بهتری داشتم؛ من .میشد
شدم و این ضربه ی بعدی بود که طوبی با دو تا بچه ی بچه دار نمی

یتونست بهم بزنه؛ تصمیم گرفتم که یکی از قل ها رو توی شکمش م
ه البت.بردارم و اون رو تا ابد عذادار شوهر و بچه ی مرده اش بذارم

بودن تا رصدشون میکردم، برای همین از خسرو باید نزدیکم می
 .خواستم توی خونه اش بهشون پناه بده

 :خنده ی بلندی کرد و گفت

 .ر نظر گرفته بودالحق که جای خوبی هم براشون د -

 :با نفرت ادامه داد

بهمن اونقدر پپه و بدبخت بود که چیزی نگه و همکار تموم کثافت  -
کاری هام بشه و همین خاری بود توی چشمام و نفرت شب و روزم 
رو بیشتر میکرد؛ همین باعث شد تا یه روز پاییزی، وقتی که طوبی 

برم و با لباس  درد زایمان امونش رو بریده بود؛ به بیمارستان
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 .پرستارم یکی از قل ها رو بردارم و جیم بزنم

 :از جایش بلند شد و در فاصله ای دور تر ایستاد و ادامه داد

بچه ها به خاطر زردی توی بیمارستان مونده بودن، خسرو  -
براشون شناسنامه گرفته بود، همون اسمی که طوبی خواسته بود؛ 

 .امیر و ایمان

 .م شناسنامه گرفتم، شهاب فخرهه، من هم برای بچ

 :زمزمه ای کرد و ادامه داد

وقتی بیست و سه سالتون بود به طوبی فهموندم که شهاب همون  -
بچه ی مرده ای هسنش که سالها براش گریه کرد و بی طالب کرد؛ 
 وقتی فهمید، نتونست طاقت بیاره؛ شب که خوابید، صبح نتونست بلند

 .شه

 :خنده ای کرد و گفت

گن خون خون رو میکشه، حکایت شما دو تا برادره؛ هر چی می -
شدین؛ هر کار میکردم تا شما شدین؛ به هم وابسته تر میبزرگتر می

خواستم درگیر اعتیاد بشین، اما می .دو تا رو از هم جدا کنم نمیشد
 .بودینچندان هم خوب نبود، اینجوری بیشتر کنار هم می

 !سینا سالمی رو یادته؟

 وفتم و تنها دانه دانه پازل به همین ریخته او را میچیدم چیزی نگ
روز به روز از حماقت خود از اعتماد به اطرافیانم، بیش از پیش 

 .گشتمپشیمان می
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 :ادامه داد

گفت پسری به اون رو یکی از زیر دستای بهمن معرفی کرد، می -
دنبال اینه که مادرش زودتر بمیره و خونه ی پدرش رو برداره و 

ببره عشق و کیف و حال؛ اونجا بود که تصمیم گرفتم، نوه ی پیرزن 
 .رو به بهانه ی بورسیه بخرم و بفرستمش خارج

اون دختر اصال بورسیه قبول نشده بود، اون فقط عشق خارج 
داشت؛ پول ریختم به پاش، فقط به یه شرط؛ به شرط اینکه توی 

کان بده تا خونه ی مادر بزرگش به دو تا جوون بی سر و پا، م
بتونن زندگی کنن؛ همین، اونم فکر میکرد خیری هستم که پول بی 
زبون رو دستی دستی میدم دست اون جوجه دکتر که برای خودش 

 .لی، عکس العملی دارهدونست که هر عمخرج کنه؛ نمی

 :برگشت سمت میز و روی آن به سمتم خم و شد و زمزمه کرد

م ی بود؛ آوردم زیر بال و پراون دختره مریم هم، یه دختر فرار -
گرفتمش، کار بدی نکردم که؛ قرارمون این بود که از اول توی 

 دانشگاه امیر رو زیر نظر بگیره و بعد با جاسازی مواد توی کیفش،
تا آخر عمر اونو اسیر زندان کنه؛ اما اون دختره ی احمق هی 

نشون امروز و فردا میکرد؛ خیلی بد شد که اون فیلم رو به دادگاه 
داد؛ وگرنه االن زنده بود؛ عاشق شدن بی موقع هم اصال خوب 

خواستم به جرم نیست؛ چون تمام نقشه های من رو بر باد داد؛ می
لش قتل اعدام بشه، یا اینکه به خاطر اون مواد کوفتی داغ امیر به د

ین بشینه اما نشد؛ اون دختر مزاحم نذاشت؛ من هم نذاشتم بیشتر از ا
 .مزاحمم باشه

آورد که دیه ای خشایار هم این ننه من قریبم بازی ها رو در می
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چیزی بگیره و گورش رو گم کنه وگرنه اون پیرزن پوکیده که به 
 .خورددردش نمی

 :نفسی گرفت و رو به من گفت

 !خسته شدم حرف زدم، توی نمیخوای چیزی بگی؟ -

 :چیزی نگفتم که ادامه داد

بگم، همه چیز رو  ی الزم باشهکنم در مورد زنت چیزفکر نمی -
توی نامه برات توضیح داده بودم؛ وثوق، وکیل قابل اعتمادت برات 

، به زنت گفتم ولت کنه.فرستاده بود، هم برای تو و هم برای برادرت
همونجور که محمد من رو رها کرد؛ میخواستم همونجور که من 

ریدن شکستم، تو هم بشکنی؛ اما اون هم مثل مریم حماقت کرد؛ ب
ترمز ماشین تنها راهی بود که هم میتونست مجازاتی برای اون 

 .دختره ی احمق باشه، هم اون امیر بیچاره

 :ضربه ای به میز زد و گفت

زیاده روی بهمن و کوروش، پلیس رو مشکوک کرده بود و همین  -
 شد که با تعقیب اونها متوجه تو شدن و از اون تصادف نجاتت دادن؛

 .یی االن بهتر از مردن ناگهانی بوداما این نابینا

 :خنده ای کرد و گفت

چون اینجوری، از مردن هم بدتره، بچه هات جلوی چشمهات  -
بزرگ میشن، اما تو نمیتونی ببینیشون؛ برادرت بچه دار میشه اما 

تو نمیتونی پدر شدنش رو ببینی؛ هیچ وقت شاهد خوشحالیشون 
 .و این برای من دلنشینهنخواهی بود؛ تو سیاهی گذشتت غرق میشی 
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طان پوزخندی به او زدم، به زنی کینه جو؛ به افریته ی مقابلم، به شی
مجسم شده در قالب انسان، به هیوالی بی شاخ دم انسان نما؛ در 

 :نهایت رو به او گفتم

جالبه، چه آدم فقیر و بیچاره ای بودی؛ برای خودم و برادرم  -
بودیم که آدم بی مقداری مثل  خوشحالم که اینقدر بزرگ و با عظمت

 .تو رو به تالطم دعوت میکرد

با گفتن این حرف به سمت در رفتم، هنوز کامل بیرون نرفته بودم 
که با کوبیده شدنش بر زمین و پس از آن سر و صدای سرباز، در 

 .جای میخکوب شدم

با بیرون آمدنم از قزل الحصار، رضا به سمتم آمد و با نگرانی 
 :گفت

 !اینقدر دیر کردی؟چرا  -

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .خودکشی کرد -

 :رضا متعجب گفت

 !چی؟ -

بینم؛ خواستم برم بیرون متوجه قرص برنج خورد، من که نمی -
 .وحشت سرباز شدم؛ بعد بهم گفتن قرص خورده

 .زنک روانی بوده -

 :پوزخندی زدم و گفتم
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 .کردمیه عمر پیش دو تا دیوونه زندگی می -

 .بهتر که بمیره، موندنش نفعی به حال هیچ کس نداشتهمون  -

زن و شوهر خوب هوای هم رو داشتن؛ فلور دید بهمن رو اعدام  -
 .کردن، طاقت نیاورد، خودش هم رفت ور دل خودش

 :سوار ماشین که شدیم، ریحانه به جلو آمد و سرسنگین گفت

 .از بیمارستان زنگ زدن؛ آقا مهدی بود -

 :تم و گفتمبا شتاب سمتش برگش

 !چی شده؟ -

 .امیر آقا به هوش اومدن؛ گفت که خبر داده باشه -

 :گفتم که رضا گفت« خدا رو شکری»زیر لب 

 !خوای چکار کنی ایمان؟می -

 ...اول برادرم رو ببینم، ازش حاللیت بطلبم، بعد هم -

 :رضا کنجکاو گفت

 !بعد کی؟ -

ود که قبول کنم هم برایم سخت ب چرخید؛ حتی باورشسر زبانم نمی
زد و پدر خود را بچه دارم؛ بچه هایی که عمویش را پدر صدا می

 :نمی شناخت؛ اما رو به آن ها گفتم

 .خوام بچه ام رو ببینممی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 723 نودهشتیاکاربر  مهای مخفی_زینب هادی مقده ریش

 

 :ریحانه

 !نمیخوای زنت رو ببینی؟ -

 :لبانم را بر هم فشردم و با نفرت گفتم

 !اون زن من نیست -

 :رضا متعجب گفت

 !وا ایمان؟ -

 .ن من نیست، دیگه هم این رو تکرار نکنیناون ز -

ا با تشرم، هر دو ساکت شدند؛ من نیز شیشه ماشین را پایین کشیدم ت
کمی از هوای تازه را نفس بکشم؛ برای همین فکرم را از خاطرات 
آن زن پاک کرده و اجازه دادم تا کمی هوای خنک، آتش درونم را 

 .سرد کند

ک رضا به بخش منتقل شدیم؛ با با ورودمان به بیمارستان، به کم
نزدیک شدنمان به در ورودی اتاقش، متوجه سکوت اطرافیانم شدم، 

، به اطرافیانی که کم از خواهر و برادر واقعی نداشتند و مثال همانها
رساندند؛ از رضا خواستم تا من را نزدیک یکدیگر بی منت مهر می

 :م و گفتمحلما ببرد؛ نزدیکش که شدیم، سرم را پایین انداخت

من رو ببخش آبجی، از وقتی عروس خانواده شدی، بار من و زن  -
و زندگیم؛ افتاد روی دوش تو و برادرم؛ برادرم به خاطر من 

شاید به خاطر وجود    مریض شد و تو دم نزدی و کنارش موندی،
تو بود که تا االن محکم مونده و صدمه ای ندیده؛ چون ته دلش گرم 

یون تموم آدم های اطرافش، کسی هست که از بود که حداقل در م
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 .پشت بهش خنجر نزنه و جیگرش رو خون نکنه

از تهمتی که به شوهرت زدم، معذرت میخوام؛ تو به بزرگی خودت 
 .من رو ببخش

 :خواستم به سمت اتاق بروم که گفت

ل داداش خوشحالم زنده ای و صحیح و سالم اینجا میبینمت، تو مث -
اعث بیرون کشیدن من و حامد از منجالبی که برادر دوممی، تو ب

پدرم ساخته شده بود، شدی؛ تو بودی که برای خواستگاری امیر پا 
برای امیر   کنم؛پیش گذاشتی؛ من محبت هات رو فراموش نمی

 .خوشحالم که برادری مثل تو داره

ا لبخندی به محبتش زدم و از او اجازه خواستم تا لحظه ای برادرم ر
دانستم ورودم به اتاق، به کمک رضا، به سمتش رفتم؛ نمیببینم؛ با 

نشسته یا دراز کشیده است؛ خواستم از رضا بپرسم؛ اما دست دراز 
شده ی کسی، مانع از این کارش شد؛ چرا که با در آغوش کشیده 

شدنم توسط امیر، به آغوشش پیوستم؛ او را محکم در آغوشم کشیدم، 
ادنش، تمام او را از ددنش و فشار خواستم با در آغوش کشیگویی می

 :دنیا طلب کنم؛ زیر لب گفتم

 !داداش؟ -

 .جان داداش، الهی قربونت برم -

ام جاری شد و پس از آن هق هق قطره ی اشک ناخواسته بر گونه
 دو نفره مان بود که فضای اتاق را پر کرد؛ آنقدر در این چند سال

رهایش کنم و این هوس آغوش برادرانه اش را داشتم که نخواهم 
 .طعم شیرین پیوستن به آغوشش را در مشامم ذخیره کنم
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اما با ورود مهدی و جدا کردنمان؛ لبخندی زده و اشک جاری شده 
 :بر گونه ام را نادیده گرفته و به شوخی گفتم

 .ای بر خرمگس معرکه لعنت -

 .فعال که این خرمگس، دو تا فنچ آورده که شما ببینیدش -

 :متعجب گفتم

 !کدوم دو تا فنچ؟ -

 :دانم چه شد که سکوت کردند، اما کمی بعد امیر گفتنمی

 .بیارشون داخل مهدی جان -

 :با تعجب گفتم

 منظورت کیه؟ -

 .االن میان -

با صدای تق تق های ریزی و سپس تکان خوردن تخت؛ متعجب به 
 :امیر گفتم

 !چی شده؟ -

ونه ام، شوکه چیزی نگفتند اما با نشستن دو دست کوچک روی گ
خواستم عقب بکشم اما دست امیر مانع شد و من به همان صورت 
شوکه در جای نشستم؛ اینجا بود که دختر بچه ای در گوش سمت 

 :راستم گفت

 .سالم، بابایی -
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 :پسر بچه ای نیز به تبعیت از دختر بچه در گوش چپم زمزمه کرد

 .سالم بابا جون -

تند و گونه ام را بوسیدند؛ از وسپس هر دو خود را در بغلم انداخ
اتفاق پیش آمده، آنقدر شگفت زده بودم که در جای میخکوب شده و 
تنها به صدای قلبی گوش میدادم که نوسان تپش هایش از هزار هم 

گذشته بود و در حال تقال برای بیرون آمدن از قفسه ی سینه ا، 
 .کوبیدخودش را به در و دیوار می

 :زیر لب زمزمه کردم

 !دو تا؟ -

 :هر دوی آن ها با هم گفتند

 .مثل تو و بابا امیر که دو تایین -

 :امیر گفت

 .این رو کی بهتون یاد داده -

 :کمی مکث کرد و گفت

خواد بگین، مشاور شما دو تا جغله همین مهدی فلک زده نمی -
 .است

 :مهدی

به جون امیر، هر چی گفتم بهت بگن عمو، گوش نکردن؛ گفتن  -
 .وتاییم، باید دو تا بابا هم داشته باشیمچون ما د
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بی توجه به شوخی آن ها، دستم را جلو برده و با حسرت، روی 
 :چکیده گفتمصورت دخترم گذاشتم؛ با اشکی فرو

دو  چه اشکالی داره، ما یه عمر بی پدری کشیدیم، حاال بچه هامون -
 تا پدر داشته باشن، پدر کور که فایده نداره؟

 :در آغوش کشیدم و با آهی جانسوز زمزمه کردم سپس بچه ها را

 !اونقدر دلم میخواد چهرتون رو ببینم؟ -

کردم و برای ثانیه ای دیدن بچه ها، خود را بر با بغض هق هق می
گفت این آرزو را به گور کوبیدم؛ فلور راست میدر و دیوار می

 .خواهم برد

را گرفت و به  مهدی آنقدر از حالم منقلب شده بود که دست بچه ها
م بیرون از اتاق هدایتشان کرد؛ من اما بقیه ی غم آوار شده بر جان

را بر شانه ی برادرم سر ریز کردم تا مرحمی باشد برای دل زخم 
 .خورده ام

کمی که آرام شدم، مسکوت کنارش نشستم و تنها به سیاهی عمیق 
توانست اسیر شده در آن فکر میکردم؛ اینکه خیانت عشقم می

ام را نگونه زندگی ام را جهنم کند یا کینه ی زن عقده ای که گذشتهای
به لجن کشید؛ یا وجود دو بچه ی بی گناه و طفل معصومی که حال 

 !کشیدند؟تا آخر عمر؛ بار خفت نابینایی پدرشان را به دوش می

 :امیر دستی بر شانه ام کشید و گفت

 !کنی؟به چی فکر می -

 .به بچه ها -
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دونی تنها ها دلیل زندگی من توی این چند سال بودن؛ میاونها تن -
 .وجود اونها باعث میشد که نبودت رو طاقت بیارم

 :نفسی عمیق کشید و گفت

نها نگران بودم بفهمن پدرشون نیستم و آسیب ببینن، اما انگار او -
 .هم دارن یاد میگیرن که محکم باشن، مثل پدرشون

 :با تنفر زمزمه کردم

چطور از زندان آزاد شد؛ تا اون مدت بچه ها چطور اون زن،  -
 ....بدون مادر

 :نگذاشت ادامه دهم، چرا که گفت

راستش نذاشتم بچه ها رو ببره، حضانتشون رو گرفتم؛ چون  -
 میترسم فلور به واسطه ی آدم هایی که داره، بچه ها رو ببره؛ اون

تاره با زمان بود که جابه جا شدیم و از اون محل رفتیم؛ برای س
االن یک   فروش خونه اش یه خونه گرفتم و از اونجا جابه جا شد،

ماهی هست که برگشته پیش خودمون؛ از اون زمان بود که حلما 
 .خیلی سعی کرد تا به بچه ها بفهمونه که مادرشون ستاره است

 :پوزخندی زدم و دیگر چیزی نگفتم؛ اما او با کنجکاوی گفت

 ....ی برات افتاده بود؛ بعد اون تصادفهنوز در عجبم، چه اتفاق -

خواست خواهد بگوید؛ او میدانستم چه مینگذاشتم ادامه دهد، می
بداند علت زنده بودنم را، علت نابینا شدنم را و یا حتی خیلی 

 ...چیزهای دیگر را
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 :آهی عمیق کشیدم و گفتم

پریسا خیلی عجیب شده بود، یواشکی با تلفن صحبت میکرد،  -
های وقت و بی وقت؛ قرار های گاه و بی گاه؛ حتی دزدیدن پیامک 

نگاهش از من؛ گاهی سرد میشد و گاهی میشد همون دختری که 
اینکه یه روز شماره ی فلور رو روی گوشی    تا  عاشقش بودم؛

 اش دیدم؛ اون روز خیلی با هم بحثمون شد، طوری که تا مدتی با هم
 .کردیمصحبت نمی

 :دمکث کرد و ادامه دا

من هیچ وقت به فلور احساس خوبی نداشتم، همیشه احساس  -
میکردم که یه فکری توی ذهنش هست تا به کمک اون تصمیم بگیره 

برای همین به یه دلخوری اکتفا نکردم؛ به بهانه ی .اذیتم کنه
ماموریت موسسه مرخصی گرفتم تا سر از کارش در بیارم؛ چونکه 

 .تم نشدتماس های فلور به همون بار اول خ

آخه چرا باید به فلور شک کنی، به جز ارتباط بدی که با هم  -
 !داشتین؛ مگه چیزی دیگه هم دیده بودی ازش؟

 :کمی مکث کردم، با غم ادامه دادم

 .چون......چون، عزیز ....عزیز جون رو اون کشته بود -

 :امیر به بهت گفت

 !چی؟ -

شون زیر سر فلور آره، همه ی بالهایی که سرمون اومده بود، هم -
ترسیدم با این کار بود؛ منم به خاطر همین بهش شک داشتم؛ می
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 .بالیی سر پریسا بیارن

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .منو باش نگران چه کسی شده بودم -

 :با تأسف سری تکان داد و زمزمه کرد

میکردم که ماجرای عزیزجون، یه ماجرای ساده   همیشه فکر -
 .ش بودهنیست؛ حتما دلیلی پشت

 :چیزی نگفتم که ادامه داد

 !خب، چطور شد تصادف کردی؟ -

 وثوق، وکیل من یکی از آدمهای فلور بود؛ از ماجرای تعقیباتم -
دونستم که بهمن خبر داشت به اونها خبر داده بود، من از قبل می

قاچاقچی مواده؛ اون با فلور برای یک قرارداد به یکی از 
ر داشت، رفته بودند؛ من هم تعقیبشون ویالهاشون که توی کرج قرا

کردم، فلور که از ماجرای تعقیبم خبر داشت؛ موقع برگشتم، ترمز 
خواست شاید با این کار می.ماشینم رو برید و او تصادف اتفاق افتاد

تهدیدش رو عملی کنه و پریسا رو بترسونه؛ چون یکی من از 
بعد .فهمیدممی کرد،تعدادش که در قالب پیامک به پریسا ارسال می

از اینکه از کما خارج شدم، هم حافظه ی کوتاه مدتم رو از دست 
ود بداده بودم و هم کامال نابینا شده بودم؛ اون زمان بدترین زمانی 

 .تونستم درش قرار بگیرمکه می

 :آهی کشیدم و ادامه دادم

سیستم عصبی متصل به چشمم کامآل آسیب دیده بود و چند بار  -
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اما بی فایده بود؛ بعد از سومین عملم بود که تصمیم  جراحی کردم
گرفتم قید عمل رو بزنم و اون زمان بود که رضا، مأمور پروندم که 
مدتها در تعقیب فلور و بهمن بود؛ به من کمک کرد تا خودم رو پیدا 

 .کنم؛ اون من رو به خانوادش معرفی کرد

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

کی از ماموریت ها از دست داده بود، از رضا برادرش رو توی ی -
من خواست که توی اتاق برادرش مستقر بشم و تا مهیا شدن شرایط، 

 .اونجا باشم

 :نفسی گرفتم و ادامه دادم

فلور و بهمن هم با جلوه دادن مرگ ساختگی من، سعی در سرگرم  -
بر کردن شما با شرایط پیش اومده داشتن تا فرار کنن، اونها از با خ

دن پلیس؛ اطالعی نداشتن؛ اما خب از طریق مهتا، خواهر مریم بو
 که قبل از با هم ارتباط داشتیم؛ پلیس در جریان قرار گرفت و اون
زمان بود که من از طریق رضا، مهتا رو پیدا کردم و مهتا کم کم 
ه من رو با گذشتم آشنا کرد؛ بعد از اون بود که فهمیدم که در گذشت

 .هچی به من گذشته بود

 :با غم زمزمه کردم

کرد،  اما هیچ کدوم از اون اتفاقات، بدتر از کاری که پریسا با من -
 .نبود

صدای قدم های عصای سفید رنگ در کنار قدم های آرام و نه 
چندان موزون گذشته ام، برایم طنین دلنوازی را به ارمغان آورده 

دریا؛  بود که سنگینی راه رفتنم را بر روی سنگ های مرطوب کنار
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سهل مینمود؛ شاید این آواز شادی فرزندانم در زیر سقف جهان بود 
 .که این آرامش را به وجودم تزریق میکرد

اد بچه هایم دیگر کودکان نوپای چند سال گذشته نبودند؛ آن ها نیز ی
؛ گرفته بودند چگونه با گذر روزگار، عمر بگذرانند و با نبود مادر

ماقت او بر زبان کالمی را جاری خود را هماهنگ سازند و از ح
نسازند؛ اما آنها نیز گله ی خود را مثل هر کس دیگری بر زبان 

آوردند که میخواهند پدر و مادرشان را با هم داشته باشند؛ نه می
که  اینکه در انفصال آنها، به زندگی عجیبشان ادامه دهند؛ اما هر چه

نسان های احمقی بود، مردن در تنهایی خیلی بهتر از زندگی با ا
 .چون ستاره بود

 :با حضور شخصی در کنارم، لبخندی زدم که گفت

 .یه خبر خوب -

 !چی؟ -

رضا زنگ زد و گفت خسرو رو دستگیر کردن، گفتش که سند  -
تونیم پیگیری کنیم تا به نام عمارت رو بردن کالنتری و ما می

 .خودمون بزنیمش

 :نیشخندی زدم و گفتم

ارت تو استخر تمیز میکردی و منم گلکاری یادته توی اون عم -
کردم که رسیدم؟ هیچ وقت فکرش رو نمیمیکردم و به باغچه می

 .خودمون صاحب اون جالل و جبروت بوده باشیم

آره، چه قدر بدبختی کشیدیم، ولی خب مثل همیشه حق به حقدارش -
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 .میرسه

 :سری تکان دادم و بعد با کمی فکر لبخند زدم و گفتم

 !اون قضیه چی شد؟ باالخره گفتی بهش؟ راستی -

 :دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت

 .قبول نکرد -

 !چرا؟ -

 .دونستم قبول نمیکنهمی -

 .آخه، اون بچه ها به پدر و مادری مثل تو و حلما نیاز دارن -

حلما که مشکلی نداره، دارا و نورا رو مثل بچه های نداشتش  -
 .دوست داره

شون ها از این لحاظ شانس دارن که حلما اینقدر به لطف داره؛ بچه -
 .میرسه

بچه ها تاج سر منن ایمان، اما فکر نمیکنی که خودت باید از  -
 .تنهایی در بیای؟! باالخره نیازه که مادرشون باالی سرشون باشه

سرم را به شدت تکان دادم و با لحنی که سعی میکردم چندان 
 :عصبی نباشد، گفتم

اون  من با تنهایی ام مشکلی ندارم؛ وقتی نخواستم بعد ببین امیر، -
تصادف؛ اون زن رو ببینم، یعنی اون زن به همراه تموم خاطره 

 .هایی که به جای گذاشته برای من مردن؛ همین
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سپس از جای بلند شده و به سمت مخالف جایی که نشسته بودیم، راه 
 :افتادم که با صدایش در جای ایستادم

 !بودم که حسرت یه لحظه دیدنت رو به دلم گذاشتی؟اونقدر بد  -

با شنیدن صدایش بعد این همه وقت، شوکه به عصایم تکیه داده و 
مسکوت ماندم؛ با عبور امیر از کنارم و دور شدنش، فهمیدم که 
دوباره برایم نقشه کشیده است، اما پوزخندی عمیق به او و تمام 

وصل  تا مجدد من را به اوکشید راهکارهایی که به کمک بچه ها می
 :کند، زدم؛ اما ستاره جلوتر آمده و زمزمه کرد

 .ایمان، من پشیمونم؛ نگاهت رو از من برنگردون -

 :نیشخندی زدم و به سمتش برگشتم و گفتم

 دیگه نگاهی نمونده که بخواد ازت رویگردان بشه، من جز سیاهی -
 .بینمچیزی نمی

 :ه با هق هق گفتانگار به گریه افتاده بود، چرا ک

 .....ایمان، جون -

 :با تاکید گفتم

جون کسی رو قسم نخور، چون من به جون بچه هام تمام آدمهای  -
مهم اطرافم حساسم؛ من مثل تو بی احساس و بی مسئولیت نیستم که 

 .با بی فکری زندگی ام رو به لجن بکشونم

 :سپس با غم زمزمه کردم

 !مونه؟می کردی همیشه ماه پشت ابرفکر می -
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 .کردم طردم کنینه، اما فکر هم نمی -

باید فکرش رو میکردی؛ حاال هم چیزی عوض نشده، تو بچه هات  -
رو داری، من نامرد نیستم که وجود تو رو از اونها پنهوون کنم، 
 .یرماونها حق دارن مادر داشته باشن؛ اما من دیگه نمیتونم تو رو بپذ

 :آهی کشیده و ادامه دادم

نها با این موضوع کنار میان، مثل همه ی بچه هایی که در او -
 .جدایی پدر و مادرهاشون زندگی میکنن

 .ایمان، تو اینقدر بد نبودی -

ین بد شدم، بد شدم چون شما خواستین؛ تو و تمام اون کسایی که ا -
 .جور زندگی کردنم رو میخواستین

 .ایمان، به خاطر مامان طوبی -

صدایش به گوشم نزدیک میشد؛ رو به او  نزدیکش شدم، جایی که
 :گفتم

 !یادته یه شعر برام گفته بودی؟ -

 !ایمان؟ -

 !قرار بود که جوابت رو بدم، یادته؟ -

ساز دهنی   چیزی نگفت، پوزخندی زدم؛ عجیب بود که هنوز
اهدایی او را به همراه داشتم؛ باید تمام آنچه که به او وصل میشد را 

راین دستم را درون جیبم دراز کرده و ساز از خود میراندم؛ بناب
مذکور را بیرون آوردم و بعد آن را درون دستانش گذاشتم؛ سپس به 
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او پشت کردم، به اویی که تمام احساسم را نثارش کرده بودم؛ به 
اویی که با وجودش، چشمم را به روی دنیای کثیف پیش رویم بسته 

اش به بازی گرفت و  نگه داشت؛ به اویی که سرنوشتم را با تصمیم
در کنارش زندگی خود را نیز به تباهی رساند؛ عصایم را بر زمین 
کوباندم و قدم هایم را با حرکاتش هماهنگ کردم، از او دور شدم تا 

اشک فرو ریخته از چهره ی مرد شکست خورده ی مقابلش را 
 :نبیند، اما سعی کردم زمزمه ام را به گوش هایش برسانم

 گاهت اتصال داشتگر نگاهم با ن

 اشتددانی درون قلب ویرانم کمان نمی

 ندانستم که خرمای عجیب آن نگاهت

 چه عشق اشتباهی در دل افسونگرم کاشت

  

 ۱۵:۵۰ساعت  ۱۴۰۰/۳/۲۲شروع: 

 ۲:۲۰ساعت  ۱۴۰۱/۲/۵پایان:

که چون کوهی استوار در زندگی ام  پدر و مادر و برادری تقدیم به
 ...نماینده پیشرفتی روزافزون دعوت میسایه افکنده اند و من را ب
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