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ساجده دانشجوی سال سوم مهندسی کامپیوتر است که   :خالصه
همیشه زیر سایه خواهرهای زیباتر از خودش زندگی کرده است. او 

 دام  هایش است که با افتادن دردرصدد ازدواج با یکی از همکالسی
 تالش. شودمی آشوب دچار پیش از بیش اشزندگی رسوایی، یک

و را در مسیری ا عادی، حالت به چیز همه برگرداندن برای
  .دهدبینی نشده قرار میپیش

  

  :مقدمه

 چیست جان تا زیر تیغ یار نتوان باختن؟

 سهل باشد پیش آب زندگی جان باختن

 با کمال علم، ملزم گشتن از نادان خوش است
است آسان باختناین قمار برده را شرط   

«صائب تبریزی»  

  

 :سخنی با خوانندگان

خط سیر اصلی داستان، زاده تخیل نویسنده است اما موضوعات  .1
ها( و های فرعی )مانند ساختن لیست ترینای شخصیتحاشیه

 .فضاسازی برگرفته از واقعیت و تجربیات نویسنده است

های هزاویه دید رمان، اول شخص هست و برای بررسی جنب .2
مختلف ماجرا از سه راوی استفاده شده است: ساجده، مهرداد و 
اویس. اویس به دلیل شرایطی که دارد کمی دیرتر وارد داستان 

 .است شده آورده راوی نام فصل هر اول  شود.می

 فکر طرز  .هستیم متفاوتی فکرهای طرز تالقی شاهد در داستان .3
 برگرفته دارند هم به نسبت هاشخصیت که رفتارهایی و هاواکنش و
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ده است. در این رمان، قصد توهین به نویسن تجربیات و واقعیت از
ها هیچ قشری وجود ندارد و هدف فقط به تصویر کشیدن واقعیت

 .است

 

 

 

 

 

 

  فصل اول

 #ساجده#

  

ام داخل آینه دستشویی دانشکده نگاه به جوش کوچک روی چونه
رسید تا یک یفتاد. به نظر میکردم و آروم فشارش دادم. اتفاقی ن

هفته دیگه هم این جوش قرمز رنگ از بین نمیره. در دستشویی باز 
ها رو شد و دو دختر سال پایینی که من از روی قیافه اون

کرد و دومی که ها گریه میشناختم، وارد شدند. یکی از اونمی
کرد دلداریش بده. دستشویی دانشکده همیشه دوستش بود، سعی می

حل گریه کسانی بود که یکی ردشون کرده بود. حاضر بودم سر م
های دانشکده، مهرداد معدل این ترمم شرط ببندم که سلطان قلب

 سعادت، دلش رو شکونده بود.

دوسِت دختر شیر آب رو باز کرد و کمکش کرد صورتش رو 
های مانتوم رو پایین دادم و بشوره. تازه وضو گرفته بودم. آستین

کرد و اآلن هام شدم. دختری که گریه میپوشیدن جورابمشغول 
 فهمیده بودم اسمش کیمیاست، گفت:
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شعور! حتی نذاشت حرفم رو تموم کنم.بی -  

 دوستش گفت:

حداقل تالشت رو کردی. بهتر از اینه که بعداً پشیمون بشی چرا  -
 امتحان نکردی.

رو  و دستمالی رو به کیمیا داد تا صورتش رو خشک کنه. دستم
شستم و دستمال برداشتم تا دستم رو خشک کنم. سر تا پای کیمیا رو 
بررسی کردم. قد بلند بود با پوست سپید و بینی قلمی. حتی از هانیه 

دونست، زیباتر بود. هم که خودش رو زیباترین دختر فامیل می
فهمیدم چرا این جور دخترها دنبال پسرهایی میرن که هنوز هم نمی

.کننن میدونن ردشومی  

 دوست کیمیا گفت:

قدر ارزش گریه کردن نداره.بسه دیگه! ِان -  

 کیمیا با دستمال زیر چشمش کشید و گفت:

داره گفته بود ببین آرایشم به خاطر این آدم احمق خراب شد. مغازه -
فهمن گریه کردم.ضدآبه. حاال همه می  

میا بعد آخر نفهمیدم مشکلش رد شدن بود یا خراب شدن آرایشش. کی
از خشک کردن صورتش به سمت در رفت. به محض این که در 

رو باز کرد با دیدن چیزی در رو بست، بیرون نرفت و دوباره 
شروع به گریه کردن کرد. حتماً چشمش به همونی که ردش کرده، 

افتاده بود. دوستش شروع به نفرین کردن اون پسر بخت برگشته 
نداختم و بیرون اومدم. حدسم در کرد. دستمال رو داخل سطل زباله ا

ها ردش کرده بود، درست بود.که سلطان قلبمورد این  

های طبقه اول که درست اون طرف البی مهرداد داشت از پله
هاش مهدی و لوکاس اومد. طبق معمول دوستدانشکده بود پایین می

هم همراهش بودند. مهدی که داشت با هیجان چیزی رو تعریف 
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اش رو به راست مهرداد و لوکاس که همیشه یقهکرد، سمت می
گذاشت که صلیبش حتما دیده بشه، سمت چپش بود.قدری باز می  

قدر سرد نشده بود. مهرداد یک هنوز اوایل مهر بود و هوا اون
اش خودنمایی شرت سفید پوشیده بود که روی پوست برنزهتی
ایی گذرونده کرد. معلوم نبود تابستون رو توی کدوم جزیره استومی

ها برگشتن و بهش نگاه بود! چند نفری، به خصوص سال اولی
های کردن. کی بود که اون رو نشناسه! همه اون رو به خاطر ماشین

شناختن. دقیقاً به خاطر همین شد، میگرون قیمتی که سوار می
 ثروتش بود که همه دخترها ازش آویزون بودند.

ای خارج شدن. ماتیک شیشهاز وسط البی گذشتن و از درهای اتو
ها طی کردم و کنار عرض البی دانشکده رو به سمت میز و صندلی

محیا نشستم که قبل از دستشویی، وسایلم رو بهش سپرده بودم. از دو 
ها جا چیده بودن تا بچهها رو اینو صندلی  سال پیش این میزها

یر رفتن جا انجام بدن. محیا به مسهای گروهی رو اینبتونن پروژه
اش اشاره کرد و گفت:مهرداد و دار و دسته  

بینی ساجده جون! هنوز دو هفته از باز شدن دانشگاه نگذشته. می -
کردم سمتش نرن.ها توصیه میصبح داشتم به سال اولی  

های اول دانشگاه همیشه به شناسایی دخترهای زیبای سال اولی هفته
ار سال باالیی توسط و پسرهای پولد توسط پسرهای سال باالیی

دخترهای سال اولی اختصاص داده میشد. انگار یک رسم بود که 
ها ها و پروژهشد. وقتی میان ترمهای اول اجرا میحتما باید این هفته

افتاد برای چی به دانشگاه اومدن شد، همه تازه یادشون میشروع می
اشون ههای خرخون رو شناسایی کنن تا تکلیفکردن بچهو سعی می

تاپم رو که روی میز بود، باز کردم و گفتم:رو انجام بدن. لپ  

اآلن یکی از دخترهایی که ردش کرده بود توی دستشویی داشت  -
کرد.گریه می  
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جا درس بخونن یا دنبال شوهر ها اومدن اینفهمم اینمن نمی -
بگردن. آخه یک پسر بیست و یک ساله چه چیزی حالیش میشه که 

شکنند؟ش سر و دست میقدر برااین  

ها برای محیا آسون بود. محیا با چیزی نگفتم. گفتن این حرف
ای سطح باال و تحصیل کرده بود و به ز خانوادهای نسبتا زیبا اقیافه

کرد. من هم سال اول همین ازدواج، تا سن سی سالگی هم فکر نمی
زدم اما بعد از افتضاحی که توی اولین مراسم ها رو میحرف

واستگاریم پیش اومده بود، فهمیده بودم من با کسی که ندیده و خ
کنم و حتماً باید با یکی از نشناخته به خواستگاریم بیاد، ازدواج نمی

ام رو اصالً ندیده، ازدواج کنم.هام که خانوادههمکالسی  

سن ازدواج توی فامیل ما پایین بود. به همین خاطر از سال پیش  
و تموم پسرهای دانشکده رو زیر نظر گرفته  دست به کار شده بودم

 بودم. محیا موهای چتریش رو مرتب کرد و گفت:

کنه. هر روز ی پسرها به یک طرف اما مهرداد فرق میحاال بقیه -
بار صبح دیدمش با یک دختر به دانشگاه اومد، بعد با یکیه. حتی یک

ن از ظهر با یکی دیگه برگشت. آه همه دخترهایی که سرکارشو
گیره.گذاشته آخر سر گریبانش رو می  

دونست که همین حاال هم آهشون گریبان مهرداد رو گرفته محیا نمی
بود. اگر بقیه هم اون چیزی رو که من در مورد مهرداد فهمیده بودم 

کردن. در مورد این موضوع دونستن، یک جور دیگه نگاهش میمی
من چیزی فهمیدم.  دونستبه کسی نگفته بودم؛ حتی مهرداد هم نمی

این مسئله به کسی به خصوص به من ربطی نداشت و فقط به خود 
 مهرداد مربوط بود.

 محیا ادامه داد:

« هاترین»های خوابگاهی شنیدم پسرها یک لیست از یکی از بچه -
 درست کردن و دخترها رو رتبه بندی کردن. فکرش رو بکن!
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 بینیم رو چین دادم و گفتم:

از چه لحاظ؟ -  

ها.ترینها. جذابها و بدتریناظ. بهتریناز همه لح -  

ترسید گشاد کرد هایی که از چیزی میهاش رو مثل تموم وقتچشم
 و گفت:

فهمم چرا دخترها ها نباشیم. نمیکدوم از لیستامیدوارم توی هیچ -
دوئن.عقل میدنبال این پسرهای بی  

هاش داشت با دوستچشمم به آقای کمالی افتاد که چند متر دورتر 
ها توی البی پراکنده کرد. نزدیک ظهر بود و بیشتر بچهصحبت می

بودن. مطمئن بودم آقای کمالی جز این دسته پسرها نیست. پسر 
رسید از من خوشش میاد. چیزی مؤدب و متینی بود. به نظر هم می

توی این سن، »گفت در این مورد به محیا نگفته بودم، وگرنه می
اون که شرایط من رو نداشت تا «. کارخوای چیو میازدواج ر
 درک کنه!

همون موقع سه تا از پسرهای هم ورودیمون، جلوی دیدم رو گرفتن 
شناختم که روی و نزدیک شدن. من فقط حسن داوودی رو می

اش رو روی زمین گذاشت اش ریش داشت. حسن داوودی کولهچونه
 و از محیا پرسید:

فندیاری کالس دارید؟شما هم با دکتر اس -  

 محیا اخم کرد و گفت:

طور؟بله. چه -  

ها پنج نفری باشه. ما سه تاییم. نظرتون چیه با هم دکتر گفتن گروه -
 دیگه باشیم؟

هاش اشاره کرد و بعد به محیا نگاه کرد. توی یک سال به دوست
دونستم حسن قدر پسرها رو زیر نظر گرفته بودم که میاخیر، اون
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ز محیا خوشش میاد، اما محیا که کالً مخالف ازدواج توی داوودی ا
داد. من دوست داشتم این سن بود، به کسی حتی برای دوستی پا نمی

با آقای کمالی توی یگ گروه باشم اما اون صبح گروهش رو تشکیل 
 داده بود. با لبخند گفتم:

گشتیم.م گروهی میحتماً. ما هم دنبال ه -  

آپ بهش توجه نکردم، یک گروه واتس محیا بهم چشم غره رفت.
هاشون رو اضافه کردم. وقتی رفتن، محیا با تشکیل دادم و شماره

 ابروهای گره خورده گفت:

شد با بقیه هم گروهی شد، با دخترها.می -  

ان.ها چشونه؟ پسرهای خوبیمگه این -  

ان.سنی پسرهای خوبی نیستن. یه مشت بچه پسرهای این -  

محیا با این پسرها چی بود! از وقتی که بینیش رو دونم مشکل نمی
تر شده بود و پسرها بیشتر سمتش عمل کرده بود، خیلی خوش قیافه

شد! محیا زیادی اومدن. شاید یک پسر خوب بینشون پیدا میمی
کم وسایلمون رو جمع کردیم تا برای ناهار به  -گیر بود. کمسخت

 سلف بریم.

 کشید و من از بعد از ناهار خوابمیکالس بعد از ظهر تا سه طول 
آلود شده بودم. سر کالس به زور خودم رو بیدار نگه داشتم. وقتی 

بندی و پروژه رو آورد، خواب آلودگیم پرید و استاد اخوان اسم گروه
 به آقای کمالی نگاه کردم.

های رشته مهندسی کامپیوتر این بود که بیشتر یکی از مزیت 
وقتی اخوان گفت  های گروهی داشت. هاش پروژه و تکلیفدرس

ها مشغول جمع کردن وسایل و حرف زدن و بچه« خسته نباشید»
شدن، سریع به سمت کمالی رفتم؛ موهای کوتاه مرتب شده داشت و 

داد. به محیا اشاره کردم  زد. سالم کردم که مودبانه جوابعینک می
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 و گفتم:

گروهی هستیم. شما هنوز کسی رو پیدا من و دوستم محیا دنبال هم -
 نکردید؟

 کمالی سر به زیر جواب داد:

نه هنوز. -  

اش بود که باعث شده بود انتخابش کنم. مطمئنم همین رفتار نجیبانه
 که مورد تأیید همه به خصوص پدربزرگم، حاج بابا، بود و کسی

کرد؛ اما اول باید از جانب کمالی مطمئن مخالفتی با این ازدواج نمی
شدم. گفتم:می  

کنم.ما رو اَد میآپ تشکیل میدم و شک گروه توی واتسپس ی -  

بله، مشکلی نیست. -  

اش رو از اون موقع قبالً هم یکی دوباری هم گروهی بودیم و شماره
م که برای نفر چهارم ها چهار نفری بود. اومدم بپرسداشتم. گروه

 کسی رو در نظر داره یا نه که صدایی با ناز گفت:

شما گروهتون رو تشکیل دادید؟ -  

به مهدیس نگاه کردم که موهای کاهی رنگش رو از مقنعه بیرون 
 ریخته بود. کمالی گفت:

اشید.بتونید با ما ک نفر کم داریم. اگه دوست داشته باشید میی -  

خواستم حسودبازی در که تأیید کنم. نمی کمالی به من نگاه کرد
 بیارم. به همین خاطر گفتم:

باشه. حتماً. -  

 و رو به مهدیس گفتم:

ات رو بده که توی گروه اَِدت کنم.پس شماره -  

اش توی گوشیم رو بهش دادم. وقتی که مشغول وارد کردن شماره
که   گوشیم بود، براندازش کردم. یک مانتوی کوتاه جلوباز پوشیده



 

 

 WWW.98IA3.IR 11 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

جا دانشگاهه! نیمی از بیشتر شبیه به کت بود؛ انگار نه انگار که این
موهاش هم از مقنعه بیرون بود. همیشه با صدای نازدار و دلنشینی 

زد. زیرچشمی به کمالی نگاه کردم که داشت با دوستش حرف می
زد و اصالً حواسش این طرف نبود.حرف می  

چشم چرون بود، قطعاً خیالم تا حدودی راحت شد. اگر کمالی 
انتخاب من نبود. گوشیم رو گرفتم و با خوشحالی به سمت محیا 

 رفتم. محیا به کمالی اشاره کرد و گفت:

مون دختر باشیم چی میشه؟گفتی؟ اگه همه چرا به اون -  

داد، آخر سر مجرد و جوری ادامه میدوباره شروع کرد! اگر همین
موند. گفتم:تنها می  

خوام معدلم رو باال نگه دارم.ی اول کالسه. میکمالی رتبه -  

و گفت: هاش رو توی حدقه چرخوندمحیا چشم  

خوای بری؟. دیگه باالتر از این میتو رتبه سومی -  

خندیدم که البته بخشی از این خنده به خاطر خوشحالی هم گروهی 
 شدن با کمالی بود. به مهدیس اشاره کردم و گفتم:

ون هست.مهدیس هم توی گروهم -  

که با هم از ام رو روی دوشم انداختم. درحالیمحیا بلند شد. کوله
 کالس بیرون اومدیم، گفت:

شون از ها همههای مهرداده. اینمهدیس خواهر یکی از دوست -
 یک قماشن. اصالً ازشون خوشم نمیاد.

تا زمانی که مهدیس به کمالی چشم نداشت، چیزی برام مهم نبود. 
اختم و گفتم:شونه باال اند  

ها زمان خوبیه تا بقیه رو بشناسیم. دختر بدی به نظر این پروژه -
رسه.نمی  

هایی که رو به روی چند خودم زیاد مطمئن نبودم. از کنار بچه  هر
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ها پایین رفتیم. دانشکده آسانسور ایستاده بودن گذشتیم و از پله
یک کامپیوتر یک دانشکده غول پیکر هشت طبقه بود و همیشه 

صف بزرگ جلوی آسانسور منتظر بودن. خوشبختانه این کالس، 
 داخل طبقه دوم قرار داشت و نیازی به استفاده از آسانسور نبود.

 

ی ما بود. از محیا محیا ماشین داشت و مسیرش مخالف مسیر خونه
ساعت بعد، سر خداحافظی کردم و سمت ایستگاه مترو رفتم. نیم

وی شیرینی تازه پخته شده از قنادی مون رسیدم که همیشه بکوچه
اومد. داخل مغازه رو نگاه کردم. حاج بابا پشت دخل حاج بابا می

 نبود. راهم رو کج کردم و پیاده به سمت خونه راه افتادم.

کلید رو توی در انداختم و وارد شدم. ساختمون خونه، دو طبقه و 
و ما،  کردآپارتمانی شکل بود. عمه نصرت طبقه باال زندگی می

توی طبقه پایین. یک حیاط مشترک داشتیم که درش جدا از این در 
ساختمون بود. وارد خونه که شدم صدای حرف زدن بابا و مامان از 

اومد. بلند سالم کردم و به سمت اتاقم رفتم.آشپزخونه می  

تر بود، اتاق مشترک داشتیم. من و هانیه که یک سال از من کوچیک
اومد. با یک نفر توی کالسشون آشنا خونه نمی حاالها -هانیه حاال

مونه. شده بود و مطمئن بودم به خاطر اون تا دیروقت دانشگاه می
ترین فرزند خانواده که پشت کنکوری بود، وارد عطیه، کوچیک

 اتاقم شد. در رو بست و آروم گفت:

زدن؟دونی مامان و بابا داشتن در مورد چی حرف میمی -  

م.نه. گوش نداد -  

نم برای پسرش بیاد خواستگاریت.قراره منیره خا -  

و پرسیدم: ام رو درآوردمعطیه ذوق زده بود. مقنعه  

قدر خوشحالی؟تو چرا این -  
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چون مامان و بابا تأییدش کردن. حاج بابا هم راضیه. گفت پسر  -
 خوبیه. شغل خوبی هم داره. یه عروسی افتادیم.

دونستم منیره خانم چرا برای من میمن که جوابم معلوم بود. خوب 
اومده خواستگاری. هانیه و عطیه، ژن شمالی مادرم رو به ارث 

شون خیلی زیباتر از من بودن. های رنگیبرده بودن و با چشم
اومدن و یکی ها میهمیشه خواستگارهای دکتر و مهندس برای اون

 مثل پسر منیره خانم که مغازه تعمیر ماشین داشت، برای من
اومد.می  

خوب یادمه سر اولین خواستگاریم چی پیش اومد. نوزده سالم بود و 
وقتی رفته بودیم توی اتاق حرف بزنیم، حرف زدنمون ده دقیقه هم 

و گفته بود پسرم از هانیه   نشد. فرداش مادر اون پسر زنگ زده
خوشش اومده. اگه میشه یک بار دیگه برای اون به خواستگاری 

 بیان.

ها ه بابا باهاشون دعوا کرد. سرشون داد زد؛ اما همه اینخوب یادم
داد که به خاطر زیبایی، چشم همه روی این حقیقت رو تغییر نمی

وقت توی هانیه و عطیه بود. از اون به بعد هانیه و عطیه هیچ
های خواستگاری من اجازه نداشتن بیان.مراسم  

همون دستشویی دفعه اول خواستگاری، کلی گریه کرده بودم؛ توی 
دانشکده. من قیافه بدی نداشتم، فقط به خاطر خوشگلی خواهرهای 

ترم به چشم نمیومدم. بعد از اون دیگه برام عادی شده بود. کوچیک
کردم و هر جور شده اون رو سمت خودم باید روی کمالی تمرکز می

کشوندم. مانتوم رو روی تخت پرت کردم.می  

صد بیرون رفتن نداشت. تا تمام عطیه روی تختم نشسته بود و ق
گرفت. آروم گفت:داد، آروم نمیاخبار صبح تا حاال رو نمی  

زن.فردا قراره توی حیاط نذری بپ -  
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ها! همیشه بعد هام رو با حرص بستم؛ از دست این نذری پختنچشم
شد که از این نذری پختن ها یک سری خواستگار جدید پیدا می

. من که فردا تا خود نیمه شب توی هاش برای من بودسطح پایین
شرت سفید زیر شد. تیموندم و توی خونه پیدام نمیدانشگاه می

 مانتوم رو با یک تیشرت سبز گشاد عوض کردم و پرسیدم:

مناسبتش چیه؟ -  

به مناسبت آزادی اویسه. -  

پزن؟یرون اومدن از زندان هم آش نذری میمگه برای ب -  

خت. اویس پسر عمه نصرت، رسوای اش رو باال انداعطیه شونه
فامیل و مایه ننگ حاج بابا بود که سه سال پیش با یک کیف مواد 

 گرفته بودنش و به زندان رفته بود. عطیه گفت:

کنه هانیه صبح به محض شنیدن این خبر ناراحت شد. فکر می -
 شاید عمه دوباره بحث ازدواجش با اویس رو پیش بکشه.

هاش قرار ازدواج با یکی از همکالسیعطیه خبر نداشت هانیه 
گذاشته. دهنش چفت و بست نداشت و هانیه بهش نگفته بود. لباسم 

 رو سمت عطیه پرت کردم و گفتم:

ها رو کردی که خوای بری سر درست؟ همین خبرچینیتو نمی -
 پارسال پشت کنکور موندی.

خوام برم بازیگر بشم و با یک خوام کنکور بدم. میمن نمی -
وتبالیست ازدواج کنم.ف  

همین کم مونده نوه حاج بابا بازیگر هم بشه و عکسش روی 
بیلبوردهای شهر زده بشه. عطیه رو به زور از اتاقم بیرون کردم. 

گذاشتم. چندباری که پروژه داشتیم باید تمرکزم رو روی کمالی می
 دلیل بهم پیام داده بود.رفتارش با من خوب بود. حتی یکی دو بار بی

کردم یک چیزی بینمون هست اما حجب و حیایی که داشت حس می
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د. حتی اگر عالقه کوچیکی بود، بهش دااجازه بروزش رو نمی
کردم.نمی  چسبیدم و ولشمی  

 

 

 

 

 فصل دوم

 #مهرداد#

 

از در دانشکده بیرون اومدم. امروز حوصله دانشگاه رو نداشتم. 
توی « س»ش رو با ساعت تازه ده صبح بود و من با کسی که اسم

اومد اسم کاملش گوشیم ذخیره کرده بودم، قرار داشتم. حتی یادم نمی
چیه. مهدی هم پشت سرم بود و داشت قضیه مهمونی دیشبشون رو 

هاش ازش سؤال الی حرفکرد. لوکاس هم البهتعریف می
پرسید.می  

از در دانشگاه بیرون اومدم و وارد کوچه نزدیک دانشگاه شدم که 
کردم. به طرف ماشینم رفتم. جا ماشینم رو پارک میالً اونمعمو

مهدی هم همون نزدیکی پارک کرده بود. قفل ماشین رو زدم. شاید 
اسم دختری که باهاش قرار داشتم ساناز بود! مهدی داستانش رو 

 قطع کرد و پرسید:

قراره کجا بریم؟ -  

 رو به مهدی گفتم:

قرار دارم.دونم، اما من با کسی شما رو نمی -  

اومد. مهدی شاید هم اسمش سارا یا سهیال بود! اصالً یادم نمی
 پرسید:
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با کی؟ -  

اومد اما اسمش رو نه. فقط دو یا سه بار دیده اش رو یادم میقیافه
قدر برام جذاب نبود که اسمش یادم مونده باشه. اون بودمش و این

 کجا و الدن کجا! جواب دادم:

به تو ربطی نداره. -  

کار کنیم؟پس اآلن ما چه -  

ای بود. به خصوص وقتی و به لوکاس نگاه کرد. مهدی بچه بامزه
شد. کم مونده لب هاش معلوم میزد و چال روی گونهحرف می

 برچینه که لوکاس گفت:

من رو برسونی کلیسا. بعد هر جایی خواستی برو. تو باید -  

 در ماشین رو باز کردم که مهدی رو به لوکاس گفت:

کالس رو پیچوندیم که تو بری کلیسا و این بره سر قرار. پس من  -
 چی؟! حاال نری کلیسا چی میشه؟! بیا با هم بریم بگردیم.

ها رو ها کالسدفعه پیش هم بابام شاکی شد. سعی کردم یکشنبه -
جوری بردارم که به مراسم برسم اما نشد. این هفته عمه هلن از 

برم. من رو برسون، بعد هر جایی که آبادان اومده. حتماً باید 
 خواستی برو.

من هم باهات میام توی کلیسا. -  

سوار ماشین شدم، از پنجره به هردوشون نگاه کردم و به لوکاس 
 گفتم:

بره.ن به تو نصیحت، این رو نبرش کلیسا. آبروت رو میاز م -  

 مهدی بدون توجه به حرف من، رو به لوکاس گفت:

؟کلیسا راه میدن ها رو تویمسلمان -  

دم:ای کردم و پرسیعینک آفتابیم رو زدم، تک خنده  

ونی؟ آخرین باری که رفتی مسجد کی بود؟مگه تو مسلم -  
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مسلمونه؟ مگه فقط هر کی میره مسجد، -  

لوکاس گردن مهدی رو گرفت، به سمت در ماشینش حرکتش داد و 
 گفت:

زنیم.حرف میو برسون. بعد سر توی کلیسا اومدن رتو فعالً من  -  

 -ماشین رو روشن کردم و مهدی و لوکاس رو تنها گذاشتم تا به کل
بدند. تمرکزم رو روی اسم دختره گذاشتم. سیما؟! کلشون ادامه 

شاپ داوود، هر چی اسم رو سروین؟! سروناز؟! تا رسیدن به کافی
اومد عطر بدبویی شروع میشد، مرور کردم. یادم می« س»که با 

شاپ پارک کردم.ش رو نه. ماشینم رو جلوی کافیداشت ولی اسم  

امروز ماشین بابا رو آورده بودم که تازه خریده بود و کلی هم سرش 
گفت خوش دست نیست. پول داده بود. بابا باهاش راحت نبود و می

از همین االن چشم دو سه نفری به ماشین بود. مچ بندم رو مرتب 
چشم چرخوندم. « س»ن شاپ شدم. برای دیدکردم و وارد کافی

اش یادم مونده بود.خداروشکر قیافه  

به طرفش رفتم و پشت میز نشستم. بهم نگاه کرد و بدون هیچ سالم 
 و احوالپرسی پرسید:

دیر کردی؟ -  

قرار نبود بیشتر از پنج دقیقه باهاش حرف بزنم. اومده بودم هر 
رو چیزی رو که بود، تموم کنم. هنوز هم همون عطر بدبوی تندی 

داد، زده بود. همین عطر بدبوش باعث شده بود که بوی فلفل می
بهش از ده، نمره شش بدم. هنوز تا استانداردهای من فاصله زیادی 
داشت. تنها کسی که نمره ده گرفته بود، الدن بود. آرنجم رو روی 

 میز گذاشتم و گفتم:

 مون در عذابای باشی که یکیخوام توی رابطهعزیزم، من نمی -
های آخرمون رو بزنیم.جا تا حرفباشه. امروز اومدم این  
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 یکی از ابروهاش رو باال انداخت و با ناز گفت:

زت شدم؟عزیزم؟! از کی تا حاال عزی -  

از همون موقعی که اسمش رو یادم رفته بود! جوابش رو ندادم که 
هاش رو بهم گره کرد، آرنجش رو روی میز خودش حدس زد. دست

ید:گذاشت و پرس  

اسم من چیه؟ -  

هام رو روی هم فشار دادم. به خاطر هوشش به جای شش، بهش لب
که گرفته بود. قبل از اینشش و نیم دادم. زودتر از بقیه قضیه رو 

دهنم رو باز کنم و چیزی بگم، لیوان آب روی میز رو توی صورتم 
 پاشید. بلند شد. کیفش رو برداشت و بیرون رفت.

و به من نگاه کردن. حداقل بدون فحش و کتک یکی دو نفر برگشتن 
تموم شده بود. دستمال روی میز رو برداشتم و صورتم رو خشک 

کردم. چشمم به نقش گل روی میز افتاد. اآلن یادم اومد؛ اسمش 
سوگل بود! چه خوش موقع یادم اومده بود! بلند شدم و به طرف بار 

گذاشتم که جا میرفتم تا داوود رو ببینم. همیشه قرارهام رو این
نتیجه من ببره.ای از قرارهای بیداوود هم یه بهره  

 

کرد. سر سر راهم یک دختر جوون رو دیدم که به من خیره نگاه می
گرفت. اون رو نادیده ی پنج میتا پاش رو از نظر گذروندم. نمره

گرفتم و به بار تکیه دادم. یک پسر جوون که گارسون بود و من تا 
بودمش، پرسید: حاال ندیده  

با کی کار دارید؟ -  

به داوود بگو مهرداد اومده. -  

پسر جوون رفت و دختری، کنار من به بار تکیه داد و رو به من 
 گفت:
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گشتم.اوود رو صدا کردی. من هم دنبالش میدممنون که  -  

های بهش نگاه کردم. قد نسبتاً بلند و هیکل متناسبی داشت. لباس
بود. صورتش آرایش ملیحی داشت و  زنونه و شیکی پوشیده

مشخص بود که زیباییش ارثیه. بوی عطر دلنشینی داشت که یادآور 
های بهاری بود. بهش نمره هفت دادم. شاید گزینه بعدی همین گل

 بود! لبخند زدم و پرسیدم:

شناسی؟داوود رو از کجا می -  

امه.پسرخاله -  

شناخت اوود من رو میدختر خاله داوود خارج از محدوده من بود. د
اش دو سه روز آشنا بشم و بعد ولش گذاشت با دختر خالهو قطعاً نمی

 کنم. دختر پرسید:

شناسید؟شما داوود رو از کجا می -  

من دوستشم. اسمم مهرداده. -  

خوشبختم. اسم من هم آذینه. -  

ها پرسترسید از این آهنرسید. به نظر نمیدختر مؤدبی به نظر می
نگاهی به ساعت توی دستم کرد و با اعتماد به نفس گفت:باشه.   

بچه پولداری؟ -  

ی شش بود. قبل از قدر واضح و تابلو؟! حقش نمرهپوزخند زدم. این
که چیزی بارش کنم، کارتی رو به طرفم گرفت و گفت:این  

کنم. یک جور خیریه برای کار می« امید»من توی موسسه  -
کنم. های ثروتمندم رو دعوت میدوستهای سرطانیه. دارم همه بچه

کنن. خوشحال ها پول زیادی به خیریه اهدا میجور آدممعموالً این
میشم هم خودت بیای و هم هر کسی رو که دست به جیبه با خودت 

 بیاری.

داد. رفتارش زننده هاش رو نشون میلبخندی زد که برجستگی گونه
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تم و گفتم:نبود؛ صمیمی و گرم بود. کارت رو ازش گرف  

های پولدارم میایم.و هم دوست حتماً. هم خودم -  

هر دو خندیدیم. از این دخترهایی نبود که فقط فکر زیبایی و 
 های سرطانی بود که کار باارزشیه. بهشان و به فکر بچهآرایش

ای که کسی بعد از الدن گرفته بود. نمره هشت دادم؛ باالترین نمره
گفت:به دلم نشسته بود! آذین   

هام به همه کسانی که هر موقع مراسم داریم تو لیست تماس -
دونم پول زیادی رو به خیره میدن خبر میدم. همیشه هم خوب می

 جواب داده.

همون موقع صدای داوود اومد. بر خرمگس معرکه لعنت! تازه 
گرفتم. داوود با دیدن آذین گفت:داشتم با آذین گرم می  

نی؟ککار میجا چهتو این -  

 آذین کارتی رو به طرفش گرفت و گفت:

عوتت کنم.اومدم برای مراسم خیریه د -  

ها ندارم.من از این پول -  

پول کمت رو هم قبول داریم. -  

 آذین رو به من با لبخند ادامه داد:

من دیگه باید برم. یادتون باشه هر چی دوست دست به جیب دارید  -
 با خودتون بیارید.

شد براش دست تکون که دور میگرفت. درحالیام از حرفش خنده
شاپ بیرون رفت، داوود گفت:دادم. وقتی آذین از کافی  

افته.دمی مثل تو نمیآاون تو دام  ام رو خط بکش.ور دخترخالهد -  

داختنش نبودم!من هم به فکر به دام ان -  

صورت نیمه عصبانی داوود رو نادیده گرفتم. موندنم جایز نبود. 
کردم و بیرون اومدم. آذین موقع رد شدن، با ماشینش  خداحافظی
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دیدم و هیچ و رفت. دیگه از دخترهایی که دم به ساعت می  بوقی زد
خوردن، خسته شده بودم. یا بوی کدومشون به استانداردهام نمی

 -کردند یا جیغهای عجیب و غریب میعطرشون بد بود یا آرایش
خواستم و آذین یجیغو بودن. من کسی رو در حد الدن م

ترین دختری بود که معیارهای الدن رو داشت.نزدیک  

ی هشت آذین هم به این خاطر بود که هنوز عاشقش نبودم. باید نمره
دیدم پتانسیل این رو که باهاش شدم و میکم بهش نزدیک می -کم

ازدواج کنم داره یا نه. به کارت دعوت توی دستم نگاه کردم. هر 
رفتم.خیریه میجور شده به این   

 فصل سوم

 #ساجده#

 

به آقای کمالی سالم کردم و یک ردیف دورتر روی صندلی نشستم. 
کیفم رو روی صندلی بغلی گذاشتم تا برای محیا جا بگیرم. این 

استاد، استاد خوبی بود و ردیف اول، خیلی زود پر شده بود. برگه و 
ره خانم رو خودکارم رو درآوردم و به راهی فکر کردم تا پسر منی

 فراری بدم.

بابا دیشب گفته بود که خانواده منیره خانم برای خواستگاری میان و 
کردم که مؤدبانه باهاشون رودروایسی داره. باید یک راهی پیدا می

بگه. « نه»کردم خود پسرش پسرش رو رد کنم؛ یا باید کاری می
 عطیه گفته بود بهش بگم نازام.

دادم. کارم به جایی رسیده بود که با  نفسم رو با صدای پوف بیرون
ها دور و بر کردم. هنوز استاد نیومده بود و بچهعطیه مشورت می

کالس پراکنده بودن. محیا از راه رسید، کیفم رو از روی صندلی 
که زیپ کیفش رو باز بغلی برداشتم. کنارم نشست و درحالی
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کرد، گفت:می  

سالم. چه خبر؟ -  

خواستگار دارم.ی بعد هفته -  

 صدام رو پایین آوردم و پرسیدم:

جوری فراریش بدم؟چه -  

 محیا آروم خندید و گفت:

خوای فراریش بدی؟ین سن کم؟! حاال عیب پسره چیه که میاتو  -  

عیبی نداشت. فقط دوست نداشتم کسی فکر کنه از خواهرهام 
با من  که دستش به خواهرهام نرسیده، دارهترم و به خاطر اینپایین

کنه. جواب محیا رو ندادم و به کمالی نگاه کردم. مهدیس ازدواج می
زد. محیا آروم در گوشم گفت:کنارش ایستاده بود و باهاش حرف می  

زنه! از همون موقع که اومد باهامون جوری مخ میببین دختره چه -
 هم گروهی بشه، من فهمیدم.

 دلشوره گرفتم و گفتم:

خوره.ی کمالی نمیمهدیس اصالً به آقا -  

موهای بیرون ریخته مهدیس با یقه بسته کمالی اصالً جور در 
اومد. محیا گفت:نمی  

اتفاقاً این جور دخترها دنبال این جور پسرها میرن. برادر مهدیس  -
رو ببین. یک دانشکده از دستش در عذابن. معلومه که با یکی مثل 

گرده که کامالً کنه و دنبال یک پسری میبرادرش ازدواج نمی
 مخالفش باشه.

های محیا منطقی بود. مهدیس دختر آرومی بود و همه حرف
شناختن. دو سال باالتر از ما بود اما برادرش، شایان رو می

داشت. همیشه با هاش رو افتاده بود و هنوز با ما کالس برمیدرس
هاش مشغول خرابکاری بود. باید مهدیس رو یک جوری از دوست



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

ری؟! باید از گروهمون بیرونش طوکردم؛ اما چهور میکمالی د
شد!انداختم؟! خیلی ضایع میمی  

هایی خواست چیزی بگه که با ورود استاد ساکت شد. بچهمحیا می
که دور و بر کالس ایستاده بودند، سر جاشون برگشتن و کسانی که 
 نشسته بودن، به احترام استاد بلند شدن. سر کالس حتی یک کلمه هم

اش چشمم به مهدیس بود که های استاد رو نفهمیدم. همهاز حرف
روی صندلی کناری کمالی نشسته بود و هرازگاهی چیزی در 

گفت.گوشش می  

کرد: پچ -محیا آروم در گوشم پچ  

ی شنیدم کمالی پسر یکی از استادهای دانشکده مکانیکه. خانواده -
ان.پولداری  

و مهدیس بود. به سمت استاد  محیا هم مثل من ذهنش درگیر کمالی
دونستم پدرش برگشتم اما حواسم به حرفی بود که محیا زده بود. می

دونستن ثروتمندن. شاید محیا از خودش درآورده بود استاده ولی نمی
و مطمئن نبود. معلوم بود کسی که ثروتمنده با دختِر کارمنِد یک 

کرد؛ مهم میاداره معمولی که پدر بزرگش قنادی داشت، ازدواج ن
هم نبود که اون دختر رتبه سوم مهندسی کامپیوتر یک دانشگاه 

 مطرحه!

وقتی صدای خسته نباشید از ته کالس اومد، از افکارم بیرون اومدم. 
نوشتم، من که همیشه شش دنگ حواسم سر کالس بود و جزوه می

خواست آرایشش رو تجدید اآلن برگه جلوم سفیِد سفید بود. محیا می
زدن، گرفتم چشم از کمالی و مهدیس که هنوز با هم حرف می کنه.

ها داخل طبقه سوم رفتیم.و با هم به سمت سرویس بهداشتی خانم  

ها محیا رژش رو درآورد و با دقت روی لبش کشید. من صبح
گرفتم و اون موقع پاک کردن کردم. چون ظهر وضو میآرایش نمی

یک رژ کم   د از ناهارها بعآرایش کار سختی بود. بعضی موقع
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زدم.رنگ می  

اش رو مرتب کرد. من همیشه موهام رو داخل محیا موهای اتو شده
وی جذب پسرها تأثیر داشت؛ مثل گذاشتم. شاید این چیزها تمقنعه می

موهای کاهی رنگ مهدیس! سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا 
فکر جذب  این افکار رو از ذهنم بیرون کنم. از کی تا حاال من
ها شد. به جوش پسرها با ظاهرم بودم؟! محیا وارد یکی از دستشویی

ام نگاه کردم. آه کشیدم! چرا زیبایی که دست خود آدم روی چونه
گذاشت؟!قدر توی سرنوشتش تأثیر مینبود، این  

 بلند طوری که محیا بشنوه گفتم:

مونم.من میرم بیرون منتظر می -  

باشه. -  

ام رو روی کتفم مرتب کردم. هر روز فتم، کولههمین که بیرون ر
کرد. چشمم به آوردم و سنگینی کیفم همیشه اذیت میتاپ میلپ

هاش چند متر دورتر ایستاده مهدیس افتاد که کنار یکی از دوست
رسید. مانتوی خوش دوختی داشت جا هم میبود. بوی ادکلنش تا این

شد فرسخی هم می از صد  داد.نقصش رو نشون میکه هیکل بی
 فهمید از خانواده متمولیه.

دوباره آه کشیدم که با صدای کمالی جا خوردم. کمالی سرش رو 
 پایین انداخت و گفت:

فوی. حالتون خوبه؟ خانواده خوبن؟سالم خانم مصط -  

جواب   هول شدم. انتظار دیدنش رو نداشتم. گلوم رو صاف کردم و
 دادم:

ممنون. شما خوبید؟ -  

های شما. راستش غرض از مزاحمت یکی از والپرسیاز اح -
نویس پاره وقت افزاری داره و چند تا برنامههام شرکت نرمدوست
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خوام شما رو معرفی کنم.خواد. اگر دوست داشته باشید میخوب می  

هاش رو تحلیل کنم. داشت به من چند ثانیه صبر کردم تا حرف
رو دید گفت:داد! کمالی که سکوت من پیشنهاد کار می  

کنم.جا کار میوبیه. من خودم هم اونخمحیطش محیط  -  

توی دلم عروسی به پا شد. شاید نگرانم بود که اطمینان داد 
کردم، بیشتر محیطش، محیط خوبیه. اگر کار رو قبول می

اومد تا یک دیدمش؛ چی از این بهتر! پول کافی هم دستم میمی
لبخند جواب دادم:تر و جدیدتر بخرم. با تاپ سبکلپ  

خیلی هم عالیه. چرا که نه! -  

شنا بشید.گذاریم شرکتش تا با محیط آمی پس یک قرار -  

زد و من که فکرم جای کمالی از شرایط و حقوقش حرف می
شنیدم. دیگه هاش رو به زحمت میکرد، حرفای سیر میدیگه

پسر ای وسطه. اآلن با اطمینان بیشتری به مطمئن بودم پای عالقه
دادم. وقتی خداحافظی کرد و رفت، اعتماد منیره خانم جواب رد می

به نفسم به صد رسیده بود. تا خود وقتی که به خونه برگشتم، شارژ 
قدر حواسم پرت بود که یادم رفت، امروز توی حیاط بودم. اون
پزن.نذری می  

با شنیدن شلوغی داخل حیاط از پشت در یادم افتاد چه خبره. 
نه حیاط سمت مخالف ساختمون بود. به طرف در دیگه خوشبختا

ای شدم که ساختمون رفتم. کلید رو داخل در انداختم و وارد راه پله
آروم از پله  -کرد. آرومطبقه ما و عمه نصرت رو به هم وصل می

های راهرو باال رفتم تا به پشت بوم رسیدم؛ پاتوق مخفی همیشگی 
ها و ه حیاط انداختم که پر از خانمجا یک نگاه سریع بخودم. از اون

دخترهای همسایه بود. عالوه بر نذری پختن در حال غیبت کردن و 
 پیدا کردن همسر برای پسرهاشون هم بودن.
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به سمت دیگه پشت بوم رفتم. یک صندلی و میز زوار دررفته که 
جا گذاشته بودم. یک از بین وسایل دورریختنی کش رفته بودم، اون

جا بود که همیشه توش با در از لوالدر رفته هم اونکمد کوچیک 
گذاشتم. درش رو باز کردم و یک بسته چیپس بیرون خوراکی می

آوردم. گوشیم توی جیبم لرزید. بسته چیپس رو باز کردم و روی 
 میز گذاشتم.

یک دونه چیپس داخل دهنم گذاشتم و پیامی رو که تازه اومده بود 
بود. گفته بود چهارشنبه بعد از ظهر به خوندم. از طرف آقای کمالی 

ای ریم. با ماشین خودش هم میریم. جیغ خفهشرکت دوستش می
 کشیدم که باعث شد یک تکه چیپس توی گلوم بپره و سرفه کنم.

جا برقصم. همه چیز داشت خوب خواست بلند بشم و هموندلم می 
مهدیس رفت. معلوم بود از من خوشش اومده، وگرنه از پیش می

خواست همراهش بره. صدای صلوت از حیاط به گوش رسید. می
تصمیم گرفتم مثبت اندیش باشم و بد به دلم راه ندم. لپ تاپم رو باز 

ام کردم.کردم و شروع به نوشتن رزومه  

تا وقتی که آخرین خانم همسایه از خونه بیرون رفت، روی پشت 
رفتم. وارد طبقه  بوم موندم. ساعت نزدیک هفت شب بود که پایین

جا جمع بودن. سالم کردم ها اونها و خالهخودمون شدم که همه عمه
 و برای لباس عوض کردن وارد اتاقم شدم.

وارد آشپزخونه شدم و یک بشقاب آش برای خودم کشیدم. عمه 
زهره و عمه نصرت همراه مامان توی آشپزخونه بودن. عمه زهره 

 بلند گفت:

م خوشبخت کنه.رو روا کنه. همه رو هایشاهللا حاجت همه  -  

هاش رو رو به آسمون گرفت و بلند آمین حاج ننه از داخل هال دست
کرد گفت. عطیه آرایش کرده کنار حاج ننه نشسته بود و سعی می

برای ایِنستاگرام سلفی بگیره. عمه زهره رو به عمه نصرت کرد و 
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 گفت:

زاد میشه؟حاال اویس کی به سالمتی آ -  

چشمی به هانیه نگاه کرد که مشغول جمع و جور کردن  و زیر
نشیمن بود. حاج بابا و حاج ننه توی تربیت عمه زهره شکست 

گرفت. مشخص انداخت آروم نمیخورده بودن. تا به همه تیکه نمی
اویس دو روز قبل از نامزدی و خواستگاری   بود هانیه معذبه.

ن خواستگاری بودن.رسمی، دستگیر شده بود. تمام فامیل در جریا  

اخراجش از دانشکده پزشکی و پیچیدن خبر زندانش توی محله، 
باعث شد عمه توی بیمارستان بستری بشه. عمه نصرت که معلوم 

 بود حواسش به قصد عمه زهره نبود، با خوشحالی گفت:

یک ماه دیگه. -  

کنه؟بحاال آزاد شد قراره چه کار  -  

زدن به عمه نصرت  عمه زهره از هر فرصتی برای سرکوفت
کرد. از این که پسر دکترش اآلن خالفکار از آب دراومده استفاده می

ی مصلحتی کرد و بلند برد. مامان سرفهبود، نهایت استفاده رو می
 رو به من گفت:

برو کمک مونس توی حیاط، دیگ رو بشورید. زودباش هانیه. تو  -
 هم باهاش برو.

جا توی شقاب آش رو همونتوی دلم به موقعیت فحش دادم و ب
آشپزخونه گذاشتم. همراه هانیه به حیاط رفتم. عمه زهره هم هانیه 

خواست که معلم مدرسه بود. یادمه عمه رو برای پسر بزرگش می
نصرت همون روزها گفته بود حق هانیه بیشتر از اینه که شوهرش 

یک معلم ساده باشه و برای اویس، پسر پزشکش هانیه رو 
کرده بود. خواستگاری  

هانیه برای همه پسرهای فامیل که شغل درست و حسابی داشتن، 
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که و هم این یک بار خواستگاری شده بود. هم به خاطر زیباییش
خوند و آینده روشنی داشت. برای عمه نصرت داشت پزشکی می

 چی از این بهتر که هم پسرش و هم عروسش دکتر باشه.

هوا هنوز سرد نبود. مونس کنار  وارد حیاط شدم. اوایل پاییز بود و
تر حوض مشغول شستن دیگ بزرگ آش بود. دو سال از من بزرگ

 بود و یک بچه یک ساله داشت. آهسته به هانیه گفتم:

اش دونی همهشدی. تو که میاومدی. باید مثل من جیم مینباید می -
زنن؟حرف خاله زنکی می  

وم گفت:هانیه با نگرانی آهسته طوری که فقط من بشن  

زنه انگار من باید منتظر اویس عمه نصرت جوری حرف می -
موندم. نکنه خود اویس هم همین فکر رو بکنه؟می  

ی خاصی نداشتن. دونستم هانیه و اویس رابطهتا جایی که من می
فقط عمه خواستگاری کرده بود و بابا جواب مثبت داده بود. با این 

 حال پرسیدم:

اویس بوده؟مگه چیزی بین تو و  -  

مونس  تونست جواب بده. به به مونس رسیده بودیم و هانیه نمی
 گفتم:

تو برو مونس جون، ما هستیم. -  

 بینیش از سرما سرخ شده بود. خندید و گفت:

ساجده جون. درست موقع دیگ شستن. بد موقع رسیدی -  

هاش رو شست و ما رو تنها گذاشت. به هانیه از خدا خواسته دست
دونم م که حسابی ناراحت بود. اویس عاشق پیشه نبود. نمینگاه کرد

جور چیزها اصالً هانیه و اویس با هم حرف زده بودن یا نه. این
 توی خانواده ما ممنوع بود. شلنگ آب رو برداشتم و گفتم:

؟تو و اویس قول و قراری داشتید -  
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 هانیه به جای کمک روی تخت گوشه حیاط نشست و گفت:

بود. ه قولی؟! هر چی عمه حرف زده بود، هموننه بابا. چ -  

زد. پرسیدم:مشکوک می  

احسان چی؟ -  

منظورم همون همکالسیش بود که ازش خواستگاری کرده بود. 
تر شد و گفت:هانیه صورتش غمگین  

اش اصرار داره برای ادامه تحصیل و تخصص بره کانادا. خانواده -
 میگه بیا ازدواج کنیم و باهم بریم.

درست چی؟ -  

.جا ادامه بدهمیگه اون -  

مامان و بابا قطعاً با دور شدن هانیه و رفتنش به کانادا مخالفت 
کردن، اما چاره چی بود! پرسیدم:می  

خودت چی میگی؟ -  

گشت.دونم. گیر کردم. کاش تو این موقعیت اویس برنمینمی -  

هم این هم از معایب زیبا بودن! اآلن که اوضاع برای هانیه به 
تونستم قضیه کمالی رو براش بگم. قضیه داشت ریخته بود، نمی

خواست باعث ناراحتی هانیه رفت و دلم نمیبرای من خوب پیش می
 بشه. اسکاچ رو برداشتم و به جون دیگ افتادم.

 

 

 فصل چهارم

 #مهرداد#

 

هام، پیج آذین رو آوردم. آدرسش اینٍستاگرام رو باز کردم و بین پیج
دعوتی بود که بهم داده بود. جدیدترین پستش، مربوط به روی کارت 
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هاش دورهمی یا گزارش دورهمی دیشبشون بود. بیشتر عکس
اش بود. ازش خوشم اومده بود. مثل بقیه دخترهایی کارهای خیریه

ذاشت.که دیده بودم، پست کیف و کفش گرون قیمت نمی  

و هم به رسه، فکرش رعالوه بر این که مشخص بود به ظاهرش می
ترش رفتم و های قدیمیکرد. به عکسانداخت و کار مفید میکار می

ها رو هم نگاه کردم. بوی سیگار شایان زیر دماغم خورد. اون
کشه و ناراحتیش هم فقط و دونستم هر موقع ناراحته، سیگار میمی

 فقط یک دلیل داشت؛ مهدیس.

کامل زیر سر جام روی نیمکت حیاط دانشگاه جا به جا شدم تا 
درخت بید قرار بگیرم و آفتاب توی صفحه گوشیم نیفته. شایان سمت 

دانشگاه، سیگار « سیگار ممنوع»چپم نشسته بود و زیر تابلوی 
ها کشید. این صحنه برام خیلی تکراری بود. همیشه این موقعمی

کرد.مهدی شروع به غرغر می  

صدای غرغر سرم رو توی گوشیم کردم که بعد از چند ثانیه دیدم 
مهدی نمیاد. به سمت راستم نگاه کردم. مهدی سرش رو به پایین بود 

ی این موقعیت شده بود. سؤالی زد. لوکاس هم متوجهحرف نمی  و
لوکاس شونه باال «. چی شده»به من نگاه کرد. با سر پرسیدم 
شد و در مورد چیزی وراجی انداخت. وقتی مهدی ساکت می

لی مهمی افتاده بود.کرد، یعنی اتفاق خینمی  

 لوکاس محکم پشت مهدی زد و پرسید:

چه خبر آقا مهدی؟ -  

 مهدی چیزی نگفت و آه کشید. شایان پکی به سیگارش زد و گفت:

کنید؟فهمم چرا این بچه رو این قدر لوس میمن نمی -  

شایان دوست صمیمی ما سه تا نبود و همیشه با اکیپش مشغول 
اش از اکیپش سر ا که حوصلههخرابکاری بودن. بعضی وقت
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چرخید. لوکاس به شایان چشم غره رفت و مهدی رفت، با ما میمی
 گفت:

شته باشم.قراره یک برادر کوچولو دا -  

من و لوکاس یک لحظه با تأسف به هم نگاه کردیم که شایان خندید و 
 گفت:

مادرت توی این سن حامله شده؟ -  

ی . لوکاس بلند شد، به بوفهرفتمحاال من هم به شایان چشم غره می
 دانشگاه که چند متر دورتر بود اشاره کرد و گفت:

خورید؟ب هندونه بگیرم. چیزی میآمن دارم میرم  -  

 من گفتم:

ره.هر چی خواستی بگیر. فرقی ندا -  

 لوکاس دست مهدی رو گرفت و گفت:

اش رو بیارم.تونم همههم بریم. من نمی بلند شو با -  

رو بلند کرد و با هم به طرف بوفه رفتند. شایان دود به زور مهدی 
 غلیظی رو از دهنش بیرون داد و گفت:

یشه؟محاال برادردار بشه، مگه چی  -  

برادرش از زن دوم پدرشه. -  

ای به سیگارش زد. به مهدی نگاه شایان چیزی نگفت و پک دیگه
 زد. حتماً کردم که نطقش باز شده بود و داشت با لوکاس حرف می

به شایان    طوری فهمیده نجال بارداره.۶کرد، چداشت تعریف می
نگاه کردم که به یک نقطه خیره شده بود. رد نگاهش رو گرفتم که 

های به مهدیس رسید. پنج یا شش متر دورتر کنار یکی از خرخون
دونستم درد زد. فقط من میکالس ایستاده بود و باهاش حرف می

 شایان، مهدیسه. پرسیدم:

شده؟باز دیگه چی -  
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 شایان با سر به مهدیس اشاره کرد و گفت:

زد.داشت از این که از این پسره خوشش اومده، حرف می دیشب -  

کدوم پسره؟ -  

با دقت به پسر ایستاده کنار مهدیس نگاه کردم؛ مجتبی کمالی که پسر 
ی بسته ریش و یقهیکی از استادهای دانشکده مکانیک بود. با اون ته

خورد. با چندش گفتم:اصالً به مهدیس نمی  

حاال چرا این پسِر؟ -  

های فوق گفت پسر خوبیه. تابستون باهاش آشنا شده. توی کالس -
 برنامه دانشگاه. گفت دوستش داره!

شایان ساکت شد و پک مهمی به سیگارش زد. صداش توی جمله 
 آخر بغض داشت. پرسیدم:

کنه؟اج حاال قراره با این پسره ازدو -  

 شایان ته سیگارش رو تکوند و گفت:

گفت یکی از نه. انگار این پسِر اصالً تو باغ نیست. مهدیس می -
خواد تورش کنه.پلکه و میمی  دخترها خیلی دور و برش  

 

 خندیدم و گفتم:

، راه برای تو «نه»خب این به نفعته. اگه این پسره به مهدیس بگه  -
 باز میشه.

دونستم شایان به مهدیس ن بود و فقط من میمهدیس ناخواهری شایا
هاش رو مالید و کالفه عالقه داره. شایان با دستش یکی از چشم

 گفت:

کردم، اما مهدیس به خاطر این اولش من هم همین فکر رو می -
 قضیه ناراحت بود. من تحمل ندارم ناراحتیش رو ببینم.

زمین و زمان  رفت،یاد خودم افتادم که اگه خار توی دست الدن می
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دوختم. پرسیدم:رو به هم می  

کار کنی؟خوای چیحاال می -  

مهدیس سر این پسره خیلی جدیه. تا حاال نیومده بگه از کسی  -
 خوشم میاد. این اولین و شاید هم آخرین بارشه.

چند ثانیه مکث کرد، ته سیگارش رو روی زمین انداخت و ادامه 
 داد:

اس، دستش رو کنه این پسرهال میاگه چیزی که مهدیس رو خوشح -
ذارم.توی دست مهدیس می  

هام گشاد شد و با حیرت گفتم:چشم  

چی؟! دیوونه شدی؟! -  

 یک سیگار دیگه از توی پاکت درآورد و جواب داد:

گه باشه!خوام؛ حتی اگه با یکی دییش رو میمن خوشبخت -  

 با خنده گفتم:

زده به سرت؟! -  

 با سرزنش گفت:

ها رو نزن! تو خودت نهایت دیوونگی رو سر این حرفتو دیگه  -
 الدن کردی.

و به مچ دستم اشاره کرد که بعد از همون دیوونگی، همیشه با مچ 
بستمش. هیچکس از خودکشیم خبر نداشت. هیچ کس به جز بند می

شایان نفهمیده بود؛ حتی مهدی و لوکاس. آچمز شده بودم و حرفی 
از یک سمت دیگه به قضیه نگاه کنم  برای گفتن نداشتم. سعی کردم

 و گفتم:

فقط یک عالقه خواهر و برادریه. ی تو به مهدیساید این عالقهش -  

هایی افتادم که من و مهرسا توی خونه یک لحظه یاد مشت و لگد
کردیم. جوابم رو گرفتم و گفتم:نصیب هم می  
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نه! تو واقعاً مهدیس رو دوست داری. عمراً من برای مهرسا  -
 همچین کاری بکنم.

تونستم کرد. برق اشک رو میشایان به مهدیس و کمالی نگاه می
هاش ببینم. پرسیدم:توی چشم  

ست؟هخواد کمالی رو تور کنه، کی ه میکحاال دختری  -  

 شایان با سر به همون سمت اشاره کرد و گفت:

شه و مانتوی کرم داره.همون دختری که کنار -  

ه کردم. کفش اسپرت پوشیده بود با مانتو و به اون دختر با دقت نگا
ها شده بود. حتی نمره دو شلوار کامالً ساده که شبیه دختر دبیرستانی

ای نداشت؛ نه گرفت. هیچ ظرافت و زیبایی زنانههم از من نمی
 آرایشی، نه مدل موی خاصی. با تمسخر گفتم:

رو این؟! مطمئن باش اصالً رقیب به حساب نمیاد. کسی مهدیس  -
کنه به این بچسبه.ول نمی  

شایان هم الکی نگران بود! سرم رو دوباره توی گوشیم کردم که 
 شایان گفت:

دونم مهدیس چی توی فعالً که این دختره داره موفق میشه. من نمی -
 این پسره دیده!

عکس آذین رو با یک پسر چهارساله که به خاطر شیمی درمانی مو 
 نداشت، الیک کردم و پرسیدم:

کار کنی؟خوای چیحاال می -  

ی کمالی و این دختًر رو به هم طوری میونهکنم چهدارم فکر می -
 بزنم.

و بزن.رخودت برو سمت دختِر و مخش  -  

تونستم ای که ناگهانی به ذهنم رسیده بود، خندیدم. حتی نمیبه ایده
ای تصور کنم. مطمئنم اگه یک لحظه شایان رو کنار دختر دیگه
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ا آخر عمر مجرد کرد، شایان تبا یک نفر دیگه ازدواج میمهدیس 
که با مهدیس شد. حتی به خاطر اینهای مهدیس میموند و لََلِ بچهمی

هاش رو که سال پایینی بود کالس برداره و پیشش باشه، یا درس
افتاد. شایان که پیشنهادم رو جدی گرفته کرد یا عمداً میحذف می
 بود گفت:

به امثال من و تو پا نمیده.این دختِر  -  

 عکس بعدی آذین رو الیک کردم و جواب دادم:

شاید به تو کسی پا نده ولی من هر کی رو بخوام سمتم میاد. شکی  -
هات بیشتر کار کنی!توش نیست. بهتره روی مهارت  

هام رو برای آذین به کار ببرم. یک فعالً که قرار بود همه مهارت
زمان مراسم رو یادآوری کرد. جوابش رو دادم پیام از آذین اومد که 

طور که سرم توی که حتماً با خودم چند تا جیب پر پول میارم. همون
 گوشی بود، گفتم:

خوام یک جایی با من بیای.ی بعد وقتت خالیه؟ میهفته -  

کرد. جواب نداد. ها پول خوبی خرج میجور مراسمشایان برای این
ه بود. بهش نگاه کردم که دیدم خیره خیلی وقت بود که سکوت کرد

کنه. سرم رو تکون دادم و گفتم:به من نگاه می  

چیه؟ -  

 شایان مثل کسی که چیزی رو کشف کرده بود گفت:

ف خودت!تو برو سمت دختِر. بکشش طر -  

تا این حد پایین نمیارم. من کالسم رو من؟! عمراً. -  

ی این هفته.بیارش لواسون، توی مهمون -  

من حساب نکن.روی  -  

کار کن؟! نه باهاش قرار بذار، نه حرف بزن. فقط مگه گفتم چی -
بیارش ویالی لواسون. همین که توی اون مهمونی با یه آدمی مثل تو 
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 دیده بشه کافیه که این پسِر ازش دل کنده بشه.

مهمونی اومدن کافر نمیشه.  با یه -  

اون رو تو یه  شناسم. همین که پسرِ ها رو میجور آدممن این -
مهمونی اون شکلی، اون هم با آدمی مثل تو ببینه ازش دل چرک 

 میشه.

 کالفه گفتم:

مگه من چمه؟! هی میگی کافیه با تو دیده بشه! کافیه اشاره کنم  -
 صدتا از این دختر بهتر سمتم میان.

 شایان با اصرار گفت:

تو به حرف من گوش کن. فقط باهات توی مهمونی دیده بشه  -
افیه.ک  

کامالً جدی بود. به دختِر نگاه کردم. اصالً تیپ من نبود. صورتم رو 
 جمع کردم و گفتم:

زنم. اگه یه کم بهتر بود، یه من شهرتم رو به خاطر این به هم نمی -
پریدم اما این!دو ساعتی باهاش می  

 شایان با لحن تهدیدآمیزی گفت:

کمکت کردم من  یادت باشه اون کسی که تو بدترین روز زندگیت -
دونن چه حماقتی کردی. اگه های صمیمیت هم نمیبودم. حتی دوست

 بقیه این رو بفهمن اعتبارتت رو به کل از دست میدی.

دونست نقطه ضعف من چیه. با عصبانیت بهش نگاه کردم. دقیقاً می
هام دونست پیروز میدانه. چشمهاش بود. میلبخند شیطانی روی لب

یقی کشیدم. کسی به جز شایان در جریان رو بستم و نفس عم
ی من نبود.خودکشی احمقانه  

با حرص گفتم:   

کنی؟داری تهدید می -  
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 صداش رو مالیم کرد و با التماس گفت:

طوریه. من و تو ی من و تو چهکنم رابطهنه! دارم یادآوری می -
کنم.کنیم. ازت خواهش میهمیشه موقع نیاز به هم کمک می  

هام خیره شد. تصویر خودم رو توی تماس به چشمشایان با ال
دیدم. صدای مهدی رو شنیدم:های درمونده و ناراحتش میچشم  

ها به هم زل زدید؟عاشق شما دو تا چرا مثل -  

چشم از شایان گرفتم و به مهدی نگاه کردم که با نی داشت آب 
خورد. یک لیوان آب هندونه به طرفم گرفت. شایان آب طالبی می

لبی رو از لوکاس گرفت و به مهدی گفت:طا  

بنده و ات رو بیشتر دوست دارم. دهنش رو میمن ورژن افسرده -
کنه.توی کار بقیه دخالت نمی  

 مهدی با پا محکم به کفش شایان زد. لوکاس کنارم نشست و پرسید:

زدید؟در مورد چی حرف می -  

اشاره کرد و گفت:و دختره ایستاده بودن  شایان به جایی که مهدیس   

کردم این دختِر رو بیاره مهمونی لواسون.ا مهرداد شرط بندی میب -  

هاش رو گشاد کرد و با سریع به سمت شایان نگاه کردم که چشم
تهدید بهم نگاه کرد. به جای گفتن حقیقت، اسم شرط بندی رو آورده 

 بود. مهدی به طرف دختِر نگاه کرد و گفت:

و میگی؟!کی؟ ساجده مصطفوی ر -  

 من پرسیدم:

شناسیش؟مگه تو می -  

من آمار همه رو دارم. رتبه سوم کالسه. تا حاال هر چی درس  -
های مصطفوی بوده.پاس کردیم، با جزوه  

 لوکاس بلند شد، دقیق به اون سمت نگاه کرد و گفت:

هایی خواد بدونم این آدممن هم تو شرط بندی هستم. خیلی دلم می -
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مونن. فکرش رو ه تا کجا به عقایدشون پایبند میکه ادعاشون میش
بکن تو همچین جایی دیده بشه! من میگم نمیاد. اگه اومد، یک هفته 

 شام مهمون من.

 لوکاس با نگاهی به من و شایان پرسید:

شما سر چی شرط بستید؟ -  

 شایان خندید و گفت:

ره ماشین من. قرار شد اگه سلطان اغواگر بتونه این دختر رو بیا -
 مهمونی چهارشنبه، من ماشینم رو بهش بدم.

شد. کالفه گفتم:لکی داشت قضیه پیچیده میا -الکی  

کنه.رط بندی در کار نیست. شایان شوخی میشبس کنید!  -  

شایان دستش رو روی مچ بندم گذاشت تا یادآوری کنه که شوخی 
تونه حقیقت رو بهشون بگه. دست شایان رو پس زدم و کنه و مینمی

ام گفتم:های به هم فشردهاز الی دندون  

خوب، باشه!خیلی -  

 مهدی خیلی جدی گفت:

ار رو نکن. این ترم جزوه گیرمون نمیاد.کباهاش این  -  

به ساجده نگاه کردم که تنها شده بود. بلند شدم که مهدی با اخطار 
 گفت:

یست.ناین دختره رتبه سومه. احمق  -  

درخشید. هاش میحالی توی چشمبه شایان نگاه کردم که برق خوش
 شلوار جینم رو مرتب کردم و جواب دادم:

اآلن معلوم میشه! -  

به طرف ساجده رفتم که تنها ایستاده بود. لبخندی روی صورتم 
اش رو بست، بهم نگاه کرد و جواب نشوندم و سالم کردم. در کوله

 سالمم رو داد. پرسیدم:
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رید؟ی کالس دااین ترم با دکتر اسفندیار -  

 کوله رو روی دوشش انداخت و جواب داد:

طور؟بله. چه -  

ترسم این ترم مشروط هام قاراشمیشه. میراستش من اوضاع درس -
خوام با شما هم بشم. دکتر هم که نمره پروژه رو ده نمره گذاشته. می

 گروهی بشم.

 ساجده نگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد و گفت:

من گروهم رو تشکیل دادم. -  

با کی؟ -  

حسن داوودی. -  

قیافه حسن داوودی توی ذهنم اومد. بچه فعالی بود و همیشه مثل 
شد. صدای زنگ اش پیدا میمگس مزاحم، همه جا سر و کله

 گوشیش بلند شد. بدون توجه به صدا پرسیدم:

نمیشه اون گروه رو کنسل کنید و با هم باشیم؟ من به این نمره  -
 خیلی احتیاج دارم.

هام کردم. اوضاع درسدم متنفر بودم که داشتم التماس میاز خو
قدر هم بد نبود. گوشیش رو از جیبش درآورد و گفت:این  

هامون رو به دکتر دادم.نه. من اسم -  

کرد ادامه داد:حه گوشیش نگاه میطور که به صفهمون  

رم. کار واجبی پیش اومده.بببخشید. من باید  -  

و گفت: گوشی رو روی گوشش گذاشت  

الو؟ -  

اما... -  

زد دور شد. که با گوشی حرف میبرام دست تکون داد و درحالی
اومد. خیالم راحت شد که کم محلی بهتر! خودم هم ازش خوشم نمی
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کرد. انگار تقصیر با اخم بهم نگاه میکرد. به طرف شایان رفتم که 
گفت:من بود، دختِر پا نداد! لوکاس سوت زد و مهدی با خوشحالی   

نگفتم! -  

شایان با نگاه معناداری بهم خیره شد. نفسم رو بیرون دادم. عجب 
 گیری کرده بودم!

*** 

رسید فقط خمیازه کشیدم و به دکتر شیرزاد نگاه کردم که به نظر می
اون سر کالس بیداره. کالس نیمه تاریک بود و شیرزاد از روی 

بح بود؛ آخرین داد. از همه بدتر چهارشنبه صپاورپوینت درس می
روز دانشگاه که دیگه جونی برای سر کالس موندن باقی نمونده 

های کالس در حال چرت ها باعث شده بود بیشتر بچهبود. همه این
 زدن باشند.

من توی دو دریف مونده به آخر پشت سر لوکاس نشسته بودم. 
صدای شیرزاد مثل الالیی بود. خودم رو پشت لوکاس پایین کشیدم تا 

هام رو ببندم خواستم چشمرزاد من رو نبینه و یه چرت بزنم. میشی
که چشمم به مهدی افتاد. کنار لوکاس نشسته بود و با کاغذ، قورباغه 

ها رو بلند کرد و سه کرد. یکی از موشکو موشک درست می
 ردیف جلوتر پرت کرد که توی سر حسن داوودی خورد.

فت. شونه من و حسن داوودی برگشت و به مهدی چشم غره ر
حوصله کنار لوکاس از خنده لرزید. شایان که با اعصابی خرد و بی

من نشسته بود، با دست پشت گردن مهدی زد و طوری که استاد 
پچ کرد: -نشنوه پچ  

آروم بشین بچه! -  

 مهدی با اخم به طرف شایان برگشت و گفت:

بینی چند نفر رو بیدار کردم!کنم. نمیار خیر میدارم ک -  
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همون موقع چشم مهدی جایی پشت سرم ثابت شد. با اشاره به پشت 
خندید گفت:ریز می -سر من، به لوکاس که ریز  

اون دختِر مسیحیه. -  

کرد، نگاه سر من و لوکاس چرخید و به جایی که مهدی اشاره می
شناختمشون. پرسیدم:کردیم. سه نفر بودند که من نمی  

کدومشون؟ -  

زرشکی داره.همون که مانتوی  -  

با دقت نگاه کردم. موهای طالیی رنگش از مقنعه مشکی بیرون زده 
های نیمه باز به استاد ای داشت. با چشمبود. صورت گرد و بامزه

گرفت. کیس بدی نبود. کرد. نمره شش یا شش و نیم مینگاه می
 لوکاس آهسته پرسید:

دونی مسیحیه؟از کجا می -  

گفت باهاشون به مسجد هاش میستچون یک دفعه شنیدم به دو -
 نمیره، چون مسلمون نیست.

؟مگه هر کی مسلمون نیست مسیحیه -  

 مهدی شونه باال انداخت. لوکاس پرسید:

اسمش چیه؟ -  

مهرزاد. -  

فامیلیش چی؟ -  

دونم. انتقالیه. تازه اومده.هنوز نمی -  

 من گفتم:

مهرزاد که اسم مسیحی نیست. -  

 مهدی حق به جانب گفت:

ولی اسمش ایرانیه. -  

به شایان نگاه کردم که نظرش رو بدونم. بدون توجه به بحث ما به 
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کرد. کال روی زمین نبود مهدیس که ردیف اول نشسته بود، نگاه می
کرد. رو به مهدی گفتم:و توی دنیای مهدیس سیر می  

گردی؟حی میحاال چرا دنبال دختر مسی -  

تونه که با پدرش کشیشه. نمی کنم.دارم برای لوکاس کیس جور می -
 غیرمسیحی ازدواج کنه!

خواست جوابش رو بده که صدای استاد قطع شد و صدای لوکاس می
ای از ردیف اول به گوش رسید؛ صدای ساجده بود که دخترونه

پرسید. سر من، مهدی و لوکاس همزمان به داشت از استاد سؤال می
 اون طرف چرخید. مهدی آهسته به من گفت:

خوب شدی نرفتی سراغش که بدبختمون کنی. جزوه کی از این  -
تره؟ نه تنها سر این کالس نخوابیده، حتی داره از استاد سؤال کامل

پرسه.هم می  

ی آخر رو بامزه گفت که من و لوکاس زیر خنده زدیم. قدر جملهاون
مون بلندتر از دفعه قبل بود که شیرزاد با صدای بلند بدبختانه خنده

:گفت  

بخندیم. داری هست بگید ما همپطرسیان، اگه چیز خنده آقای -  

نصف کالس با صدای بلند شیرزاد از خواب بیدار شدن. من پشت 
که سعی تر رفتم که توی دید نباشم. لوکاس درحالیسر لوکاس پایین

اش رو کنترل کنه جواب داد:کرد خندهمی  

میشه.ببخشید استاد. دیگه تکرار ن -  

عصبانیت روش رو برگردوند و جواب ساجده رو داد. به  شیرزاد با
 شایان نگاه کردم که دمغ بود. آهسته گفتم:

خیالش.بی -  

کرد.مهدیس دیشب داشت گریه می -  

 به کمالی نگاه کرد و با حرص ادامه داد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 43 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

به خاطر این پسِر! -  

 محکم میز رو چنگ زد و گفت:

کنه و کار می کمالی قراره مصطفوی رو ببره تو شرکتی که -
 استخدامش کنه. اگه این اتفاق بیفته دیگه نمیشه جداشون کرد.

ی تالشم رو کردم.خودت که دیدی! من همه -  

دونستیم همه شایان با دلخوری بهم نگاه کرد. هم شایان و هم من می
تالشم رو نکردم. تقصیر من چی بود؟! دختِر نچسب بود. قیافه 

:دلخورد شایان وادارم کرد بگم  

کنم بیارمش مهمونی امشب.ار دیگه سعی میباشه. یک ب -  

به پشتی صندلی تکیه دادم و به ساجده خیره شدم. داشت با دقت به 
اخل گفت. د« خسته نباشید»داد. شیرزاد باألخره استاد گوش می

کرد. با نگاهی پچ می -کالس همهمه افتاد. مهدی در گوش لوکاس پچ
زد.که داشت با کمالی حرف می به شایان به سمت ساجده رفتم  

مهدیس که چند قدم دورتر پشت کمالی ایستاده بود، کیفش زنونه و 
کوچیکش رو روی دوشش انداخت و به کمالی چشم دوخت. گلوم رو 

 صاف کردم، وسط صحبت کمالی و ساجده زدم و گفتم:

انم مصطفوی! میشه چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟خببخشید  -  

اه انداخت، چینی به پیشونیش داد و گفت:ساجده به من نگ  

ه در مورد گروه بندیه باید بگم من گروهم رو تغییر نمیدم.اگ -  

 منتظر نشد چیزی بگم. به سمت کمالی برگشت و گفت:

من تا سه کالس دارم. -  

 کمالی گفت:

جا با ماشین من میریم شرکت.عد از کالس بیاید پارکینگ. از اونب -  

گذاشتن. اومدم دوباره وسط حرفشون بپرم که می داشتن قرار و مدار
 کمالی با اخطاری توی نگاهش گفت:
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مشکلی دارید آقای سعادت؟! -  

من مشکلی نداشتم. مهدیس و شایان داشتند. اصالً به من چه که 
قدر کوچیک کنم! حتی در حد حرف زدن با من نبودن! خودم رو این

ام رو برگشتم و کولهشونه باال انداختم، چشم از کمالی گرفتم. 
 برداشتم. شایان گفت:

نشد، نه؟! -  

ها در ننداز.جور آدمه جون شایان راه نداره. من رو با اینب -  

 مهدی از دم در کالس بلند گفت:

جا.یریم تریا. بیا اونممن و لوکاس داریم  -  

براش کله تکون دادم. شایان نفسش رو شبیه به آه بیرون داد و بلند 
و ساجده در حال حرف زدن از جلومون رد شدند. شد. کمالی 

ای گرفته گفت:مهدیس به شایان نزدیک شد و با قیافه  

اداش. حالم خوش نیست.دمن دارم میرم خونه  -  

کردم و زد، درجا سکته میصدا می« داداش»اگه الدن من رو 
مردم. به شایان نگاه کردم که بدون توجه به این کلمه، صورتش می

و گفت:نگران شد   

چرا حالت خوب نیست؟ -  

 مهدیس به مسیر رفتن کمالی و ساجده نگاه کرد و با بغض گفت:

ی کالس بعد خوام برم خونه. حوصلهحالم خوب نیست دیگه. می -
 از ظهر رو ندارم.

هاش قرمز بود. به شایان نگاه کردم که دستش رو مشت کرده چشم
شایان با مهربونی به دونستیم. بود. هر دومون درد مهدیس رو می

 مهدیس گفت:

رسونمت خونه.یام میبرو پارکینگ. اآلن م -  

مهدیس سرش رو پایین انداخت و به طرف در کالس کرد. شایان 
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کرد که انگار مهدیس بیماری جوری با نگرانی به مهدیس نگاه می
تونست درمانی براش پیدا کنه. یاد الدن افتادم. العالج داشت و نمی

فهمیدم.د رو خیلی خوب میمن این در  

قدر العالج شده بود که برای درمونش تیغ رو روی درد من اون 
شد تا دستش رو برای رگ دستم گذاشتم. اگر اون موقع کسی پیدا می

کردم. دلم برای شایان کمک به سمتم دراز کنه، من حماقت نمی
قدر احمق بود که عاشق کسی شده بود که سوخت. مثل خودم اون

اش گذاشتم و با لحن مطمئنی تش نداشت. دستم رو روی شونهدوس
 گفتم:

بینی. قول مردونه.و امشب توی مهمونی لواسون میرساجده  -  

 به طرفم برگشت که ادامه دادم:

حتی اگه شده بدزدمش و توی گونی بیارمش، امشب توی مهمونی  -
بینیش.می  

فتم:نت گشت. با اطمینان گهام دنبال ضماشایان توی چشم  

تا ساعت چند کالس داره؟ -  

 صورتش باز شد و گفت:

میرن شرکت دوستش. تا سه. بعدش با کمالی -  

 مچ بندم رو مرتب کردم و با اعتماد به نفس گفتم:

امروز ساجده توی شرکت پیداش نمیشه. بعد از دانشگاه یک  -
 راست میره مهمونی لواسون.

 کیفم رو روی کولم انداختم و ادامه دادم:

تونی مهدیس رو یک جوری راضیش کنی و به جای ساجده، می -
خوای؟بفرستیش شرکت. دیگه بهتر از این می  

 شایان لبخند زد و گفت:

کنم. گند نزنی.روت حساب می -  
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خیالت راحت. قول مهرداد قوله! -  

 

 

 

 فصل پنجم

 #ساجده#

 

به ساعت نگاه کردم. نزدیک به سه بود. استاد هم کالس رو تموم 
شون سوخت و به زور باز نگهخوابی میهام از بیکرد. چشمنمی

داشته بودم. تموم دیروز و پریروز بیداری کشیده بودم و پیشنهاد 
اندازی یک نرم افزار جدید رو برای شرکت لهراسبی، دوست راه

 آقای کمالی نوشته بودم.

هنوز خسته نباشید از دهن استاد کامل بیرون نیومده بود که از 
رجام بلند شدم. محیا پرسید:س  

کجا؟ -  

ایی کار دارم.من امروز زودتر میرم. ج -  

که چیزی بگه، سریع از کالس براش دست تکون دادم و قبل از این
خواستم تا قطعی شدن کار، به کسی چیزی بگم. بیرون اومدم. نمی

دونستند. وارد سرویس بهداشتی حتی مامان و بابا هم چیزی نمی
ام رو از توی کوله درآوردم. هانیه ندیدم. روسری شدم. کسی رو

گفت رنگ آبی بهم میاد. مقنعه رو با روسری عوض کردم.می  

های قرمزم نگاه رژم رو درآوردم و با دقت روی لبم کشیدم. به چشم
اش کاسته کردم. قطره چشم رو از کیفم درآوردم تا از میزان قرمزی

ب بود که توی این دو روز بشه. شرط استخدام، داشتن یک ایده خو
ای که حسابی روش کار کرده بودم. بیداری کشیده بودم؛ اما به ایده
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ارزید.داشتم می  

هام ریمیل کشیدم. بعد از تموم شدن با دقت و با دهن نیمه باز به مژه
کار به خودم توی آینه نگاه کردم و لبخند زدم. رژ کالباسی رنگ به 

تومد.ام میپوست تیره  

بختانه دختری بیرون اومد. خوش ها باز شد وی از دستشوییدر یک
 -من کارم تقریباً تموم بود. ادکلنم رو درآوردم و به خودم زدم. عالی
عالی شد. نگاه خیره دختر رو نادیده گرفتم و از سرویس بهداشتی 

بیرون اومدم که صدای پیامک گوشیم بلند شد. آقای کمالی پیام داده 
 بود:

شرقی منتظرتونم.نزدیک در  -  

رفت هیجان زده بودم. هم که همه چیز داشت خوب پیش میاز این
آوردم و هم یه شغل خوب و پر پول پیدا دست می آقای کمالی رو به

ترکوند. پشت سر چند نفر از در ام میکردم. مطمئن بودم ایدهمی
دانشکده بیرون اومدم. گوشی رو توی کیفم برگردوندم. هنوز زیپ 

و کامل نبسته بودم که کوله از دستم دراومد.کیف ر  

ام رو سر بلند کردم و مهرداد رو دیدم که با یک لبخند مسخره کوله 
 باال نگه داشته بود. با عصبانیت گفتم:

کنی؟کار داری میچی -  

خوام باهات حرف بزنم.می -  

به ساعت نگاه کردم. داشت دیرم میشد. این هم وقت گیر آورده بود. 
خواست در مورد هم گروهی شدنش حرف بزنه. گفتم:می حتماً   

زنیم. من االن عجله دارم.یمبذار بعداً حرف  -  

رسونمت.خوای بری؟ خودم میکجا می -  

کنه که مظلوم با دقت بهش نگاه کردم ببینم جدی میگه یا شوخی می
 گفت:
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هام خوب نیست. چرا به من کمک من که گفتم اوضاع درس -
کنی؟نمی  

م رو به طرف کوله دراز کردم و گفتم:دست  

کیفم رو بده. -  

یک قدم عقب رفت. کوله رو باال گرفته بود و داشت توجه بقیه رو 
رسید. اگه کرد. قدش بلندتر از من بود و دستم به کوله نمیجلب می

آوردند. به دیدند، کلی حرف در میهای دانشکده من رو میبچه
 ناچار گفتم:

بریم یه جای دیگه حرف بزنیم. خیلی خب، باشه. -  

مهرداد لبخندی از سر پیروزی زد و به راه افتاد. همه جا رو پاییدم 
تا مطمئن بشم آقای کمالی اون دور و بر نیست و دنبال مهرداد رفتم. 

 از در شمالی دانشگاه بیرون رفت که گفتم:

داری کجا میری؟ -  

دیوونه بازی هم حدی ام رو با خودش برد. سوار ماشینش شد و کوله
ام از داشت! دیگه خیلی تحملش کرده بودم. صدای پیامک گوشی

داخل کیفم اومد. حتماً آقای کمالی بود. دلشوره گرفتم. کیفم رو روی 
 صندلی کمک راننده گذاشت و سقف ماشین رو زد.

اومدم کیفم رو از روی صندلی بردارم که مهرداد زودتر اون رو 
  گرفت. عصبی گفتم:برداشت و دوباره باال

من عجله دارم. یک نفر منتظرمه. کیف رو پس بده. بعداً با هم  -
زنیم.حرف می  

 مهرداد ابرو باال انداخت و گفت:

زنیم.رف میریم یه جای ساکت. مفصل حشو. می نچ. سوار -  

دوباره صدای پیامک از داخل کیفم بلند شد. به کیف طوسی بینوام 
ت مهرداد کشیده شد که کیف رو نگه داشته نگاه کردم. نگاهم به دس
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دار که شاخ و دم بود. همون دستی که مچ بند داشت. آدم مشکل
ام سردیکرد. نفس عمیقی کشیدم تا خوننداشت؛ همین کارها رو می

 رو به دست بیارم.

سوار ماشین شدم و دستم رو به طرف کیفم دراز کردم. کیف رو بهم 
راه انداخت تا پیاده نشم. به محض داد و خیلی سریع ماشین رو 

اینکه کیف رو گرفتم، گوشی رو درآوردم و چک کردم. دو تا پیام 
 از آقای کمالی بود که پرسیده بود کجام. نوشتم:

مشکلی پیش اومده. منتظرم نباشید. من خودم رو به شرکت  -
رسونم.می   

رفت. آدرس به مسیرمون نگاه کردم. داشت به سمت شمال شرق می
رکت لهراسبی هم همین طرف بود. تصمیم گرفتم چند دقیقه با ش

جوری یک مهرداد حرف بزنم و بعد نزدیکی شرکت پیاده بشم. این
گرفتم.سواری مجانی هم می  

کرد. عینک سردی رانندگی میبه مهرداد نگاه کردم که با خون
آفتابی زده بود و موهای کوتاه و لختش زیر نور ضعیف آفتاب 

زد. نگاهم به طرف دست چپش روی سیاهی شب می پاییزی به
شد ای رنگی بسته بود که باعث میفرمون کشیده شد. مچ بند قهوه

مقابلش، عصبانیتم رو کنترل کنم. همون طور که چشمم به مچ بند 
 بود، توی خاطرات یک سال و نیم پیش حل شدم.

وقع ها. کتابخونه دانشگاه ماواخر ترم یک بود و موقع پایان ترم
امتحانات تا نیمه شب باز بود. ساعت یازده و نیم شب جزوه رو 

هام به خاطر زل زدن به بستم و از کتابخونه بیرون اومدم. چشم
جزوه، درد گرفته بود. از در دانشگاه بیرون اومدم و به دنبال پژو 

سفید بابا گشتم. صبح ماشین رو از بابا گرفته بودم تا بی دردسر 
 برگردم.

وت و تاریک بود. ماشین رو خیلی راحت پیدا کردم. کوچه خل
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جلوش یک مانع بود و پشتش یک ماشین دیگه پارک شده بود که 
باعث میشد نتونم ماشینم رو به این راحتی بیرون بیارم. به طرف 

ماشین مزاحم رفتم. انگار راننده پشت فرمون بود. کوچه تاریک بود 
اننده تکون نخورد.دیدم. به شیشه زدم که رو من درست نمی  

شناختم. ام رو توی ماشین انداختم. راننده رو میچراغ گوشی 
مون بود. به پشت های هم ورودیمهرداد سعادت یکی از بچه

هاش رو بسته بود. آخه ماشین جای صندلی تکیه داده بود و چشم
خواب بود؟! دوباره به شیشه زدم و صداش کردم. هیچ اتفاقی 

بش سنگین بود؟! شاید هم غش کرده بود!نیوفتاد. یعنی خوا  

سعی کردم در ماشین رو باز کنم که فایده نداشت. نور چراغ رو 
داخل ماشین گردوندم و با دیدن مچ خونی مهرداد نفس کم آوردم. 

اش روی پاش بود و شلوارش رو دقیق نگاه کردم. مچش خونی
 قرمز کرده بود.

هام اومد. تصویر سرم گیج رفت و تصویر خونی شهره جلوی چشم
رو پس زدم و سعی کردم حواسم رو جمع کنم. مرگ و زندگی یک 

دادم؛ البته اگر هنوز زنده نفر دست من بود و نباید ضعف نشون می
زد. با دست یخ زده و بود. به اطراف نگاه کردم که پرنده پر نمی

 لرزون شماره اورژانس رو گرفتم.

ونستم آروم بمونم. به در ماشین تآمبوالنس توی راه بود؛ اما من نمی
مرد کردم تا هوشیار بشه. اگه مثل شهره میزدم و صداش میمی

هایی که قصد کشتن خودشون رو داشتند به تور من چی؟! چرا آدم
خوردند؟!می  

ی شهره رو توی خونشون پیدا کرده یاد روزی افتادم که جنازه 
ه سر یک بودم. سال اول دبیرستان بودم و صبحش توی مدرس

ای با شهره دعوا کرده بودم. بعد از ظهر به موضوع مسخره
خواهی کنم؛ اما با جنازه خونینش خونشون رفتم تا ازش معذرت
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مواجه شدم. اون موقع خیلی دیر شده بود. قبل از رسیدن من، شهره 
هام رو با اضطراب به هم پیچیدم و تا اومدن مرده بود. دست

رسی خوندم.آمبوالنس چند دور آیه الک  

دها از آمبوالنس پیاده شد و با شکستن شیشه در رو باز یکی از مر
کرد. سریع دستش رو روی گردن مهرداد گذاشت تا نبضش رو 

 بگیره. نفس رو حبس کردم که به همکارش بلند گفت:

اس. عجله کن.زنده -  

با این جمله نفسم رو بیرون دادم. انگار از آسمون به زمین افتادم. 
به من گفت:مرد   

چه نسبتی باهاش داری؟ -  

شناسمش. اتفاقی پیداش کردم. پشت ماشین من پارک کرده من نمی -
 بود.

 با خوشحالی گفت:

مونه.به موقع زنگ زدی. زنده می -  

اومد. عقب رفتم تا کارشون رو بکنند. از دست من کاری بر نمی 
داد رو به سوار ماشینم شدم. نزدیک ساعت دوازده و نیم بود که مهر

کردند. تصویر شهره دوباره جلوی چشمم اومد. به آمبوالنس منتقل 
 مامان پیام دادم:

ریم اورژانس.. داریم میدوستم حالش بد شده -  

قدرها هم دروغ نبود.و پشت سر آمبوالنس راه افتادم. دروغم اون    

 

یک ساعت بعد، داخل اورژانس روی صندلی کنار تخت مهرداد 
مچ دست چپش باندپیچی شده بود و صورتش سفید و  نشسته بودم.

ی روح بود؛ درست مثل صورت شهره. با یادآوری چندبارهبی
هام احساس کردم. اگر نیم ساعت شهره، سوزش اشک رو توی چشم



 

 

 WWW.98IA3.IR 52 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 زودتر رسیده بودم اآلن زنده بود.

اش رمز گوشی مهرداد لرزید و یک پیامک براش اومد. گوشی
به کسی خبر بدیم. من هم خیلی  داشت و نتونسته بودیم

اش شناختمش. پیامک رو به امید پیدا کردن سرنخی از خانوادهنمی
خوندم. بخشی از پیامک قابل خوندن بود. شخصی به اسم الدن 

 نوشته بود:

که مهرداد، هرچی در مورد من شنیدی دروغ بوده. در مورد این -
م تا از دستت خوام. این کار رو کرددروغ گفتم ازت معذرت نمی

 خالص شم. لطفاً دیگه... .

رسید این دختر خیلی توی این گوشی رو پایین گذاشتم. به نظر نمی
زد. رداد زنگ میشرایط کمک کننده باشه. کاش یک نفر به مه

هوش اومدنش خواستم تنهاش بذارم. چون احتمال داشت بعد از بهنمی
ها داشتند ساعت بهدوباره خودکشی کنه. به ساعت چشم انداختم. عقر

دادند.دو نیمه شب رو نشون می  

اش روشن شد و کسی به اسم شایان باهاش تماس ی گوشیصفحه
 گرفت. لبخند به لبم اومد و جواب دادم:

بله؟ -  

ای توی گوشم پیچید:بعد از چند ثانیه مکث، صدای مردونه  

تو کی هستی؟ مهرداد کجاست؟ -  

شناسیدش زودتر بیاید.می اگهصاحب گوشی االن بیمارستانه.  -  

 نچی کرد و پرسید:

چش شده؟ -  

هوشه.وضیح داد. اآلن بیپشت تلفنن نمیشه ت -  

ر آرومش رو شنیدم و بعد گفت:غ -صدای غر  

خیلی خب، آدرس بده. -  
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بعد از دادن آدرس و قطع کردن تلفن، تصمیم گرفتم بیمارستان رو 
دنبالش میاد. اسمم رو به ترک کنم. خیالم راحت شده بود که کسی 

خواستم مهرداد با دیدن پرستارها ندادم. بهشون گفتم رهگذرم. نمی
من توی دانشکده، از کاری که کرده بود خجالت بکشه. من هم 

 نیازی به تشکر نداشتم.

با حرکت دستش روی فرمون، از خاطراتم بیرون اومدم و به نیم 
داد سعادت، با این تونست حدس بزنه مهررخش نگاه کردم. کی می

قدر شکننده باشه؟! ازش چشم گرفتم و به ابهت و دبدبه و کبکبه، این
آورد.خورد و سرحالم میبیرون نگاه کردم. باد توی صورتم می  

ام لرزید. چشمم به پیام تازه رسیده کمالی افتاد. نوشته بود:گوشی  

شده خانم مصطفوی؟ تو رو خدا من رو پیش دوستم بدقول چی -
کنید.ن  

 نگران شدم. گوشی رو توی کیفم گذاشتم وبه مهرداد گفتم:

هات رو بزن. من زیاد وقت ندارم.خیلی خب، حرف -  

بذار برسیم یه جای دنج. -  

خوام برم جای دنج. گفتم که قرار دارم. باهات اومدم تا من نمی -
 توی مسیر با هم حرف بزنیم.

رفت. به خروجی چشمم به یک خروجی افتاد که به سمت شرکت می
 اشاره کردم و گفتم:

از اون طرف برو. -  

 مهرداد واکنشی نشون نداد. بلندتر گفتم:

ری؟از اون طرف برو. کجا داری می -  

گوش نداد. دلشوره به جونم افتاده بود. قرارمون با لهراسبی ساعت 
خواستم توی چشم کمالی آدم بدقولی باشم. اون هم چهار بود. نمی
قدر مهم بود. داد زدم:که این توی زمینه کار  
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نگه دار. داره دیرم میشه. -  

کمالی روی من حساب کرده بود. دو روز بیدار بودم و داشتم برای 
و خوابی کشیده بودم کردم. دور روز بیاپلیکیشن جدید تحقیق می

داد. به مهرداد نگاه کردم هام رو به باد میمهرداد داشت همه زحمت
هام گوش نداده بود.وم از حرفکدکه اصالً به هیچ  

چشمم به تابلوی کنار اتوبان افتاد. داشت از شهر خارج میشد. دیگه 
 دیوونگی رو از حد گذرونده بود! داد زدم:

نگه دار! داری کجا میری؟ -  

 مهرداد کالفه گفت:

دو دقیقه ساکت باش. دارم میرم یه جای خلوت با هم حرف بزنیم.  -
ها.ویالی یکی از بچه  

هام گشاد شد. یک دیوونه تموم عیار بود! هرچی مراعاتش رو شمچ
 کرده بودم، کافی بود. داد زدم:

زنم.نگ میزنگه دار! وگرنه به پلیس  -  

مهرداد اهمیت نداد و سرعتش رو بیشتر کرد. یک پیام دیگه از 
کرد. از دستم دلخور کمالی رسید و قلب من تند زد. داشت گله می

شد. اگه بینمون به این خاطر به هم بخوره ناامید میبود. داشت ازم 
 چی؟! با عصبانیت به مهرداد نگاه کردم و داد زدم:

نگه دار دیوونه روانی! -  

جوری زندگی کرده بود که الدنی مهرداد خندید. حتماً همیشه همین
شناختمش، بهش دروغ گفته بود تا از دستش خالص بشه. که من نمی

کم خونم رو به جوش  -احت شد! داشت کمحقش بود! از دستش ر
آورد. یک پیام دیگه از کمالی رسید. برای خالی کردن حرصم می

 داد زدم:

همین کار رو کردی که الدن از دستت در رفت و بهت دروغ  -
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 گفت. نگه دار!

خنده از صورتش محو شد و به سمت من برگشت. جوری بهم نگاه 
دیدم، هاش رو نمیبود و چشمکرد که حتی با وجود اینکه عینک زده 

 ازش ترسیدم. بلندتر از من داد زد:

زر کردی؟ -چی زر -  

کرد من کم میارم. داد زدم:فکر می  

ن ولت کرد.ها رو درآوردی که الدهمین دیوونه بازی حتماً  -  

ام، پاش رو روی گاز گذشت و من به عقب پرتاب با تموم شدن جمله
اد که با سرعت زیاد از کنارمون شدم. جیغ زدم. چشمم به جاده افت

مردیم. مهرداد رفت هردومون میشد. اگه با همین سرعت میرد می
سر قبالً خودکشی کرده بود و از مردن ترسی نداشت. نباید سربه

ذاشتم. داد زدم:آدمی که پتانسیل خودکشی داره، می  

غلط کردم. نگه دار! -  

و از عصبانیت هاش ردستش روی فرمون سفت شد. حرکت آرواره
خواستم دیدم. سرعت رو بیشتر کرد. بلندتر جیغ زدم. من نمیمی

مقدمه و ناگهانی سرعت افتادم که خیلی بیبمیرم. داشتم به گریه می
قدر ناگهانی بود که توی رو کم کرد و نگه داشت. حرکتش اون

 صندلی به جلو پرت شدم که سرم به داشبوردش خورد.

ام زد، ساکن شد. پیشونیتوی دهنم تند می همه چیز به جز قلبم که
درد گرفته بود. کامیونی با بوق بلندی از کنارمون رد شد و 

اش بهمون فحش داد. به مهرداد نگاه کردم که هنوز به جلو راننده
های کرد. به طرفم برگشت، عینکش رو درآورد. رگنگاه می

گینی داد های خشمپیشونیش از عصبانیت برجسته شده بود. با چشم
 زد:

گمشو پایین! -  
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از صدای دادش به خودم اومدم. دنبال دستگیره در بودم که کیفم رو 
زمین  تاپم رو بابرداشت و به بیرون پرت کرد. صدای برخورد لپ

شنیدم. با خشم به طرفش برگشتم؛ اما با دیدن صورتش، ترسیدم و با 
 دستپاچگی در رو باز کردم.

ن رسید، گازش رو گرفت و رفت. معلوم که پام به زمیبه محض این
جوری قاطی کرد! نبود الدن چه دروغی بهش گفته بود که این

مردیکه وحشی! کیفم رو برداشتم که خاکی شده بود. درش رو باز 
تاپم، آه از نهادم برخاست. انتظار کردم و با دیدن گوشه پریده لپ

هم دیدن خرابیش نداشتم بعد از اون برخود سالم مونده باشه؛ اما باز 
کرد.ناراحتم می  

ام رو توی جیبم گذاشته بودم و از ضربه در امان مونده حدأقل گوشی
های رگباری از کمالی نزدیک بود به گریه بیوفتم. بود. با دیدن پیام

ساعت از چهار گذشته بود. یک فرصت به این مهمی با کمالی رو 
داد احمق بود! اگه اش تقصیر مهربه راحتی از دست داده بودم. همه

افتاد.کردم، این اتفاق نمیاین همه مراعاتش رو نمی  

سوخت. خوابی و اشکی که توش جمع شده بود، میهام از بیچشم
مهرداد رفته بود، نگاه  دستم رو به چشمم کشیدم و به مسیری که 

هاش روی جاده افتاده بود. به خاطر حرفی که من کردم. رد الستیک
وحشی شد. سرعتی که باهاش به راه افتاده بود، زیاد زدم، یکهو 

کرد چی؟! اگه به خاطر بود. اگه به خاطر من تصادف می
شد چی؟!هایی که زده بودم، یک چیزیش میحرف  

روح شهره توی نظرم اومد. اگه زودتر رسیده بودم، صورت بی
شهره اآلن زنده بود. اگر اون روز توی مدرسه باهاش دعوا نکرده 

خواستم مهرداد هم به سرنوشت اون اآلن زنده بود. نمی  م، شایدبود
دچار بشه. من مهرداد رو نجات نداده بودم که دوباره به کام مرگ 

 بفرستمش!
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ام لرزید و پیام جدید کمالی رو دیدم که نوشته بود:گوشی  

د نکنه خانم مصطفوی. ازتون انتظار نداشتم.دستتون در -  

کردم؟! کار درست چی بود! ناامید کار میبغض کردم. حاال باید چه
 به مسیری که مهرداد رفته بود چشم دوختم.

 

 

 

 فصل ششم

 #مهرداد#

 

 صدای ساجده توی ذهنم اکو میشد:

همین کار رو کردی که الدن از دستت در رفت و بهت دروغ  -
 گفت.

های فرمون رو محکم با دستم فشردم. صورت گندمگون الدن با چشم
ای رنگش توی ذهنم اومد که با صدای دلنشینی گفت:قهوهزیبای   

کنم.صه دق میاگه یک روز نبینمت از غ -  

شنیدم. انگار همین جا بود؛ کنارم توی ماشین اش رو میصدای خنده
گفت:و می  

مونم مهرداد.من همیشه پیشت می -  

تر از همیشه بود. حتی بوی هام رو بستم. صداش واضحچشم
ونستم حس کنم. از همون اولین باری که دیده تعطرش رو می

تونم بدون الدن زندگی کنم. وقتی اعالمیه دونستم نمیبودمش می
مرگش رو دیدم به سیم آخر زدم. خودکشی تنها راهی بود که اون 

 زمان به ذهنم رسید.

دونستم عشق چشم آدم پوزخند زدم و پام رو روی گاز فشردم. نمی
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فهمی دختری که دوستش داری ی که نمیقدرکنه. اونرو کور می
فهمی اعالمیه مرگش قدری که نمیداره بهت دروغ میگه. اون

 دروغی بوده.

هام رو باز کردم و گاز ماشین رو بیشتر فشردم که پیامک چشم
 آخرش توی ذهنم اومد:

که مهرداد، هر چی در مورد من شنیدی دروغ بوده. در مورد این -
خوام. این کار رو کردم تا از دستت میدروغ گفتم ازت معذرت ن

خالص شم. لطفاً دیگه سراغم نیا. من دارم با کسی که دوستش دارم 
کنم.هایی که بهم دادی بهترین استفاده رو میاز ایران میرم. از پول  

رحمانه توی ذهنم پیچید:نفس عمیقی کشیدم و صدای دوست الدن بی  

و با ایلیا از ایران بره؛  خواست از دست پدرش فرار کنهالدن می -
چرخه و پول سه روزی باهات می -گفت دواما پول نداشت. می
کنه. اعالمیه مرگش رو درست کرد که هم تو و رفتنش رو جور می

هم پدرش رو دست به سر کنه؛ اما قبل از رفتن دلش به حالت 
هت بگه.سوخت و تصمیم گرفت همه چی رو ب  

هام رو با دست پاک کردم دم. اشکپام رو بیشتر روی گاز فشار دا
 که چشمم به گارد ریل افتاد. صدای ساجده دوباره توی ذهنم اکو شد:

همین کار رو کردی که الدن از دستت در رفت و بهت دروغ  -
 گفت.

موند؟! من هنوز هم الدن رو دوست کردم که میکار میباید چه
توسط اون بخشیدمش. تحمل پس زده شدن گشت میداشتم. اگه برمی

قدر عاشقم نبود که پیشم بمونه؟! چه چیز رو نداشتم. چرا الدن اون
ایلیا بهتر از من بود که الدن اون رو به من ترجیح داد! من که همه 

 چیز داشتم؛ من که عاشقش بودم!

مردم با نگاهی به گاردریل لبه دره، سرعتم رو باالتر بردم. اگه می
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افتادم. پام رو بیشتر به یاد الدن نمیکشیدم و قدر عذاب نمیدیگه این
روی گاز فشردم که صدایی با بلندگو بهم فرمون ایست داد. توجهی 

خواستم به سمت گاردریل بپیچم که تر شد. مینکردم. صدا نزدیک
 ماشین پلیس جلوم پیچید و به ناچار روی ترمز زدم.

ردم عکس العملم به قدر کافی سریع نبود. محکم به ماشین پلیس خو
و سرم به فرمون کوبیده شد. درد توی سرم پیچید. مأمور پلیس رو 

داد کرد. به پشتی دیدم که با عصبانیت پیاده شد و شروع به داد و بی
 صندلی تکیه دادم و صدای الدن دوباره توی ذهنم اکو شد:

مهرداد، دوستت دارم! -  

*** 

داخلش های اولیه رو باز کردم و یک چسب زخم از در جعبه کمک
ام توی آینه باالی روشویی نگاه بیرون آوردم. به پیشونی زخمی

کردم. چسب رو باز کردم. کسی به در سرویس بهداشتی زد. بلند 
 گفتم:

کسی اینجاست. -  

اومد. توی دلم به پلیس و ساجده صدای محو موسیقی از بیرون می
ام چسبوندم. اگه پلیس سر فحش دادم و چسب رو روی زخم پیشونی

نرسیده بود، ماشینم به جای حیاط این ویال، ته دره جاخوش کرده 
 بود و من هم از شر این زندگی نکبت راحت شده بودم.

ذاشتند دو دقیقه آدم یک نفر دیگه به در سرویس بهداشتی زد. نمی
راحت باشه! از سرویس بهداشتی بیرون اومدم که یک پسر جوون 

ی ترالن بودم. فقط سریع واردش شد. وسط نشیمن بزرگ ویال
ها بگیره.ترالن، دخترخاله شایان، جرأت داشت از این مهمونی  

های رنگی، این طرف و اون طرف هوا تاریک شده بود و چراغ
ی نشیمن مشغول زدند. چشمم به جمعی افتاد که گوشهچشمک می
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اومد. بازی جرات و حقیقت بودند. صدای موسیقی از حیاط ویال می
هاش به من زل زده بود. ف سالن توی جمع دوستویدا از اون طر

حوصله این یکی رو نداشتم. اون رو نادیده گرفتم و به طرف میز 
ها رفتم تا یک چیز درست و حسابی پیدا کنم.نوشیدنی  

هایی رو که ساجده بهم زده بود، از ذهنم بشوره و خواستم حرفمی 
ن من، تقصیر ببره. مستقیم گفته بود دروغ گفتن الدن و ترک کرد

ی احمق! مونده بودم از کجا این اطالعات رو من بوده. دختره
 آورده؟

  

 ویدا کنارم ایستاد و گفت:

های من مرده باشی!کردم تا حاال از نفرینفکر می -  

پوزخند زدم. یاد موقعی افتادم که نزدیک بود ماشین رو پایین دره 
 پرت کنم و گفتم:

کنه.میم اثر ک -نترس. نفرینت کم -  

 با طعنه گفت:

ردی که در حدت باشه؟هنوز کسی رو پیدا نک -  

به ویدا نگاه کردم که سایه تیره پشت چشمش مالیده بود؛ درست مثل 
های ای روشنش با اون آرایش تیره، خود چشمهای قهوهالدن. چشم

رفتم، همین بود. به که چند وقتی باهاش بیرون میالدن بود. دلیل این
ه کردم و گفتم:چشمش اشار  

شت شدی.این رنگ سایه بهت نمیاد. ز -  

وا رفت و لب برچید. ازش فاصله گرفتم. صدای جیغ و داد از 
کردند بلند شد. یکی از پسرها گروهی که جرأت و حقیقت بازی می

زدند. چشمم به شایان آورد و بقیه سوت میداشت تیشرتش رو درمی
لباس شنا پوشیده بود و هیکل زد. ترالن افتاد که با ترالن حرف می
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کشید.متناسبش رو به رخ همه می  

با ترالن هم یکی دو روزی گشته بودم. اون توی این موارد 
ان و تر از من بود و من زود دلش رو زده بودم. چشم از شایایحرفه

ترالن گرفتم و به طرف بالکن رفتم که شایان من رو نبینه. بهش 
مهمونی میارم اما!قول داده بودم ساجده رو به   

گوشی رو درآوردم و اینستای الدن رو آوردم. صفحه جدیدش بود 
های مختلف بهش که بعد از رفتن از ایران زده بود. هر چی با اکانت

درخواست فالو داده بودم، درخواستم رو رد کرده بود. این مسئله که 
خواست و با پول من از ایران الدن فقط من رو به خاطر پول می

کرد؛ این که در مورد مرگش دروغ گفته فت، من رو ناراحت نمیر
زار بود، بود تا من دست از سرش بردارم، این که این همه ازم بی

کرد.ناراحتم می  

ی سنگی بالکن تکیه دادم و به پایین نگاه کردم. جمعیت زیادی به لبه
پریدند. چند متر دورتر چند نفری با صدای آهنگ باال و پایین می

کردند. همه داشتند از آخرین دورهمی که توی داخل استخر شنا می
بردند.فضای باز قبل از سرد شدن هوا برگزار شده بود، لذت می  

ام نشست و من رو از افکارم بیرون آورد. شایان دستی روی شونه
زد و گفت:بود که با خوشحالی لبخند می  

رو گرفت.مروز شرکت نرفت. مهدیس جاش ادمت گرم. ساجده  -  

اش رو نشون داد و ادامه داد:گوشی  

یس بهم خبر داد. انگار کمالی از دست ساجده عصبانی بود.مهد -  

 به اطرافم نگاه کرد وگفت:

االن کجاست؟ -  

:جوابش رو ندادم و از نرده بالکن کمی فاصله گرفتم. دوباره پرسید  

ساجده کجاست؟ مگه نیاوردیش؟ -  
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اختم تا تحویل شایان بدم که لوکاس ستوی ذهنم داشتم داستان می
هاش رو به طرف من گرفت و بلند گفت:دست  

کنم.ترین اغواگر قرن را معرفی میو اینک بزرگ -  

 مهدی با خنده تعظیم کرد و گفت:

درود بر خدای اغواگر. -  

هاش گفت:ندهخخندیدند. لوکاس میون ر میک -لوکاس و مهدی کر  

تون بشه.کوفت یک هفته شامی که بهتون میدم -  

 مهدی گفت:

کشم.تون رو میجدی اگه این ترم جزوه گیرمون نیاد همه ولی -  

گر به سردرگم بین مهدی و لوکاس چشم چرخوندم. شایان پرسش
لوکاس نگاه کرد. لوکاس کنارم ایستاد و با سر پایین بالکن رو نشون 

بین کرد از داد. جلوتر رفتم و از باال ساجده رو دیدم که سعی می
جا پریدند، رد بشه. این دختره احمق اینجمعیتی که باال و پایین می

کرد؟ نکنه اومده بود تالفی کنه و همه چیز رو به بقیه کار میچی
بگه. ترس به دلم افتاد. اگه جلوی همه حرفی از دهنش بیرون 

گفت، کارم ساخته اومد و چیزی در مورد زنده بودن الدن میمی
 بود.

ی بالکن تکیه داد و به ساجده چشم دوخت که م به لبهشایان کنار
کرد. ساجده سرش رو چرخوند و سردرگم به اطراف نگاه می

چشمش به من افتاد. چند ثانیه به من خیره شد که با تنه یکی از 
شد، نگاه هایی که به بالکن وصل میها به خودش اومد. به پلهبچه

ام گذاشت و در شونهکرد و به اون طرف رفت. شایان دست روی 
 گوشم گفت:

سوژه داره میاد باال. چند تا ژست به درد بخور بگیر. اتاق سمت  -
 چپ سالن رو هم براتون آماده کردم.
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اومد، نگاه ها باال میدوربینش رو آماده کرد. به ساجده که از پله
 کردم و گفتم:

های درست و حسابی بگیر. ممکنه خودم هم بهش احتیاج عکس -
 پیدا کنم. صدای آهنگ رو زیاد کن. خیلی زیاد.

ساجده از من آتو داشت،   ها رفتم. اگهشایان خندید و من به سمت پله
گرفتم. به هم رسیدیم و ایستادیم. متعجب من هم باید ازش آتو می

جا اومده یا حتی آدرس رو از کی گرفته. سر تا پام بودم چرا تا این
 رو از نظر گذروند که پرسیدم:

کنی؟کار میجا چهاین -  

غ که چیزی بگه، صدای موسیقی زیاد شد و به دنبالش جیقبل از این
و داد بقیه هم به هوا رفت. چیزی رو گفت که نشنیدم. سرم رو پایین 

 بردم و بلند گفتم:

چی گفتی؟ -  

صدای جیغ و داد بقیه بلندتر شد. سرش رو نزدیک گوشم برد و بلند 
 گفت:

اومدم چیزی بهت بگم. -  

 سرم رو به گوشش نزدیک کردم و گفتم:

خوای بگی؟چی می -  

رد و کمی عقب رفت. امیدوار بودم از فاصله کم بینمون جا خو
شایان یک عکس هنری درست و حسابی از این صحنه گرفته باشه. 

سرم رو دوباره به گوشش نزدیک کردم و بدون توجه به معذب 
 بودنش، بلند گفتم:

تر.صداست. بریم یه جای آروم  جا سرواین -  

د. و به اتاق گوشه نشیمن اشاره کردم. سرش رو به موافقت تکون دا
مسیر رو با دست نشون دادم و جلوتر به راه افتاد. برگشتم و به 
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شایان نگاه کردم که با شصتش عالمت داد همه چیز خوبه. روی 
هاش خنده بود. وارد اتاق شدیم و با بستن در، از میزان سر و لب

 صدا کاسته شد.

اش رو از روی دوشش برداشت و روی زمین گذاشت. خسته کوله
سید. به دور و بر اتاق نگاهی انداخت. یک اتاق ربه نظر می

کوچیک تقریبا دوازده متری بود با یک تخت. نگاهش رو از اتاق 
ام، هاش روی چسب زخم روی پیشونیگرفت و به من دوخت. چشم

 ثابت موند.

 گلوم رو صاف کردم و گفتم:

جا رو از کجا آوردی؟آدرس این -  

گفت:د، طور که چشمش روی چسب زخم بوهمون  

جا مهمونیه.دونستند امشب اینر همه میها گرفتم. انگاز بچها -  

 خندیدم و گفتم:

های ترالن توی دانشکده که چه عرض کنم، توی آره. مهمونی -
 دانشگاه تکه.

ام برداشت و پرسید:چشم از پیشونی  

تصادف کردی؟ -  

هام رو درهم کشیدم و گفتم:اخم  

به تو ربطی نداره. -  

ی ماشینت شکسته بود.چراغ جلو -  

جا که روی اعصاب من هام رو از حرص بستم. اومده بود اینچشم
هام رو باز دونستم! کاری به جز این بلد نبود. چشمراه بره؛ می

وبا تحکم پرسیدم:  کردم  

جا؟چرا اومدی این -  

های سیاهش غمگین شد و بعد از من و من کردن گفت:چشم  
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ام.زدم معذرت بخو  اومدم به خاطر حرفی که -  

همون موقع در باز شد و صدای بلند موسیقی به داخل هجوم آورد. 
خندیدند، وارد اتاق شدند. پسر با یک پسر و دختر در حالی که می

 دیدن ما گفت:

  رزرو شده.اوپس. ببخشید. انگار قبال -

و همراه دختر زیر خنده زدند. در رو بستند و بیرون رفتند. به سمت 
کرد. سرش گشتم که با تعجب و کنجکاوی به در نگاه میساجده بر

هام نگاه کرد، سرش رو رو به سمت من چرخوند. چند ثانیه به چشم
 پایین انداخت، با دسته کوله بازی کرد و گفت:

ها رو زدم. منظوری نداشتم. اصالً من عصبانی بودم اون حرف -
ا دروغ گفته یا دونم بین تو و اون دختر، الدن، چی گذشته یا چرنمی

 چرا رفته. ربطی هم به من نداره.

بارید، بهم ای که پشیمونی ازش میسرش رو باال آورد و با چهره
دونه. نگاه کرد. خیالم راحت شد که چیزی از من و الدن نمی

 پرسیدم:

دونی؟از کجا اسم الدن رو می -  

 چند ثانیه مکث کرد، ازم چشم گرفت و گفت:

ت شنیدم.هااز یکی از دوست -  

دونستم باألخره یک چیزی از دهنش در حتماً کار شایان بوده. می
رسید. گفتم:میره. دختر خطرناکی به نظر نمی  

خیلی خب. اگه چیزی به کسی در مورد الدن نگی، من هم  -
بخشمت.می  

سرش رو تند و تند به معنی تأیید تکون داد. به ساعتم نگاه کردم. به 
مونده بودیم. به سمت در رفتم و بازش کردم. قدر کافی توی اتاق 

رسید. ساجده صدای بلند موسیقی از همه جای ویال به گوش می
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هایی افتاد که هنوز داشتند پشت سر من بیرون اومد و چشمش به بچه
کردند. دهنش باز موند.جرأت و حقیقت بازی می  

به   ها رفتم. ساجده با عجلهپوزخند زدم و به سمت میز نوشیدنی
رفت به راه افتاد. ویدا که کنار میز هایی که به حیاط میسمت پله

اش رو از ساجده گرفت. برای من پشت چشم ایستاده بود، نگاه خیره
های نازک کرد و رفت. کنار شایان ایستادم که با خوشحالی عکس

کرد. پرسیدم:توی دوربینش رو بررسی می  

طور بود؟چه -  

حساب شدیم.م. بیهمه چیز عالیه. دمت گر -  

 لیوان رو پر کردم و گفتم:

ن و الدن این و اون ور وراجی کردی؟تو در مورد م -  

 با سردرگمی نگاه کرد و گفت:

چی؟ نه. -  

 شونه باال انداخت و گفت:

من به کسی چیزی رو واضح نگفتم. شاید چند تا جمله از دهنم  -
. خیالت بیرون اومده باشه؛ ولی کسی از اصل ماجرا خبر نداره

 راحت.

بهش فحش دادم که صورتش رو درهم کشید. به طرف مهدی و 
رفتند و مسخره لوکاس رفتم که داخل بالکن از سر و کول هم باال می

آوردند. لوکاس پکی به سیگار توی دستش زد و مهدی بازی درمی
اون رو به زور از دستش در آورد. لیوان رو به دهنم بردم و از 

کرد بدون برخورد به کسی گاه کردم که سعی میبالکن به ساجده ن
از ال به الی جمعیت، راهش رو به بیرون پیدا کنه؛ انگار بقیه نجس 

اومد.ها بدش میجور آدمبودند. یادمه مامان همیشه از این  

مزه کردم. مزه آب آلبالوی ساده  -پوزخند زدم و نوشیدنی رو مزه
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به سمت میز رفتم تا یک داد. داد. بوش کردم. بوی خاصی نمیمی
لیوان دیگه برای خودم بریزم. صدای موسیقی داشت گوشم رو کر 

کرد. وقتی مشغول تست چند تا نوشیدنی بودم، صدا ناگهانی قطع می
 شد و یک نفر بلند داد زد:

پلیس! پلیس! -  

دار و بلند دادم و به سمت خروجی دویدم. همه جیغ یک فحش آب
دویدند. از بین صفه و نیمه به بیرون میهای نزدند و با لباسمی

دادند، به دنبال مهدی و لوکاس جمعیتی که به چپ و راست هلم می
بودم. انگار غیب شده بودند و توی زمین رفته بودند. به طرف 

 ماشینم دویدم و سریع سوارش شدم.

شنیدم. پشت سر چندتا ماشین بیرون زدم و صدای آژیر پلیس رو می
صل به ویال آروم رانندگی کردم تا اگه لوکاس و توی خیابون مت

ها این طرف و اون طرف مهدی رو دیدم، با خودم ببرمشون. بچه
دویدند. حواسم بود بهشون نزنم. چشمم به ساجده افتاده که گوشه می

اش رو بغل کرده بود و وحشت زده به این طرف و اون خیابون کوله
ای که بین جمعیت پیاده کرد. نادیده گرفتمش و ازطرف نگاه می

 میدویدند، راهم رو باز کردم.

به سر خیابون نزدیک شده بودم. اثری از مهدی و لوکاس نبود. 
ترمز کردم تا وضعیت رو بررسی کنم. ساجده از ناکجا آباد ظاهر 

 شد و پرسید:

میری تهران؟ -  

آره. -  

سوار که کلمه کامل از دهنم خارج بشه، در رو بازکرد و قبل از این
 شد. شاکی پرسیدم:

کنی؟کار میداری چی -  
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زده گفت:به عقب اشاره کرد و وحشت  

پلیس. -  

ماشین پلیس چراغ زنان داشت نزدیک میشد. فحش دادم و ماشین 
رو به راه انداختم. امشب به اندازه تمام عمرم به این و اون فحش 

کنم.  های فرعی انداختم تا پلیس رو گمداده بودم. سریع توی جاده
ارزید. صدای آژیر پلیس شد؛ اما به گم کردن پلیس میراهم دور می

گرفت.شد و سکوت شب جاش رو میکم محو می -کم  

به ساجده نگاه کردم که از سرما توی خودش جمع شده بود. به باالی 
 سرش اشاره کرد و گفت:

بندی؟سقف ماشین رو نمی -  

 توی دلم خندیدم و گفتم:

مگه سرده؟ -  

های گرمی که خورده بودم، بدنم هنوز داغ بود. اطر نوشیدنیبه خ
که اذیتش کنم، سقف رو پایین ندادم. اون هم دیگه چیزی برای این

نگفت. توی صندلی فرو رفته بود و کوله رو توی بغلش گرفته بود. 
لرزید، شماره لوکاس رو گرفتم و گوشی رو که میبدون توجه به این

. بعد از دو تا بوق، صدای لوکاس توی روی جای مبایلی گذاشتم
 ماشین پیچید:

کجایی؟ در رفتی؟ -  

آره. تو راهم. -  

 صدای خنده مهدی بلند شد و لوکاس ادامه داد:

کار نکنه. صدای آهنگ رو زیاد کرد. خدا بگم این شایان رو چی -
ها رو کشوند توی خونه.پلیس  

شما کجایید؟ -  

توی راهیم. میریم خونه مهدی. -  
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باشه. فعالً. -  

کشید. با گوشی رو قطع کردم و به ساجده نگاه کردم که خمیازه می
کم  -خوابی بهم نگاه کرد. کمهای قرمز و اشک گرفته از بیچشم

شد. سقف ماشین رو زدم و گفتم:خودم هم داشت سردم می  

ابت گذشته، بهت فشار اومده؟!چیه؟! از وقت خو -  

نه. چند روزه کم خوابیدم. -  

م رو به جاده دادم. این همنشینی اجباری بود. دوست نداشتم چشم
قدر با دختری که برام دیگه باهاش حرف بزنم. سابقه نداشت این

ارزش نداشت، وقت بگذرونم. یک آهنگ مالیم گذاشتم. بخاری رو 
های جاده رو دوست اش روشن کردم. همیشه شبروی پایین درجه

هاشون ناپدید ها با بدیه آدمداشتم. ساکت و خلوت بود. انگار هم
انتها.میشدند؛ فقط تو بودی، آرامش و جاده بی  

آرنجم رو روی پنجره گذاشتم و همراه با آهنگ آلمانی که پخش 
کردم. بابا این آهنگ رو دوست داشت و یک شد، زمزمه میمی
اش هاش داشت. یادآور سرزمین مادریاش رو توی همه ماشینکپی

گفت بابا با الیی بود و مامان بزرگ همیشه میبود. آهنگ شبیه ال
رفته.این آهنگ به خواب می  

به ساجده نگاه کردم که صورتش به سمت جاده بود و هم چنان کوله 
زد. بهتر! رو محکم در آغوش گرفته بود. ساکت بود و حرف نمی

کم خواب به سراغم اومد، آهنگ رو با یک آهنگ تند  -وقتی که کم
پنجره رو کامل پایین کشیدم تا هوای سرد به صورتم عوض کردم و 

بخوره. سرعتم رو کم کردم تا بیشتر از سکوت جاده لذت ببرم. 
رفتم. به مسیر یک ساعته ویال تا تهران رو داشتم دو سه ساعته می

 ساجده نگاه کردم که به صدای بلند و ریتم تندش اعتراض نکرد.

پرسیدم:وقتی به ورودی تهران رسیدم از ساجده   
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تون کجاست؟خونه -  

 جواب نداد. دوباره پرسیدم:

کجاست؟ رسیدیم تهران. آدرس خونتون -  

 بهش نگاه کردم که واکنشی نشون نداد. بلندتر پرسیدم:

تون کجاست؟ نکنه خوابیدی؟هی خونه -  

آستین مانتوش رو کشیدم که دستش افتاد. واقعاً خوابیده بود! ماشین 
داشتم و بلند پرسیدم:رو کنار جاده نگه   

بیداری؟ -  

 خیر! با دست بازوش رو تکون دادم. هیچ اتفاقی نیوفتاد. داد زدم:

بیدار شو خانم! -  

آهنگ عوض شد و یک خواننده راک آلمانی شروع به داد و فریاد 
چنان کرد. صدای آهنگ رو زیاد کردم. هیچ اتفاقی نیوفتاد. هم

شد. با دم داشت کر میخواب بود. آهنگ رو قطع کردم. گوش خو
حیرت بهش نگاه کردم توی یک جای ناراحتی مثل ماشین با این 

ای که همه سر و صدا خوابیده بود. اون هم توی ماشین مرد غریبه
شناخت؛ با خودش چه فکری کرده بود؟!نمی  

تش داخل کیفش بلند شد. نفسم رو بیرون دادم و صدای لرزش گوشی
شد. نم. صدای لرزش گوشیش قطع نمیسعی کردم یه راه حل پیدا ک

بلند صداش زدم که جوابم رو نداد. آروم کیفش رو از توی 
هاش بیرون آوردم و بازش کردم.دست  

اش میون یک عالمه خرت و پرت توی کیفش، چشمک چراغ گوشی
پاسخ از هانیه و محیا داشت. یک فکر شیطانی زد. چند تماس بیمی

رفت نقشه شایان بهتر نه نمیبه ذهنم اومد. اگه تا صبح خو
گرفت. من که مجبورش نکرده بودم بخوابه؛ خودش خوابیده بود. می

صداش هم زده بودم که خودش بیدار نشده بود. چیزی تقصیر من 
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 نبود.

اش رو بیرون آوردم. ها رو با دستم کنار زدم و گوشیخرت و پرت
ن چیز های شایاخاموشش کردم و به داخل کیفش برگردوندم. عکس

شد. تصمیم داد و برای من خیلی آتو حساب نمیبدی رو نشون نمی
گرفتم خودم چند تا عکس بگیرم. سرش رو به سمت خودم چرخوندم 

 و چند تا عکس سلفی از خودم و خودش گرفتم.

به سمت تهران راه افتادم. تصمیم گرفتم تا وقتی هوا روشن بشه توی 
شاپ بود که نزدیک یک کافیها بچرخم. نزدیک طلوع آفتاب خیابون

نگه داشتم و قهوه گرفتم. به ماشین تکیه دادم و به مردمی که با 
رفتند نگاه کردم.عجله سر کارشون می  

به ساجده نگاه کردم. صورتش به پنجره چسبیده بود و با دهن باز 
کردم. من باید حتماً توی خوابیده بود. از خواب عمیقش تعجب می

تمیز و بدون هیچ نور و صدایی بخوابم. به تخت خودم با ملحفه 
داد. دیگه خواب بس ساعت نگاه کردم که پنج و نیم رو نشون می

 بود.

در سمت ساجده رو باز کردم. به محض باز شدن در به سمت 
که که کامل بیرون بیوفته بیدار شد، خودش بیرون افتاد. قبل از این

 رو محکم گرفت و سردرگم به من نگاه کردم.

ت به سینه بهش نگاه کردم و گفتم:دس  

تو اولین کسی هستی که از بنتلی به عنوان تخت خواب استفاده  -
 کرده.

رسید. هاش رو مالید و به من نگاه کرد. هنوز گیج به نظر میچشم
 پرسید:

بنتلی چیه؟ کجاییم؟ -  

تهران. خیلی وقته رسیدیم. -  
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ساعت چنده؟ -  

بینی هوا روشنه؟نزدیک ششه. نمی -  

هاش یکهو گشاد شد و گفت:چشم  

شش؟! بابام! -  

اش رو بیرون آورد و من با زدن نیشخندی، لیوان قهوه سریع گوشی
 رو به لبم بردم. به سمتم برگشت و با نگرانی گفت:

کنه.ستم رو میکار کنم؟! بابا پووشه. ای وای! حاال چهخام -  

از سر  جوابش رو ندادم که با به یاد آوردن چیزی، نفس عمیقی
 راحتی کشید و گفت:

دیشب بهشون گفتم پیش محیا میرم. یادم رفته بود. حتماً فکر  -
جام.کنند اآلن اونمی  

 خمیازه کشید، کش و قوسی به بدنش داد و ادامه داد:

های ماشینت خیلی خسته بودم. نفهمیدم کی خوابم برد. صندلی -
 خیلی راحته.

 به من نگاه کرد و طلبکارانه پرسید:

چرا بیدارم نکردی؟ -  

 پوزخندی زدم و گفتم:

کردم، بیدارت نکردم؟! مثل خرس خوابیده بودی و هرکاری می -
خوردی.تکون نمی  

هاش رو به داخل دهنش کشید و روی هم فشار داد. سرش رو از لب
 خجالت پایین انداخت و گفت:

من خیلی خوش خوابم. ببخشید. -  

بله. مشخصه! -  

انداختم و گفتم:لیوان قهوه رو دور   

سوار شو بریم. -  
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 پشت فرمون نشستم که لب زد:

و پیاده کن.من رو نزدیک ایستگاه متر -  

 در ماشین رو بست. ماشین رو به حرکت درآوردم و گفتم:

دونم ایستگاهاش من هیچ وقت توی عمرم مترو سوار نشدم. نمی -
ات کنم.کجاست. خودت بگو دقیقا کجا پیاده  

گفت:پوزخندی زد و   

ها بودی؟ز وقتی به دنیا اومدی سوار همین ماشیناحتماً  -  

اشکالش چیه؟ -  

ها خودنماییه.چرخیدن با این ماشین -  

مونه.ست. تبلیغه. این تجارت خانوادگیخودنمایی نی -  

 با تعجب نگاهم کرد که گفتم:

های مختلف یک بخشی از شغل پدرمه. البته خرید و فروش ماشین -
د که مادربزرگم، لورا، یکی از سهامدارهای بی ام ِو ناگفته نمان

 است.

اش گرفتم که پرسید:زدهچشم از صورت حیرت  

مادربزرگت آلمانیه؟ -  

آره. -  

ی متعجبش نگاه کردم. چیزی نگفت و از برگشتم و با تفریح به قیافه
فهمید با امثال من، از زمین تا پنجره به بیرون نگاه کرد. باید می

داره. سوای از همه چیز، در مورد یک چیز کنجکاو  آسمون فرق
 بودم. پرسیدم:

خواب بودنت، فکر نکردی توی ماشین یک حاال جدای از خوش -
ای و ممکنه بالیی سرت بیاره؟مرد غریبه  

کرد، گفت:ره بیرون رو نگاه میطور که از پنجهمون  

شناسم.من تو رو می مرد غریبه شاید. ولی -  
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و پرسیدم:به حرفش خندیدم   

شناسی؟از کجا می -  

 به سمتم چرخید و گفت:

شناختنت کار سختی نیست. -  

مورم  -کرد. چیزی توی نگاهش بود که مورخیلی عجیب نگاهم می 
دیدم. نگاهم رو ازش های ترسناک میکرد. مثل وقتی که فیلممی

گرفتم و بحث رو ادامه ندادم. بعد از ده دقیقه با آدرسی که ساجده 
خواستم راه داشتم. پیاده شد. می روی ایستگاه مترو نگهروبه داد،

 بیوفتم که از پنجره بهم نگاه کرد و گفت:

به خاطر همه چی ممنون. -  

دست تکون داد و به سمت در مترو دوید. پوزخندی زدم و به طرف 
ی مفصل، به سمت شاپ یوسف روندم. بعد از خوردن صبحانهکافی

بودم و دلم یک تخت گرم و نرم  خونه رفتم. حسابی خسته
خواست؛ البته بعد از یک دوش حسابی.می  

روی خونه رسیدم و بوق زدم تا آقا کماِل باغبون در  پشت در ماشین
رو ایستاده بود و زنگ در رو باز کنه. یک دختر چادری دم در پیاده

که پلیس شدند مگه اینها دم خونه ما پیدا نمیجور آدمزد. اینرو می
 باشند. دقیق نگاه کردم؛ اما ماشین پلیسی ندیدم.

ماشین رو باز شد و وارد شدم. بعد از چند متر رانندگی از در  در
شد که یک طرفش به سمت عمارت و ورودی، مسیر دوشاخه می

رفت. به طرف پارکینگ یک طرفش به سمت پارکینگ خونه می
 پیچیدم.

که نزدیک به ده  دار بودپارکینگ یک فضای خیلی بزرگ سر پوش
های مختلف بی ام ها مدلتای اونجا پارک شده بود. پنجتا ماشین اون

ِو بود که هدیه مامان بزرگ بود و بقیه یا خرید خود بابا بود یا هدیه 
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هاش.دوست  

از ماشین پیاده شدم و چشمم به بابا افتاد که کت و شلوار پوشیده، 
زد. از نی حرف میها با تلفن به آلمانزدیک یکی از ماشین

هاش فهمیدم با مامان بزرگه. مش خلیل هم داشت یک چمدون حرف
 بزرگ رو توی صندوق عقب ماشین جا میداد. از مش خلیل پرسیدم:

بابا داره میره آلمان؟ -  

اش جواب داد:ی شمالیمش خلیل با لهجه  

ا هوا سرد نشده یه سر به مادرشون بزنند.آقا گفتند ت بله. -  

درپی و های پیشه از هوای سرد آلمان، به خصوص بارونبابا همی
که ایران رو برای زندگی هاش وحشت داشت. دلیل اینطوفان

انتخاب کرده بود، همین فوبیاش بود. خوشبختانه صورت بابا این 
طرف نبود و چراغ شکسته جلوی بنتلی رو ندید. بعد از پارک 

یاده برگشتم و به ماشین، مسیری رو که با ماشین اومده بودم، پ
 طرف عمارت رفتم.

رو، بقیه فضای حیاط رو چمن و رو یا پیادهبه جز چند مسیر ماشین
کم جلوه خودشون  -داد که با شروع پاییز کمگل و درخت تشکیل می

دادند. آقا کمال مشغول جمع کردن برگ ریخته شده رو از دست می
ها بود.درخت  

امان رو شنیدم که با به محض وارد شدن به عمارت، صدای م
زد. صداش از سمت دیگه سالن که به در منشیش تلفنی حرف می
اومد. به طرف راه پله گوشه نشیمن که به ورودی دید نداشت، می

های خواب راه داشت، به راه افتادم.طبقه باال و اتاق  

ای ها به مهرسا برخورد کردم که موهای قهوهوسط پله  سر راهم
کرد. با غر می -کرد و زیر لب غرجمع میرنگش رو با حرص 

 دیدن من با عصبانیت گفت:
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چرخی و من باید صبح پنج که تو اینو و اونرو میمتنفرم از این -
 شنبه از خواب نازم بزنم و سر کالس کنکور بشینم.

مهرسا! -  

ها ایستاده بود و یک هر دو با صدای مامان کله چرخوندیم. پایین پله
روی صورتش گذاشته بود. رو به مهرسا گفت:ماسک سبز روشن   

عطلش نکن.بدو. معلم خصوصیت اومد. م -  

غر کرد: -و زیرلب غر  

اومد.ها خوشم نمیحکومتی از اول هم از این -  

پس اون دختر چادری دم در، معلم خصوصی مهرسا بود. مامان با 
 حرص رو به مهرسا گفت:

ها به خونه ما رفت و آمد آدمجور معلم قحط بود؟ اگه بقیه ببینند این -
گند؟دارند چی می  

ها پایین رفت و گفت:مهرسا کالفه از پله  

اش لولوخرخره که نیست. پوران پارسال با همین معلم، ریاضی -
 رو نود و پنج زده بود.

 مامان نچی کرد، نگاهش به من افتاد و گفت:

اری کجا میری؟سحرخیز شدی. اول صبحی د -  

ریز خندید. نفهمیده بود دیشب بیرون  -مامان ریزمهرسا از پشت 
سردی جور چیزها افتضاح بود. با خونبودم. دقت مامان توی این

 گفتم:

ها بریم بیرون اما کنسل شد. دارم میرم باال قرار بود با بچه -
 بخوابم.

که مامان چیزی بگه، در ورودی باز شد و مش خلیل یک قبل از این
اشت. مامان به سمت مش خلیل چرخید و کارتن رو روی زمین گذ

 گفت:
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ِا ِا! چرا این رو برگردوندی؟ -  

آقا گفتند بارشون سنگین میشه. -  

ام مهرانه.؟ برای بچهیعنی چی سنگین میشه -  

 بابا وارد شد و گفت:

ه یک کارتن فرستادی؟!جا آجیل پیدا نمیشه کگه اونمخانم  -  

نی پسته اصل پیدا کنی؟توان، کجا میآجیل اصل نه. به جز ایر -  

هاش رو توی حدقه چرخوند و یک سیب از روی میز مهرسا چشم
برداشت. بحث مامان و بابا همیشه همین بود. مامان ماسک رو از 

 روی صورتش برداشت و اصرار کرد:

خواد.ت دلش پسته میمن بهش قول دادم. گف -  

میاد بچه که نیست. مردیه برا خودش. مهران تا دو ماه دیگه  -
 ایران. حاال این دوماه پسته ایرانی نخوره، چیزیش نمیشه!

بدون توجه به بحثشون سر پسر ارشد و عزیز دردونه خونه، از 
ها باال رفتم. فکر کردم از مهلکه جستم که بابا با صدای بلند پله

 گفت:

داد. دیشب تا حاال کجا بودی؟وایسا ببینم مهر -  

با نگاه کردم. دنبال یه توجیه های منتظر باچرخیدم و به قیافه
گشتم که مامان با تعجب پرسید:می  

دیشب خونه نیومدی؟! -  

از کی تا حاال این مسئله براشون مهم شده بود؟! مهرسا که همیشه 
 آتیش بیاره معرکه بود، گفت:

نه. مهمونی ترالن بوده. -  

و به سیبش گاز زد. به مهرسا چشم غره رفتم که بابا با سرزنش 
 گفت:

مگه قبالً نگفتم بنتلی رو بیرون نبر؟! دیشب مشتری آورده بودم  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 78 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

ببیندش که دیدم جا تره و بچه نیست. دیشب کجا رفتی که جلوش 
خواستم این رو بفروشم.داغون شده؟ من می  

 مهرسا اعتراض کرد:

ام صبر خواستم سوارش بشم. گفتم تا گرفتن گواهینامهِا بابا. من می -
 کن.

ت:بابا آروم گف  

خرم. این خوش دختِر بابا، من که گفتم یه ماشین دیگه برات می -
 دست نیست. ببین مهرداد نتونسته کنترلش کنه، زده داغونش کرده.

داغون که نشده بود. فقط چراغ جلوش شکسته بود. با  -حاال داغونِ 
حوصلگی گفتم:بی  

بود به یک ماشین دیگه خوردم.ببخشید. حواسم ن -  

دستش زد و بابا گفت:مامان پشت   

به ماشین دیگه؟! چه ماشینی؟ دوباره کلی خسارت رو دستم  -
 گذاشتی، آره؟!

هام رو بستم. حسابی جریمه شده بودم. با یادآوری ماشین پلیس چشم
کند. به بابا ام رو میفهمید ماشین دیگه، ماشین پلیسه کلهاگه بابا می

 چشم دوختم که گفت:

تونی کنترلش یست؟ همین میشه دیگه. نمیدست نمگه نگفتم خوش -
زنی به بقیه.کنی می  

رفت. کاری بود که شده بود. ها داشت سر میام از این حرفحوصله
سرزنش فایده نداشت. تهش هم قرار نبود من درس بگیرم. 

خواستم بحث رو جمع کنم و برم بخوابم.می  

مهران  مقابله با پدر و مادر من خیلی راحت بود. نقطه ضعفشون
 بود. لبخند زدم و به مامان گفتم:

خواد. انگار که توی آلمان لواشک مهران گفت دلش لواشک می -
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 پیدا نمیشه.

 مامان که چیزی یادش اومده بود گفت:

ای وای! راست میگی. دفعه پیش خودش گفت. یک کیلو لواشک  -
 براش خریده بودم. یادم رفت بذارمش توی کارتن. خرما هم گرفتم.

غر بابا رو درآورد. بابا هم دنبالش  -سمت آشپزخونه رفت که غر به
 رفت و گفت:

خواد! من کجا لواشک دستم بگیرم برم؟ تا حاال کسی بدون نمی -
 لواشک نمرده.

 مهرسا ته سیبش رو توی بشقاب گذاشت و گفت:

خیالت میشه.کار بابا بیفکر نکن با این -  

ها باال رفتم. وارد اتاقم شدم که پلهیی گفتم و از «برو بابا»با دست 
مثل یک سوییت کوچیک و جمع و جور بود. یک فضای بزرگ 

اش، ای و یک گوشه دیگهسرمه -اش تخت آبیداشت که یک گوشه
کتابخونه و میز تحریر بود. یک حموم و دستشویی کوچیک هم 

 داشت.

هش کس بام رو کندم که هیچروی آینه ایستادم و چسب پیشونیروبه
هام نگاه کردم. توجه نکرده بود؛ البته به جز ساجده فضول! به لباس

سابقه نداشت نزدیک بیست و چهار ساعت یک لباس تنم باشه. مچ 
هام رو جلوی کمدم درآوردم تا دوش بند دستم رو باز کردم و لباس

مقدمه باز شد و مامان بگیرم. حوله رو دور خودم پیچیدم که در بی
پیدا شد. داد زدم: توی چارچوب در  

ه معنی نداره؟حریم خصوصی توی این خون -  

دستم رو روی مچ بدون مچ بندم گذاشتم. مامان در حالی که شالش 
کرد، گفت:رو روی سرش مرتب می  

کردم.من خودم پوشکت رو عوض می -  
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کار داری؟شده؟ چیچی -  

ا مانکن مردمون استعفا داده. ساعت پنج شرکت باش. امروز چندت -
 عکس برداری داریم.

 کالفه گفتم:

من که مانکن نیستم. برو یکی دیگه رو پیدا کن. من خودم کلی  -
 برنامه دارم.

 مامان کیفش رو روی دوشش انداخت و گفت:

این همه زحمت کشیدم، بزرگتون کردم که عصای دستم بشید.  -
معنی « نه»قدر خسارت بهم وارد میشه اگه کنسل بشه؟ دونی چهمی
گیرم.ره. ساعت پنج! من رو بپیچونی حسابی حالت رو میندا  

منتظر جواب من نموند. در رو تا نیمه بست، دوباره بازش کرد و 
 گفت:

در ضمن بابات گفت وقتی برگشت در مورد خسارت بنتلی باهات  -
زنه. گفت بهت بگم فکر نکنی یادش میره.حرف می  

بیرون رفت. مامان در رو بهم زد و هام رو باد کردم کهلپ  

 

 

 

 فصل هفتم

 #ساجده#

 

 به آسمون ابری باالی سرم نگاه کردم و نالیدم:

بارون! ببار. -  

د زد و گفت:های توی تشت لگعطیه با خشم به مالفه  

از شانس ماست. دیشب اخبار گفت بارون میاد. اگه االن بارون  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 81 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

شستیم.اومد، ما با این خفت مالفه نمیمی  

توی تشت زیر پام رو لگد کردم. ذهنم درگیر های حوصله مالفهبی
دونستم اگه روشنش ام رو روشن نکرده بودم. نمیبود. هنوز گوشی

که کنم با چند تا تماس و پیام از کمالی مواجه میشم. تا قبل از این
جواب درست و حسابی برای غیبت دیروزم پیدا کنم، قرار بود 

ام رو خاموش نگه دارم.گوشی  

ها روی بزرگم، مسئول آب کشیدن و پهن کندن مالفه محسن، برادر 
بندهای حیاط بود. آخرین مالفه رو پهن کرد و به سمت من و عطیه 

اومد که توی دو تا تشت بزرگ وسط حیاط ایستاده بودیم. هانیه با 
های جدیدی وارد حیاط شد. عطیه ناله کرد:مالفه  

خوره؟ه درد میچپس ماشین لباسشویی به  -  

با زبون اشاره گفت:محسن   

شوره.ها رو میشتماشین داره مالفه بال -  

 هانیه به تشت من و عطیه مالفه اضافه کرد و گفت:

اش تموم بشه. ماشین با این همه مالفه خراب بهتره امروز همه -
 میشه.

هر وقت محسن دور و برمون بود، هم با زبان اشاره و هم به زبان 
ای باز شدن پنجره اومد و سر زدیم. صدگفتار با هم حرف می

مون به جز محسن، به سمت پنجره اتاق اویس چرخید که باالی همه
اتاق من و هانیه بود. محسن با دیدن ما، به طرف پنجره نگاه کرد. 

 سر عمه از پنجره بیرون اومد وگفت:

شورید؟ چند تا مالفه از اویس ماشالَل، ماشالَل. دارید مالفه می -
ین؟هست. بیارم پای  

هانیه نگران به من نگاه کرد. از وقتی که عمه، خبر آزادی اویس 
پرید. به رو داده بود، هانیه با هر حرفی در مورد اویس از جا می



 

 

 WWW.98IA3.IR 82 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

ای بودم تا موعمه نگاه کردم و دنبال جمله  

 مؤدبانه درخواستش رو رد کنم که عطیه با حرص گفت:

ها رو بنداز توی الفهها هم زیادیه. مکاریم؟ همینعمه! مگه ما بی -
 ماشینت!

زیرکی خندیدیم. عمه صورتش رو چین  -من، هانیه و محسن زیر
 داد و گفت:

چته عمه؟! زهر ترک شدم! دست داداشم با این بچه بزرگ کردنش  -
 درد نکنه.

کل  -عطیه بینیش رو چین داد. بهش چشم غره رفتم تا با عمه کل
غر کرد و پنجره  -غرنکنه و چیز نامربوطی نگه. عمه شروع به 

 رو بست. عطیه گفت:

ی دست خودش با بچه بزرگ کردنش درد نکنه که االن گوشه -
 زندونه.

 هانیه با خنده گفت:

ای یه عطیه الزم داره.هر خونه -  

 عطیه به مالفه لگدی زد، از تشت بیرون اومد و گفت:

کارها!بازیگر مملکت رو چه به این -  

گفت: باال زد، وارد تشت شد و های شلوارش روهانیه پاچه  

فیلم بازی کردن، شدی بازیگر مملکت؟! با دو دقیقه -  

ها رو از داخل تشت من برداشت و برای محسن یکی از مالفه
اش رو آبکشی برد. عطیه روی تخت گوشه حیاط نشست. گوشی

درآورد و مشغول وبگردی شد. توی ذهنم دنبال توضیح مناسب 
قدر روشن فکر بود که دونستم اونتم. نمیگشبرای آقای کمالی می

اگر حقیقت رو بهش بگم، درک کنه؟ صدای متعجب عطیه من رو 
 از افکارم بیرون آورد:
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بودی؟! ساجده تو دیشب مهمونی رفته -  

هام گشاد شد و جواب دادم:هانیه پرسشگر بهم نگاه کرد. چشم  

نه. -  

هاش رو تنگ کرد وگفت:عطیه چشم  

نیره خانم، عکست رو توی یه مهمونی برای من صبورا، دختر م -
 فرستاده.

هانیه با حیرت به من نگاه کرد. از داخل تشت بیرون پریدم و به 
من و  نستا رو بهم نشون داد. عکسسمت عطیه رفتم. یک پست ای

مهرداد بود. همون موقعی که سرش رو به گوشم نزدیک کرد و 
از عکس هم بد واضح بود و  -حرف زد. چهره هردومون واضح

شد. عطیه نوشته زیر پست رو بهم نشون داد و دلم پایین برداشت می
داد که وارد اتاق ریخت. پست بعدیش من و مهرداد رو نشون می

 شدیم.

هایی مواجه شدیم که توی های بعدی رو آورد و با بچهعطیه پست
سالن دیده بودمشون. چند تا عکس هم از کنار استخر بود. عطیه با 

های گشاد شده گفت:مچش  

جا ایرانه؟!این -  

 و رو به من گفت:

جوری بود؟!واقعاً این -  

دست و پام شروع به لرزیدن کرد. اگه آقای کمالی این رو ببینه؟ 
های نکنه تا االن دیده؟! به سمت ساختمون دویدم و به صدا زدن

ام رو روشن کردم. وارد اتاقم شدم و گوشی  هانیه توجه نکردم.
یه و محسن پشت سرم وارد شدند. روی تختم نشستم و پاهام رو هان

عصبی تکون دادم. منتظر بودم تا گوشیم روشن بشه. عطیه وارد 
 اتاق شد و گفت:
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مطمئن باش منیره خانم تا االن این رو دیده. اگه شایعه پخش کنه  -
ات بهم بخوره چی؟چی؟ اگه خواستگاری  

جوری همه چیز تادم. حاال چههای دیروز کمالی افوای! یاد پیامک
کار کنم؟ رو براش توضیح بدم؟ اگه در مورد من فکر بد بکنه چه

 هانیه کنارم نشست و گفت:

دیشب نگفتی میری پیش محیا؟ من دیشب به محیا زنگ   تو مگه -
جایی.زدم گفت اون  

:ناخنم رو به دندون گرفتم و جویدم. محسن هم با زبان اشاره پرسید  

اً رفته بودی همچین جایی؟دیشب واقع -  

ی عصبانی کمالی توی سرم رو به چپ و راست تکون دادم. چهره
اش رو پس زدم. من همه چیز رو تمام و کمال ذهنم اومد. چهره
کردم. صدای بابا دادم و سو تفاهم رو برطرف میبهش توضیح می

 اومد که وارد خونه شد و داد زد:

ساجده! ساجده کجایی؟! -  

 عطیه گفت:

ای وای! حتماً بابا همه چیز رو فهمیده. امکان نداره منیره خانم  -
 زبون به دهن بگیره.

گفت بابا اومده و بره باهاش هانیه داشت با زبون اشاره به محسن می
ام باألخره روشن شد و با حرف بزنه. بعد از رفتن محسن، گوشی

و هانیه و ها مواجه شدم. صدای بابا بلندتر شد ها و پیامسیل تماس
عطیه هم برای آروم کردنش بیرون رفتند. در رو بستم تا صدای بابا 

های های محیا رو نادیده گرفتم و مستقیم سراغ پیامرو نشنوم. پیام
 کمالی رفتم. با خوندن هر خطش بغض کردم.

ها زیر هر پست عنوان عکس خیلی بد بود. از اون بدتر کامنت بچه
ها رو برام فرستاده بود و نوشته بود:کامنت بچه بود. کمالی عکس  
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ازتون اصالً انتظار نداشتم خانم مصطفوی. حسابی ناامیدم کردید. -  

داد واقعاً بهم عالقه داشته که این قضیه عصبانیش این نشون می
کرده. اشک توی چشمم جمع شد. صدای بابا از بیرون بلندتر شنیده 

قدر بوق خورد تا شد. به کمالی زنگ زدم. جواب نداد؛ اونمی
خودش قطع شد. دوباره زنگ زدم. سه باره زنگ زدم که ریجکت 

اش خاموش بود. در اتاقم باز شد و کرد. بازهم زنگ زدم که گوشی
 بابا داد زد:

دیشب کجا بودی ساجده؟ هان؟! تو اون مهمونی چه غلطی  -
کردی؟می  

 هانیه پشت سرش گفت:

شده. با داد و فریاد که نمیشه چی دونیم دقیقاً بابا بسه! ما که نمی -
 چیزی رو حل کرد!

به صفحه تماس گوشیم نگاه کردم که اسم کمالی روش نوشته بود. 
دونستم. اشک از چشمم پایین چکید و همه چیز تموم شده بود؛ می
وقت کرد. دیگه هیچوقت بهم سالم نمیروی اسمش افتاد. دیگه هیچ

اد زد:تونستم بهش نزدیک بشم. بابا دنمی  

جواب من رو ندادی؟! -  

وقت کمالی مال من هق کردم. دیگه هیچ -به گریه افتادم و هق
وقت.شد؛ هیچنمی  

*** 

کردم. فین می -کنار عطیه به دیوار کنار تختم تکیه داده بودم و فین
 هانیه با یک لیوان آب به دست وارد اتاقم شد و گفت:

  محسن بابا رو آروم کرده. -

 رو آب  ک رو به دستم داد. دهنم خشکِ خشک بود.لیوان آب خن
 افتاد بابا به چشمم آوردم پایین رو لیوان وقتی. کشیدم سر نفس یک
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 هم مامان و محسن. بود داده تکیه اتاقم در به درهم هایاخم با که
:گفت بود مشهود عصبانیتش که لحنی با بابا. ایستادند کنارش  

طوری از هم چین جایی سر چهتو که گفتی میری پیش دوستت!  -
 درآوردی؟

زدم. مجبور شدم تا یه کار واجب پیش اومد. باید یکی حرف می -
ی محیا!جا برم. برای رقص و آواز که نرفتم. بعدش رفتم خونهاون  

 هانیه در تکمیل حرفم گفت:

محیا. گفت پیشش بوده. من خودم زنگ زدم به -  

خواستم دروغ بگم؛ اما راه یسرم رو با شرمندگی پایین انداختم. نم
ام خواستم دلیل اصلیبهتری برای توضیح ماجرا وجود نداشت. نمی

رو برای رفتن به اون مهمونی بگم. مطمئن بودم افرادی که از 
  خودکشی مهرداد خبر داشتند تعدادشون خیلی کم بود.

کشیدم به کسی از محیا خواسته بودم بگه که پیشش بودم. خجالت می
شد قضیه رو ی ماشین مهرداد خوابم برده بود. اون وقت نمیبگم تو

هیچ جوره جمعش کرد. با ناراحتی به بابا نگاه کردم. دلم 
خواست بهش دروغ بگم؛ اما راست گفتن توی چنین شرایطی نمی

 بدتر بود.

هام جمع بشه. بابا هام باعث شد اشک توی چشمفکر کردن به دروغ
سرمون داد نکرده بود. این  هیچ وقت ما رو دعوا نکرده و

داد حسابی ناامیدش کردم. دستم رو زیر چشمم عصبانیتش نشون می
 کشیدم و با بغض گفتم:

به خدا من کار اشتباهی نکردم. -  

تری گفت:هام کوتاه اومد و با لحن مالیمبابا با دیدن اشک  

آخه ساجده جان! اصالً من حرفت رو قبول دارم. فرض کنیم حق  -
جا ببیندت چی میشه؟ نگفتی . با خودت نگفتی اگه یکی اونبا توئه
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گند؟ها رو ببیند چی میاگه مردم این عکس  

نچ کرد و گفت: -مامان نچ  

دونی دختر نباید پشتش حرفی تا االن همه فامیل فهمیدند. تو نمی -
فهمی باید آسه بره و آسه بیاد مبادا کسی چیزی پشت باشه! نمی

زنند. فکر جا برم در مورد تو حرف می سرش بگه؟ از فردا هر
ها گوش بدم؟!کنی خوشم میاد به این حرفمی  

 عطیه گفت:

ها اگه آدم به حرف مردم بخواد زندگی کنه که باید بره بمیره. اون -
 از همه چیز آدم حرف درمیارند.

عطیه با دیدن چشم غره بابا ساکت شد. صدای زنگ تلفن بلند شد و 
هام غر کرد. تا اآلن عمه زهره و دو تا از داییم -مامان زیر لب غر

ها پرسیده بودند. محسن به طرف زنگ زده بودند و در مورد عکس
تلفن رفت و بعد از دیدن شماره روش، تلفن رو از پریز بیرون 

کشید. بابا کالفه دستی به صورتش کشید. محسن کنار بابا ایستاد و 
 به زبون اشاره گفت:

خاله عاطفه بود. -  

مون گفت:هانیه برای دلداری دادن به همه  

یه مدت بگذره یادشون میره. -  

جوری نیست. پسر خاله عاطفه رو چند دونستیم اینمون میاما همه
سال پیش توی یک مهمونی گرفته بودند و هیچ کس یادش نرفته بود. 

 چی مردم بقیه کهاین   موند.به قول مامان این چیزها تا ابد با آدم می
 امیدوار که بود مهم نفر یک نظر فقط. نبود مهم برام کردندمی فکر
.نکنه قضاوت موردم در هامحرف به دادن گوش با بودم  

کرد، ناراحتی بابا و مامان ای که این وسط ناراحتم میتنها مسئله
ها نه. مطمئن تونستم حرف بقیه رو نادیده بگیرم؛ اما اونبود. من می
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ردند. بابا با بیرون دادن نفسش از اتاق خوبودم کلی حرص می
طور که هانیه گفته بود بعد از یک بیرون رفت. امیدوار بودم همون

 مدت همه یادشون بره.

ام داخل آینه اتاقم نگاه کردم. تموم پنج شنبه های پف کردهبه چشم
شب و دیروز رو گریه کرده بودم. هر چی به کمالی پیام داده بودم و 

، جواب نداده بود. هانیه کیفش رو روی دوشش زنگ زده بودم
 انداخت و گفت:

خوای بری دانشگاه؟مطمئنی امروز می -  

های وحشتناک سرم رو به تأیید تکون دادم و سعی کردم کامنت
ها از ذهنم پاک کنم. هانیه با دلسوزی های کالس رو زیر پستبچه

که عینک آفتابیش رو به طرفم گرفت. عینک رو به چشمم زدم 
 گفت:

سونیمت.احسان میاد دنبالم. بیا بر -  

خواد. خودم میرم.نه. نمی -  

خواستم از اتاقم بیرون بیام که دیدم هانیه سوالی بهم زل زده. می
 سرم رو تکون دادم و پرسیدم:

چیه؟ -  

یزی بین تو و اون پسر داخل عکس نیست؟تو مطمئنی چ -  

 کالفه گفتم:

جا کار واجب باهاش داشتم که تا اونچندبار بگم هانیه! نه! یک  -
 رفتم. چیزی بینمون نیست.

داد هنوز قانع نشده، پشت سرم از اتاق ای که نشون میهانیه با قیافه
اس و به جا رفته بودم که مطمئن بشم مهرداد زندهبیرون اومد. تا اون

هایی که بهش زده بودم، بالیی سر خودش نیاورده. با خاطر حرف
اش، فهمیده بودم کار و پیشونی زخمی تصادف کردهدیدن ماشین 
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 درستی کردم که دنبالش رفتم.

مامان از داخل آشپزخونه با دیدن من گفت:   

بیا صبحونه بخور. -  

دارم.نخوام. اشتها نمی -  

ای بابا آماده برای سرکار از اتاقش بیرون اومد و با قیافه گرفته
 گفت:

به هم زد.و رصبح عباس زنگ زد. خواستگاری  -  

عکس رو دختر عباس آقا و منیره خانم، صبورا فرستاده بود. کنسل 
شدن خواستگاری قابل حدس زدن بود. مامان به صورتش چنگ زد. 

ای رو که مامان گرفته بود، از روی اپن آشپزخونه هانیه لقمه
 برداشت و گفت:

کنند، هایی که از روی عکس در مورد بقیه قضاوت میبهتر! آدم -
تره که پاشون رو توی خونه ما نذارند.به  

 بابا آروم به من گفت:

کار جا چیچرا به من چیزی نمیگی ساجده جون؟! تو اون -
کردی؟! چرا به ما خبر ندادی؟!می  

تو این دو روز سعی کرده بود ازم حرف بکشه. سرم رو پایین 
که ادامه داد: انداختم  

رو برسم. گو برم خودم حسابشاگه پسره کاری کرده ب -  

من حتی نیم  کنید.جوری نیست که فکر میچندبار بگم قضیه اون -
جا نبودم.ساعت هم اون  

 بابا با اصرار پرسید:

این پسره کیه توی عکس؟ -  

ی زیر لب گفت. مامان دستی «ال اله اال هللا»جواب ندادم که بابا 
اش کشید و گفت:توی موهای کوتاه مشکی  
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کاری بکنه. اگه به پلیس بگیم شاید -  

 عصبانی گفتم:

جا. پلیس چرا؟! مگه قتل کردیم؟! من کار واجب داشتم رفتم اون -
 برای عالفی و رقص که نرفتم!

 مامان عقب نشینی کرد و گفت:

ها میگیم عکس رو پاک کنند. من که حرفی نزدم. فقط به پلیس -
 همون پلیس اینترنتی. اسمش چی بود؟

:کالفه به سمت در رفتم و گفتم  

کنید. تا دو روز دیگه همه یادشون ولش کنید. دردسر درست می -
ره.می  

وقتی که یک ساعت بعد وارد البی دانشکده شدم، خیلی مطمئن نبودم 
ترین نقطه البی دانشکده که حرفم درست باشه. انگار توی روشن

کردند. پچ می -ایستاده بودم، همه بهم زل زده بودند و زیر لب پچ
ن انداختم تا چشمم به کسی نیوفته و سریع وارد سرویس سرم رو پایی

جا نبود.یختانه کسی اونبهداشتی شدم که خوش  

ام نگاه کردم. باید تموم های پف کردهعینکم رو برداشتم و به چشم
ها شدم. دنبال جایی زدم. وارد یکی از سرویسامروز رو عینک می
نبال اون صدای دو گشتم که صدای پا و به دبرای گذاشتن کیفم می

های هم ورودیمون که نفر آشنا به گوشم خورد؛ الهام و مینا از بچه
تازه وارد سرویس بهداشتی شده بودند. الهام که همیشه به خاطر 

شد، گفت:لهجه اصفهانی که داشت راحت شناسایی می  

زدم یه ریگی به اومد. حدس میمن همیشه از ساجده بدم می -
حدسم درست بود.کفششه. دیدی هم که   

 مینا گفت:

چرخید. حتماً از اون آره بابا! چند وقتی بود دور و بر کمالی می -
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های بزرگی رو هم ناامید شده، سراغ مهرداد رفته. چه لقمه
داره.برمی  

هام رو روی هم فشار دادم. با هم زیر خنده زدند که الهام دندون
 گفت:

مهرداد شده. ها، چهارشنبه دیدنش که سوار ماشینبچه -  

کی اون رو دیده؟ -  

مون که مهرداد جلوی همه ضایعش کیمیا. همون دختر سال پایینی -
کنه تا کرد. همیشه ماشینش رو نزدیک ماشین مهرداد پارک می

 ازش آتو بگیره.

ای! صدای باز شدن قدر کینهقیافه گریون کیمیا توی ذهنم اومد؛ چه
 در ِکِرم اومد و مینا گفت:

جا داشته حسابی خودش م ساجده رو چهارشنبه دیده که اینزیبا ه -
کرده.رو خوشگل می  

بار من توی عمرم توی دانشگاه هام رو روی هم فشار دادم. یکچشم
آرایش غلیظ کردم؛ البته قبل از رسیدن به لواسون پاکش کرده بودم. 

 الهام ریز خندید و گفت:

بشناسدش. صحرا رو که تونه آدم این روزها از ظاهر کسی نمی -
گفت توی مهمونی شناسی. همون که همیشه آویزون مسلمیه. میمی

 لواسون مهرداد و ساجده رو دیدند که توی یه اتاق بودند.

چ پایین آورد و ادامه داد:پ -صداش رو در حد پچ  

کردند.کار میجا داشتند چیمعلوم نیست اون -  

مه داد:صدای باز شدن شیر آب اومد که الهام ادا  

خواستند ها جلوی کمالی اسم مصطفوی رو میارند. میصبح بچه -
مصطفوی »جوری بود اش اینببینند واکنشش چیه. کمالی کال قیافه

«.کیه دیگه  
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که با خنده چند تا جمله بغض کردم و اشکم رو پس زدم. بعد از این
که بقیه در چرت و پرت دیگه گفتند، از سرویس بیرون رفتند. این

کردند، برام مهم نبود؛ فقط نظر آقای کمالی برام وردم چی فکر میم
 مهم بود.

تر از اونی بود که دونستم حقیقت چیه؛ اما اوضاع خرابمن که می
کردم و همه چیز رو براش باید کمالی رو پیدا می کردم. فکر می

دادم. عینکم رو زدم و بیرون اومدم. توی البی چشمم به توضیح می
های البی تنها نشسته بود و سرش تاد که روی یکی از صندلیمحیا اف

تاپ بود.توی لپ  

کنارش نشستم. نگاه کوتاهی به من انداخت و دوباره سرش رو توی 
تاپ کرد. گفتم:لپ  

سالم. -  

کرد، گفت:ه میطور که به صفحه نگامحیا همون  

دادم؟!دونی چند تا پیام بهت هام رو نمیدی؟ میاب پیامچرا جو -  

 صداش دلخور بود. گفتم:

شد.جوری نمیخواستم رو در رو برات توضیح بدم. اونمی -  

 محیا بهم نگاه کرد و با سرزنش گفت:

مون و توضیح بده! توضیح بده ببینم چرا به من گفتی میای خونه -
سر از لواسون درآوردی؟! چرا من تا صبح منتظرت بودم و دلشوره 

رت اومده و تو پیدات نشد؟! وقتی هانیه زنگ داشتم که نکنه بالیی س
زد بهش گفتم پیش منی. توضیح بده چرا من رو جلوی پدر و مادرت 

 دروغگو کردی؟!

سرم رو پایین انداختم و لب گزیدم؛ حق داشت. قرار بود بعد از 
 مهمونی ترالن برم پیشش بمونم؛ اما نشد. محیا گفت:

به من بگی اون شب تا صبح من به خاطر تو دروغ گفتم. حاال باید  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 93 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 کجا بودی؟

دادم بد برداشت هام رو روی هم فشردم. هر جور توضیح میلب
شد. محیا که سکوتم رو دید گفت:می  

دونند اون شب پیش من نبودی، نه؟! بهشون پدر و مادرت نمی -
 نگفتی؟!

اشک توی چشمم جمع شد. چرا همه چیز یکهو اینجوری شد؟! همه 
تاپش رو جمع کرد و رفت! محیا لپپیش می چیز که داشت خوب

 پرسید:

زنند راسته؟!هایی که بچه ها میحرف -  

ها درست بود؛ اما برداشتشون کامال غلط بود. وقتی ظاهر حرف
 سکوتم رو دید، ادامه داد:

تا وقتی حقیقت رو بهم نگفتی، طرف من نیا. اگه پدرت از من  -
نبودی. درباره اون شب پرسید بهش میگم پیش من  

 با التماس صداش زدم:

محیا! -  

اما گوش نداد، بلند شد و رفت. محیا تنها دوستم توی این دو سال و 
دونستم برای ورده بود و نمیای بود. تا حاال بینمون به هم نخخرده

کار کنم. چشمم به کمالی افتاد که مون باید چهدرست کردن رابطه
کردم. اید کمالی رو قانع میهاش ایستاده بود. اول بتوی جمع دوست

شد؛ حدأقل امیدوار بودم بعد هم همه چیز خود به خود درست می
جوری بشه.این  

کمالی حواسش این طرف نبود. بهش پیام دادم که فرصت بده بهش 
توضیح بدم. دیدم که گوشی رو از داخل جیبش بیرون آورد و پیام 

اخت و چیزی به من اند جا رو خوند. یک نگاه کوتاه از همون
 نوشت. پیامش به دستم رسید که نوشته بود:
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کنید کار میالزم نیست چیزی به من توضیح بدید. این که شما چی -
 به من هیچ ربطی نداره.

بهش نگاه کردم که روش رو بگردوند و به طرف کالس رفت. با 
های پر از اشک از پشت عینک دودی دیدم که مهدیس سر چشم

هم رسیدند و در حالی که با لبخند با هم  راهش، صداش زد. به
زدند، به طرف کالس رفتند. تحمل نداشتم امروز رو توی حرف می

 دانشگاه بمونم. کیفم رو برداشتم و از دانشگاه بیرون زدم.

*** 

ها رو از توی کابینت درآوردم و کنار گاز گذاشتم تا هانیه بشقاب
مۀ از مکه برگشتن یکی داخلشون برنج بکشه. مامان و بابا برای ولی

های دور رفته بودند و مسئولیت شام با من و هانیه بود. از از فامیل
روی تلویزیون نشسته داخل آشپزخونه به عطیه که روی مبل، روبه

 بود نگاه کردم و گفتم:

و محسن رو برای شام صدا بزن.عطیه! بلندشو بر -  

د:عطیه که با دقت به تلویزیون زل زده بود، جواب دا  

خودت برو! -  

جوری سرتق بود. سبد سبزی رو از روی اُپن برداشتم همیشه همین
 و داد زدم:

بلندشو! -  

 داد زد:

ای که بازی کردم میاد روی تلویزیون. من نمیرم. بهش اآلن صحنه -
 پیام بده.

گوشیم رو برداشتم و به محسن پیام دادم تا برای شام بیاد. معلوم نبود 
کنه یا نه. هانیه بشقاب پر از برنج رو روی میگوشیش رو چک 

 میز آشپزخونه گذاشت و پرسید:
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طور بود؟امروز دانشگاه چه -  

و جواب دادم:  ردمکها روی میز مشغول خودم رو با چیدن لیوان  

خوب بود. -  

در واقع افتضاح بود! اولین بار بود که یک روز کامل دانشگاه نرفته 
بودم و به همه چیز فکر کرده بودم. آخر  ها چرخیدهبودم. توی پارک

ها، عذاب وجدان گرفته بودم. ها و ننوشتن جزوهسر، از غیبت کالس
کس اش ده نمره داشت و هیچبه خصوص درس اسفندیاری که پروژه
نوشت.به جز من، جزوۀ درست و حسابی نمی  

داد و گذاشت، آزارم میاز یک طرف دیدن کمالی که بهم محل نمی
ها. تصمیم گرفته بودم از این به بعد ف دیگه نرفتن سر کالساز طر

دادم، شاید حواسم از هام برم. اگه حواسم رو به استاد میبه کالس
شد.کمالی پرت می  

یک برگ نعنا از داخل سبد روی میز برداشتم و داخل دهنم گذاشتم. 
هانیه آخرین بشقاب برنج رو روی میز گذاشت و مشغول کشیدن 

ا شد. ساکت و گرفته بود. پرسیدم:هخورشت  

چی شده؟ -  

ها رو روی میز گذاشت، به عطیه نگاه کرد که شش یکی از بشقاب
 دنگ حواسش به تلویزیون بود و آهسته گفت:

گفت زودتر عقد امروز با احسان سر خواستگاری حرف زدم. می -
 کنیم تا بتونه برای هر دومون ویزا بگیره.

شد، حالم گرفته شد. دل اشت واقعی میاز این که رفتن هانیه د
اش بودم. شد؛ به خصوص من که هم اتاقیمون براش تنگ میهمه

تربچه رو توی دهنم گذاشتم و منتظر موندم ادامه بده. هانیه بهم نگاه 
زد، گفت:هایی که ناراحتی توش موج میکرد و با چشم  

ن هفته یا خوام قبل از آزادی اویس بیاند خواستگاری؛ توی ایمی -
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فهمه و از من انتظاری نداره.جوری عمه هم میهفتۀ بعد. این  

تر از من بود. بین من و کمالی قول و آه کشیدم. مشکل هانیه بزرگ
قراری نبود. فقط یک حس بود که شاید همون حس هم توهم من 

 بوده. پشت میز نشستم و گفتم:

میشن.جوری زودتر راضی بابا میگم. این ومن به مامان  -  

دونستم هر چی مامان و بابا هانیه با همه رودروایسی داشت و می
ها حرف بزنم و بهتر بود من با اون«. چشم»ن، میگه بهش بگ

قانعشون کنم. به خصوص توی این اوضاع که خواستگاری پسر 
ام رو فشرد منیره خانم به هم خورده بود. هانیۀ به نشونه تشکر شونه

با لبخند دادم که صورتش یک کم باز شد. و لبخند زد. جوابش رو 
 رو به عطیه تشر زدم:

! برو محسن رو صدا بزن. گوشیش رو ندیده.شام سرد شد -  

 عطیه زیر لبی بهم فحش داد و غر زد:

فقط زورتون به من میرسه! -  

هانیه خندید و یک قاشق خورشت کشید. محسن همراه عطیه از  
من و هانیه بود، بیرون اومد.  اتاقش که گوشۀ نشیمن چسبیده به اتاق

موهای کوتاهش ژولیده بود و معلوم بود خواب بوده. عطیه چشمش 
 به تلویزیون افتاد و جیغ کشید:

این منم! -  

همه در سکوت به تلویزیون نگاه کردیم. صحنۀ فیلم، حیاط یک 
داد که دوتا دختر داشتند با هم دعوا دبیرستان دخترونه رو نشون می

کردند جداشون کنند و عطیه هم جزو همین قیه سعی میکردند. بمی
دار و دسته بود. بعد از جدا شدن و اومدن ناظم، عطیه شروع کرد 

وقتی ناظم سر بقیه داد زد و دخترهایی  به ناظم توضیح بده چی شده.
رو که دعوا کرده بودند، به دفترش برد، عطیه تلویزیون رو 
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 خاموش کرد و با خوشحالی گفت:

وف شدم!معر -  

محسن دستی به ته ریشش کشید، پشت میز نشست و با زبون اشاره 
 گفت:

بودند. نصف دخترهای محله توی فیلم -  

برداری، پارسال توی دبیرستان دخترانۀ محله انجام شده در واقع فیلم
های خود دبیرستان بودند. عطیه هم به بود و بیشتر بازیگرهاش، بچه

داد: ما پیوست و با خوشحالی جواب  

کدوم به جز من دیالوگ نداشتند.آره ولی هیچ -  

ی سرش برد و گفت:هاش رو مشت کرده باالدست  

کاری کن معروف بشم. آخ جون! خدا جون! یک -  

خونی کرده هاش رو لبکرد و حرفمحسن که به عطیه نگاه می
هاش رو بود، با تاسف سر تکون داد. هانیه با خنده رو به من چشم

به زور لبخند زدم و سرم رو به غذام گرم کردم.من هم گشاد کرد.   

 

 

 

 

 فصل هشتم

 #اویس#

 

شیر دوش رو بستم و حوله رو به دور خودم پیچیدم. وارد قسمت 
ها ایستادم. چشمم به روی ردیف روشوییعمومی حمام شدم و روبه

ها مشغول شستن اصغرپاطال افتاد که نزدیک ردیف شیر آب
کرد تعادل هیکل یک پا خم شده بود و سعی میهاش بود. روی لباس
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سنگینش رو حین لباس شستن حفظ کنه. دانیال پسر جوونی که تازه 
 .به زندان اومده بود، وارد حمام شد و با گیجی به اطرافش نگاه کرد

نزدیک ساعت ده شب بود و حمام مثل بقیۀ ساعات روز شلوغ نبود. 
دست داخل یکیشون بیانتا دوش جدا از هم داشت که فقط سلمپنج

بود و بقیه خالی بودند. دِر قسمت عمومی حمام با صدای بلندی باز 
کشون -های سلطان، مرد الغر و مسنی رو کشونشد و دوتا از نوچه

 آوردند.

ها شدند و شروع به کتک زدن مرد کردند. دانیال وارد یکی از دوش
کرد. خوب یهای بیرون زده از ترس، به این صحنه نگاه مبا چشم

که تازه به زندان اومده بودم به محض دیدن چنین  یادمه اون اول
خورد، نجات بدم.ای جلو پریدم تا کسی رو که کتک میصحنه  

با یادآوری اون روزها پوزخند زدم. اصغرپاطال و من بدون توجه 
خورد، به کارمون ادامه دادیم. های مردی که کتک میبه صدای ناله

ام توی آینۀ زنگار گرفته صورت تازه اصالح شدهمن به بررسی 
دست با یک حوله از زیر دوش بیرون اومد و بیپرداختم. سلمان

 بدون توجه به کسی بیرون رفت.

ها یاد گرفتم که برای زنده موندن باید سرم توی کار همون وقت 
خودم باشه و به خصوص، به دار و دستۀ سلطان کای نداشته باشم. 

گرفت تنها توی ان و لرزان کنار من ایستاد. باید یاد میدانیال ترس
جا زندگی کنه. بهش اهمیت ندادم و موهای تازه کوتاه محیط این

محمود بود.ام رو بررسی کردم که کار دست اوسشده  

هام شدم. وقتی صدای مشغول خشک کردن خودم و پوشیدن لباس
دن کشیدند. های سلطان دست از کتک زنالۀ مرد ممتد شد، نوچه

رفتند. ها بود که بیرون میچشم من، دانیال و اصغرپاطال به نوچه
ها که الغر و قد کوتاه بود و روی سر کچلش رد چاقو یکی از نوچه

 داشت ایستاد و رو به من گفت:
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ُمشکل ُپشکلیه ُدکی؟ -  

ام بدون این که جوابشون رو بدم، سر چرخوندم و صورت سه تیغه
شدم، بابا کفری کردم. هر وقت این شکلی می رو توی آینه بررسی

ها نیم نگاهی به اصغرپاطال انداختند و بدون حرف شد. نوچهمی
هاش رو محکم بیرون رفتند. اصغرپاطال بلند شد، لباس  ایدیگه

زده به مرد چلوند و توی تشت کنارش گذاشت. دانیال هنوز وحشت
د بنشینه.کرکرد که به زحمت سعی میکتک خورده نگاه می  

به سمت مرد رفتم. چند جای صورتش زخمی شده بود و خون از 
دماغش راه افتاده بود. به دست چپش نگاه کردم که انگشت شستش 

اش منحرف شده بود. دانیال آروم پرسید:از جهت اصلی  

دستش شکسته؟ -  

نه. در رفته. -  

 به مرد نگاه کردم و گفتم:

خوام جا بندازمش.می -  

تکون داد. دست مرد رو گرفتم. اصغرپاطال تشت رو به با ناله سر 
اش تکیه داد و رو به مرد گفت:شکم برآمده  

دوباره چه خبط و خطایی کردی؟ پیش خودت خیاالت ورت داشته  -
کشه، هان؟!اگه از سلطون مواد کش بری کسی بو نمی  

صدای فریاد بلند مرد با جا انداختن انگشتش به هوا رفت. کار من 
شده بود، بلند شدم و به بازوی دانیال زدم که مات صحنه شده تموم 

ها رفتم. فردا روز بود. از در حمام بیرون زدم و به سمت بند
ام بود و امروز حسابی به خودم رسیده بودم.آزادی  

وارد بند شدم که از دوازده نفر، فقط فرهاد، جهان و من بیدار  
های بند تر از بقیۀ بچهو مسن بودیم. جهان که تقریباً پنجاه سالش بود

های پاش بود و فرهاد روی تختش کتاب بود، مشغول گرفتن ناخن
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خوند. روی تختم توی طبقۀ پایین نشستم و مشغول بستن کیفم می
 شدم. جهان از باالی عینکی که زده بود، پرسید:

کی میاد ببردت؟ -  

نتظرم کس. بهشون نگفتم فردا آزاد میشم. دو هفته دیگه مهیچ -
 هستن.

ای کرد و گفت:فرهاد خنده  

رته.کنی. جهنم اون بیرون منتظهشت زندگی میباآلن تو  -  

سن و سال خودم از تخت پایین پرید و کنار جهان نشست. تقریباً هم
 بود. یک استکان چایی ریخت، قند رو گوشۀ دهنش گذاشت و گفت:

که آدرسش رو ای خونهاگه بیرون کار پیدا نکردی یک سر به قهوه -
تونی خیلی خوب پول بهت دادم بزن، ُدکی، تو دکتر قابلی هستی. می

 در بیاری.

 زیپ کیف رو بستم، ته تختم گذاشتم و گفتم:

و خط کشیدم.من دور کار غیر قانونی ر -  

ای گفت:جهان و فرهاد زیر خنده زدند. فرهاد با خندۀ نصفه و نیمه  

کار میده. بازگشت همه به  جا برو بیرون، ببین کی بهتاز این -
 دامان خالفه.

 آتیال از تخت باالی من بلند گفت:

مون رو بگذاریم!خفه بمیرید تا کپۀ مرگ -  

 فرهاد رو به آتیال گفت:

تو که صدات بلندتره! -  

 آتیال روی تخت نیم خیز شد و با تهدید گفت:

بندی یا خودم ببندمش؟!گاله رو می -  

برای آتیال باال برد و به فرهاد  جهان به عالمت صلح، دستش رو
اش های گرفته شدهاشاره کرد که ادامه نده. مشغول جمع کردن ناخن
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پچ از من پرسید:-شد و با پچ  

چشم به راه داری، ُدکی؟ حاال کسی رو بیرون -  

جوابش رو ندادم و خودم رو با مرتب کردن تختم مشغول کردم. بعد 
ر کرده بودم، فهمیدم از بین از سه سالی که این تو، توی تنهایی س

اش چیزهایی که از دست دادم شغل و رشتمه که بیشتر از همه غصه
خورم.رو می  

صورت هانیه خیلی محو توی ذهنم اومد. مطمئن بودم منتظر من  
شون مونه. هانیه کسی بود که خواستگار، چپ و راست در خونهنمی

ام فایده. افکار بیمونددار اخراجی نمیزد؛ منتظر یک سابقهرو می
 رو پس زدم و زیر پتو رفتم.

*** 

به سر در دانشگاه با حسرت نگاه کردم. دانشگاهی که پنج سال توش 
که از درس خوندم و آخر سر اخراج شدم. از بین تموم چیزهایی 
ام دست داده بودم این بدترینشون بود. چهار ساعت از آزادی

جا بود.این گذشت و اولین جایی که اومده بودم،می  

روی جدول کنار خیابون نشستم و به در دانشگاه نگاه کردم. همیشه 
ای توی زندگی آدم هست که باید یک تصمیم سرنوشت یک لحظه

ات منجر تونه به نابودی بقیۀ زندگیساز بگیره؛ تصمیمی که می
بشه. من از تصمیمی که گرفته بودم پشیمون نبودم؛ هر چند تاوان 

و براش داده بودم.خیلی سنگینی ر  

های ظهر بود و من قصد نداشتم تا شب خونه برم. نزدیک 
ام پیدا بشه و بقیه فرصت خواستم فقط موقع خواب سر و کلهمی

سوال و جواب نداشته باشند. بلند شدم که چشمم به هانیه افتاد. داشت 
اومد و تنها نبود. خیلی عوض شده بود. از در دانشگاه بیرون می

تر شده بود.و جا افتاده ترپخته  
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خندید که اش میبا دقت نگاه کردم. هانیه داشت همراه مرد کناری
شناختمش؛ هم د؛ احسان میرعلم. میهای من بویکی از هم ورودی

پسر خوب و با اخالقی بود و هم خانوادۀ تحصیل کرده و با فرهنگی 
زندگی دونستم دیگه توی داشت. با هم سوار ماشین احسان شدند. می

هانیه جایی ندارم اما دیدنش با یک شخص آشنا، بیشتر ناراحتم 
کرد.می  

های دلم، امیدوار بودم منتظرم مونده باشه. ته-یک جایی اون ته 
دوست داشتم فکر کنم با وجود سابقه داشتن، حداقل برای یکی مهمم 

جای ِدلمه و واقعیت ها فقط انتظارات بیدونست ایناما عقلم می
وری نمیشه. شاید هم تا حاال ازدواج کرده بودند و مامان چیزی جاین

 به من نگفته بود.

های شهر پرداختم که ها گرفتم و به گز کردن خیابونچشم از اون
توی این سه سال از این رو به اون رو شده بودند. تا خود شب 

های ساعت نه شب به طرف چرخیدم و نزدیکطرف و اوناین
افتادم. سر کوچه بوی شیرینی قنادی حاج بابا به  طرف خونه به راه

 دماغم خورد. بعد از سه سال بوش مثل بوی بهشت بود.

هنوز آمادگی مقابله با حاج بابا رو نداشتم. بدون نگاه به قنادی، به 
طرف سوپری کنارش راه افتادم و واردش شدم. ماهان یکی از هم 

یم، پشت دخل ایستاده بود. با رفتها که قبالً با هم دبیرستان میایمحله
خند زد و گفت:دیدن من نیش  

به سالمتی دراومدی؟ به آقا اویس!-به -  

سه سال بود اسمم رو از زبون کسی نشنیده بودم. همه توی زندان 
کردند. لبخندی زورکی زدم، به ردیف سیگارها صدام می« ُدکی»

 اشاره کردم و گفتم:

از اون بده. -  
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رفت. عاقل اندر سفیه بهم نگاه کرد. سیگار رو خندش از بین نیش
 روی ویترین گذاشت. بهش پول دادم. خندید و با طعنه گفت:

رسد!ری میبهر دم از باِغ حاج بابا  -  

 اخم کرده پرسیدم:

منظور؟ -  

 لبخند رو جمع کرد و وارفته جواب داد:

هیچی! -  

برخوردم  با خشم پاکت رو برداشتم و بیرون اومدم. این هم از اولین
شناختند. پشت در خونه رسیدم. زنگ زدم هایی که من رو میبا آدم

و منتظر موندم تا در باز بشه. صدای یونس از داخل آیفن توی 
 گوشم پیچید:

کیه؟ -  

منم، اویس. -  

 بعد از چند ثانیه مکث گفت:

بیا تو! چرا بهمون خبر ندادی؟ اویس؟! بیا تو! -  

ها باال رفتم. پشت در دایی یک لحظه در رو زد و وارد شدم. از پله
شون مکث کردم. سر و صدای حرف زدن و تلویزیون از خونه

اومد. سرم رو چرخوندم و باال رفتم. همین که پشت در خودمون می
ترم با خنده رسیدم، در باز شد و سر و کلۀ یونس برادر کوچک

 ظاهر شد. بغلم کرد که پشتش زدم. حسابی مرد شده بود.

کنارش زد و سریع بغلم کرد. مونس بچه به بغل، بهم نزدیک  مامان
 شد و گفت:

بگذار بیاد تو، بعد. -  

با لبخند بهش سالم کردم. قبل از زندون رفتنم عقد کرده بود. وقتی 
دار شده بود. وارد نشیمن شدم زندون بودم، ازدواج کرده بود و بچه
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د و سرش توی و به شوهر مونس سالم کردم که کنار دایی نشسته بو
ای کرد. جمع همه گوشی بود. دایی با دیدن من سالم نصفه و نیمه

 جمع بود. مامان گفت:

را نگفتی دنبالت بیایم؟! مگه دو هفته دیگه قرار نبود آزاد بشی؟چ -  

 خندیدم و گفتم:

خواستم سوپرایزتون کنم.یهویی شد. می -  

 با چشم دنبال بابا گشتم و گفتم:

بابا کجاست؟ -  

ت و گفت:ها کنار دایی نشسیونس روی یکی از مبل  

توی آشپزخونه هست. -  

انگار یک اتفاقی افتاده بود! کسی توجه زیادی به من نکرد. وارد 
آشپرخونه شدم. به بابا سالم کردم که سنگین جوابم رو داد و خیلی 

زود بیرون رفت. انتظار برخورد بهتری رو از بابا نداشتم. در 
کردم تا آب بخورم. مونس وارد آشپزخونه شد و یخچال رو باز 

 آهسته گفت:

خوش موقع اومدی. -  

 مشغول چایی دم کردن شد که پرسیدم:

طور؟چه -  

همه سرشون به رسوایی دختِر دایی گرمه. فعالً خبر دست اول  -
 اونه. کسی حواسش به تو نیست.

پرسیدم:با اسم دختِر دایی، ذهنم به طرف هانیه و احسان رفت و   

مگه چی شده؟ -  

هاش روی اینترنت توی یک مهمونی مختلط گرفتنش. عکس -
 هست. همه جا ُنقل مجلس شده.

ابروهام از هم باز شد و با تعجب به مونس نگاه کردم. خوشبختانه 
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ونست تآشپزخونه اُپن نبود؛ نه کسی به ما دید داشت نه راحت می
هل این چیزها نبودند. صدامون رو بشنوه. هانیه و احسان اصالً ا

ها رو توی سینی چید وگفت:مونس استکان  

ایی اومده یک راهی پیدا کنه، پسره رو گیر بندازن.داآلن  -  

 یونس گوشی به دست وارد آشپزخونه شد و با خنده گفت:

اصالً یک وضعیه! -  

روی یک صندلی نشست و مشغول گشتن توی گوشیش شد. نگاه 
 متعجب من رو که دید گفت:

بهش گفتی مونس؟ -  

 مونس به تایید سرتکون داد که یونس با خنده گفت:

گردم پیج پسره رو پیدا کنم.دارم می -  

تفاوت نشون بدم. شاید هانیه و احسان اتفاقی سعی کردم خودم رو بی
توی یک مهمونی دیده شدن و یکی ازشون عکس گرفته. با این 

دواج نکرده شون نبود و هنوز ازحساب کسی در جریان رابطه
بودن. یک لیوان دیگه آب ریختم و از مونس که شیشۀ آب داغ برای 

کرد، پرسیدم:اش آماده میبچه  

دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ -  

 مونس داغی آب رو با پشت دستش امتحان کرد و گفت:

خواد بره پیش دوستش اما سر از یک ساجده به دایی میگه می -
هاش با یک پسری توی اینترنت مهمونی در میاره و بعد هم عکس

 پخش میشه.

 لیوان رو پایین گذاشتم و با حیرت گفتم:

ساجده؟! -  

 مونس خندید و گفت:

تعجب همه همینه. حاال اگه هانیه یا عطیه بود یک چیزی. ساجده  -
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ها نیست.اصالً توی این باغ  

جا شد و گفت:یونس روی صندلی جابه  

رفتیم، حاج یوسف پسریم می ای! اگه ما کهاون هم چه مهمونی -
برید. بیا ببین.گذاشت لب باغچه و میسرمون رو می  

گفتن یونس تنگ شده بود. وقتی بابا رو « حاج یوسف»دلم برای 
شد. لبخند زدم و جلو کرد، بابا حسابی کفری میجوری صدا میاین

رفتم. یونس یک پست اینستاگرامی رو بهم نشون داد که داخلش، 
ختر خیلی نزدیک به هم ایستاده بودند و سرهاشون یک پسر و د

آوردم تقریباً به هم چسبیده بود. هر چند ساجده رو خوب به یاد نمی
 اما میشه گفت خودش بود.

پست بعدی رو نشون داد که یک فیلم کوتاه از ورودی ساجده و 
همون پسر به داخل یک اتاق بود و زیرش یک تومار داستان نوشته 

داد اما برای همه های ساجده چیز بدی رو نشون نمیشده بود. عکس
کرد که اون وقت شب توی چنین جایی با اون پسر سوال ایجاد می

های بعدی از دخترها و پسرهایی بود کار داشته. عکس مجهول چه
رقصیدند. به عنوان پیج، که یا کنار استخر بودند یا داخل ویال می

نش رو سوالی تکرار کردم:، نگاه کردم و عنوا«ترالن پارتی»  

ترالن پارتی؟ -  

گیره اسمش ترالنه.ها رو میه مهمونیکظاهراً کسی  -  

رو دستگیر نکرده؟« ترالن» و پلیس این خانمِ  -  

کنند که این توش گمه.یقدر ملت خالف مرا دستگیر کنه؟! اینچ -  

نگاهش به من افتاد و ساکت شد. تصمیمی که سه سال پیش گرفته 
اقبی داشت که قبالً خودم بهش فکر نکرده بودم. یونس بودم عو

شرمنده سرش رو توی گوشی کرد و من به سمت سماور رفتم تا 
ام رو نشونه گرفته بود چای بریزم. از این که عواقبش خانواده
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 ناراحت بودم.

-بهترین کار توی چنین موقعیتی سکوت بود. چایی تازه دم رو مزه
های چیزی توی زندان، از نوشیدنیمزه کردم. پیدا کردن چنین 

تر بود. مونس سر به زیر خودش رو مشغول بهشتی هم سخت
ها و چایی کرده بود که یونس مثل کسی که گنج پیدا کرده با استکان

 نیش باز گفت:

پیداش کردم! -  

 و بلند رو به هال داد زد:

پیداش کردم دایی! -  

آشپزخونه شد و من و مونس پشت سر یونس ایستادیم. دایی وارد 
 سراسیمه پرسید:

کوش؟! -  

 یونس پیجش رو نشون داد و گفت:

اینه. اسمش مهرداد سعادته. -  

هاش رو نشون داد. پسر جوونی بود که تیشرت و یکی از پست
شلوار جین پوشیده به یک ماشین تکیه داده بود. صورتش به خاطر 

 عینک آفتابی کامل مشخص نبود. یونس گفت:

کنه.ما با پول این ماشین برابری نمیکل اموال  -  

 دایی نگران گفت:

آدمی بره سراغ ساجده؟ آخه چرا باید همچین -  

صدا خندید. یونس عکس مونس نگاه معنا داری به یونس کرد و بی
اش رو نشون داد که یک عکس تبلیغاتی از اَفترِشیو بود. بعدی

 پرسیدم:

مدله؟ -  

:یونس لب زیریش رو بیرون داد و گفت  
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دونم واال.چه می -  

اش کنار یکی از بازیگرهای زنی بود که توی تلویزیون عکس بعدی
بعدی هم با چند مدل ماشین گرون قیمت دیده بودم. چندتا عکس 

های ما مختلف بود که به قول یونس هر کدومشون از کل دارایی
بیشتر بود. داخل آخرین عکسی که یونس نشون داد، یک دختر خیلی 

شاید هم دبیرستانی، دستش رو دور گردن مهرداد انداخته جوون و 
ای رنگ دختر، دورش پراکنده بودند. دایی بود. موهای بلند و قهوه

 چشمش رو بست و گفت:

های هاشون اجازه میدن عکسجوری به بچهاستغفرهللا! چه -
جوری بگیرند؟!این  

 یونس با دقت به عکس نگاه کرد و گفت:

رشه. مهرسا.زیرش نوشته خواه -  

های گشاد شده به من نگاه کرد؛ این خانواده زمین تا مونس با چشم
 آسمون با ما فرق داشتند. دایی کالفه سر خاروند و گفت:

معلوم نیست این خونواده چه کاره هستن؟ اصالً به گروه خونی ما  -
خورند!نمی  

 سردرگم به ما نگاه کرد و درمونده پرسید:

کار کنم؟ حاال چه -  

 پرسیدم:

خود ساجده چی میگه؟ -  

دایی که انگار تازه سر درد و دلش باز شده بود پشت میز نشست و 
 گفت:

ساجده که چیزی نمیگه. فقط میگه کار واجب داشته که رفته. اگه  -
هایی پشت سرشه! دوتا از همکارهام قرار بود بیاند بدونی چه حرف

. یکیش همین عباس ها جا زدنداش که با دیدن این عکسخواستگاری
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شناسه.آقای خودمونه که هفت جدمون رو می  

 ابروهاش از ناراحتی در هم رفت و ادامه داد:

ها رو خوام سر دربیارم ببینم چی شده و این حرف و حدیثمن می -
گند. ها هم پشت ساجده در اومدند و چیزی به من نمیبخوابونم. بچه

 میگن ولش کن. همه یادشون میره.

متفکر به دایی گفت:یونس   

میشه این پسر رو پیدا کرد. -  

 دایی که امیدوار شده بود پرسید:

طوری؟!چه -  

تونیم بریم دم دانشگاه ببینیمش.می -  

گذاره پسره رو ساجده اصالً اسمش رو بهم نگفته. بهش بگم نمی -
 ببینم.

یونس گلوش رو صاف کرد و مثل کسانی که قراره نقشۀ قتل بچینند، 
دای آرومی گفت:با ص  

الزم نیست به ساجده چیزی بگی. این پسره قطعاً با یکی از همین  -
ها میره دانشگاه. مگه چند نفر توی تهران از این جور ماشین
ها دارند. عکس همشون هم توی اینستاشه. راحت میشه گیرش ماشین

 انداخت.

 دایی چند ثانیه فکر کرد، سرش رو به تایید تکون داد و گفت:

کنم ببینم حرف راست میگی. فردا میرم دانشگاه پسره رو پیدا می -
هاش برام بفرست. تو هم باهام حسابش چیه. چندتا عکس از ماشین

 بیا.

 یونس گوشی رو روی میز گذاشت و گفت:

ید ببینم بهم مرخصی میدن یا نه.نشانی شیفتم. بان فردا آتشم -  

 به من نگاه کرد و گفت:
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تره.از من خلوت اویس رو ببر. سرش -  

دایی، یونس و مونس منتظر جواب به من نگاه کردند. توی زندان 
یاد گرفته بودم خودم رو قاطی چیزی نکنم. دایی که انگار فهمیده 

خوام درخواستش رو رد کنم، بلند شد و به من گفت:بود می  

ستم به دامنت دایی. فردا بیا بریم ته و توی قضیه رو در بیاریم.د -  

های منتظر بقیه نگاه کردم و ناچار سرم رو به تایید تکون افهبه قی
کار بودم و باید به یک دردی دادم. به هر حال به قول یونس، بی

خوردم.می  

*** 

در حیاط رو باز کردم و منتظر شدم دایی ماشینش رو بیرون ببره. 
چشمم به پنجرۀ اتاق هانیه افتاد که پایین اتاق من بود. یک نفر داشت 

کرد که با چرخوندن سر من، سریع پرده رو ز الی پرده نگاه میا
انداخت. مشغول بستن در شدم و از دایی که پشت فرمون بود، 

 پرسیدم:

ساجده کجاست؟ -  

 دایی از پنجرۀ ماشین جواب داد:

گذره.هاش نمی. اون از کالسصبح رفت دانشگاه -  

پنجرۀ اتاق هانیه قبل از این که در رو کامل ببندم، از الی در به 
نگاه کردم که کسی پشتش نبود. سوار شدم و دایی به راه افتاد. دایی 

گفت اما من درست حین رانندگی هر از گاهی چیزی زیر لب می
دونم چی در انتظارمون بود اما دوست نداشتم هر چی شنیدم. نمینمی

که بود، توش دخالت کنم. اآلن هم اگه اصرار دایی و بقیه نبود، 
جا نبودم.ینا  

روی های ساعت یازده بود که به دانشگاه رسیدیم. دایی روبهنزدیک
شد، نگه داشت. من پیاده در اصلی دانشگاه که رو به خیابون باز می
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بانی اطالعات بگیرم. بر طبق اطالعاتی که از شدم تا از نگه
نگهبانی گرفتم، کسی به جز اساتید و کارمندها حق نداشت ماشینش 

ل دانشگاه ببره و دانشجوها، بیرون از دانشگاه، نزدیک به رو داخ
کردند.یکی از درها ماشین رو پارک می  

قرار شد من سراغ در شمالی و شرقی برم و دایی سراغ دوتا در 
دیگه. بعد از کلی گشتن و باال و پایین کردن، یک ماشین به چشمم 

تاده خورد که شماره پالکش با شماره پالک عکسی که یونس فرس
تر بیاد. ماشین برای بود، یکی بود. به دایی زنگ زدم تا سریع

ِو مشکی رنگ.امخودش عروسکی بود؛ یک بی  

به گوشیم نگاه کردم. دوباره دست گرفتنش بعد از سه سال، حس 
تونستی با کارهای دستی خودت خوبی داشت. توی زندون فقط می

های آخری رو تم و پیامهام رفرو سرگرم کنی. تا دایی بیاد سراغ پیام
 آوردم که به هانیه داده بودم و لبخند تلخی روی لبم نشست.

مامان خودش فکر هانیه رو توی سرم انداخت. اون موقع هانیه 
گفت هانیه کماالت داره، زود ازدواج دانشگاهی بود. مامان میپیش
 کنه و باید تا دیر نشده دست بجنبونم. پوزخندی زدم و به یاد اونمی

رو آورد، قند توی دلم آب « بله»روزها افتادم. وقتی مامان جواب 
کردند. کی از هانیه بهتر؛ به قول مامان هم َبر و رو داشت، هم می

خون بود و کرد، هم درسمودب بود و مثل عطیه چیزی بار آدم نمی
 قرار بود پزشکی قبول بشه.

ب خودش یادمه یک بار توی حیاط گیرش آوردم و ازش پرسیدم جوا
هست یا توی رودروایسی گیر کرده. هانیه پوست روشنی « بله»هم 

داشت و سرخ و سفید شدنش خیلی توی چشم بود. با یاد آوری اون 
به لبم اومد. به اولین پیامی  روز که مثل لبو سرخ شده بود، خنده

نگاه کردم که با کلی ترس و لرز همون روز براش فرستاده بودم. 
عد دوران خوش زندگیم شروع شد و بدون اطالع از اون روز به ب
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 بقیه شروع به چت کردیم.

با صدای دایی از خیاالتم بیرون اومدم. سریع گوشی رو توی جیبم 
 گذاشتم. دایی به ماشین نگاه انداخت و پرسید:

خودشه؟ -  

آره. -  

 به ماشین تکیه داد و گفت:

به خاطر یک  حاال باید منتظر بشیم شازده تشریف فرما بشه! ببین -
جوری عالف شدم!الف بچه چه  

کنار دایی به ماشین تکیه دادم و به نیم رخش نگاه کردم. با سه سال 
پیشش فرقی نکرده بود. همون موهای سیاه و ریشی که هر از گاهی 

گذاشت. به ساعتش نگاه کرد و گفت:بهش حنا می  

نداختم.تو رو هم از کار و زندگی ا -  

ار داشتم و نه زندگی. به در دانشگاه نگاه کردم پوزخند زدم؛ من نه ک
زدند، اومدند. با هم حرف میکه هر از گاهی چند نفر بیرون می

ام خندیدند و من رو یاد دوران خوش دانشجوییگفتند و میمی
ام رو از ماشین مهرداد گرفتم و جایی ایستادم که به انداختند. تکیهمی

 در دید بهتری داشته باشه.

ُبری هر روی دانشگاه بنایی بود و صدای سنگاختمون روبهتوی س
خورد. به اون سمت نگاه کردم. شاید فعالً باید از گاهی به گوش می

کردم تا تکلیفم با خودم معلوم بشه.کارگری می  

اون مهرداد نیست؟ -  

با صدای دایی به طرف در دانشگاه سر چرخوندم. بله! خودش بود. 
ای داشت و محکم و استوار راه رت سورمهصاف ایستادم. کت اسپ

خورد. به خصوص این که اش به دانشجوها نمیرفت. اصالً قیافهمی
ای هم نداشت. گوشیش رو درآورد و چک کرد. از کیف یا کوله
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روی من گذشت، به ماشینش نزدیک شد و رو به دایی گفت:روبه  

خوام حرکت کنم. برید کنار.می -  

ماشین گرفت و به مهرداد نگاه کرد که داشت اش رو از دایی تکیه
زد. با دیدن نگاه خیرۀ دایی سرش رو تکون داد قفل ماشینش رو می

 و پرسید:

چیزی شده؟ -  

 دایی کتش رو مرتب کرد و گفت:

ام. ساجده مصطفوی.من پدر ساجده -  

صورش رو کاویدم؛ عالمتی از تعجب یا جا خوردن نداشت. چند 
ای گفت:چشم چرخوند و با لحن گستاخانهثانیه بین من و دایی   

چی کار کنم که پدرشی! -  

دایی بدون توجه به لحنی و حرفی «. ادبمردک بی»توی دلم گفتم 
 که زده بود گفت:

توی اون مهمونی با دختر من حرف زدی و عکستون همه جا  -
خوام ببینم قضیه چی بوده.پخش شده. می  

خندی زد و جواب داد:مهرداد نیش  

من اون شب با صدتا دختر حرف زدم. مهمونیه دیگه! یک عالمه  -
بینی. قرار نیست برای هر کدومشون جواب پس بدم.آدم می  

در ماشینش رو باز کرد که دایی دستش رو روی در گذاشت. با 
 تاسف به گستاخی مهرداد سر تکون داد و گفت:

ن پسر خوب، من یک جواب ازت خواستم. تو با دختر من توی او -
 مهمونی چی کار داشتی؟!

شد.م داشت کالفه میک-مهرداد کم  

بابا! -  

به سمت صدا سر برگردوندم. ساجده بود که داشت به سمت ما 
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زد. دوال شد تا نفس بگیره. نفس می-دوید. وقتی به ما رسید نفسمی
بریده گفت:-اش رو مرتب کرد، صاف ایستاد و بریدهکوله  

ه. چرا اومدی؟!دانشگا بابا! هانیه گفت داری میای -  

 دایی با اشاره به مهرداد رو به ساجده گفت:

کردی؟ تو اومدم ببینم توی اون شب توی اون مهمونی چی کار می -
 که چیزی نگفتی، اومدم از این بپرسم.

ت و گفت:هاش رو روی هم گذاشساجده کالفه چشم  

بطی نداره.ربابا بگذار بره. به این  -  

 دایی با حرص گفت:

یعنی چی ربطی نداره؟! هزارتا حرف نامربوط پشت سرت هست.  -
 من باید بدونم چی شده که بتونم در دهن مردم رو ببندم.

 ساجده با التماس گفت:

من که گفتم چیزی نشده. -  

 دایی بازوی مهرداد رو گرفت و رو به من گفت:

اویس، زنگ بزن پلیس بیاد تکلیف ما رو روشن کنه. باالخره یکی  -
جا چه خبره!این مملکت هست که بفهمه این توی  

مهرداد سعی کرد دستش رو از دست دایی دربیاره. گوشیم رو 
 دونستم دقیقاً باید چی کار کنم. ساجده بازوی دایی رودرآوردم و نمی

 کشید و گفت:

بابا! بدتر نکن. بگذار بره. -  

 رو به مهرداد گفت:

برو مهرداد. زود باش! -  

شاره کرد و گفت:مهرداد به دستش ا  

خوام برم.عالی بگذاره میاگه بابای جناب -  

رسید که برام عجیب بود. ساجده به مهرداد عصبانی به نظر نمی
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 زور دایی رو کنار کشید. دایی با عصبانیت گفت:

سه به من بگه چی شده؟!کجا بره؟! باید وای -  

 ساجده با التماس گفت:

چیزی نشده. -  

 دایی رو به من تشر زد:

اویس! -  

شماره رو گرفتم. ساجده دستش رو به سمت گوشیم دراز کرد که 
گوشی رو عقب کشیدم. با التماس بهم نگاه کرد. به دایی نگاه کردم 

تا حرف نهایی رو بزنه. ساجده بین هر سه تاییمون چشم چرخوند و 
 با بغض گفت:

باشه. میگم. -  

ی به مهرداد دایی منتظر به ساجده نگاه کرد. ساجده نگاه کوتاه
 انداخت، چشمش رو سریع دزدید و سر به زیر گفت:

ی کنه. به خاطر همین رفتم.من ترسیدم خود کش -  

 قبل از این که دایی چیزی بگه، مهرداد با ناباوری گفت:

چی؟! -  

 ساجده به مهرداد نگاه کرد که با عصبانیت ادامه داد:

چرا ترسیدی خود کشی کنم؟! -  

م.که اون روز بهت زدهایی به خاطر حرف -  

رسید. بعد از چند ثانیه مهرداد سردرگم و دایی کالفه به نظر می
 سکوت دایی با مالیمت گفت:

زنی نمیره خود هایی که توی میساجده بابا، کسی به خاطر حرف -
کشی کنه. چند بار بگم شهره خودش مشکل داشت. به خاطر تو 

 نبود.

 ساجده با اصرار گفت:
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کنه.کار رو میاین چرا! مهرداد -  

 زیرچشمی به مهرداد نگاهی انداخت و با صدای لرزونی ادامه داد:

کار رو کرده.چون قبالً یک بار این -  

صورت مهرداد مثل یک تیکه سنگ شد، یک قدم جلو اومد، بازوی 
 ساجده رو محکم گرفت و با عصبانیت داد زد:

چی گفتی؟! -  

جا چه خبره! دایی روی دست نگوشی رو کنار گذاشتم. معلوم نبود ای
مهرداد زد و دستش رو از بازوی ساجده جدا کرد. ساجده بدون 

 نگاهی به مهرداد، سرش رو پایین انداخت و گفت:

یش توی ماشینت، توی همین کوچه خود کشی کردی.یک سال پ -  

شد. شروع به تحلیل اطالعاتی که گرفته بودم داستان داشت جالب می
چرخوند. دست به م بین مهرداد و ساجده چشم میکردم. دایی سردرگ

دونه چی به کمرش زد. مشخص بود اون هم غافلگیر شده و نمی
هاش رو از عصبانیت روی هم سابید، دایی رو چیه. مهرداد دندون

 هول داد، سوار ماشینش شد و داد زد:

شید کنار! همین حاال!گم -  

 ساجده جلوی ماشین ایستاد و با التماس گفت:

کجا میری؟ -  

 صدای داد مهرداد دوباره باال رفت:

شو کنار!گفتم گم -  

ها از دایی ساجده رو کنار کشید. با صدای جیغ مانندی، الستیک
جاده کنده شد. ساجده با ناراحتی به مسیر رفتن مهرداد نگاه کرد و 

 گفت:

اومدی! اگه بالیی سرش بیاد چی؟! دیدی چی شد بابا؟! نباید می -
من مقصرم. وقتاون  
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 دایی با مالیمت گفت:

های تو نمرد. دکتر گفت بار اولش نبوده. شهره به خاطر حرف -
های تو بالیی سرش قبالً خود کشی کرده. این هم به خاطر حرف

شاهده. حرفت بد نبود.  نمیاد. من شاهدم. اویس هم  

 از این نرمش دایی حسابی گیج شده بودم. ساجده رو به دایی گفت:

م.هاش رو پیدا کنبرید. من برم دوستشما  -  

 به راه افتاد که دایی کالفه صداش زد:

ساجده بابا! ولش کن. -  

اش رو پاک کرد و ساجده گوش نداد و دور شد. دایی عرق پیشونی
 گفت:

بینی وضع من رو؟می -  

شهره کیه؟ -  

دختر مش کاظم که رگش رو زد. ساجده پیداش کرد. کمر همت  -
کنند نجات بده.هایی رو که خود کشی میآدمبسته همۀ   

قدر توی این سه سال خاطراتم رو فراموش کرده بودم که دختر اون
آوردم. یادم اومد تا چند ماه مش کاظم رو به سختی به خاطر می

محله سیاه پوش بود. به مسیری که ساجده رفته بود نگاه کردم. دایی 
 ادامه داد:

بردم. حسابی شکه شده پزشک میرواناون اوایل ساجده رو پیش  -
بود. جنازۀ دوستش رو خونین پیدا کرده بود. مگه چند سالش بود که 

 این چیزها رو بتونه راحت تحمل کنه!

 سرش رو تکون داد و با ناراحتی گفت:

دونستم آخرش سر این قضیه برای خودش دردسر درست می -
کنه.می  

 رو به من گفت:
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جای ما نیست. فقط خدا خودش کمک کنه و جا دیگه بریم که این -
 این قضیه زودتر حل بشه بره.

جوری نشناخته بودم. کاش حاج یوسف هم به اندازۀ یک دایی رو این
دهم دایی منطقی بود. به نیم رخش خیره شده بودم که نگاهم رو گیر 

 انداخت و گفت:

چیه؟ -  

 به راه افتادم و گفتم:

ابای من هم مثل شما بود.کنم کاش بهیچی. فقط آرزو می -  

 

 

 

 فصل نهم

 #ساجده#

 

جا هم بوی قرمه سبزی به مشامم های سلف باال رفتم. از همیناز پله
صورتم زد. رسید. به محض ورود به سلف، گرمای محیط توی می

صدای همهمۀ حرف زدن از پشت میزهای طویل و دراز سلف 
م رو درآوردم.ااومد. در کیفم رو باز کردم و کارت دانشجوییمی  

تاپم حسابی شده بود. لپ تاپم خیلی سبککیفم این روزها با نبودن لپ
خراب بود و جرات نداشتم به بابا بگم یکی دیگه برام بخره؛ به 

فهمید که مهرداد اون رو خراب کرده. با نمایشی خصوص اگه می
که نیم ساعت پیش جلوی دانشگاه راه افتاده بود، دیگه عمراً بهش 

تاپ کار مهرداده. اگه هانیه بهم خبر نداده بود بابا فتم خرابی لپگمی
افتاد.داره میاد، معلوم نبود چه اتفاقی می  

یک سینی غذا و قاشق و چنگال برداشتم و پشت چند نفر دیگه توی 
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شوره مهرداد رو داشتم و دلم غذا صف ایستادم. از یک طرف دل
کرد. بعد قار و قور میام خواست، از یک طرف دیگه هم معدهنمی

های مهرداد بپرسم ببینم خبری ازش از ناهار تصمیم داشتم از دوست
نشین نبود. خیلی با قرمه دارند یا نه. بوی قرمه سبزی هم اصالً دل

اش چی هست. پز فرق داشت. معلوم نبود توی سبزیها مامانسبزی
«.ریزندهای دانشگاه رو توش میچمن»گفت اگه محیا بود می  

دلم برای محیا تنگ شده بود. از شنبه تا امروز که چهارشنبه بود 
باهام حرف نزده بود. با چشم میزهای سلف رو بررسی کردم. محیا 
پیش الهام و مینای خبر چین نشسته بود و حسابی سرشون به حرف 
زدن گرم بود. دختری که جلوم بود غذاش رو گرفت. نوبت من که 

و خانمی که روپوش سفید و کاله آشپزی رسید سینی رو جلو بردم 
داشت برام برنج و خورشت کشید. یک ماست لیوانی کوچولو هم 

 کنارش گذاشت.

سینی به دست به میزها نگاه کردم تا یک جای خالی پیدا کنم. سر 
جا نشستم و تا صندلی خالی بود. اونمیز نزدیکم، نزدیک چهار پنج

ه کردم؛ حیف که حسابی با نفرت به قرمه سبزی داخل سینی نگا
ام بود. قاشق رو برداشتم که صدایی گفت:گرسنه  

جای کسی نیست؟ -  

هام رو دیدم. انتقالی بود و کالسیسرم رو باال آوردم و یکی از هم
ای دادم. رو به دختر دیگه« نه»شناختمش. با سر جواب درست نمی

 کرد که مشغول غذا گرفتن بود و گفت:

جا.آتی بیا این -  

با لبخند گفت: واش رو روی میز گذاشت سینی  

اسم من مهرزاده. -  

:روی من پشت میز نشست که گفتمروبه  
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یاز به معرفی داشته باشم.نشناسند. فکر نکنم من رو می همه -  

 خندید و گفت:

رفتم خبر مهمونی ترالن بود. آره. توی این یک هفته هر جا می -
وریه.طخواد یک بار برم ببینم چهدلم می  

د با خنده گفت:زدۀ من رو که دینگاه خیره و بهت  

شوخی کردم. -  

تم:هام رو گشاد کردم و گفهای کنار سالن چشمبا یادآوری بچه  

اهایی برم.جمن که دیگه عمراً همچین  -  

اش انداخت. موهای اش رو کامل عقب برد و روی شونهمقنعه
 طالیی رنگش بیرون اومد و گفت:

د.جاییه که میشه چیزی نپوشیجا تنها این -  

 با دست خودش رو باد زد و ادامه داد:

خیلی هم گرمه. -  

به تایید سر تکون دادم. داخل سلف، هم به خاطر جمعیت و هم 
شد، حسابی گرم بود. سویشرت بخاری که از غذاها بلند می

ام رو درآوردم و کنارم گذاشتم. صندلی کنار مهرزاد عقب صورتی
من دورادور   ها بود وتوسا که از سال باالییرفت و دوستش آ

شناختمش، کنارش نشست. شاید بهتر بود سرم رو به حرف زدن می
 گرم کنم تا مهرداد از یادم بره.

پرسی مختصری کردم. چادرش رو درآورد و با آتوسا سالم و احوال
 روی صندلی کنارش گذاشت. رو به مهرزاد پرسیدم:

چرا انتقالی گرفتی؟ -  

زاد قاشق رو پایین گذاشت و گفت:مهر  

به خاطر کار پدرم مجبور شدیم بیایم تهران. پدرم هم دوست نداره  -
 ازش دور باشیم.
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 در ماست رو باز کردم و گفتم:

کجا بودی قبالً؟ -  

یزد. -  

شغل پدرت چیه؟ -  

این چه سوالی بود که از دهنم بیرون پرید؟! همیشه نسبت به این 
لیسیدم، ام رو میدر حالی که دست ماستیموضوع حساسیت داشتم. 
گشتم که مهرزاد مالی کردن قضیه میدنبال یک راه برای ماست

 گفت:

نمایندۀ مجلسه. -  

 خیالم راحت شد که شغل عجیب و غریبی نداشت. پرسیدم:

نمایندۀ کدوم شهر؟ -  

ها.نمایندۀ زرتشتی -  

 خورشت رو روی برنج ریختم و گفتم:

ها هم نماینده دارند.زرتشتیدونستم نمی -  

 با لبخند جواب داد:

همه همین رو میگن. -  

به آتوسا نگاه کردم که مشغول غذا خوردن بود. دختر مودب و کم 
حرفی بود. قبالً یک درس عمومی با هم داشتیم. در عجب بودم 

طوری با هم دوست شدند. بینشون نگاهم رو چرخوندم و پرسیدم:چه  

شناسید؟و میاز کجا همدیگه ر -  

القاتشون افتاده گفت:داد یاد اولین مای که نشون میآتوسا با خنده  

از کالس تربیت بدنی. تو هم با ما کالس داری. توی گروه خانم  -
 قدیری هستی. ما توی کالس خانم پرورشی هستیم.

اومد؛ خیلی دقت نکرده بودم. بحث رو عوض من که چیزی یادم نمی
یدم:کردم و از آتوسا پرس  
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خونی؟داری برای ارشد می -  

خوام یک دو سالی برم سرکار ببینم اوضاع نه هنوز. می -
جوریه.چه  

 مهرزاد با سر تایید کرد و گفت:

ارشد و لیسانس کامپیوتر خیلی فرقی نداره. شنیدم خیلی از استادها  -
کنند.ها رو استخدام میشرکت خودشون رو دارند و بچه  

دکتر اسفندیاری.آره. مثالً همین  -  

آتوسا صحبت در مورد دکتر اسفندیاری رو ادامه داد که من رو به 
 خریدم و با کار کردنتاپ قسطی میفکر فرو برد. باید یک لپ

دادم. بهتر از پول گرفتن از بابا بود. بحث سر هاش رو میقسط
 مسائل متفرقه ادامه پیدا کرد.

ذا به دست از جلوم رد شد ناهارم تقریباً تموم بود که محیا ظرف غ 
خورد. همیشه وقت غذای سلف رو نمیو از سلف بیرون رفت. هیچ

آورد. دوست داشتم توی این شرایط یکی کنارم باشه و از خونه می
تونستم این چیزها براش درد و دل کنم اما نه کسی بود و نه من می

 رو به فرد قابل اعتمادی بگم.

به راه افتادیم. آتوسا داشت در مورد بعد از ناهار به طرف دانشکده 
زد که چشمم به شایان افتاد. اش حرف میسیسمونی دخترخاله

خرید. نزدیک تریا، کنار مهدیس ایستاده بود و داشت نوشیدنی می
ها گفتم:رو به بچه  

ایی کار دارم.شما برید دانشکده. من ج -  

ان به راه مهرزاد و آتوسا سر تکون دادند و دور شدند. به طرف شای
افتادم. موهای مواجش روی پیشونیش ریخته بود و یک تیشرت 

های عجیب و غریب پوشیده بود که کامالً شبیه به مشکی با طرح
شد به کارها شده بود. یک لیوان داغ رو که بخار ازش بلند میخالف
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 دست مهدیس داد.

شون رسیده بودم که شال گردنش رو درآورد و دور به چند قدمی
ن مهدیس پیچید. مهدیس از زمین و زمان شانس داشت؛ اون از گرد

چرخید، این هم آقای کمالی که این روزها زیاد دور و بر مهدیس می
کرد.وقت از این کارها برای ما نمیاز برادرش. محسن هیچ  

شایان مشغول پوشیدن کاپشنش شد و چشمش به من افتاد. به هر دو 
رو داد. رو به شایان پرسیدم: سالم کردم که مهدیس آروم جوابم  

مهرداد رو ندیدی؟ -  

 یقۀ کاپشنش رو درست کرد و گفت:

ری؟برای ناهار رفته. چی کارش دا -  

ست.میشه بهش زنگ بزنی ببینی کجا -  

ای کرد و گفت:شایان تک خنده  

چیه؟ از مهمونی دلت رو برده؟! در این خونه رو نزن که خالیه.  -
ات رو بده.برو خدا یک جای دیگه روزی  

اومدم بهش اصرار کنم که مهدیس کیفش رو روی کولش مرتب کرد 
 و گفت:

من برم دیگه داداش. امروز درگیر نمایشگاهم. تا دیر وقت  -
مونم.دانشگاه می  

یای به من زنگ بزن.باگه کسی نبود باهاش  -  

داشت و روی اش رو برای بقیه نگه میکاریشایان روی خالف
مانندش رو برای مهدیس. مهدیس خداحافظی کرد و با مهربون پری 

های دانشگاه لبخند عریضی از ما دور شد؛ مقصدش یکی از نیمکت
جا منتظرش بود. بود که آقای کمالی سر به زیر و خوشحال اون

دیدن لبخند آقای کمالی قلبم رو مچاله کرد. تا جایی که یادمه 
دیده بود.جوری نخنوقت موقع حرف زدن با من اینهیچ  
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تاپ و مهرداد بودم که فرصت غصه خوردن لپ  قدر درگیراون
برای این وضعیت رو پیدا نکرده بودم. حتی فرصت نشده بود با 

وقت هاش بود. هیچآقای کمالی حرف بزنم. همیشه توی جمع دوست
شد تنهایی گیرش آورد. چند باری هم که بهش پیام داده بودم نمی

کمالی کیف مهدیس رو گرفت. نزدیک بود  جواب نداده بود. آقای
ام بگیره که خودم رو کنترل کردم.گریه  

تیپ مهدیس هم یک کم تغییر کرده بود؛ مانتوی بلندتری پوشیده بود 
طور که نگاهم به مهدیس و آقای همون  و موهاش کمتر پیدا بود.

 کمالی بود از شایان پرسیدم:

د؟زگاهی حرف میمهدیس در مورد چه نمایش -  

خطاطی. مهدیس توی این زمینه عالیه. از اول تابستون تا اآلن  -
کنند.دارن روش کار می  

آقای کمالی و مهدیس با هم به طرف ساختمون فرهنگی دانشگاه به 
کردند. های خطاطی شرکت میراه افتادند. پس هر دو توی کالس

اش دورش یعنی مهدیس واقعاً آقای کمالی رو دوست داشت که همه
پلکید و حتی تیپش رو هم عوض کرده بود؟! یعنی حسی که من یم

کم داشتم از این -کم  نسبت به کمالی داشتم کامالً یک طرف بود؟
شدم.وضعیت گیج می  

طور که دادم که براش اومده بودم. همونباید حواسم رو به کاری می
 نگاهم به مهدیس بود از شایان پرسیدم:

اش رو بده خودم زنگ ت. یا شمارهزنگ بزن ببین مهرداد کجاس -
زنم.می  

شایان نیست. داشت به طرف اکیپش   به طرفش چرخیدم که دیدم
رفت و سر راهش سیگاری رو هم روشن کرد. این هم از این! به می

بود که  تا از پسرهای سال باالیی اکیپش نگاه کردم که شامل پنج
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شگاه نشسته های داندوتاشون ارشد بودند و روی یکی از نیمکت
خواستم حتی به یک متری اکیپش نزدیک بشم. به بودند. نمی

خصوص با حضور هوشنگ توی اکیپ که معلوم نبود با خودش 
چنده.-چند  

داد کالسم نیم ساعت دیگه شروع به ساعت نگاه کردم که نشون می
میشه. ناامید به طرف دانشکده به راه افتادم. دو طرف سویشرتم رو 

و زیپش رو بستم. هوا دو سه روزی بود که سرد شده به هم رسوندم 
ها روی میز تر از بیرون بود. بچهبود و سوز داشت. داخل البی گرم

رسید. چشمم به ها پراکنده نشسته بودند و صدا به صدا نمیو صندلی
 مهدی و لوکاس افتاد که ته البی پشت یکی از میزها نشسته بودند.

هاش گذشتم و به نشونۀ آشنایی با سر از کنار حسن داوودی و دوست
بهش سالم کردم. به میز لوکاس و مهدی نزدیک شدم. لوکاس سرش 

تاپ بود و مهدی کنارش لم داده به صندلی توی گوشی توی لپ
تاپ سرش چرخید. گلوم رو صاف کردم که لوکاس از پشت لپمی

 رو باال آورد و نگاهم کرد. لبخند زدم و پرسیدم:

ندیدید؟ باهاش کار دارم.مهرداد رو  -  

 مهدی سرش رو از گوشی باال آورد و جواب داد:

رفته ناهار. -  

اش چنده؟شماره -  

مهدی و لوکاس نگاهی رد و بدل کردند و صاف نشستند. لوکاس 
 پرسید:

ورد مهمونیه..چی کارش داری؟ اگه در م -  

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:

زنم.میاش رو بده. خودم بهش زنگ شماره -  

مهدی پقی زیر خنده زد و لوکاس با لبخندی کش اومده روی لبش 
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 گفت:

اش خیلی خصوصیه.شرمنده. شماره -  

 مهدی با خنده گفت:

فقط از ما بهترون دارن. -  

 اصرار کردم:

خب خودتون بهش زنگ بزنید. -  

 لوکاس نگاهی به مهدی انداخت و گفت:

باشه. -  

داد و باالخره شماره گرفت. چند حرکت عجیب و غریب به ابروش 
اش کشید و منتظر به من نگاه دستی به موهای بلند تا روی شونه

 کرد. بعد از چند ثانیه قطع کرد و گفت:

بینمش اگه کارت واجبه بگو خوره. من امشب میفقط بوق می -
 بهش بگم.

تا شب ممکن بود خیلی دیر بشه! مهدی به صندلی تکیه داد و رو به 
 لوکاس گفت:

یما خرید کنم.خوام برم برای نشاید نتونم امشب بیام. می من -  

 لوکاس به سمت مهدی چرخید و پرسید:

نیما کیه؟ -  

خواد اسمش رو نیما بگذاره. فردا هم سرم برادرم دیگه! نجال می -
کشی دارم.حسابی شلوغه. اسباب  

کشی برای چی؟اسباب -  

زندگی کنم. ته. قراره مستقل و جدابابا برام خونه گرف -  

تاپش چرخوند، چشمش به من افتاد و لوکاس سرش رو به سمت لپ
 پرسید:

جایی!تو که هنوز این -  
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دونستم چی کار کنم. نفسم رو کس هیچ امیدی نبود. دیگه نمیبه هیچ
بیرون دادم و به طرف آسانسور به راه افتادم. گوشیم رو درآوردم. 

کردم. پیجش عمومی بود و پیج اینستای مهرداد رو آوردم و فالوش 
نیاز به اکسپت نداشت. آخرین بازدیدش دو ساعت پیش بود. این تنها 

ام باهاش بود.راه ارتباطی  

تمام مدتی که سر کالس بودم یک چشمم به صفحۀ اینستای مهرداد 
تری پیبود و یک چشمم به استاد. حوصلۀ جزوه نوشتن نداشتنم. با ام

بعداً جزوه بنویسم. بعد از تموم شدن صدای استاد رو ضبط کردم تا 
کالس تصمیم گرفتم بهش توی "پیام شما به علت تخطی از قوانین 
(" پیام بدم. چند باری نوشتم و N.a25برای مدیریت ارسال شد!)

رسید. با دیدن ای به ذهنم نمیپاک کردم اما جمله درست و حسابی
خوشحال لبخند گوشی رو کنار گذاشتم و  اومد،محیا که به طرفم می

 زدم.

از این که پیش قدم آشتی شده بود دل توی دلم نبود. داشت توی این 
افتاد. قبل از این که حرفی بزنم بلبشو حداقل یک اتفاق خوب می

 گفت:

کمالی من رو فرستاد تا بگم گروهت رو برای درس دکتر اخوان  -
 عوض کنی.

محیا برای آشتی مثل بادکنکی که سوزن خوره باشه وا رفتم؛ نه تنها 
 نیومده بود بلکه خبر بدی رو هم آورده بود. وا رفته پرسیدم:

چرا؟! -  

زنی. گفت مسئولیت پذیر نیستی. قول میدی زیر قولت میمی -
خواد باهات پروژۀ مشترک داشته باشه.نمی  

تموم امیدی که به رفع و رجوع کردن قضیه با کمالی داشتم، دود شد 
قدر بزرگ بود که نخواد با هم ن مسئله اینو به هوا رفت. یعنی ای
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تری ام رو دید با لحن آرومگروهی باشیم؟! محیا که قیافه وا رفتههم
 گفت:

گروه مهرزاد هنوز کامل نیست. گروهشون دو نفره. استاد  -
کنه. هفتۀ دیگه باید سری اول های سه نفری رو هم قبول میگروه

 تمرین رو تحویل بدیم.

آخه چرا؟ -  

تنهام گذاشت « خود کرده را تدبیر نیست»گفت یا با نگاهی که میمح
گفتم و از « خسته نباشید»و از کالس بیرون رفت. به دکتر آقاجانی 

قدر گانه بود! هر چهکالس بیرون اومدم. این حرکت کمالی خیلی بچه
داد براش توضیح هم که کار اشتباهی کرده باشم، باید بهم فرصت می

نه تنها حاضر نبود چیزی بشنوه و از روی حرف بقیه بدم. این آدم 
خواست دیگه حتی با من خیلی راحت قضاوت کرده بود، بلکه نمی

رو در رو بشه. من رو باش که روی این آدم داشتم حساب زندگی 
کردم!طوالنی مدت باز می  

شد. من هم برای کم داشت به عصبانیت تبدیل می-ام کمناراحتی 
یت داشتم. تصمیم گرفتم فقط یک بار دیگه، خودم غرور و شخص

اون هم برای آخرین بار سعی کنم همه چیز رو به کمالی توضیح 
بدم. از کالس بیرون اومدم که چشمم به کمالی افتاد که اون طرف 

راهرو ایستاده بود. خوشبختانه مهدیس باهاش نبود. داشت داخل 
ش رو باال گشت. بهش نزدیک شدم و سالم کردم. سرکیفش رو می

 آورد و با دیدن من تعجب کرد. آروم پرسیدم:

خانم غفاری اآلن به من گفتند که شما خواستید توی گروه درس  -
 دکتر اخوان نباشم.

پاچه شد. کیفش رو روی مثل کسی که مچش رو گرفته باشند، دست
 زمین گذاشت و گفت:
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 ببینید خانم مصطفوی، من روی شما برای اون روز شرکت حساب -
خبر همه چیز رو کنسل کردید. داشتم جلوی کرده بودم. شما بی
شدم که مهدیس خانم به کمکم اومدند.دوستم شرمنده می  

؟ شاید از «مهدیس خانم»بودم و مهدیس « خانم مصطفوی»من 
دونستم! شاید توی خیلی وقت پیش با هم رابطه داشتند و من نمی

دونستم کمالی بودند. میجریان همین نمایشگاه با هم آشنا شده 
کرده. با اومده و توی گروه خطاطی کار میتابستون رو دانشگاه می

 این حال خودم رو نباختم و گفتم:

خوام توضیح بدم خواستم براتون توضیح بدم. اآلن هم میمن می -
 که..

چنانی؟ اون هم که چی؟ که به جای شرکت رفته بودید مهمونی اون -
 با مهرداد سعادت؟!

ی گفت و ادامه داد:«استغفرهللا»سرش رو پایین انداخت، زیر لب   

های دو رو خوشم نمیاد خانم مصطفوی. ظاهرتون یک من از آدم -
هایی چیز میگه و باطنتون یک چیز دیگه. کار کردن با چنین آدم

 برام سخته. بهتره با امثال خودتون کار کنید که..

آقا مجتبی! -  

دوندم که با دیدن من لبخندی که روی با صدای مهدیس سر برگر
های توی لبش داشت، ناپدید شد. برام چشم غره رفت و یکی از لیوان

داد. کمالی « آقا مجتبی»شد به دستش رو که ازش بخار بلند می
کردم توی این جمع سه هنوز سر به زیر ایستاده بود. احساس می

ر لب جا دیگه جای من نبود. زینفره من اضافی هستم. این
خداحافظی کردم و به سمت آسانسور رفتم. شاید اون کسی که بین 

ی این دو تا افتاده بود، من بودم!رابطه  

نزدیک آسانسور ایستادم، برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم که 
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داد خیلی خوشحاله با آقای کمالی مهدیس با لبخندی که نشون می
رسید ه نظر نمیزد. خیلی نزدیک بهش ایستاده بود و بحرف می

جوری دلبری کرده بود که آقای کمالی معذب باشه. حتماً همین
خواست کلۀ مهدیس رو از جا شده بود. دلم می« آقا مجتبی»کمالی، 

توی دلم گفتم و « لعنت بر شیطون»بکنم؛ دست خودم نبود. یک 
 دکمۀ آسانسور رو زدم.

کرد، تنها چیزی که بعد از ماجراهای امروز حالم رو خوب می
ای حاج بابا بود. یک ساعت بعد وقتی مغازۀ حاج های خامهشیرینی

بابا رو از دور دیدم، لبخند به لبم اومد. هوا تازه تاریک شده بود و 
اومد. کسی رو داخل مغازه ندیدم. یک صدای اذان از مسجد محل می

های ها رفتم که شیرینیبشقاب برداشتم و سراغ یکی از یخچال
زد.ل بهم چشمک میای تپخامه  

 صدایی اومد:

بفرمایید. -  

ها به مش قاسم، کارگر مغازه، نگاه کردم که من رو از پشت ویترین
دید. دست تکون دادم و گفتم:درست نمی  

منم مش قاسم! ساجده! -  

اش کفت:مش قاسم لبخندی زد و با لهجۀ آذری  

ازه از خودتونه.تویی دخترم. بفرما. مغ -  

شقابم شدم که با صدای اویس از جا پریدم.مشغول پر کردن ب  

چندتا هم برای من بگذار. -  

اش نگاه کردم و پرش کردم. گوشۀ مغازه قنادی به بشقاب دراز شده
تا میز و صندلی بود. به طرف یکی از میزها رفتم که اویس هم سه

دنبالم اومد. سر راهش چنگ زد و یک مشت پسته از یکی از 
ت و توی بشقابش گذاشت.های سر راه برداشظرف  
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تر از قبل شده کنار من پشت میز نشست. صورتش الغرتر و تکیده
بود. معلوم بود اون تو بهش خوش نگذشته. مش قاسم دو تا لیوان آب 
هویج برامون گذاشت و پشت صندوق برگشت. بعد از رفتنش، اویس 

 آهسته گفت:

چسبه.ها با چایی بیشتر میاین شیرینی -  

ردم که بعد از گلی که ظهر کاشته بود، داشت با بهش نگاه ک
خورد. با اخم گفتم:خیالی شیرینی میبی  

برو خونتون با چایی بخورش. -  

ای کرد که گفتم:خنده  

خائن! -  

 شونه باال انداخت و گفت:

دونستم چی به چیه. حاال دایی گفت همراهش بیام. من اصالً نمی -
 پسره کجاست؟

ای فامیل یک جایی بنشینیم و حرف بزنیم؛ سابقه نداشت من و پسره
های دانشگاه حتی اویس که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. بچه

عمه اون هم توی محله جلوی چشم  کرد اما با پسراش فرق میقضیه
همه یک کم ناجور بود. جوابش رو ندادم و سرم رو به گوشیم گرم 

 کردم.

رگرم شد. با این که بابا اش ساویس دیگه چیزی نگفت و با شیرینی
دیشب گفته بود اویس برگشته، باز هم دیدنش بعد از سه سال اون هم 
ناگهانی دم دانشگاه عجیب و غریب بود. بهش نگاه کردم که سرش 

اومد همین دیروز از زندان آزاد توی گوشی بود. اصالً بهش نمی
 شده باشه.

همون موقع در قنادی باز شد و حاج بابا وارد شد. پالتوی مشکی رو 
هاش انداخته بود مرتب کرد و چشمش به ما افتاد. من که روی شونه
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پاچه شد و و اویس بلند شدیم و "سالم" کردیم. اویس با دیدنش دست
چند بار گلوش رو صاف کرد. حاج بابا کاله روی سرش رو درست 

ه اویس گفت:کرد و با لبخند رو ب  

رسیدن به خیر بابا. -  

و آروم و پدرانه پشت اویس زد. هر سه سکوت کرده بودیم. اویس 
کرد. سر به زیر ایستاده بود و حاج بابا به تسبیح توی دستش نگاه می

گشتم تا این کسی حرفی برای گفتن نداشت. دنبال یک موضوعی می
د و رو به حاج جو معذب رو از بین ببرم که مش قاسم به کمکم اوم

 بابا گفت:

علی یک کم به ها با رجبحاجی خوب شد اومدی. این حساب کتاب -
 هم ریخته.

 حاج بابا تسبیح رو توی دستش گردوند و رو به ما گفت:

م ببینم چی شده.شما راحت باشید. من بر -  

وقتی به طرف مش قاسم رفت، پشت میز نشستم و آخرین شیرینی 
ویس هم پشت میز نشست و کنجکاو پرسید:ای رو برداشتم. اخامه  

جد نمیره؟حاجی چرا مس اآلن که وقت نمازه. -  

با این سوال یک تکه از شیرینی توی گلوم پرید و لیوان آب هویج 
رو برداشتم. اویس مشکوک بهم نگاه کرد. گلوم رو صاف کردم و 

 گفتم:

بعد از ِزن.. -  

، حرفم رو «نتبعد از زندان رفت»خواستم بگم مکث کردم. نمی
 تصحیح کردم و گفتم:

بعد از رفتنت، همه جا حرف تو بود. همه پشت حاج بابا حرف  -
زدند.می  

 اویس با شرمندگی سرش رو پایین انداخت که ادامه دادم:
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اعتماد شدند. بعد از این که مسئولیت صندوق مسجد رو بهش بی -
 ازش گرفتند دیگه مسجد نرفت.

با حیرت به من نگاه کرد. بعد از  اویس سرش رو باال آورد و
ها رو عوض کرد. ها افتاده بود که زندگی خیلیرفتنش خیلی اتفاق

خورد که حاج بابا پا در حتی عروسی مونس هم داشت به هم می
ها افتاده بود. یادمه مامان میونی کرد. هانیه هم اون زمان سر زبون

در مورد قدر حرص خورد. مطمئن بودم عمه به اویس چیزی چه
کدوم نگفته.هیچ  

بلند شدم و کیفم رو برداشتم. یک جعبه برداشتم تا برای خونه هم 
چندتا شیرینی ببرم. در حال پر کردن جعبه، از پشت شیشۀ ویترین 

کرد. به اویس نگاه کردم که غرق در افکارش با شیرینش بازی می
داد اما بعد از قبل از رفتنش، عمه پز اویس رو به همه می

شد. های فامیل و محله کمتر پیداش میتوی دورهمی  ندانش،ز
مشکالت خودم کم نبود و فرصت غصه خوردن برای بقیه رو 

 نداشتم.

گوشیم رو درآوردم و پیام "شما به علت تخطی از قوانین برای 
(" رو برای هزارمین بار چک کردم N.a25مدیریت ارسال شد!)

ومدم و به طرف خونه به راه که هنوز خبری نبود. از مغازه بیرون ا
ها رو طبقۀ خودمون گذاشتم و به افتادم. کسی خونه نبود. شیرینی

گاه رو بازم شدم که تا چند طرف پشت بوم به راه افتادم. وارد مخفی
جا اومد.شد اینروز دیگه به خاطر بارون دیگه نمی  

جلوش دیوار یک متری پشت بوم بود و پشتش کولر. سمت چپش هم 
های من چوبی قدیمی عمه نصرت بود که عمالً گنجۀ چیپسکمد 

گاهم نشستم و شد. روی صندلی چوبی پایه لق توی مخفیحساب می
ها بود و من ها رو بررسی کردم. موقع تحویل تمرینتاپقیمت لپ

خریدم.حتماً باید یک چیزی می  
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« چخ»ی گربه و به دنبالش « میو»بعد از نیم ساعت گشتن، صدای 
طرف فر من رو از جا پروند. صدای یک مرد بود که از اونیک ن

اومد. ترس برم داشت. میز و صندلی من پشت یک پشت بام می
کولر بود و به طرف دیگۀ پشت بام دید نداشت. چترم رو که برای 

بردم از توی کیفم طرف میطرف و اونچنین مواقعی با خودم این
 درآوردم و به طرف صدا رفتم.

طرف پشت بام دیدم. آروم و آهسته جلو رفتم مرد رو اونسایۀ یک 
که سر راه پام به یک بطری خورد و صدا داد. برای فرار و مخفی 
شدن دیر بود. مردی که کنار بام ایستاده بود برگشت و به من نگاه 

 کرد. با دیدنش چتر رو پایین آوردم و بهش توپیدم:

زهر ترک شدم! -  

 اویس متعجب پرسید:

کنی؟ین باال چی کار میتو ا -  

کشید؟ بدون توی دستش یک سیگار بود. از کی تا حاال سیگار می
ام برگشتم. اصالً من از چیزی جواب دادن بهش به طرف صندلی

شانس نداشتم. اون از کمالی که مهدیس خیلی راحت از دستم 
تاپم که مهرداد داغونش کرده بود، این درآورده بود، اون هم از لپ

قرار بود از دست بدم. اویس پشت سرم اومد و   گاهم کهمخفیهم از 
ای کرد و گفت:با دیدن میز و صندلی چوبی کوچک خنده  

جا چه خبره؟این -  

گاه من بود اما به لطف تو که تمومی نداره این رو تا امروز مخفی -
 هم از دست دادم.

ردم. جا بود یک بسته چیپس درآوبلند شدم و از داخل کمدی که اون
 اویس با اشاره به کمد گفت:

این مال جهیزیۀ مادرم نیست؟! -  
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شتم.خواست بندازه دور، من برش داسال میاوهوم. پار -  

بستۀ چیپس رو روی میز که تقریباً هم ارتفاع با صندلی من بود 
گذاشتم و نشستم. اویس پکی به سیگارش زد و به لبۀ پشت بام تکیه 

رسید. سرش رو پایین ناراحت به نظر میداد. بهش نگاه کردم که 
داد. یک سنگ کوچک رو تکون می  انداخته بود و با نوک کفشش

هایی بود که زده بودم ناراحت بود. برای حتماً به خاطر حرف
 عوض کردن فضا گفتم:

کشه؟دونه پسرش سیگار میحاج یوسف می -  

ای روی لبش اومد و گفت:سر بلند کرد، خندۀ نصف و نیمه  

اش جا. اگه بفهمه، من رو از خونهاز ترس حاج یوسف اومدم این -
اندازه.بیرون می  

 و آروم ادامه داد:

طف کرده بیرونم ننداخته.تا حاال هم خیلی ل -  

 سیگار رو به لبش برد که پرسیدم:

کشی؟از کی سیگار می -  

 دود رو بیرون داد و با پوزخند گفت:

یادگار زندانه. -  

ادامه داد: و بعد از "آه"ی  

های دیگه هم از زندان دارم.البته یادگاری -  

تابید و سیگار رو دوباره به لب برد. نور ضعیفی روی پشت بوم می
کرد. پک عمیقی به سیگار زد که من نصف صورتش رو روشن می

ای اصالً راه و شلوار پارچه-رو یاد شایان انداخت. با این پیراهن راه
.ها نبودشبیه به زندانی  

دوست داشتم در مورد هانیه بپرسم و یک جوری بهش حالی کنم 
گلوم رو صاف کردم. توجهش « اهم»یک نفر رو داره. با صدای 
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 بهم جلب شد که پرسیدم:

ات گذشت، فرد خاصی رو هم توی این یک روزی که از آزادی -
بعد از سه سال ببینیش؟ دیدی؟ کسی که دوست داشته باشی   

بام له کرد، دست به سینه به من خیره نگاه سیگارش رو لبۀ پشت 
 کرد و گفت:

سه بار دختر داییم رو دیدم. یک بارش توفیق اجباری بود اما  -
  اش تصادفی بود. میگن تا سه نشه بازی نشه!بقیه

هامون شده بود. و لبخند شیطنت باری زد. دقیقاً صورتش مثل بچگی
آب همه رو خیس کردیم و با شلنگ وقتی که توی حیاط بازی می

ترسید و هاش میکرد؛ البته همه رو نه! از عطیه و چوقولیمی
پاشید. شاید از باهاش کاری نداشت، به هانیه هم هیچ وقت آب نمی

همون روزها یک خبرهایی بینشون بود. شاید هم به دخترهایی که 
پاشید. زیاد پیش اومده بود که وقتی من و خوشگل بودند، آب نمی

کردند؛ حتی یک بار رفتیم، پسرها به اون توجه میون میهانیه بیر
 توی اتوبوس جاشون رو بهش داده بودند.

با این فکر ابروهام رو درهم کشیدم. به میز نزدیک شد و از توی 
 بسته چندتا چیپس برداشت و با خنده گفت:

قدر هم مجهزی!چه -  

 اومد روی میز بشینه که با هشدار گفتم:

نشین! -  

شده بود. دو پایۀ سمت چپ میز با صدای ترق شکست و با  اما دیر
کج شدن میز، اویس هم به طرف زمین سر خورد. متعجب با 

 چیپسی که هنوز توی دستش بود گفت:

چی شد؟! -  

اش لق بود و حاال به میز بینوا نگاه کردم و "آه"م دراومد. قبالً پایه
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پیش ام درست دیگه کامل شکست. چرا هیچ چیز توی زندگی
اش افتادم که فقط من رو اذیت های بچگیرفت؟! یاد بدجنسینمی
کرد. بلند شدم و با عصبانیت گفتم:می  

خواستی بشکنیش؟اش لقه میز عمد روش نشستی، آره؟ دیدی پایها -  

 متعجب گفت:

نه! چی داری میگی؟! -  

دستت درد نکنه. اون از ظهر جلوی دانشگاه که با بابا آبرو ریزی  -
انداختید، این هم از حاال.راه   

 بلند شد و خودش رو تکوند که با لحن تندی ادامه دادم:

گذاری!جا نمینگاه منه! دیگه پات رو ایجا مخفیاین -  

 به طرف در پشت بام به راه افتادم که بلند گفت:

یهو چی شد؟! کجا رفتی؟ -  

بهش محل نگذاشتم و در فلزی پشت بام رو محکم پشتم بهم زدم. 
وشیم رو باال آوردم تا ساعت رو ببینم که با دیدن پستی که تازه گ

توی "پیام شما به علت تخطی از قوانین برای مدیریت ارسال 
(" پست شده بود، نفس راحتی کشیدم. عکس مهرداد و N.a25شد!)
لوکاس توی مایوی شنا و ایستاده کنار استخر بود. زیرش هم نوشته 

همین که زنده بود خدا «. میشه پایهیک عصر عالی با رفیق ه»بود: 
رو شکر کردم. با شنیدن صدایی از کنار گوشم، قلبم از ترس پایین 

 ریخت:

بزنی؟ گاه که عکس لخت مردم رو دیدنیپس میای مخف -  

به طرف اویس چرخیدم که خیلی نزدیک ایستاده بود. بوی سیگارش 
ام پیچید. صورتش رو عقب برد که گفتم:توی بینی  

هوا ظاهر میشی؟مثل جن بیچرا  -  

هوا ظاهر نشدم. تو خیلی توی گوشی غرق بودی.من بی -  
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تو کار من دخالت نکن! -  

 با دقت به صفحۀ گوشیم نگاه کرد و متفکرانه گفت:

اد؟این همون پسر ظهری نیست؟ مهرد-  

 صفحۀ گوشی رو خاموش کردم. اون رو توی جیبم گذاشتم و گفتم:

نبینمت!نه! دیگه هم این باال  -  

 کنجکاو پرسید:

رسید باهاش صنمی نداری؟ چرا داری عکسش رو به نظر می -
کنی؟نگاه می  

 برای این که جوابش رو ندم و بپیچونمش پرسیدم:

صنم چیه؟! اصطالح زندانه؟ -  

هاش رو توی جیب شلوارش گذاشت و خندید. هنوز دو سه پله دست
 پایین نرفته بودم که با لحن شوخی گفت:

جوری به یک ماه گاه استفاده کنیم؟ اینه ساعتی از مخفینمیش-
اس!نکشیده جام تو کوچه  

بدون توجه به حرفش به پایین رفتن ادامه دادم. همین که مهرداد 
زنده بود کافی بود. مثل یک اسلحه شده بودم که هر وقت به مهرداد 

رسید. خورد و یه آسیبی بهش میشد، یک گلوله بهش مینزدیک می
ام رو ازش حفظ کنم. دیگه کالهمم توی صد میم گرفتم فاصلهتص

رفتم بر دارم.افتاد، نمیاش میمتری  

 

 

 

 فصل دهم

 #مهرداد#
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سر لوکاس از آب استخر بیرون اومد، نفس گرفت و دوباره زیر آب 
رفت. لیوان آبمیوه رو از روی میز جلوم برداشتم و به پشتی صندلی 

نداشتم و روی یک صندلی کنار  تکیه دادم. من حوصلۀ شنا رو
جا کردم و صدای استخر نشسته بودم. هدفون رو روی گوشم جابه

 آهنگ رو تا ته زیاد کردم.

به لوکاس نگاه کردم که باال اومد و دوباره نفس گرفت. محوطۀ 
شد توی پاییز و استخر، چسبیده به عمارت و سر پوشیده بود و می

معمولی استخر شنا کرد.  تر از آبزمستون توی آبی حتی گرم
امروز روزی بود که نه تنها حوصلۀ شنا بلکه حوصلۀ هیچ کار 

ای رو نداشتم.دیگه  

حوله رو دور خودم محکم کردم و لیوان رو روی میز گذاشتم. سرم 
رو به صندلی تکیه دادم و به سقف نگاه کردم. صحنۀ امروز ظهر 

درش گفته بود ای که ساجده جلوی پجلوی چشمم اومد. همون لحظه
جوری ضعفم رو جلوی بقیه من خود کشی کردم. تا حاال کسی این
ای بود که توی عمرم جار نزده بود. تحقیر آمیزترین صحنه

ای رو به یاد ندارم که تا این وقت دیگهاش کرده بودم! هیچتجربه
 اندازه خوار و ذلیل شده باشم.

رو از ذهنم پاک هام رو بستم و سعی کردم خاطرۀ امروز ظهر چشم
شدم اون رو از ذهنم پاک کنم؛ اما چه فایده که حتی اگه من موفق می

جا بودند، باقی کنم، اون خاطره توی ذهن افرادی که امروز اون
موند؛ ساجده، پدرش و اون پسری که تا حاال ندیده بودمش. می

ام گذاشتم.آرنجم رو تا کردم و پشت دستم رو روی پیشونی  

تونستم سرم رو بلند پیچید، دیگه نمیی دانشگاه میاگه خبرش تو
ام رو از هم کنم. این دختر آفت جونم شده بود و داشت زندگی

دادم و پاشید. کاش از همون اول به حرف شایان گوش نمیمی
رفتم.وقت طرف این دختر نمیهیچ  
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هام رو باز با پاشیدن قطرات آب به صورتم، به خودم اومدم. چشم
کرد هدفون ا قیافۀ خندان لوکاس مواجه شدم که اشاره میکردم و ب

رو بردارم. عینک شنا رو روی صندلی کنارم انداخت و کالهش رو 
چکید.درآورد. از سر و صورتش آب می  

 هدفون رو از روی گوشم پایین آوردم، دور گردنم گذاشتم و گفتم:

چته؟! مرض داری؟ شنات رو بکن! -  

لی کنارم برداشت، مشغول خشک حوله رو از روی دستۀ صند
 کردن خودش شد و گفت:

افتاده. چی شده؟ گذاری یعنی یک اتفاقیهدفون می هر وقت -  

هام رو روی زانوم گذاشتم و ام رو از صندلی گرفتم، آرنجتکیه
 جواب دادم:

چیزی نیست. -  

نشست گفت:لوکاس در حالی که روی صندلی می  

مهدی رو نشناسم که به درد  یک چیزیت هست. مطمئنم! اگه تو و -
خورم!الی جرز دیوار می  

جوابش رو ندادم و خودم رو با آبمیوه مشغول کردم. هدفون رو از 
دور گردنم برداشت و روی گوشش گذاشت. رو به من چرخید و 

 گفت:

از این آهنگ بدتر نبود؟! -  

هایی بود که تا حاال گوش داده بودم؛ کمک ترین آهنگجزو غمگین
یک کم آروم بشم. هدفون رو روی میز گذاشت و پرسید: کردمی  

بندی چی شد؟تکلیف شرط -  

 لیوان رو روی میز گذاشتم و جواب دادم:

ها زیادی چرت و ای در کار نبود. شایان بعضی وقتبندیشرط -
 پرت میگه.
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جوری ساجده رو کشوندی ویالی لواسون؟یعنی همین -  

های بد اسمش خبر از اتفاق حتی به اسمش هم آلرژی گرفته بودم؛
داد. گلوم رو صاف کردم و پرسیدم:می  

مهدی کو؟ -  

ای کرد. خوشبختانه باهام لوکاس به عوض کردن بحث تک خنده
 همراه شد و جواب داد:

رای بچۀ نجال.شاید نیاد. رفته خرید ب -  

 از داخل ظرف میوۀ روی میز، انگور برداشت و گفت:

دی احمقه یا زیادی عاقله. فکر کن شش دونم این بشر زیامن نمی -
ماه یکی رو دوست داشته باشی، بعد طرف بره با پدرت ازدواج 

شون سیسمونی بخری.کنه. تو هم برای بچه  

 یک دونه انگور دهنش گذاشت و با دهن نیمه پر ادامه داد:

تازه خبر بارداری رو هم توی هفت ماهگِی نجال بهش دادند. دم به  -
خواد این رو بگم ولی انگار اصالً آدم حسابش دلم نمیدنیا اومدنش. 

 نکردند!

خندی زدم که ادامه داد:نیش  

آوردم. باید چهار من اگه جاش بودم یک بالیی سر خودم می -
 چشمی مواظبش باشیم.

با شنیدن این حرف، چشم از لوکاس گرفتم و به آب آروم استخر 
شناختم. ی رو نمینگاه کردم. موقع خود کشی، هنوز لوکاس و مهد

در مورد الدن یک چیزهایی شنیده بودند اما در مورد خود کشی، 
ای شناخته بودند. دوست نداشتم چیزی نه. این دوتا من رو جور دیگه

کشیدم، ببینند.رو که ازش خجالت می  

اوایل دوستیمون بود که مهدی فهمید پدرش قصد ازدواج مجدد داره 
ود، خواستگاری کرده بود. خیلی و از قضا از نجال که منشیش ب
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دیدم یک کرد. اولین بار بود که میخوب یادمه که مهدی گریه می
ریزه.جوری اشک میمرد اون  

کنه؛ چون گری معرفی میمهدی نجال رو به پدرش برای منشی
دست خانوادۀ نجال تنگ بوده و مهدی هم که اون رو دوست داشته، 

ه؛ این معرفی همان و ازدواج سعی کرده بود براش کاری انجام بد
نجال با پدرش هم همان! با یادآوری روزهایی که مهدی پارسال 

 گذرونده بود گفتم:

مسئولیتی داره.فکر و بیبی خیلی پدر و مادر -  

لوکاس با سر تایید کرد. اگه من و لوکاس نبودیم معلوم نبود تا اآلن 
شد و مهدی کیسه اومد. در پایینی استخر باز چه بالیی سر مهدی می

 به دست به طرف ما اومد. لوکاس خندید و گفت:

زاده!چه حالل -  

 مهدی به لوکاس گفت:

یاال برای من جا باز کن! -  

های خرید جا شد و مهدی بین من و لوکاس نشست. کیسهلوکاس جابه
 رو جلوش گذاشت و گفت:

کردید؟و میباز هم داشتید غیبت من ر -  

زدم و گفتم:با دست آروم پشت مهدی   

حاال چی خریدی؟ -  

های مهدی رو نگاه کرد و مهدی رو به لوکاس داخل یکی از کیسه
 من جواب داد:

یک سری خرت و پرت. -  

لوکاس چندتا کتاب از داخل کیسۀ کنارش بیرون آورد و عنوان  
 اولی رو خوند:

«!ک به زبان آدمیزاداولین سال تولد کود» -  
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رفت و با خنده به مهدی نگاه کرد که یکی از ابروهای لوکاس باال 
ها بود. لوکاس عنوان سرگرم درآوردن چیزی از توی یکی از کیسه

 کتاب بعدی رو خوند:

«!مغز کودک من» -  

لبم با یک لبخند کش اومد. مهدی یک دست لباس خیلی کوچک آبی 
اش رو معلوم های روی گونهبیرون آورد و با لبخندی که چال

کرد، گفت:می  

ن رو براش گرفتم. چه گوگولیه.ای -  

فتم:گها رو زمین گذاشت و من لوکاس کتاب  

تو که تا دیروز افسردگی گرفته بودی چرا نجال داره بچه دار  -
 میشه، حاال رفتی خرید کردی؟

 مهدی وسایل رو داخل کیسه برگردوند و جواب داد:

ن اولش ناراحت شدم اما بعد به این نتیجه رسیدم که باید از ای -
وضعیت خوشحال باشم. من همیشه تنها بودم اما از این به بعد یک 

 برادر دارم.

 لبخند از روی لبش محو شد و با حسرت ادامه داد:

تونه طالق بگیره و بره.وقت نمیقل برادرم کسیه که هیچحدا -  

جا کردن خریدهاش شد. مهدی مشغول به جمع و جور کردن و جابه
بازی. لوکاس یا لباس نوزاد یا اسبابخریدهاش یا کتاب بودند، 

 پرسید:

یر بهت گفتند؟ناراحت نیستی که خیلی د -  

رفتم که بفهمم. همش خونۀ مامانم بودم.ه. آخه من خونۀ بابا نمین -  

 از ظرف میوۀ روی میز آووکادو برداشت و گفت:

جوریه!وست پولدار اینچه باکالس. داشتن د -  

 خندیدم و گفتم:
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دونم ان آورده. نوش جونت. البته اون میوه نیست. نمیبابا از آلم -
کنه.جا چی کار میاین  

خورند؟جوری میچه -  

خواد. بگذار رفتیم توی عمارت بخورش.چاقو می-  

اش لوکاس گردنبند صلیبش رو روی از پشتش چرخوند، روی سینه
 گذاشت و از مهدی پرسید:

طوره؟زندگی با مادرت چه -  

نداخت، لیوان آب سیب جلوش رو برداشت و گفت:مهدی شونه باال ا  

خواد ازدواج کنه.وقت خونه نیست. اآلن هم میهیچ -  

لوکاس به من نگاه کرد که با تاسف سرم رو تکون دادم. مهدی ادامه 
 داد:

گفت بگذار کشی دارم. میبابا برام خونۀ جدا گرفته. فردا اسباب -
 مادرت راحت باشه.

کرد. لوکاس که قلب آدم رو فشرده می قیافۀ مهدی در هم رفت
هاش رو روی هم فشار داد. این که پدر و مادرش سال تا ماه لب

اش بود. اگه مهدی گرفتند، بدترین قسمت زندگیسراغش رو نمی
فهمیدند که بچه دارند.رفت، حتی نمیسراغشون نمی  

پدرش رو قبالً دیده بودم اما مادرش رو نه. لوکاس به نشونۀ 
دی دست روی شونۀ مهدی گذاشت و برای خارج کردنش از درهم

 این حال و هوا پرسید:

ها برای چیه؟حاال کتاب -  

 صورت مهدی سریع تغییر کرد و با خوشحالی گفت:

به نجال گفتم روی کمک من حساب کنه. هر موقع نیاز به پرستار  -
 ها رو بخونم تاخوام این کتابیا چیزی داشت قراره برم پیشش. می

ها یاد بگیرم.در مورد نگهداری از بچه  
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تونستم سوالش رو توی ذهنم دار به من نگاه کرد. میلوکاس معنی
تونستم بگم زیادی می«. ؟مهدی احمقه یا عاقله»پرسید بشنوم که می

عاقل و باهوشه. یکی از خصوصیات خوبش این بود که خیلی زود 
ه عمراً من بخشید. کاری کها رو میکرد و آدمفراموش می

تونستم انجام بدم. خندیدم و روی شونۀ مهدی زدم. لوکاس دستش نمی
 رو دور گردن مهدی انداخت و گفت:

ام میشه.ه اون بچه حسودیبمن از همین اآلن  -  

 و با گریۀ مصنوعی گفت:

ما رو تنها نگذار! -  

کردند. بلند شدم و گفتم:بیشتر از هدفون، مهدی و لوکاس آرومم می  

ید بریم شنا.پاش -  

 مهدی گفت:

خورم.. برم توی آب، سرما میمن زود باید برم -  

امشب پیشم بمونید! -  

دونم این جمله از کجا یهویی از دهنم بیرون اومد. شاید نمی
دونست قراره روز بعد چه بالیی سرم بیاد و ناخودآگاهم می

خواست با موندنشون من رو برای اون فاجعه آماده کنه. با می
خونند کردم دارند ذهنم رو مینگاهی جدی بهم چشم دوختند. حس می

قدر امشب بهشون احتیاج دارم. لوکاس بلند شد، کاله رو تا ببینند چه
 روی سرش گذاشت و گفت:

امشب رو هستیم. -  

آورد گفت:هاش رو در میمهدی بلند شد، در حالی که لباس  

ید.کشی دارم. هر دوتون باید بیایفردا اسباب -  

 کاله شنا رو روی سرم محکم کردم و رو به مهدی گفتم:

جا تونم کامل پیشتون بمونم. فقط برای جابهفردا خیریۀ آذینه. نمی -
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 کردن وسایلت میام.

 لوکاس عینک شنا رو به چشمش زد و رو به من گفت:

ه تازه دیدیش؟آذین همون دختری نیست ک -  

.آره. به نظر میرسه دختر خوبیه -  

خندید و گفت:مهدی   

اری به سر و سامون گرفتن نزدیک میشی.دپس باالخره  -  

اگه خواستید بیاید. خیریه آزاده. شما هم -  

 لوکاس گفت:

تره.م واجبرقصه. به مهدی کمک کنپش ته جیبم میشمن که  -  

نفس گرفت و توی آب استخر پرید. مهدی به طرف من دوید، بازوم 
، من رو با خودش داخل استخر خندیدرو گرفت و در حالی که می

 کشید.

*** 

تموم تالشم رو کردم که صورتم چیزی از تعجب و حیرت رو نشون 
کردیم مادر نده. آروم لبخندی روی لبم نشوندم و به کسی که فکر می

مهدیه و در رو، رومون باز کرده بود نگاه کردم. مادر احتمالی 
 مهدی گفت:

بیایید بشینید تا بیاد. کرد!مهدی همیشه از شما تعریف می -  

و به مبلمان اشاره کرد که توی چند متری ما بود. من و لوکاس 
نزدیک در ورودی، معذب ایستاده بودیم. بهش لبخند زدم و جواب 

 دادم:

مونیم مهدی بیاد.منتظر می -  

به لوکاس نگاه کردم که سعی در پنهان کردن تعجبش نداشت. زن 
و پرسید:به من نگاه کرد  رو به رومون   

چایی یا قهوه؟ -  
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چایی. -  

االن آماده میشه. -  

به طرف آشپزخونه اپنی رفت که رو به رومون و اون طرف نشیمن 
ست شد. یک دبود. نشیمنشون شاید یک چهارم سالن همکف ما می

مبلمان بنفش رنگ وسطش بود. سمت چپمون هم دو تا اتاق خواب 
ته بندی کردن وسایلش ها مشغول بسبود که مهدی توی یکی از اون

 بود.

دونستم همونی تو ذهنشه که با این که لوکاس حرفی نزده بود، اما می
توی ذهن منم هست. اون زن مشغول پر کردن کتری برقی شد. 

کرد، سرش رو به طرف من خم طور که بهش نگاه میلوکاس همون
پچ گفت: -کرد و با پچ  

شاید خواهرشه. -  

مهدی خواهر نداره! -  

برای مادر مهدی بودن خیلی جوونه! -  

مهدی گفت مادرش بیست سالش بوده که ازدواج کرده. االن باید  -
 چهل و دو یا سه سالش باشه.

اشه!د سالشه. شاید خالهبه نظر من سی و چن -  

زد که مادر مهدی تر از این میتر بود. خیلی جوونخاله منطقی
پوشیده بود. هیچ اثری دار سفید و شلوار جین باشه! یک بلوز طرح

از سن و سال باال مثل چهل سالگی توی صورتش نداشت. اصال 
تونستم جای مادر خودم تصورش کنم؛ بیشتر توی سن و سال نمی

 زن برادرم بود! سرم رو تکون دادم و گفتم:

خوره. شاید هم خدمتکاره!یخاله بیشتر بهش م -  

... .مگه این خونه به این کوچیکی -  

مهدی از داخل اتاق، حرف لوکاس رو قطع کرد: صدای بلند  
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مامان! کاپشن مشکیم کو؟ -  

توی ماشین لباسشوییه، هانی. بعد که اومدی به من سر بزنی،  -
 ببرش.

 خب، مسئله حل شد! لوکاس آروم گفت:

یا مریم مقدس! هانی؟! -  

صدا خندید. بهش سقلمه زدم که دستش رو جلوی دهنش گرفت. و بی
و وسط هال گذاشت و رو به ما گفت:مهدی چمدونی ر  

دو تا کارتن دیگه هم هست. -  

داد. دو ساعت دیگه به ساعتم نگاه کردم که ده صبح رو نشون می
ه وقت آرایشگاه داشتم. بعد از اون هم باید برای خیریه آذین آماد

اش رو جمع کرد شدم. وقتی مهدی به اتاقش برگشت، لوکاس خندهمی
ن گفت:و نگران و آروم به م  

قبول کردند؟! نکنه مهدی رو به فرزندی -  

تر بود! با این حرف، منم نگران شدم. متاسفانه این احتمال منطقی
 همون موقع مادر مهدی به طرفمون اومد و گفت:

قه صبر کنید االن آب جوش میاد. بیایید بشینید.چند دقی -  

شیم.مزاحمتون نمی -  

هستید. تعارف نکنید.های من مزاحم چیه؟ شما هم مثل پسر -  

ای بعد از گفتن این حرف، وارد اتاق دیگه شد. مثل هر چیز دیگه
ام لوکاس با بهت به من نگاه کرد که شونه«! پسرهاش»بودیم، جز 

را باال انداختم. مادر مهدی بعد از چند ثانیه، در حالی که مانتو 
پوشیده بود بیرون اومد. مشغول مرتب کردن روسریش توی آینه 

زدیک در شد. مهدی با یک کارتن بیرون اومد و از مادرش که ن
 آماده شده بود پرسید:

کجا؟ -  
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یاد دنبالم. قراره ناهار بریم بیرون.سعید داره م -  

 صدای کتری برقی قطع شد، که گفت:

من برم سراغ چایی. -  

 وقتی مادرش وارد آشپزخونه شد، لوکاس آروم از من پرسید:

سعید کیه؟ -  

اج کنه.خواد باهاش ازدودونم. حتما همونیه که مادرش میمیچه  -  

مهدی به اتاقش برگشت و صدای زنگ در بلند شد. مادر مهدی از 
 داخل آشپزخونه بلند گفت:

کنی؟ حتما سعیده.هانی، در رو باز می -  

لوکاس دستش رو جلوی دهنش گرفت و دوباره زیر خنده زد. بیشتر 
ریخت. بهش اعصابم داشت به هم میشبیه نمایش سیرک شده بود! 

 سقلمه زدم تا آبرومون رو نبره و بلند گفتم:

کنم.من باز می -  

از داخل آیفون یه دسته گل دیدم. دکمه در رو زدم و در چوبی 
آپارتمان رو باز کردم. کنار لوکاس ایستادم که بدنش از خنده داشت 

شد، لوکاس  لرزید. وقتی یک مرد جوون همراه با دسته گل واردمی
اش رو قطع کرد و صاف ایستاد. مادر مهدی سینی چایی رو خنده

 روی میز گذاشت و رو به مرد تازه وارد گفت:

ام.ادهاومدی عزیزم؟ من تقریبا آم -  

زد. اینبار دیگه تالشی برای مرد تازه وارد، سی و چند ساله می
 نشون ندادن تعجبم نکردم. مرد دسته گل رو بهش داد و گفت:

کنند خوشم هایی که مردها رو معطل نمیمن همیشه از زن -
اومد!می  

مادر مهدی لبخند زد و دسته گل رو گرفت. مرد چشمش به ما افتاد، 
 که مادر مهدی توضیح داد:
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اند.های مهدیدوست -  

 و با اشاره به مرد توضیح داد:

ام، سعید.ایشون هم همسر آینده -  

کرد. یعنی این انه به سعید نگاه میبه لوکاس نگاه کردم که ناباور
قرار بود ناپدری مهدی بشه؟! وقتی دیدم که سعید منتظر داره به ما 

کنه، دستم رو جلو بردم و آروم گفتم:نگاه می  

خوشبختم. -  

اون هم دست داد. شاید حق با لوکاس بود و مهدی فرزند خوانده بود. 
شد. ی توجیه میهای پدر و مادرش هم یه جورایجوری کم محلیاین

از این فکر دلم پایین ریخت. به سمت لوکاس برگشتم که با نگاهش 
مهدی از اتاقش بیرون اومد، «. دیدی گفتم!»گفت، داشت می

پرسی کرد.اش رو پشتش انداخت و با سعید احوالکوله  

لوکاس دستش رو مشت کرده روی دهنش گذاشت و به مهدی نگاه 
 کرد، که از مادرش پرسید:

ست؟قرار ناهارتون دو نفره -  

 سعید به جاش جواب داد:

نه. خانوادگیه. -  

خانوادگی؟ -  

اش انداخت و گفت:مادر مهدی کیفش رو روی شونه  

آره عزیزم. ما و پدرت و نجال. -  

زده چند ثانیه سکوت کرد و بعد با گالیه گفت:مهدی حیرت  

پس چرا من دعوت نیستم؟ -  

ها.ودمون باشیم، نه بچهخدادیم  عزیزم، یه ناهاره که ترجیح -  

ای ها؟ به جز من و بچه به دنیا نیومده نجال، دیگه چه بچهبچه -
 هست؟
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تویی هانی. حرص نخور، صورتت چروک میشه! منظورم فقط -  

هاش لوکاس عصبی سرش رو پایین انداخت و مشغول مالیدن چشم
 شد گذاشت! مهدی بادونم اسم این وضعیت رو چی میشد. نمی

 صدای بلندی پرسید:

خوای ناهار بخوری؟صال چرا با بابا مییعنی چی؟! ا -  

 مادرش با لحن آرومی جواب داد:

های جدیدت با هم هانی، من و پدرت فکر کردیم بهتره خونواده -
 آشنا بشند. به هر حال تو نقطه مشترکمونی.

داد نزدیکه اشکش دربیاد گفت:مهدی با صدایی که نشون می  

؟که به من بگیدحضور من؟! بدون اینبدون  -  

های مهدی رفت، یکی رو برداشت و لوکاس کالفه به طرف کارتن
د بیرون رفت. مهدی شروع به بدون توجه به بحثی که راه افتاده بو

کنه، گالیه کرد و مادرش انگار که یه بچه چهارساله رو قانع می
شلوار مهدی آورد. من هم سوییچ رو از توی جیب دلیل و برهان می

گذاشت بیرون کشیدم، کارتن باقی مونده رو که همیشه اونجا می
بود و جایز نبود ما اونجا باشیم.« خانوادگی»برداشتم. بحث   

بیرون در به لوکاس برخوردم که هنوز اونجا بود. مشخص بود 
 فالگوش ایستاده! با سر بهش اشاره کردم حرکت کنه. پرسید:

سوییچ؟ -  

ها پایین رفتیم. خوشبختانه آپارتمان توی ادم. از پلهسوییچ رو تکون د
طبقه اول بود. در صندوق عقب پژوی مهدی رو که توی کوچه 

پارک بود باز کردم، که لوکاس با حرص کارتن رو توی صندوق 
عقب گذاشت. کارتنی رو که دستم بود، کنار اون یکی جا دادم. 

د دستم زیر در لوکاس در صندوق رو محکم به هم زد که نزدیک بو
 بمونه. بلند گفتم:
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چته؟! سر دست من خالی نکن! -  

 بلند گفت:

ن تا حاال خونواده داغون زیادی دیدم، اما این یکی دیگه نوبره!م -  

شنوه ناراحت میشه.بسه! مهدی می -  

 به صندوق تکیه داد و گفت:

دونه. االن هم به اندازه کافی ها رو میمطمئنم مهدی همه این -
ت هست!ناراح  

 لوکاس آهی کشید و ادامه داد:

خوب شد مهدی پیش مادربزرگش بزرگ شد، واگرنه معلوم نبود  -
 با این پدر و مادر، چی از آب درمیومد.

 دست به کمر به سمت لوکاس چرخیدم و گفتم:

ند؟نکنه واقعا پدر و مادرش نباش -  

در  قبل از اینکه لوکاس چیزی بگه، در باز شد و مهدی بیرون اومد.
رو پشتش با عصبانیت به هم کوبید. صورتش قرمز شده بود و 
ابروهاش در هم بود. لوکاس چمدون رو از دستش گرفت، در 

ها جا داد.صندوق رو باز کرد و چمدون رو کنار کارتن  

مادر مهدی و سعید با هم بیرون اومدند و به طرف ماشین مشکی 
رسید مادر نمی رنگی که اون طرف پارک شده بود رفتند. به نظر

که سوار ماشین بشه رو مهدی عصبانی، یا ناراحت باشه. قبل از این
 به مهدی گفت:

زنیم، هانی.بعدا با هم حرف می -  

لوکاس با ابروهای باال رفته به من نگاه کرد و مهدی با حرص در 
ماشینش رو باز کرد. وقتی ماشین سعید از سر کوچه پیچید، مهدی 

در راننده تکیه دادم و از مهدی پرسیدم: پشت فرمون نشست. به  

خوای من پشت فرمون بشینم؟می -  
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نه! -  

 لوکاس کنار من به ماشین تکیه داد و از مهدی پرسید:

سعید چند سالشه؟ -  

 مهدی نفسش رو بیرون داد و گفت:

هشت سال. پنج سال از مادرم کوچیکتره. سی و هفت یا -  

ازدواج کنند.ا هم دقیقا به همین خاطر نباید ب -  

گوینده جمله آخر، دختر جوونی بود که از پشت ماشین مهدی بهمون 
اش دو شد. تیپ اسپرت زده بود و موهای رنگ شدهنزدیک می

گرفت! لوکاس گفت:طرف صورتش آویزون بود. نمره پنج می  

شناسم، اما باهاتون موافقم.نمی هر چند شما رو -  

 مهدی کالفه سری تکون داد و گفت:

د.من قبال هم بهتون گفتم سالله خانم، تو این قضیه دخالت نکنی -  

 سالله بین من و لوکاس ایستاد و رو به مهدی گفت:

پای برادر من در میونه. برادر من با این سن و سال و موقعیت  -
اجتماعی خوب، چرا باید بیاد مادر تو رو بگیره؟ چند وقته پدر و 

خونه. مادرم دلشون از دست سعید و کارهاش  

انگیزی رو به مهدی گفت:با لحن وسوسه  

میشه اینکار رو  تونیم میونشون رو به هم بزنیم! خیلی راحت می -
شند!ها راحت میجوری دو تا خانواده از دست کارهای اینکرد. این  

 مهدی ازش رو گرفت و گفت:

رم.من با ازدواجشون مخالفتی ندا -  

اما... . -  

تا سالله دیگه ادامه نده. لوکاس گفت: مهدی دستش رو باال آورد  

به نظرم منم فکر خوبیه. -  

 بهش نگاه کردم و گفتم:
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تو کار بقیه دخالت نکن! -  

اما سالله خانم درست میگه. -  

حوصلگی رو به ما گفت:مهدی با بی  

سوار بشید بریم. -  

سالله برگه کاغذی بیرون آورد. چیزی روش نوشت. برگه رو، رو 
و گفت:به مهدی گرفت   

کنی.رو بکن. ضرر نمی این شمارمه. فکرهات -  

کرد و شماره رو نگرفت. سالله ادامه مهدی با اخم به جلو نگاه می
 داد:

ست. این ازدواج به نفع کسی نیست! خوب فکرهات این به نفع همه -
 رو بکن.

دست مهدی دور فرمون محکم شد. لوکاس دستش رو دراز کرد و 
 رو به سالله گفت:

کنم.من راضیش می -  

سالله که تا اون لحظه منتظر به مهدی زل زده بود، صورتش رو 
نگاه کرد. چشم بین مهدی و لوکاس در گردش  چرخوند و به لوکاس

بود و آخر سر، شماره رو توی دست لوکاس گذاشت. تشکر کرد و 
تر از با خداحافظی کوتاهی به طرف ماشینش که چند متر عقب

ت.ماشین مهدی بود رف  

 لوکاس رو به مهدی پرسید:

م آشنا شدند؟هچجوری مادرت و سعید با  -  

خوند. توی کالس زبان. مادرم برای رفتن به آمریکا زبان می -
خواست بره پیش خالم. سعید معلمش بود.می  

هم مشخص شد! لوکاس به سمت در کمک « هانی»حاال تکلیف 
ش زدم تا خودم خواست صندلی جلو بنشینه که کنارراننده رفت. می
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ها به اندازه کافی ناراحت بودند، دیگه چه جلو بشینم. این ماشین
 برسه به این که صندلی عقب بشینی!

روی پشته   لوکاس روی صندلی عقب جا گرفت. یک آرنجش رو
صندلی من، و آرنج دیگه رو روی پشته صندلی مهدی گذاشت و 

 پرسید:

من و مهرداد وسایلت  خوای بری پیش پدر و مادرت رستوران؟می -
بریم.رو می  

 مهدی با حرص استارت زد و جواب داد:

ای نداره.خوان من نباشم رفتن من فایدهیخواد. وقتی مه. نمین -  

«. بپرسم؟»ماشین راه افتاد و لوکاس نگران به من نگاه کرد. لب زد 
دونستم منظورش اینه که بپرسه پدر و مادر واقعیش هستند یا نه؟ می

ر جواب منفی دادم. اگه مهدی تا حاال به این نکته توجه نکرده با س
بود، بهتر بود توی این وضعیت متوجه قضیه نشه. داشتن یه پدر و 

 مادر نصفه و نیمه، خیلی بهتر از نداشتنش بود!

سرکوچه پیچید. بعد از رد کردن دو تا کوچه توی سومی   مهدی از
 پیچید و جلوی یه خونه ایستاد. روی به مهدی گفتم:

چرا اینجا وایسادی؟ -  

 به ساختمون نقلی کنارمون اشاره کرد و گفت:

امه.این خونه -  

زده توی ماشین گذاشت. با در رو باز کرد و من و لوکاس رو بهت
شد! لوکاس آهسته رو به من گفت:ماشین حتی دو دقیقه هم ن  

ها خواد کنار پدر و مادرش زندگی کنه، اوناین هر چی می -
ذارند.نمی  

شنوه.یواش، می -  

کرد، پرسیدم:پیاده شدم و از مهدی که در صندوق رو باز می  
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این دو قدم راه، ما رو آوردی؟  به خاطر -  

شد پیاده بیارم.ها سنگین بود. نمیکارتن -  

اش رو روی لبه در به در نیمه باز ماشین تکیه داد، چونهلوکاس 
 گذاشت و با لحن آرومی پرسید:

قدر نزدیک به مادرت خونه گرفتی؟چرا این -  

مهدی چمدون رو روی زمین گذاشت و با لبخندی مصنوعی جواب 
 داد:

هم قیمتش خوب بود، هم پیاده میشه برم خونه مامان. اینجوری  -
صرفه جویی اقصادی! تازه از آلودگی هوا هم کم دم. پول بنزین نمی

 میشه.

با هن و هن کارتن بعدی رو درآورد. دلیل اینکه پدر و مادرش 
اخالق ی خوشفهمیدم. پدر منم خیلروندند، نمیاینهمه مهدی رو می

کرد. من و لوکاس با دلسوزی به محلی نمیجوری هم کمنبود، اما این
دوم رو با تقال از توی صندوق عقب  کردیم که کارتنمهدی نگاه می

 بیرون آورد و رو به ما گفت:

یسادید؟ مثال آوردمتون که کمکم کنید.چرا اونجا وا-  

ها رفت. وقتی لوکاس به خودش تکونی داد و به سمت یکی از کارتن
مهدی در فلزی ساختمون رو باز کرد و واردش شد، لوکاس نفسش 

گفت:رو بیرون داد و آهسته با لحن شوخی   

مئنم خدا من رو فرستاده تا شما دو تا رو نجات بدم.من مط -  

ای زدم که ادامه داد:لبخند نصف و نیمه  

بیا.  مونم. تو هم بعد از مراسممن امشب پیشش می -  

یفت.بباشه فرشته نجات! حاال راه  -  

*** 

ماشینم رو رو به روی خیریه امید، پشت ماشین شایان پارک کردم.  
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تنها نزدیک در ورودی منتظر ما ایستاده بود. مهرسا  شایان تک و
شال سبزش رو توی آینه مرتب کرد، از ماشینم پیاده شد و در رو 

 محکم به هم زد که بهش هشدار دادم:

چه خبره؟ آرومتر! -  

برای من پشت چشم نازک کرد و به طرف شایان رفت. این روزها 
ان بزرگ به رفتم که مامبا ماشینی این طرف و اون طرف می

مناسبت هجده سالگی بهم هدیه داده بود. تنها ماشینی بود که به اسم 
خودم بود و حسابی روش حساس بودم. بعد از خراب کردن بنتلی، 

ها بشم که تنبیه بزرگی بود!دیگه حق نداشتم سوار بقیه ماشین  

مچم رو چرخوندم و به ساعت نگاه کردم که دو بعد از ظهر رو 
ماشین رو قفل کردم و برای شایان دست تکون دادم. داد. نشون می

 به یک قدمیش که رسیدم، پرسیدم:

مهدیس کو؟ -  

نمایشگاهه. نمیاد. -  

 مهرسا گفت:

شما سالم بلد نیستید؟ -  

 شایان زیپ کاپشنش رو باز کرد و جواب داد:

هاییه که چند سال از هم دورند، نه ما که دیروز هم سالم مال آدم -
 رو دیدیم!

ه شایان که دست خالی بود، نگاه کردم و پرسیدم:ب  

یش.پس دسته گل کو؟ قرار بود بخر -  

گیره.ترالن می -  

مگه به ترالن هم گفتی؟ -  

شد، ما رو از صدای موسیقی بلندی از ماشینی که بهمون نزدیک می
 جا پروند. مهرسا به ماشین نگاه کرد و با خوشحالی گفت:
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ِا ترالنه! -  

ادامه داد:و با تحسین   

من همیشه دوست داشتم مثل ترالن باشم. آزاد و رها و  -
پذیر!ریسک  

 شایان سوییچ رو توی دستش چرخوند و گفت:

پذیر بودن هم خوب نیست. به خاطر همین آزاد و زیادی ریسک -
 رها بودنش کلی سر پارتی هفته پیش پیاده شدند.

 پرسیدم:

چجوری حل شد؟ -  

ها به همین راحتی راضی پارتی! مگه پلیسمثل همیشه. با پول و  -
گیرند.ها هم که چند برابرش رو میشند. این وکیلمی  

ترالن بعد از پارک، از ماشینش پیاده شد. پالتوی سفید و بلندی 
پوشیده بود که باعث شده بود قد بلندتر به نظر برسه، و تضاد خیلی 

سه باری رو  -شیکی با موهای پر کالغیش ایجاد کرده بود. اون دو
رنگ روشن پوشیده بود. در کل   هم قرار گذاشته بودیم، هم که با 

رفته بود! با سبد گل توی دستش به طرف ما اومد نمره هفت از من گ
 و گفت:

م؟!منتظر من بودید؟ دیر که نکرد -  

پرسی کردیم. شایان با دو دست و مهرسا و من باهاش سالم و احوال
در ورودی اشاره کرد، و ترالن جلوتر از بقیه  به حالت تعظیم، به 

ه خودم وارد شد. من و شایان پشت سر دخترها به راه افتادیم. ب
حسابی رسیده بودم؛ کت اسپرت خاکستری با شلوار همرنگش 

پوشیده بودم. امروز تا جایی که تونسته بودم آدم با خودم آورده بودم 
 تا به خیریه آذین کمک کنند. شایان آروم گفت:

تری دارم، اما به خاطر ها کارهای مهمیادت باشه من پنج شنبه -
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 روی ماه تو تا اینجا اومدم.

ترالن اشاره کردم و آروم پرسیدم:به   

چرا ترالن رو آوردی؟ -  

ذارم. ترالن دست به دونی که من همیشه برات سنگ تموم میمی -
 جیب بودنش از من و تو بیشتره. به خصوص توی این مورد.

چطور؟ -  

های ام به خاطر سرطان فوت شده. ترالن هر ساله به موسسهخاله -
کنه.سرطانی کمک می  

دونستم. از در ستم مادر ترالن فوت کرده، اما دلیلش رو نمیدونمی
ای ورودی گذشتیم. وارد سالنی شدیم که نزدیک به در ورودی شیشه

های خیریه قبلی تزیین های سرطانی یا عکسبود و با عکس بچه
شده بود. چند میز پراکنده بلند توی سالن بود و پشت هر کدوم چند 

رسید. شایان موسیقی مالیمی به گوش می نفری ایستاده بودند. صدای
 سالن رو از نظر گذروند و گفت:

یا ببینیم این دختری که ما رو به خاطرش تا اینجا کشوندی کیه؟ب -  

 مهرسا گفت:

ای، کی دل خوام ببینم بعد از اون الدن افسانهمنم کنجکاوم. می -
 داداش ما رو برده؟!

 شایان زیر لب گفت:

ای!الدن افسانه -  

 و آروم خندید که بهش چشم غره رفتم. شایان ادامه داد:

م!دیدی حساب نکنیلبته اگه اون قطار دخترهایی رو که موقت میا -  

 و رو به ترالن گفت:

بهت برنخوره ترالن جون! -  

ه عزیزم. من خودمم مثل مهرداد تو اینجور چیزها ثبات ندارم!ن -  
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بود و با هم حرف آذین رو دیدم که کنار یک مرد مسن ایستاده 
ای رنگ زده بود که سرمه-زدند. چشمش به من افتاد. تیپ آبیمی

اومد. روی پوست روشنش حسابی جلوه داشت. نمره خیلی بهش می
 هشت واقعا حقش بود؛ شاید هم بیشتر از هشت!

با سر، آذین رو به بقیه نشون دادم. آذین به شخصی که کنارش بود، 
. شایان با دیدنش سوت کوتاهی زد و چیزی گفت و به طرف ما اومد

 آروم گفت:

بینم که هنوز قابلیت به دام انداختن داری.اوه! می -اوه -  

 ترالن با سر حرف شایان رو تایید کرد و با لحن شایان گفت:

ای.بینم که هنوز خوش سلیقهمی -  

 گلوم رو صاف کردم و آروم هشدار دادم:

از اینجا به بعد مودب باشید. -  

پرسی ترالن لبخند زد و اولین نفری بود که با آذین سالم و احوال
تونستم پرسی با بقیه به طرف من اومد. میکرد. آذین بعد از احوال

 برق خوشحالی رو توی چشمش ببینم. با خنده گفتم:

الوعده وفا! -  

 لبخند ملیحی زد و در جوابم گفت:

رام میشه. از کمکت ممنونم.امسال سال خوبی ب -  

 به جایی که چند نفری ایستاده بودند اشاره کرد و رو به ما گفت:

نم.بیایید تا با بقیه آشناتون ک -  

های مختلف که من اسمشون رو فوری از ذهنم بعد از معرفی به آدم
ها، پشت یکی از میزها برای پاک کردم و گفتگوی کوتاهی با اون

رفت و به طرف های پول همه رو گپذیرایی ایستادیم. مهرسا پاکت
 صندوقی رفت که اونجا قرار داده بودند.

دوست داشتم با آذین حرف بزنم، اما سرش خیلی شلوغ بود. به  
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ناچار کنار بقیه ایستادم. وقتی مهرسا برگشت، کنار ترالن ایستاد و 
 رو به من و ترالن گفت:

م نباشید.اومدید. حیفه که با هو تا خیلی به هم میشما د -  

جش رو روی میز گذاشت و گفت:ترالن آرن  

من و مهرداد خیلی شبیه به همیم عزیزم. ترجیح میدم دوست باشیم  -
 تا زوج.

سه باری که به رستوران رفته بودیم، افتادم. به تایید  -یاد اون دو
 حرف ترالن گفتم:

من با ترالن راحتم. دوست خوبیه اما برای دوست دختر بودن  -
 نمیشه.

کرد و هم ادامه داد:ترالن با سر تایید   

خوام که متفاوت تر از من باشه و َچلنج داشته من یکی رو می -
 باشه. با حرف مهرداد موافقم.

اش رو بین من و ترالن چرخوند و گفت:مهرسا انگشت اشاره  

یگم به هم میایید.دقیقا به همین دلیل م -  

 و رو به شایان گفت:

ببین چقدر تفاهم دارند. -  

خیال، لیوان آبمیوه رو از روی میز ال انداخت و بیشایان شونه با
هاش رو تنگ کرد و رو به شایان گفت:برداشت. مهرسا چشم  

وقت با دختری ندیدمت.من هیچ -  

 با خنده گفتم:

دا نشده دل شایان رو ببره!شاید هنوز کسی پی -  

شایان بدون توجه به حرف مهرسا، لیوانش رو روی میز گذاشت و 
ورد. مهرسا یک پر نارنگی برداشت و رو به شایان گوشیش رو درآ

 گفت:
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دلیلش همینه که مهرداد میگه؟ -  

 و با احتیاط ادامه داد:

ای نداری!ها عالقهشاید هم به زن -  

ام بیشتر شد و شایان نگاه کوتاه و تیزی به مهرسا انداخت. من خنده
 گفتم:

شکل شایان حل بود!اگه اینجوری بود که م -  

بدخلقی جواب مهرسا رو داد:شایان با   

پدر و مادرت بهت یاد ندادند تو کار بزرگترها دخالت نکنی؟ برو  -
ات.سراغ زن داداش آینده  

ای گفت، به سمت آذین سر چرخوند که داشت آهسته« ایش»مهرسا 
زد و گفت:با دو بچه کوچیک حرف می  

خوش قد و باال هم هست. مامان این رو ببینه دست از سر من  -
داره. تازه از بهار، همسر مهران هم برای مدلینگ شرکتش برمی

خواد قیافه حسود بهار رو ببینم.تره. دلم میخوش قیافه  

 ترالن با انگشت نوک بینی مهرسا زد و گفت:

عزیزم! چه خواهر شوهر بدجنسی هستی -  

 مهرسا با بدجنسی خندید که ترالن ادامه داد:

اوضاع شرکت مادرت چطوره؟ -  

اند. االن نوبت وبه. فعال درگیر تبلیغ محصوالت آرایشی مردونهخ -
بیگاری مهرداده. موقع تبلیغ محصوالت زنونه، من رو حسابی به 

گیره.کار می  

ترالن آینه رو از کیفش درآورد و در حالی که گوشه چشمش رو 
کرد، گفت:داخل آینه بررسی می  

یادم باشه یه  هستن عزیزم. جوریهای خانوادگی همینتجارت -
 سری به شرکتش بزنم. از خرید قبلیم راضیم.
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بحث دخترها به سمت لوازم آرایشی رفت که حوصله من و شایان 
برد. شایان روی یک صندلی نزدیک به میز ما نشست و رو سر می

مشغول گشتن توی گوشیش شد. من به آذین نگاه کردم و سعی کردم 
برخورد بود و به خوبی همه رفتارش رو تحلیل کنم. با همه خوش 

کرد.چیز رو کنترل می  

ای وسط نبود. در زد و هنوز پای عشق و عالقهقلبم با دیدنش نمی
چیزها هنوز زود بود. باید یه کم به خودم و خودش واقع برای این

دادم. مرد جوون و کت و شلوار پوشی بهش نزدیک شد فرصت می
جور مواقع خوب ن اینهای مپرسی کردند. شاخکو با هم احوال

رسید. مشغول تحلیل رابطشون کرد. بوی رقیب به مشامم میکار می
 بودم که یه نفر اون مرد رو صدا کرد و آذین تنها شد.

فرصت رو غنیمت شمردم و به طرفش رفتم که با لبخند ازم استقبال 
بارید. به جمعیت اشاره کردم و گفتم:هاش میکرد. خستگی از چشم  

خسته شدی.حسابی  -  

 روی جمعیت چشم گردوند و جواب داد:

اش خستگی که آره. یک هفته است درست نخوابیدم، اما نتیجه -
 شیرینیه.

همون موقع یک پسر چهار یا پنج ساله به پای آذین چسبید. آذین 
دوال شد و بغلش کرد. به پسر بچه کوچولو نگاه کردم که در گوش 

جوابش رو داد. آذین یه بوسه آذین چیزی گفت و آذین با مهربونی 
لپ پسر بچه زد و رو به من گفت: به   

خواهرزادمه، متین. تازه سرطانش خوب شده. به خاطر این  -
ای بزنه.کوچولو بود که خواهرم تصمیم گرفت یه همچین موسسه  

رسید متین توی بغل آذین جمع شد و به من نگاه کرد. به نظر می
نه. رو به متین گفتم:کبچه توی بغل آذین سنگینی می  
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مو؟عخوای بیای بغل می -  

 متین سرش رو باال انداخت و آذین با خنده گفت:

عمو بهت نمیاد! -  

؟چرا نمیاد؟ مگه عموها چجوریند -  

 آذین روی موهای فر متین دست کشید و گفت:

ندازه!دم رو یاد یه آدم پیر میآآخه کلمه عمو  -  

عمو هستم.م همحض اطالعتون من همین االنش  -  

گردوند، نگه داشتم و دو مردی رو که داشت یک سینی نوشیدنی می
 تا آب پرتغال برداشتم. به آذین تعارف کردم که گرفت و ادامه دادم:

برادرم یه بچه دوساله داره. -  

 لیوان دوم رو سمت متین گرفتم که آذین رد کرد و گفت:

خوره. براش خوب نیست.ها رو نمیاین -  

به لب برد که ادامه دادم: لیوانش رو  

بینمش. برادرم بعد از ازدواجش ام رو خیلی نمیالبته برادر زاده -
کنه.از ایران رفت. پیش مادربزرگم کار می  

ها رفته بود، خوشحال بودم. باعث از اینکه بحث به سمت خانواده
تر بشیم. تحت تاثیرش قرار گرفته بودم. دختر شد به هم نزدیکمی

ی نبود. معلوم بود وقتش رو سر چیزهای بیهوده تلف الکی خوش
کنه. همون موقع دست شایان روی بازوم نشست و رو به آذین نمی

 گفت:

گیرم.ازتون آقا مهرداد رو چند دقیقه قرض میمن با اج -  

از آذین عذرخواهی کردم و همراه «! محلخروس بی»توی دلم گفتم 
اندازه کافی از آذین دور شایان به سمت در ورودی رفتم. وقتی به 

 شدم، اخم کرده رو به شایان گفتم:

کردم. فقط اگه من رو به خاطر تازه داشتم سر حرف رو باز می -
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خودی کشیده باشی اینجا... .چیز بی  

با دیدن صورت جدی شایان ساکت شدم. ترس به دلم افتاد. به صفحه 
 گوشیش نگاه کوتاهی انداخت و خیلی جدی پرسید:

ز من کی از خودکشیت خبر داره؟به ج -  

 چیزی توی دلم پایین ریخت و با تن پایینی پرسیدم:

چی شده؟ -  

شایان دهنش رو باز کرد، اما چیزی از توش بیرون نیومد. به 
صفحه گوشیش یه نگاه مختصر انداخت و به من رو کرد. نگران 

 گفتم:

بنال دیگه! -  

اش نگاه صفحه خواستم بههر چی بود توی صفحه گوشیش بود. می
 کنم که گوشی رو دور کرد و گفت:

شوکه نشو! اول خوب گوش بده. -  

 آب دهنم رو قورت دادم که ادامه داد:

های مدلینگت رو از یه نفر که از خودکشیت اطالع داشته، عکس -
 شرکت مادرت کش رفته و فوتوشاپ کرده.

 نفسم بند اومد. دستم رو به سمت گوشیش بردم که گوشی رو دور
 کرد و گفت:

وشاپش خیلی ناجوره. آمادگی هرچیزی رو داشته باش. اوکی؟فوت -  

 دستم رو بیشتر دراز کردم که با تاکید گفت:

اوکی؟! -  

 با خشم بهش توپیدم:

ن رو شایان! روی اعصاب من راه نرو!بده به من او -  

با تردید صفحه رو بهم نشون داد. اولین چیزی که دیدم سر بریده 
های مچم شروع به که دورش رو خون گرفته بود! بریدگی ام بودشده
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ام شروع شد و به پاهام زق کرد. احساس ضعف از قفسه سینه -زق
راه پیدا کرد. داخل دستم توی عکس، یه چاقو بود که ازش خون 

چکید.می  

هر چی فکر کردم عکس تبلیغاتی اصلی به ذهنم نرسید. یه عکس 
لوم بود که کنارش نوشته بود: آلود ازخودم جفوتوشاپ شده خون

دست و پام «. کشم تا همه دنیا از دستم راحت بشهمن خودم رو می»
شروع به لرزیدن کرد. بوی خون زیر بینیم خورد. حالت تهوع 

 گرفتم.

خواستم عکس بعدی رو ببینم که شایان آب دهنم رو قورت دادم. می
 گوشی رو از دستم گرفت و گفت:

این بهترینش بود. -  

گلوم خشک شده بود. پاهام تحمل وزنم رو نداشت. شایان کمکم کرد 
 روی یک صندلی بنشینم. به زحمت پرسیدم:

کی فرستاده؟ -  

انگلیسی « ِاس»ِپیجش ناشناسه. یه اسم عجیب و غریب که با  -
شروع میشه؟ به کی مشکوکی؟ « س»شروع میشه. کی اسمش با 

دونه؟کی به جز من می  

ه که مثل بختک افتاده بود به جون زندگیم. ساجده! ساجده! ساجد
کشتمش! هام میکشتمش! با همین دو تا دستکشتمش! خودم میمی

تلو خوردم. شایان بازوم رو گرفت و گفت: -بلند شدم که تلو  

جایی نرو، االن میام. -  

شدم. یاد عکس فوتوشاپ شده توی ذهنم اومد و دچار نفس تنگی 
شبی که با دست لرزون تیغ رو روی  همون شب سیاه افتادم؛ همون

 مچم گذاشتم. نفس عمیقی کشیدم که شایان برگشت و گفت:

رسونمت.خترها گفتم خودشون برگردند. بیا بریم. من میبه د -  
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نفهمیدم چجوری بیرون اومدیم و شایان من رو روی صندلی کمک 
راننده نشوند. فقط تصویر مچ دست خونی و تیغ جلوی چشمم بود. 

من خودم »شد: کنار عکس توی ذهنم با صدای ساجده اکو می نوشته
«.کشم تا همه دنیا از دستم راحت بشهرو می  

و به راه افتاد. سرم گیج   شایان ماشین رو روشن کرد
پنجره رو پایین کشیدم. چند تا نفس عمیق پشت سر هم  رفت. می

کشیدم. عکس توی ذهنم حک شده بود، و هیچ جوره بیرون 
ام جلوی چشمم اومد و بوی خونی که از مچم . سر بریدهرفتنمی

هام رو بستم. کاش از روی زد، زیر بینیم پیچید. چشمبیرون می
شدم!زمین محو می  

هام گذاشته بودم؛ انگار انگار چند تا وزنه چندین کیلویی روی شونه
من رو داخل یک قوطی گذاشته بودند و از همه طرف بهم فشار 

دوباره حالت تهوع بهم دست داد که به شایان  کردند.وارد می
 عالمت دادم نگه داره.

های عمیق پشت سر سریع پیاده شدم، کنار خیابون دوال شدم و نفس
کردم. خیلی وقت بود که فراموش هم کشیدم. برای اکسیژن تقال می

کرده بودم؛ فراموش کرده بودم که اون شب پشت فرمون نشستم و 
م، فراموش کرده بودم که تیغ رو با دست در ماشین رو قفل کرد

راستم گرفتم و روی مچ دست چپم کشیدم، فراموش کرده بودم که 
جوشید.خون قرمز مثل یک چشمه کوچیک بیرون می  

همه این جزییات رو فراموش کرده بودم. انگار فراموشی بعد از 
حادثه گرفته بودم. فقط چند تا خط به جا مونده روی مچم رو 

اش به یادم اومد. م. اما االن با دیدن اون عکس، همهشناختمی
اش توی ذهنم دوباره تکرار شد. انگار االن توی ماشین نشسته همه

کردم. همون حس خالیی بودم و همون کارها رو دوباره تکرار می
رو داشتم که اون شب داشتم. یک بطری آب جلوی روم اومد و 
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 صدای شایان توی گوشم پیچید:

یزی نداری؟قرصی، چ -  

:گفتم. بطری رو با دست لرزون گرفتم. شایان ادامه داد« نه»با سر   

تونه به پلیس فتا به خاطر کنم. حتی مادرت میخودم پیداش می -
ها شکایت کنه.از عکس  سوءاستفاده  

وای! مامان! شرکتش! محصوالتش! روی زمین کنار خیابون نشستم. 
به خودم، به زندگیم، به همه  استاد گند زدن به همه چیز شده بودم؛

 -خواست یه گوشه بنشینم و زارهایی که اطرافم بودند. دلم میآدم
زار گریه کنم. کف دستم رو روی دهنم گذاشتم. شایان به ماشین 

 تکیه داد و گفت:

خوای به لوکاس و مهدی زنگ بزنم؟می -  

تونستم حرف بزنم. احساس با دست عالمت دادم زنگ نزنه. نمی
خواست کردم اگه دهنم رو باز کنم، باال میارم. همیشه دلم میمی

های زندگیم رو از کسانی که دوستشون دارم و بهشون بدترین قسمت
اهمیت میدم، مخفی کنم. دوست نداشتم به دیده ترحم و دلسوزی بهم 

ها، بلکه همه کسانی که من رو نگاه کنند. اما االن نه تنها اون
ختند، از بدترین اتفاق زندگیم خبردار شده شناشناختند و نمیمی

 بودند.

حس آدم لختی رو داشتم که همه مردم شهر همه چیزش رو دیده 
های عمیق ادامه دادم تا این استرس و تنش بودند! به کشیدن نفس

حس شده بود و دور بشه. صداش زنگ گوشیم بلند شد. بدنم بی
اش آورد، به صفحه تونستم حرکت کنم. شایان از توی جیبم درشنمی

 نگاه کرد و گفت:

ها تگ کرده بودند. حتما تا مادرته. پیج شرکتش رو توی عکس -
 حاال همه چیز رو دیده.
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بریده گفتم: -بریده  

ردش کن! -  

شایان انگشتنش رو روی صفحه گوشیم کشید و صداش قطع شد. با 
شنیدم، پرسیدم:صدایی که خودم به زحمت می  

ودکشی نوشته؟چیزی هم در مورد خ -  

وقتی شایان جواب نداد، بهش نگاه کردم که سرش رو با ناراحتی 
 تکون داد و گفت:

نوشته توی کوچه دانشگاه و توی ماشین خودکشی کردی. ولی  -
دونسته.چجوریش رو ننوشته. هر کی بوده دقیق همه چیز رو می  

ساجده بود؛ مطمئن بودم. اون احمق آخر کار خودش رو کرد و 
رو به نابودی کشید! صدای زنگ گوشیم دوباره بلند شد.  زندگیم

اش نگاه کرد و ادامه داد:شایان به صفحه  

مادرته. دوباره زنگ زده. -  

دستم رو روی پیشونیم گذاشتم که عرق کرده بود. نای حرف زدن 
 نداشتم. همزمان با قطع شدن زنگ گوشیم، شایان گفت:

خاموشش کردم. -  

تونستم از توی پاهام پیچیده بود و نمی سرم رو تکون دادم. ضعف
جام بلند بشم. برای مقابله با پیامدهای این اتفاق، احساس ناتوانی 

کردم. اونقدر بریده و خسته بودم که شاید همین امروز کار نیمه می
کردم!تموم یک سال و نیم پیش رو تموم می  

*** 

اشتم. زانوهام رو روی تخت جمع کردم و آرنج و سرم رو روش گذ
کردم بدن و ذهنم از هوا پر شده. صدای حرف زدن احساس می

کردم، نه اومد. نه احساس ترس میمامان و بابا تا اتاق من می
نگرانی، نه ناراحتی. از گوشه چشم دیدم که در اتاقم باز شد و کسی 
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 وارد شد.

مهرسا توی دیدم قرار گرفت که مانتو پوشیده، آماده مدرسه بود. 
ه توی دستش داشت، روی میز کنار تختم گذاشت و آروم سینی رو ک

 گفت:

بیا یه کم سوپ بخور. -  

هام رو بستم. حتی خواب هم ازم فرار کرده بود. انگار توی یه چشم
دریا شناور بودم. کاش یه ذره، فقط به اندازه یه ذره، یه چیزی حس 

دم گفت:کردم. وقتی دید جواب نمیمی  

ور.بیا یه چیزی بخدو روزه که نخوابیدی.  -  

واکنشی نشون ندادم. همون موقع بوی سیگار توی اتاق پیچید. 
 صدای عصبانی مهرسا بلند شد:

سیگارت رو خاموش کن! -  

تونستم مثل مهرسا عصبانی بشم! سرم رو چرخوندم و کاش می
چشمم رو باز کردم. شایان که روی لبه پنجره اتاقم نشسته بود، 

 جواب داد:

کشه.رادرت رو نمیاین چیزها ب -  

حیف که تو این موقعیت مهرداد بهت احتیاج داره، واگرنه پرتت  -
کردم بیرون.می  

ای کرد و گفت:شایان تعظیم نصفه و نیمه  

لطفت مستدام باد بانو! -  

سرم رو از روی زانوم برداشتم و به پشتی تخت تکیه دادم. شایان 
یشم مونده بود. دل از اون پنج شنبه نحس تا امروز که شنبه بود، پ

ترسیدم بالیی سر نداشتم بهش بگم بره. به خودم اطمینان نداشتم. می
تونست جلوم رو بگیره. نه احساساتم خودم بیارم. حداقل اون می
 دست خودم بود، نه رفتارم!
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مهرسا بلند شد و از کمدم، لباس راحتی درآورد. روی تخت گذاشت 
ای گفت:و با لحن دلسوزانه  

خیریه تا حاال لباست رو عوض نکردی. تو که اینجوری  از روز -
 نبودی.

 شایان دود سیگار رو از پنجره بیرون داد و گفت:

رده همینه دیگه. دست و دلش به هیچ کاری نمیره.آدم افس -  

االن روانشناس هم شدی؟! -  

انگار یک قرص بی حسی خورده بودم و هم اعضای بدنم و هم 
ر اتاق باز شد. حتی با وارد شدن بابا و فکرم از حس افتاده بود. د

مامان هم احساس ترس یا نگرانی سراغم نیومد؛ مثل یک مرده شده 
بودم! بابا دست به کمر نزدیک در ایستاد. مامان با احتیاط بهم 

 نزدیک شد و آروم گفت:

ری مهرداد؟ با وکیلمون حرف زدیم. میگه زنگ بزنید پلیس.بهت -  

ت نشست و از مامان پرسید:مهرسا کنارم روی لبه تخ  

تونیم بی سر و صدا یه کاری بکنیم.بشاید خودمون  -  

 بابا بلند گفت:

دونی چقدر های شرکت همه جا پخش شده. میچه کاری؟ عکس -
خسارته؟ هر کی بوده قصدش لکه دار کردن اسم شرکت مادرت 

 بوده. تو همین دو روز کلی افت سهام داشتیم.

افتاد و من از این خال بابا ترس به دلم میهای کاش از این حرف
اومدم. همون لحظه چشم بابا به شایان افتاد که در حالی که بیرون می

داد. بابا صورتش لبه پنجره نشسته بود پشت سر هم دود بیرون می
هایی که نگرانی توش رو درهم کشید اما چیزی نگفت. مامان با چشم

به من گفت: زد، کنار من نشست. بابا روموج می  

وده؟بحاال قضیه خودکشی دقیقا چی  -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 172 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

شایان دست از سیگار کشیدن برداشت، صاف لبه پنجره نشست و به 
 من نگاه کرد. مهرسا گلوش رو صاف کرد و گفت:

ز دیگه. االن وقتش نیست.بذارید برای یه رو -  

 بابا کالفه داد زد:

کنه!؟! هر روز یه جور دردسر درست میپس کی وقتشه -  

 و رو به من ادامه داد:

هاییه که کار رو کردی؟! نکنه این هم یکی از اون خربازیچرا این -
بندید دونم از این بازی ها که شرط میبا دوستات در میاری؟ چه می

کی جراتش بیشتره. مثل اون باری که رفته بودید وسط اتوبان 
 ایستاده بودید و نزدیک بود یه کامیون از روتون رد بشه!

هرسا با تشر گفت:م  

بابا! -  

 مامان بلند شد، بازوی بابا رو گرفت و با هشدار گفت:

ها نیست. بریم بیرون.این حرف ساشا، االن وقت -  

 بابا بازوش رو درآورد و داد زد:

دونم کدومش راسته، قدر گند زده که من نمیپس کی وقتشه؟ این -
رسه. عواقبشم میدونه نام ببرم به یه طومار  -کدومش دروغه. دونه

گیره یا کار تو رو.یا کار من رو نشونه می  

 به خونه اشاره کرد و رو به من ادامه داد:

ها از کجا میاد؟ فکر کردی پول، یه درخته بکاری فکر کردی این -
خودتش سبز میشه؟ من هر سال نصف درآمدم رو بابت کارهایی که 

ریزم.کردی دارم توی جوب می  

زد؛ شاید ها یه سیلی توی گوشم میحرفکاش به جای این 
کردم. شایان گلوش رو صاف کرد و جوری یه چیزی حس میاین

 دخالت کرد:
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تره.بکنم یه وقت دیگه مناسض معذرت، من هم فکر میبا عر -  

بابا جوری بهش نگاه کرد که شایان حساب کار دستش اومد و ساکت 
کرد، بیرون برند. بابا شد. مهرسا بلند شد و به مامان و بابا اشاره 

غر کرد و با اصرار مامان بیرون رفت. مهرسا در  -زیر لب غر
 رو پشت سرشون بست. برگشت و به من گفت:

گفتند گوشیت لوکاس و مهدی صبح به گوشی خونه زنگ زدند. می -
 خاموشه.

هام رو بستم. صدای شایان رو شنیدم که جواب مهرسا رو داد:چشم  

خواد ببیندشون.گفت که نمی ردشون کن. مهرداد -  

آخه چرا؟ -  

کنی؟!قدر با من بحث میتو چرا این -  

هام رو باز کردم که هر دوشون به سمت من سر چرخوندند. در چشم
باز شد و مامان دوباره وارد اتاق شد. کنارم روی تخت نشست و 

 گفت:

شناسی. منظوری نداشت. صبح تا حاال بابات رو که می -
اش کردند. دق و دلیش رو زنند کالفها بهش زنگ میگذارهسرمایه

 سر تو درآورد.

چیزی نگفتم؛ اصال چیزی نداشتم که بگم. مامان دستی به سرم کشید 
 و گفت:

گی، به دکتر دربندی گفتم بعد از ظهر بیاد. به ما که چیزی نمی -
تر باشی.شاید با اون راحت  

و برای چند ساعت هم  بردسر به زیر انداختم. کاش حداقل خوابم می
شدم. اولین چیزی که از دکتر دربندی که شده از این دنیا جدا می

خواستم، قرص خواب بود. مامان به مهرسا گفت:می  

پاشو برو مدرسه. دیرت میشه. -  
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 مهرسا بلند شد، دستش رو دور گردنم انداخت و آروم گفت:

سوپت رو بخور. باشه؟ -  

ن رو به شایان گفت:ازم جدا شد و بیرون رفت. ماما  

مونی؟اینجا می -  

بله. اگه مشکلی نیست. -  

تره. باید یه سر به شرکت مشکل چیه؟ اینجوری خیال من راحت -
کار میشه کرد.بزنم ببینم چه  

مامان بوسه کوتاهی روی موهام زد و با نگاهی نگران به من بیرون 
ک زد رفت. وقتی در پشت سر مامان بسته شد، شایان به سیگارش پ

 و گفت:

ادرت نگفتی ساجده صاحب اکانته؟چرا به پدر و م -  

چون مطمئن نیستم. از اون گذشته اگه پیگیر قضیه بشند یه سرش  -
رسه.به من می  

شنیدم. وضعیت اسف دار شده بود و خودم به زحمت میصدام خش
 باری پیدا کرده بودم. شایان متفکرانه پرسید:

قدر دقیق تونه باشه؟ از کجا اینبه جز اون، کار کی دیگه می -
دونسته؟می  

دونست ام رو نداشتم. شایان فقط میحتی حوصله باال انداختن شونه
به  دونه. در مورد افتضاحی که پدرشساجده در مورد خودکشیم می

دونست. از لبه پنجره پایین اومد، کنارم بار آورده بود، چیزی نمی
 روی تخت نشست و پرسید:

کجا فهمیده؟اصال از  -  

فکر کردم تو بهش گفتی. -  

قدر احمق نیستم!من به کسی نگفتم. این -  

 بشقاب سوپ رو برداشت و گفت:
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توی قضیه رو دربیارند. چند روز صبر کن! ها سپردم ته وه بچهب -  

سوپ رو به طرف من گرفت. بوش باعث حالت تهوعم شد. حداقل 
ه سوپ دور کردم. هام نمرده بود. سرم رو از کاسهنوز همه حس

 شایان یک قاشق دهنش گذاشت و گفت:

.دونم چه حسی داریمی -  

هیچ حسی ندارم. -  

حسی اینه که یه حسی پیدا کنی؛ عصبانیت، دقیقا. درمون بی -
کنه؟ناراحتی، نفرت. اگه گفتی چی حالت رو خوب می  

انگیزی گفت:پرسشی بهش نگاه کردم که با لحن وسوسه  

انتقام! -  

کرد و ادامه داد: ایخنده  

ساجده رو بگیرم که بفهمه حد و حدودش چیه! همچین حال -  

ته دلم با شنیدن انتقام قلقلک شد. اینکه مسبب این ماجرا رو وادار 
کنی به اندازه خودت زجر بکشه، حس خوبی داشت. یک قاشق دیگه 

 دهنش گذاشت و با دهن پر گفت:

گشت.الت میچهارشنبه بعد از ظهر دنب -  

کی؟ -  

ساجده دیگه! -  

 قاشق رو توی بشقاب برگردوند و با چندش گفت:

ست.این سوپ چقدر بدمزه -  

شد بعد از نمایشی که پدرش جلوی چهارشنبه بعد از ظهر می
 دانشگاه راه انداخته بود. توجهم بهش جلب شد و پرسیدم:

کارم داشت؟چی -  

کنه یا خواست رو در رو ببیندت، یا عشقش رو ابراز حتما می -
ای هست؟توی گوشت بزنه. جز این مگه چیز دیگه  
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خواسته حرف بزنه. حتما هر چی بود در مورد اتفاق همون روز می
م و دنبالم دوباره مثل مهمونی لواسون ترسیده بالیی سر خودم بیار

گشته. از اینکه کسی به حالم دل بسوزونه، بیزار بودم. حس می
گشت.یکم داشت برم -نفرتم به ساجده کم  

 شایان یک قاشق دیگه خورد و ادامه داد:

ها رو گذاشته تا حالت مطمئنم چون دستش بهت نرسیده این پست -
 رو بگیره.

های فوتوشاپ شده دقیقا یک روز بعد از اینکه جلوی پدرش عکس
ها رو زده بود پخش شده بود. شاید اون پسری که باهاش اون حرف
بودم هر کی پخش کرده، یه ها رو پخش کرده. مطمئن بود عکس

رسه. مسبب همه چیز اون بود. کسی که باید سرش به ساجده می
کشید اون بود؛ نه من! شایان ادامه داد:شد و زجر میسرزنش می  

دونه مادرت شرکت لوازم آرایشی داره؟کی می -  

هاش توی پیج من هم هست.همه. تبلیغ -  

که گفتم: با صورتی در هم یه قاشق دیگه از سوپ خورد  

گیرم. مگه بدمزه نیست؟ بذارش اینجوری نخور. حالت تهوع می -
 کنار!

ست، ولی گشنمه.بدمزه -  

 تکونی به بدنم دادم، روی تخت جا به جا شدم و گفتم:

پاشو برو پایین یه چیزی بخور. -  

ز پدر من بدتر میشه.ترسم. قاطی کنه اوغ چرا. از پدرت میدر -  

که گفت:لبم به لبخند کش اومد   

گیرم. آره! همینه. باید بخندی. خودم کنارتم. با هم حالش رو می -
 بهت قول میدم.

 روی پام زد و ادامه داد:
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مردونه بهت قول میدم. -  

زد. اسم انتقام بهش نگاه کردم که اطمینان توی صورتش موج می
بدجور به دلم نشسته بود. فکر کردن به اینکه که ساجده به حال و 

بخش بود. حداقل من رو از این بی حسی یفته، لذتروز من ب
ها اشاره کرد و گفت:مزخرف دور کرده بود. به لباس  

ها رو بپوش. بو میدی. پاشو.پاشو این -  

 تکونی به خودم دادم و گفتم:

خوام برم حموم.می -  

ها رو بپوش.حموم ممنوعه فعال. لباس -  

کنم.خریت نمی -  

فعال باید حواسم بهت باشه. فعال من پیشتم شناسمت. کنی. من میمی-
 تا بعدا یه فکری به حال حمومت بکنیم. پاشو.

هام رو عوض کنم که دیدم دست و پام خواستم بلند بشم و لباسمی
هام رو عوض کردم. فکر هاست. نشسته لباستر از این حرفحالبی

 کردن به اینکه چجوری ازش انتقام بگیرم، ذهنم رو داشت مشغول
کرد. هیچی به اندازه اینکه ببینم ساجده مثل من داره زجر می
کردم که حال و روز کرد. کاری میکشه من رو خوشحال نمیمی

 من رو از نزدیک و با تموم گوشت و خون احساس کنه!

 

 

 

 فصل یازدهم

 #ساجده#

 

مربا رو روی نون مالیدم و به مامان و بابا نگاه کردم که منتظر 
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از طرف من بودند. مامان لیوان شیر رو جلوی روم توضیح بیشتر 
 گذاشت، کنارم پشت میز نشست و پرسید:

پیداش شده؟ این خواستگار یهو از کجا -  

های بابا نگاه کنم توضیح بدم:سعی کردم بدون اینکه مستقیم به چشم  

های هانیه است. سال آخریه. یهویی نیست. یکی از هم دانشگاهی -
.درسش تقریبا تمومه  

 بابا که کنار در یخچال ایستاده بود، با اخم های درهم گفت:

نه! -  

دونستم اول همین رو میگه. خوب شد هانیه زودتر دانشگاه رفت. می
 مربای روی انگشتم لیسیدم و توضیح دادم:

پسر خوبیه. یه بار که رفته بودم دانشگاه هانیه، دیدمش. مودب و  -
هست. متین. از خانواده درست و حسابی هم  

 بابا کتش رو پوشید و با دلخوری گفت:

گید.ون رو کردید، حاال به ما میپس همه کارهات -  

سعی کردم توضیح بدم:   

نه. اینجوری نیست. با هم توی گروه کوه دانشگاه بودند. به هر  -
دیدند. االن هم به اندازه کافی از حال همدیگه رو خواه و ناخواه می

 هم شناخت پیدا کردند.

گفت. به نون گاز زدم و زیرچشمی به « ال اله اال هللا»با زیر لب با
 مامان نگاه کردم که انگار بدش نیومده بود. مامان پرسید:

کارند؟اش چهخونواده -  

 بابا به مامان چشم غره رفت، و من جواب دادم:

همشون پزشکند. -  

 بابا گفت:

دم.نمی. من دختر کوچیکم رو اول شوهر باز هم میگم نه -  
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، مامان دلخور رو «مگه عهد قلقله میرزاست»قبل از اینکه من بگم 
 به بابا گفت:

چطور اون وقت که اویس اومد خواستگاری، دختر بزرگ و  -
کوچیک نکردی؟ برای پسر خواهرت طوری نیست، برای بقیه 

 اشکال داره؟

رد و گفت:غر ک -بابا زیرلب غر  

وزه تازه از زندان اومده. حاال اصال یه دلیلش همین اویسه. چند ر -
کنه من بگم برای دخترم داره خواستگار میاد، نصرت فکر نمی

کنم؟ یا از ترس اویس دارم دخترم رو روی لج دارم اینکار رو می
هولکی شوهر میدم؟ -هول  

 مامان خونسرد جواب داد:

ربطی به اون نداره. اون قضیه سه سال پیش تموم شد. بعد از اون  -
خواستگار برای هانیه در این خونه رو زده. هم کلی  

دونستم ته این بحث قراره بابا راضی بشه. وقتی مامان موافق یه می
کرد. از توی جیبم یه آدرس روی چیزی بود، بابا رو هم راضی می

 میز گذاشتم و به بابا گفتم:

کنند. این آدرس خونه و بیمارستانیه که پدر و مادر احسان کار می -
نید تا قبل از خواستگاری برید تحقیق.تومی  

 بابا رو به من گفت:

احسان؟! چه زود پسرخاله شده! -  

 سوتی داده بودم. لبم رو گزیدم و گفتم:

ش احسانه. فامیلیش رو یادم نیست.هانیه گفت اسم -  

 مامان برگه رو برداشت و رو به بابا گفت:

نه. قیه خواستگارها. یا جواب بله است یاباین هم مثل  -  

دونستیم این مثل بقیه نیست که فقط بیاند میوه و اما هر سه می
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کرد. نگاهم شیرینی بخورند و برند. بابا اخم کرده به مامان نگاه می
 رو بینشون چرخوندم و گفتم:

به هانیه میگم به پدر و مادر پسره بگه زنگ بزنند. پس من -  

ن گفت:بابا دهنش رو باز کرد چیزی بگه که مامان رو به م  

باشه. -  

 از پشت میز بلند شدم که مامان ادامه داد:

صبحونه نخوردی؟ -  

چرا خوردم. -  

ام رو روی دوشم انداختم که بابا رو به تاپ شکستهکیف حاوی لپ
 من گفت:

اون پسر دیگه اذیتت نکرد؟ -  

از اون روزی که بابا جلوی دانشگاه اومده بود، یک هفته هم 
کیفم گرم کردم و جواب دادم:گذشت. سرم رو به نمی  

نه. -  

 -دونست اونی که باعث و بانی بالست منم، نه مهرداد. سهبابا نمی
ش بود، اش همه جا پخهای فوتوشاپ شدهچهار روزی بود که عکس

هاش هم و خودش دانشگاه نیومده بود. حتی شنیده بودم دوست
 نتونستند ببیندش. فقط شایان پیشش بود.

یک احساس عذاب وجدان ریزی ته دلم رو قلقلک  توی این چند روز
ها کار من نبود. داد که به زور سرکوبش کرده بودم. پخش عکسمی
فهمیدم این عذاب وجدان از کجا اومده؟! تصمیم گرفته بودم نمی

ترسیدم دوباره یه کاری خودم رو کامال از ماجرا بیرون بکشم. می
 کنم و یه فاجعه دیگه به بار بیاد.

اومدم، ریت امروزم تموم شده بود. وقتی از در خونه بیرون میمامو
زد. یه شنیدم که مامان داشت سر خواستگاری هانیه با بابا چونه می
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 پیام به هانیه دادم و به طرف دانشگاه به راه افتادم.

گذشت. من سرم رو به جزوه نوشتن های صبح به کندی میکالس
ه کمالی و مهدیس که کنار هم کردم نه بگرم کرده بودم و سعی می

پچ بقیه در مورد  -توی ردیف اول نشسته بودند توجه کنم، نه به پچ
های مهرداد. بهتر بود مثل یه دانشجوی آروم و خودکشی و عکس

گشتم. این اومدم و به خونه برمیبی سر و صدا فقط سر کالس می
 جوری ضررش برای بقیه و خودم کمتر بود.

ها طرف آزمایشگاه دکتر مختاری راه افتادم. بچهقبل از ناهار، به 
گفته بودند بهنام کاظمی، یکی از دانشجوهای دکترای دکتر مختاری، 

است. دکمه طبقه هفت رو زدم و منتظر  تاپ خبرهتوی تعمیر لپ
تاپم درست نمیشه، باید گفت لپآسانسور موندم. اگه کاظمی می

خریدم؛ تا حاال هم دیگه می رفتم و یکیتاپ فروشی میمستقیم به لپ
دست کرده بودم. -زیادی دست  

آسانسور توی طبقه هفت ایستاد. بیرون اومدم و به طرف در 
ای آزمایشگاه مختاری رفتم. پشت درش ایستادم و از پنجره شیشه

روی در، به داخل آزمایشگاه نگاه انداختم. دور تا دورش رو میز 
کامپیوتر بود. دقیقا به خاطر چیده بودند و روی هر میز یک سیستم 

شد و همه ها بود که در از بیرون باز نمیامنیت همین سیستم
های آزمایشگاه کلید داشتند.بچه  

در زدم و منتظر شدم کسی بیاد در رو باز کنه. یک دختر در رو 
 باز کرد و پرسید:

با کی کار داری؟ -  

بهنام کاظمی هست؟ -  

انداز کرد و بعد از چند ثانیه دختر یک بار سر تا پای من رو بر
 مکث جواب داد:
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آره. بیا تو. -  

میز کاظمی رو که سمت چپ آزمایشگاه بین دو تا میز دیگه بود 
نشون داد و خودش سر کارش رفت. حدود ده دوازده تا دانشجوی 

دختر و پسر، پشت تمام میزها مشغول کار بودند. به طرف میز 
ای و رفم برگشت. موی قهوهکاظمی رفتم و بهش سالم کردم. به ط

های عسلی داشت. از بقیه شنیده بودم که خوش قیافه و البته چشم
 دختربازه.

تاپم کنم. لپکار میبا لبخند منتظر شد تا براش توضیح بدم اونجا چه
خوام ببینم رو درآوردم و بهش توضیح دادم که زمین خورده و می

ار سر تا پام رو به های من، یک بدرست میشه یا نه. حین توضیح
معنای واقعی کلمه اسکن کرد که دوست داشتم توی صورتش بزنم، 

شد.اما نمی  

سعی کردم ذهنم رو روی کارم متمرکز کنم؛ من که ده دقیقه بیشتر 
تاپ رو روی میزش گذاشتم، ازم چشم باهاش کار نداشتم. وقتی لپ

شده تاپ باز گرفت و مشغول بررسیش شد. چند تا از درزهای لپ
تاپ پیدا بود. اش پریده بود و بخشی از دل و روده لپبود، یه گوشه

شد و خیلی زود از اون گذشته بعد از ضربه، به سختی روشن می
شد.خاموش می  

بعد از یک دور بررسی کردن، روی صندلی به طرف من چرخید و 
 گفت:

درست نمیشه. -  

 ناامید پرسیدم:

حتی برای چند ماه؟ -  

داره. طعاتش رو عوض کنی. تعمیرش کلی خرج برمینمی ارزه ق -
 یکی جدید بخری به نفعته.
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تاپ تیر آخرم به سنگ خورده بود. توی یکی دو ماه گذشته قیمت لپ
گفتم خسارتش رو بهم سه برابر شده بود. شاید باید به مهرداد می -دو

های اومد. توی این چند روزی که عکسبده؛ البته اگه دانشگاه می
اش توی اینترنت پخش شده بود، خودش رو توی شاپ شدهفوتو

ام رو دید، پیشنهاد داد:دانشگاه نشون نداده بود. بهنام که قیافه وارفته  

گی یکی برات بخره؟چرا به مهرداد نمی -  

دونست مهرداد خرابش کرده؟! تعجب کرده بودم. این از کجا می
ادامه داد:ام خونده بود که انگار سوالم رو از روی قیافه  

مگه با مهرداد نیستی؟ شنیدم برای دخترهایی که باهاشند حسابی  -
کنه.خرج می  

ها کردم بچهاین توی چه فکری بود و من توی چه فکری! فکر می
جوری بود که تعریفش رو در موردش اغراق کردند اما دقیقا همون

این کرده بودند. انگار حتی سالم کردن به این آدم اشتباه بود! با 
تاپ حرفی حرف، دیگه عمرا به مهرداد در مورد خسارت لپ

تاپم شدم و گفتم:زدم. مشغول جمع کردن لپمی  

من با مهرداد نیستم. -  

 زیپ کوله رو بستم که پرسید:

با کسی نیستی؟ -  

این دیگه کی بود؟! زبونم بند اومده بود. یه برگه کوچیک برداشت و 
رفت و گفت:چیزی روش نوشت. برگه رو سمت من گ  

این شمارمه. بهم زنگ بزن! -  

 بهم چشمکی زد و ادامه داد:

کنم.ن هم مثل مهرداد برای دخترهایی که باهامند خوب خرج میم -  

هایی که نزدیکمون صدامون خیلی بلند نبود، اما آهسته هم نبود و آدم
تونستند بشنوند. صدای خنده آهسته دختر میزکناری رو بودند، می
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یکی دو تا از پسرها هم برگشتند و به ما نگاه کردند. عجب شنیدم. 
 اشتباهی کردم با این آدم حرف زدم!

توی دلم صدتا فحش بهش دادم. بهش چشم غره رفتم و بدون اینکه 
گفت کرد که میشماره رو بگیرم، بیرون اومدم. محیا اشتباه می

 شعوری سن و سالهای بیست ساله چیزی حالیشون نیست. بیبچه
شناخت! آه کشیدم؛ دلم برای محیا و تزهایی که در مورد بقیه نمی
داد، تنگ شده بود.می  

خریدم؛ تاپ قسطی میبا حرص دکمه آسانسور رو زدم. باید یه لپ
ای نبود. از آسانسور توی طبقه همکف پیاده شدم. چشمم به چاره

به  حسن داوودی افتاد که تنها پشت یکی از میزهای البی نشسته بود.
طرفش رفتم. با دیدن من سرش رو باال آورد و قبل از اینکه چیزی 

 بگم گفت:

بندی کردم. سهم های این هفته رو تقسیمخوب شد دیدمتون. تمرین -
آپ.شما و خانم غفاری رو فرستادم واتس  

 گوشیم رو درآوردم و گفتم:

شما گفتند ها میکنم. راستی آقای داوودی، بچهباشه. االن نگاه می -
تونم توی خواستم ببینم من هم میدید. میکار پاره وقت انجام می

ها با شما همکاری کنم؟پروژه  

کنم. برای یه سری ـ آره، چرا که نه. من توی شرکت برادرم کار می
کنیم. ازش ها از بچه.های لیسانس کاربلد استفاده میاز پروژه

پرسم ببینم کاری براتون داره یا نه.می  

ن. پس خبرش رو بهم بدید.ممنو -  

هایی رو که برام فرستاده بود، چک آپ رو آوردم تا تمرینواتس
 کنم. بعد از چند ثانیه با من و من پرسید:

آپ رو جواب ندادند. های واتساز خانم غفاری خبر ندارید؟ پیام - 
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ها نبودند.امروز هم سر کالس  

 بهش با دقت نگاه کردم که با دستپاچگی گفت:

ها بهشون پیام دادم. گفتم شاید مریض باشند.برای تمرین -  

اومد که های صبح ندیده بودم. کم پیش میمن هم محیا رو سر کالس
ره اومد. من هم با این حرف دلشوکرد و دانشگاه نمیغیبت می

گرفتم. از حسن داوودی فاصله گرفتم و به محیا زنگ زدم. به هر 
ای شد؛ چه بهانهه جوری تموم میحال این قهر طوالنی مدت باید ی

بهتر از این! بعد از چند تا بوق، وقتی داشتم از برداشتن گوشی 
ای گوشیش رو جواب داد:شدم، محیا با صدای گرفتهناامید می  

الو؟ -  

اش ناراحت شدم از جواب دادنش خوشحال و با شنیدن صدای گرفته
 و پرسیدم:

؟سالم محیا. صدات چرا اینجوریه -  

فین کردن  -ام بیشتر شد. بعد از کمی فینگریه زد که دلشورهزیر 
 گفت:

مامان جونم فوت کرد. -  

ها مدام توی آی سی یو بود. مادربزرگش خیلی پیر بود و این آخری
قدر با هم حرف نزده بودیم که این توی این دو سه هفته اخیر این

 موضوع رو فراموش کرده بودم. با ناراحتی گفتم:

خوای بیام پیشت؟تش کنه. میخدا رحم -  

نه. فعال خونه داییم هستیم. -  

 کسی از پشت تلفن صداش زد که گفتم:

زنم.دوباره زنگ می باشه. من بعد از ظهر -  

بعد از گفتن یکی دو تا جمله برای دلداری و خداحافظی، گوشی رو 
قطع کردم. به طرف حسن داوودی رفتم که با کنجکاوی بهم نگاه 
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فتم:کرد، و گمی  

مادربزرگش فوت کرده. -  

تونند تمرین رو به موقع خدا بیامرزدش. احتماال با این وضع نمی -
 برسونند. من سهمشون رو انجام میدم.

نه به محیا «. خدا شانس بده»به تایید سر تکون دادم و توی دلم گفتم 
داد و پسرها داوطلبانه کارهاش رو انجام که به کسی محل نمی

به من که دنبال کمالی دویده بودم و آخرش اینجوری دادند، نه می
شد. از اون روز تا االن هزاربار فکر کرده بودم که کارم در رابطه 

 با کمالی درست بوده یا نه، و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بودم.

ای نداشتم. کسی هم نبود که باهاش درد و دل من که خیلی تجربه
یزی بگم. از اون گذشته فکر کردن شد چکنم. به هانیه هم روم نمی

ای داشت؟! نفسم رو به شکل آه بیرون به این چیزها دیگه چه فایده
دادم، از حسن داوودی خداحافظی کردم و از در دانشکده بیرون 

اومدم. هنوز یه قدم از در دانشکده دور نشده بودم که کسی صدام 
 زد:

مصطفوی! -  

هردوشون طلبکار بهم نگاه  برگشتم و با مهدی و لوکاس مواجه شدم.
کردم قضیه مهرداد از سرم باز شده، اما حضور کردند. فکر میمی

داد این طور نیست. لوکاس با طلبکاری مهدی و لوکاس نشون می
 گفت:

کار خودت رو کردی، نه؟! -  

کنه. درمونده دونستم باالخره یکی میاد من رو بازخواست میمی
 گفتم:

منظورت چیه؟ -  

زخندی زد و گفت:لوکاس پو  
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های من و منظورم چیه؟ نشستی با خودت فکر کردی این که عکس -
مهرداد همه جا پخش شده تقصیر مهرداده بدبخته، نه منی که پا شدم 

رفتم مهمونی. چیکار کنم بقیه یادشون بره؟ آهان! یک شایعه جدید 
رو فوتوشاپ کردی و پخش  هاش کنم. رفتی عکسدرست می

 کردی.

ضعیفی گفتم:با لحن   

من کاری نکردم. -  

هاش رو درهم کشید و لوکاس با لحن نیمه عصبانی گفت:مهدی اخم  

کنند کار تو بوده؟مه فکر میجداً؟! پس چرا ه -  

سرم رو پایین انداختم. عذاب وجدانی که از روز پخش شدن 
اش کرده بودم، االن داشت سراغم میومد. من به کسی ها خفهعکس

ها یک روز بعد از اینکه بابا به م اما چون عکسچیزی نگفته بود
دانشگاه اومده بود، پخش شده بود احتمال زیادی وجود داشت که یه 

ها رو پخش های من رو شنیده باشه و بر این اساس عکسنفر حرف
اش این بود که غیر مستقیم من مقصر بودم. حتی کرده باشه. نتیجه
ز خودم دفاع کنم. مهدی دادم توی این مورد ابه خودم حق نمی

 پرسید:

تو از خودکشیش خبر داشتی؟ -  

 سرم رو بیشتر پایین انداختم. با تحکم ادامه داد:

ا نه؟یاال جواب بده! خبر داشتی ی -  

باال و پایین کردم. لوکاس نچی کرد و « آره»سرم رو آروم به معنی 
 با عصبانیت گفت:

ه من فهمیدم انگار فقط گه کار من نبوده. اینجوری کبفرما! بعد می -
 تو از خودکشیش خبر داشتی.

 مهدی متفکر ادامه داد:
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های صمیمیش دونستی؟ چرا من و لوکاس که دوستاز کجا می -
دونستی؟دونیم، بعد تو میهستیم چیزی نمی  

سرم رو باال آوردم و به هر دو نگاه کردم. نوک بینیشون از سرما 
میومد. منتظر جواب به من  هاشون بخار بیرونسرخ شده و با نفس

کردند. آروم گفتم:نگاه می  

ه خدا کار من نیست.باتفاقی فهمیدم. ولی  -  

 لوکاس دستی توی موهاش کشید و کالفه گفت:

اگه کار تو نیست، پس کار کیه؟ -  

نمی دونم. من از کجا بدونم؟ -  

کردی؟خودت بودی باور می -  

لوکاس پرسید:معلومه که نه! ولی واقعا کار من نبود.   

به کی درباره خودکشی گفتی؟ -  

هیچ کس. -  

یاد اون روز افتادم. وقتی بلند در موردش حرف زدم، بابا و اویس 
ها باشه. حرفم رو تصحیح کردم:اونجا بودند؛ ولی بعید بود کار اون  

های دانشگاه به کسی نگفتم.یعنی از بچه -  

 ابروهای لوکاس به هم نزدیک شد و گفت:

کم فکر کن. اگه به کسی مشکوکی بهم بگو.یک  -  

دونم.گفتم که نمی -  

لوکاس نفسش رو با صدای بلند بیرون داد. از این که بازجوییش 
 جواب نداده بود، کالفه بود. برای اتمام حجت گفت:

ای رو که این کار رو گردم و باالخره اون پدر سوختهمن می -
سم بهت هست. وای به کرده، گیر میارم. االن برو. ولی من حوا

 حالت اگه کار تو باشه.

کرد که ناخوداگاه فکر کردم نکنه کار من بوده و جوری تهدید می
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 خودم خبر ندارم. اومدم حرکت کنم و برم که مهدی گفت:

م داشتم.هصبر کن. من یک سوال دیگه  -  

خواست این بازجویی زودتر تموم منتظر بهش نگاه کردم. دلم می
 بشه که گفت:

شما هنوز تمرین چهار درس اسفندیاری رو حل نکردید؟ -  

ته دیگه نیست؟نه هنوز. تاریخش مال هف -  

خواستم ببینم... .. ولی من تو سوال چهار گیر کردم. میچرا -  

اش رو کامل کنه، کالفه دست مهدی رو کشید و لوکاس نذاشت جمله
 گفت:

تری داریم.همبذار بعداً! االن کار م -  

ه رفت، دست مهدی رو کشید و در جهت مخالف من به بهم چشم غر
راه افتاد. قبل از این که دور بشه، به طرف من برگشت. با دو تا 
انگشت، اول به دو تا چشمش و بعد به من اشاره کرد و آروم لب 

 زد:

حواسم بهت هست. -  

با حس عذاب وجدان به سمت سلف به راه افتادم. توی سلف همه 
تند  -دند اما من دل و دماغ نداشتم. فقط تندخندیگفتند و میمی
خوردم تا غذام تموم بشه. وسط غذا هم یادم افتاد که بعد از ناهار می

 تربیت بدنی دارم و سعی کردم کمتر از همیشه بخورم.

چسب سلف، بلند شدم بعد از خوردن ماکارونی چرب و نه چندان دل
سا برخوردم که تازه تا سینی غذا رو تحویل بدم که با مهرزاد و آتو

 وارد سلف شده بودند.

 مهرزاد با دیدنم گفت:

گشت. گفت اگه دیدمت خوب شد دیدمت. اسفندیاری دنبالت می -
 بهت بگم تو وقت ناهار بری دیدنش.
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کارم داشت؟چه -  

ها حرف میزد.دونم. در مورد پروژه و ایننمی -  

یک سری  ازش تشکر کردم. ظاهرا قبل از کالس تربیت بدنی باید
زدم. اتاق استادها طبقه پنجم بود. قبالً یک بار دفتر به دانشکده می

دونستم. وقتی پشت اش رو میاسفندیاری رفته بودم و جای تقریبی
 درش رسیدم در زدم که صداش رو شنیدم:

بیا تو. -  

 آروم در رو تا نیمه باز کردم که با دیدن من گفت:

گفتم بهت زنگ بزنه.کمالی میه بمصطفوی! بیا تو. االن داشتم  -  

با شنیدن کمالی پاهام سست شد. سالم کردم، در رو کامل باز کردم 
میز استاد ایستاده بود. با دیدن من  و با کمالی مواجه شدم که جلوی

سرش رو پایین انداخت و زیر لب سالم کرد. ترس برم داشت. 
برای شناسه شنیده بودم اسفندیاری بعضی دانشجوهایی رو که می

شناختم که همین کنه. یک چند نفری رو میازدواج بهم معرفی می
کردم کارش مربوط به جوری ازدواج کرده بودند. توی دلم دعا می

 این موضوع نباشه.

اتاق اسفندیاری تقریباً یک اتاق ُنه متری کوچیک بود. از پشت 
میزش بلند شد، به طرف میز کوچیکی که گوشه اتاقش بود رفت. دو 

لیوان یک بار مصرف برداشت و قهوه ریخت. از استرس کاری  تا
هام رو به هم پیچیدم. نزدیک در اتاق و در که باهام داشت، دست

ها رو روی میز جلوی بیشترین فاصله از کمالی ایستاده بودم. قهوه
 ما گذاشت و گفت:

وقتی آدم دو تا شاگرد زرنگ مثل شما داشته باشه دیگه غمی  -
 نداره.

د و ادامه داد:خندی  
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های خوام. بچههای ترم یک، تی ِای )*( میبرای دو تا از درس -
ده زیر آزمایشگاه هم سرشون شلوغه و چون دانشگاه پول خوبی نمی

رند. وسط ترمه و سخته کسی رو گیر بیارم. نظرتون چیه؟ بار نمی
گیرید.شه براتون و هم کار یاد میهم رزومه می  

رد. خیالم راحت شده بود که کارش مربوط به منتظر به ما نگاه ک
ازدواج نبود. تی ِای شدن خرکاری محض بود اما من روی رد 

ام کردن نداشتم. به خصوص که این ترم باهاش درس داشتم و نمره
 دستش بود. جواب دادم:

بله، حتما. -  

اسفندیاری چشم از من گرفت، منتظر جواب به کمالی نگاه کرد و 
 پرسید:

؟تو چی -  

ده گفت:کمالی من و من کرد و بعد مثل کسی که دار جونش رو می  

بله. مشکلی نیست. -  

هاش رو به منم زد و گفت:اسفندیاری دست  

دیگر رو بهتر  عالیه! این فرصت هم فرصت خوبیه که هم -
 بشناسید.

چشمکی زد و با خنده چند تا برگه جلومون گذاشت. با این حرفش 
دیگه دیر شده بود. معلوم بود کمالی هم داره وارفتم. برای رد کردن 

ها رو برداشتم و زودتر از کمالی از خوره. سریع برگهحرص می
 اتاقش بیرون اومدم.

بدو به سالن تربیت بدنی برسم. پرده  -همین مالقات باعث شد بدو
ضخیم دم در رو کنار زدم و وارد شدم. سریع به طرف رختکن 

هام رو درآوردم و با جا بودند. لباسرفتم که فقط یکی دو نفر اون
شرت و شلوار ورزشی وارد سالن شدم.تی  
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سالن باشگاه، بزرگ بود و همزمان چهار تا گروه ده نفری کالس 
هایی که کنار خانم داشتند. مربی هر گروه جدا بود. من به سمت بچه

پرورش ایستاده بودند رفتم و کنارش ایستادم. همون موقع مربی 
ا همه جمع بشند و شروع به حضور غیاب کرد. محیا سوت زد ت

 غایب بود که دلیلش رو برای مربی توضیح دادم.

شروع شد. حین گرم کردن چشمم به  بعد از اون هم گرم کردن
مهرزاد و آتوسا افتاد که جهت مخالف ما بودند. مهرزاد با لبخند برام 

ه دویدن دست تکون داد که جوابش رو دادم. با سوت مربی شروع ب
های امتحان، دویدن شونزده دور در مدت کردیم. یکی از شاخص

 زمان معینی دور سالن بود.

تر از ده دور تونستم بیشمن هنوز دست و پام خشک بود و نمی
هایی که توی یک کرد یک کم از اتفاقبدوم. حداقل دویدن کمک می

تاپ و ساعت گذشته افتاده بود، دور بشم. حین دویدن ذهنم از لپ
پرید. توی حال خودم هاش به مهرداد و از مهرداد به کمالی میقسط

بودم که یکهو صحنه جلوم ناپدید شد، محکم زمین خوردم و درد 
مک پیچید. بدی توی آرنج  

ای رو شنیدم. چند ثانیه طول کشید تا به خودم بیام. صدای ریز خنده
نه آسیب مشغول بررسی آرنجم شدم که قرمز شده بود. خوشبختا

نفس زنان به من رسید و کنارم  -جدی ندیده بود. مهرزاد نفس
 ایستاد. به جایی اشاره کرد و گفت:

اون دختره پشت پا زد. -  

رد دستش رو گرفتم. یک دختر سبزه و چشم و ابرو مشکی بود که 
کرد. دست مهرزاد رو که به در حال دویدن خصمانه به من نگاه می

هام بودم تم و ایستادم. مشغول تکوندن لباسسمتم دراز شده بود، گرف
 که مهرزاد پرسید:

شناسیش؟ چه دشمنی باهات داره؟می -  
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خوان حالم رو دلیل میدونم. این روزها همه با دلیل و بینمی-
 بگیرند.

یدمش.سال باالییه. توی دانشکده د -  

 شونه باال انداختم و گفتم:

ش داشته باشم.یادم نمیاد کاری به کار -  

 مربی سوت زد و رو به ما داد زد:

بدو! -  

  

 توضیحات:

) انگلیسی عبارت شده مخفف: ِای تی)*(   teaching 
assistant  درس  ( یا دستیار آموزشی هست که وظیفه حل تمرین

 ِای تی پایه علوم و مهندسی فنی های درس بیشتر. داره عهده بر را
 دانشجوهای ندرت به و ارشد و دکترا دانشجوهای معموال که دارند

.هستند لیسانس  

با سوت مربی شروع به دویدن کردیم. مهرزاد از من جلو افتاد. 
به خاطر کمالی و این دختری که کرد و حالم ذوق می -آرنجم ذوق

معلوم نبود از کجا پیداش شده، بهم ریخته بود. بعد از حدود یک 
، ساعت و نیم، وقتی احساس کردم دیگه جونی توی بدنم نمونده

 مربی باالخره سوت زد و کالس تموم شد.

من چند دقیقه گوشه زمین نشستم تا هم یک کم جون بگیرم و هم 
رختکن یک کم خالی بشه. بعد از حدود ده دقیقه بلند شدم. جز 

رفتم. چند متری آخرین نفرهایی بودم که به طرف رختکن می
تر ام دست زد. برگشتم و با همون دخرختکن، یک نفر روی شونه

کرد. چشم و ابرو مشکی مواجه شدم که دست به سینه بهم نگاه می
 پرسیدم:
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چیزی شده؟ -  

شنیدم بهنام بهت شماره داده! -  

 مغزم هنگ کرده بود و گیج بودم. پرسیدم:

بهنام؟! بهنام کیه؟ -  

! بهنام کاظمی دیگه.خودت رو به خریت نزن -  

بهنام کاظمی از  رم مواظب باشم.ها گفته بودند پیش بهنام میبچه
تر بود. عجب وضعیتی شده بود! پرسیدم:مهرداد بدنام  

به تو چه ربطی داره؟ -  

 پوزخندی زد و گفت:

دخترشم. ما تازه کات  شناسی؟ من فریناز دوستمن رو نمی -
کشه و کردیم. هنوز دو روز هم نشده. این کات کردنمون طولی نمی

ن رابطه بکش بیرون.گردیم. پات رو از ایدوباره به هم برمی  

کرد. نه فریناز مهم بود و نه بهنام. خسته بودم و آرنجم هم درد می
به خاطر این پسره احمق، زده بود آرنجم رو داغون کرده بود. آرنج 

 رو مالیدم و گفتم:

.من به تو یا بهنام کاری ندارم -  

کنند! اومدم برم که بلند مردم هم این روزها به چه چیزهایی فکر می
 گفت:

شناسم؟ با کنی مارهای خوش خط و خالی مثل تو رو نمیفکر می -
خوای بگی کسی رو نداری و تا حاال مظلوم نمایی و مقدس بازی می

زنی.دستت به کسی نخورده اما با همه پسرها تیک می  

هایی که توی صورت آدم زده ایستادم و بهش نگاه کردم. حرف
کم داشتم  -ری بیشترند. کمهای پشت سشند، قدرتشون از حرفمی

شدم. فریناز با طلبکاری ادامه داد:از این وضعیت عصبانی می  

گن نشنیدم. اولش که فکر کردی چیزهایی رو که در موردت می -
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 دنبال کمالی افتاده بودی. باز خوب شد دستت به موقع رو شد.

 و با دلسوزی ادامه داد:

مهدیس بیچاره! -  

خوشبختانه کسی بهمون نزدیک نبود و به اطرافم نگاه کردم. 
شنید. فریناز دست بردار نبود. ادامه داد:هامون رو نمیحرف  

بعد هم مهرداد که معلوم نیست توی اون پارتی باهاش چیکار  -
گفت توی یک اتاق مچتون رو با هم گرفته.داشتی. صحرا می  

م آب دهنم رو قورت دادم. این رشته سر دراز داشت! من آدمی نبود
های مزخرف بهم بزنه. که اجازه بدم کسی جلو وایسته و حرف
 حالت تدافعی گرفتم که فریناز ادامه داد:

وقتی دیدی مهرداد طرفت نمیاد و بهت محل نمیده، خوب از دور  -
هاش رو فوتوشاپ کردی و همه جا پخش خارجش کردی. عکس

 کردی. خیلی دختر ترسناکی هستی!

د و حالت تدافعیم از بین رفت. با اینکه با این حرف ته دلم خالی ش
رسیدم که کم داشتم به این نتیجه می -هاش درست نبود اما کمحرف

ای که ها تقصیر منه و باعث و بانیش منم. قضیهپخش شدن عکس
یک سال و نیم مسکوت مونده بود، با دهن گشاد من رو افتاد. عذاب 

اد:وجدانم دوباره برگشته بود که فریناز ادامه د  

دیدی مهرداد نمیاد دانشگاه، دنبال هدف جدید گشتی و اومدی  -
 سراغ بهنام.

اش رو سمت من گرفت و با حالت تهدید آمیزی گفت:انگشت اشاره  

بزار برات روشن کنم. من و بهنام تا حاال صد دفعه کات کردیم و  -
دم بیاد بین ما. دوباره آشتی کردیم. به آدمی مثل تو اجازه نمی

 فهمیدی؟!

 فهمیدی رو محکم و بلند گفته بود. فریناز تکرار کرد:
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فهمیدی یا نه؟! -  

 خودم رو نباختم و با ته مونده جراتی که داشتم گفتم:

ات خبر آورده نگفت من شماره ازش نگرفتم؟اونی که بر -  

 با پوزخند گفت:

حت میشه گیر آورد. کاری نداره.شماره رو که را -  

ا هشدار گفت:به من نزدیک شد و ب  

مهرداد بشه. خوام آخر و عاقبتش مثلبمون. نمی ازش دور -  

با این حرف آخرین دیوار دفاعیم فرو ریخت و عذاب وجدانم چند 
برابر شد. فرینار رفت و من رو با کوله بار عذاب وجدانی که این 

اش بگیرم، تنها گذاشت. هر بالیی که کردم نادیدهچند روز سعی می
داد میومد تقصیر من بود. حاال دیگه خودم هم بهش داشت سر مهر

 ایمان داشتم.

اگه من روز مهمونی لواسون، ذهنم درگیر کمالی نبود و به خاطر 
رفتن به شرکت و عصبانیتم از مهرداد، حرف الدن رو پیش نکشیده 

افتاد. اصال اینکه الدن کی بود و ها نمیبودم هیچکدوم از این اتفاق
من چه ربطی داشت؟ من آدمی نبودم که از ضعف کار کرد، به چی

بقیه سوء استفاده کنم؛ معلوم نبود اون روز چم شده بود. حاال دیگه 
ترسیدم. لب رو گاز گرفتم که اشکم درنیاد.خودم هم از خودم می  

پچ  -کنند و پچوارد رختکن شدم که دیدم یکی دو نفر بهم نگاه می
م و بیرون زدم. گوشیم رو هام رو عوض کردکنند. سریع لباسمی

درآوردم و اینستای مهرداد رو چک کردم. آخرین بازدیدش مال پنج 
ها پخش بشه.شنبه صبح بود؛ قبل از اینکه عکس  

نزدیک دانشکده که رسیدم چشمم به شایان افتاد. ظاهرا تنها کسی که 
تونسته بود مهرداد رو ببینه، شایان بود. وسوسه شدم برم ازش در 

داد بپرسم. هنوز یک قدم برنداشته بودم که پشیمون شدم. مورد مهر
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خوام آخر و ازش دور بمون. نمی»صدای فریناز توی سرم پیچید: 
بهتر بود از مهرداد و هر چی که به اون «. عاقبتش مثل مهرداد بشه

مربوطه دور باشم. وقتی شایان پیداش شده بود، یعنی مهرداد هم 
مخالف به سمت در دانشگاه به  شد. چرخیدم و در جهتپیداش می
 راه افتادم.

 

 

 

 فصل دوازدهم

 #اویس#

 

سرم رو پایین بردم تا رو به روی محمدرضا که پشت میز نشسته 
 بود، باشم و پرسیدم:

یعنی چی که ظرفیت پر شد؟ -  

هاش رو ازم محمدرضا در حالی که سرش پایین بود و چشم
دزدید جواب داد:می  

ها کمه و تعداد زیاد. قرار شد عضویت گاهیعنی ظرفیت پره. دست -
 توی باشگاه محدودیت داشته باشه.

صاف ایستادم و بهش نگاه کردم که هم چنان سرش پایین بود. روی 
کشید. گفتم:دفتر جلوش خط و خطوط می  

ام. توی این باشگاه عضو بودم. جز اعضای قدیمیمن قبالً  -  

سه سال پیش، نه حاال. -  

جمله برگشتم. آقا مصطفی از در اتاق وارد شد و رو به سمت گوینده 
 به من گفت:

سه ساله که دیگه عضو نیستی. -  
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جا؟جوری نبود اینین چه قانون جدیدیه آقا مصطفی؟ قبالً که اینا -  

ها های چیده شده روی قفسهآقا مصطفی در حالی که سراغ زونکن
رفت گفت:می  

گی محمدرضا؟چرا راستش رو نمی -  

مدرضا نگاه کردم که سر به زیر سکوت کرده بود. هم به مح
شد گفت یک جورایی با هم ای بودیم. حتی میای و هم مدرسهمحله

رفیق بودیم. آقا مصطفی که سکوت محمدرضا رو دید، سرش رو 
 از روی زونکنی که دستش بود بلند کرد، بهم نگاه کرد و گفت:

کنیم.ما آدم سابقه دار عضو نمی -  

بیشتر سرش رو پایین انداخت و من به آقا مصطفی نگاه محمدرضا 
شنیدم. هم سن بابام کردم. از صبح تا حاال همین جمله رو مدام می
کم داشتم به  -بود و خیلی اهل مدارا و کنار اومدن نبود. کم

رسیدم. گفته بود وقتی بیرون بیام، جهنمم شروع های فرهاد میحرف
رای کار رونده شده بودم، چون سوء میشه. صبح تا حاال از همه جا ب

ای که به خاطر حمل مواد بود. ولی دیگه سابقه داشتم؛ سو سابقه
 عضویت باشگاه ورزشی زور داشت. رو به آقا مصطفی گفتم:

شناسیم. این کارها دیگه رو میما توی یک محلیم آقا مصطفی. هم -
 خوبیت نداره.

گفت: کرد و  آقا مصطفی زونکن رو سرجاش گذاشت، به من رو  

کردی، باید جا میبهوقتی که داشتی مواد جا این رو اون -
خبری داشت توی فهمیدی، نه حاال. پارسال یک از خدا بیمی

ام رو از دست کرد. نزدیک بود گواهینامهباشگاهم مواد پخش می
کنم. برو جایی که نشناسندت. این حرف بدم. دوباره ریسک نمی

 آخرمه.

ای به هردوشون نگاه کردم. وقتی بابا که مثالً من هبدون حرف دیگ
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شناسه، توی این سه سال یک بارم برای رو بزرگ کرده و می
مالقاتم زندان نیومد و حتی از وقتی که بیرون اومدم یک بارم توی 

صورتم نگاه نکرده و باهام حرف نزده، از بقیه چه توقعی میشه 
بیرون اومدم. شد کرد. بدون خداحافظیداشت! کاری نمی  

پول و به کردم. بیکار و بیاوضاع بدتر از چیزی بود که فکر می
ه افتادم. ساعت عبارت بهتر، بدون آینده بودم. به طرف محله به را

خواست به خونه برگردم. اگه بابا من رو توی سه بود و دلم نمی
زد.دید، کلی زیرلب غر میخونه می  

تر افتاد که چند تا مغازه پایینسر کوچه که رسیدم چشمم به نجاری 
از قنادی حاج بابا و اون دست خیابون بود. به طرف نجاری راه 

افتادم و سر راه به یکی دو تا از مغازه دارها سالم کردم. خدا رو 
شکر چند نفری جواب سالمم رو دادند. صدای برش چوب به گوشم 

 رسید و خنده به لبم آورد.

چوب در تکیه دادم. جای کوچیک و دم نجاری ایستادم و به چهار
جمع و جوری بود. به سید مرتضی نگاه کردم که پشت یکی از 

ها مشغول کار بود. یک قلم پشت گوشش داشت و روی تکه دستگاه
چوب توی دستش تمرکز کرده بود. با دیدن من، چوب توی دستش 

 رو کنار گذاشت و گفت:

برها؟ راه گم کردی؟خبه به آقا اویس! چه  -  

خوای سید؟شاگرد نمی -  

 خندید و گفت:

دونه؟بری چی مییک دکتر از چوب -  

 خنده تلخی زدم و جواب دادم:

ای دارم.م ازم برمیاد. گواهینامه فنی حرفههچوب بری  -  

دادند ها رو آموزش میگواهینامه رو توی زندان گرفته بودم؛ زندانی
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 کار پیدا کنند. من که بعد از بیرون اومدن دنبال خالف نرند و بتونند
هم یک چندتایی دوره گذرونده بودم؛ از بیکاری توی زندون بهتر 

 بود. دست به سینه بهش نگاه کردم و ادامه دادم:

تونم یه مدت برات کار کنم و کار یاد من خیلی تجربه ندارم اما می -
 بگیرم. مثل یک شاگرد. اگه راضی بودی استخدامم کن.

ها رو ته مغازه جا به ی که داشت چوبسید مرتضی به پسر جوون
کرد، اشاره کرد و گفت:جا می  

جا کوچیکه و کار زیاد نیست. فرزاد برای هفت پشتم بسه. این -
قدری نیست که بتونم چیزی بهت بدم.درآمدم اون  

 عینک نجاری رو به چشمش زد و ادامه داد:

رد کنی؟ چند روز پیش دنبال شاگچرا پیش حاج بابا کار نمی -
گشت.می  

 با نگاهی به در قنادی به شوخی جواب دادم:

گن پدربزرگش پارتی بازی کرده، جوری بقیه میگفتم این -
 استخدامش کرده.

سید مرتضی خندید. لبخند ضعیفی روی لبم اومد. ازش خداحافظی 
ای نبود. وارد قنادی کردم وبه طرف قنادی راه افتادم؛ انگار چاره

ها رو دور زدم و باهاش قاسم پشت دخله. ویترینشدم که دیدم َمش 
سالم و احوالپرسی کردم. َمش قاسم که دید مشتری نیست، به 

 آشپزخونه برگشت.

چشمم به کتری برقی افتاد و هوس چایی کردم. مشغول پر کردن 
کتری بودم که در باز شد و خاله زهره داخل اومد. تا چشمش به من 

 افتاد گفت:

االخره خواهرزادمون رو دیدیم. تو هم که نمیای چشم ما روشن. ب -
 یه سر به خاله پیرت بزنی ببینی تو چه حالیه.
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بخشید نشد.بسالم خاله! درگیر بودم،  -  

نه کار داری و نه درسی. درگیر چی؟ االن که -  

دکمه کتری رو زدم و پشت پیشخون ایستادم. خاله زهره بود دیگه. 
خیال نمیشد. چادرش رو مرتب بی کرد،تا داغ دل آدم رو تازه نمی

 کرد و پرسید:

کنی؟تو قنادی کار می -  

جا کار کنم. هر روز فک و خواست ایندقیقاً به همین خاطر دلم نمی
دادم. جواب دادم:دیدم و به صد نفر باید جواب پس میفامیل رو می  

خوای؟ک سر بزنم. شیرینی میینه. اومده بودم  -  

دانمارکی بده. شب مهمون دارم.آره. یه جعبه  -  

ها رفتم. خاله زهره ادامه داد:یک جعبه برداشتم و به سمت ویترین  

زنند دختر داری همینه دیگه. صبح تا شب در خونه آدم رو می -
 برای خواستگاری، میترا هم که کم خواستگار نداره.

ها داخل جعبه پرسیدم:در حال چیدن شیرینی  

خری؟ی مییاره که داری شیرینمگه داماد شیرینی نم -  

 خاله زهره پشت چشم نازک کرد و گفت:

چرا. ولی باید تو خونه آدم هم یک چیزی باشه، یک چند تا  -
ای هم بذار. مجلسی باشه.خامه  

ها اشاره کرد. به همون سمت رفتم و خاله به خاله به یکی از ویترین
اش ادامه داد:مرثیه  

ترا رو شوهر بدیم بلکه از دست این هر چی به حاجی میگم بیا می -
نه. مگه چند سالشه »گه برو و بیا و خواستگاری راحت بشیم، می

حتی از هانیه بیشتر خواهان داره.«. امبچه  

با شنیدن اسم هانیه، دستم از حرکت افتاد. این همه حرف زده بود که 
 جا برسه. چندتا دونه آخر رو هم داخل جعبه گذاشتم، به زوربه این
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لبخند زدم و با جعبه پر به طرف پیشخون رفتم. مشغول بسته بندی 
شدم و برای اینکه جلوی حرف زدن در مورد هانیه رو بگیرم، 

 پرسیدم:

کنه؟ن روزها چیکار میاز حسین چه خبر؟ ای -  

 خاله زهره با افتخار گفت:

ده. تازه فوق لیسانس گرفته. چند روزی مدرسه درس می -
خواد ده. میره دانشگاه درس میدرس نداره می روزهایی که مدرسه

ها یک شبه دکتر و دکترا هم بده و استاد دانشگاه بشه. یک سری
خونه ام، هم درسش رو میها هم مثل بچهشند. یک سریمهندس می
موفق ترند.ها کنه. اینجور آدمهم کار می  

و انگار بحث رو اشتباهی عوض کرده بودم. سریع جعبه رو پیچیدم 
به دست خاله زهره دادم تا زودتر بره اما از تعریف کردن درباره 

شکنند، خسته پسرش حسین و اینکه دخترها براش سر و دست می
شد. شنیده بودم حسین هم خواستگار هانیه بوده که به خاطر نمی

گشت!کنه. چه زود ورق برمیشغل ساده معملیش ردش می  

هاش ه از تعریف کردن از بچهباالخره بعد از ده دقیقه، خاله زهر
دست کشید و رفت. َمش قاسم با خنده از آشپزخونه بیرون اومد و 

 گفت:

گم ازش بعیده ها با خودم میشیره. بعضی وقتخدا عمر بده به هم -
 بچه حاج بابا باشه.

به حرفش خندیدم و سراغ کتری رفتم که خیلی وقت بود خاموش 
اغ دفتر حساب و کتاب روی شده بود. دوباره روشنش کردم و سر

ها سرم سوت کشید و گفتم:پیشخون رفتم. با دیدن قیمت  

ها اینجوری رفتم قیمتمثل اصحاب کهف شدم. اون وقتی که می -
 نبود.
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 َمش قاسم آهی کشید و گفت:

ای نیست. خیلی زود هممون عادت ای بابا! این که داستان تازه -
کنیم تا دوباره گرون بشه.می  

چطوره؟فروش  -  

فروش اخیرمون خوب نبوده. ولی ایام فاطمیه و عید که بشه،  -
تونی یهک نگاه به این حساب کتاب ها ره. اگه میفروش باال می

 بنداز. حاجی قرار بود یکی رو استخدام کنه اما نشد.

ها به آشپزخونه برگشت و من َمش قاسم بعد از چک کردن ویترین
ای ن چایی و چند تا شیرینی خامههم سراغ چایی رفتم. با یک لیوا

تونستم یک سر پشت پیشخون نشستم و به دفتر نگاه کردم. حداقل می
 و سامونی به اوضاع مغازه بدم.

اومدم لیوان چایی رو بردارم که دستم به خودکار خورد و روی 
زمین افتاد. دوال شدم برش دارم که دیدم زیر میز رفته. روی زمین 

. دستم رو دراز کردم که به خودکار خورد و چهار دست و پا نشستم
تر رفت. دستم رو بیشتر دراز کردم که صدای آشنایی به گوشم عقب

 خورد:

دارم و میام.دیم. چند تا شیرینی برمیمن االن قنا -  

شنیدم. حس غریبی صدای هانیه بود که بعد از سه سال داشتم می
خودکار رو آروم ام به خودکار رسیده بود. داشتم. دست دراز شده

دید. شک داشتم بلند بشم یا نه بیرون آوردم. من رو از پشت میز نمی
 که گفت:

جام احسان.تا پنج دقیقه دیگه اون -  

زد. خودکار رو توی دستم فشار دادم. بهتر داشت با تلفن حرف می
اش با خواستم بفهمه به مکالمهبود توی همون حالت بمونم. نمی

ای برداشتن جعبه به گوشم خورد. بعد از چند احسان گوش دادم. صد
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ثانیه وقتی فکر کردم به قدر کافی دور شده، آروم بلند شدم و به 
سمت آشپزخونه راه افتادم که صداش از فاصله نزدیک میخکوبم 

 کرد:

ها کجاند؟َمش قاسم، این دستکش -  

آروم چرخیدم و بهش نگاه کردم. رنگش پریده و شوکه شده بود. 
دیدنم رو نداشت. هردومون سکوت کرده بودیم. دستکش رو انتظار 

برداشتم و سمتش گرفتم. هم چنان شکه بود. دستکش رو تکون دادم 
که به خودش اومد، سریع از دستم گرفت و به سمت یکی از 

ها رفت.ویترین  

مشخص بود دستپاچه شده. توی همون سه ماهی که دور از چشم 
دونستم از قش دستم اومده بود. میبقیه با هم چت کرده بودیم اخال

خواست اینکه با احسان جلوی من حرف زده معذبه. دلم نمی
کنم خواست فکر کنه من هنوز بهش فکر میجوری باشه. دلم نمیاین

طور نبود.یا چشم من دنبالشه، در حالی که این  

قضیه من و هانیه سه سال پیش تموم شده بود. حتی اگه پای احسان 
خواستم باز هم جایی برای من، کنار هانیه نبود. میوسط نبود 

خیالش رو راحت کنم که جلوی من اینقدر عذاب وجدان نداشته باشه. 
 بهش نزدیک شدم و آروم صداش زدم:

هانیه خانم! -  

هانیه سرش رو پایین انداخت و با دست محکم جعبه رو فشرد. اون 
زدم. یکردیم، هانیه صداش مدو سه ماهی که با هم چت می

تر صدا زدنش، بهش نشون بدم قصد بدی ندارم. خواستم با رسمیمی
 ادامه دادم:

خواستم باهاتون حرف بزنم اما راستش چند روزی بود که می -
اومد. هم من، هم شما و هم بقیه خیلی خوب فرصتش پیش نمی
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خوام دونیم که بعد از دستگیری من همه چیز عوض شد. میمی
لحظه به بعد هیچ توقعی از هیچ کسی ندارم. بدونید من از اون  

های آبی سرش رو باال آورد. ناراحت بود و این خیلی راحت از چشم
شد. ادامه دادم:رنگش خونده می  

ها عوض شد، به خصوص تو. با تصمیمی که گرفتم زندگی خیلی -
دونم حرف خاله زنکی از بقیه زیاد شنیدی. دونم راحت نبوده. میمی

انتظاری ندارم جز اینکه من رو ببخشی.ازت هیچ   

سعی کردم از حالت صورتش چیزی بفهمم. ازم چشم گرفت و 
 سرش رو پایین داد. انگار قصد نداشت حرف بزنه. ادامه دادم:

اون روز با احسان دیدمتون. -  

سرش رو باال آورد و وحشت زده بهم نگاه کرد. صورتش داشت 
لش رو راحت کنم، لبخند زدم و که خیاشد. برای اینکم سرخ می -کم

 گفتم:

مبارک باشه. احسان پسر خوبیه. -  

کار من تموم شده بود. توی چنین شرایطی ازش توقع حرف زدن 
هام بد نداشتم. به طرف دخل برگشتم و امیدوار بودم از حرف

برداشت نکنه. قصد من تموم کردن همه چیز بود. هانیه هنوز همون 
بعد از چند ثانیه به خودش اومد، در جعبه  جا ایستاده بود.طور اون

 رو بست و سریع بیرون رفت.

های هانیه رو آوردم. همون به پیشخون تکیه دادم و آخرین پیام
خواستم روزی که دستگیر شدم، براش یک هدیه خریده بودم. می

 شبش یواشکی بهش بدم. براش نوشته بودم:

ده بیا توی حیاط امشب یک سوپرایز برات دارم هانیه. ساعت  -
 برش دار.

نقشه کشیده بودم توی باغچه قایمش کنم تا کسی بو نبره. شب قبلش 



 

 

 WWW.98IA3.IR 206 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

کلی در مورد اینکه کجا قایمش کنم فکر کرده بودم. لبخند تلخی 
 روی لبم نشست. هانیه هم جواب داده بود:

کنجکاو شدم، منتظرتم. -  

بودم. بعد از اون دیگه پیامی نبود. یک ساعت بعدش دستگیر شده 
«. منتظرتم»اش این بود دوباره به پیام آخر نگاه انداختم. آخرین کلمه

ها رو شد. همه پیامکلمه قشنگی بود که ظاهراً هیچ وقت عملی نمی
 پاک کردم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم.

کردم از زندان که بیرون بیام، یک زندگی جدید رو از فکر می 
بود. زندگی جدیدم از منفی صد جوری نکنم اما اینصفر شروع می
شد و حاال حاالها مونده بود تا به صفر برسه.داشت شروع می  

سراغ چاییم رفتم که سرد شده بود. دوباره آب جوش گذاشتم. داشتم 
ای گرفته و مزه کردم که در باز شد و ساجده با قیافه -چایی رو مزه

ت و شیرینی ها رفآویزون وارد شد. مستقیم به سمت یکی از ویترین
ای داخلش گذاشتم و برداشت. یک لیوان دیگه برداشتم. چایی کیسه

 روش آبجوش ریختم.

 از پشت ویترین بیرون اومد، چشمش به من افتاد که گفتم:

بیا چایی تازه دم! -  

چایی رو روی پیشخون گذاشتم. به طرف پیشخون اومد که ادامه 
 دادم:

به موقع!اشته. درست مادر شوهرت خیلی دوستت د -  

 چایی رو برداشت، فوت کرد و گفت:

دم، مادر شوهرمه.نها چیزی که اصال بهش اهمیت نمیتاالن  -  

 یک قلپ چایی خورد و پرسید:

کنی؟اینجا چیکار می -  

تصمیم دارم یک مدت اینجا کار کنم تا یک جای درست و حسابی  -
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 پیدا کنم. فعال که کفگیر من ته دیگه.

چایی دیگه خورد و گفت: سر تکون داد، یک قلپ  

کردم خواستم ازت پول قرض کنم. فکر میمن رو باش که می -
 اینایی که تو کار موادند، پولدارند.

ها رو میزد، باهاش سرسنگین ای این حرفاگه هر کسی دیگه
ام گرفت. با خنده پرسیدم:شدم اما اون لحظه فقط خندهمی  

خوای؟تو برا چی پول می -  

فت:آهی کشید و گ  

اش درازه.قصه -  

کرد. چایی رو توی دستش گرفته بود و غمگین بهش نگاه می
 پرسیدم:

چی شده؟ چرا قیافت اینجوریه؟ -  

کنند.ها هم مدام تهدیدم میازه از تربیت میام. کلی دویدم. بچهت -  

ها یعنی کی؟ این پسره؟بچه -  

ون هم که قوز باال قوزه.کی؟ مهرداد؟ نه! ا -  

گاه کردم که گوشیش رو درآورد و بعد از چند ثانیه سوالی بهش ن
 گشتن توش، گوشی رو بهم داد و گفت:

ها پخش شده.این عکس -  

اولش نفهمیدم چی دیدم اما وقتی با دقت نگاه کردم عکس همون 
پسره مهرداد رو دیدم که سرش بریده و خونی بود. صورتم رو 

 درهم کشیدم و پرسیدم:

کار کیه؟ -  

ها پخش شده مهرداد کنند کار منه. از وقتی این عکسهمه فکر می -
زد.دانشگاه نیومده. من هم بودم غیبم می  

 گوشی رو پایین گذاشتم وپرسیدم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 208 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

واقعا خودکشی کرده بود؟ -  

 سرش رو به معنی آره تکون داد و ادامه داد:

موندم چیکار کنم. -  

ولش کن. سراغش نرو. -  

کنم اگه بهش نزدیک بشم احساس میکنم. من هم همین فکر رو می -
میره.بار واقعاً میاین  

تونستم احساسش رو درک کنم اما بق کرده به چاییش زل زد. نمی
 دلم به حالش سوخت. گفتم:

تقصیر تو نیست. -  

ها بستم هیچکدوم از این اتفاقچرا، هست! اگه من دهنم رو می -
افتاد.نمی  

 آهی کشید و ادامه داد:

افتاد، افتاده.دیگه. اتفاقی که نباید میچه فایده  -  

اومد. من توی دلداری دادن خوب نبودم. کاری هم از دستم برنمی
اش رو تا ته سر کشید و لیوان چیزی نگفتم. بهش نگاه کردم که چایی

 خالی رو روی پیشخون گذاشت و گفت:

ممنون به خاطر چایی. -  

غازه رفت.ب کرد و به سمت در ماش رو روی دوشش مرتکوله  

*** 

شنیدم. دو تا مرد بودند. صداها واضح صداها رو از فاصله دور می
گند. شاید از دار و دسته سلطان بودند. یدم چی میفهمنبود و نمی

هام هنوز بسته بود. توی خواب و بیداری بودم و هنوز کامل چشم
هوشیار نشده بودم. دستم رو زیر بالشت بردم تا قاشقی رو که 

ذاشتم پیدا کنم که فهمیدم رای دفاع از خودم زیر بالشت میهمیشه ب
جا نیست.اون  
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دستی روی کمرم نشست. عرق سردی پشتم نشست و جای زخم 
جوری سمت چپ شکمم شروع به سوزش کرد. یادمه سلطان همین

یک نفر رو توی زندان خفت کرده بود. صدای مردها قطع شده بود. 
دادم.ریع عکس العمل نشون مینفسم رو حبس کردم. باید خیلی س  

دستم رو روی اون دست گذاشتم و سریع بلند شدم که صدای جیغ 
یک بچه بلند شد. به پشت سرم نگاه کردم که بچه مونس روی زمین 

به پشت افتاده بود. هول شده بودم. سریع بلندش کردم و یک نگاه 
 مختصر انداختم ببینم چیزیش شده یا نه.

هنوز توی گیجی بین خونه و زندان بودم.  سعی کردم تمرکز کنم.
بعد از نماز صبح که وسط اتاق دراز کشیده بودم، خواب زندان رو 

جام. به دختر کردم هنوز اونقدر واقعی بود که فکر میدیدم. اون
روم نگاه کردم که با موهای سیاه پریشون کوچولوی یک ساله روبه

بود. بینیش رو آروم اش نشده بهم زل زده بود؛ خوشبختانه چیزی
 فشار دادم و آروم گفتم:

مدنه؟چیه دایی؟ این چه طرز تو او -  

در جوابم آروم خندید و از خودش صدا درآورد. به اتاق به هم 
ام نگاه کردم. هنوز ذهنم عادت نکرده بود که به خونه برگشته ریخته

های و الزم نیست نگران صبح بیدار نشدن و مردن به دست نوچه
باشه. به روشنک نگاه کردم که بهم زل زده بود. لپش رو  سلطان

 بوس کردم که دوباره خندید. صدای مونس از هال اومد:

دایی رو بیدار کردی؟ -  

با این بیدار کردنشون! زهرترکم کردند. در نیمه باز اتاقم رو کامل 
 باز کرد و با دیدن ما که توی رختخواب بودیم گفت:

ه داییش میره.حالل زاده ب گنچقدر شبیه همید. می -  

خندیدم و روشنک رو تکون دادم که خندید. بلند شدم تا بچه رو دست 
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ین پهن کرده بودم، جمع کنم. به مونس بدم و جام رو که کف زم
رفت. مونس به زور از بغلم ام چنگ زده بود و بغلش نمیپیرهن

گرفت. موقع دادنش پیراهنم باال رفت و چشم مونس روی سمت چپ 
شکمم ثابت شد. چشم من به اون جای زخم ده سانتی متری افتاد که 

 سریع پیراهنم رو پایین دادم.

دید، دیده بود. در سکوت به مونس نگاه کردم. چیزی رو که نباید می
گشاد بود پرسید: -هاش گشادمونس که چشم  

اون چیه؟ -  

 یک یادگاری فراموش نشدنی از زندان! جواب دادم:

هیچی. -  

خوابم شدم تا مونس بره. از گوشه چشم جمع کردن رخت مشغول
دیدم مونس ایستاده و خیال بیرون رفتن نداره. پتوی تا شده رو می

روی تشک گذاشتم و به سمتش چرخیدم. منتظر توضیح از طرف 
کرد. دست برد و پیراهنم من بود. جلوش ایستادم که هنوز نگاه می

شد و تا پایین کلیه شروع می رو باال داد. جای زخم از جایی نزدیک
 ادامه داشت. مچ دستش رو گرفتم و پیراهن رو پایین دادم که گفت:

کی اینجوری شده؟ توی زندان؟ -  

 صدای مامان اومد:

دی؟خودت هم مون مونس؟ رفتی صداش بزنی، -  

قیافه مونس جوری بود که انگار بعد از بیرون رفتن از اتاق قرار 
هش کردم:بود به همه بگه. ازش خوا  

به مامان نگو. -  

ابروهای مونس شکل هالل ماه دراومد و نگران بهم نگاه کرد که 
 توضیح دادم:

کنند.نه. حلوا که قسم نمیمونس! اونجا زندا -  
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به لطف همین زخم بود که یادگرفته بودم نباید با دار ودسته سلطان 
هاش دلسوز شد و گفت:در بیفتم. چشم  

شد یک کاری کرد گرفتیم میحسابی می شاید اگه وکیل درست و -
 نری زندان.

گرفتید نتیجه یکی بود. من مجرم بودم گرفتید، چه نمیچه وکیل می -
 مونس.

بهم عاقل اندر سفیه نگاه کرد. همه انتظار داشتند بگم اشتباهی شد یا 
 جای یکی دیگه گرفتنم اما واقعیت این نبود. ادامه دادم:

ود. این انتخاب خودم بود.چ راه فراری نبمن واقعا جرم کردم. هی -  

مونس هنوز قانع نشده بود. بدون هیچ حرفی پشت سرم از اتاق 
م، به سمت آشپزخونه بیرون اومد. بعد از آب زدن به دست و صورت

هایی درهم رفتم. به محض ورود من، بابا بدون سالم کردن و با اخم
ی صبحونه بیرون اومد. یونس پشت میز آشپزخونه داشت دولپ

  اش شیر بده. کرد با شیشه به بچهخورد. مونس هم سعی میمی

 پشت میز نشستم که مامان برام چایی گذاشت و گفت:

دیشب تقی رو دیدم. گفت یک چند شب دیگه برای هانیه  -
 خواستگار میاد.

 لقمه پنیر گرفتم و توی دهنم گذاشتم. مونس گفت:

خواستگار که همیشه میاد. -  

های هانیه است.این یکی جدیه. یکی از همکالسیانگار  -  

خیال گفتم:لقمه رو قورت دادم و بی  

مبارکشون باشه. -  

 مامان با ناراحتی گفت:

.از دستمون رفت. دختر خوبی بود -  

 یونس با دهن پر گفت:
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د. اوف! بیا و ببین!از این دخترها زیادن -  

 من و مونس خندیدیم که مامان گفت:

ره.برای عطیه دست بجنبونیم از دستمون نحداقل باید  -  

و امیدوار به یونس نگاه کرد. یونس که نگاه خیره مامان رو روی 
 خودش دید گفت:

 -خیال شو. اون هم هیچکی نه و اون جیغمادر من، ما رو بی -
ها برای من نگیر.جیغو، از این لقمه  

 و یک لقمه بزرگ نون و پنیر دهنش گذاشت. مامان اصرار کرد:

چرا؟ دختر خوبیه که. -  

فهمیدم دختر خوب یعنی چه؟گه من میهللا اکبر! ا -  

ام گرفت. یونس کش و قوسی به بدنش مامان اخم کرد که من خنده
 داد و گفت:

کنه تا من برم بخوابم دیگه. دیشب شیفت بودم. کسی صدام نمی -
 شب.

 همون طور که داشت بیرون رفت مامان گفت:

خوره.ه تو میقد و باالت. عطیه قدش هم ب برو مادر. قربون -  

یونس به مامان چشم غره رفت که خنده من و مونس رو درآورد. 
 بعد از رفتنش مامان رو به ما گفت:

اگه ولش کنم پس فردا با یکی از این دخترهایی که معلوم نیست از  -
دزدند خونه میاد.کجا میاند و قاپ پسرم رو می  

جا کرد و گفت:بهجا مونس روشنک رو توی بغلش  

م صف نکشیدند قاپ پسرت رو بدزدند.هحاال دخترها  -  

 من گفتم:

خوان قاپشون دزدیده بشه.پسرها خودشون می -  

کرد گفتم:و رو به روشنک که به من نگاه می  
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مگه نه دایی؟ -  

صداهای نامفهومی از خودش درآورد و توی بغل مونس با 
:جا شد که مونس گفتبهخوشحالی جا  

کنه. بغل خواهر شوهرهام که اصال عجیبه باهات غریبی نمی -
 نمیره.

 بلند شدم که مامان سریع از من پرسید:

کجا؟! قنادی؟ -  

 چه زود خبر پخش شده بود. پرسیدم:

کی گفته؟ خاله زهره؟ -  

خوای توی قنادی کار کنی؟می -  

جام تا یک کاری گیر بیارم.فعال اون -  

ای ندارم. چشم دونست چارهد ولی خوب میقیافه مامان ناراضی بو
ها افتاد. برای چایی گذاشتن توی من به یک فالسک روی کابینت

قنادی خوب بود. از َمش قاسم شنیده بودم که ساجده بیشتر روزها 
زنه. مطمئن بودم ساجده هم مثل من بعد از دانشگاه به قنادی سر می
د.ای خوشش میااز چایی دم شده بیشتر از کیسه  

مشغول شستن فالسک شدم و به مامان و مونس نگاه کردم که 
« دختر خوب»حواسشون به من نبود. داشتند برای یونس دنبال 

های گشتند. خوشبختانه ساجده توی لیستشون نبود. چشمم به چوبمی
دارچین افتاد و چندتایی برداشتم. امیدوار بودم ساجده هم مثل خودم 

باشه.چایی دارچینی دوست داشته   

*** 

سرم رو از روی دفتر حساب قنادی بلند کردم و کش و قوسی به 
ام به َمش قاسم افتاد که به سختی بدنم دادم. از پشت پیشخون، چشم

آورد. بلند شدم و به چند سینی شیرینی رو از آشپزخونه باال می
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 کمکش رفتم. َمش قاسم گفت:

. یک چند وقتیه دست تنهاییم.خدا تو رو رسوند -  

ها رو بچینه. دوباره به آشپزخونه برگشت. به کمکش کردم شیرینی
ها تا حدی سر و سامون بخشیده بودم. خمیازه کشیدم بحساب و کتا

و به سمت کتری رفتم تا چایی بذارم. بعد از ظهر بود و حسابی 
کارهای بدون هیجان دونستم به درد این ام سر رفته بود. میحوصله

خورم.نمی  

ک چایی خشک ریختم. ساجده رو دو روزی بود که ندیده داخل فالس
بودم. هنوز فرصت نکرده بود از چایی دارچینی تازه دمی که 

کنم بخوره. همون موقع در قنادی باز شد و صدای خنده و درست می
حرف زدن چند تا دختر توی قنادی پیچید. سر چرخوندم و با دیدن 

الل زاده بود که به محض ساجده بینشون لبخند زدم. انگار حسابی ح
که فکرش رو کردم سر و کله اش پیدا شد.این  

ها اشاره کرد و رو به سه دختر دیگه گفت:ساجده به ویترین  

ب بیارم.خواید بردارید. بذارید بشقامی از هر کدوم -  

ها رفتند. ساجده با دیدن من سالم دخترها با ذوق به سمت ویترین
بشقاب شد و رو به من گفت:کرد و مشغول برداشتن چندتا   

چایی هست؟ بیرون یخ زدیم! -  

 ـ آره. همین االن آماده میشه. چه خبره؟

تاپم شیرینی میدم.ید لپدارم به مناسبت خر -  

 خندیدم و گفتم:

بخشی؟از کیسه خلیفه می -  

:ام گرفت و گفتمپشت چشم نازک کرد که بیشتر خنده  

پس باالخره گنج پیدا کردی! -  

سریع تغییر کرد. آهی کشید و گفت:صورتش   
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نه! قسطی خریدم. -  

 یکی از دخترها پرسید:

تونیم برداریم؟از کدوم می -  

 ساجده سرش رو چرخوند و گفت:

واستید.از همشون. از هر کدوم که خ -  

 آروم گفتم:

نگفتم کیسه خلیفه است. -  

بار بهم چشم غره رفت. یکی دیگه از دخترها با ذوق گفت:این  

ی! بیا از اون یکی هم برداریم. خوشمزه به نظر میاد.آت -  

ها دور شد و من سراغ چایی رفتم. پنج تا چایی ساجده با بشقاب
رداشتم. به ریختم. چهار تا رو برای دخترها بردم و یکی رو خودم ب

طرف در قنادی رفتم و بیرون دم در ایستادم. یک بعد از ظهر 
. به چهارچوب در قنادی تکیه پاییزی با آسمون ابری و گرفته بود

خوردم به اطراف چشم چرخوندم.دادم و همون طور که چایی می  

به مردمی که در رفت و آمد بودند نگاه کردم؛ مردمی که سرگرم 
های دیگه مثل زندگی روزمره بودند. نزدیک قنادی حاج بابا مغازه

قع نجاری، سوپری و مغازه یدکی لوازم خودرو بود. معموالً این مو
شد.روز این ناحیه شلوغ می  

یک قلپ چایی خوردم و به این فکر کردم که من اهل این زندگی 
سر و صدا نیستم که صبح تا شب به مغازه بیام و چیزی آروم و بی

کرد. صدای خنده دخترها بلند شد و ام میبفروشم. خیلی زود خسته
یر!به اون سمت چشم چرخوندم. یاد ایام دانشجویی و جوانی بخ  

کرد ماجرایی رو توضیح بده و بقیه بهش معلوم بود ساجده سعی می
خندیدند. لبخند زدم و سرم رو برگردوندم. ناگهان صدای فریاد از می

یا »ای که بلند زدهته دل یک مرد و به دنبال اون صدای وحشت
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گفت به گوشم رسید.می« ابالفضل  

یکی دو تا از خشکم زد. سر چرخوندم و به بقیه نگاه کردم. 
دارها بیرون اومده بودند. هر چی بود اتفاق بدی افتاده بود. به مغازه

خودم اومدم و لیوان چایی رو پایین روی زمین گذاشتم. سرم رو به 
هوای پیدا کردن منبع صدا چرخوندم که ماهان صاحب سوپری 

 کناری با ترس گفت:

از طرف نجاریه. -  

و گفت:پیرمرد مغازه بغلی پشت دستش زد   

یا پیغمبر! -  

و به سمت مغازه نجاری پا تند کرد. بدون معطلی به سمت مغازه 
ها جلوی چشم من اومد. جای خطرناکی نجاری دویدم. تمام دستگاه

رفت. فقط توی دلم دعا بود و احتمال اتفاق افتادن هر چیزی می
کردم طرف زنده باشه.می  

ها یکی از دستگاه زودتر از پیرمرد به مغازه رسیدم. خون روی 
ریخته بود. جلو رفتم و سید مرتضی را دیدم که روی زمین نشسته 
بود و با رنگ پریده و نفس زنان دست راست پر از خونش رو از 

 مچ نگه داشته بود.

های بیرون زده از ترس کنارش نشسته فرزاد شاگردش هم با چشم
سه تا  بود. جلوی سید مرتضی زانو زدم و دستش رو بررسی کردم.

تونست خیلی بدتر از این باشه. باید هاش قطع شده بود. میاز انگشت
فرستادمش. کار گرفتم و به بیمارستان میجلوی خونریزی رو می

ای بود. رو به فرزاد کردم و گفتم:ساده  

های اولیه ندارید؟جعبه کمک -  

با بهت به دست خونی زل زده بود. محکم به بازوش زدم تا به 
اد و داد زدم:خودش بی  
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های اولیه!جعبه کمک -  

با داد من سریع بلند شد و دست و پا لرزون به سمت ته مغازه رفت. 
به سید مرتضی نگاه کردم که به من نگاه کرد و با صدای لرزون و 

 با التماس گفت:

هام!بچه -  

یشه. همه چیز درست میشه.نترس سید. چیزی نم -  

اگه من نباشم. -  

گفتم: اش نگاه کردم ودههای ترسیبه چشم  

به من نگاه کن سید. به من نگاه کن و نفس عمیق بکش. همه چیز  -
درست میشه. حتی ممکنه انگشت هات رو بشه پیوند زد و دستت 

 مثل قبل میشه. به من نگاه کن و نفس عمیق بکش.

معموال توی چنین مواقعی مصدوم ممکن بود از ترس غش کنه. باید 
کشید. با صدای همهمه مردم سرم رو س عمیق میموند و نفآروم می

شدند.کم دم مغازه جمع می -به سمت در مغازه چرخوندم. مردم کم  

به سید نگاه کردم که به دستش زل زده بود و به سختی نفس  
کشید. صورتش از درد درهم رفته بود و عرق از کنار صورتش می

برگشت، مشغول راه افتاده بود. به محض اینکه فرزاد با جعبه 
ضدعفونی کردن دستم و پانسمان شدم. بعد از تموم شدن پانسمان، 

سید رو روی پانسمان گذاشتم و گفتم: دست دیگه  

فشارش بده تا خونریزی کم بشه. دست هم باالتر از قلبت بگیر.  -
جوری.این  

محل دست رو تنظیم کردم. سید حسابی رنگش پریده بود ولی 
بل شده بود. بهش لبخند زدم تا از ترسش کم هاش منظم تر از قنفس

تونست بروز بده. به مردمی که دم بشه. معلوم بود درد داره و نمی
 در جمع شده بودند نگاه کردم و گفتم:
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د برسونیمش بیمارستان.کی ماشین داره؟ بای -  

 اون پیرمرد سریع گفت:

االن میارم. -  

هاش افتاد دوست و از بین جمعیت بیرون رفت. چشم من به ساجده و
کردند. رو به جمعیت مردها که نگران و ترسان به صحنه نگاه می

 گفتم:

ها رو هم ببرید بیرون.خانم -  

ها شد. کردن جمعیت و دور کردن خانمیک نفر مشغول پراکنده
فرزاد به سید مرتضی کمک کرد از روی زمین بلند بشه و من به 

آورد، کنم. اگه شانس میها رو پیدا سمت دستگاه رفتم تا انگشت
تونست موفقیت آمیز باشه. خوشبختانه سریع پیداشون پیوندشون می

های اولیه رفتم تا یک چیزی برای کردم. به طرف جعبه کمک
 حملشون پیدا کنم.

پیرمرد برگشت، زیر بازی سید رو گرفت و به سمت ماشین برد که 
 سید رو به من گفت:

تو هم بیا اویس. -  

دادم و گفتم: سرم رو تکون  

ید. برو تو ماشین بشین. یادت نره نفس عمیق بکشی.میام س -  

های جدا از هم گذاشتم. ها رو با دستکش توی پالستیکسریع انگشت
رسید. شد، به بقیه آسیب نمیشون دچار مشکل میاینجوری اگه یکی

 فرزاد کنار من اومد و گفت:

راستی اویس! -  

هاش روی امه بده اما چشمبهش نگاه کردم که حرفش رو اد
ها زوم شده بود. تکرار کردم:انگشت  

راستی چی؟ -  
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دستش رو جلوی دهنش گرفت، عق زد و به سمت دستشویی دوید. 
وقت معطل کردن نبود. سریع به سمت ماشین پیرمرد رفتم. به 

خوره ترین بیمارستانی که می دونستم به درد اینکار مینزدیک
شدیم تند و تند شرایط رو توضیح نس میرفتیم. وقتی وارد اورژا

ها رو بهشون دادم. حس یه پزشک واقعی رو داشتم.دادم و انگشت  

این حس زیاد طول نکشید. پرستاری من و پیرمرد رو که فهمیده 
بودم اسمش آصفه بیرون کرد تا خودشون اقدامات الزم رو انجام 

س خوبی بدند. رونده شدن از اتاقکی که سید مرتضی توش بود، ح
ها دور بمونم.کرد دکتر نیستم و باید از ایننداشت. بهم یادآوری می  

گفت و من کنار آصف توی راهرو ایستادم. اون با تسبیحش ذکر می
کردم که در حال دویدن به این به پرستاری و دکترهایی نگاه می

طرف و اون طرف بودند. بوی بیمارستان، بهترین بویی بود که 
تونستم بهش فکر کنم.توی زندگیم می  

تونستم اعتراف کنم بعد از سه سال، پانسمان سید مرتضی لذت می
بخش ترین کاری بود که انجام داده بودم. کمک به بیمارها و حل 

شون به خصوص اگه کاری شبیه به جراحی باشه، مشکالت پزشکی
داد. آصف رو به من گفت:ته دلم رو قلقلک می  

شه؟خوب می -  

دونم. دکتر باید نظر بده ببینه ها رو نمیولی انگشت حالش آره -
 میشه پیوند زد یا نه. به کسی زنگ زدید؟

ها گفتم به برادرش خبر بدند.به بچه -  

دست به سینه کنار آصف منتظر موندم و سعی کردم ذهنم رو روی 
ام متمرکز کنم که ممکنای به جز پزشکی و آرزوهای غیرچیز دیگه

وی بیمارستان کار سختی بود. ربع ساعت بعد، سید با وجود بودن ت
دوون و هراسون وارد اورژانس  -مجتبی برادر سید مرتضی، دوون
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 شد و آصف زحمت کشید و به جای من وضعیت رو توضیح داد.

من روی یک نیمکت نشستم و با حسرت به کارکنان اورژانس زل  
ام بود قهزدم. گول زدن خودم فایده نداشت. پزشکی کار مورد عال

ام بود و تونستم دوباره از نو شروع کنم. نزدیک سی سالهولی نمی
 برای شروع دوباره خیلی دیر بود.

تونم از طریق پزشکی پول یاد حرف فرهاد افتادم که گفته بود می
خوبی دربیارم. مگه درمان کردن خالفکارها با درمان کردن بقیه 

که مردم رو جدا از هر  خوردیممردم چه فرقی داشت؟ ما سوگند می
 -کم و آروم -جنس و نژاد و کاری که کردند درمان کنیم. وسوسه کم

کرد.آروم به دلم راه باز می  

با دیدن دکتر که از اتاقک سید مرتضی بیرون میومد، افکارم رو به 
طور موقت کنار گذاشتم، بلند شدم و به طرفش رفتم. سید مجتبی و 

رو به من گفت: آصف هم همراهم اومدند. دکتر  

ها رو میشه پیوند زد. اقدامات اولیه خوب بوده. دو تا از انگشت -
ها بشه. من توضیحات اولیه رو در مورد ممکن بود بدتر از این

 جراحی به مصدوم دادم. همراهش کدومتونید؟

 سید مجتبی سریع گفت:

من! برادرشم. -  

اه من بیایید.برای توضیحات اضافه همر -  

همراه دکتر رفت و آصف با خنده رو به من گفت:سید مجتبی   

ذشت. دستت درست جوون.گخدا رو شکر به خیر  -  

جونی روی لبم شکل گرفت؛ این هم دلیلی که نیاز داشتم. خنده بی
پزشکی بیشتر از شغل، برای من عشق و عالقه بود و خیلی سخت 

 بود که بخوام ازش بگذرم.
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 فصل سیزدهم

 #مهرداد#

 

دانشکده خیلی شلوغ بود. انگار همه دانشگاه اونجا جمع شده البی 
بودند. آروم و بی سروصدا وارد شدم. اولین کسی که توجهش بهم 

هاش ایستاده بود و با دیدن من زیر جلب شد، ساجده بود. کنار دوست
ها بهم جلب شد و همه بهم زل کم توجه -خنده زد. با خنده اون، کم

ها رو از دور و اطراف بشنوم:تونستم زمزمهزدند. می  

های اون چنانی میومد این همونی نیست که تا دیروز با ماشین -
 دانشگاه؟

خودکشی کرده. خوشی زده زیر دلش، رفته -  

نستا که خودکشی نیست که، جلب توجهه! مثل اونی بود توی ای -
خوام خودکشی کنم.گفت میهر دفعه می  

رسید. لوکاس و به گوش میهای ریزی از همه طرف صدای خنده
های لوکاس از عصبانیت مهدی از بین جمعیت به طرفم اومدند. اخم

 در هم رفته بود. مهدی با تعجب گفت:

گفت به خاطر الدن خودکشی کردی. راسته؟ساجده می -  

 لوکاس با عصبانیت گفت:

به خاطر یه -  

به خاطر یک دختر احمق خودکشی کردی؟ کسی که قالت گذاشت و 
دی؟!زنم جواب نمیت؟ چرا هر چی زنگ میرف  

همون موقع چشم من به بنر بزرگی افتاد که اون طرف البی نصب 
هم نشون داده بود. با دیدن شده بود. بنِر همون عکسی بود که شایان ب
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موندن نداشتم. چرخیدم تا ام حالت تهوع گرفتم. طاقت سر بریده شده
ما دیدم پاهام به زمین از همون راهی که اومده بودم، برگردم ا

تونم تکونش بدم.چسبیده و نمی  

شد و تقالی من برای ها بیشتر و بیشتر میها و زمزمهصدای خنده 
ای نداشت. صدای غرولندهای لوکاس و حرکت دادن پاهام هیچ نتیجه

رسید. صدای باز خنده ساجده لحظه به لحظه بلندتر به گوشم می
صدای مامان بلند شد:شدن دری اومد و به دنبال اون   

بلند شو. سر ظهره. -  

هام باز قبل از اینکه بفهمم چرا صدای مامان از دانشکده میاد، چشم
 شد. مامان به زور پتو رو از روم کشید و گفت:

ونه افسردگیه.پاشو. توی تخت موندن نش -  

دستم رو به پیشونی پر از عرقم کشیدم و طاق باز خوابیدم. صدای 
خراش ساجده هنوز توی گوشم گوش لوکاس و خنده بلند و عصبانی

کرد گفت:بود. مامان در حالی که پنجره اتاقم رو باز می  

ره بدو. پاشو باهاش برو.بات داره میبلند شو. با -  

شد و بین هام رو روی هم گذاشتم. هنوز مغزم داشت لود میچشم
شته، همش دانشکده و اتاقم در رفت و آمد بود. تمام این یک هفته گذ

همین خواب یا مشابه این خواب رو دیده بودم. یک بخش از ذهنم 
خوشحال بود که همه چی یک خواب بوده و یک بخش دیگه ذهنم 

اش رو باور کرده بود و باعث شده بود که االن حس و حال بدی همه
ها پیدا کرده داشته باشم؛ همون حس گنگی که بعد از پخش عکس

اومده بود. بودم، دوباره به سراغم  

 بلند شدم و روی تخت نشستم. مامان رو به من گفت:

کتر دربندی میاد باهات حرف بزنه.پاشو. امروز د -  

خواد. من حالم خوبه.نمی -  
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دونستم حالم خوب نیست اما دوست نداشتم با اون مردک خودم می
کرد و همه چیز رو کف پیری که همیشه عاقل اندر سفیه نگاه می

گذاشت، حرف بزنم. بلند شدم تا دوش بگیرم و از شر دست پدرم می
 پیراهنم که از خیسی عرق به بدنم چسبیده بود، خالص بشم.

هام رو از کمد برداشتم و به مامان نگاه کردم که نگاهش روی لباس
کنم. مچ بند دستم ثابت شده بود. حواسش نبود دارم بهش نگاه می

عنت فرستادم و گفتم:ها لتوی دلم به باعث و بانی پخش عکس  

رم حموم.من دارم می -  

 مامان نگاهش رو باال آورد و گفت:

ینه.گم میز صبحونه رو بچمادر. زودباش. به سیمین می باشه -  

صبحونه؟! مگه نگفتی سر ظهره؟ -  

داد. مامان همون به ساعت نگاه کردم که هفت صبح رو نشون می
رفت گفت:طور که سمت در می  

یا سر میز.بگفتند سحر خیز باش تا کامروا بشی، زودباش از قدیم  -  

صدای بستن در اومد و من به سمت حمام رفتم. قبال که کسی از 
م اما آوردخودکشیم اطالعی نداشت، مچ بندم رو موقع خواب درمی

االن که همه فهمیده بودند، مجبور بودم بیست و چهار ساعته به دستم 
ها، شرکت نرفته بود و وقت و عکس ببندمش. مامان از بعد از پخش

اومد. اصال وقت بدون در زدن، برای سرکشی به من، به اتاقم میبی
های روی مچم بیفته.دوست نداشتم چشمش به بریدگی  

روی کمدم ایستادم و با یک حوله از حمام بیرون اومدم، روبه
شایان از جا پریدم. به « سالم»هام شدم که با مشغول پوشیدن لباس

طرفش سر چرخوندم که لبه پنجره اتاقم نشسته بود. مچ بند رو روی 
 مچم بستم و گفتم:

کار جا چیزهره ترک شدم. قبال از اومدن یک صدایی بده. این -
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کنی؟می  

کرد. های شلوارش بازی میشایان جواب نداد. با زیپ یکی از جیب
 به نظر ناراحت میومد. پرسیدم:

شدند؟ ناسالمتی پنج شنبه است. با  چی شده امروز همه سحرخیز -
ها بیرون نرفتی؟بچه  

 آهی کشید و جواب داد:

خوام به مهرداد سر نه. مهدیس با کمالی رفته کوه. منم گفتم می -
 بزنم و پیچوندمشون. حوصله خونه موندن رو هم نداشتم.

شد، با صدای بلند در اتاقم باز شد و مامان در حالی که وارد می
 پرسید:

حموم بیرون اومدی؟ از -  

خواست مطمئن رفتم، وضع همین بود. میهر بار که به حموم می
هوای های بیبشه توی حموم کار دست خودم ندادم. این سرکشی

رفت. در پشت سرش بسته کم روی اعصابم می -مامان داشت کم
 شد. با حرص گفتم:

مادر من، در بزن! -  

ف من با خوشرویی به چشمش به شایان افتاد و بدون توجه به حر
 شایان گفت:

جایی؟ کی اومدی؟تو هم این -  

شایان از لبه پنجره پایین اومد و مودبانه سالم کرد. مامان ازش 
 پرسید:

ادرت چطوره؟ خیلی وقته ندیدمش. از انگلیس برنگشته؟حال م -  

ره اسپانیا. شاید برای عید نه. گفت برای کریسمس با شوهرش می -
 نوروز بیاد.

ان سرتکون داد و گفت:مام  
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هم خبر بده. دلم براش تنگ شده.هر موقع اومد ب -  

 و بعد رو به هر دومون گفت:

اس. زودتر بیاید.میز صبحونه آماده -  

همون موقع در اتاقم دوباره باز شد، مهرسا با یک دسته گل وارد 
 اتاق شد و با خوشحالی گفت:

رستاده!ببین آذین جون دوباره چی ف -  

ام غریدم:های به هم فشردهالی دندونهباز ال  

در بزنید. صدبار! -  

مهرسا دسته گلی رو که دیروز آذین فرستاده بود، از توی گلدون 
کنار تختم برداشت و دسته گل جدید رو به جای اون گذاشت. مامان 

هاش برق زد و گفت:ها، چشمبا دیدن گل  

ایه.دختر با سلیقه -  

 مهرسا گفت:

خیلی دوستش داشتم. توی این یک هفته خیلی به هم آره. من که  -
 نزدیک شدیم.

هام رو توی حدقه چرخوندم و از اتاقم بیرون اومدم. مامان و چشم
مهرسا هنوز توی اتاقم مشغول حرف زدن در مورد آذین و دسته 

ها پله فرستاد. شایان با خنده دنبالم ازهایی بودند که هر روز میگل
 پایین اومد و گفت:

دیده به دل مادرت نشسته.انگار این دختره ن -  

 نفسم رو پوفی بیرون دادم و گفتم:

از همون روزی که مهرسا به آذین گفت چه اتفاقی افتاده، هر روز  -
فرسته تا مثال من رو به زندگی امیدوار کنه.یک دسته گل می  

ای رفتم که توی ریز خندید و من به سمت میز صبحونه -شایان ریز
سمت چپی چیده شده بود. سیمین آخرین ظرف رو روی میز سالن 
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گذاشت و سینی خالی رو برداشت. شایان با دیدن میز رو به سیمین 
 گفت:

ه! سیمین خانم چه کرده.ب -به -  

سال و نسبتاً تپلی بود خندید و سیمین، زن آقا کمال که یک زن میان
 گفت:

خواید، آقا شایان؟ای نمیچیزی دیگه -  

ها هم زیاده.نون. همیننه. مم -  

رفت رو به شایان گفت:وقتی سیمین داشت از سالن بیرون می  

مونید؟برای ناهار می -  

آره. -  

کنم.ری درست میپس سوپی رو که دوست دا -  

نشست گفت:شایان خندید، در حالی که رو به روی من می  

مادرم برای من غذا درست کرده. سیمین بیشتر از -  

و گفتم: نون رو برداشتم  

شند. اگه ازشون بخوای، به فرزندی قبولت اتفاقاً بچه دار نمی -
کنند.می  

 شایان خنده تلخی کرد و گفت:

ن. حالم قاطی پاتیه.بیا امروز بریم بیرو -  

خاطر مهدیس؟ چی شده؟ به -  

شایان با اومدن مامان و مهرسا نتونست حرفی بزنه. همون موقع هم 
ک سر کوچه برگشته بود، وارد سالن شد و بابا که از دویدن توی پار

به سمت اتاقشون رفت تا دوش بگیره. بعد از صبحانه، من و شایان 
چرخیدیم. شایان روی تختم کنار هم نشسته بودیم و توی گوشی می

های گره خورده صفحات گوشیش تر بود و با اخمحوصلهاز من بی
کرد.رو باال و پایین می  
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ر زنگ زده بود و پیام و ویس فرستاده بود. لوکاس برای هزارمین با
یاد خوابم افتادم و حرفی که توی خواب بهم زده بود. گفته بود ساجده 
بهش گفته به خاطر الدن خودکشی کردم. مغزم توی این مدت انواع 

ها رو تولید کرده بود و هر بار، اسم الدن توی هر و اقسام کابوس
 کدومشون میومد.

اد. ساجده در مورد الدن یک چیزهایی یهو ترس به دلم افت
دونست. اگه توی دانشکده دهن لقی کرده باشه و چیز نامربوطی می

 گفته باشه، چی؟ به نیم رخ شایان نگاه کردم و پرسیدم:

ورد من توی دانشکده پخش نشده؟مچیزی جدیدی در  -  

 شایان بدون اینکه به من نگاه کنه گفت:

های قبلیه.ه و حرفهای فوتوشاپ شدنه. همون عکس -  

در مورد الدن چی؟ -  

شناسه.نه بابا! کسی الدن رو نمی -  

ها کار کی بوده؟معلوم نشد پخش عکس -  

گفت کار ساجده است ولی هنوز تحقیقاتش هنوز نه. هوشنگ می -
گفت چند تا مدرک پیدا کرده که انگار کار خودشه کامل نشده. می

 ولی هنوز صد در صد مطمئن نیست.

کشید و ادامه داد: آهی  

این روزها هم این دختره خیلی زیاد دور و بر کمالی پیداش میشه.  -
کنه. عالوه بر به بهونه تی ِای و این چیزها بهش چسبیده و ولش نمی

 مهدیس، اعصاب منم خورد کرده.

 گوشیم رو روی میز کنار تخت گذاشتم که شایان ادامه داد:

ک شدند. پسره اهل دوستی و این مهدیس و کمالی خیلی به هم نزدی -
چیزها نیست. مطمئنم همین روزها پیشنهاد خواستگاری و ازدواج 

 میده.
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پرسیدم: ها بغض داشت.لحن شایان موقع گفتم این حرف  

س و کمالی به هم برسند؟خواستی؟ که مهدیه تو همین رو نمیمگ -  

 نفس عمیقی کشید و گفت:

و ببینم که مهدیس داره با یک نفر تونم وایستم آره. ولی فهمیدم نمی -
کنم که اگه ازدواج مهدیس کنه. دارم به این فکر میدیگه ازدواج می

 قطعی شد، از ایران برم.

مطمئن بودم هیچ کس این روی شایان رو ندیده بود. از بچگی که به 
شناختیم، رابطمون همین دیگه رو میواسطه دوستی مادرهامون هم

رفتیم. ع بدبختی و غصه سراغ همدیگه میجوری بوده. همیشه موق
های مچ دستم رو دیده بود هایی بود که بریدگیشایان جز معدود آدم

 و از باز کردن مچ بندم جلوش ترسی نداشتم.

در اتاقم باز شد و مهرسا با سینی پر از میوه وارد شد. چشم از 
 شایان گرفتم و بهش توپیدم:

بزن! است؟! قبلش در مگه اینجا طویله -  

ترسیدی خلوتتون رو بهم بزنم؟باشه بابا! می -  

و با نگاهی شیطنت بار به من و شایان نگاه کرد که کنار هم روی 
 تختم نشسته بودیم. شایان بالشت رو سمتش پرت کرد و گفت:

های مزخرف رو می بینی، ذهنت شینی این سلایراز بس می -
 اینجوری مسموم شده.

رفته بود. مهرسا عاقل اندر سفیه بهش ام گاز این وضعیت خنده
نگاهی انداخت و بیرون رفت. قبل از اینکه در رو کامل ببنده، بلند 

 گفتم:

دفعه دیگه میای تو اتاقم در بزن. اگه در نزدی، از این به بعد در  -
کنم.رو قفل می  

 شایان بلند شد و سراغ سینی میوه رفت که گفتم:
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اوضاع همین بوده. مامان که  ای که خونه بودم،این یک هفته -
ام یا مرده. به خیال کنه ببینه زندهروزی صدبار میاد اتاقم و چک می

خواد موقع خودکشی مچم رو بگیره.خودش می  

 شایان یک تیکه سیب خورد و با دهن پر گفت:

کنم برم انگلیس پیش بیا با هم از ایران بریم. من که دارم فکر می -
جا فاصله بگیرم.از اوضاع این مادرم. دوست دارم کالً   

 صدای بلند مامان از پشت در اومد:

االن تبلت رو بهش میدم. -  

نچی زیر لب کردم. دوباره بدون در زدن، در اتاقم باز شد و مامان 
کم داشت این کارهاش روی اعصابم  -تبلت به دست وارد شد. کم

رفت. تبلت رو به من داد و گفت:می  

مهرانه. -  

مشخص بود مهرانه؛ پشت میز نشسته بود و رو به  گفت همنمی
امون موهای فر داشت. به روش هم یک لیوان بود. برخالف بقیه

مامان اشاره کردم بیرون بره و به مهران نگاه کردم که با خنده 
 گفت:

چه خبرا؟ -  

 چک کردم که مامان حتما بیرون رفته باشه و گفتم:

از دست مامان ذله شدم. -  

و گفت: مهران خندید  

معلومه. توی این یه هفته، روزی دوبار به من زنگ زده و همش  -
 میگه با مهرداد حرف بزن.

رسید به پشتی تخت تکیه دادم و به مهران نگاه کردم که به نظر می
 موهای کنار سرش یه کوچولو سفید شدند. پرسیدم:

اشکان کو؟ دلم براش تنگ شده. -  
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م آماده میشم برم سر کار.ک-مکبهار بردش مهدکودک. منم دارم  -  

چند ثانیه سکوت کرد. انگار توی گفتن و نگفتن چیزی مردد بود. 
و خرپ سیب خوردن شایان   توی این چند ثانیه فقط صدای خرپ

اومد. باالخره بعد از کمی مکث گفت:می  

اس از خونه بیرون نرفتی.گفت یه هفتهمامان می -  

دامه داد:به لیوان روی میزش نگاه کردم که ا  

خوای بری دانشگاه؟دیگه نمی -  

 یاد خوابی که صبح دیده بودم افتادم و جواب دادم:

دونم.نمی -  

هم عوض میشه. اگه دوست بیا پیش من. اینجوری حال و هوات -
 داشتی هم بمون و همین جا برو دانشگاه.

رسید. مهران ادامه داد:به صورتش نگاه کردم که جدی به نظر می  

فهمم اینکه دوست نداشتی بری بیرون یعنی چی. بعد از من می -
خواست برم بیرون. اینکه ازدواج من و آوا بهم خورد، دیگه دلم نمی

های تهران رو با هم گشته بودیم. هر جا که تموم سوراخ سنبه
افتادم. فقط وقتی که اومدم اینجا، حالم رفتم یاد خاطراتمون میمی

 خوب شد.

دم که شایان دست از خوردن کشیده و با دقت دیاز گوشه چشم می
 داره گوش میده. مهران ادامه داد:

من. فکر چیزی رو نکن؛ مطمئنم حالت بهتر میشه. بیا پیش -  

 یه قلپ از لیوانش خورد و ادامه داد:

گفت اون اتفاق، یک سال و نیم پیش افتاده. یعنی مامان می -
که اون دختر، الدن، مرد. آره؟  وقتی  

حظه به شایان نگاه کردم که بهم زل زده بود. جواب مهران رو یک ل
 ندادم که ادامه داد:
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اینکه که اون دختر مرد، اون کار رو کردی، نه؟ به خاطر -  

آورد که به خاطر همین ازش ممنون بودم. اسم خودکشی رو نمی
 شایان زیر لب طوری که صداش به گوش مهران نرسه گفت:

د.حداقل یکی درست حدس ز -  

آب دهنم رو قورت دادم. مهران فهمید دوست ندارم راجع بهش 
 حرف بزنم که ادامه داد:

بیا پیش من مهرداد. اگه از بابت بابا نگرانی، من باهاش حرف  -
زنم. بابا توی این مدت چیزی نگفته؟می  

ای بحث رو از الدن منحرف کرده بود. شایان دوباره خیلی حرفه
گفتم:سراغ سیب خوردن رفت که   

کنه برای جلب زنه. فکر میها زیر لب غر مینه. بعضی وقت -
کار رو کردم.توجه یا به خاطر یه بازی بچگانه این  

نچی کرد و مشغول پوست گرفتن پرتغال شد. مهران به -شایان نچ
اش نگاه کرد و با لحن شوخی گفت:ساعت مچی  

ن حساسه. کم باید برم. ملکه لورا روی سر وقت بودمن دیگه کم -
اشم یا یه کارمند معمولی. خوب اصال براش مهم نیست من نوه

 فکرهات رو بکن و بهت خبر بده.

ای کرد و حرف چشمک زد و تماس رو قطع کرد. شایان تک خنده
 مهران رو تکرار کرد:

ملکه لورا؟ -  

زنه.ادربزرگم رو اینجوری صدا میمهران همیشه م -  

:ای بهم گفتشایان با نگاه خیره  

گفت. بیا با هم بریم.بد نمی -  

کجا؟ آلمان؟ -  

 شایان سرش رو تکون داد و گفت:
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نه. من که آلمان بیا نیستم، همین انگلیسی هم به زور یاد گرفتم.  -
من میرم پیش مادرم، تو هم برو پیش مهران. مگه آلمان تا انگلیس 

تونی بیای پیش من.چقدر راهه؟ حتی می  

ام رو باال دادم. از روی تخت دادم و شونهام رو بیرون لب پایینی
بلند شدم، کنار پنجره ایستادم و به حیاط نگاه کردم که دیگه هیچ 

خواست برم. اثری از رنگ سبز نداشت. حقیقت این بود که دلم نمی
ها کردم فرسنگام بودم، احساس میاالن که بیخ گوش خانواده

مطمئن بودم سال تا ماه، رفتم، ازشون فاصله دارم. اگه به آلمان می
بابا به مهران دلبستگی خاصی داشت.    گرفت.بابا سراغم رو نمی

زنه. زنه و باهاش حرف میدونستم هر هفته بهش زنگ میمی
های دو روز یه بارش، هر دو ماه یه بار مامان هم عالوه بر زنگ

رفت. طاقت دوری از مهران رو نداشت. اما من! آهی آلمان می
که شایان گفت:کشیدم   

اصال تنها راه حل برای من و تو همینه. فقط باید قبلش کار نیمه  -
مون رو تموم کنیم.تموم  

 به سمتش چرخیدم و پرسیدم:

چه کار نیمه تمومی؟ -  

من باید مطمئن بشم مهدیس با کمالی آینده خوبی داره و خوشبخت  -
تقام ها رو پخش کرده، انمیشه و تو هم باید از اونی که عکس

بگیری. بعد از اینکه کار نیمه تمومون رو تموم کردیم، با هم میریم. 
 نظرت چیه؟

من دوست ندارم برم. -  

هام رو از در اتاقم باز شد و مامان با یک سینی میوه وارد شد. چشم
 حرص بستم و گفتم:

مهرسا قبال میوه آورده. االن هم شایان اینجاست. نیازی نیست بیای  -
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.هی سرکشی کنی  

 به مامان نگاه کردم که دستپاچه گفت:

اال اشکالی نداره که.حمن نفهمیدم آورده.  -  

ت:سینی رو ازش گرفت و گفشایان بلند شد،   

خورم. شما به کارتون برسید خاله، اش رو میمن که جا دارم، همه -
 من حواسم بهش هست.

مامان با شرمندگی لبخندی زد و بیرون رفت. شایان هر موقع 
زد. وقتی خواست جلوی مامان چاپلوسی کنه، خاله صداش میمی

 مامان بیرون رفت، به شایان گفتم:

چاپلوس! -  

 شایان خندید و گفت:

ات و بیا دانشگاه یا با تصمیمت رو بگیر. یا برگرد به زندگی عادی -
ای نداری.من از ایران برو. جز این دوتا، راه دیگه  

 به در اشاره کرد و ادامه داد:

ری زندگی کنی؟!خوای که تا ابد اینجونمی -  

*** 

دو تا تقه به در خورد و در اتاقم باز شد، حداقل بابا سر زده وارد 
از سر جام بلند شدم. به اتاقم نمیشد. با دیدن دکتر دربندی کنار پدرم، 

سمت پیرمردی که همسن پدربزرگم بود، رفتم و باهاش سالم و 
کتر گفت:احوالپرسی کردم. بابا رو به د  

ذارم. بعد از جلسه، برای قهوه یه سر به اتاق کارم تنهاتون می -
 بزنید.

یه سر به اتاقش »دکتر تشکر کرد و بابا بیرون رفت. منظورش از 
، گزارش دادن در مورد روان درمانی من بود. دکتر مثل «زدن

دفعه قبل که توی این هفته اومده بود، روی صندلی پشت میز 



 

 

 WWW.98IA3.IR 234 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

ای رو به روی میز شست و من هم روی صندلی دیگهکوچیک اتاقم ن
 نشستم.

تونه مثل دفعه پیش شروع کرد و در مورد اعتماد بهش و اینکه می
دم. اش رو نداشتم. به ساعتم نگاه کرکمکم کنه حرف زد. حوصله
دادم. به هاش گوش میکردم و به حرفباید یک ساعت تحملش می

 هر حال من حرفی برای زدن نداشتم.

زنم بلند شد عد از یک ساعت وراجی، وقتی دید که من حرفی نمیب
رسید ناراحت شده باشه. به هر حال پدرم تا بیرون بره. به نظر نمی
اومد. به خصوص اینکه امروز جمعه بود حسابی از خجالتش در می

و کلی منت گذاشت که روز غیر کاری به صورت خصوصی به 
به حرفش پوزخند زدم و بعد از  .خونمون اومده تا من رو درمان کنه

ها رو پخش های اجتماعی رفتم. کسی که عکسرفتنش، سراغ شبکه
ها کرده بود، حساب اینستاش رو با فاصله یک روز از پخش عکس

شد. های دیگه دست به دست میها توی پیجپاک کرده بود اما عکس
کرد.دیدنشون هنوز هم حالم رو بد می  

م خورد، بابا با عصبانیت وارد شد و گفت:دو تا تقه به در اتاق  

دکتر گفت باهاش حرف نزدی! -  

 گوشی رو روی تختم انداختم و جواب دادم:

دلیلش واضح نیست؟ -  

ریزم و تو دلیل چی؟! اینکه ساعتی خداتومن پول توی حلقش می -
زنی؟الم تا کام حرف نمی  

ج کرده بود، هایی که برای من خراین دفعه چندم بود که بابا از پول
زد. با عصبانیت گفتم:داشت حرف می  

ذاره، به قدر کافی دلیل همین که همه چیز رو کف دستت می -
 محکمیه.
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 مامان با هول و وال وارد اتاق شد و پرسید:

چرا صداتون رو بردید باال؟ -  

 بابا به من اشاره کرد و با صدای بلند گفت:

وی من رو جلوی یکی از پسر دسته گلت بپرس که هر دقیقه آبر -
بره.می  

 مامان نگران به من نگاه کرد که بابا ادامه داد:

اینقدر که من سر بزرگ کردن این اذیت شدم، سر بزرگ کردن  -
 مهران و مهرسا نشدم. هر روز یه داستان! هر روز یه دردسر!

بسه ساشا! بیا بریم بیرون. -  

خسته شده بودم.  هاها و درگیریمن هم به اندازه بابا از این تنش
خواست بابا رو به زور ببره بیرون که با صدای بلند گفتم:مامان می  

زنم.ین دکتر رو اینجا نیارید. من باهاش حرف نمیدیگه ا -  

 بابا ایستاد و خشمگین بهم نگاه کرد. مامان با مالیمت گفت:

خوای؟ای رو میدکتر دیگه -  

 کالفه داد زدم:

خوام.نمینه! من کسی رو  -  

به هردوشون نگاه کردم و یه لحظه دلم به حالشون سوخت که گیر 
چه  من افتاده بودند. توی این مدت خودم هم از خودم بدم اومده بود،

برسه به بقیه. به چهره نگران مامان و عصبانی بابا نگاه کردم. با 
 لحن آرومی گفتم:

اینکار رو بکنم توی ترسید دوباره خودکشی کنم؟ اگه قرار بود می -
کردم.این یه سال و نیمی که نفهمیده بودید، اینکار رو می  

 رو به مامان گفتم:

اجازه نیا توی اتاقم. کاری دست هوا و بیمن حالم خوبه. دیگه بی -
دم. مطمئن باش.خودم نمی  
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 و رو به بابا گفتم:

بذار مشکالتم رو خودم حل کنم. -  

به سینه پرسید:بابا که آرومتر شده بود دست   

چطوری؟ -  

 اولین چیزی رو که به ذهنم رسید به زبون آوردم:

شاید مثل مهران رفتم آلمان. -  

خوای مشکالتت رو حل کنی؟پس با فرار می -  

 مامان سردرگم پرسید:

خوای بری آلمان؟واقعا می -  

کنم.دونم. دارم در موردش فکر مینمی -  

بهم چشم دوخت. مامان  هاش رو ریز کرد و نامطمئنبابا چشم
رسید. خودم قصد رفتن نداشتم اما به سردرگم و نگران به نظر می

تر به رسید تنها راهی که مونده همین باشه. شاید باید جدینظر می
کردم. هردوشون سکوت کرده بودند. بابا به سمت در قضیه فکر می

 به راه افتاد و زیر لب گفت:

خدا به خیر کنه. -  

عمیقی کشید و بیرون رفت. رفتن به آلمان تنها چیزی  مامان هم آه
بود که توی این مدت تونسته بود بابا رو آروم کنه که یه جورایی 

خواست برم. واقعا هام رو بستم. دلم نمیام شد. چشمباعث ناراحتی
ای نیست. هم موندن و دانشگاه رسید چارهخواستم اما به نظر مینمی

هام رو باز کردم و طاق باز چشم رفتن سخت بود، هم رفتن.
کردم ببینم کدوم راه آسونتره.خوابیدم. باید حسابی فکرهام رو می  
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 فصل چهاردهم

 #ساجده#

 

های حاوی نیمرو رو روی میز گذاشت، مهرزاد وقتی آتوسا ماهیتابه
 با خوشحالی گفت:

به!-به -  

همیشه رو برداشت. نیمروهای تریای دانشگاه  محیا خندید و نون
های ها که شبیه بشقابخوشمزه و خوشبو بودند. یکی از ماهیتابه

فلزی کوچیکی بودند جلوی من و آتوسا بود که رو به روی هم 
نشسته بودیم و یکی هم جلوی مهرزاد و محیا. مهرزاد برای صدمین 

بار شروع کرد به تعریف کردن اتفاقی که چند روز پیش توی 
که هر چهارنفر اون روز اونجا بودیم و نجاری افتاده بود. با این 

همه چیز رو دیده بودیم اما باز هم مهرزاد دست از تعریف کردن 
داشت.ماجرا برنمی  

خورد. نه تنها مهرزاد دیگه از شنیدن داستانش داشت حالم به هم می
که عمه نصرت هم صد بار اون رو تعریف کرده بود. سرم رو به 

کالسمون ساعت ده بود و هنوز کلی  خوردن نیمرو گرم کردم. اولین
وقت داشتیم. مهرزاد به قسمتی رسید که اویس داشت دست سید 

کرد و گفت:مرتضی رو پانسمان می  

وقتی پسرداییت با خونسردی مشغول پانسمان اون دست پر از  -
خوردم.خون شد، فهمیدم من به درد پزشکی نمی  

 حرف مهرزاد رو تصحیح کردم:

پسر عمه! -  

ها افتاد، داشتم حالت تهوع همون! اصال تا چشمم به انگشت -
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گرفتم.می  

ای درهم گفت:آتوسا با قیافه  

خوریم. دیگه در موردش حرف نزن.می داریم صبحونه -  

صدای پیام واتس آپ گوشیم بلند شد و به عکس لباسی که هانیه 
 فرستاده بود نگاه کردم. زیرش نوشتم:

قشنگه. -  

عکس پرسید: محیا با نگاهی به  

لباس برای چیه؟ عروسیه؟ -  

نه. امشب خواستگاری هانیه است. چند روزه چشم بازار رو  -
 درآورده. هنوزم چیزی نخریده.

های قبلی رو که هانیه فرستاده محیا گوشیم رو برداشت و عکس
 بود، با دقت بررسی کرد. یکی رو نشون من داد و گفت:

این خوبه. -  

هام نشست. بهترین اتفاقی که توی هفته لبخند کوچیکی روی لب
گذشته افتاده بود، این بود که محیا باهام آشتی کرده بود. هرچند به 

خاطر فوت مادربزرگش بود اما باز هم از این اتفاق خوشحال بودم. 
چرخید و فرصت نکرده ذهنش هنوز حول و حوش مادربزرگش می

 بود در مورد مهمونی لواسون سوال پیچم کنه.

ا پرسید:محی  

پوشی؟تو امشب چی می -  

ه نباشیم.گفت بهتره من و عطیواستگاری منه؟ مامان میمگه خ-  

 آتوسا قبل از اینکه لقمه رو توی دهنش بذاره پرسید:

چرا؟ -  

میگه بهتره مجلس رسمی باشه. فقط برادرم توی مجلس هست که  -
 بزرگتر از هممونه.
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 محیا از من پرسید:

فندیاری رو چیکار کنیم؟ هنوز توی سوال سه های اسراستی تمرین -
 گیر کردی؟

 سرم رو به تایید تکون دادم که مهرزاد گفت:

دونست.یدم. اون جوابش رو میمن از لوکاس پرس -  

 محیا با اخم پرسید:

لوکاس؟! دوست مهرداد؟! -  

مهرزاد لقمه توی دهنش رو قورت داد و در حالی که لقمه بعدی رو 
گرفت جواب داد:می  

اند.های خوبیهای مهرداد بدون خودش آدمآره. دوست -  

 آتوسا گفت:

توی دانشکده ندیدم. خیلی وقته مهرداد رو -  

 محیا صورتش رو در هم کشید و گفت:

بهتر! -  

خیالی گفت:مهرزاد با بی  

دیگه نمیاد. -  

 شکه شده پرسیدم:

یعنی چی نمیاد؟ -  

آلمان پیش  هاش شنیدم قراره انصراف بده و برهاز دوست -
 برادرش.

مطمئنی؟! -  

هاش دونند. وقتی شایان داشت برای دوستآره. فکر کردم همه می -
هاشون رو شنیدم.کرد اتفاقی حرفتعریف می  

هام یخ کردند. به محیا و مهرزاد نگاه کردم کردم دستاحساس می
هایی رو که هانیه که بدون توجه به این قضیه داشتند عکس لباس
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خیالی نیمرو دیدند. آتوسا هم با بیود، توی گوشیم میفرستاده ب
خورد. از مهرزاد پرسیدم:می  

نفهمیدی کی میره؟ -  

مهرزاد عکسی رو به محیا نشون داد و بدون نگاه کردن به من 
 جواب داد:

گفت توی دو سه روز آینده.ایان میشهمین روزها.  -  

خواد؟ باید یه میتونه که همین فردا بره! ویزایی چیزی نآخه نمی -
 چند ماهی طول بکشه!

 مهرزاد با نگاهی به من گفت:

تونه همین االن شنیدم مهرداد پاسپورت آلمان رو داره. یعنی می -
 بپره توی هواپیما و بره.

 محیا با کنجکاوی پرسید:

چطوری پاسپورت داره؟ -  

گفتند یه رگه آلمانی داره.ها میانگاری بچه -  

میز گذاشتم. اشتهام کور شده بود. هیچ وقت وارفته نون رو روی 
کردم یه روزی باعث بشم زندگی یه آدم اینقدر بهم بریزه. فکر نمی

 بلند شدم، کیفم رو برداشتم و گفتم:

من یه سر میرم دانشکده. یه کاری داشتم که االن یادم اومد. سر  -
بینمتون.کالس می  

راه افتادم که با تریا گوشیم رو از محیا گرفتم و به سمت دانشکده به 
شدم خبری که مهرزاد فاصله چندانی نداشت. اول باید مطمئن می

افتادم. البی طبق داده موثقه و بعدش هم به فکر یه راه چاره می
معمول شلوغ بود. مهدی و لوکاس رو دیدم که نزدیک یکی از 

هاشون جلوشون باز تاپها پشت یک میز نشسته بودند و لپستون
 بود.
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تی به میزشون نزدیک شدم، مهدی و لوکاس حرف زدنشون رو وق
قطع کردند و به من نگاه کردند. بدون اینکه سالم کنم، سر اصل 

 مطلب رفتم و از لوکاس پرسیدم:

ها میگند مهرداد داره میره؟راسته بچه -  

 لوکاس با کمی مکث جواب داد:

نمیده. هام رو جواب شرف تلفندونم. بیمن هم در همین حد می -
 فقظ شایان باهاش در ارتباطه.

ها میره؟به خاطر پخش عکس -  

 لوکاس شونه باال انداخت و گفت:

تونه جایی که همه زنم. مهرداد آدم توداریه. مطمئنا نمیحدس می -
 چیز در موردش رو شده زندگی کنه.

 مهدی گفت:

ها رو پخش کرده پیدا کنیم، مهرداد شاید اگه کسی که عکس -
 برگرده.

های ریز شده، مشکوک بهم نگاه کرد. لوکاس یکی از و با چشمم
ابروهاش رو باال انداخت و دست به سینه بهم خیره شد. در جواب 

 نگاه هردوشون گفتم:

کار من نبوده. -  

 مهدی با لحن یه بازپرس پرسید:

مطمئنی؟! -  

خورم.آره. قسم می -  

داد و با ناامیدی  هاش رو باز کرد، نفسش رو بیرونلوکاس دست
 گفت:

ها رو پس دیگه کاریش نمیشه کرد. من خیلی دنبال کسی که عکس -
 پخش کرده بود گشتم. ولی هیچی پیدا نکردم.
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کی میره؟ -  

دونم.نمی -  

 با اصرار گفتم:

من باید ببینمش. -  

تاپش کرد و با لحن دلخوری که مخاطبش لوکاس سرش رو توی لپ
 من نبودم گفت:

ش، سالم من رو بهش برسون.اگه دیدی -  

شایان کجاست؟ -  

تاپش رفت و جواب داد:مهدی هم سراغ لپ  

شنوی طرفش تا چند دقیقه پیش همین دو رو بر بود. از من می -
 نرو. چند روزیه اخالقش چیزمرغی شده.

 لوکاس به حرف مهدی خندید و گفت:

شایان همیشه اخالقش چیزمرغیه. -  

و شایان رو پشت یک میز، نزدیک  دور و بر البی چشم چرخوندم
دیوار پیدا کردم. تنها نشسته بود و سرش توی گوشی بود. همین 

شدم، اطرافش رو نگاه کردم ببینم طور که بهش نزدیک می
هاش دور و برش هستند یا نه. متوجه من نشد. با دقت و دوست

خوند.های در هم رفته داشت چیزی رو توی گوشیش میاخم  

ت روی میز زدم تا حواسش به من جمع بشه. سرش رو یه بار با دس
باال آورد. به محض دیدن من دوباره سرش رو توی گوشی کرد و با 

ای پرسید:لحن کالفه  

چیکار داری؟ -  

ره آلمان؟راسته که مهرداد داره می -  

آره. -  

کی میره؟ -  
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توی چند روز آینده. -  

چجوری میشه دیدش؟ -  

ناراحتی گفت:شایان رو به گوشی با   

لعنتی! -  

 و رو به من ادامه داد:

اس که از خونه بیرون نیومده. منم یه دو سه هیچ جور. یه هفته -
 باری دیدمش.

 اصرار کردم:

اش رو بده.ش. آدرس خونهاما من باید ببینم -  

 شایان کالفه گوشی رو توی جیبش گذاشت و پرسید:

چرا اینقدر پیگیری؟ -  

اشون رو بده.بزنم. آدرس خونهباید باهاش حرف  -  

نمیشه. -  

 بلند شد. به طرف در خروجی البی به راه افتاد که بلند گفتم:

صبر کن! -  

 بدون اینکه به سمتم بچرخه گفت:

ات رو ندارم.برو. حوصله -  

صبر کن شایان! -  

چند قدمی دنبالش رفتم اما اون زودتر، بدون توجه به من بیرون 
 رفته بود.

*** 

ام رو روی دل و روده ماشین چرخوندم و بلند غ قوه گوشینور چرا
 گفتم:

یه بار دیگه استارت بزن. -  
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وقتی عطیه استارت زد، با دقت نگاه کردم تا ببینم جرقه یا دودی 
بینم یا نه. ماشین خاموش شد. بلند گفتم:می  

من چیزی ندیدم. -  

غر کرد:-عطیه غر  

آخه مگه تو مکانیکی! -  

اومد. کاپوت رو بستم. کنار من به ماشین تکیه داد  بیرون  از ماشین
 و گفت:

حاال چیکار کنیم؟ -  

به کوچه تاریک و خلوت نگاه کردم. شونه باال انداختم و من هم 
 کنارش به ماشین تکیه دادم. عطیه با حرص گفت:

فهمم چرا من و تو نباید توی خواستگاری باشیم؟! احسان من نمی -
پسندیده. امشب بیشتر شبیه بله برونه تا خودش هانیه رو دیده و 

 خواستگاری. حاال من و تو هم باشیم چی میشه؟

دوباره شونه باال انداختم. حوصله حرف زدن نداشتم. از صبح که 
کرد. عذاب شنیده بودم مهرداد داره میره، یه چیزی ته دلم اذیتم می

اه وجدان بدجوری بیخ گلوم رو چسبیده بود. عطیه با دقت بهم نگ
 کرد و گفت:

کنه؟ی از اینکه هانیه داره زودتر از تو شوهر میناراحت -  

زد. کالفه های عهد عتیق حرف میبهش نگاه کردم که مثل پیرزن
 گفتم:

نه! کال از صبح حوصله ندارم. -  

برداشتم و گفتم: ام رو از ماشینچیزی نگفت. تکیه  

ا اسنپ بگیریم و بریم.ماشین رو ول کن. بی -  

؟کجا -  

با صدای اویس سرچرخوندم. توی تاریکی شب، هیکلش کامل 
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مشخص نبود. جلوی در حیاط رسیده بود و داشت کلیدش رو در 
آورد. جواب دادم:می  

همین دور و برا. -  

 عطیه گفت:

خواستیم با ماشین بابا بریم اما روشن نمیشه.می -  

 اویس کلید رو توی جیبش برگردوند و در حالی که به ما نزدیک
 میشد گفت:

بذار من امتحان کنم. -  

من و عطیه از ماشین فاصله گرفتیم و اویس پشت فرمون نشست. 
پچ کرد: -عطیه در گوشم پچ  

دونه امشب خواستگاری هانیه است؟اویس می -  

طیه حرصی گفت:تفاوتی باال انداختم. عام رو با بیشونه  

یه وقت از زبونت کار نکشی! -  

ماشین روشن شد. سرش رو از در نیمه باز اویس استارت زد و 
 ماشین بیرون آورد و گفت:

این که چیزیش نیست! -  

 رو به عطیه گفتم:

امه داده!من موندم کی به تو گواهین -  

 عطیه پشت چشم نازک کرد و رو به اویس گفت:

خیلی خب، حاال که چیزیش نیست زودتر پیاده شو. االنه که  -
و توی کوچه ببینند، بد میشه.خواستگارها سر برسند. ما ر  

با این حرف عطیه، سریع به اویس نگاه کردم. صورتش توی 
العملش چیه. به عطیه سقلمه زدم که تاریکی پیدا نبود. نفهمیدم عکس

 آروم گفت:

باالخره که چی! باید بفهمه. -  
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رفت گفت:عطیه در حالی که به سمت در راننده می  

زودباش دیگه! بیا بیرون. -  

همون طور که پشت فرمون نشسته بود، در نیمه باز ماشین  اویس
 رو بست و گفت:

سوار شید. منم باهاتون میام. -  

 عطیه چند ثانیه پرسشی بهش نگاه کرد که اویس توضیح داد:

شما، دو تا خانوم تنهایید. االنم شبه. بهتره یه مرد باهاتون باشه تا  -
 اگه ماشین خراب شد تو راه نمونید.

خواست آبکی بود. وسط بر بیابون که نبودیم! شاید دلش نمیبهونه 
وقتی خواستگارها میاند توی خونه باشه. عطیه به من نگاه کرد. 

برای من فرقی نداشت که اویس بیاد یا نه. به طرف صندلی عقب 
ای آروم در گوشم گفت:ماشین به راه افتادم. عطیه با لحن دلسوزانه  

ی!راحت شد. آخطفلی با شنیدن حرف من نا -  

دوباره بهش سقلمه زدم تا جلوی اویس حرفی نزنه و سوار ماشین 
شدم. اویس رو به عطیه که روی صندلی جلو نشسته بود، چرخید و 

 پرسید:

کجا برم؟ -  

یه جایی که بشه عکس درست و حسابی برای ایِنستا انداخت. برو  -
 پل طبیعت.

بدونه. گفتم:اویس چرخید و به من نگاه کرد تا نظر من رو   

رو. برای من فرقی نداره.هر جا عطیه میگه ب -  

پس بزن بریم! -  

 ماشین رو به راه انداخت که عطیه با شک پرسید:

بلدی کجا بری؟ -  

 اویس خندید و گفت:
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ها عوض نشده باشند، آره.سه سال خیابون اگه تو این -  

رو  رسید از شنیدن خواستگاری ناراحت شده باشه. دستمبه نظر نمی
ام زدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. تا رسیدن به زیر چونه

های راک پارک آب و آتش که چسبیده به پل طبیعت بود، به آهنگ
زد که از این بابت عطیه گوش دادیم. خوشبختانه کسی حرفی نمی

 ممنونشون بودم. امشب حتی حوصله خودم رو هم نداشتم.

تا خود پارک رو پیاده رفتیم که  از جایی که ماشین پارک شده بود،
چند دقیقه طول کشید. پارک آب و آتش توی شب جلوه خاصی 

ها قرار داشتند. آب از داشت. جایی نزدیک وسط پارک، فواره
های کوچیکی که روی زمین چندین فواره یا به عبارت بهتر، سوراخ

رفت و هر فواره با یک رنگ بود، به صورت عمودی باال می
درخشید.یمتفاوت م  

ها ها نشستم. اویس چند قدمی فوارهمن روی نیمکتی نزدیک فواره
هایی نگاه کرد که برای تفریح اومده بودند. چند تا ایستاد و به خانواده

کردند. با اینکه پاییز بود و دویدند و بازی میها میبچه از بین فواره
ت کنار هوا سرد اما پارک نسبتا شلوغ بود. عطیه هم گوشی به دس

های مختلفی بود.فواره در حال گرفتن ژست  

گوشیم رو درآوردم و اینستای مهرداد رو آوردم. از بعد از پخش 
ها، هیچ پستی نذاشته بود ولی آخرین بازدیدش مال امروز عکس

بود. فکر اینکه کارهای من باعث به هم ریختن زندگی یه نفر دیگه 
ردم مراعات بقیه رو بکنم و کداد. من همیشه سعی میبشه، عذابم می

 به کسی آسیب نرسونم اما این بار!

آهی کشیدم و گوشیم رو توی جیبم برگردوندم. اگه اون روز دهنم 
افتاد. مطمئن بودم ها نمیکردم، این اتفاقرو جلوی دانشگاه باز نمی

ها رو های من رو شنیده و اون عکسیه نفر اون روز حرف
لعنت بر دهانی »های قدیمی دبستانی بفوتوشاپ کرده. به قول کتا
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«موقع باز شود!که بی  

 اویس کنارم نشست و گفت:

تو فکری؟ -  

چیزی نیست. -  

بهش نگاه کردم که دست به سینه به پشتی نیکمت تکیه داد بود و 
کرد. های پراکنده دور و برمون نگاه میداشت با حسرت به خانواده

مثل اشتباه اویس که باعث شد کرد؛ هر آدمی توی زندگیش اشتباه می
سه سال پیش به زندون بیفته و اشتباه من که داشت زندگی یه نفر رو 

کرد. پرسیدم:خراب می  

ردی پشیمونی؟کاز کاری که سه سال پیش  -  

سرش رو چرخوند و بهم نگاه کرد. برای هیچ کس توضیح نداده بود 
ا حرکت دونست. بچرا مواد جا به جا کرده. کسی جزئیات رو نمی

 دادن سرش به چپ و راست جواب داد:

نه. پشیمون نیستم. -  

اما من مثل چی پشیمون بودم. پشیمونی داشت مثل خوره من رو 
ها ای نگاه کردم که بین فوارهخورد. به پسر بچه تقریبا ده سالهمی

خیالی و آسودگی دوید. چقدر دنیای بیدنبال یه پسر بچه دیگه می
کنه. کردم چیزی توی گلوم سنگینی میاحساس میبچگی خوب بود! 

 آب دهنم رو قورت دادم و ازش پرسیدم:

ی از انجام یه کاری پشیمونه چه کار باید بکنه؟آدم وقت -  

 چند ثانیه فکر کرد و جواب داد:

تونی ای نداره. باید تا جایی که میجبران. پشیمونی دیگه فایده -
 جبران کنی.

دیدم و همه کردم. باید مهرداد رو میبران میحق با اویس بود باید ج
دونم توی تصمیمش تاثیری دادم. نمیچیز رو براش توضیح می
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شنید و بعد های من رو میداشته باشه یا نه اما حداقل باید حرف
گرفت. پرسید:تصمیم می  

کار کردی که دنبال جبران کردنی؟حاال چه -  

 کالفه سرم رو تکون داد و گفتم:

ندونم کاری من، زندگی یه نفر زیر و رو شده. خیلی وحشتناکه با  -
تونه زندگی ها یه حرف یا حتی یه جمله، چقدر میکه بعضی وقت

ها رو بهم بریزه.آدم  

 اویس خندید و گفت:

فیلسوف شدی؟! -  

 به صورت خندانش نگاه کردم و با کنجکاوی پرسیدم:

ناراحت نیستی؟ -  

چرا باید ناراحت باشم؟ -  

ه خاطر خواستگاری هانیه؟ب -  

 لبخندش کم رنگ شد و گفت:

و سه سال پیش فراموش کردم.نه. من همه چیز ر -  

 آهی کشید و ادامه داد:

حتی پزشکی رو. -  

تادم و گفتم:های مهرزاد افبا این جمله یاد تعریف  

به خاطر کمک به سید مرتضی، اسمت همه جا در رفته.  -
پرمنی.کنند سوهای من که فکر میدوست  

تر شد که ادامه دادم:لبخندش پررنگ  

چرا دنبال پزشکی نمیری؟ -  

پرسیدم. های نگاه کرد. شاید نباید این سوال رو میساکت به فواره
 بعد از چند ثانیه اویس به حرف اومد:

خیلی دیره. نزدیک سی سالمه. حتی دفعه اول هم راحت قبول  -
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برم سربازی. از  نشدم. سال اول که قبول نشدم و مجبور شدم
سربازی که برگشتم بکوب خوندم و با هر زحمتی بود قبول شدم. 
بعدش هم اخراج و سه سال زندان. برای اینکه از نو شروع کنم 

تونم تا گرفتن مدرکم نمیخیلی دیره. نه پولی دارم و نه کاری. 
ای که من آویزون بابا باشم. بعدش هم که معلوم نیست با سو سابقه

اع کار و بار چطوری باشه.دارم اوض  

 نفسش رو به شکل آه بیرون داد و ادامه داد:

هایی پیش میاد که آدم ناچاره یه تصمیمی هایی یه موقعیتیه وقت -
بگیره. من با تصمیمی که سه سال پیش گرفتم، عواقبش رو هم 

ریزه ولی باز هم اون کار رو دونستم همه چیز به هم میپذیرفتم. می
 انجام دادم.

 بهم نگاه کرد، لبخند مهربونی زد و گفت:

دونم چیکار کردی که زندگی یه نفر بهم ریخته اما یادت باشه نمی -
همیشه هر کاری کردی باید عواقبش رو بپذیری و برای جبران 

ای نداری.اشتباهاتت تالش کنی. جز این چاره دیگه  

زیر تصمیمم برای دیدن مهرداد، با این حرف اویس قطعی شد. از 
زدم. باید کردم و باهاش حرف میسنگ هم شده بود، پیداش می

شنید. همون موقع، چشمم به عطیه افتاد که داشت با هام رو میحرف
زد:اومد و غر میعصبانیت به سمتون می  

یه جای درست و حسابی برای سلفی نیست. شما دو تا هم مثل این  -
خورید! تون جم نمیپیرزن و پیرمردها این گوشه نشستید و از جا

 حتی حاج بابا و حاج ننه شوقشون از شما دو تا بیشتره.

هاش رو به شکل تسلیم باال برد و گفت:اویس به خنده افتاد، دست  

خیلی خب، حاال کجا بریم؟ -  

 عطیه با اشاره به پل گفت:
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بریم روی پل. -  

 من گفتم:

من حوصله ندارم. شما برید. -  

 عطیه گفت:

ها رو بدون. وقتی خیلی معروف شدم حسرت این  قدر این لحظه -
خوری که چرا االن با من عکس ننداختی.رو می  

 اویس بلند شد و رو به من گفت:

نداریم.« میشهحوصله ندارم و ن»پاشو.  -  

با نگاهی به قیافه منتظر اویس و عطیه، بلند شدم. همراه با موج 
ل طبیعت، یک پل رفت، به راه افتادیم. پجمعیتی که به سمت پل می

چند طبقه بزرگ بود که پارک آب و آتش رو به پارک طالقانی 
کرد. هر دو پارک روی تپه قرار داشتند و از زیر پل یک وصل می

شد.اتوبان رد می  

ها عطیه طبقه باالیی رو انتخاب کرد؛ چون به عقیده خودش عکس
آروم -مهام رو توی جیب کاپشنم گذاشتم و آرواومد. دستبهتر در می

های پل رو انتخاب کرد روی پل قدم زدم. عطیه باالخره یکی از لبه
 و از من و اویس خواست کنارش بایستیم تا یه سلفی سه نفره بگیره.

تونه کار طاقت فرسایی دونستم عکس گرفتن میتا اون روز نمی
باشه. عطیه بعد از ربع ساعت دستور دادن و جا به جا کردن من و 

ه رضایت داد تا با همین ترکیبی که ایستاده بودیم اویس، باالخر
عکس بگیره. من و اویس کنار هم ایستاده بودیم. عطیه هم سمت 

دیگه من ایستاد و گوشیش رو چند بار چرخوند تا موقعیت مناسب 
 رو برای عکس گرفتن انتخاب کنه.

عقب به سمت  -شدم که عطیه عقبکم داشتم از اینکار خسته میکم
تا همه کامل و واضح توی عکس باشیم. من هم مجبور شدم من اومد 
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کمی جا به جا بشم که متوجه شدم پای اویس رو لگد کردم. خیلی 
 سریع از اویس فاصله گرفتم و گفتم:

ببخشید! -  

 اویس لبخند زد، گوشی رو از عطیه گرفت و گفت:

ر من تنظیمش کنم. قد بلندم باید یه جایی به درد بخوره.بذا -  

رو تنظیم کرد و گفت:گوشی   

ی دوربین نگاه کنند. لبخند! اخم نکن ساجده! لبخند!همه تو-  

 عطیه با تشر به من گفت:

کنم تا نصف شب وایسی اینجا و عکس رو خراب کنی مجبورت می-
 عکس بگیری تا باالخره یکیش درست دربیاد.

با این تهدید عطیه، سعی کردم بهترین لبخند ممکن رو روی صورتم 
هایی که اویس گرفته بود، بشونم. عطیه بعد از بررسی عکس

 عکسی رو نشونمون داد و با لحن دستوری گفت:

کنید. به ذارید ایِنستا و من رو تگ میاین عکس رو هردوتون می -
گید من رو فالو کنند.همه هم می  

اش رو پنهان کنه. داد تا خندههاش رو روی هم فشار میاویس لب
رو به عالمت تاسف براش تکون دادم و گفتم: فقط سرم  من  

بریم یه چیزی بخوریم. گشنمه. -  

 عطیه با خوشحالی گفت:

هاش رو گذاشت بریم یه رستوران شیک و باکالس که بشه عکس -
 ایِنستا.

 اویس با لحن شوخی زیر لب گفت:

یا ابالفضل! -  

 و بلند گفت:

فالفلی سرکوچمون خوبه؟ -  
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رد که اویس توضیح داد:کچپ بهش نگاه  -عطیه چپ  

د خاکی باشند.به هر حال هنرمندها بای -  

تر میشد، خندید چپ عطیه که هر لحظه پر رنگ -اویس به نگاه چپ
و به طرف خروجی پارک به راه افتاد. عطیه طوری که اویس 

 نشنوه به من گفت:

ای اینکه ناراحت باشه، اینقدر خوشحاله؟جاین چرا به -  

م ولی به نظر من هم عجیب بود. شاید از این جواب عطیه رو نداد
کرد. ذهنم ها بود که ناراحتیش رو پشت خنده پنهان میمدل آدم

تر از این بود که درگیری چیزی در مورد اویس بشه. عطیه خسته
هام رو به تر حرکت کنه و خودم هم قدمرو به جلو هل دادم تا سریع

 سمت خروجی پارک تند کردم.

 

 

 

مفصل پانزده  

 #مهرداد#

 

لیوان قهوه رو از روی میز صبحونه برداشتم. هنوز به لبم نزدیکش 
 نکرده بودم که بابا گفت:

دیروز با مهران مفصل حرف زدم. -  

لیوان رو روی میز گذاشتم. مامان و مهرسا به دقت به بابا گوش 
هام رو از حرص روی هم فشردم. امروز سومین دادند. دندونمی

میز صبحونه، قضیه کوفتی آلمان رفتنم مطرح روزی بود که سر 
تفاوتی گفت:میشد. بابا با بی  

به نظر من هم فکر خوبیه. اونجا بری آب و هوات عوض میشه.  -
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 هر چه زودتر، بهتر!

توی ذهنم اکو میشد. مرگ یه بار، « هر چه زودتر، بهتر!»جمله 
های به هم فشردم گفتم:شیون یه بار! از الی دندون  

چون اگه برم از شرم راحت میشی و دیگه جلوی چشمت  چرا؟! -
 نیستم؟!

بابا با ابروهای در هم گره خورده بهم نگاه کرد. مامان رو به من 
 تشر زد:

مهرداد! -  

 و رو به بابا با مالیمت گفت:

منظوری نداشت. -  

 دستم رو زیر میز مشت کردم و گفتم:

منظور داشتم، منظورمم واضحه. -  

مهرداد! -  

بابا گفتم: رو به  

و به مهران گفته بودی بهم پیشنهاد آلمان رو بده؟نکنه ت -  

مهرداد! بسه! -  

خواستی زودتر از شرم خالص شی تو بهش گفتی، نه؟! چون می -
 گفتی، آره؟!

های سرخ از عصبانیت بهم زل زده بود که ادامه دادم:بابا با چشم  

جوری از خواستی یه خواستی! همیشه میهمیشه همین رو می -
های من دستم خالص شی! همیشه از اینکه پولت رو خرج حماقت

کردی، خسته شده بودی.می  

ینجوری حرف نزن!بسه مهرداد! با پدرت ا -  

 بدون توجه به هشدارهای مامان ادامه دادم:

اش رو پیدا تا حاال بهونه برای فرستادنم نداشتی، حاال بهونه -
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 کردی. خوشحالی؟ نه؟

ی بلندی داد زد:مامان با صدا  

مهرداد! -  

های سرخ بابا از پشت میز بلند شدم و صندلی رو محکم جلوی چشم
به صورت گرفته مهرسا و نگران  زیر میز هل دادم. بدون توجه

ها رفتم. سر راهم به سیمین برخورد کردم و مامان، به سمت پله
محتویات سینی توی دستش روی زمین ولو شد. صدای داد بابا بلند 

د. به درک!ش  

موقع وارد شدن به اتاقم، آستینم به دستگیره در گرفت. محکم آستینم 
رو کشیدم که جر خورد. به درک! به باعث و بانی ماجرا لعنت 

ای که ها رو پخش کرده بود و تنها گزینهفرستادم؛ به کسی که عکس
خواستم. اگه فقط دستم بهش برام باقی گذاشته بود رفتنی بود که نمی

دادم.ای که خودم زجر کشیده بودم، عذابش میرسید! به اندازهمی  

صدای پیامک گوشیم بلند شد. شایان بود. سریع پیامک رو باز 
کردم. دفعه اول متوجه نشدم چی نوشته. دفعه دوم که خوندم تازه 

رفتند:فهمیدم چی شده. کلمات پیامک جلوی چشمم رژه می  

کرده. مطمئنه. میگه ها رو پخش هوشنگ میگه ساجده عکس -
مدرک هم داره. میگه خودش شنیده که داشته برای بقیه تعریف 

خندیده.کرده و پشت سرت میمی  

دونستم کار خودشه! مطمئن بودم! می تونستم هام رو بستم. میچشم
هام رو مشت صدای خنده ساجده رو توی البی دانشکده بشنوم. دست

تونستم فرو رفتن ناخن رو کردم تا از لرزششون جلوگیری کنم. می
 توی کف دستم حس کنم.

 شماره شایان رو گرفتم که بعد از یه بوق فوری جواب داد:

اتون.تو راهم. دارم میام خونه -  
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مطمئنی شایان؟ -  

آره. گفتم که هوشنگ مطمئنه. بذار بیام با هم یه فکری براش  -
کنیم.می  

مقدمه و بدون در یبعد از قطع، گوشی رو تختم انداختم. در اتاقم ب
 زدن باز شد و صدای شاد مهرسا توی اتاقم پیچید:

!ببین آذین جون دوباره چه کرده -  

برد. از این به دسته گلی نگاه کردم که مهرسا به طرف گلدون می
خورد. ترحم و ها که نشونه ترحم و دلسوزی بود حالم به هم میگل

:دلسوزی! چیزی که من ازش متنفر بودم. داد زدم  

ها رو ببر بیرون!گل -  

 مهرسا جا خورده بهم نگاه کرد که ادامه دادم:

گلها رو بردار و گمشو بیرون! دیگه نبینم گلی اینجا بیاری. ببرش  -
 بیرون!

های گشاد بهم زل زده بود. به سمت در به راه افتاد مهرسا با چشم
 که داد زدم:

در بزن! اینجا طویله نیست! -  

تونستم صدای بهم زد و بیرون رفت. میمهرسا در رو محکم 
چوقولی کردنش رو بشنوم. به درک! گوشیم رو برداشتم و دوباره به 

پیامک نگاه کردم. سرم گر گرفته بود و داشت توی آتیش 
دادم مهرداد کیه! دیگه کردم! بهش نشون میسوخت. تالفی میمی

رو  تحمل این گرمایی که به جونم افتاده بود رو نداشتم. حوله
 برداشتم و به سمت حموم رفتم.

ام کم حتی دوش آب سرد هم نتونست از میزان خشم و گر گرفتگی
کنه. سشوار رو روی مود سرد تنظیم کردم و به طرف سرم گرفتم. 

اومد. سشوار رو خاموش کردم و هنوز صدای خنده ساجده می
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هنگ رو تا ته زیاد کردم و هدفون رو روی گوشم گذاشتم. صدای آ
هاش رو طرف پنجره رفتم. فایده نداشت. باز هم صدای خنده به

شنیدم.می  

هایی رو آوردم که اون شب توی توی گالری گوشیم رفتم و عکس
ذاشتم اینترنت چی میشد؟ ها رو میماشین ازش گرفته بودم. اگه این

رفت؟! به اندازه من مورد ترحم و دلسوزی به اندازه من آبروش می
شد که مجبور بشه بار فت؟! به اندازه من بدبخت میگربقیه قرار می

 و بندیلش رو جمع کنه و از این کشور بره؟!

ها کافی نیست؛ این این جوابی بود که گرفتم. این عکس« نه!»
تونه هیچ غلطی بکنه! گوشیم رو محکم روی تخت ها نمیعکس

 انداختم که کمونه کرد و به میز کنار تخت خورد. به درک!

کالفه به صورتم کشیدم. هدفون رو از روی گوشم برداشتم  دستم رو
اش ای پرت کردم. صدای زنگ گوشیم بلند شد. به صفحهو یه گوشه

نگاه کردم که اسم مهران روی اون افتاده بود. با بیچارگی روی 
تختم نشستم و گذاشتم اون قدر زنگ بخوره تا قطع بشه. گوشیم رو 

ه رو آوردم.های ساجدبرداشتم و دوباره عکس  

ها رو پخش کنم و به همه بگم اون شب تا صبح تونستم این عکسمی
با هم بودیم و کلی شایعه مربوط و نامربوط دیگه بهش بچسبونم. 
نفسم رو با حرص بیرون دادم، این راه حل نبود. اینجوری پای 

 خودمم گیر بود. لعنت به این وضعیت! کاش یه راه بهتر بود.

صدا وارد اقم، سرم رو باال آوردم. شایان آروم و بیبا باز شدن در ات
ام اتاقم شدم. کنارم روی تخت نشست و چشمش به صفحه گوشی

 افتاد. گوشی رو از دستم گرفت و گفت:

ها رو از کجا آوردی؟این -  

 نفسم رو بیرون دادم و گفتم:
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همون شب مهمونی گرفتم. -  

ی!های خوبی هم گرفته عکسچچرا به من ندادی؟  -  

ابیدم و گفتم:سهام رو روی هم آروم خندید. دندون  

اش کنم.خواد خفهدلم می -  

 شایان پوزخندی زد و گفت:

های بهتر از خفه کردن هم هست. به پدر و مادرت گفتی کار راه -
 ساجده بوده؟

هنوز نه. -  

کنیم. امون رو اجراار خوبی کردی. اگه می فهمیدند نمیشد نقشهک -  

نگاه کردم که بلند شد و جلوم ایستاد. پرسیدم:سوالی بهش   

چی تو سرته؟ -  

هاش رو توی جیب شلوارش گذاشت و با خونسردی گفت:دست  

شکده پخش کردم که داری از ایران میری.همه جای دان -  

 با تعجب گفتم:

چی؟! چه غلطی کردی؟! -  

جوش نیار! گوش بده. -  

داد: اخمی از دقت روی پیشونیم نشست. شایان ادامه  

اتون ببیندت.خواست بیاد خونهاجده به هول و وال افتاده بود. میس -  

آدرس رو که بهش ندادی؟ -  

دم.به موقع بهش می -  

 کالفه گفتم:

ایان! درست بنال ببینم چی میگی.شهات سر در نمیارم رفحاز  -  

اتون...درس رو بهش میدم. هر وقت که تو بگی. وقتی اومد خونهآ -  

جیبش یه بسته کوچیک محتوی پودر سفید رنگ درآورد. از توی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 259 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 توی هوا نگهش داشت و گفت:

این رو به خوردش بده و بعد هر عکسی که دوست داشتی ازش  -
ها رو تونه بدون ردگیری عکسشناسم که میبگیر. یکی رو می

 پخش کنه.

ابروهام از هم باز شد. بهش نگاه کردم که مصمم و جدی بود. ادامه 
 داد:

زنیم. هم مهدیس از شرش خالص میشه با یه تیر، دو تا نشون می -
گیری. بعدش هم از و من دیگه نگرانی ندارم. هم تو تقاصت رو می

 ایران میری و همه چی تموم. نظرت؟

های شایان شد. به پودر سفید رنگ نگاه کردم و ذهنم در گیر حرف
ال همچین چیزی آیا نیاز به فکر کردن داشت؟ معلومه که نه! من دنب

معطلی گفتم:گشتم. بدون حرف، بسته رو از شایان گرفتم و بیمی  

ست.فردا قبل از ظهر کسی خونه نی -  

لبخند کجی روی لب شایان نشست. گر گرفتگی درونم داشت کم 
هایی از ساجده پخش بشه که به اندازه من میشد. این که عکس

هم برای اجرای  اش رو به هم بریزه، عین عدالت بود! منزندگی
 عدالت آماده بودم.

 ***  

نفس عمیقی کشیدم تا استرس و هیجانی رو که به جونم افتاده بود 
اسم داده بودم و احساسم آروم کنم. امروز افسارم رو کامال دست احس

خواستم انجام بدم خوشحال و راضی بود. به هودی از کاری که می
شایان عقیده داشت  خاکستری رنگی که پوشیده بودم نگاه کردم.

رسم.تر به نظر میاینجوری مظلوم  

موهام رو روی سرم به هم ریختم تا معصوم به نظر برسم. داخل 
آینه به خودم لبخند زدم و یک بار دیگه پیام شایان رو خوندم. یک 



 

 

 WWW.98IA3.IR 260 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

ها دیگه ن االنساعت پیش گفته بود ساجده از دانشگاه راه افتاده. همی
ون موقع لوکاس فرستاده بود، نادیده رفتم باید برسه. ویسی رو که هم

 و به طبقه پایین رفتم.

خونه ساکت و آروم بود. به جز صدای اره برقی که آقا کمال با اون 
ای های حیاط بود، صدای دیگهمشغول قطع یک سری از درخت

اومد. سیمین رو به بهانه خرید چیزی به داروخونه فرستاده بودم نمی
االها پیداش نمیشه. با بلند شدن صدای زنگ و مطمئن بودم حاال ح

 در، احساس کردم دمای بدنم باال رفت.

های قلبم رو آروم کنم و به سمت دوباره نفس عمیقی کشیدم تا تپش
آیفون رفتم. دکمه رو زدم که تصویر صورت ساجده توی آیفون پیدا 

 شد. گفتم:

بله؟ -  

منم. ساجده مصطفوی. -  

کی هستی. آدرس من رو از کی گرفتی؟ دونمبینمت. میدارم می -  

خوام خواست بده ولی من با اصرار ازش گرفتم. میشایان. نمی -
 باهات حرف بزنم.

من با تو حرفی ندارم. برو. -  

زنم.ها هست که باید بهت ب. گوش بده. یه سری حرفصبر کن -  

چه حرفی؟ -  

 بعد از چند ثانیه مکث گفت:

ها دیدم.ن نزدیکیشاپ همیمیشه بیای دم در؟ یه کافی  -  

 توی دلم خندیدم و گفتم:

خوای حرف بزنی بیا باال.م. اگه میمن جایی نمیا -  

ولی آخه؟ -  

و باز کنم یا نه؟رآخه و اما نداره. در  -  
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شد خوند. مقنعه های در همش میمردد بود. این رو از اخم
اش رو مرتب کرد و پرسید:مشکی  

تنهایی؟ -  

هم هست.نه. خدمتکارمون  -  

 وقتی دیدم حرفی نمیزنه گفتم:

من حوصله این قایم موشک بازی رو ندارم. اگه حرف داری بیا  -
 باال، اگه هم نه که برو.

جوابی نداد. نفسم رو بیرون دادم و از آیفون فاصله گرفتم. اگه 
ام خراب میشد. به مبلی که اون نزدیکی بود تکیه دادم رفت نقشهمی

ی زنگ در دوباره بلند شد و لبخند عریضی و منتظر موندم. صدا
 روی لبم اومد. دکمه رو زدم و گفتم:

همین مسیر رو مستقیم بیا تا برسی به عمارت. اگه گم شدی به آقا  -
ات کنه.کمال که تو حیاطه بگو راهنمایی  

قیافه سردرگمش رو نادیده گرفتم و به سمت آشپزخونه رفتم. یک 
داخلش گذاشتم. به شایان پیام دادم:سینی برداشتم و دو تا لیوان   

رسید. -  

صدای باز شدن در عمارت اومد. از آشپزخونه بیرون اومدم و به 
عمارت نشون نده.  کرد تعجبش رو از دیدناستقبالش رفتم. سعی می

اومد همین واکنش اولیه هر کسی که برای اولین بار خونه ما می
ردم.اش کبود. به سمت سالن سمت راستی راهنمایی  

سالن بزرگ بود و یک دست مبلمان آبی و طوسی با طرح عجیب 
غریبی وسطش قرار داشت که سفارشی خود مامان بود. عالوه بر 

ای که اطراف سالن ها و اشیای عتیقهتلویزیون هفتاد اینچی و کوزه
بود، چند دست تابلوی بزرگ هم روی دیوارها نصب شده بود. به 

و گفتم: ترین مبل اشاره کردمنزدیک  
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بشین. -  

ها گذاشت. کیفش رو از روی کولش پایین آورد و روی یکی از مبل
حواسش کامال به یکی از تابلوها رفته بود. همونطور که به طرف 

رفتم پرسیدم:آشپزخونه می  

چای؟ قهوه؟ آبمیوه؟ -  

خورم.من چیزی نمی -  

اینجوری که نمیشه. تو رسم مهمون نوازی ما نیست که کسی رو  -
 با لب خشک بفرستیم بره.

ای نگفت. داخل چیز دیگه«. امآره جون عمه»و تو دلم ادامه دادم 
د رو از داخل جیبم در آوردم. دستم آشپزخونه بسته کوچیک سفی

حسابی عرق کرده بود. شایان نگفته بود چقدر باید بریزم. با دستی 
ازه یه لرزید اندخواستم بکنم میکه از هیجان و دلهره کاری که می

ها ریختم و روش رو با آب قاشق چای خوری توی یکی از لیوان
پرتغال پر کردم. همونطور که هم زدم بوش کردم. بوی خاصی 

داد.نمی  

سینی رو برداشتم و سعی کردم آروم و خونسرد به نظر برسم. به 
طرف سالن رفتم و سینی رو روی میز گذاشتم. ساجده کنار یه 

داد. با دقت به تابلو زن آفریقایی رو نشون می تابلویی بود که چند تا
رفتم ها رو برداشتم. در حالی که به طرفش میزل زده بود. لیوان

 توضیح دادم:

یوپی آورده.این تابلو رو بابا از ات -  

چشم از تابلو گرفت و به من نگاه کرد. لیوانی رو که به سمتش 
خوردم و گفتم: گرفته بودم از دستم گرفت. یه قلپ از لیوان خودم  

بیا بشین. -  

همینجا خوبه. -  
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ازش فاصله گرفتم و روی مبلی نشستم که بهش کامل دید داشته 
مثل کسی که موزه رفته  چنان کنار تابلو ایستاده بود وباشم. اون هم

کرد. لیوان رو به لبش برد و من نفسم رو با دقت به تابلو نگاه می
کنه. د بعد از چند دقیقه اثر میتوی سینه حبس کردم. شایان نگفته بو

امیدوار بودم سیمین سر نرسه. لبه مبل رو گرفتم و بهش نگاه کردم. 
اش کردم. آروم و ساکت بود. ندای ضعیف عقلم رو شنیدم که خفه

داد.ساجده باید تاوان کاری رو که کرده بود پس می  

آپ رسید، تمرکزم رو بهم ریخت. به صدای پیامی که توی واتس
اس فحش دادم و گوشیم رو روی ویبره گذاشتم. صبح تا حاال لوک

 صدتا ویس فرستاده بود. گلوم رو صاف کردم و پرسیدم:

خب، با من چیکار داری؟ -  

 باالخره دل از تابلو کند، به دیوار تکیه داد و گفت:

راستش وقتی شنیدم قراره از ایران بری مصمم شدم بیام حتما  -
 باهات حرف بزنم.

چرا؟ -  

س کردم باید بدونی چرا همه چیز اینجوری به هم ریخته.احسا -  

پس برای اعتراف اومده بود؛ هر چند دیگه خیلی دیر شده بود. خودم 
 رو مشتاق شنیدن نشون دادم که ادامه داد:

هام خودکشی وقتی که سال اول دبیرستان بودم یکی از دوست -
ای بودیم. از حلهکرد. البته دوست دوست نبودیم، هم کالسی و هم م

شناختمش. اون روز که اون اتفاق افتاد، من خیلی دیربه بچگی می
اشون رسیدم و نتونستم به موقع نجاتش بدم.خونه  

رفت. های من بیشتر و بیشتر درهم میگفت اخمای که میبا هر جمله
انگار خودش هم فهمیده بود که دیگه ادامه نداد و ساکت شد. این 

کردند از کلمه خودکشی استفاده دور و برم سعی میهای روزها آدم
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نکنند اما ساجده جلوی من ایستاده بود و داشت خاطرات خودکشی یه 
کرد.نفر دیگه رو مرور می  

تر از این ندیده بودم. حتی اعتراف کردن این دختر هم مالحظهآدم بی
 برام شکنجه و عذاب بود. وقتی یه قلپ دیگه از لیوان خورد با خودم

ای عذاب وجدان نداشتم. عقلم هم داشت کم دیگه ذره«. حقشه»گفتم 
کرد.کم با من موافقت می  

خدا به خیر »وقتی دوباره شروع به حرف زدن کردم با خودم گفتم 
«.خواد چی بگهکنه، معلوم نیست دوباره می  

یک سال و نیم پیش که تو رو توی ماشینت دیدم، احساس کردم  -
بهم داده تا جبران کنم.خدا یه فرصت دیگه   

هاش رو ببینه. منظورش رو با دقت بهم خیره شد تا تاثیر حرف
فهمیدم. دستم رو باال آوردم و گفتم:نمی  

صبر کن ببینم -  

 نذاشت حرفم رو تموم کنم و ادامه داد:

اگه ماشینت رو پشت ماشین من پارک نکرده بودی و راه رو سد  -
افتاد و آمبوالنس رو خبر نمینکردی بودی، هیچ وقت چشمم بهت 

کردم.نمی  

مثل کسی بودم که ماهیتابه به سرش خورده بود. گیج و منگ بودم و 
هاش درست و حسابی سر در بیارم. در سکوت تونستم از حرفنمی

منتظر واکنش من بود و من حسابی گیج شده بود. با صدای ویبره 
دادم و گوشی گوشی به خودم اومدم. به مرده و زنده لوکاس فحش 

رو برداشتم تا خاموشش کنم که چشمم به پیام متنی که تازه فرستاده 
 بود افتاد:

های سال ها رو پخش کرده پیدا کردیم. یکی از بچهکسی که عکس -
 پایینیه.
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ای از بین نرفته بود. چون فکر کنم هنوز اثرات اون ضربه ماهیتابه
های مغزم درگیر فهمیدم لوکاس چی نوشته. تموم فسفراصال نمی

های ساجده بود. بعد از سه بار خوندن پیام لوکاس، از تحلیل حرف
 ساجده پرسیدم:

تو سال پایینی منی؟ -  

 ساجده که از سوال نامربوط من جا خورده بود جواب داد:

نه. ما هم ورودی هستیم. چطور؟ -  

شدم گفتم:در حالی که بلند می  

من باید یه زنگ واجب بزنم. -  

بیرون اومدن از سالن، شماره لوکاس رو گرفتم. با اولین در حال 
 بوق جواب داد. صداش رو شنیدم که به کسی گفت:

فتم وقتی یارو رو پیدا کردیم، مهرداد جواب میده.دیدی گ -  

این پیامی که فرستادی یعنی چی؟-  

ای که باید بگی اوال سالم بعد از این همه وقت. ثانیا اولین جمله -
اامید شدم!اینه؟ ازت ن  

زودباش بگو. وقت ندارم. -  

 صدای مهدی رو شنیدم که گفت:

عنی حالش خوبه.یوقتی اخالقش اینجوریه  -  

 کالفه نچی کردم که لوکاس گفت:

یعنی طرف رو پیدا کردیم. خودم ازش بازجویی کردم. اعتراف  -
 کرد.

 صدای خنده مهدی رو شنیدم که در تکمیل حرف لوکاس گفت:

سختی!البته به  -  

با نگاهی به ساجده که دوباره سراغ تابلوی آفریقایی رفته بود 
 پرسیدم:
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طرف کیه؟ -  

ایش کیمیا. یکی از دخترهای سال پایینی. همونی که اول سال قهوه -
 کردی.

 صدای مهدی اومد:

ای روانی!عقده -  

ساجده چشم از اون تابلو گرفت و سراغ تابلوی کناریش رفت که 
داد. لیوان رو به لبش برد. دمای بدنم نشون میمنظره یک دشت رو 

تونستم احساس کنم که یک باال رفت؛ نه از هیجان بلکه از ترس. می
 دونه عرق از پشتم به راه افتاد. پرسیدم:

مطمئنی؟ -  

آره بابا. صد در صد. -  

 برای اطمینان پرسیدم:

دیگه بوده! ساجده مصطفوی. من شنیدم کار یکی -  

لیوان رو باال برد و نصف بیشتر لیوان رو سر  همون موقع ساجده
 کشید. لوکاس توضیح داد:

کردیم. اما این طور نیست. ما هم اون اول همین فکر رو می -
 مدرک هم داریم. ببین مهرداد

 نذاشتم حرفش رو کامل کنه. دستپاچه گفتم:

من باید برم. -  

کجا؟! گوشی رو قطع نک -  

ساجده رفتم و قبل از اینکه  بعد از قطع گوشی با عجله به طرف
لیوان رو تا ته سر بکشه، از دستش گرفتم. بهت زده بهم نگاه کرد. 

 به مغزم فشار آوردم تا یه بهونه پیدا کنم. هول شده توضیح دادم:

ره میاد خونه. باید بری.مادرم تو راهه. دا -  

اش رو از مبل برداشتم. باید تا لیوان رو توی سینی گذاشتم و کوله
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کردم. قیافه ل از اینکه توی خونه اتفاقی براش بیفته، بیرونش میقب
 متعجبش رو نادیده گرفتم و گفتم:

زود باش! -  

وضیح میدم چرا اینجام.خب بیاد. من براش ت -  

نه. نمیشه. زود باش برو. -  

اما -  

 کالفه گفتم:

حرف نزن. برو. -  

دنبالش تا دم در عمارت رو باز کردم و تقریبا به بیرون هلش دادم. 
شدم از خونه ما سالم بیرون میره. در در حیاط رفتم. باید مطمئن می

 حیاط رو باز کردم که گفت:

اما من هنوز حرفم تموم نشده. -  

 به بیرون هلش دادم و گفتم:

بعدا حرفت رو بزن. -  

گه بری..ابعدا یعنی کی؟ دیر میشه.  -  

 با دست به سمت راست کوچه اشاره کردم و گفتم:

برو. زودباش. -  

اما... -  

 بهش تشر زدم:

برو! -  

اخم کرد و با تردید به راه افتاد. وقتی از سر کوچه پیچید، نفسم رو 
که چشمم در جهت خواستم برگردم داخل با آسودگی بیرون دادم. می

مخالف به مامان افتاد که داشت از ماشینش پیاده میشد. دروغم 
ش نگاه کردم. داشت به راست دراومده بود. مات و مبهوت به

کرد.مسیری که ساجده رفته بود نگاه می  
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دستم رو توی جیب هودی گذاشتم که با بسته برخورد کرد. مامان با 
ای گفت:نگاه سرزنشگرانه  

پس سیمین رو فرستادی دنبال نخود سیاه که این دختر رو بیاری  -
 تو خونه.

نه! -  

هم نگاه کرد. شاکی بود ب« خر خودتی»مامان با نگاهی که گویای 
 گفتم:

سیمین چوقولی کرده؟ -  

به سیمین زنگ زدم احوالت رو بپرسم که گفت فرستادیش چیزی  -
دونم چیزی الزم نداشتی و الکی ازخونه دکش بخره. من که می

 کردی.

 من رو کنار زد، در حالی که وارد حیاط میشد پرسید:

این دختر اینجا چیکار داشت؟ -  

هام بود. کار خاصی نداشت. اومده بود بهم سر یکی از همکالسی -
 بزنه.

 مامان وسط حیاط ایستاد و نگران بهم نگاه کرد.

تونم جلوی پدرت مهرداد، این بار یه گندی باال بیاری من دیگه نمی -
فرستدت شاخ آفریقا.رو بگیرم. این بار به جای آلمان می  

اگواری در دونی چه اتفاقات نخوبی آینده اینه که از قبل نمی
دونستم که یه روز این حرف مامان به انتظارته. اون روز نمی

خیالی جواب دادم:حقیقت تبدیل میشه. اون لحظه فقط بی  

گفتم که چیزی نیست. -  

های ناامیدی توش پیدا بود وارد خونه مامان با آخرین نگاهی که رگه
دند. شها افتادم که یه جورایی مدرک جرم حساب میشد. یاد لیوان

ها رو بردم ها رفتم. وقتی لیوانسریع وارد خونه شدم و سراغ لیوان
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و زیر شیرآب شستم، مامان با دو تا شاخ رو سرش بهم نگاه 
کرد.می  

کرد نفسش رو با آه بیرون داد. در حالی که در یخچال رو باز می
 دوباره پرسید:

این دختره کی بود؟ -  

مهم نیست. درها همگفتم که یه همکالسیه. اونق -  

اسمش؟ -  

کنی نیست به اسمش چیکارداری؟ اصال اونجوری که فکر می -
 مامان.

ها باال اش رد شدم. در حالی که از پلهسریع از جلوی نگاه خیره
رفتم، شماره لوکاس رو گرفتم که با اولین بوق جواب داد:می  

الو؟ -  

از  ببخشید اون موقع قطع کردم. یه مورد اورژانسی پیش اومد. -
 کجا فهمیدی کار کیمیاست؟

 صدای مهدی از پس زمینه به گوشم رسید:

کنه یعنی یه اتفاق بدی وقتی مودب شده و معذرت خواهی می -
ای چیزی به سرش خورده.براش افتاده و ضربه  

 و بلندتر ادامه داد:

حالت خوبه مهرداد؟ -  

تونستم مهدی رو تصور کنم که گوشش رو به گوشی لوکاس می
امون رو گوش میده. ناخوداگاه لبخندی روی نده و داره مکالمهچسبو

 لبم اومد. با صدای لوکاس لبخندم رو جمع کردم:

شناسی؟ اون فهمید.مهرزاد رو که می -  

مهرزاد کیه؟ -  

زنیم مسیحیه.که حدس می همون دختر انتقالی -  
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 صدای مهدی دوباره مکالمه من و لوکاس رو قطع کرد:

رتشتیه.مسیحی نیست. ز -  

 لوکاس از مهدی پرسید:

دونی؟از کجا می -  

دونند. پدرش نماینده مجلسه.همه می-  

مطمئنی؟ -  

شون پریدم و بلند گفتم:وسط مکالمه  

الو! برگردیم سر بحث اصلی. -  

 لوکاس گلوش رو صاف کرد و ادامه داد:

گفتم. مهرزاد نیاز اورژانسی به لپ تاپ داشته تا یه آهان. داشتم می-
خواد چیزی رو چک کنه. از نزدیکترین فردی که بهش بوده می

اینکار رو براش بکنه که اون شخص کیمیا بوده. البته این دختره 
های ها رو ببنده و مهرزادم عکسیادش رفته بوده یک سری پوشه

های بینه. حتی مهرزاد گفته عکستفاقی میفوتوشاپ شده رو خیلی ا
نوز پخش نشده. من خودم کیمیا رو ای هم از تو بوده که هدیگه

خفتش کردم و ازش بازجویی کردم. مطمئنم تا االن همه مدارک رو 
 از بین برده.

 نفس گرفت و ادامه داد:

خوای شکایت کنی؟خوای چیکار کنی؟ میحاال می -  

میاد.من اصال این دختر رو یادم ن -  

ی بقیه مهم نیست که یادت میاد یا نه. مهم اینه که یه بار جلو -
ضایعش کردی. از یکی دو نفر شنیدم که بعد از اینکه ردش کردی 

کرده تا ازت آتو بگیره. حتی ماشینش رو نزدیک ماشینت پارک می
کرده.ها تعقیبت میشنیدم بعضی وقت  

رسید. هام رو با حرص بستم. حاال همه چیز منطقی به نظر میچشم
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افکار رو پاره کرد:خوب آتویی ازم گرفته بود! صدای لوکاس رشته   

الو مهرداد! هستی؟ -  

آره. -  

خوای چیکار کنی؟حاال می -  

دونم. باید به بابام بگم.نمی -  

چند ثانیه سکوت بینمون به من فرصت فکر کردن داد. لوکاس با 
 احتیاط پرسید:

دانشگاه نمیای؟ -  

با شنیدن صدای لوکاس و مهدی، دلم هوای روزهایی رو کرده بود 
تایی با هم گذرونده بودیم. از پشت تلفن، همون لوکاس و که سه 

مهدی همیشگی بودند و رفتارشون باهام تغییر نکرده بود. شاید باید 
دادم. با تردید جواب دادم:به خودم یه فرصت می  

شاید فردا یه سر زدم. -  

منتظریم. -  

با این کلمه یه لبخند روی لبم اومد. به خاطر این کلمه هم که شده 
زدم.ود فردا یه سر به دانشگاه میب  

*** 

کردم نزدیک شدن به زدم فکر نمیصبح که از خونه بیرون می
ورودی دانشکده ایستاده  دانشکده اینقدر سخت باشه. توی چند متری

هایی که دیده بودم کرد جلوتر برم. مدام خواببودم و پاهام یاری نمی
جلوتر رفتم که متوجه  توی ذهنم دوباره پلی میشد. به زحمت یه قدم

شدم چند تا از بچه های ایستاده نزدیک دم در دانشکده به سمت من 
کنند.پچ میخیره شدند و در گوش هم پچ  

پچ هاشون رو در تونم پچکردم حتی از این فاصله هم میاحساس می
مورد خودم بشنوم. طاقتم طاق شد. چرخیدم تا از دانشکده دور بشم 
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کی از استادهای دانشکده مواجه شدم. بدون که با دکتر صبوری ی
سالم کردن راهم رو کج کردم و در جهت مخالف دانشکده به سمت 

 تریا به راه افتادم.

های رو به روی تریا نشستم. توی تابستون و روی یکی از نیمکت
افتاد اما االن فقط یک نیمکت های بید روش میبهار سایه درخت

پشنم رو بهم رسوندم. هوا سوز سردی های کاخالی و سرد بود. لبه
داشت. هدفونم رو از دور گردن برداشتم و روی گوشهام گذاشتم. 

شنیدم.گفت نمیاینجوری اگر هم کسی چیزی در موردم می  

اطراف رو نگاه کردم. به خاطر سردی هوا نسبتا ساکت و خلوت 
بود و کسی که من رو بشناسه اون اطراف نبود. بوی بارونی که 

بند اومده بود همه جا پیچیده بود. فقط چند نفری رو به روی  تازه
تریا مشغول خرید نوشیدنیهای داغ بودند. چشمم روی یک دختر و 

زدند و پسر جوون ثابت موند که نزدیک تریا با هم حرف می
خندیدند.می  

تونستم بگم همدیگر رو دوست دارند. بهشون ام میطبق تجربه
سی که دوستت داشته باشه و تو هم از اون حسودیم شد. پیدا کردن ک

خوشت بیاد، کار راحتی نبود. این رو توی این یک سال و نیم بعد 
 از رفتن الدن که با هزارتا دختر قرار گذاشته بودم فهمیده بودم.

با آهی که همراه با خارج شدن بخار از دهنم بود گوشیم رو درآوردم 
 و توی واتس آپ برای مهران نوشتم:

پیشنهادت فکر کردم. دوست دارم بیام آلمان. به -  

گفت این کار درسته اما رفت که پیام رو بفرستم. عقلم میدستم نمی
خواست برم. پیام رو پاک کردم و گوشی رو توی جیبم دلم نمی

هام رو بستم. فقط بوی گذاشتم. به پشتی نیمکت تکیه دادم و چشم
توی گوشم پخش  خنک پاییز بود و صدای آهنگ غم انگیزی که

 میشد.
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هام رو لم پیچید. چشمتوی افکارم غرق بودم که بوی قهوه زیر بینی
جلوی صورتم گرفته شده  باز کردم که با یکی لیوان کاغذی قهوه که

بود مواجه شدم. به شخصی که قهوه رو نگه داشته بود نگاه کردم؛ 
 ساجده بود با یه لبخند بزرگ روی صورتش.

ن داد. منتظر بود تا لیوان رو ازش بگیرم. وقتی قهوه رو جلوم تکو 
کنم لبخندش محو شد و کنارم روی نیمکت دید هیچ حرکتی نمی

نشست. اون لیوان رو کنار من گذاشت و لیوان خودش رو توی 
های آب پرتغال دیروزی افتادم و با فکر دستش نگه داشت. یاد لیوان

اشه، توی دلم خندیدم. ام چیزی ریخته باینکه ممکنه ساجده توی قهوه
رسید پودر دیروز از اونجایی که سالم و سرحال بود، به نظر نمی

 تاثیری روش گذاشته باشه.

ساجده بهم اشاره کرد که هدفون رو دربیارم. وقتی با اکراه هدفون 
 رو دور گردنم گذاشتم گفت:

این موکاست. مخلوط قهوه و کاکائو و شیر و شکر. همه چیزهایی  -
وست دارم یه جا با هم داره. این رو به نشونه معذرت رو که د

 خواهی برات آوردم.

اش بهم نگاه کرد و دوباره لبخند زد. این بار من اخم کردم. حوصله
رو نداشتم؛ به خصوص بعد از ماجرای دیروز. به لیوان توی دستش 

 نگاه کرد و با لحن آرومی گفت:

ین دیدم و به اورژانس یه سال و نیم پیش وقتی که تو رو توی ماش -
کردم جلوی تیری رو که نزدیک بود بهت بخوره زنگ زدم فکر می

 و باعث مرگت بشه گرفتم.

زد تا ازش به خاطر نجاتم تشکر کنم کور ها رو میاگه این حرف
 خونده بود. آهی کشید و ادامه داد:

اما اون روز جلوی پدرم برای محافظت از خودم، اون تیر رو  -
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مستقیم توی قلبت فرو کردم. برداشتم و  

مکث کرد و بهم نگاه کرد. سعی کردم بفهمم چی توی ذهنش 
گذره که ادامه داد:می  

بینم همش تقصیر من بود. کنم، میشینم و فکر میوقتی با خودم می -
از همون روز مهمونی لواسون که توی ماشینت اسم الدن رو پیش 

های که در حقت تمام بدیکشیدم و عصبانیت کردم، از همون روز 
 کردم شروع شد.

ازش چشم گرفتم و به همون پسر و دختر جوونی که هنوز کنار تریا 
بودند نگاه کردم. دوست نداشتم این حرفها رو گوش کنم اما اون 

 ادامه داد:

همون عصبانیتت و با سرعت رانندگی کردنت، باعث شد نگران  -
روز دنبالت نیومده بودم، اون  بشم و دنبالت تا لواسون بیام. اگه اون

ای برای اومدن به ها گرفته نمیشد. اون وقت پدرم هم بهونهعکس
دانشگاه نداشت و من هم رازت رو توی کوچه جلوی بقیه فاش 

ده کنند. به خاطر تموم کارهایی که در کردم تا ازش سو استفانمی
خوام.حقت کردم معذرت می  

ش میشد فهمید که معذرت سرم رو به سمتش چرخوندم. از صورت
هاش ندیدم. یه اش صادقانه است. اثری از دروغ توی چشمخواهی

کرد. در واقع اونی که همه چیز رو شروع چیزی ته دلم اذیتم می
 کرده بود، ساجده نبود بلکه من بودم. به همین خاطر گفتم:

خواد ادامه بدی.بسه دیگه! نمی -  

که هر اتفاقی که از اون روز تا  خوام بگمخوام بگم. میاما من می -
هم ریخته، تقصیر من بوده نه کس حاال افتاده و زندگیت رو به

کدوم مقصر نبودی. امیدوارم که یه روز بتونی ای. تو توی هیچدیگه
 من رو ببخشی.
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تو توی »روم دوختم. جمله نگاهم رو ازش گرفتم و به روبه
چیز که همهاینروی اعصابم بود. از « کدوم مقصر نبودیهیچ
جوری وارونه شده بود، حس خوبی نداشتم. لیوان موکای کنارم این

رو برداشتم و بعد از خوردن یه قلپ از اون، نگاهم به ساجده افتاده 
کرد. لیوان که دوباره لبخند به لب داشت و زیر چشمی بهم نگاه می

 رو تکون دادم و گفتم:

بخشمت.آسونی می کر نکن به اینچون هوا سرده خوردمش. ف -  

مون ایجاد شده بود تر شد. سکوتی رو که بینلبخندش پر رنگ
هاش فکر کنم. داد تا در مورد حرفدوست داشتم. بهم زمان می

بهش نگاه کردم که متفکر به لیوانش زل زده بود و با انگشت روی 
کشید. بعد از چند ثانیه بدون مقدمه با تن اون خطوط نامفهومی می

ینی گفت:صدای پای  

ی بدی بود. به همین خاطر توی ی شهره برای من خاطرهخاطره -
چیز کنم و ممکنه به همههای مشابه دست و پام رو گم میموقعیت

رفتم. تو ها بعد از اون اتفاق پیش روانشناس میگند بزنم. تا مدت
 پیش کسی رفتی؟

اختیار جواب دادم:بی  

اومد، اما مرد غرغرو پیشم میتوی این مدتی که خونه بودم یه پیر -
خوام ببینمش.دیگه نمی  

دست از خط و خطوط کشیدن برداشت. از توی جیب سوییت شرتش 
 یه کارت ویزیت در آورد، روی نیمکت گذاشت و گفت:

جور موردها خیلی تجربه ی روانشناس منه. توی ایناین شماره -
 داره. شاید به دردت خورد.

جوری دونستم باید چهه بود که نمیگفت و گومون جوری پیش رفت
دلگیر باشم یا عصبانی. یا   واکنش نشون بدم. از دستش ناراحت و
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زنه خوشحال باشم. کالفه دستی توی هایی که میحتی از این حرف
که هوا سرد موهام کشیدم و به اون دختر و پسر نگاه کردم. با این

جا ایستاده بودند.بود اما هنوز اون  

ه از لیوان خوردم و به ساجده نگاه کردم که به لیوان یه قلپ دیگ
 توی دستش زل زده بود. پرسیدم:

جام؟دونستی ایناز کجا می -  

مت که چرخیدی و دور شدی.نزدیک دانشکده دید -  

 با پوزخند گفتم:

آور زندگیم عادتت شده.های خجالتسمتقانگار دیدن  -  

 با لحن اطمینان بخشی گفت:

آور نیستند.خجالت  کدومدیدم هیچ چیزهایی که من -  

دونستم دروغ نمیگه. دونستم چرا اما مینگاهش غافلگیرم کرد. نمی
وزی توی صداش نبود. یه سداری یا دلهیچ اثری از تمسخر، دل

ای ی ساده که صداقت توش پیدا بود. شاید این جمله تنها جملهجمله
شنوم. انگار بود که توی تمام این مدت دوست داشتم از کسی ب

اش چه اثری داشته که ازم چشم گرفت و خودش هم فهمیده بود جمله
 سکوت کرد.

لیوان رو به لبم بردم که شیرینیش رو بیشتر از قبل فهمیدم. بعد از 
 حدود یه دقیقه، دوباره سکوت رو شکست:

هایی خاطر حرفخوای از ایران بری. اگه بهگفتند میها میبچه -
خوای بری، باید بگم که مردم خیلی زود فراموش که پشتت هست می

گیره.کنند. چون همیشه یه خبر جدید جای اخبار قدیمی رو میمی  

 وقتی سرم رو به عالمت نفهمیدن حرفش تکون دادم، توضیح داد:

چند روزه که یه خبر جدید توی دانشکده پیچیده. دکتر صبوری با  -
ین دیروز کسی یکی از دخترهای ارشد ازدواج کرده. تا هم
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دونست اما از دیروز، هم خبر ازدواج و هم بارداری دختره نمی
 توی دانشکده پیچیده.

 قیافه دکتر صبوری توی ذهنم اومد و با تعجب پرسیدم:

صبوری چند سالشه؟ -  

نزدیک پنجاه. -  

های که صبوری یکی از بچهخندید که من هم به خنده افتادم. فکر این
دار بود. البته با وجود سن باالش، باشه، خندهارشد رو تور کرده 

 هنوز هم خوش تیپ بود. یاد یه چیزی افتادم و پرسیدم:

ی نیست؟دکتر کارگری، زن سابق صبور -  

 ساجده با خنده جواب داد:

اهاش درس نداریم.بچرا. خوب شد این ترم  -  

تونه توی دانشکده سرو صدا کنه. قدر میفهمیدم این خبر چهاآلن می
کارگری، یه استاد خانم میانسال و سختگیره. معلوم نیست با خبر 

جوری های ارشد، اخالقش چهازدواج شوهر سابقش با یکی از بچه
 میشه.

 ساجده بلند شد و گفت:

هایی کنم حرفها. فکر میمن دیگه باید برگردم دانشکده پیش بچه -
بگیری بری که تصمیم خواستم بزنم، اآلن زدم. اینرو که دیروز می

گرده اما اگه رفتن رو انتخاب کردی نظر خودت برمییا بمونی، به
خاطر ماجراهای اخیر نباشه.امیدوارم به  

سرم رو به معنی فهمیدن حرفش تکون دادم. با سؤال بعدیش 
 غافلگیرم کرد:

شکل برنخوردی؟دیروز که با مادرت به م -  

 گلوم رو صاف کردم و سریع گفتم:

نباش.نه، نگران  -  
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مردد بهش نگاه کردم. توی پرسیدن و نپرسیدن سؤالم شک داشتم. 
کرد. با که خودش هم فهمیده بود که منتظر بهم نگاه میمثل این

 احتیاط پرسیدم:

ز مشکلی پیش نیومد؟ منظورم اینه که راحت رسیدی خونه؟دیرو -  

  اومد؟اید پیش میبآره. مثالً چه مشکلی  -

م مشکوک نباشه جواب دادم:کردبا لحنی که سعی می  

جوری پرسیدم.هیچی. همین -  

زیر لبی خداحافظی کرد، دست تکون داد و دور شد. چشمم به تریا 
شت. تصمیم ای نداجا فایدهافتاد که کسی کنارش نبود. نشستنم اون

طوریه. بلند شدم و قبل از گرفتم به دانشکده برم و ببینم اوضاع چه
ویزیت رو از روش برداشتم.دور شدن از نیمکت، کارت   

توی شلوغی البی، لوکاس و مهدی رو کنار هم ایستاده، نزدیک 
ها پیدا کردم. لوکاس دست به سینه به جایی خیره بود یکی از ستون

کرد.و مهدی تند و تند چیزی رو براش تعریف می  

رد نگاه لوکاس رو گرفتم و به دکتر صبوری رسیدم که توی جمع 
ها نزدیک آسانسور ایستاده بود. چشم لوکاس بهم افتاد چند تا از استاد

 و با خنده برام سر تکون داد. وقتی بهش رسیدم آروم گفت:

رسیدن بخیر. -  

براش چشمک زدم و به مهدی نگاه کردم که هم چنان داشت با آب و 
کرد:تاب داستانش رو تعریف می  

بهش قدر تدارک دید. من خودم کلی تو فکر کن! بنده خدا چه -
بخره.کار کنه و چیپیشنهاد دادم که چی  

 من وسط حرفش زدم و پرسیدم:

کی؟ -  

د از ثمره خواستگاری کنه.های ارشد که قرار بوز بچهایکی  -  
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ثمره کیه؟ -  

زن جدید دکتر صبوری. -  

ظاهراً ساجده راست گفته بود. لوکاس زیر خنده زد و مهدی با 
 حرص ادامه داد:

خنده نداره! -  

کرد گفت:اش رو کنترل میدر حالی که خندهلوکاس   

جوری معلومه پسره ثمره رو دوست نداشته، وگرنه حتماً یه -
فهمید ازدواج کرده.می  

جوری؟چه -  

وقت تعقیبش نکرده ببینه با کی میره، با کی میاد؟! یا یعنی هیچ -
  اش کجاست؟حتی خونه

ونی بنده خدا نه. اون فقط ثمره رو توی دانشکده دیده. اگه بد -
که ازش خواستگاری قدر امیدوار بود. دقیقاً یه روز قبل از اینچه

جا پیچید. کنه، خبر بارداری ثمره و ازدواجش با دکتر صبوری همه
اگه قیافه پسره رو دیده بودی! دلم براش سوخت، من بیشتر از پسره 

 حرص خوردم.

 خنده لوکاس شدت گرفت که مهدی دلخور ادامه داد:

زنم، نخند!های یکی دیگه حرف میتی دارم از بدبختیوق -  

خب بابا! این دختر روزی یه دونه خواستگار داره. یکی دیگه هم  -
 هفته پیش از ثمره خواستگاری کرده بود. خودم دیدم ردش کرد.

 پرسیدم:

حاال مگه دختره چه آش دهن سوزی بوده که این همه خواستگار  -
 داشته؟

 لوکاس جواب داد:

اس. چون سنش بیشتر از ماست، های دانشکدهز این در و دافا -
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وقت سراغش نرفتی. فکر کنم همه یه دور ازش خواستگاری هیچ
 کردند که آخرش قسمت صبوری شده.

 لوکاس با سر به جایی نزدیک آسانسور اشاره کرد و ادامه داد:

همونی که مانتوی سبز داره. -  

 مهدی تصحیح کرد:

کله غازی. -  

ایه؟غازی دیگه چه صیغه کله -  

منظورم سبز کله غازیه. -  

به دختری نگاه کردم که نزدیک دکتر صبوری ایستاده بود. مشغول 
م به ساجده تونست از من بگیره بودم که چشمای که میتخمین نمره

شد. با نگاه دنبالش کردم. به سمت افتاد. داشت از پشت ثمره رد می
به دختری که پشت میز نشسته بود و یکی از میزهای دانشکده رفت، 

موهای چتری داشت، چیزی گفت و در کیفی رو که نزدیک اون 
 دختر روی صندلی قرار داشت، باز کرد.

از توش یک بسته کیک درآورد و در حالی که گفت و گوش رو با 
داد، کیک رو باز کرد و روی میز گذاشت. دختر موچتری ادامه می

کرد و یه تکه از کیک خورد. ساجده  دخترموچتری حرفش رو تأیید
سوشرتی رو که همین چند دقیقه پیش جلوی تریا تنش بود و اآلن 

ها قرار داشت، برداشت و مشغول روی لبه یکی از صندلی
 پوشیدنش شد.

مهرزاد، همون دختر موبوری که ظاهراً دست کیمیا رو رد کرده 
ن رفت. از بود، با یکی سینی کوچیک شامل سه تا لیوان به طرفشو

ها رو شد. ساجده با خوشحالی یکی از لیوانها بخار بلند میلیوان
برداشت. ظاهراً لیوانش داغ بود، چون سریع روی میز گذاشت و 

 انگشتش رو به دهنش گرفت. این سؤال از ذهنم گذشت:
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ند دقیقه پیش یه لیوان قهوه نخورده بود؟مگه همین چ -  

رو وارد آستین سوشرتش  هاشهای متعجب من، دستجلوی چشم
کرد و لیوان رو باهاش بلند کرد. فوت کرد و ازش خورد. صورتش 

از داغی مایع توی لیوان، توی هم رفت. با دستی که لوکاس به 
 بازوم زد، از ساجده چشم گرفتم و بهش نگاه کردم:

حواست کجاست؟ -  

 سردرگم پرسیدم:

چی؟ -  

کردی؟کجا رو نگاه می -  

لعنت کردم و جواب دادم: توی دلم، خودم رو  

  جا!هیچ -

اصالً حواست بود چی گفتم؟ -  

 مهدی با اشاره به لیوان توی دست من گفت:

کنی؟ چی توش هست؟تک خوری می -  

حواسم نبود که این لیوان کذایی هنوز دستمه. به سمت در البی راه 
 افتادم و گفتم:

چیزی بگیریم. هیچی. بریم سمت تریا یه -  

ی دنبالم به راه افتادند. مهدی با آهی ساختگی گفت:لوکاس و مهد  

دونی چی به ما گذشت. هیشکی نبود این مدتی که نبودی نمی -
 برامون چیزی بخره.

های قبلیش در اش زدم که مهدی در ادامه حرفبا خنده پس کله
 مورد اون پسر بخت برگشته گفت:

های عشق از این به بعد خودم میشم خدای عشق دانشکده و تموم -
کنم.مخفی رو پیدا می  

نزدیک در خروجی، لیوان قهوه رو توی سطل زباله انداختم و قبل 
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 از بیرون رفتن از البی دوباره به ساجده نگاه کردم.

 

 

 

 فصل شانزدهم

 #اویس#

 

های قنادی رو بار بود که داشتم یخچالاز صبح تا حاال این سومین
های جدید رو داخل یخچال یسابیدم. مش قاسم در حالی که شیرینمی
گذاشت گفت:می  

ین چند روزه قدر چند ماه ما کاری کردی. خدا خیرت بده جوون.ا -  

لبخند ضعیفی زدم. کار کردن من توی این روزها فقط یه علت 
داشت، اون هم دور کردن افکاری بود که این روزها توی سرم 

تا امروز سر افتاده بود. بعد از رسوندن سید مرتضی به بیمارستان 
کردم تا فکر درمان خالفکارها نیفتم خودم رو به هر چیزی گرم می

ای نداشت. فکرش مثل خوره به جونم افتاده بود.اما فایده  

دستمال رو روی پیشخون انداختم و به دور و بر مغازه نگاهی 
انداختم تا یه کار برای انجام دادن پیدا کنم. یه دور کامل، مغازه و 

ها هم تموم شده بود. و شسته و سابیده بودم. حساب کتابآشپزخونه ر
کار کنم.دونستم چیدیگه نمی  

به طرف در قنادی رفتم و چشمم به پرچم سیاهی افتاد که باالی  
ها به مناسبت ایام فاطیمه نصب شده بود. توی دلم یه یکی از مغازه

لعنت نثار شیطون کردم. حتی اگر هم سراغ درمان خالفکارها 
رفتم، پولش حروم بود و من هم اهل حروم خوری نبودم.می  

ناامید به در مغازه تکیه دادم و به فرزاد نگاه کردم که داشت بار 
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یکل الغر کرد. دست تنها بود و با اون هکامیون الوار رو خالی می
کرد. به طرف نجاری به جا میو نحیفش به زحمت الوارها رو جابه

اش دست فرزاد بود، گرفتم رو که سر دیگه راه افتادم و سر الواری
 و از روی زمین بلند کردم.

عقب وارد مغازه شد و به سمت ته مغازه رفت. الوار  -فرزاد عقب
نفس زنان عرق پیشونیش رو  -رو کنار چندتای دیگه جا داد. نفس

 پاک کرد و گفت:

شه پدر من درمیاد.تا میاد کامیون خالی -  

طوره؟چهحال سید مرتضی  -  

هاش جوش بخوره. روزی چند فعالً باید استراحت کنه تا انگشت -
اش اس، اما زن و بچهزنه. دلش پیش مغازهبار به من زنگ می

ذارن از خونه بیاد بیرون.نمی  

راننده از دم در صداش زد و فرزاد با عجله به طرف کامیون رفت. 
های خشک شده ننگاهی به دور و بر مغازه انداختم که چشمم به خو

روی دستگاه افتاد. با گذشت چند روز از اون ماجرا، هنوز کسی 
 دستگاه رو تمیز نکرده بود.

رسید فرزاد جرات دست زدن به خون رو نداشته. این رو نظر میبه
شد حدس زد. ها میاز اون حالت تهوع اون روزش با دیدن انگشت

و به طرف دستگاه یه بطری آب و دستمال از اون اطراف پیدا کردم 
 رفتم.

فرزاد در حالی که با هن و هن الواری رو به طرف ته مغازه 
کشید، با خوشحالی رو به من گفت:می  

کنی؟داری تمیزش می -  

توی دلم خندیدم. معلوم بود بنده خدا بدجوری از این چیزها وحشت 
داره. من مشغول تمیز کردن دستگاه شدم و فرزاد مشغول خالی 
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کامیون. بعد از تمیز شدن دستگاه، دلم نیومد فرزاد رو  کردن الوار
ای هم نداشتم که انجام بدم. تا خود دست تنها بذارم. کار مفید دیگه

جایی الوار بودم.غروب و خالی شدن کامیون، مشغول جابه  

آخرین تیکه الوار رو که کنار بقیه الوارها گذاشتم، صاف ایستادم و 
ه حسابی درد گرفته بود. فرزاد از شونه و گردنم رو چرخوندم ک

خستگی روی زمین نشسته بود و داشت یک بطری آب رو سر 
های کشید. به دیوار تکیه دادم و مشغول درآوردن خرد چوبمی

 ریزی شدم که توی دستم فرو رفته بود.

 فرزاد با پشت دست دهنش رو پاک کرد و گفت:

م گیر بودم. اگه دستت درست آقا اویس. اگه نبودی من فردا رو ه -
داد، اما من خیلی از این حساب اوس مرتضی بود بهت دستمزد می

ها سر درنمیارم.کتاب  

 آخرین تکه ریز چوب رو درآوردم و گفتم:

ها چیه؟ برای دستمزد که این کار رو نکردم.این حرف -  

نگاهم رو دور مغازه چرخوندم. مغازه نسبتا کوچیک بود. چند تا 
وش جا شده بود و قسمت انتهایی مغازه با الواری دستگاه به زحمت ت

ها، چشمم به یک که امروز خالی کردیم پر شده بود. پشت دستگاه
 سری میز و صندلی نیم ساخته افتاد.

نگاهم روی میزهای نیمه ساخته نگه داشتم. یاد میز ساجده افتادم که 
 اون رو با نشستن روش شکسته بودم. میز هنوز روی پشت بوم بود.

قدری سرد یا بارونی بود که ساجده رو روی این چند روزه هوا به
پشت بوم ندیده بودم. با سر به میزها اشاره کردم و رو به فرزاد که 

 اآلن کف مغازه دراز کشیده بود گفتم:

کشه تا یه میز بسازی؟قدر طول میچه -  

هاش رو مالید و جواب داد:فرزاد چشم  
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طور؟بستگی داره. چه -  

خوام به جای دستمزدم یه میز بسازم. اختالفش با دستمزد هم می -
 هر چی بشه میدم.

مگه نجاری بلدی؟ -  

یه کم. تو هم کمکم کن. -  

کرد. با صدای فرزاد متفکر بهم نگاه کرد. داشت سبک سنگین می
 حاج بابا چشم از فرزاد گرفتم:

خدا قوت! -  

ود. فرزاد خیلی حاج بابا تسبیح به دست به در مغازه تکیه داده ب
ام رو از دیوار سریع نشست و به احترامش بلند شد. من هم تکیه

 برداشتم. با لبخند رو به فرزاد گفت:

دزدی؟حاال دیگه شاگرد من رو می -  

 فرزاد دستپاچه گفت:

ما غلط بکنیم حاجی! -  

چیز رو جدی گرفته بود، که فرزاد همههم من و هم حاج بابا از این
هام رو تکوندم و رو به حاج بابا گفتم:لباسخندمون گرفت.   

اری نبود، گفتم یه دستی به فرزاد برسونم.کتو مغازه  -  

 تسبیح رو توی جیبش گذاشت و با لبخند گفت:

های پیش خوب کردی بابا. راستی کل آصف برای مسجد و مراسم -
های قبلیش رو صاف خواد شیرینی سفارش بده و حساب کتابرو می

ها دست اویسه. صبر کنه تا تو بیای.گفتم حسابکنه. بهش   

گردم مغازه.باشه حاجی. اآلن برمی -  

حاج بابا زودتر از من به طرف قنادی به راه افتاد و سر راهش با 
چند نفری احوال پرسی کرد. وقتی داشتم از مغازه خارج میشدم به 

 طرف فرزاد برگشتم و گفتم:
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فردا هشت صبح، دیر نکنی. -  

*** 

اد یک سر متر رو به من داد و خودش با سر دیگه متر ازم دور فرز
 شد. کل آصف با نگاهی به فرزاد گفت:

الزم نیست خیلی شیک و پیک و امروزی باشه. همین که بزرگ  -
ها رو توش گذاشت بسه.و جادار باشه و بشه همه کتاب  

فرزاد عددی رو توی دفترچه کوچیک دستش یادداشت کرد، بادی به 
انداخت و گفت:غبغب   

ای بسازم کربالیی که هم مدرن و امروزی باشه، هم یه کتابخونه -
 بزرگ و جادار.

من و کل آصف بهم نگاه کردیم و خندمون رو خوردیم. در نبود سید 
مرتضی، فرزاد اداره امروز نجاری رو دست گرفته بود و من هم 

رفتم. فرزاد سراغ جا دنبالش میمثل شاگرد تازه کار همه
گیری جا کفشی رفت و من به اطراف مسجد نگاهی انداختم.اندازه  

جا گذرونده های محل اینتموم دوران بچگیم رو همراه بقیه بچه
گذروندیم؛ یا جا میمون رو اینبودم. هر روز بعد از مدرسه، وقت

های قرآن و فوق کردیم یا کالستوی کالس ورزشی شرکت می
ها هم که همه کارها روی و مناسبتها برنامه دیگه. برای مراسم

 دوش ما بود.

به طرف حیاط کوچیک مسجد رفتم. لبه حوض نشستم و دستش رو 
زیر آب شستم. هنوز ساختن میز ساجده رو شروع نکرده بودم. 

گیری وسایل مسجد رو تموم کنه و قرار بود اول فرزاد کار اندازه
ها بره.بعد سراغ بقیه سفارش  

نتظر فرزاد موندم. چشمم به عباس آقا افتاد که وارد مسجد شدم و م
کرد:کنار کل آصف ایستاده بود و داشت گله می  
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ای بابا کربالیی، دیگه پسر و دختر خوب از کجا گیر میاد! دیگه  -
بینی یکی که توی خونواده درست و خونواده هم مالک نیست. می

یاد.شناسنش، آخرش تو زرد درمحسابی بزرگ شده و تموم محل می  

 صداش رو پایین آورد و ادامه داد:

هاش توی در جریان ماجرای دختر تقی که هستی؟ همون که عکس -
ساجده رو میگم. قرار بود بریم خواستگاریش.   مهمونی پخش شد،

 باز خوبه دستش زود رو شد.

 کل آصف سر به زیر گفت:

چی بگم واال. خدا خودش عالمه، ما که از زندگی مردم خبر  -
یم.ندار  

ترنت دیدنش. خبر نداریم چیه کربالیی!همه توی این -  

به عباس آقا چشم غره رفتم که چون سرش سمت من نبود ندید. 
اومد بقیه در موردش توی دونم اگه دختر خودش بود خوشش مینمی

جمع حرف بزنند یا نه. عباس آقا بدون توجه به معذب بودن کل 
 آصف ادامه داد:

ه کسی اعتماد نداریم. این دختر که هم خودش بعد از اون دیگه ب  -
شناختیم، هم جد و آبادش رو و هم جلوی چشم خودمون توی رو می

جوری تو زرد از آب دراومد. وای همین محل بزرگ شده بود، این
  حال بقیه!به

هام رو روی هم سابیدم. گلوم رو صاف کردم و با صدای بلند دندون
 گفتم:

؟فرزاد کارت تموم نشد -  

عباس آقا چشمش به من افتاد، زیر لب استغفرالهی گفت و ساکت 
شد در دهن مردم رو هام رو محکم به هم فشردم. کاش میشد. مشت

توی مواقع مورد نیاز، گل گرفت. فرزاد در حالی که دفتر دستکش 
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کل آصف گفت: کرد به سمت من اومد و رو بهرو جمع می  

م هست کار رو زودتر تحویل ما کارمون تمومه. حاال که اویس ه -
 میدم.

ها رو دستت درست فرزاد خان. هر وقت آماده شد خبر بده بچه -
 بفرستم.

غر عباس آقا رو از  -هام شدم که صدای غرمشغول پوشیدن کفش
 پشت سرم شنیدم:

رو که نباید توی مسجد راه داد. مسجد حرمت داره. هر کسی -  

کرد. نایستادم تا جواب کل آصف فرزاد با ناراحتی به عباس آقا نگاه 
رو بشنوم. سریع بیرون زدم. صدای پای فرزاد رو پشت سرم می 

کرد تند راه بیاد تا به من برسه. باألخره بهم رسید شنیدم که سعی می
 و گفت:

شناسی. نمیشه ازش دلگیر نشو آقا اویس، عباس آقا رو که می -
 توقع داشت.

ادن به من گفت:داری دجوابش رو ندادم که برای دل  

جوری حرف میزنه انگار خودش پسر پیغمبره.یه -  

ع کنعانش.پسر پیغمبر که هست، از نو -  

با دیدن خنده فرزاد لبخند زدم و پا به پاش به طرف مغازه به راه 
 افتادم.

*** 

ای رو که تازه از داروخونه گرفته بودم، به دست چپم دادم و کیسه
های زخمیم نگاه کردم کردم. به انگشتکلید رو توی در آپارتمانمون 

 و آروم به خودم گفتم:

ات نجار بود یا بابات؟آخه ننه -  

رو ورودی شدم که با شنیدن اسم ساجده از زبون بابا وارد راه



 

 

 WWW.98IA3.IR 289 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

اومد و هر از گاهی با صدای جا ایستادم. صداشون از هال میهمون
گوش دادم. شد. جلوتر نرفتم تا من رو نبینند و تلویزیون قاطی می

 مامان گفت:

مطمئنی؟ -  

ی خواستگار هانیه از چند نفری تحقیق کرده بودند. آره. خانواده -
های ساجده گفتند.همه هم بهشون در مورد عکس  

از کی پرسیدند؟ -  

از در و همسایه خودمون. حتی از همین عباس آقا هم پرسیده  -
شون گذاشته چیز رو کف دستها هم راست و حسینی همهبودند. اون

بودند. البته عباس آقا می گفت اول فکر کردند برای ساجده تحقیق 
اند.دونستند خواستگارهای هانیهکنند، دیگه نمیمی  

هام رو بستم. مامان گفت:کلید رو توی دستم فشردم و چشم  

گفت خواستگارش، هم کالسی هانیه بوده و یه شناخت تقی می -
هاشون رو قبل از گفت تحقیقیمون دارند. منسبی از خونواده

 خواستگاری کردند.

ها همه مال قبل از وقتی بوده که ساجده دسته گل به چی بگم؟ این -
جوری فهمیدند و تصمیم گرفتند تحقیق کنند.آب بده. حتماً بعدش یه  

حاال چی میشه؟ -  

خوره. خودش طرف ساجده است واال تقی که خیلی حرص می -
کار کنه؟ بره دهن مردم رو ببنده؟ برنمیاد. چیولی کاری از دستش 

خوردم.من هم بودم حرص می  

 بابا با آهی ادامه داد:

دختره دیگه. یه انگ بهش بچسبونند تا آخر عمر همراهش  -
مونه. تازه تقی که سه تا دختر داره و هر سه تا هم هنوز می

قیه رو شون یه گندی باال بیاره، باند. خدا بهش رحم کنه. یکیخونه
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کنه.هم بدنام می  

برد، حسابی روی اعصابم ی گند و بندنامی که بابا به کار میکلمه
خوره. های صبح عباس آقا از کجا آب میبود. حاال فهمیدم صحبت

 مامان گفت:

هایی خوب شد مونس رو زود شوهر دادیم. اگه همچین حرف -
کردم.پشتش بود، من دق می  

 بابا با آه عمیقی گفت:

گه فقط دختره که گند باال میاره؟ چی بگم که نگفتنش بهتره زن. م -
 خودمون یه بدترش رو توی خونه داریم. اونم از جنس خالفکارش.

یه قدم به عقب برداشتم، از خونه بیرون رفتم و در رو آروم بستم. 
که ها باال رفته بود. با ایندمای بدنم بدجور با شنیدن این حرف

ها دونستم اما سخت بود که این حرفاجده میحقیقت رو در مورد س
زد، رو پشت سرش بشنوم. جوری که بابا در موردش حرف می

 حسابی عصبانیم کرده بود.

ام بخوره و بتونم بوم راه افتادم تا یه هوایی به کلهبه سمت پشت 
درست فکر کنم. کیسه دارو رو روی لبه کوتاه پشت بوم گذاشتم. دلم 

هام دنبال یه نخ گشتم ر کرده بود. توی جیببدجوری هوای سیگا
ام کرد.ولی چیزی پیدا نکردم که کالفه  

ام رو روی لبه کوتاه پشت بوم کوبوندم که صدای دست مشت شده
هایی که امروز چکش روش خورده ام دراومد. همون انگشتناله

بود، به لبه پشت بوم اصابت کرده بود. علت چکش خوردن هم 
های صبح عباس آقا حین فکر کردن به حرف حواس پرتی خودم

 بود.

ها نگاه کردم. نور چراغ قوه گوشیم رو روشن کردم و به زخم
چکش جوری خورده بود که یه بخشی از گوشت کنار ناخنم رفته 
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هتر از این نبود. از هم بهای دیگهبود. وضعیت یکی دو تا از انگشت
و سوزن و دوختن  کار امروز توی نجاری فهمیده بودم کار با نخ

تر از کار با اَره و چکشه.بدن مردم، راحت  

اش، چسب زخم گوشی رو لبه پشت بوم گذاشتم، توی نور چراغ قوه
هام شدند. وضعیت یکیش که رو برداشتم و مشغول پانسمان انگشت

خشی که از  -به لبه اره گرفته بود، از همه بدتر بود. با صدای خش
پریدم و سریع پرسیدم:اومد از جا سمت راستم می  

کیه؟ -  

منم، ساجده. -  

یه کم جلو رفتم و توی تاریکی، ساجده رو ایستاده کنار کمد قدیمی 
 مامانم دیدم. پرسیدم:

کنی؟کار میجا چیاین -  

اومدم وسایلم رو بردارم. -  

قدر توی این چند روز دوست داشتم با شنیدن صداش فهمیدم چه
های بابا و عباس آقا ه از حرفببینمش و باهاش حرف بزنم. اگ

اعصابم رو به هم نریخته بود، از دیدنش بیشتر از این خوشحال 
شدم. صدای باز شدن در کمد و سر و صدای پالستیک بلند شد. می

سراغ ادامه پانسمان رفتم که دیدم با یه پالستیک پر از چیپس و 
 پفک به سمتم اومد و با نگرانی گفت:

ون نرفته باشه.امیدوارم بارون توش -  

های نزدیک من اومد و توی نور گوشیم با دقت مشغول بررسی بسته
دونستم من توانایی درکش چیپس شد. با تعجب بهش نگاه کردم. نمی

رو ندارم یا ساجده بیش از حد عجیب و غریب بود. بهش نگاه کردم 
ترین شد، مهمهایی که پشت سرش زده میخیالی از حرفکه با بی
ام گرفت. هاش بود. با این فکر خندههوله -خشک بودن هله نگرانیش
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گفت: در جواب خنده من  

قدر سخته؟ردن چهدونی پول درآویه؟! براشون پول دادم. تو میچ -  

ام بیشتر شد و همزمان احساس کردم دستی قلبم رو فشرد. دلم خنده
براش سوخت. ای کاش قدرت ماورایی داشتم و ذهنیت بقیه رو در 

کردم. آهی کشیدم و به پانسمان انگشتم ادامه ساجده پاک می مورد
های زخمی، کردم با انگشتدادم. ساجده با نگاهی به من که تقال می

ام رو چسب بزنم گفت:انگشت شصت و اشاره  

بذار کمکت کنم. -  

خواد. خودم می تونم.نمی -  

تم. بسته رو پایین گذاشت و جلو اومد که ناخودآگاه یه قدم عقب رف
چسب رو گرفت، در حالی که « خوادنمی»که دوباره بگم قبل از این

چسبوند پرسید:با دقت اون رو روی انگشتم می  

جوری شده؟کجا این -  

با برخورد چسب به زخمم، صورتم از درد در هم رفت و جواب 
 دادم:

نجاری. -  

مگه نجاری بلدی؟ -  

تو زندان یاد گرفتم. -  

بده، بقیه « زندان»ی که واکنشی به کلمهکارش تموم شد. بدون این
هام گفت:چسب رو توی کیسه گذاشت و با نگاهی به انگشت  

کردی؟کار میه زخم کردی. مگه داشتی چیکهمه رو هم  -  

هیچی. یه کم به فرزاد کمک کردم. داره یه سری وسیله ساده  -
سازه.برای مسجد می  

دش به ساجده بگم. به خواستم تا میز تکمیل نشده چیزی در مورنمی
 لبه پشت بوم تکیه داد و پرسید:
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خوای بری سراغ نجاری؟می -  

شاید رفتم. -  

 بعد از چند ثانیه فکر کردن گفت:

به جراحی شباهت داره. -  

طور؟چه -  

چسبونی. مثل بری و با چسب یا میخ به هم میها رو میچوب -
 جراحی و بخیه زدن نیست؟

ام گرفت. تازه اون موقع بود که داشت خندهاز تعبیری که از نجاری 
قدر دلم براش تنگ شده بود. از این احساس، خجالت فهمیدم چه

 کشیدم. سرم رو پایین انداختم و گفتم:

لف فامیل.من و تو شدیم فرزندان ناخ -  

های خواستم ببینم در مورد حرفزیر چشمی بهش نگاه کردم. می
خیالی گفت:یدونه یا نه. با بپشت سرش چیزی می  

زنند. مهم اینه که خودمون بدونیم مردم همیشه حرف زیاد می -
 کارمون اشتباه بوده یا نه.

خواست. حرفش من رو زدن این حرف، اعتماد به نفس زیادی می
توی فکر برد. یاد کار خودم و زندان رفتنم افتادم. چهره سهیل توی 

چند «. رو داشتزندان رفتنم ارزشش »ذهنم اومد و با خودم گفتم 
خواستم به یادش بیفتم. وقتی بود به یادش نیفتاده بودم؛ خودم هم نمی

حواسم رو پرت کنم پرسیدم: که برای این  

دی که قراره فرزند ناخلف باشه کیه؟موندم نفر بع -  

فکر کردن نداره، عطیه است. احتماالً عکسش با یه فوتبالیست یا  -
 بازیگر توی اینترنت پخش میشه.

تونستم واضح تصور کنم. از عطیه این رفی رو که زده بود، میح
چیزها بعید نبود که باعث شد زیر خنده بزنم. لبخند ضعیفی هم روی 
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های ساجده اومد. چشم ازش گرفتم و به آسمون تاریک شب نگاه لب
 کردم.

مون با صدای هانیه شکست. چند متری از ای بینسکوت چند ثانیه
زد. به ما دید نداشت اما اهراً با تلفن حرف میما فاصله داشت و ظ

  صداش شنیده بود.

ها توضیح دادم.کسمن که برات در مورد ع -  

- ... 

دونی. حاال فردا ن همه چی رو بهت گفته بودم احسان. خودت میم -
 زنیم.با هم مفصل حرف می

هام رو از حرص بستم. یه دیوونه یه سنگی رو ته چاه چشم
تونستند اون رو بیرون بکشند. توی صد تا عاقل نمی انداخت کهمی

دلم به عباس آقا فحش دادم. جمله بعدی هانیه، هم من و هم ساجده 
 هام رو باز کردم:رو غافلگیر کرد. با صدای آروم هانیه چشم

 من هم دلم برات تنگ شده. -

 ساجده با چشم گشاد شده به من نگاه کرد و آروم گفت:

 کنم. تو زود برو.یمن سرش رو گرم م -

که چیزی بگم سریع به طرف هانیه رفت و با صدای بلند قبل از این
 پرسید:

 کنی؟کار میاین باال چی -

حین حرف زدن با هانیه، اون رو به طرف دیگه پشت بوم کشوند و 
آروم و در حالی که  -تر برم. آرومنامحسوس به من اشاره کرد سریع

ی تم و وارد راه پله شدم. ساجده همهدوال شده بودم به طرف در رف
کارها رو کرده بود تا من مکالمه احسان و هانیه رو نشنوم و به این

دونست که اون لحظه تموم خیال خودش ناراحت نشم ولی نمی
که کاری در مورد ناراحتی من برای خودش بود؛ برای این
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  اومد.های پشت سرش ازم بر نمیحرف

 

 

 

 فصل هفدهم

 #مهرداد#

 

ی مهدی نگاه کردم که حتی از اتاق منم به هال کوچیک خونه
تر بود. روی فرش وسط هال، بساط شنبه بازار به پا بود؛ چیککو

از تشک و پتو و بالشت گرفته تا لیوان، پوست شکالت و بیسکوییت 
تاپ و شارژش شد. لپو حتی جعبه نیم خورده پیتزا روش یافت می

 هم از زیر پتوها پیدا بود.

صورتم رو در هم کشیدم و به طرف آشپزخونه رفتم. لوکاس توی 
آشپزخونه کوچیک و اپن خونه مشغول پر کردن کتری شد. به اپن 

 تکیه دادم و پرسیدم:

کردید؟جا زندگی میاین َس... . این این مدت توی -  

یگه. چه انتظاری داری؟آره. خونه مجردیه د -  

و سمت چپمون قرار داشت رویی که پشت آشپزخونه مهدی از راه
 بیرون اومد و با تعظیم کوتاهی گفت:

کنیم عالیجناب.ه مثل شما توی قصر زندگی نمیببخشید ک -  

 لوکاس خندید و مهدی در ادامه گفت:

خوام شام سفارش بدم. چی بخوریم؟می -  

 لوکاس جواب داد:

پیتزا. -  

فت و من هم با سر حرف لوکاس رو تأیید کردم. مهدی شماره رو گر
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رفت تا سفارش بده.  ها راه داشت رو که به اتاقبه سمت همون راه
گوشیم رو درآوردم و قفلش رو باز کردم. لوکاس مشغول شستن 

 لیوان شد و گفت:

راره پدرش پول بده این هفته بریم مبل و تخت و این چیزا بخریم.ق -  

جا پیشش بودی؟تو تموم این مدت این -  

جایی هم گفتم چههاست. من ها و میان ترمیفآره. موقع تحویل تکل -
ها جا؟ جنابعالی هم که کالً تشریف نداشتی. برای تمرینبهتر از این

 ما جورت رو کشیدیم.

لبخندی همراه با شرمندگی زدم. مهدی در حالی که گوشی رو قطع 
کرد و به طرف ما میومد گفت:می  

جاست.ا اینتا بیست دقیقه دیگه پیتز -  

ایی خشک رو توی قوری ریخت و گفت:لوکاس چ  

چایی هم اآلن دم میشه. -  

پیام شما به علت تخطی از قوانین برای مدیریت   در حال باز کردن
N.a25ارسال شد!) بودم که لوکاس پرسید:  (  

راستی تکلیف کیمیا چی شد؟ -  

کردم در حالی که اسم پیج تقلبی رو که کیمیا زده بود سرچ می
 جواب دادم:

خواد پای پلیس رو وسط بابام گفتم کار کی بوده. گفت نمیبه  -
بکشه، وکیلش رو فرستاده سراغ پدر کیمیا. مطمئنم بابا تا لایر آخر 

ها هنوز بابای من رو کشه. اینخسارت رو از حلقومشون بیرون می
 نشناختند.

نتونستم پیج کیمیا رو پیدا کنم. پاکش کرده بود. لوکاس سه تا لیوان 
گذاشت. مهدی یه بسته چیپس باز کرد و گفت: روی اپن  

  ی داری!بابای ترسناکچه -
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اون روش رو ببینی.  اال موندهح -اوه. حاال -  

 یه چیپس دهنش گذاشت و گفت:

شانس آوردی قضیه صبوری توی دانشکده پخش شد وگرنه اسم تو  -
ها بود.و ساجده اآلن سر زبون  

رو با سر تأیید کرد. گیج ها حرفش لوکاس در حال پر کردن لیوان
 پرسیدم:

طور؟چه -  

مشغول سرچ کردن اسم ساجده مصطفوی توی ایِنستا شدم که لوکاس 
 توضیح داد:

ا صبح با ساجده بودی.تگفت شب مهمونی لواسون، یمشایان  -  

های گشاد شده به هر دوشون نگاه کردم. کامالً یادم رفته بود با چشم
ان نشون داده بودم. مهدی چیپس های اون شب رو به شایکه عکس

خیالی گفت:توی دستش رو تکون داد و با بی  

شد که دسته گل صبوری جاش رو البته خبرش داشت پخش می -
 گرفت. نگران نباش!

 لوکاس لیوان رو به دستم داد و پرسید:

حاال باهاش بودی یا نه؟ -  

تونستم وسط نمینه بابا! فقط تا تهران رسوندمش. اونم به اجبار.  -
 خیابون ولش کنم.

مهدی یه چیپس دیگه دهنش گذاشت و مشکوک بهم نگاه کرد. به 
صفحه به اسم ساجده مصطفوی رو  سرچ ایسِنتا نگاه کردم که چند تا

برام آورده بود. از روی عکس پروفایل مشخص بود دومیش مال 
اش شدم که متوجه شدم من رو فالو کرده. اس. وارد صفحهساجده

 درخواست فالو دادم و گوشی رو روی اپن گذاشتم.

قند رو از قندون برداشتم. لوکاس در حالی که چاییش رو فوت 
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وار گفت:کرد، نصحیتمی  

گرفتم. پخش عکساش با تو من جای تو بودم ازش فاصله می -
 حسابی براش دردسر شده.

جور دردسری؟چه -  

یدم بهنام کاظمی تبدیلش کرده به یه هدف برای دختربازها. شن -
 بهش پیشنهاد دوستی داده.

 متعجب پرسیدم:

بهنام کاظمِی خودمون؟ -  

ها توی آزمایشگاه دکتر مختاری شنیده بودند بهش پیشنهاد آره. بچه -
 داده.

کرده؟ها چیکار میگاه اونساجده توی آزمایش -  

تاپش شکسته بوده و برای تعمیر پیش کاظمی گفتند لپها میبچه -
 برده.

رفتیم. کیفش رو من از یاد روزی افتادم که داشتیم به لواسون می
ماشین بیرون پرت کردم. یادمه سنگین بود و به زحمت بلندش کرده 

جا ضربه دیده. مهدی افکارم رو قطع کرد و گفت:بودم. حتماً همون  

تازه دوست دخترش، فریماه، هم سراغ ساجده رفته و تهدیدش  -
 کرده.

 لوکاس پرسید:

دونی؟تو از کجا می -  

ن که گفتم آمار همه رو دارم.می دونم دیگه. م -  

 یه قلپ از لیوان خوردم و پرسیدم:

؟ساجده به بهنام چه جوابی داده -  

بهش جوابی نداده. تازه شنیدم یکی دو نفر دیگه سر ساجده شرط  -
ده خواستند ببیند حاال که به تو پا داده، به بقیه هم پا میبسته بودند؛ می
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 یا نه.

 کالفه گفتم:

به من پا نداده. -  

خوان ببیند چی داشته که سراغش رفتی.دونند. میکه نمی ملت -  

 لوکاس در حال ریختن یه چایی دیگه گفت:

تونی ازش فاصله خالصه از من به تو نصیحت که تا جایی که می -
 بگیر. اگه دردسری براش پیش بیاد، مطمئنم گردن تو میفته.

رو سریع برداشتم تا درخواست فالو رو پس گفت. گوشیم نمیبیراه 
بگیرم که دیدم درخواست رو قبول کرده. حاال که قبول کرده بود 

زشت بود یهویی آنفالوش کنم. زیر چشمی یه نگاه به لوکاس و 
کردند و یه نگاه به صفحه مهدی انداختم که داشتند سر قند بحث می

 ایِنستا انداختم.

از لوکاس فاصله گرفتم و برای ساجده نوشتم: یکی دو متر   

تاپت؟ تعمیر شد؟خبر از لپسالم. چه -  

کردم. عالمت کردم و بعدش آنفالو میفقط یه احوالپرسی کوچولو می
 تایپ رو دیدم و بعد از اون پیامش ظاهر شد:

سالم. یکی دیگه خریدم. -  

 نوشتم:

ودم. حاضرم خسارتش رو بدم.من باعث خرابیش ب -  

عالمت در حال تایپ اومد که چند ثانیه طول کشید. وقتی دیدم داره 
اش شدم و جدیدترین عکسی رو که گذاشته طولش میده وارد صفحه

بود دیدم. عکس سه نفری خودش با یه دختر و پسر دیگه بود. 
گوشی رو جلو آوردم و با دقت نگاه کردم. پسره همونی بود که اون 

بود. یعنی برادرش بود؟! روز جلوی دانشگاه ظاهر شده  

از کپشن عکس فهمیدم پسر عمه و خواهرشند. عکس، روی پل 
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طبیعت گرفته شده بود. با بینی چین خورده به پسر توی عکس نگاه 
 کردم. همون موقع جواب ساجده ظاهر شد:

تاپم قدیمی بود و آسیب زیادی ندیده الزم نیست خسارت بدی. لپ -
م.خریدبود. باید یکی دیگه می  

خواست من هم اصراری نداشتم. نوشتم:حاال که خودش نمی  

باشه، هر جور راحتی. -  

رسید که با اون گفت و گو رو ادامه بدم. ای به ذهنم نمیچیز دیگه
دادم و کالً ازش فاصله شاید بهتر بود به توصیه لوکاس گوش می

گرفتم. با صدای مهدی که اعالم کرد پیتزاها رسیده گوشی رو می
ل کردم و داخل جیبم گذاشتم.قف  

*** 

رفتیم، های رو به روی دانشکده باال میطور که از پلههمون
ود. نچی ی شایان رو برای صدمین بار گرفتم. هنوز خاموش بشماره

تاپ و یک سری جزوه زیر لب کردم و به لوکاس نگاه کردم که لپ
 و ورق رو بغل کرده بود. لوکاس گفت:

ی کارها رو هم تمریناست، غیبش زده. همهدیده وقت تحویل  -
 انداخته گردن ما.

 و با لحن ناراضی ادامه داد:

اومد با شایان هم گروه بشیم.وشم نمیخاز اولش هم  -  

درهای اتوماتیک البی باز شد. اون تو جای سوزن انداختن نبود. 
ها داشتند تقریباً تمام میزها اشغال شده بودند. هول و والیی که بچه

داد که یا میان ترم دارند یا باید تمرین تحویل ه راحتی نشون میب
بدند. در حالی که دور تا دور البی چشم چرخوندم تا شایان رو پیدا 

 کنم پرسیدم:

مهدی کو؟ -  
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کشید، جواب داد:لوکاس در حالی که خمیازه می   

توی ماشین جلوی دانشگاه خوابه. دیشب تا صبح بیدار بود تا این  -
های کوفتی رو تموم کنه. من تونستم فقط دو ساعت بخوابم.تمرین  

هاش عدد دو رو نشون داد و با هاش رو باال آورد. با انگشتدست
 غیظ گفت:

فهمی؟! دو ساعت!می -  

و زیر لب به استاد درس، اسفندیاری و جد و آبادش فحش داد. به 
آدم خوابی لوکاس نگاه کردم. صورتش مثل های پف کرده از بیچشم

 از جنگ برگشته خسته بود. پشتش زدم و گفتم:

اس سر دونی که دو هفتهکنم. میهای بعدی جبران میسر تمرین -
ای نداشت.موندم فایدهکالس نبودم. پیشتون هم می  

های ریز شده گفت:لوکاس با چشم  

های بخشمت اما برای تمرینخاطر غیبت موجهی که داشتی میبه -
کار کنی.بعدی باید مثل بز   

کنه؟مگه بز کار می -  

رسید لوکاس عاقل اندر سفیه بهم نگاه کرد و جواب نداد. به نظر می
 خستگی، قسمت تکه پرونی مغزش رو غیر فعال کرده. فقط گفت:

بره. هنوز یه سؤال از قدر گرمه که همین اآلن خوابم میجا ایناین -
نصف نمره رو خاکی تو سرش بکنم. دونم چهتمرین مونده که نمی

 هم همین تمرین داره.

 دور تا دور البی چشم چرخوند و ادامه داد:

کنم، برو جا چقدر شبیه حموم عمومی شده. تا من یه جا پیدا میاین -
 یه چیزی بگیر خواب رو از سرمون بپرونه.

اومد، همین بود. لوکاس به سمت راست و تنها کاری که ازم برمی
ردیم. پشت سر چند نفر دیگه توی من به سمت چپ البی حرکت ک
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 صف دستگاه خودکار قهوه ایستادم و دوباره شماره شایان رو گرفتم.

آلود چشمم به مهدیس افتاد که جلوی من ایستاده بود. اون هم خواب
های این سری دمار از روزگار همه رسید. انگار تمریننظر میبه

جلب شد. سالم درآورده بود. روی شونه مهدیس زدم که توجهش بهم 
 کردم و پرسیدم:

شایان کجاست؟ -  

هاش رفته دونم. چند روزه ندیدمش، فکر کنم دوباره با دوستنمی -
 مسافرت.

                 کجا؟ -

فت:گخیالی شونه باال انداخت و با بی  

شناسی. هر وقت خواست غیب میشه، دونم. شایان رو که مینمی -
مراسم خواستگاری منم به زحمت  هر وقت خواست پیدا میشه. برای

 پیداش شد.

مراسم خواستگاری؟ -  

مهدیس با لبخند سر تکون داد و به جایی خیره شد. رد نگاهش رو 
فهمم چرا شایان گم شده یا به گرفتم و به کمالی رسیدم. حاال می

عبارت بهتر، خودش رو گم و گور کرده. مهدیس از صف جدا شد 
کرد.با نیش باز بهش سالم می و به طرف کمالی رفت که داشت  

چشم ازشون گرفتم و مشغول خریدن قهوه شدم. توی شلوغی البی، 
نشسته بود. به جز  لوکاس رو پیدا کردم که سر یک میز شش نفره

لوکاس، چهار نفر دیگه از پسرهای ورودی شامل حسن داوودی میز 
ب تاپش زیر لرو اشغال کرده بودند. لوکاس در حال باز کردن لپ

کرد.غرغر می  

غر کنه،  -ره و کمتر غرکه خستگیش در بقهوه رو به امید این
تاپم رو باز کردم جلوش گذاشتم. هدفون رو روی گوشم گذاشتم، لپ
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ای ازم هرحال کار دیگهو ایِنستاگردی شدم. بهو مشغول وبگردی 
اومد. اولین پست ایِنستاگرام، عکس سه تایی مهران با همسر برنمی
اش بود. یادم اومد که هنوز جواب مهران رو در مورد رفتن و بچه

 یا نرفتن به آلمان ندادم.

 گوشیم رو درآوردم و بالفاصله تایپ کردم:

مونم.جا میمینتصمیمم رو گرفتم. من ه -  

رو شدن با داد آدم بزدلیم و توانایی روبهرفتن من به آلمان نشون می
د، چیزهایی نبود که من بخوام هایی که افتاواقعیت رو ندارم. اتفاق

خاطرش سرزنش کنم یا از اتفاق افتادنشون خجالت خودم رو به
جورهایی شرمنده بکشم اما واکنش بقیه باعث شده بود خودم رو یک

 و مقصر ببینم.

آور کدوم خجالتچیزهایی که من دیدم هیچ»یادمه ساجده گفته بود 
تم تا تصمیمم رو بگیرم. انگار به همین یه جمله نیاز داش«. نیستند

دونیم کارمون درسته ولی باز هم نیاز به که میها با اینبعضی وقت
تأیید یه نفر دیگه داریم و ساجده اون تأیید رو به من داده بود. 

ها همین که یک نفر، فقط یک نفر، واقعیت رو ببینه بعضی وقت
 کافیه. دیگه نیازی به تأیید بقیه نیست.

رزی که زیر بینیم خورد، سرم رو باال آوردم و  با بوی مالیم گل
ساجده رو دیدم که کنار صندلیم ایستاده. از دیدنش جا خوردم. مثل 

این بود که به محض فکر کردن بهش، جلوم ظاهر شده بود. 
خاطر هدفون نیمرخش رو به من بود و مخاطبش حسن داوودی. به

م.دیدهاش رو میصداش رو نمی شنیدم و فقط حرکت لب  

اش رو شنیدم:هدفون رو پایین آوردم و تکه آخر جمله  

... گفتند فعالً پروژه کنسله. -  

 حسن داوودی جواب داد:
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درسته. قرار بود دو تا پروژه جدید استارت بخوره اما یکی از  -
مدیرها یه مشکلی براش پیش اومده و فعالً عقب افتاده. برادرم گفت 

نیست که بهتون بدند.ازتون عذرخواهی کنم، فعالً کاری   

اش رو مرتب کرد و گفت:ساجده ناامید نفسش رو بیرون داد. کوله  

هم خبر بدید.ای پیش اومد، حتماً بوقعیت کاری دیگهاگه م -  

باشه. حتما. -  

داد هاش نشون میرسید. پف زیر چشمخسته و ناراحت به نظر می
م به محض ها بوده. منتظر بودمثل بقیه نخوابیده و درگیر تمرین

که نگاهی به که چشمش به من افتاد، بهش سالم کنم اما بدون ایناین
  من بندازه، چرخید و دور شد. 

*** 

  

چند ثانیه صدایی دستم رو روی زنگ در گذاشتم و فشردم. بعد از 
خورد که آشنا نبود؛ البته انتظار نداشتم آشنا باشه.  از آیفون به گوشم

شناختم. صدا پرسید:حتی صاحبخونه رو نمی  

کیه؟ -  

رم.منم مهرداد. با شایان کار دا -  

داد شخص پشت آیفون داره هویتم چند ثانیه سکوت بود که نشون می
اومد. خونه یک طبقه و  کنه و بعد صدای باز شدن دررو چک می

نسبتا مدرن بود. حیاط و باغچه کوچیکی نسبت به ساختمون خونه 
 داشت. وارد نشیمن شدم و به امید دیدن یه آشنا چشم گردوندم.

ها نشسته بودند و دود سیگار دور و برشون چند نفری روی کاناپه
کردند. دو نفر زدند و شوخی میرو گرفته بود. با همدیگه حرف می

دونستم م رو به روی تلویزیون مشغول بازی ویدئویی بودند. میه
ها به اسم یاشاره اما تا حاال یاشار رو خونه مجردی یکی از بچه
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ندیده بودم. خوشبختانه کسی رو که از آشپزخونه با یه سینی 
شناختم. بهنام با دیدن من ایستاد و پرسید:نوشیدنی بیرون اومد، می  

کنی؟یکار مجا چیتو این -  

جاست.گفت اینم. هوشنگ میدنبال شایان اومد -  

ره. بیا بشین.جا پالسه. رفته دوش بگیینچند روزیه ا آره. -  

بهنام به سمت پسرهای نشسته رو کاناپه رفت و بعد از گذاشتن سینی 
روی میز، کنار یکی از پسرها نشست و سیگار رو از دستش 

راحتی نداشتم. معذب  گرفت. جمع زیادی غریبه بود و من احساس
 روی مبل تکی نزدیک بهنام نشستم که رو به من پرسید:

جا در آورده؟ش شده که سر از ایناین بشر باز چ -  

منظورش شایان بود. شونه باال انداختم. اگه خود شایان چیزی 
داشتم. بهشون نگفته بود یعنی من هم باید دهنم رو بسته نگه می

بود و این جماعت هم خیلی قابل  شایان روی مهدیس خیلی حساس
جور فهمیدم چرا شایان با اینرسیدند. هنوز هم نمینظر نمیاعتماد به

!گردهها میآدم  

کردند بهنام چشم از دو پسری که رو به روی تلویزیون بازی می
گرفت، پکی به سیگارش زد، دودش رو به سمت من بیرون داد و 

 پرسید:

خبر؟از ساجده خانم چه -  

ربط در هم کشیدم. بهنام با هام رو با شنیدن این سؤال کامالً بیخما
 اشاره به پسر کنارش که سرش توی گوشی بود گفت:

یاشار یه سال تموم جون کند مخ یکی از این مذهبیا رو بزنه، اما  -
ای مخش رو زدی. رمز موفقیتت گفت تو یه هفتهنتونست. شایان می

به ما هم بگو. رو  

پسرهای جلوی تلویزیون بلند شد که یاشار پرسید: صدای خنده  
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اآلن با همید یا کات کردید؟ -  

کردم درگیر چنین جا اصال فکرشم نمیقبل از اومدن به این
های این مدلی بشینم و ای بشم. من اهل این نبودم که با آدممکالمه

و شدم. آرنجم رها کالفه میدخترها رو آنالیز کنم. داشتم از این سؤال
 روی زانو گذاشتم و کوتاه گفتم:

ایم کات کنیم.ما با هم نبودیم که بخو -  

فهمیدم کدوم قسمت بار صدای خنده بیشتری به گوشم خورد. نمیاین
داره! یاشار با لبخند روی لبش گفت: های من خندهحرف  

مهمونی لواسون توی اتاق شما رو با همدیگه  گفت تویصحرا می -
 دیده.

ای گفت:فشار دادم که بهنام با تک خنده رو روی همهام دندون  

بار باهات باشه و بابا عجب ناکسی هستی تو! یعنی راضی شده یه -
پیچه و کنم به پر و پام میآویزونت نشده. من که تا به یکی سالم می

کنه.دیگه ولم نمی  

چشمم رو روی شش نفری که دور و برم بودند و نیششون باز بود، 
های این جماعت روی اعصابم چنگ صدای خنده چرخوندم.

کشید. برای تموم کردن بحث گفتم:می  

جا تموم کنید.هاش نبودم و نیستم. این بحث رو همینمن با -  

بهنام به پشتی کاناپه تکیه داد و سیگار توی دستش رو به لبش برد. 
های ریز شده گفت:با چشم  

ران سرش شرط بستند.اشه که فریبرز و کامپس نباید برات مهم ب -  

 یکی از پسرهای جلوی تلویزیون پرسید:

غ َسروین رفتند.چرا اون؟ فکر کردم سرا -  

 یاشار جواب داد:

شد که خودشون رو اش مالید. داشت خطری میسروین که قضیه -
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  .  کنار کشیدند. ساجده هم بعد از پخش شدن عکسش با این آقا...

داد:با سر به من اشاره کرد و ادامه   

ها رفته. کامران و فریبرز رو که ترینتوی لیست جذاب -
شناسی. سر هر کی که اسمش تو این لیست میاد، با هم شرط می
بندند.می  

 همون پسر با پوزخندی گفت:

اب؟یعنی آدم قحطه که اون شده جذ -  

هام رو مشت کنم. بهنام با ته اشون باعث شد دستصدای شلیک خنده
فت:خنده توی صورتش گ  

بار سعی کردم بهش نزدیک بشم اما نشد. انگار فریماه رفته من یه -
 بود سراغش و حسابی گوشش رو پیچونده بود.

 یاشار با خنده گفت:

خواد. دوست دختر تو نوبره! انحصاری تو رو برای خودش می -
دونه جز اموال عمومی هستی.دیگه نمی  

شک کردن موهاش با دیدن شایان که با یه حوله کوچیک مشغول خ 
بود، خدا رو شکر کردم، بلند شدم و از اون جمع فاصله گرفتم که 

خندیدند. برای شایان سر گفتند و میهنوز داشتند چرت و پرت می
هاش گود افتاده تکون دادم و سالم کردم. الغر شده بود و زیر چشم

حوصلگی پرسید:بود. با بی  

جا؟چرا اومدی این -  

ت پیدات کنم.قته خونه نرفتی. ازم خواسمهدیس گفت خیلی و -  

های گوشه نشیمن به راه افتاد. پوزخندی زد و به طرف یکی از اتاق
خواستم کسی پشت سرش وارد اتاق شدم و در رو بستم. نمی

هامون رو بشنوه. یه اتاق کوچیک و جمع و جور بود که روی حرف
رو روی تخت و دو تا صندلی اتاق لباس ریخته بود. شایان حوله 
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زد وگفت:. دست به کمرش ها گذاشتیکی از صندلی  

خوای؟یمام و حالم خوبه. دیگه چی یدی زندهدحاال که  -  

سخی معلومه.حالت خوب نیست! از صد فر -  

 کالفه کف دستش رو به سمتم گرفت و گفت:

  ببین مهرداد. -

ون بزنی، چرا پیش من نیومدی؟خواستی از خونه بیره میتو ک -  

عمیقی کشید و آروم جواب داد: نفس  

ستی.هتو خودت تو اون خونه اضافه  -  

جا بهتره؟یعنی این -  

 با دست به بیرون اشاره کردم و ادامه دادم:

میون اون آدما؟! -  

دونستم دیدم. اگه میکالفگی و خستگی رو توی صورتش می
جورهایی راضیش اومدم. باید یکقدر بده، زودتر میوضعیتش این

جا بره. گفتم:ردم از اینکمی  

ی ما.هوسایلت رو جمع کن بریم خون -  

دونی.شش نمیاد، خودتم این رو میپدرت از من خو -  

دونستم بابا با موندنش توی خونه متأسفانه این حرف درست بود. می
. گزینه موندجا، جایی نبود که باید میهرحال اینکنه. بهمخالفت می

:بعدی رو روی میز گذاشتم  

خونه خودتون چی؟ -  

نزن. که حرفش رواون -  

آخرش که چی؟ -  

برم کنم برم. مدارکم رو همین روزها میدارم کارهام رو می -
 سفارت. با مادرمم حرف زدم. بدش نمیاد برم پیشش.

مثل شیر بدون یال و کوپال شده بود. خواستن چیزی که سهمت 
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رد. الزم نبود این کقدر آدم رو نابود و سرگردون مینبود، همین
 چیزها رو برای من توضیح بده؛ نگفته همه رو از بر بودم.

هام رو توی جیبم گذاشتم. برای عوض به دیوار تکیه دادم و دست
 کردن جو، سؤالی رو که این مدت توی ذهنم بود ازش پرسیدم:

ی چی بود؟توی اون پودری که بهم داد -  

 روی تخت نشست و پرسید:

بهش دادی؟ -  

ره. فقط نصف لیوان رو خورد. همون موقع که فهمیدم کار ساجده آ -
 نیست، لیوان رو ازش گرفتم.

ود.چیزی توش نبود. آرد معمولی ب -  

م و متعجب پرسیدم:ام رو از دیوار گرفتتکیه  

چی؟! -  

کنه اینه که یه کاری علیهش دونستم تنها چیزی که آرومت میمی -
خواستم چیزی به اما نمیبکنی و یه جوری زهرت رو بریزی 

 ضررت تموم بشه.

فهمیدم. سرم رو تکون دادم تا بیشتر توضیح بده منظورش رو نمی
 که ادامه داد:

رو شدن باهاشه. تو باألخره بهترین راه کنار اومدن با چیزی، روبه -
ریختی. مطمئن دیدی و زهرت رو میباید عامل این اتفاق رو می

کرد.تنها راهی بود که آرومت میبودم تا تهش میری چون این   

 آهی کشید و ادامه داد:

ای که خواستم اون لحظهاما آدم همیشه تهش پشیمون میشه. نمی -
.پشیمون میشی، کار از کار گذشته باشه  

هام نشست. دونم چرا، ولی اون موقع لبخند آرومی روی لبنمی
ز هم یه جورهایی خیالم راحت شده بود که اگه خریتی کردم، بایک
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ها بود که اگه کسی حواسش بود ته چاه نیفتم. شایان از این مدل آدم
کرد خواستی خودت رو از باالی ساختمون پرت کنی، کمکت میمی

بست که به موقع بتونه تو رو باال اما همزمان یه طناب بهت می
کرد.بکشه. شایان حداقل من رو خوب درک می  

 آروم گفتم:

قضیه نبود. کسی بهت نگفته؟ساجده عامل این  -  

ای جواب داد:با تک خنده  

چرا، در جریانم. منبع اطالعاِت هوشنگ، کیمیا بوده. تو خودت  -
 دیگه دو دو تا چهارتا کن.

رفت کرد و راه رو کج میهایی شیطنت میکه شایان یه وقتبا این
اما بارها بهم ثابت کرده بود که مواظبم هست و هوام رو داره. از 

دونستیم. حاال چگی با هم بزرگ شده بودیم و قلق همدیگه رو میب
کردم.وقتش بود که من یه کاری براش می  

جا بمونی.تونی چند روز اونپیش مهدی. می پاشو بریم -  

ای ناراضی نگام کرد. بهش نزدیک شدم و گفتم:با قیافه  

زود باش. کیفت کجاست؟ -  

 نامطمئن پرسید:

با این قضیه نداره؟مطمئنی مهدی مشکلی  -  

آره. نگران نباش. -  

جا موندن خسته کالفه پوفی کشید و بلند شد. انگار خودش هم از این
 شده بود. کیفش رو برداشت و مشغول جمع کردن وسایلش شد.

*** 

با ابروهای درهم رفته از تمرکز، به صفحه تبلت زل زده بودم. بعد 
ها رو داشتم این لیست از دو سال و نیم تحصیل توی دانشگاه، تازه

دیدم. ده تا لیست وجود داشت و هر کدوم شامل اسم ده تا از می
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ها جلوی روم باز بود و ترینشد. لیست جذابدخترهای دانشکده می
ی سوم رو داشت.ساجده رتبه  

دستی به صورتم کشیدم و از لوکاس که کنارم روی کاناپه نشسته 
 بود پرسیدم:

لیسته؟از کی اسمش توی این  -  

های آجیل کاسه توی دستش جواب لوکاس در حال جدا کردن پسته
 داد:

چند روزی میشه. این لیست هر ماه آپدیت میشه. کسایی که یهویی  -
هاند. ترینشند یا ویژگی خاصی دارند توی لیست جذابمعروف می

هاش با تو، توی ای لیسته. بهت خاطر پخش عکساسم ساجده هم به
اصله بگیر وگرنه برات دردسر میشه.که گفتم ازش ف  

ها رو آوردم و یه نگاه نفسم رو با کالفگی بیرون فرستادم. بقیه لیست
های ها بر اساس ویژگیستسرسری بهشون انداختم. یه سری از لی
های ها بر اساس ویژگیظاهری و قد و هیکل بود و یک سری

ای دانشکدهجور طبقه بندی داخل اخالقی یا موقعیت خونوادگی. یه
شد. تبلت رو کنار گذاشتم و پرسیدم:حساب می  

برای پسرها هم لیستی هست؟ -  

هایی.ـ آره. تو توی لیست ثروتمندترین  

 فکری رو که در کسری از ثانیه به ذهنم اومد، به زبون آوردم:

ها؟!فقط ثروتمندترین -  

لوکاس چشم از کاسه آجیل گرفت و با ابروی باال رفته بهم نگاه 
شد سازنده رد. ناامیدی محض، توی سؤالم پیدا بود. حاال معلوم میک

ها رو درست کرده. از سؤالی که لیست با چه هدفی این لیست
 پرسیده بودم، پیش خودم شرمنده شدم.

خوشبختانه همون موقع مهدی جلومون ایستاد و نذاشت مکالمه ادامه 
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در هم از من  هایهای گره شده روی سینه و اخمپیدا کنه. با دست
 پرسید:

جا بمونه؟شایان تا کی قراره این -  

مونه. تازه یه ساعت اومده!د روزی میفعالً یه چن -  

 صدام رو پایین آوردم و پرسیدم:

اآلن کجاست؟ -  

دستشویی. -  

کنه.ق داری. دردسری برات درست نمیتو که دو اتا -  

دونی.می من ازش خوشم نمیاد. خودتم -  

کری براش بکنم.بذار چند روزی باشه تا یه فخاطر من به -  

مهدی یکی از ابروهاش رو باال داد و پرسشی نگاهم کرد. 
جور دیگه باید معامله کرد:دونستم با مهدی یهمی  

جاست ناهار و شامتون با من.وقتی این خیلی خب! تا -  

  

 با رضایت گفت:

ی درست و حسابی.این شد یه معامله -  

آورد گفت:رو در می در حالی که گوشیش  

خورم. برای شما چی سفارش بدم؟ه میمن چلو ماهیچ -  

کرد، از هاش رو با لباسش خشک میشایان در حالی که دست
روی چسبیده به آشپزخونه بیرون اومد و رو به مهدی گفت:راه  

قدر شکمو باشی؟اومد اینبهت نمی -  

 مهدی گوشی به دست از ما دور شد و گفت:

ه چلو ماهیچه سفارش میدم.برای هم -  

 لوکاس به سمت شایان که پشت کاناپه ایستاده بود چرخید و پرسید:
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ردی که از خونه بیرونت کردن؟حاال چه خطایی ک -  

، خودم زدم بیرون.از خونه بیرونم نکردن -  

حاال هر چی! -  

 به جای شایان من جواب دادم:

پای یک دختر در میونه. -  

کی؟ -  

های لوکاس نگاه کنم، جواب دادم:چشم که تویبدون این  

شناسیش.نمی -  

حس خوبی از دروغ گفتن به لوکاس و پنهان کاری نداشتم. برای 
که بحث رو منحرف کنم، رو به شایان کردم و پرسیدم:این  

ای دارن تا ساجده رو سمت به نظرت کامران و فریبرز چه نقشه -
 خودشون بکشن؟

دلم لونه کرد. فریبرز و کامران  شونه باال انداخت، نگرانی ته
های درستی نبودند و ممکن بود خرابکاری کنند که در اون آدم

صورت پای من هم وسط میومد. دفعه اولشون نبود از این 
کردند. شایان بعد از کمی فکر جواب داد:ها میخرابکاری  

برادر کامران یک شرکت مهندسی کامپیوتر داره؛ شاید بخواد  -
گشته.کنه. شنیدم که ساجده توی دانشکده دنبال کار میاستخدامش   

 لوکاس با خنده گفت:

فکر نکنم برادرش استخدامش کنه. معیار اون برای استخدام  -
 دخترها، تیپ و ظاهرشونه که ساجده اون رو نداره.

اش رو خورد، سراغ کاسه آجیلش رفت و با دیدن اخم من، خنده
 گفت:

ازش فاصله بگیر، مطمئن باش  تو به نصیحت من گوش کن و -
 اتفاقی برات نمیوفته.
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شایان بدون توجه به بحثمون به سمت آشپزخونه به راه افتاد. لوکاس 
ها ن کانالجا کردبههم کنترل تلویزیون رو برداشت و مشغول جا

شد. با لرزیدن گوشیش روی میز، تلویزیون رو خاموش کرد و 
دقت مشغول خوندن پیام تازه گوشی به دست کنار من تکیه داد و با 

 رسیده شد. یک بادوم زمینی از کاسه برداشتم و گفتم:

خونی؟قدر دقیق میکی پیام داده که این -  

با نگاهی به مهدی که چندمتری ما ایستاده بود، صداش رو پایین 
 آورد و گفت:

سالله. -  

سالله کیه؟ -  

خواهر نامزد مادر مهدی. -  

اشت خندیدم که لوکاس با اخم گفت:به نسبت طول و درازی که د  

دونه. راضی نشد میونه صدات رو بیار پایین، مهدی چیزی نمی -
سعید و مادرش رو به هم بزنه. حاال من و سالله داریم با هم نقشه 

ریزیم.می  

کارتون درست نیست. وقتی مهدی خودش راضیه تو سر پیازی یا  -
 ته پیاز؟!

که دوستشیم باید به فکرش باشیم.فهمه. من و تو اون داغه، نمی -  

کنید نیستم.و وسط نکش. من موافق کاری که میپای من ر -  

گفت و مشغول تایپ شد. آروم به « برو بابایی»لوکاس با دست 
 خودم گفتم:

ون گذشته باید به دردسری که داره سرم هوار میشه برسم.ااز  -  

کنند رفت. ذهنم به سمت کامران و فریبرز و کاری که قرار بود ب
هاش ها، به خاطر عکسعلت رفتن اسم ساجده توی لیست جذابترین

افتاد، صددرصد پای با من بود و اگه به این دلیل، اتفاقی براش می
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من هم وسط میومد. باید یک جوری خودم رو از ماجرا بیرون 
شد و تا من رو کشیدم، وگرنه این بار بابا هیچ جوره راضی نمیمی

گرفت.فرستاد، راحت نمینمی به شاخ آفریقا  

**** 

یکی از روزهای شلوغ و گرم البی بود. هوای بیرون سرد و 
بودند. سر وصدا به قدری یخبندون بود و همه به البی پناه آورده 

زیاد بود که حتی صدای لوکاس رو که کنارم نشسته بود و ماجرای 
شنیدم.کرد، به زحمت میکوهش رو برای مهدی تعریف می  

کاپشنم رو درآوردم و روی پشته صندلی گذاشتم. همون طور که 
چشمم به شایان افتاد که کنار  آوردم، هدفون رو از توی کیفم در می

تاپش زل زده های نیمه باز به صفحه لپمهدی نشسته بود و با چشم
بود. توی این دو سه روزی که پیش مهدی بود، رنگ و روش بهتر 

مبنی بر نارضایتیش بروز نداده بود که شده بود. مهدی هم چیزی 
داد فعالً همه چیز خوب پیش میره.نشون می  

خواستم هدفون رو روی گوشم بذارم اما با دیدن مهدیس که به می
خیال شدم. از زیر میز به پای شایان زدم و سمت میز ما میومد، بی

با سر به مهدیس اشاره کردم. باال اومدن سر شایان همزمان شد با 
یستادن مهدیس کنار میز ما. با لحن طلبکارانه به شایان گفت:ا  

ه چشم ما به جمالتون روشن شد. تا حاال کجا بودی؟باالخر -  

ها میرم مسافرت.گفتم که با بچه -  

مونی؟ت برگشتی، اآلن کجا میظاهراً از مسافر -  

که شایان جواب بده، مهدی وسط مکالمه پرید:قبل از این  

ه اگه لطف کنی و راضیش کنی بیاد خونه، ممنونت پیش من. البت -
شم. معلوم نیست این دختره چجوری دلش رو شکونده که راضی می

 شده پیش من بمونه.
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چشم من و شایان همزمان گشاد شد و از زیر میز به پای مهدی لگد 
رسید زدم تا بیشتر چیزی رو لو نده. مهدیس که به نظر می

 جاخورده، از شایان پرسید:

کدوم دختره؟ -  

 شایان سر به زیر انداخت و جواب داد:

هیچ کس. -  

 مهدیس با نگاهی سردرگم پرسید:

قضیه چیه شایان؟ -  

خواد حرف بزنه. حتی سرش دیدم که شایان تحت فشاره و نمیمی
رو باال نیاورد که با مهدیس چشم تو چشم بشه. برای جلب توجه 

 مهدیس گفتم:

ش هست.من حواسم به ران نباش.قضیه به زودی حل میشه، نگ -  

 مهدیس بدون توجه به حرف من، رو به شایان گفت:

میری پیشش. مادرت زنگ زد و گفت داری -  

هاش رو روی هم فشار دیدم که شایان لبموقعیت خیلی بدی بود. می
 میده. وقتی شایان جواب نداد، مهدیس ادامه داد:

رف بزنم.ه؟ کیه؟ بگو برم باهاش حبه خاطر همون دختر -  

 شایان باالخره سرش رو باال آورد و گفت:

ره مهدیس.این مسئله ربطی به تو ندا -  

 مهدیس با لحن آرومی گفت:

چرا ربطی نداره؟ من خواهرتم. همیشه تو کمکم کردی و پشتم  -
بودی؛ بذار این یک بار رو من کمکت کنم. این کیه که به خاطرش 

 داری میری؟

بینی که اینجا نتیجه خوبی ندن برم. میخوام برای درس خومن می -
خوام برم یک جای بهتر درس بخونم.نگرفتم. می  



 

 

 WWW.98IA3.IR 317 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

جا به خاطر زد، درست بود. اینهایی که میحداقل بخشی از حرف
شد، کرد. شاید اگه ازش دور میهاش رو پاس نمیمهدیس درس

بارید زندگی بهتری داشت. مهدیس با لحنی که خواهش ازش می
 نالید:

خوای من رو تنها کار کنم شایان؟ واقعا میگه بری، پس من چیا -
 بذاری و بری؟

اگه وسط البی و میون اون همه آدم نبودیم، مطمئن بودم شایان به 
شد و اون رو بغل خاطر بغضی که توی صدای مهدیس بود، بلند می

کرد. وقتی شایان بلند شد، نفسم رو حبس کردم اما اون فقط به می
اشاره کرد و رو به مهدیس گفت: گوشه البی  

.ور حرف بزنیمبریم اون -  

کردیم من، لوکاس و مهدی در سکوت به شایان و مهدیس نگاه می
زدند که توی چند متری ما ایستاده بودند. جوری که با هم حرف می

داد که اصالً خواهر و برادر کردند، نشون میو به هم نگاه می
که مهدیس جنس عالقه شایان رو نیستند. برام جای تعجب داشت 

داد. مهدی متفکر گفت:درست تشخیص نمی  

یان نمیاد دختری رو دوست داشته باشه.اصالً به شا -  

 سرم رو به سمتش کج کردم و گفتم:

گفتم!ش رو پیش نکشید. اصالً نباید بهتون میدیگه حرف -  

 لوکاس پرسید:

حاال مگه کی هست؟ -  

برای جلوگیری از خرابکاری بیشتر دو دل بودم چیزی بگم یا نه. 
دونستند اون شخص کیه. آروم گفتم:باید می  

مهدیس. -  

 لوکاس و مهدی همزمان با حیرت گفتند:
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چی؟! -  

هیش! صداتون رو بیارید پایین. -  

 لوکاس صداش رو پایین آورد وگفت:

مهدیس که خواهرشه. -  

ناخواهری. -  

فامیلیشون یکیه. -  

خواست فامیلشون یکی خواست. میمیجوری مادر مهدیس این -
 باشه تا کسی فکر نکنه ناخواهری و نابرادریند.

لوکاس سوتی زد و هر سه دوباره به مهدیس و شایان نگاه کردیم. 
شایان دستش رو پشت مهدیس نگه داشت و اون رو به بیرون از 

 دانشکده هدایت کرد. مهدی با آه عمیقی گفت:

های عاشقانه داره جلوم اتفاق میوفته. ترین داستانیکی از تراژدی -
گذره یک راز جدید توی دانشکده کشف میشه.هر روز که می  

ی از این قضیه خبر نداره، یادتون باشه به کسی چیزی نگید.کس -  

 مهدی دستش رو توی هوا تکون داد و گفت:

باشه بابا! -  

با بیرون رفتن شایان و مهدیس، چشم ازشون گرفتیم و سر کار 
تاپم رو باز مون برگشتیم. هدفون رو روی گوشم گذاشتم و لپخود

اش نگاه کنم، چشمم به کامران افتاد که کردم. قبل از اینکه به صفحه
زد. تو این سه چهار متر دورتر ایستاده بود و با یک نفر حرف می

چند روزه فرصت نداشتم به کامران و فریبرز درست فکر کنم. 
زنه، متاسفانه مخاطبش ه با کی حرف میگردن کشیدم تا ببینم دار

 ساجده بود.

داد که نشونه خوبی نبود. یکی دو با دقت به حرف کامران گوش می
بار برای کامران سر تکون داد اما اثری از خنده و گفتگوی 
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خیلی زودتر از شد. ظاهراً کامران و فریبرز ای دیده نمیدوستانه
بودند. به خودم قول داده کردم، دست به کار شده اون چه فکر می

بودم به حرف لوکاس گوش کنم و خودم رو از همه چی بیرون 
ای به خودم گفتم و  «به من چه»بکشم. نفس عمیقی کشیدم، یک 

تاپم رفتم، مطمئن بودم ساجده از پس خودش برمیاد.سراغ لپ  

هایی رفتم که شرکت صفحه ایِنستا رو باز کردم و سراغ آخرین پست
های های لوازم آرایشی، پستشته بود. بعد از بررسی پستمادرم گذا

های دیگه رو نگاه کردم. روی پست جدید سروین توقف کردم. بچه
تصویری از نیمرخش نزدیک پنجره بود و یه شعر غمگین زیرش 

شناختم، دختر هفت خطی بود. قابل نوشته بود. سروین رو می
رنیومده بودند.بینی بود که فریبرز و کامران از پسش بپیش  

ناخوداگاه مشغول مقایسه سروین و ساجده شدم. رفتارهای ساجده رو 
از اولین روزی که باهاش حرف زده بودم، به خاطر آوردم؛ اصرار 

گروهی شدن باهاش، گرفتن کیفش و کشوندنش به ماشینم، برای هم
اش وسط مهمونی پیاده کردنش وسط جاده و پیدا شدن سر و کله

اش توی خونمون.از اون هم پیدا شدن سر و کله لواسون، بعد  

هام رو از ام کار سختی نبود. چشمکشیدنش به لواسون و خونه
شد حرص روی هم گذاشتم. اصال مثل سروین نبود! به راحتی می

سرش کاله گذاشت؛ اون هم توسط کامران و فریبرز هفت خط! اون 
از یه جایی جلوتر  دو تا مثل من نبودند که حد و مرز داشته باشند و

دادند و براشون مهم خواست انجام مینرند. کال هر کاری دلشون می
خوره یا نه.نبود طرف مقابلشون ضربه می  

تونستم این قضیه رو نادیده می تا قبل از دیدن کامران و ساجده
بگیرم اما با دیدن این دوتا با هم، نادیده گرفتن اتفاقی که داشت 

بود. همه چی داشت واضح جلوی چشمم اتفاق میوفتاد، سخت شده 
تفاوت باشم.تونستم نسبت بهش بیافتاد و نمیمی  



 

 

 WWW.98IA3.IR 320 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

چند ثانیه بعد دوباره سرم رو باال آوردم و کامران رو دیدم که داشت 
رفت، یک جاسوسی کوچولو ضرری به سمت دستگاه قهوه می

ای. هدفون رو دور نداشت. بیشتر به خاطر خودم بود، نه کس دیگه
گردنم گذاشتم، بلند شدم و به سمت دستگاه فروش خودکار قهوه راه 

 افتادم.

جا بود. سالم خوشبختانه وقتی به دستگاه رسیدم، فقط کامران اون
 کوتاهی کردم و پرسیدم:

چه خبرا؟ -  

اه فشار داد و با لبخند گفت:ای رو روی دستگدکمه  

کنی؟ی میای نیست. چی شده از فقیر فقرا احوالپرسخبر تازه -  

تفاوتی به خودم بگیرم و پرسیدم:سعی کردم قیافه خنثی و بی  

شنیدم قراره سراغ ساجده بری؟ -  

 لبخندش محو شد و جواب داد:

بهنام گفت باهاش نیستی، پس این قضیه نباید ربطی به تو داشته  -
 باشه.

کارت رو کشید و مشغول وارد کردن رمزش شد. باید یه جوری 
کردم:منصرفش میمسالمت آمیز   

ربطی به من نداره اما از من به تو نصیحت، بهتره بری سراغ  -
خوره.؛ این آدم به امثال من و تو نمییکی دیگه  

جاست. مگه تو خودت به همین اتفاقاً قسمت جالب ماجرا همین -
 خاطر بهش نزدیک نشدی؟

نستم دوهام در هم رفت. تا حاال باهاش هم کالم نشده بودم و نمیاخم
زنه. لیوان قهوه رو از روی دستگاه خیلی واضح و رک حرف می

 برداشت؛ بعد از چشیدنش، رو به من گفت:

نگران من نباش. شگردهای من کامالً مشخصه. اآلن هم پیشنهاد  -
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یک کار تپل رو بهش دادم که جرأت رد کردن نداشته باشه. یا 
ده یا بعد از هام میشه و پا میخودش مثل بچه آدم، عاشق جذابیت

کنه؛ این دیگه های مخصوصم خودش رو تسلیم میخوردن نوشیدنی
 بستگی به خودش داره.

بعد از زدن چشمک، دستی به بازوم زد و دور شد. اما من بهت زده 
به جای خالیش خیره شده بودم. حرفش مثل یک ضربه محکم بود که 

حشتم به سرم خورده بود. دیدن تصویر خودم توی کامران باعث و
شد. حرف کامران، من رو یاد کار خودم انداخته بود. من به قصد 

خواستم بهش نوشیدنی بدم و کامران به قصد تفریح.انتقام می  

ترین لحظات زندگی، دیدن تصویر خودت توی یک یکی از سخت
ایه که با دیدن است، اون لحظه دقیقاً همون لحظه شخص دیگه

بدت میاد. برای من اون های منفی شخصیتت از خودت قسمت
لحظه، همین اآلن بود. از فکر کاری که کرده بودم سرم داغ شد. من 

خواست بره. هم تقریباً همون راهی رو رفته بودم که کامران می
انجام دادنش، به اندازه شنیدنش از زبون یک نفر دیگه ترسناک 

 نبود.

چیزی رو ام اومده بود. ساجده به خاطر حماقت یا سادگیش تا خونه
تونست به که بهش تعارف کرده بودم، خورده بود. همین اتفاق می

راحتی با کامران براش بیوفته. ذات خراب کامران رو من بهتر از 
شناختم. سر این رشته داشت به جاهای خراب و ای میهر کس دیگه

شد.تر میرسید که درست کردنش سخت و سختباریکی می  

اومدم: با صدایی از افکارم بیرون  

گیری؟قهوه نمی -  

با شنیدن صدای ساجده سر چرخوندم که دیدم پشت سرم منتظر 
های من و دونستم حرفایستاده. حضورش خیلی ناگهانی بود. نمی

کامران رو شنیده بود یا نه. تمرکزم رو از دست دادم و ساکت بهش 
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 زل زدم. به دستگاه اشاره کرد و پرسید:

مگه نوبتت نیست؟ -  

م اومدم و جواب دادم:به خود  

کشه.بگیر. من کارم طول می چرا! تو اول -چرا -  

کنار رفتم که ساجده جای من رو گرفت. گزینه موکا رو زد و کارت 
ترین راه حل این بود که در مورد لیست و کامران کشید. مستقیم

چیز رو بهش بگم و بقیه رو بر عهده خودش بذارم. بعد از کمی همه
رسید.چین دادم. این راه، راه خوبی به نظر نمی فکر، بینیم رو  

ها توی دانشکده میوفتاد و همیشه هم یه عده جور اتفاقهمیشه از این
از این جور جریانات مطلع بودند اما معموال کسی چیزی رو بروز 

داد مگه این که طرف براشون اهمیت داشته باشه. مطمئناً بیشتر نمی
داشتند اما کسی به سروین هشدار پسرها از قضیه سروین اطالع 

نداده بود. اگه من هم از قضیه سروین اطالع داشتم، چیزی بهش 
گفتم چون در کل مسئله به من ربطی نداشت. این مورد هم دقیقا نمی

 مثل مورد ساجده بود.

داد کاری عده زیادی خبر داشتند اما کسی به خودش زحمت نمی
در مورد قصد کامران چیزی به بکنه. اگه از بین این همه آدم، من 

کرد نگرانشم و برای خودش خیاالت گفتم احتماال فکر میساجده می
بافت. قبال تجربه همچین چیزی رو داشتم و نتیجه جالبی ازش می

حل نبود.درنیومده بود. سرم رو به چپ و راست تکون دادم، این راه  

شت. قبال از صدای دستگاه خوابید و ساجده قهوه آماده شده رو بردا
که بره گفت:این  

هات خوب نیست. با راستی، یادمه گفتی این ترم اوضاع درس -
که هم گروهی نیستیم اما اگه برای تمرین اسفندیاری نیاز به این

 کمک داشتی بهم خبر بده.
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لبخندی زورکی روی لبم نشوندم و سرم رو تکون دادم. بهتر بود به 
هاش رو بیشتر باز کنه! ها، چشمتمرینجای فکر کردن به درس و 

حوصله یکی بعد از رفتنش، رو به روی صفحه نمایش ایستادم و بی
حلی که ای باشه. راهحل دیگهها رو زدم. باید یک راهاز گزینه

دردسر همه چیز رو تموم کنه. چشمم رو بستم و فکر کردم؛ بعد بی
انداختم.کار می ها اولین بار بود که داشتم مغزم رو بهاز مدت  

ها و گذاشتنشون روی میز، کنار لوکاس نشستم. بعد از گرفتن قهوه 
صدای خنده لوکاس و مهدی به هوا بود. مطمئن بودم دارند به یکی 

خندند. هدفون رو روی گوشم گذاشتم، مزه مهدی میهای بیاز جک
سعی کردم فکرم رو جمع و جور کنم و یه جوری جلوی هر 

گیرم.پیشامدی رو ب  

ام لوکاس در جریان حماقتی که کرده بودم و ساجده رو به خونه 
تونستم ازش کمک بگیرم. شایان هم که کشونده بودم، نبود و نمی

داد و تکلیفش توی این زمینه روشن بود؛ اهمیتی به قضیه نمی
خودش رو راحت کرده بود. تنها چیزی که شایان بهش اهمیت 

د خودم تنهایی یه فکری به حال این داد مهدیس بود و بس! بایمی
کردم.قضیه می  

تاپ کردم اما به جای محتویات صفحه، فکرم به سرم رو توی لپ
رفت. از این که یک روزی من هم مثل های کامران میسمت حرف

کامران فکر کرده بودم، از خودم شرمنده بودم و حس بدی داشتم. با 
ها با من شروع شده بود فاقخودم که رودروایستی نداشتم. همه این ات

کردم. از همون اول، آدم اشتباهی رو و باید خودم هم تمومش می
ها انتخاب کرده بودم.جور بازیبرای این  

اگه به جای ساجده، یکی از دخترهایی بود که هر روز باهاشون 
بینیشون کرد و شد پیشتر بود. راحت میقرار داشتم، کارم راحت

ها خیلی ساده بود. همون راه کنار اومدن با اون باهاشون کنار اومد.
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حلی حل مثل یک المپ کوچیک توی ذهنم روشن شد. راهموقع، راه
داد. تعجب کردم کردم و راحت جواب میکه همیشه ازش استفاده می

 که زودتر به ذهنم نرسیده بود.

با خوشحالی لبخند زدم و گوشیم رو برداشتم. وارد دایرکت ایِنستای 
ده شدم و بهش پیام دادم:ساج  

فردا ساعت چهار به کافه سالمت بیا. سر چهارراه باالی دانشگاه،  -
 باهات کار دارم.

شد و همه چیز رفت فردا قضیه حل میاگه همه چیز خوب پیش می
طور شد. حداقل امیدوار بودم که ایندردسر تموم میراحت و بی

 بشه!

*** 

سعی کردم ذهنم رو متمرکز به عالمت گل روی میز خیره شدم و 
کنم. نفس عمیقی کشیدم و اطراف کافه رو از نظر گذروندم. آخرین 

 باری که توی این کافه بودم، برای کات کردن با سوگل بود. با این
رسید؛ که یکی دو ماه پیش بود اما مثل صد سال پیش به نظر می

 دقیقاً همون روزی بود که آذین رو دیده بودم.

وقت بود ازش خبری نداشتم. به کل فراموشش کرده آذین! خیلی 
بودم. دستی به پیشونیم کشیدم و سعی کردم روی کاری که برای 

انجامش اومده بودم، تمرکز کنم. به در ورودی کافه چشم دوختم و 
گفتم که بد منتظر اومدنش شدم. باید منظورم رو یک جوری بهش می

 برداشت نکنه و زود قانع بشه.

دستی ظاهر شد و یک فنجون کاپوچینو جلوی روم همون موقع 
گذاشت. سرم رو باال آوردم و به داوود نگاه کردم که با یک ابروی 

تکون دادم که « چیه»باال رفته بهم زل زده بود. سرم رو به معنی 
 توضیح داد:
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شاپ، همیشه نیم بینم زودتر از دخترها میای کافیاولین باره که می -
کردی.ساعتی معطلشون می  

سرت تو کار خودت باشه! -  

باری گفت:با لبخند شیطنت  

فهمم. منتظرم ببینم این کیه که به اآلن که اومد، خودم قضیه رو می -
باره.خاطرش زودتر اومدی و استرس از سر تا پات می  

؟استرس؟ کی گفته من استرس دارم -  

ام رو دادم. حرکت پبه پام اشاره کرد که ناخوداگاه آروم تکونش می
ای دور شد، توی دلم بهش فحش دادم.متوقف کردم که داوود با خنده  

سالم. -  

سر بلند کردم و ساجده رو جلوی روم دیدم. متوجه اومدنش نشده 
بودم. جوابش رو دادم که روی صندلی رو به روی من نشست. 
همون تیپ دانشگاه رو داشت؛ مانتو و شلوار کرم با کاپشن آبی 

کسری از ثانیه، داوود مثل اجل معلق باالی  رنگ. در کمتر از
معموالً خودش «. خورهچی می»سرمون اومد و از ساجده پرسید 

میره.برای گرفتن سفارش نمیومد. معلوم بود داره از فضولی می  

تموم مدتی که ساجده مشغول نگاه کردن به من و بود، داوود نگاه 
دیدن یک داف پرسشگرش رو از روی من برنداشت. حتماً انتظار 

رو داشت که اآلن حسابی ناامید شده بود. باالخره وقتی بهش چشم 
خیال شد و با گرفتن سفارش، شرش رو کم کرد. غره رفتم، بی

هاش رو روی میز به هم گره زد و پرسید:ساجده دست  

هاست؟خواستی من رو ببینی؟ به خاطر تمرینچرا می -  

کرد؟! لبخند ها هم فکر میینای به جز تمرها؟! به چیز دیگهتمرین
زورکی زدم تا خونسردیم رو به دست بیارم. گلوم رو صاف کردم و 

 جواب دادم:
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خب، چیزه... -  

ای کردم و ادامه دادم:سرفه  

خواستم ببینمت.ران خسارت میدر واقع برای جب -  

خسارت؟ -  

دستم رو توی کیفم کردم، پاکتی رو بیرون آوردم و روی میز 
تش رو دراز کرد و پاکت رو برداشت. درش رو باز گذاشتم. دس

کرد و کمی از محتویات رو که توش بود، بیرون کشید. این اتفاق با 
های از حدقه آوردن سفارشش همزمان شد و این بار داوود با چشم

در اومده به من نگاه کرد که دوباره بهش چشم غره رفتم. البته که 
 محتویات پاکت، پول بود!

ب ساجده هم دست کمی از داوود نداشت. وقتی داوود صورت متعج
با اکراه ازمون فاصله گرفت، ساجده پاکت رو روی میز گذاشت و 

 با حیرت پرسید:

این برای چیه؟ -  

تاپت. خیلی دقیق و واضح یادمه کی و چطوری اتفاق خسارت لپ -
خوام و دوماً این پول برای جبرانه.افتاد. اوالً معذرت می  

ودم این پول باعث بشه که از کار کردن توی شرکت برادر امیدوار ب
ای برای نزدیک جوری کامران بهونهکامران منصرف بشه. این

جوری بشه. منتظر جواب شدن بهش نداشت؛ حداقل امیدوار بودم این
اش شد و گفت:بهش نگاه کردم. مشغول هم زدن قهوه  

ن پول خیلی زیاده، خوام؛ دوماً ایاوالً من گفته بودم خسارتی نمی -
تاپ قراضه من یک دهم این پول هم ارزش نداشت.لپ  

ار.خیلی خب، هر چقدر قیمتشه برد -  

فنجون رو به لبش برد و متفکر به پاکت خیره شد. فنجون رو پایین 
 گذاشت، دهنش رو تمیز کرد و جواب داد:
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تونم.نمی -  

چرا؟ -  

بود و ضربه خورده تاپم نو چون دلیلی نداره ازت بگیرم. اگه لپ -
گرفتم اما اون خیلی کهنه بود.بود، می  

اما... -  

وجود نداره. من راحت نیستم این پول رو ازت بگیرم. امایی -  

تر پیش دستم رو مشت کردم. اگه خیره سر نبود، همه چیز راحت
رفت. پرسیدم:می  

تاپ رو از کجا آوردی؟پول لپ -  

 دلخور جواب داد:

تاپ بخرم؟!قدر پول ندارم که بتونم یک لپاونکنی یعنی فکر می -  

شد. سعی کردم سو تفاهم رو بر ام باعث یک گند جدید میهر جمله
 طرف کنم.

نه، منظورم این نبود. -  

 با دلخوری بیشتر ادامه داد:

فکر کردی فقط خودتی که... -  

 وسط حرفش پریدم:

گفتم که منظورم این نبود. -  

سخت بود! چند ثانیه مکث کردم تا  چرا اینقدر حرف زدن باهاش
مزه کنم و گند جدیدی به بار نیارم. با  -جمله بعدی رو توی دهنم مزه

 لحن آرومتری برای حل سو تفاهمات پرسیدم:

د کار داده!شنیدم کامران بهت پیشنها -  

 این بار بدون دلخوری توی صداش جواب داد:

آره، داده. -  

کار کنی؟خوای چیمی -  
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خوبه، ساعت کاری کم و حقوق باال؛ دارم روش فکر  پیشنهادش -
کنم.می  

معلوم بود ساعت کاریش، کم و حقوقش باالست. کامران بود دیگه! 
زد. مجبور بودم یکم برای وسوسه کردن دست به هر کاری می

تر صحبت کنم. پرسیدم:واضح  

دونی شرکت برادرش چه جور جاییه؟می -  

  

خوام برم حال، من که برای عالفی نمیآره از بقیه شنیدم. به هر  -
 پس جای نگرانی نیست.

نفس عمیقی کشیدم تا خونسردیم رو از دست ندم و سرش داد نکشم. 
شد رتبه سوم کالس تا این مرحله از همه چیز پرت باشه؟! یعنی می

 آروم گفتم:

تری هم هست. اینکه پول خسارت رو بگیری، اون وقت راه راحت -
.همه چیز حل میشه  

این راه برای کی راحته؟ برای من که اصال راحت نیست. من  -
 تصمیمم رو گرفتم، بیشتر اصرار نکن.

کنند. دلیل مقاومتش رو معموالً همه با خوشحالی پول رو قبول می
فهمیدم. پول همیشه و همه جا راه حل بوده؛ طبیعتاً اآلن هم باید نمی

داد. آخرین تیر رو زدم:جواب می  

عنوان قرض چی؟به  -  

ل رو به من بدی؟چه اصراری داری این پو -  

خوام جبران کنم.گفتم که! مقصر منم می -  

یکی از ابروهاش رو باال انداخت و یه قلپ از فنجونش خورد. در 
 مقابل واکنشش گفتم:

چیه؟ بهم نمیاد جبران کنم؟ -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 329 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 شونه باال انداخت و جواب داد:

کنه ممکنه دلیل یبه. آدم فکر مینه، فقط رفتارت یکم عجیب و غر -
ای داشته باشه.دیگه  

مثالً چه دلیلی؟ -  

کنم، خوشم نیومد. خوب که فکر کنه نگرانشم یا بهش فکر میاز این
شد کل ماجرا رو تعریف نکردم! چینی به پیشونیم انداختم و حرفی 

اومد، همه چیز رو ای از دهنم بیرون مینزدم. مطمئن بودم هر جمله
کرد. خوشبختانه خودش هم قضیه رو کش نداد. فنجون خالی میبدتر 

 رو روی میز گذاشت و ادامه داد:

کارت همین بود؟ -  

آره. -  

ای نداری، برم. باید تا یه ساعت دیگه باید جایی اگه کار دیگه -
 باشم.

هنوز که به نتیجه نرسیدیم. -  

اً پدرم تونم قبول کنم. مطمئننتیجه مشخصه. من این پول رو نمی -
جوری بمونه.هم بفهمه ناراحت میشه. بهتره بذاری همه چیز همین  

که منتظر جواب من بمونه، صندلی رو عقب داد و بلند شد. بدون این
هام رو از حرص روی هم فشار دادم. از داخل کیفش کیف دندون

 پول رو در آورد که گفتم:

خواد حساب کنی.مهمون منی. نمی -  

ولی... -  

رو کنترل کردم و گفتم:  صداعصبانیت   

کنی، بهتره پولت رو بذاری توی حاال که پول من رو قبول نمی -
 جیبت و بری.

باشه. حاال چرا عصبانی میشی؟ -  
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ی من رو خراب کرده بود! کیف پول رو داخل حل سادهچون راه
ای نبود! که چارهکیفش برگردوند. نفسم رو بیرون دادم. مثل این

دم، قفلش رو باز کردم و جلوش گرفتم:گوشیم رو درآور  

ات رو وارد کن.شماره -  

چرا؟ -  

برای روز مبادا و وقتی که همه چی در هم و برهم شد اما الزم نبود 
 تا این حد بدونه. فقط جواب دادم:

های اسفندیاری دیگه. انتظار نداری که توی ایِنستا برای تمرین -
ی من هم تک بزن شمارهبهت پیام بدم؟ وقتی شماره رو زدی، یه 

 برات بیفته.

ای نپرسید. گوشی خداروشکر این حرفم قانع کننده بود و سؤال دیگه
کرد، لبخندی روی لبش که شماره رو وارد میرو گرفت. درحالی

 نشست و گفت:

هات بهم ات بودم، دوستاون روزی که در به در دنبال شماره -
رون دارن.ات رو فقط از ما بهتندادن. گفتن شماره  

 گوشی رو برگردوند و ادامه داد:

هام؟اآلن من هم جز از ما بهترون -  

منتظر جواب بهم خیره شد. از این موقعیتی که توش گیر کرده بودم 
اش یکی دو ثانیه طول کشید، زیر خنده اومد. نگاه خیرهخوشم نمی
 زد و گفت:

احتماالً جز از ما کنم. ات نمیاش رو! نترس. فکری دربارهقیافه -
کنی.بهتروناییم که فقط از روشون تمرین کپی می  

اش انداخت و با ته لبخندی که هنوز توی کیفش رو روی کوله
 صورتش بود گفت:

من دیگه برم. فعالً. -  
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اش رو سرم رو به نشونه خداحافظی تکون دادم. دلیل خنده
ات فکری درباره»فهمیدم و همین طور معنی دقیق جمله نمی
؛ هیچکدوم حس خوبی بهم نداد. صدای داوود از بغل گوشم «کنمنمی

 اومد:

اصالً تیپ تو نبود. -  

به سمت داوود سر چرخوندم. احتماالً منظور ساجده هم همین بود. 
ما هم کف نبودیم که بخواد در موردم فکری بکنه. بشکنی به جواب 

جا ایستاده و به سوالم زدم. خواستم بلند بشم که دیدم داوود هنوز اون
کنه. پاکت رو برداشتم و گفتم:پاکت پول نگاه می  

هات رو درویش کن!چشم -  

 داوود چشمکی زد و در حال خنده دور شد.

 

 

 

 فصل هجدهم

 #ساجده#

 

ناخن شستم رو به دهنم بردم و به بابا که تلفن به دست به چپ و 
شد فهمید های درهم بابا میکرد، نگاه کردم. از اخمراست حرکت می

های که مکالمه خوب پیش نمیره و طرف پشت تلفن حرف
زنه.ناخوشایندی می  

های بابا عطیه کنار من روی مبل لم داده بود و هر ازگاهی حرف
کرد. دست هانیه رو که رو برای محسن با زبون اشاره ترجمه می

ام نشسته بود گرفتم و آروم لب زدم:طرف دیگه  

درست میشه. -  
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بابا با صدایی بلند به شخص پشت تلفن گفت: همون موقع  

ما به شما مهلت بدیم؟ اونی که اول مخالفت این ازدواج بود ما  -
 بودیم.

های هانیه جمع شد و طولی نکشید که پایین چکید. اشک توی چشم
بینی بود و قرار بود مخالفت بابا به خاطر کانادا رفتن، قابل پیش

ما از وقتی خانواده احسان از باهاش حرف بزنیم تا راضی بشه ا
ها و ماجراهای بعدش از زبون عباس آقا اطالع پیدا کرده عکس

 بودند، همه چیز بیشتر به هم ریخته بود.

بابا با عصبانیت گوشی رو قطع کرد که مامان بهش نزدیک شد و 
 پرسید:

چی شد آخرش؟ -  

هیچی. میگن ما خانواده آبروداری هستیم و از این چیزها به  -
گذریم.راحتی نمی  

 بابا رو به هانیه کرد و ادامه داد:

دند، به ها که از همین اآلن دارند به چیزهای کوچیک گیر میاین -
خورند. من که جوابم نه هست؛ تو هم بهتره فکر این درد تو نمی

 پسر رو از سرت بیرون کنی.

 گریه هانیه شدیدتر شد و به سمت اتاقمون دوید. بابا دستی به سرش
های در هم از کشید و زیر لب استغفرهللا گفت. من و عطیه با اخم

ناراحتی به هم نگاه کردیم. بلند شدم و به آشپزخونه رفتم تا سرم رو 
 به چایی درست کردن گرم کنم.

زنه اما حرکت دیدم که محسن با بابا و مامان حرف میاز اپن می
بهشون چی میگه. فهمیدم داره دیدم و نمیهاش رو درست نمیدست

با ناراحتی چایی خشک رو توی قوری و آب جوش رو روش 
ریختم. عطیه با لب و لوچه آویزون وارد آشپزخونه شد و روی 
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 صندلی نشست. یک شکالت از داخل قندون برداشت و گفت:

هر روز تو این خونه یک بساطی هست، این جوری نمیشه برای  -
 کنکور درست خوند.

خوام درس بخونم! پس رایط ننداز. بگو نمیتقصیر رو گردن ش -
خونه رو برای چی گذاشتند؟کتاب  

فهمی چی شده! از این به بعد هر خواستگاری در که نمیمثل این -
این خونه رو بزنه، همین بساطه. باید به اندازه یک طومار در مورد 

ها توضیحات ارایه کنیم. اگه از در و همسایه هم تحقیق کنند، عکس
کشه.آقا زحمت توضیحات رو می عباس  

  

. گرگرفتگی صورتم رو با این حرف عطیه وا رفتم و خجالت کشیدم
تونستم حس کنم. مامان با حالی پریشون وارد آشپزخونه شد و می

 گفت:

انگار یکی این دختر رو طلسم کرده. اون از ماجرای اویس، این  -
 هم از این؛ خدا خودش کمک کنه.

گفتم سمت مامان هل دادم و حرفی نزدم. چی می لیوان چایی رو به
وقتی همه چیز تقصیر ندونم کاری من بود! بابا از همون اول با 

کانادا رفتن هانیه مخالفت کرده بود اما مخالفتش جدی و بزرگ نبود. 
ها بهونه دست خانواده احسان داده بود تا همه چیز رو قضیه عکس

 بهم بزنند.

احسان توی جلسه خواستگاری خیلی  طبق گفته محسن، خانواده
مون زیاد بود. احسان و راضی نبودند. ظاهراً اختالف طبقاتی بین

هانیه همدیگر رو دوست داشتند اما ظاهراً قدرت شایعه و اختالف 
 طبقاتی از قدرت عشق بیشتره.

تاپم لپ  شد تو صورت هانیه نگاه کنم و پیشش برم.حتی روم نمی
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نشستم و سرم رو باهاش گرم کردم. صدای  رو برداشتم، گوشه هال
شد اما کسی به خودش زحمت گفتن کیه رو  زنگ در آپارتمان بلند

 نداد.

داد یه نفر از طبقه باال چون زنگ در بیرون نخورده بود، نشون می
پشت دره. بلند شدم، از چوب لباسی دم در، مانتو و شالم رو برداشتم 

که که ود. سالم کرد و بدون اینو در رو باز کردم، یونس پشت در ب
 بزاره جوابش رو بدم گفت:

دونی که قرار بود من و هانیه برای نذری حاج بابا بریم خرید. می -
تونم برم. قراره اویس فردا شیفت اورژانسی برام پیش اومده و نمی

 به جای من بره.

این رو گفت و منتظر واکنش من شد. این حرف یعنی اویس و هانیه 
. یونس بود با هم به خرید برند که یک فاجعه به تمام معنا بودقرار 

دونستم منظورش چیه. همیشه کرد. میهنوز منتظر به من نگاه می
ها انتظار داشت بقیه جورش رو بکشند و همه چیز موقع خرابکاری

 رو حل کنند. خیالش رو راحت کردم و گفتم:

به جاش میرم. ون روز امتحان داره، منااتفاقاً هانیه هم  -  

 یونس خندید و گفت:

ه اویس خبر بدم.عالی شد. پس من میرم ب -  

پله باال به راه افتاد. دم پله اول برگشت و گفت:به سمت راه  

دونست قراره من با هانیه برم.اویس نمی -  

هام رو توی حدقه چرخوندم و و دوباره منتظر به من نگاه کرد. چشم
 گفتم:

ه نمیارم.باشه. اسمی از هانی -  

 دوباره با خنده گفت:

گیری.ایول که منظورم رو زود می -  
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ات رو کنسل نکن. چجوری بزدل! تو که جرأت نداری، برنامه -
 میری وسط آتیش؟

مهلت ندادم چیزی بگه و در رو بهم زدم. انگار واقعا هانیه طلسم 
شده بود. از یک طرف اویس، از یک طرف دیگه هم احسان. به در 

که یک زل زدم. دوست داشتم برم دلداریش بدم اما از این اتاقمون
شد باهاش رو در رو بشم. جورایی باعث این اتفاق بودم روم نمی

تاپم رفتم.خیالش شدم، آه کشیدم و سراغ لپبی  

*** 

دست مردم. خوایم بدیمدرست بشورید، می -  

هاش رو توی حدقه چرخوند که خوشبختانه عمه نصرت عطیه چشم
 ندید و آروم با حرص در گوش من گفت:

کنه، فقط دستور میده.خودش کار نمی -  

بهش سقلمه زدم تا ساکت بشه. امیدوار بودم عمه نصرت حرفش رو 
هایی گرفتم که نشنیده باشه. شیلنگ آب رو برداشتم و روی گوشت

 خرد شده داخل یک آبکش بزرگ وسط حیاط قرار داشت.

رفته بود که داشتند دیگ بزرگی  عمه نصرت سراغ اویس و محسن
گذاشتند. صدای بلند دستور رو روی اجاق گاز گوشه حیاط می

داشتنش توی حیاط پیچیده بود. دیر وقت بود و هوا سرد؛ از دهن 
 همه بخار بیرون میومد.

دونستم گندم و گوشت ها بچکه. میشیر آب رو بستم تا آب گوشت
خسته شده بودم؛ بعدازظهر که کنند. پزند و بعد قاطی میرو جدا می

مشغول   با اویس دنبال خرید بودیم، از وقتی هم که به خونه رسیدیم
پاک کردن گندم. به سمت تخت گوشه حیاط رفتم و کنار هانیه نشستم 

ها بود. بوی دارچین فضا رو معطر که مشغول آماده کردن ادویه
 کرده بود.
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حسان حرف زده بود تا هانیه از دو روز پیش که بابا با خانواده ا
کردم امروز یک جور دیگه امروز تو خودش بود. اما احساس می

شده. بیشتر حالش گرفته بود. دوست داشتم ازش بپرسم نظر احسان 
زد. بهتر بود صبر کنم تا خودش به چیه اما هانیه با کسی حرف نمی

 حرف بیاد.

 صدای عمه نصرت این بار من رو مخاطب قرار داد:

برو یک سینی چایی بیار مردها خسته شدن. ساجده، -  

 عطیه بلند گفت:

برگه چغندریم؟! فقط مردها عمه؟! پس ما -  

گرفتی! کی دست به سیاه و تو که همش چیک و چیک عکس می -
 سفید زدی؟

ام گرفت اما هانیه واکنشی نشون نداد، دیدن این از حرف عمه خنده
شدم و به طرف طبقه ام محو شد، بلند حالش ناراحتم کرد. خنده

خودمون رفتم. کاش کاری از دستم برمیومد. مونس توی آشپزخونه 
زد. روی اپن دو داد و با مامان حرف میاش شیر میداشت به بچه

 ال شدم و گفتم:

خوام.یک سینی چایی برا بیرون می -  

ها رو توش چید. مونس ادامه مامان یک سینی برداشت و استکان
ت:حرفش رو گرفت و گف  

بهم گفت به مامان چیزی نگم، ولی مگه میشه! همش دارم بهش  -
کنم.فکر می  

 یک شکالت از توی قندون برداشتم و پرسیدم:

چی شده؟ -  

بدن اویس دیدم، انگار یکی تو زندان  یک جای زخم بزرگ رو -
 بهش چاقو زده.



 

 

 WWW.98IA3.IR 337 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 مامان گفت:

خوره.ه؛ اون هم مادره، بفهمه غصه مینگران مادرت -  

آروم بلند شد و گفت:مونس   

چی بگم واال. من برم این بچه رو بخوابونم و بعد برم تو حیاط یه  -
 دستی برسونم. کجا ببرمش؟

ببرش اتاق ساجده. -  

وارد آشپزخونه شدم تا سینی رو بردارم. وقتی مونس به قدر کافی 
 ازمون دور شد، مامان آروم در گوشم گفت:

زنه. نکنه د اویس حرف میاز اون وقتی که اومده همش در مور -
خواند حرف اویس رو فهمیدن خواستگاری هانیه به هم خورده و می

 پیش بکشن؟

مگه بهم خورده! بابا که جواب قطعی نداد. خانواده احسان هم  -
شن. احسان که الکی پا پیش نذاشته، حتما فکر همه جا راضی می
 رو کرده.

رو  آب پاکی روفکر نکنم. بابات امشب بهشون زنگ زد، هم  -
ها.دست هانیه ریخت، هم اون  

قدر تو دلیل نبود که هانیه اینچیزی ته دلم پایین ریخت. پس بی
خودش بود. عجب خرابکاری شده بود! با صدای مامان به خودم 

 اومدم:

دی؟ببر دیگه، چرا به دیوار زل ز -  

سینی به دست بیرون رفتم. اون رو روی تخت گذاشتم و زیپ 
و بستم. هوا سرد بود اما با شنیدن این حرف مامان، سرما کاپشنم ر

کردم. بقیه به سمت سینی چایی اومدن و من رو بیشتر احساس می
ها به سمت دیگ گندم رفتم و کنارش ایستادم در جهت مخالف اون

گرم بود. -که گرم  
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مالیدم و به آتیش زیرش خیره شدم. هام رو بهمدست  

تو فکری؟ -  

سر چرخوندم. لیوان چایی دستش بود و منتظر به طرف اویس 
کرد؟ از کار میفهمید، چیکرد. اگه اویس میجواب به من نگاه می

شد یا ناراحت؟ یعنی تا اآلن بهم خوردن خواستگاری خوشحال می
 فهمیده بود هانیه از چیزی ناراحته؟ جواب دادم:

، نگران درسامم.چیزی نیست -  

اشتم و بهش نزدیک شدم تا گرم بشم. هام رو کنار دیگ نگه ددست
 اویس با خنده لیوان رو به طرفم گرفت و گفت:

ری.بگیرش، تو بیشتر بهش نیاز دا -  

دارم.اآلن میرم از سینی برمی -  

یست.نبگیرش، دیگه توی سینی چایی  -  

خودت چی؟ -  

خورم.ت، چند دقیقه دیگه میرم داخل میمن سردم نیس -  

لیوان رو گرفتم. با اولین قلپ، گرما به بدنم دستم رو دراز کردم و 
تزریق شد. صدای عمه نصرت بلند شد که محسن و اویس رو برای 

زد. بابا، حاج یوسف و حاج بابا بار گذاشتن دیگ گوشت صدا می
طبقه باال بودند و حاج ننه هم بعد از خوردن داروهاش طبقه باال 

خواست زودتر یخوابیده بود. نزدیک نیمه شب بود و من دلم م
 بخوابم.

گندم و گوشت راحت شد،  یگکه خیال عمه نصرت از دبعد از این
تصمیم گرفتیم به داخل خونه برگردیم. قرار شد یکی توی حیاط 

بمونه که محسن این مسئولیت رو قبول کرد. معموالً مردها تا صبح 
 ها رو داشتند. قبل از برگشتن به داخلمونند و هوای دیگبیدار می

خونه هم، عطیه با زور چند تا عکس دسته جمعی گرفت تا توی 
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ه رو درآورد. از سر شب تا حاال به جز ایِنستا بذاره و کفر هم
ای نکرده بود.عکاسی کار دیگه  

شالم رو درآوردم و روی تخت خودم کنار بچه مونس که غرق 
ای که داشت خواب بود، لم دادم. به خواب عمیق و دنیای بی دغدغه

ودیم شد. مسئولیت چیزی رو نداشت و بزرگترین نگرانیش حس
 احتماال شیر خوردن و دستشویی رفتن بود.

ها توی آشپزخونه جمع شده بودند اما من خسته بودم و دلم بقیه خانم 
شد که همون کم بسته می -هام داشت کمخواست چرت بزنم. چشممی

د شد و در رو پاورچین وار -موقع در اتاق باز شد، عطیه پاورچین
 بست. کنار من روی تخت نشست و آهسته اما با هیجان گفت:

امشب یک چیزی فهمیدم. -  

دونستی بابا با خانواده احسان اتمام اس؟ تو میدر مورد هانیه -
 حجت کرده؟

 عطیه دستش رو توی هوا تکون داد و گفت:

، اون رو ولش کن. در مورد اویسه!نه -  

تم:با آرنجم تکیه دادم و گف  

چی شده؟ نکنه اویس به هانیه حرف زده؟ حتماً فهمیده خانواده  -
خواد حرف ازدواج رو پیش بکشه؟احسان پا پس کشیده و می  

نه، در مورد هانیه نیست. من تمام مدت اویس رو زیر نظر گرفته  -
 بودم.

های ریز شده به من خیره شد. عطیه حرفش رو قطع کرد و با چشم
 گفتم:

زنی؟یه حرف میخب! چرا نس -  

کرد.یمتمام مدت داشت به تو نگاه  -  

فهمیدم منظورش چیه! با گیجی پرسیدم:روی تختم نیم خیز شدم. نمی  
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چرا من؟ -  

عطیه ابروش رو باال داد و صبر کرد تا دوزاریم بیوفته. با صدای 
کردم حیرتم رو پنهان کنم گفتم:آرومی که سعی می  

!کنیچرا من؟! داری اشتباه می -  

از اول شب هانیه و اویس رو زیر نظر گرفتم. هیچ کدوم به هم  -
 نگاه ننداختند اما چشم اویس روی تو بود؛ تمام مدت!

 نالیدم:

کنی.داری اشتباه می -  

ود.حواسم بهش ب حتی چاییش رو بهت داد، -  

ای نمیده!هیچ معنی -  

چرا! خیلی معنی میده! -  

پشت سر تکیه داد و متفکرانه کنار من روی تخت نشست و به دیوار 
 گفت:

یادته اون شب که رفتیم پل طبیعت خوشحال بود. یادته بهت گفتم  -
 باید ناراحت باشه که برا هانیه خواستگار میاد پس چرا خوشحاله.

 کف دستش رو به پیشونیش زد و با ذوق گفت:

خوشحالیش به خاطر این بوده که با تو بوده. ما هم خنگ، نفهمیدیم  -
به چیه. چی  

مات و مبهوت به عطیه نگاه کردم. اگه حق با اون باشه چی؟ امکان 
همین چند دقیقه پیش من نگران واکنش اویس به  نداشت! تا

خواستگاری احسان بودم! اصال یک در صد هم به مغزم خطور 
نکرد که اون بخواد در مورد من فکری بکنه. من خواهر هانیه 

ن چیزی به ذهنش خطور کرد؟!بودم! نامزد قبلیش! چطور همچی  

با مشت به بازوی عطیه زدم و تهدیدش کردم:   

کشمت.اگه به کسی بگی می -  
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داد. فقط با عطیه اصال اهمیتی به درست یا غلط بودن قضیه نمی
کرد:خوشحالی تکرار می  

ی کردم، اصال باورم نمیشه! تو و اویس؟چه کشف بزرگ -  

کنی!هیس! داری اشتباه می -  

کنم، ببین.شتباه نمیمن ا -  

هایی که ازمون گوشی موبایلش رو نشونم داد. توی یکی از عکس
ضح بود. اویس اون سر حیاط بود و من این گرفته بود، همه چیز وا

کنه؛ چون تنها ایستاده سر. کامالً مشخص بود داره به من نگاه می
بودم. چند تا عکس دیگه رو هم نشون داد که دقیقا همین قضیه رو 

داد. از حالت صورتش همه چیز معلوم بود.نشون می  

خواست گریه کنم، دلیلش رو درست سرم درد گرفته بود و دلم می
دونستم. انگار یکی تعادل مغزم رو به هم زده بود و درست و نمی

 غلط رو جا به جا کرده بود.

ای به در اومد و در آروم باز شد. سر مونس از الی در صدای تقه
گفت: وارد شد و  

به اویس گفتم بیاد روشنک رو ببره طبقه باال. من کمرم درد  -
ها باال ببرمش.کنه، از پلهمی  

دستپاچه شالمون رو درست کردیم و از روی تخت بلند شدیم. فاصله 
بین فهمیدن حقایق و دیدن دوباره اویس خیلی کم بود، اصال آماده 

و پام یخ زد.  نبودم. وقتی اویس وارد اتاق شد احساس کردم دست
یک زمین تا آسمون با اویس نیم ساعت پیش توی حیاط برام فرق 
کرده بود. سرم رو پایین انداختم تا چشمم بهش نیوفته و زودتر از 

خواست تا سردی بقیه از اتاق بیرون اومدم. دلم یک چای داغ می
کردم فشارم افتاده.بدنم رو از بین ببره. احساس می  

بیرون بیرون اومد، عمه نصرت با صدایی بلند وقتی اویس بچه بغل 
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 گفت:

ل بگیری مادر.انشالَل بچه خودت رو بغ -  

ای روی لبش، بهم سقلمه زد که نشگونش عطیه با خنده مسخره
گرفتم و صدای آخش در اومد. چشمم به هانیه افتاد که رنگش پریده 
و ابروهاش از ناراحتی در هم رفته بود. مامان هم وضعیت بهتری 

 نداشت. نتونستم به اویس نگاه کنم و واکنشش رو ببینم.

با دیدن این وضعیت سردردم بدتر شد. یک قرص مسکن خوردم و 
بعد از رفتن اویس، به اتاقم برگشتم. قصد نداشتم تا خود صبح که 

شد، از اتاقم بیرون بیام. خوشبختانه فردا تعطیل بود و حلیم پخته می
زدم. جرأت رو به رو به خواب می برای پخش نذری هم باید خودم

فهمیدم این قضایا چطوری و رو شدن با اویس رو نداشتم. حتی نمی
های باز فکر چرا شروع شده. زیر پتو رفتم و تا خود صبح با چشم

 کردم.

*** 

ام رو توی آینه اتاقم مرتب کردم. به تصویر هانیه توی آینه مقنعه
این حال و هوا دربیاد. به  خیره شدم. دوست داشتم یه کاری کنم از

 همین خاطر گفتم:

خوام بعد از دانشگاه برم خرید، باهام میای؟می -  

شش انداخت و گفت:حالی کیفش رو روی دوبا بی  

نه، کلی کار عقب افتاده دارم. -  

داد به طرف در اتاق به راه افتاد. جلوی کسی چیزی رو بروز نمی
کسی اون دور و اطراف نیست، شد من خوابم و اما وقتی مطمئن می
هاش از گریه دیشب پف کرده و قرمز کرد. چشمشروع به گریه می

 بود.

بینیم رو باال کشیدم و یه دستمال از توی جعبه دستمال کاغذی 
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برداشتم. از وقتی که بیدار شده بودم آبریزش بینیم شروع شده بود. 
یرون اومدم. تاپم رو روی دوشم انداختم و از اتاق بکوله بدون لپ

ها به خونه برگردم و امروز قصد داشتم به محض تموم شدن کالس
تاپ ضروری نبود. پیشنهاد خرید هم فقط برای سر حال بردن لپ

 آوردن هانیه بود که جواب نداده بود.

توی آشپزخونه همه در سکوت مشغول خوردن صبحونه بودند. 
ی بشقابش بلند تر از بقیه هانیه بود که حتی سرش رو از روساکت

خورد و رنگ که کمتر غذا میکرد. این روزها عالوه بر ایننمی
تر تر و آشفتهکرد که اوضاعش رو پریشونپریده بود، آرایش هم نمی

داد.نشون می  

وقتی محسن بلند شد تا سر کار بره، هانیه هم پشت سرش بلند شد و 
 گفت:

من هم سر راهت برسون. -  

بدل کردیم. همیشه احسان دنبال هانیه من و عطیه نگاهی رد و 
اومد. احسان یک جورایی غیب شده بود که نشونه خوبی نبود. می

بعد از بسته شدن در پشت سر هانیه و محسن، مامان با صدای بلندی 
آه کشید و به صبحونه نیم خورده هانیه نگاه انداخت. همیشه موقعی 

کرد. بابا با ناراحتی افتاد و وزن کم میکه ناراحت بود از اشتها می
طور که از پشت زیر لب چیزی گفت که درست نشنیدم. مامان همین

شد رو به بابا گفت:میز بلند می  

یزی به نصرت در مورد به هم خوردن خواستگاری نگو.فعال چ -  

هاش رو در هم کشید و جوابی نداد. عطیه سرش رو نزدیک بابا اخم
 من کرد و با شیطنت گفت:

ای گیره.دونه اویس دلش جای دیگهکسی نمی -  

تونستم واکنش از زیر میز به پاش زدم تا ساکت بشه. حتی نمی
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بینی کنم. از پشت میز بلند ه پیشمامان و بابا رو با فهمیدن این قضی
شدم و بعد از خوردن یه قرص سرماخوردگی خداحافظی کردم. 

و نشون هام برای عطیه خط رفتم با چشمطور که دم در میهمین
کشیدم. دم در هم براش پیامک فرستادم:می  

رسم.ی بزنی، خودم حسابت رو میاگه به کسی حرف -  

هام رو پام کردم و از در آپارتمان بیرون اومدم. هنوز یک قدم کفش
برنداشته بودم که صدای حرف زدن اویس و یونس از طبقه باال به 

دند. هول شدم و اومرسید داشتند پایین میگوش رسید. به نظر می
خواستم به طرف درخروجی می سعی کردم مغزم رو به کار بندازم. 

شم.جوری حتماً با اویس رو به رو میدونستم اینبدوم اما می  

برگشتم و با کلید خیلی سریع در آپارتمان رو باز کردم. وقتی در رو 
 آروم بستم، اویس به یک قدمی در آپارتمان رسیده بود. امیدوار بودم

هاشون، نفس متوجه من نشده باشه. بعد از دور شدن صدای قدم
ام رو از در برداشتم.ام رو بیرون دادم و تکیهحبس شده  

اویس بود؟ -  

با صدای عطیه که رو به روم ایستاده بود، قلبم پایین ریخت و آروم 
 گفتم:

هیش! صدات رو بیار پایین. -  

 دست به سینه به دیوار تکیه داد و گفت:

خوره اما یک غصه گه مامان بفهمه دیگه غصه هانیه رو نمیا -
 جدید براش درست میشه.

گفتم صدات رو بیار پایین! -  

پچ گفت: -عطیه با پچ  

نظر تو در موردش چیه؟ -  

ترسیدم از خودم بپرسم. جواب این سوالی بود که حتی خودم هم می
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هانیه  دادن به این سوال رو به لحظه آخر موکول کردم. فعال مشکل
که عطیه کردیم. برای اینتر بود و باید یه فکری برای اون میواجب

 موقتاً دست از سرم برداره گفتم:

چیزی بینمون نیست، من حتی مطمئن نیستم چیزی که تو میگی  -
 درست باشه.

من رو سیاه نکن! پس چرا اآلن فرار کردی؟ خودم صدای اویس  -
 رو شنیدم.

که گفتم: دست به سینه بهم خیره شد  

هام رو فراموش کردم.ی از کتابفرار نکردم، یک -  

گم. حقیقت این بود که دونستم دارم چرت و پرت میخودم هم می
دوست نداشتم در این مورد با کسی حرف بزنم. انگار حرف زدن 

شد همه چیز واقعی به نظر برسه. درباره این موضوع، باعث می
میگه توهمات خودشه و دوست داشتم فکر کنم چیزی که عطیه 

اش رو از دیوار گرفت و گفت:واقعیت نداره. عطیه تکیه  

هات رو فراموش کردی.ه کتابکمگه مدرسه میری  -  

منظورم جزوه بود. -  

.پس چرا معطلی؟! بیا برو بردار -  

زیر لبی بهش فحش دادم و به سمتم اتاقم رفتم تا جزوه خیالی رو 
اومدم، همه جا رو پاییدم تا اثری بردارم. وقتی از در خونه بیرون 

از اویس نبینم. با آخرین سرعت ممکن از رو به روی قنادی و 
 نجاری رد شدم و خودم رو به ایستگاه مترو رسوندم.

تونستم به حال بودم و به سختی میهای صبح، گیج و بیسر کالس
های استاد گوش بدم که یک علتش سرماخوردگی و یک علت حرف
چرخید. مشغولم بود که حول و حوش هانیه و اویس می اش فکردیگه

بعد از خوردن ناهار، وارد دستشویی شدم تا وضو بگیرم که چشمم 
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ام افتاد. صبح تا االن یه جعبه دستمال کاغذی رو به بینی سرخ شده
 تموم کرده بودم.

وقتی که موقع وضو گرفتن آب به بدنم خورد، احساس سرما بهم 
روی پیشونیم گذاشتم که یکم داغ بود. انگار دست داد. دستم رو 

حسابی سرما خورده بودم! بعد از ناهار یک قرص سرماخوردگی 
 دیگه خوردم و کنار محیا توی البی نشستم.

شدم کم داشتم وسوسه می -تا ساعت سه کالس نداشتیم و من کم
خیال کالس بعدی بشم و زودتر به خونه برم. محیا یه نارنگی بی

بهم داد و گفت: پوست کند،  

این رو بخور تا بهتر بشی. -  

خواست بخوابم. اش گذاشتم. خسته بودم و دلم میسرم رو روی شونه
 محیا پرسید:

اآلن حال هانیه چطوره؟ -  

 با دهن نیمه پر گفتم:

دونم خیلی خوب نیست، انگاری احسان هم بهش زنگ نزده. نمی -
ه. دیشب هم داشت زنبین خودشون چی شده ولی با کسی حرفی نمی

کرد.گریه می  

احساس خیلی بدی پیدا کردم. هانیه همیشه ساکت و مظلوم بود و کم 
دفاع از خودش چیزی بگه. سر  پیش میومد که اعتراض کنه یا در

قضیه اویس، روزهای بدی رو گذرونده بود و سر احسان هم داشت 
مکنه که اویس مشد. حتی با فکر کردن به ایناون روزها تکرار می

گرفتم. صاف نشستم و احساسی به من داشته باشه، عذاب وجدان می
 یک نارنگی دیگه ازش گرفتم. محیا گفت:

شاید پدرت خیلی تند بهشون جواب داده. شاید بشه با گفتگو حلش  -
 کرد.
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دونم.نمی -  

خودم هم مطمئن نبودم چی درست و چی غلطه. همون موقع مهرزاد 
و به سمت ما اومد. وقتی به میزمون با نیش باز وارد البی شد 
 رسید، محیا ازش پرسید:

مگه اآلن کالس نداری؟ -  

چرا! اآلن میرم. سرگرم حرف زدن یا یک پسر خوشتیپ و  -
 جنتلمن بودم.

نشست، نارنگی رو از دست من گرفت و گفت: کنارمون  

گشت که برای خواهرش کالس خصوصی بذاره. دنبال یک نفر می -
گرده. از ساجده بهتر! هم باهوشه، هم دنبال کار می من هم گفتم کی

 تو رو بهش معرفی کردم.

ای رو به سمتم گرفت و گفت:برگه  

گفت بهش زنگ بزنی. انگار خواهرش یک مدتی مریض بوده،  -
هاش عقب افتاده. هنوز هم حالش نتونسته مدرسه بره و از درس

ت هر خوش نیست. گفت باید بری خونشون بهش درس بدی، قیم
 جلسه رو پایین برگه نوشته.

به برگه به خصوص به قیمت هر جلسه نگاه کردم. همزمان با باال 
 رفتن ابروم مهرزاد گفت:

مطمئن بودم خوشت میاد. از این بچه پولدارهایین که حاضرن  -
های تونی کل قسطبابت هر چیزی کلی پول بدن. با چند تا جلسه می

تاپ رو بدی.لپ  

 محیا پرسید:

اسمش چیه؟ -  

فریبا کیانفر. -  

نه، اون رو نمیگم. اون پسر جنتلمن و خوشتیپی که بهت این برگه  -
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 رو داده میگم.

مهرزاد با لبخند عریضی از سرخوشی که کل صورتش رو پوشونده 
 بود، جواب داد:

فریبرز کیانفر. -  

ریبرز میگی جنتلمن؟ هر صفتی بگی بهش میاد جز جنتلمن.به ف -  

دونی چقدر مودب و مبادی آداب.بود، نمی پسر ماهی -  

رسید نظرش در مورد فریبرز با محیا فرق مهرزاد که به نظر می
داره و دوست نداره در این باره با محیا بحث کنه، بحث رو کوتاه 

 کرد و رو به من گفت:

اجده جون اگه قبول کنی نونت تو روغنه.به هر حال س -  

 با لبخند گفتم:

م، مرسی.کنبهش فکر می -  

مهرزاد با سرخوشی که ناشی از حرف زدن با اون پسر جنتلمن 
 بود، به سمت آسانسور رفت. بعد از رفتنش، محیا با پوزخندی گفت:

انگار ملخ، تخم پسرهای جنتلمن رو خورده که فریبرز شده  -
 جنتلمن.

شناسه.ها رو نمیبچه مهرزاد که هنوز همه -  

 محیا متفکرانه گفت:

نیست؟عجیب  -  

چی؟ -  

باره.که از در و دیوار برات کار میاین -  

نه بابا. خودم به همه گفتم اگه چیزی پیدا کردن بهم خبر بدن.  -
برادر حسن داوودی که دستمون رو توی پوسته گردو گذاشت، 

 امیدوارم کامران و فریبرز سر حرفشون بمونن.

ت. به پشتی محیا شونه باال انداخت و سراغ پوست گرفتن نارنگی رف
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صندلی تکیه دادم و نگاهم به سمت دیگه البی، به مهدیس و آقای 
 کمالی افتاد. انگار امروز، روز خوبی نبود. بلند شدم و گفتم:

کنم دهنم خشک شده.میرم چایی بگیرم، احساس می من دارم -  

ر سرماخوردگیه؛ هر چی بیشتر مایعات بخوری بهتره.به خاط -  

انداختم و به سمت دستگاه قهوه رفتم که یک ام رو روی دوشم کوله
گزینه چایی داشت. خوشبختانه فقط یکی از پسرها جلوی دستگاه 

ایستاده بود و الزم نبود توی صف بمونم. از هدفون دور گردن پسر 
شد حدس زد که مهرداده. هنوز به دستگاه نزدیک نشده بودم که می

 اسمم به گوشم خورد.

مینا نگاه کردم که توی فرو رفتگی دیوار ایستادم و به الهام و  
نزدیک دستگاه ایستاده بودند و داشتند با هم در مورد من حرف 

رسید. زدند. به همدیگه دید نداشتیم اما صداشون واضح به من میمی
 الهام همون موقع صداش رو پایین آورد و گفت:

من مطمئنم ساجده کاری کرده، وگرنه برادر کامران به راحتی  -
کنه. دوست زری رو یادته؟ چقدر خودش رو کسی رو استخدام نمی

 به کامران انداخت! چقدر به پر و پای کامران پیچید تا استخدام شد!

 صدای خنده مینا بلند شد و پشت بندش گفت:

کنن. ساجده هم آره دقیقا. تا بهشون سرویس ندی، کاری برات نمی -
د، حاال که تجربه کسب انگاری راه افتاده! اول رفت سراغ مهردا

ره.یکی سراغ پسرهای دانشکده می -کرده داره یکی  

یخ زده اونجا ایستاده بودم. حتی توان حرف زدن و دفاع از خودم 
رو نداشتم. بیشتر ناامید شده بودم تا ناراحت. ناامید از مردم و 

های دور و اطرافم، حرف زدن و دفاع کردن وقتی راه حله که آدم
ذاره و چیزی رو تغییر میده اما این قیه تاثیر میبدونی روی ب

گرفتم و برای داد که حتی اگه از اون شب فیلم میها نشون میحرف
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کردم، باز هم مردم قضاوت خودشون رو قبول بقیه پخش می
کردند.می  

دونستم دلیلش دقیقا هام شروع به سوزش کرد. خودم هم نمیچشم
که من مقصر به هم د هانیه و اینچیه؛ حال بد سرماخوردگیم، حال ب

خوردن ازدواجش بودم، عالقه اویس که از ناکجاآباد اومده بود یا 
ها. صدای الهام دوباره به گوشم خورد:شنیدن این حرف  

ها هم نمیشه قضاوتشون کرد. حتی بعید نیست دیگه از ظاهر آدم -
پس هاش رو هم با عشوه از استادها گرفته باشه! همین آدم نمره

 فردا...

هام و پیچیدن صدای آروم آهنگ، با قرار گرفتن چیزی روی گوش
هاشون رو نشنیدم. سرم رو چرخوندم و با مهرداد مواجه بقیه حرف

های در هم، کنارم ایستاده بود. دستش رو از روی شدم که با اخم
هدفون روی گوشم برداشت، به جهت مخالف و به سمت در البی 

های الهام و خواستم بقیه حرفکنم اما من میاشاره کرد تا حرکت 
خواستم ببینم دیگه چی پشت سرم میگن.مینا رو بشنوم. می  

دستم رو به سمت هدفون بردم تا بردارم اما مهرداد دستم رو پس 
ام رو گرفت. من رو جهت مخالف چرخوند و به سمت در زد، کوله

رفتم. حتی یالبی هلم داد. مثل کسایی که مسخ شده بودند، راه م
دونستم دارم به کجا میرم و مقصدم کجاست. از در البی که نمی

هدف و تنها بیرون اومدم، دو طرفم کاپشنم رو به هم رسوندم و بی
 به راه افتادم.

صدای مینا و الهام توی پس زمینه آهنگ گم شده بود اما من حالم 
ام کردم چیزی روی سینهخوب نبود. اصال خوب نبود و احساس می

کنه که ربطی به سرماخوردگی نداشت. روی نزدیک سنگینی می
هام رو ترین نیمکتی که پیدا کردم نشستم، زیپ کاپشنم رو بستم. چشم

بستم تا جلوی گریه کردنم رو بگیرم و به آهنگی که معنیش رو 
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فهمیدم، گوش دادم.نمی  

چشم بستن باعث نشد که اشک از چشمم بیرون نیاد. دستم رو به 
شه چشمم کشیدم تا اشکم رو پاک کنم. غمگین بودن آهنگ هم به گو

هام بیشتر شد. بعد از چند دقیقه، خودم رو حالم دامن زد و اشک
هام و پاک کردم. چشم بستم و به پشتی جمع و جور کردم و اشک

نیمکت تکیه دادم. چند ثانیه بعد، بوی قهوه زیر بینیم پیچید و 
به مهرداد افتاد که لیوانی رو جلوی هام رو باز کردم. چشمم چشم

 صورتم گرفته بود.

 حال بودم که با وجود سرماخوردگی و گرفتگی بینیم، بویخوش
قدر قوی بود که بتونم حسش کنم. لیوان رو از دست قهوه اون

گرم بود. یک قلپ ازش  -مهرداد گرفتم و توی دستم نگه داشتم. گرمِ 
لبخند ضعیفی روی لبم  مزه کردن طعم موکا، -خوردم و با مزه

 نشست.

وقتی آهنگ در حال پخش تموم شد، هدفون رو پایین آوردم و دور 
گردنم گذاشتم. به سمت مهرداد چرخیدم که ساکت و متفکر سمت 

رسید که کرد. به نظر نمیچپم نشسته بود و به دور دست نگاه می
به لبم رو دادم و لیوان رو قصد رفتن داشته باشه. نگاهم رو، به روبه

 بردم. بعد از چند ثانیه، مهرداد با صدای آرومی گفت:

تا چیه؟ نشنیدن! اینا یه مشت دونی بهترین واکنش به این حرفمی -
اند که اگه بهشون توجه نکنی از بین میرند.شایعه  

شاید اون اوایل با این حرف مهرداد موافق بودم، اما این روزها 
رو به چپ و راست تکون دادم و نظرم کامال تغییر کرده بود. سرم 

 گفتم:

نشنیدن راهش نیست. این که خودم رو به نشنیدن بزنم، باعث  -
مونه؛ شه چیزی از بین بره. نشنیدن مثل سر زیر برف کردن مینمی

خوام سرم زیر برف باشه.من نمی  
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 وقتی سرش به سمتم چرخید، ادامه دادم:

ا، همه چیز درست میشه، هکردم با ندیده گرفتن شایعهمنم فکر می -
هایی که اما نشد. هر لحظه داره بزرگ و بزرگتر میشه و به آدم

 ربطی به ماجرا ندارند، ضربه میزنه.

جوابی نداد. چوب خشکی از درخت باالی سرمون کند و توی 
داد. از اینکه دستش گرفت. نیم رخش چیز خاصی رو نشون نمی

اشتم کسی بهم دلداری جوابی نداده بود، خوشحال بودم؛ دوست ند
 الکی بده.

ترسیدم مامان و بقیه ترسیدم. میاین مدت از حرف زدن با بقیه می
که رومه ناراحت بشند و کسایی که دوستم دارند از شنیدن فشاری 

هام، برام دل بسوزونند و هام با شنیدن حرفغصه بخورند یا دوست
 دلداریم بدند یا از همه بدتر قضاوتم بکنند.

ای که اونقدری براش داشتم با یه غریبه حرف بزنم؛ غریبهدوست 
ای که مهم نباشم که برام ناراحت بشه و دل بسوزونه. غریبه

جا در موردم نکنه؛ اونقدری از ماجرا آگاه باشه که قضاوت بی
ای بود.مهرداد دقیقا چنین غریبه  

 همین چیزها باعث شد که حرف زدن باهاش رو ادامه بدم:

کردم کارهای آدم فقط و فقط به خودش اش فکر می! همهدونیمی -
جوری نیست؛ واقعیت اینه که کوچکترین مربوطه، اما واقعیت این
ذاره، حتی اگه ایمان داشته بقیه اثر می کارت، خواه و ناخواه رو

 باشی کارت درسته، حتی اگه مدرک داشته باشی اشتباه نکردی.

ذاشت و گفت:مهرداد چوب رو کنارش روی نیمکت گ  

کنند، تقصیر تو نیست؛ این که بقیه در موردت اشتباه قضاوت می -
 این یه حقیقته.

اما واقعیت نیست. -  
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ای روی لبش پیدا شد، سرش رو به سمتم چرخوند و گفت:خنده  

خوام بگم اینه که قضاوت بحث خیلی فلسفی شد. چیزی که می -
اشتباهی نکردی، من  اشتباه بقیه رو پای خودت ننویس؛ تو هیچ کار

 شاهدم.

 بعد از کمی مکث، با لحن شوخی ادامه داد:

و قبول کنه! من دم روباهم.رکنم کسی شهادتم چند فکر نمی هر -  

 واکنشش باعث شده به حرف زدن ادامه بدم:

خوره. کار اشتباه من عروسی خواهرم داره به خاطر من به هم می -
ام خواهرم دوباره غصه خوداره پای اون نوشته میشه؛ من نمی

.بخوره و زندگیش به هم بریزه  

کسی که کار اشتباه تو رو پای اون بنویسه، به درد زندگی  -
خوره.خواهرت نمی  

ترین چیزی بود که این مدت از ترین و عاقالنهاین جمله منطقی
مهرداد شنیده بودم. این چیزی بود که بابا هم بهش اشاره کرده بود و 

به احسان جواب رد داده بود. شاید مردها جنس  به همین خاطر
شناختند. مهرداد به کف دو دستش رو نیمکت خودشون رو بهتر می

روش نگاه کرد. امروز بیشتر از روزهای دیگه تکیه داد و به روبه
اومد.ساکت و متفکر بود که اصال بهش نمی  

 باقی مونده قهوه رو سر کشیدم و گفتم:

بدون اینکه که بخوام چیزی رو بهش ثابت خوشحالم حداقل یکی  -
 کنم، حرفم رو باور داره.

سرش رو به سمتم چرخوند و گوشه لبش به نشونه لبخند کمی باال 
شدم، پرسید:طور که بلند میرفت. همون  

کالس داری؟ -  

خواست امروز چشمم به کسی که من رو کالس داشتم، اما دلم نمی
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فتم:شناسه، بیفته. به همین خاطر گمی  

خوام برم یه جای دیگه.میرم سر کالس، میآره. ولی ن -  

به سمت سطل زباله نزدیک نیمکت رفتم و لیوان رو داخلش انداختم. 
 مهرداد پشت سرم اومد و پرسید:

کجا؟ -  

شهربازی. -  

شهربازی؟! -  

اوهوم. -  

مانتوم رو مرتب کردم و بینیم رو تمیز کردم. این سرماخوردگی هم 
دست و پاگیر شده بود. به سمتش چرخیدم که با امروز حسابی 

رو شدم. تعجبش رو نادیده گرفتم و گفتم:صورت متعجبش روبه  

ممنون به خاطر قهوه. -  

و به سمت در دانشگاه به « دارم میرم خونه»به محیا پیام دادم که 
خواستم جایی برم که بتونم بدون جواب پس دادن به راه افتادم. می

خودم رو خالی کنم. مهرداد پشت سرم راه افتاد و کسی جیغ بزنم و 
 گفت:

بذار برسونمت. -  

خواد، خودم میرم.نمی -  

 اصرار کرد:

به عنوان جبران در نظر بگیر. جبران اینکه اگه اون شب به  -
 اورژانس زنگ نزده بودی، من االن پیشت نبودم.

ن ایستادم و به سمتش چرخیدم. عجیب بود که یهویی یاد جبران کرد
های ریز شده مشغول بررسیش شدم تا بفهمم افتاده بود! با چشم

داد؛ به ای از بدجنسی رو نشون نمیقصدش چیه. صورتش نشونه
رسید واقعا قصدش جبرانه. از اون گذشته، با ماشین زودتر نظر می
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رسیدم و مجبور نبودم توی مترو بین مردم له بشم یا پول می
« نه»آدم عاقل به سواری مجانی  زبونم رو برای تاکسی بدم.بی

گفت! به همین خاطر گفتم:نمی  

باشه. -  

مهرداد با رضایت سرش رو تکون داد و با هم به طرف در 
 خروجی دانشگاه به راه افتادیم.

*** 

تونستم صدای جیغ بقیه رو وقتی ترن هوایی ایستاد، هنوز هم می
اس سرگیجه نام بشنوم. آروم از سر جام بلند شدم و احستوی گوش

کردم. تقصیر خودم بود؛ ترن هوایی تخفیف خورده بود و من دوبار 
 پشت سر هم سوارش شده بودم.

ام رو روی دوشم مرتب کردم. گلوم خشک از ترن پیاده شدم و کوله
سوخت. گلوم رو هایی که زده بودم، میشده بود و به خاطر جیغ

نشده بود و  صاف کردم و به اطراف نگاه کردم. هوا هنوز تاریک
.پارک به اندازه آخر هفته شلوغ نبود  

ها بشیم؛ یادمه دفعه پیش بابا نذاشت سوار یکی دو تا از وسیله
گفت از سن و سالمون گذشته. خوشحال بودم که تنهام و بدون می

تونم هر کاری بخوام بکنم. مهرداد فقط من رو قضاوت کسی می
 رسونده و خودش رفته بود.

پشمک افتاد و هوس پشمک کردم. توی صف پشت چشمم به غرفه 
ها نگاه کردم. ده سر چند تا بچه تقریبا ده ساله ایستادم و به پشمک

ها ایستاده بودم و روی یکی از وسیلهدقیقه بعد پشمک به دست، روبه
کردم.داشتم در مورد سوار شدن یا نشدن فکر می  

ای تشکیل شده میله گردان بود که از یک پایهروم ستارهدستگاه روبه
بود و نزدیک به سر پایه، شش ردیف صندلی به شکل یک ستاره به 
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های مختلفی تونست با زاویهگردان میهم وصل شده بود. پایه ستاره
گرفتم، چه برسه به بچرخه، حتی با دیدن وسیله هم سرگیجه می

 اینکه سوارش بشم.

من توی پارک اطراف رو نگاه کردم که ببینم کسی توی سن و سال 
تر، یه پسر و دختر جوون رو طرفهست یا نه. یکی دو متر اون

گفت از زدند. عطیه میروی هم داشتند با هم حرف میدیدم که روبه
گفت اگه یه طرز نگاه پسرها میشه فهمید بهت عالقه دارند یا نه. می

شدم.هام رو باز کرده بودم، زودتر متوجه عالقه اویس میکم چشم  

ای به دختر داره یا پسر و طرز نگاهش خیره شدم تا ببینم عالقهبه 
تر نه. از اینجا چیز زیادی مشخص نبود. چشمم چند متر اون طرف

به دو نفر دیگه افتاد و سعی کردم توی رفتار پسر دقیق بشم. بعد از 
 چند دقیقه، به خودم و عطیه فحش دادم و ازشون چشم گرفتم.

گردان بشم. ن قصد نداشت سوار ستارهپشمکم تموم شده بود و م
نگاهم بین غرفه چای و بستنی در گردش بود. اواخر پاییز بود و 
هوا سرد، اما باز هم خوردن بستنی توی پارک و توی سرما، یه 

 حال دیگه داشت.

به سمت غرفه بستنی رفتم و دستمالی از داخل جیبم درآوردم. 
ها نگاه کردم. ردیف بستنی کشیدم، بهطور که بینیم رو باال میهمون

ترین بستنی لیوانی اشاره کردم و گفتم:کارتم رو درآوردم، به ارزون  

یه دونه بستنی. -  

دو تا. -  

سر چرخوندم و به گوینده جمله با تعجب نگاه کردم. مهرداد با سر 
 اشاره کرد و گفت:

کنی؟حساب نمی -  

از دستم  کنم، کارت رووقتی دید هنوز مات و مبهوت نگاهش می



 

 

 WWW.98IA3.IR 357 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

گرفت و به فروشنده داد. به خودم اومدم، رمزم رو گفتم و بعد از 
ها، دنبالش راه افتادم. وقتی از غرفه دور شدیم، برداشتن بستنی

 پرسیدم:

مگه نرفته بودی؟ -  

چرا! ولی برگشتم. -  

ترسوند؛ ایستادم و مستقیم بهش نگاه کردم. لحن گفتنش من رو می
های ، یه چیزی تغییر کرده بود. حرفاش مثل همیشه نبودقیافه

تونست بدون قصد و غرض عطیه توی سرم چرخ خورد؛ نمی
 برگشته باشه. با احتیاط پرسیدم:

چرا برگشتی؟ -  

و امیدوار بودم جوابش چیزی شبیه احساس اویس نباشه. دیگه به هر 
حرکت و هر حرف بقیه حساس شده بودم؛ دلیلی نداشت مهرداد به 

ین پارک برگرده. از توی جیبش چیزی در آورد و خاطر من به ا
. گفت:روی من گرفت؛ گوشی مبایلم بودروبه  

این رو جا گذاشته بودی. یکی دو بار زنگ خورد، گفتم شاید  -
ات نگران بشند، به خصوص که داره شب میشه و اینجا هم خونواده

 خارج شهره.

شماره محیا، نفس راحتی کشیدم و گوشی رو ازش گرفتم و با دیدن 
 گفتم:

ایستگاه مترو داره. درسته خارج شهره ولی -  

هاش رو در هم با سر به عالمت زرد زنگ مترو اشاره کردم که اخم
ه یا خواست ببینه سالم رسیدم خونکشید. برای محیا پیام فرستادم؛ می

نه. به سمت نیمکتی توی اون نزدیکی راه افتادیم و روش نشستیم. 
گفت: بستنی رو گرفت و  

رگردوندن گوشیت رو گرفتم.جلو شیرینی ب-خودم جلو -  
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 لبخند زدم و قاشق رو وارد بستنی کردم. پرسیدم:

از کی اینجایی؟ -  

لوته، راحت پیدات کردم.ختازه اومدم؛ پارک  -  

 یه قاشق دیگه بستنی خوردم که گفت:

صدات گرفته، به نظر میاد سرما خوردی. مطمئنی خوردن بستنی  -
نداره؟اشکالی   

 شونه باال انداختم و گفتم:

کنم.یست، احساس سرما نمینسرماخوردگیم جدی  -  

ام داغه و نیاز به یه چیز خنک دارم تا کردم معدهاتفاقا احساس می
طور که سرش پایین بود، پرسید:حالم بهتر بشه. همون  

مران تصمیمت رو گرفتی؟در مورد پیشنهاد کا -  

ام رو اجرا کنم.دهبهترین فرصته تا ایشاید قبول کنم، این  -  

ای؟چه ایده -  

برای ناشنوایان. برای وقتی که  نرم افزار تبدیل صوت به نوشتار -
تونند ببینند و لب خونی کنند یا از زبون اشاره استفاده کسی رو نمی

 کنند.

چرا ناشنوایان؟ -  

اشنواست، این ایده رو برای کمک به اون گرفتم.نبرادرم  -  

رسید جا خورده. بعد از چند ثانیه سکوت پرسید:نظر می به  

زنید؟جوری باهاش حرف میمعموال چه -  

تونه لب خونی کنه.ته اون میزبون اشاره، الب -  

پس زبون اشاره هم بلدی؟ -  

ام یه چیزهایی مونه، حتی عمهمون بلدیم. یه جورایی زبون دومهمه -
بگه.تونه جمالت ساده رو یاد گرفته و می  

 بعد از کمی مکث ادامه دادم:
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دونم کامران آدم درستی نیست، اما این فرصت، هر چند می -
دونی چقدر به نفع ناشنوایان ام رو اجرا کنم. میفرصت خوبیه تا ایده

 میشه؟

قاشق رو توی بستنی گذاشت و بستنی رو کنارش روی نیمکت؛ 
خیره  . با شک بهشرفتارهای امروزش عجیب و غریب شده بود

 شدم، شاید هم من به خاطر اویس روی همه حساس شده بودم.

. بعد از کردرو نگاه میهاش رو در هم کشیده بود و به روبهاخم 
 چند ثانیه به من نگاه کرد و گفت:

راستش دنبال فرصتی بودم تا باهات حرف بزنم. خیلی باال و پایین  -
یز رو مستقیم به کردم، اما به نظرم بهترین کار اینه که همه چ

گشتم.ذاشتی، باز هم برمیخودت بگم؛ حتی اگه گوشیت رو جا نمی  

نفسم رو حبس کردم و امیدوار بودم در مورد چیزی که تو فکرمه 
 حرفی نزنه. نفسی گرفت و گفت:

اس. در واقع اون و فریبرز پیشنهاد کامران برای کار یه جور تله -
. فریبرز بهت پیشنهاد کار خواند ببینند به کدومشون پا میدیمی

 نداده؟ منظورم فریبرز کیانفره.

کردم زده من همه چیز رو خوند؛ فکر هر چیزی رو میاز قیافه بهت
به جز این. پلک زدم و سعی کردم فکرم رو جمع و جور کنم. 

روی اعصابم بود، فقط تونستم بپرسم:« پا میدی»عبارت   

چرا من؟ -  

ت:شرمنده سر به زیر انداخت و گف  

. دفعه اولشون هاچون فکر کردند به من پا دادی، به خاطر عکس -
شناسی؟ ؛ قبل از تو سراغ سروین رفتند. سروین رو که مینیست

 سروین موالیی؟

شد! محیا سرم رو به تایید تکون دادم و ازش چشم گرفتم. باورم نمی
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دقت گفته بود این پیشنهادها عجیبه، من دقت نکرده بودم؛ شاید واقعا 
ام به اطراف خیلی کمتر از حالت معمول بود.و توجه  

چرا »کف دستم رو روی دهنم گذاشتم و با خودم تکرار کردم 
به سمت مهرداد برگشتم و پرسیدم:«. من؟  

دونند؟کیا می -  

 شونه باال انداخت و جواب داد:

، من هم اتفاقی های کامران و فریبرزدونم دقیق. دوستنمی -
 فهمیدم.

ترسوند اینکه اسباب بازی دست یه عده شده بودم هم من رو می فکر
داد؛ بستنی رو . دیگه بستنی به دهنم مزه نمیکردو هم عصبانی می

هام رو روی سینه جمع کردم. حسابی سردم شده کنار گذاشتم و دست
 بود.

نگاه مهرداد به من بود و نگران واکنش من. دهنم رو باز کردم و با 
شده پرسیدم:صدای خروسک   

چرا بهم گفتی؟ -  

و فکر  ای هستیشیله پیلهدونم خودت آدم بی. میشناسمتچون می -
ها هم مثل خودتند.کنی بقیه آدممی  

 با تکون دادن سرش به عالمت نفی، ادامه داد:

اما نیستند. فکر نکن بقیه مثل تو نیتشون پاکه و قصد خوبی دارند.  -
ها رو به صورت پیش فرض، دروغگو و آدمقانون اینه که همیشه 

گر در نظر بگیری تا خالفش ثابت بشه.حیله  

داد، دوست نداشتم. ابروهام رو در دنیایی رو که داشت بهم نشون می
 هم کشیدم و پرسیدم:

گر در نظر بگیرم؟دروغگو و حیله یعنی تو رو هم -  

را ترسوند. چچشم ازم گرفت و سکوت کرد، این سکوت من رو می



 

 

 WWW.98IA3.IR 361 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 همه چی وارونه شده بود؟! سرش رو آروم تکون داد و گفت:

آره، تا وقتی خالفش ثابت بشه. -  

تر دورم پیچیدم تا گرم بشم. سنگینی چیزی رو هام رو محکمدست
هام حس کردم؛ برگشتم و کاپشن مهرداد رو روی دوشم روی شونه

که کار رو کرده بود دیدم. حتما اینقدر برای دخترهای دیگه این
ها رو هم از سر براش طبیعی شده بود. مطمئن بودم این حرف

زد. پسری مثل مهرداد، نسبت به دختری مثل من فقط دلسوزی می
 حس دلسوزی داشت و بس.

ام گرفت که چند دقیقه پیش داشتم رفتارش رو یه جور از خودم خنده
کردم. حاال که خودش گفته بود، باید دروغگو و دیگه برداشت می

داد گر در نظرش بگیرم؛ این رفتارهاش فقط معنی دلسوزی میهحیل
خواست به حال خودم گریه کنم، اما جلوم رو گرفتم. و بس. دلم می

ای پرسیدم:با صدای گرفته  

سروین چی شد؟ -  

دتر دستشون رو خوند. سروین از پسشون برمیاد، نگران نباش.زو -  

ه تعارف نداشتم. کاپشنش رو دور خودم پیچیدم؛ سرد بود و حوصل
هام دنبال دستمال گشتم. با عطسه پر سر و صدایی کردم و توی جیب

 صداش به خودم اومدم:

نیست، رنگتم پریده. پاشو بریم، حالت خوب -  

کردم هاش درست بود. احساس میتوان مخالفت نداشتم، چون حرف
زنم. بلند شدم و دنبالش به سمت سوزم و هم یخ میزمان هم میهم

ین رفتم. وقتی سوار شدم، سریع سقف ماشین رو زد، بخاری رو ماش
 روشن کرد و خودش پیاده شد.

کاپشنش رو مرتب کردم؛ بوی عطرش زیر دماغم زد. چند دقیقه 
شد، سوار شد. بعد، در باز شد و با لیوانی که بخار ازش بلند می
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بدون هیچ حرفی از دستش گرفتم و خوردم. حالم بدتر از چیزی بود 
کردم که دلیلش هم بخوام تعارف کنم؛ احساس ضعف می که

های که اخیرا افتاده بود.سرماخوردگی بود و هم بار روانی اتفاق  

 آهنگ مالیمی گذاشت و پرسید:

ترین مترو به خونتون رو بده.آدرس نزدیک -  

بهش نگاه کردم. رفتارهای امروزش با رفتار آخرین باری که سوار 
ای داشت؛ معلوم بود هم من اونقدر آدم ساده ماشینش بود کامال فرق

بودم که من رو خوب شناخته و هم دلش به حالم سوخته که این همه 
 باهام راه میاد.

من هم تعارف رو کنار گذاشتم و یه کوچولو ازش سو استفاده کردم. 
به جای مترو ازش خواستم تا نزدیکترین کوچه به خونه، من رو 

دن به مترو رو نداشتم. از ماشین پیاده برسونه، چون توان سوار ش
شدم و کاپشن گرم و نرمش رو درآوردم؛ مطمئن بودم تا خونه یخ 

زنم. ازش تشکر و خداحافظی کردم و به سمت خونه به راه می
 افتادم.

تا رسیدن به در آپارتمان، به زور خودم رو سر پا نگه داشتم. وارد 
به سمت اتاقم رفتم.  خونه شدم، یه سالم سرسری به بقیه کردم و

 عطیه روی تختش لم داده بود و با گوشیش مشغول بود.

های مانتوم شدم که دیدم نگاهش روی من مشغول باز کردن دکمه
 زوم شده. پرسیدم:

کنی؟جوری نگاه میچرا این -  

بینیت شبیه لبو شده. -  

 تعجبی نداشت. بهش اهمیت ندادم که ادامه داد:

هدفون خریدی؟ -  

هدفون دور گردنم افتاد که به کل از یادم رفته بود؛ درش  چشمم به
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آوردم و روی میز جلوی آینه گذاشتم. عطیه بلند شد و با شعف 
 پرسید:

از کجا خریدی؟ -  

قدر ذوق کردی؟نیه هدفون دیگه، چرا ای -  

شناسی؟!ه این مارک رو نمیتاپت بیشتره. نگو کتش از لپقیم -  

من جا مونده. هاست، پیشمال یکی از بچه -  

گوشیم رو برداشتم تا به مهرداد پیام بدم که دیدم خودش زودتر پیام 
 داده:

رسیدی خونه؟ -  

 تایپ کردم:

پیش من جا مونده، فردا بهت پس میدم. آره، هدفونت -  

باالفاصله سین خورد و عالمت درحال تایپ نمایان شد. پیام جدیدش 
 رو خوندم:

ش خودت باشه.پی مهم نیست؛ فعال الزمش ندارم، -  

نگاهم رو از گوشی گرفتم و با اخم به هدفونی نگاه کردم که اختالف 
کرد، انگار تقصیر اون مهرداد رو یادآوری میطبقاتی بین من و 

بود که گرون بود! عطیه با خوشحالی هدفون رو برداشت. 
دونستم تا یه سلفی نگیره و تو ایِنستا پست نکنه، دست از سرش می

هام شدم.ه. آهی کشیدم و مشغول درآوردن بقیه لباسداربرنمی  

  

 

 

 فصل نوزدهم

 #اویس#
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ساعتم رو روی دستم بستم و وقتی مطمئن شدم که بابا رفته از اتاقم 
هاش، ها و زیر لبی حرف زدنبیرون اومدم. این روزها اخم و تخم

با دیدن من بیشتر شده بود. به مامان که درحال جمع کردن میز 
بود، سالم دادم و سراغ سماور رفتم.صبحونه   

 مامان پرسید:

خوری؟صبحونه می -  

خورم.نه، دیرم شده، تو مغازه می -  

استکان رو پایین گذاشتم و به طرف در آپارتمان به راه افتادم. 
اومد و همه کارها روی دوش من بود. همین امروز فرزاد مغازه نمی

که در رو ها، همینکفشاالنش هم دیر کرده بودم! بعد از پوشیدن 
رسید. بدون باز کردم، با عطیه مواجه شدم که کالفه به نظر می

 سالم پرسید:

اس؟عمه خونه -  

آره، چی شده؟ -  

غر گفت:-با غر  

وز درس بخونیم.رهیچی! اگه گذاشتند یه  -  

من از آپارتمان بیرون اومدم و عطیه درحالی که از راهرو ورودی 
شد، گفت:رد می  

خوام ببرمش دکتر.به حال مرگ افتاده، می ساجده -  

در رو هنوز کامل نبسته بودم که متوقف شدم؛ دلم شور افتاد. در رو 
هام رو درآوردم و دنبال عطیه، آروم وارد خونه باز کردم، کفش

شدم. وقتی وارد آشپزخونه شدم، مامان حرفش رو با عطیه قطع کرد 
به من پرسید: رو و  

چرا برگشتی؟ -  

ثانیه به مغزم فشار آوردم و جواب دادم: چند  
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خوام یه چیزی بخورم.ه کم دیر میاد، مییفرزاد گفت  -  

به سمت ظرف کره روی میز رفتم و منتظر شدم عطیه حرف بزنه.  
 مامان رو به عطیه پرسید:

چی شده اول صبحی؟ -  

زده بود. چشم های ریز شده به من زلنگاهم به عطیه افتاد که با چشم
من گرفت و گفت:از   

هیچی، ساجده سرماخورده. هانیه گفت اگه تبش باالتر رفت،  -
ببرمش دکتر، بابا ماشینش رو برده؛ اومدم سوییچ حاج یوسف رو 

 بگیرم، کسی هم خونه نیست، همه کارها افتاده رو دوش من.

ای رو که گرفته بودم روی میز گذاشتم و پرسیدم:لقمه  

تبش خیلی باالست؟ -  

سی و نه. نزدیک -  

مامان سوییچ رو به سمت عطیه گرفت. من زودتر از دستش گرفتم 
 و گفتم:

خوام قبل از رسیدن به بیمارستان تصادف کنید.رونم، نمین میم -  

دست فرمونم خوبه. -  

بله! قبال دیدم. -  

اومد، نادیده گرفتم و درحال پوشیدن عطیه رو که با غرغر دنبالم می
هام پرسیدم:کفش  

تونه راه بره؟می -  

لش بد نیست.آره بابا! اینقدرا هم حا -  

 بعد از کمی مکث ادامه داد:

خوای چیکار کنی؟ بذاری رو کولت و ببریش توی اگه نتونه می -
 ماشین؟

بهش چشم غره رفتم و توپیدم:  و به حرف خودش خندید.  
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بافی؟ضه و تو اینجا وایستادی داستان میخواهرت مری -  

.حیاط نشسته اس، تویآماده -  

ها پرسیدم:پا تند کردم و درحال پایین رفتن از پله  

جوری حالش اینقدر بد شده؟ فقط سرماخوردگیه؟چه -  

آره، خنگ خدا پاشده رفته پارک، تب داشته و بستنی خورده. من  -
جوری رتبه سوم شده! البته فقط دونم با این هوشش چهنمی

اطیش شده، بدشانسه دیگه!سرماخوردگی نیست، دردهای زنونه هم ق  

ناگهانی ایستادم و به سمتش چرخیدم، فقط سرماخوردگی نبود؟! 
مطمئن بودم صورتم از خجالت سرخ شده بود، شاید بهتر بود سوییچ 

دادم به عطیه تا خودشون برند. عطیه پرسید:رو می  

چی شد؟ چرا مثل لبو شدی؟ -  

 با شیطنت ابروش رو باال انداخت و گفت:

.پزشکی خوندی، این چیزها باید برات عادی شده باشهمثال  -  

عادی بود ولی برای بقیه، نه ساجده! لبم رو گزیدم و دو دل به عطیه 
 نگاه کردم که با خنده گفت:

ات چه شکلی میشه که دیدم، خواستم ببینم قیافهشوخی کردم. می -
 فقط سرماخوردگیه.

یچ توی سرش خواست با سویبا خنده از جلوم رد شد؛ دلم می
هام رو رو هم فشار دادم و طوری که بشنوه گفتم:بزنمش. دندون  

دختره مارموز. -  

وارد حیاط شدم و نگاهم به ساجده افتاد که رنگ پریده و پیچیده شده 
توی کاپشن لب حوض نشسته بود. وقت معطل کردن نبود؛ سریع 
.ماشین رو بیرون زدم و به درمونگاه رفتیم که براش سرم نوشت  

تا سرم تموم بشه، عطیه روی یک نیمکت توی راهرو نشست و 
مشغول کار با گوشیش شد. من به دیوار تکیه دادم و بقیه رو از 
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کم داشت برام به یه رویا تو گذشته تبدیل رم گذروندم. پزشکی کمنظ
هایی که توی بچگی آرزوی شد؛ مثل رویای اسباب بازیمی

ی خریدنشون خیلی دیر بود. بهتر داشتنشون رو داشتم، اما االن برا
تونستم به دست بیارم.بود روی چیزهایی تمرکز کنم که االن می  

هاش بسته بود و آروم نفس به سمت تخت ساجده به راه افتادم؛ چشم
شد عرقی که روی صورتش بود، می کشید. از رنگ زرد ومی

حدس زد چقدر حالش بده. کنار تخت روی صندلی نشستم و بهش 
ه کردم.نگا  

صدای زنگ گوشیش بلند شد، انگار براش پیام اومده بود. خودش 
تکون نخورد، شاید واقعا خواب بود! به هوای اینکه ممکنه پدر یا 

مادرش باشند، گوشی رو برداشتم و چشمم به بخش اول پیامک افتاد 
 که قابل خوندن بود.

رسیدی.ت بهتره؟ دیشب خیلی مریض به نظر میسالم، حال -  

هام رو در هم کشیدم و اخم«! مهرداد»فرستنده پیام نگاه کردم.  به
هاش با توی ذهنم دنبال مهرداد نامی گشتم؛ همون پسری که عکس

هام رو روی هم فشار دادم. یه بار دیگه ساجده پخش شده بود! دندون
رفت. هام درهمپیام رو خوندم و بیشتر اخم  

یه نگاه به ساجده انداختم. گوشی دیشب با هم بودند! یه نگاه به پیام و 
رو کنارش گذاشتم و فکر کردم. عطیه گفته بود دیشب پارک بوده؛ 

داد این پسره بوده، شاید دسته جمعی با این پیامک هم نشون می
ها به پارک رفته بودند.همکالسی  

بلند شدم و بیرون اومدم؛ عطیه هنوز سرش توی گوشی بود. کنارش 
 نشستم و پرسیدم:

تی دیشب ساجده رفته پارک.گف -  

 بدون اینکه سرش رو از روی گوشی بلند کنه جواب داد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 368 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

اوهوم. -  

تنها رفته؟ -  

انگاری. -  

دلم شور افتاد؛ شور اینکه نکنه دیر کرده باشم و مهرداد یا هر کس 
ای تو زندگی ساجده باشه. هیچ پسری به دختری که براش مهم دیگه

داد یه چیزی فرسته؛ این پیام نشون مینمینیست، چنین پیامی رو 
 این وسط هست.

مطمئن بودم یه احساسی از طرف مهرداد هست، اما از طرف 
راه چاره کردم و یه دونستم. باید فکرهام رو جمع میساجده رو نمی

خواستم این بار هم دیر کنم و داشتن ساجده به یه کردم؛ نمیپیدا می
یل بشه.ام تبدرویا تو زندگی گذشته  

*** 

با رضایت به میز نگاه کردم و اون رو روی پشت بوم جلوی 
صندلی تنظیم کردم؛ سبک و جادار بود. هر چند اولین کارم بود و 

ای در نیومده بود، اما باز هم اولین کارم بود و دوست خیلی حرفه
داشتم اون رو به ساجده بدم. با لبخند روی لبم گوشیم رو درآوردم و 

پیام دادم:به ساجده   

، یه سر بیا رو پشت بوم.هر موقع وقت داشتی -  

گوشی رو توی جیبم برگردوندم و به سمت حیاط به راه افتادم. 
خواستم توی بینه، اونجا باشم؛ نمیخواستم وقتی میز رو مینمی

تری داشتم که بر اون، امروز کار مهمرودروایستی بذارمش. عالوه
ترین حالت روحیه خودم در قوی بهش برسم؛ کاری که نیاز داشت

باشم. به خاطر همین، امروز رو برای دادن میز انتخاب کرده بودم. 
خواستم خوشحالی هدیه دادن، بخشی از تلخی چیزی رو که قرار می

بود ببینم، بپوشونه. به فرزاد پیام دادم امروز به نجاری نمیرم؛ فکر 
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روی د. چشمم رو کردم امروز دل و دماغ هیچ کاری سراغم بیانمی
های سیاهم گردوندم و در رو باز کردم.لباس  

چند ساعت بعد، با پاهایی سست کلید رو توی در انداختم و وارد 
کرد، نگاه کردم و با کم داشت غروب میحیاط شدم. به آفتابی که کم

به سمت تخت گوشه حیاط رفتم و «. چقدر هوا سرده»خودم گفتم: 
چیزی، با دیدن اون با چشم خودت  روی اون نشستم. دونستن یه

.خیلی فرق داره  

های سیاهم فکر دستم رو به صورتم کشیدم و با نگاهی با لباس
دونم چقدر گذشته بود که نمی«. این رنگ چقدر غمگینه»کردم، 

متوجه نزدیک شدن پاهایی به تخت شدم؛ سرم رو باال آوردم و به 
ی تخت نشست. دو روز ساجده نگاه کردم. سالم کرد و با فاصله رو

از روز بیمارستان گذشته بود و رنگ و روش بهتر شده بود. 
 پرسیدم:

بهتری؟ -  

ن سرم کار خودش رو کرد؛ ممنون بابت اون روز.آره، همو -  

 سرم رو تکون دادم که ادامه داد:

منون، الزم نبود این کار رو بکنی.مبابت میز هم  -  

جونی زدم و گفتم:لبخند بی  

.که شکست، حسابی عصبانی شدیاون شب  -  

 لبخندی زد و گفت:

از جای دیگه عصبانی بودم، سر تو خالی کردم. اون میز شکسته  -
 بود، الزم نبود چیزی به جاش بهم بدی.

نظرت در موردش چیه؟ کار اولمه، اگه پیشنهاد یا انتقادی داری  -
 بگو.

 با خنده گفت:
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خوبه، محکم و کاربردی. -  

ام گردوند و پرسید:هنگاهش رو لباس  

از بهشت زهرا میای؟ کسی مرده؟ -  

کرد. اگه قرار بود قدمی به سمت ساجده منتظر جواب بهم نگاه می
رد زندگیم گفتم. اگه قرار بود وابردارم، باید همه چیز رو بهش می

بشه، حق داشت بدونه چرا زندان رفتم. نگاهم رو ازش گرفتم، به 
هام چشم دوختم و گفتم:کفش  

جا کنه.به، همونی که کمکش کردم مواد جاسر خاک رفیقم بودم -  

 ساجده چیزی نگفت. ادامه دادم:

هام بود، سهیل! با هم دوست بودیم، پسر خوبی یکی از هم ورودی -
بود؛ شر و شیطون. خیلی دیر فهمید تو سرش غده داره و درمانش 

 خیلی خطرناکه.

ردم که با دقت بهم گوش اش نگاه کسرم رو باال آوردم و به چهره
زنه. ادامه دادم:داد. خوشحال بودم که وسط حرفم نمیمی  

وقت زیادی نداشت؛ نهایتا یک سال! خانواده خیلی فقیری داشت.  -
اش میشه خالف. به هر وقتی این دو تا چیز با هم ترکیب بشند، نتیجه

اش زد که تا قبل از مرگش بتونه به قدر کافی برای خونوادهدری می
پول جمع کنه. نگران مردن و دستگیری خودش نبود؛ نگران این 

اش میاد.چه به سر خانواده بود که بعد از این  

سکوت کردم و یاد اون روزهای نحس افتادم؛ روزهایی که سعی 
کرد منصرفش کنم، اما فایده نداشت. تا کردم از کاری که میمی

ه. اگه وضعیت کنجایی که قانعم کرد داره بهترین کار رو می
شدم. وقت راضی به این کار نمیاش رو ندیده بودم، هیچخانواده

 ساجده به حرف اومد:

شروع کرد به فروش مواد؟ -  
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ترسیدم گیر بیفته؛ من کمکش کردم. ای نبود. میآره ولی حرفه -
ترسیدم وسط خیابون غش ماشین داشتم، حواسم بیشتر جمع بود. می

د پیداش کنند، به خاطر همین همراهیش کنه و مامورا با کیف موا
 کردم.

هام توجیهه، اما اون موقع راه بهتری نبود؛ حداقل دونستم حرفمی
به ذهن هیچ کدوممون نرسید. ساجده برای به حرف کشوندن من 

 پرسید:

ای برای پول درآوردن نبود؟راه دیگه -  

 سرم رو تکون دادم و گفتم:

کنم، اما نشد. یه پدر علیل نه، من سعی کردم براش پول جور  -
اش بود. داشت و یه خونواده پر جمعیت. سهیل تنها امید خونواده

کردم به عنوان یه پزشک، این تنها کاریه که از دستم احساس می
 برای سهیل برمیاد.

افتی؟فکر نکردی که گیر می -  

 با خنده گفتم:

به قدر نه، به خودم زیادی اطمینان داشتم. قرار بود وقتی پول  -
 کافی جمع شد، دست برداریم؛ قرار نبود خیلی طول بکشه.

ید:آهی کشیدم و به آفتاب نگاه کردم که به سر دیوار رسیده بود. پرس  

هیچ وقت پشیمون نشدی؟ -  

ام؛ نه، من با وجود زندان و بیکار و اخراج شدن، باز هم من زنده -
کنم از کاری میباز هم وقت دارم، اما سهیل چی؟! وقتی بهش فکر 

 که کردم پشیمونی سراغم نمیاد.

 سرش پایین بود و مشغول فکر کردن. نگاه من رو که دید، پرسید:

کی فوت کرد؟ -  

چه دکترا انتظار سه ماه قبل از بیرون اومدنم. بیشتر از اون -
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 داشتند، دووم آورد.

اش باشه. سکوت بینمون حداقل وقت کافی داشت که کنار خانواده
. هایی که بهش زدمکشید؛ مطمئن بودم مشغول حالجی حرفطول 

 آروم گفتم:

خوام بین خودمون باشه؛ تو این چیزها رو به هیچ کس نگفتم، می -
 اولین کسی هستی که بهش گفتم.

دونستم نشونه خوبیه یا نه. سرش رو به نگاهش تغییر کرد؛ نمی
حدودی قصدم تکون داد. لبخند زدم؛ امیدوار بودم تا « باشه»معنی 

کار بفهمه. امیدوار بودم خیلی دیر نشده باشه! بلند شد و رو از این
 گفت:

من میرم داخل، داره سرد میشه. -  

براش سر تکون دادم و به دور شدنش نگاه کردم. با لبخند ازش چشم 
گرفتم و نگاهم رو به سر دیوار دادم که آفتاب کامل از روش رد 

گرفت. هوا داشت سرد جاش رو میشده بود و سایه تاریکی داشت 
طور که دوباره برای سهیل زیر لب فاتحه شد. بلند شدم و همونمی
خوندم، به سمت آپارتمان رفتم.می  

 

 

 فصل بیستم

 #مهرداد#

 

سوییچ رو توی دستم چرخوندم و در عمارت رو باز کردم. به 
محض باز شدن در از سمت سالن سمت راستی صدای حرف زدن 

گوشم خورد. لبخند به لبم اومد؛ جلو رفتم و اولین کسی  چند نفر به
زد.رو که دیدم، مهران بود که با خنده با مامان حرف می  
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هاشون هنوز گوشه نشیمن بود. رسند؛ چمدوندونستم امروز مینمی
. دیگر رو بغل کردیم؛ خیلی وقت بود ندیده بودمشنزدیکم شد که هم

پرسی کردم؛ اشکان زن مهران احوالبا بهار،   از همدیگه جدا شدیم.
کرد. بابا پشت اپن مشغول درست پسرش، بغل مامان غریبی می

های مخصوصش بود و آذین بغل دستش ایستاده بود. از کردن قهوه
 راه دور سالم کردیم.

 مهرسا در گوشم گفت:

ذین رو دعوت کردم.قابلت رو نداره! من آ -  

بابا جور شده بود و مشغول  بهش چشم غره رفتم. آذین هم حسابی با
گفتگو و درست کردن قهوه بودند. مامان لپ اشکان موفرفری 

بوس کرد و گفت:  رو  

قربون نوه خوشگلم بشم. -  

 مهرسا از پشت سرم، رو به بهار گفت:

ها ارزون نیست بهار جون. مامان از همین االن داره این تعریف -
کنه.برا مدل شامپوی بچه برنامه ریزی می  

امان رو به مهرسا گفت:م  

چه اشکالی داره، تو بیشتر از برادرهات باید فکر این بیزینس  -
رسه.باشی که بعد از من به تو می  

 و رو به بهار ادامه داد:

رت چیه؟کنم، پول خوبیم داره. نظش رو آماده میقرارداد -  

رسید. مهرسا با اعتراض گفت:قیافه بهار چندان راضی به نظر نمی  

نویسی؟ من و مهرداد اینقدر کار چرا برا ما قرارداد نمیپس  -
گیریم.کنیم و هیچی نمیمی  

چون زیر سقف منید. هر وقت رفتید سر خونه و زندگی خودتون،  -
 حساب شما هم جدا میشه.
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به شونه مهرسا زدم تا بحث رو ادامه نده. کنار مهران روی مبل 
ضی کردن بهار نشستم و از اوضاعش پرسیدم. مامان مشغول را

 بود؛ آذین و بابا با یه سینی قهوه به ما نزدیک شدند.

صورت بابا شاد و خندون بود و معلوم بود حسابی از آذین خوشش 
هاسم رو عوض کنم. هنوز اومده. بلند شدم تا به طبقه باال برم و لب

ها نرسیده بودم که مامان خودش رو بهم رسوند و آروم گفت:دم پله  

هات راضی نبودم، اما این بار باید بگم همیشه از انتخابهر چند  -
 حسابی گل کاشتی! ماشاال چه دختر خوش قد و باالییه!

نگو که ازش خواستی مدل بشه؟ -  

 مهرسا کنار من ایستاد و مامان ادامه داد:

وچولو بود، خودش قبول کرد.فقط یه پیشنهاد ک -  

د و گفت:هاش رو توی حدقه چرخونمهرسا چشم  

کنه.مامان از این پیشنهادهای کوچولو به همه می -  

خواد نه به همه، به کسی که به درد مدل شدن بخوره. گفت می -
پولش رو بده به خیریه؛ چه دختر با فکر و کماالتی! تو و اون کنار 

شید.هم توی تابلوی تبلیغاتی محشر می  

 مهرسا در گوشم گفت:

ریزی هاتون برنامهگ بچهاز همین االن مامان داره برا مدلین -
کنه.می  

 مامان براش پشت چشم نازک کرد و گفت:

اش رو ببینم.ا نتیجهتهمه زحمت کشیدم اشکالی داره؟ این چه -  

 با نگاهی به آذین که مشغول حرف زدن با بهار بود، گفت:

های خوش هیکل و خوش قیافه، باعث رونق ازدواج شما با آدم -
های گرون قیمتی که حرف ستم با مدلکار من میشه و مجبور نی

 حالیشون نیست و صد تا عمل کردند، سر و کله بزنم.
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بحث کردن با مامان در این مورد فایده نداشت؛ همیشه کار خودش 
خواستم حرکت کنم که کرد و نظر بقیه براش مهم نبود. میرو می

در ورودی عمارت باز شد و آقا خلیل با شک و تردید وارد شد؛ به 
گر ما رسید دو دله که حرفی بزنه یا نه. وقتی نگاه پرسشظر مین

 رو دید، چیزی رو باال گرفت و گفت:

کردم، این رو پیدا کردم، گفتم داشتم ماشین آقا مهرداد رو تمیز می -
 شاید قیمتی باشه.

رسید گردنبند به گردنبند توی دست آقا رحیم نگاه کردم، به نظر می
گردنبند ساده که حرف اس ازش آویزون از جنس طال باشه. یک 

تونستم بگم گردنبند نبود، می  ؛ اگه حرف اس ازش آویزونبود
.هام رو روی هم فشردمخودمه. لب  

توی ذهنم آخرین دخترهایی رو که توی ماشینم بودند، مرور کردم. 
بردم که از اون و خودم رو بیرون میامبعد از تصادف با بنتلی، بی

هرسا و ساجده سوارش شده بودند. نزدیک دو ماهی به بعد هم م
و بودم.امشد سوار بیمی  

حواسم رو به گردنبند دادم که کامال مشخص بود مال کیه؛ حتما اون  
های ریز شده شب که توی پارک بودیم، جاش گذاشته. مامان با چشم

کردم ای که سعی میبهم زل زد. شونه باال انداختم و با قیافه
باشه، گفتم: معصومانه  

دونم مال کیه.، نمیمال من نیست -  

 مهرسا با بدجنسی گفت:

معلومه مال تو نیست! مال یکی از اون دخترهاییه که سوار  -
شند.ماشینت می  

خواند مچ بگیرند، پرسید:هایی که میمامان مثل معلم  

مهرداد! نگو که اون گردنبند مال همون دختریه که اون روز از  -
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رفت؟بیرون می خونه داشت  

 مهرسا با تعجب پرسید:

دختر آورده بودی خونه؟ -  

بین هر دوشون چشم چرخوندم. عجب وضعیتی بود! هیچ جوره 
خیالی گفتم:شد چیزی رو توضیح داد. با بینمی  

هام رو دونم مال کیه. یه بار چند تا از همکالسیگفتم که! نمی -
هاست.سوار کردم، حتما مال یکی از اون  

رو به آقا خلیل گفتم:و   

بندازش دور. -  

 آقا خلیل گفت:

ولی به نظر طال میاد. -  

مهم نیست، بندازش دور. -  

آقا خلیل چند ثانیه صبر کرد و وقتی واکنشی از طرف ما ندید، با 
بیرون دادن نفسش، بیرون رفت. مامان هنوز به من خیره نگاه 

باال به راه افتادم. ام رو باال انداختم و به سمت طبقهکرد. شونهمی  

مامان با غرغر همراه مهرسا به نشیمن برگشت. وقتی مطمئن شدم  
ها پایین اومدم، سریع وارد حیاط به قدر کافی دور شدند از پله

عمارت شدم. آقا خلیل هنوز دور نشده بود، بهش رسیدم و با دست 
؛ وقتی برگشت، گردنبند رو از دستش گرفتم و اش زدمپشت شونه

ام رو روی بینیم گذاشتم و گفتم:شت اشارهانگ  

هیس! بین خودمون باشه. -  

کرد؛ براش چشمک زدم. هنوز دو شکه شده داشت بهم نگاه می
 قدمی دور نشده بودم که گفت:

ها.استغفراله! از دست شما جوون -  

با خنده در عمارت رو باز کردم که دیدم مهرسا دست به سینه 
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کنه. توضیح دادم:ه میایستاده و داره به من نگا  

رفته بودم بیرون هوا بخورم. -  

آره، پشت گوش منم مخملی! -  

 دنبالم راه افتاد و پرسید:

دختره کیه؟ -  

به تو ربطی نداره! -  

به مامان که گفتم، ربطش معلوم میشه. برگشتی گردنبند رو  -
 برداری؟ تو براش خریدی؟

میری؟کنی میناگه تو کار بقیه دخالت  -  

اسمش با س شروع میشه؟ اسمش چیه؟! سارا؟ سولماز؟ سمانه؟ -  

هم زدم. بدون توجه به مهرسا، به اتاقم رفتم و در رو روش به
زباله فهمید گردنبند طالش سر از سطل مطمئن بودم اگه ساجده می

کرد. با این فکر ریز خندیدم. با اینکه نشون در آورده، سکته می
ین رو از خریدن بلیط تخفیف خورده داد ولی پول دوست بود. انمی

شد فهمید. گردنبند رو کنار صورتم گرفتم و یه سلفی ترن هوایی می
براش فرستادم؛ باید یه شیرینی اساسی بابت پیدا کردن گردنبندش 

گرفتم.می  

داد؛ به صفحه گوشی لوکاس نگاه کردم که داشت به سالله پیام می
سوزونند! با تاسف سرم رو معلوم نبود دارند با هم چه آتیشی می

تکون دادم و به مهدی نگاه کردم که جزوه به دست، داشت به 
تاپش اومد. لوکاس سریع گوشی رو کنار گذاشت و لپمون میطرف

 رو باز کرد.

برای مهدی بیرون کشیدم. آخرهای ترم بود و  صندلی کنارم رو
با دستی  ها تق و لق؛ البی به اندازه همیشه شلوغ نبود. مهدیکالس

 پر از جزوه کنارمون نشست و گفت:
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ه یه دور کپی گرفتم، برای شماها هم گرفتم.از هر جزو -  

لوکاس گذاشت و ادامه داد: ها رو جلوی من وجزوه  

تونیم خونه من درس بخونیم.شروع میشه، می ها از پس فردارجهف -  

هران کلی برنامه چیدم، قراره بریم خوش گذرونی.من با م -  

ذاشتی بعد از امتحانا!آخه االن؟ می -  

مهدی ناگهانی ساکت و چشمش جایی ثابت شد؛ رد نگاهش رو 
اومد. مهدی گرفتم، یکی از دخترهای سال پایینی داشت، سمتمون می

 آروم در گوشم گفت:

کیمیاست. -  

روم به مادر تمام بالهایی که سرم اومده بود، نگاه کردم. وقتی روبه
و در هم کشیدم. گلوش رو صاف کرد و بعد از هام رایستاد، اخم

 سالم زیر لبی که جوابش رو نشنید، با من و من گفت:

اومدم یه خواهشی ازت بکنم. -  

تاپش برداشت و سه تایی در سکوت بهش نگاه لوکاس چشم از لپ
 کردیم. لوکاس به حرف اومد:

چقدر پررویی تو! -  

های کیمیا جمع شد و گفت:اشک توی چشم  

دونم کار پدرته، به شرکای م داره ورشکست میشه؛ من میپدر -
 پدرم وعده و وعید داده.

 لوکاس گفت:

کردی. نتیجه ها، فکرش رو میباید قبل از فوتوشاپ و پخش عکس -
 خونه خراب کردن، خونه خراب شدنه.

 کیمیا رو به من با التماس گفت:

کنم.واهش میخلطفا با پدرت حرف بزن،  -  

قدری که ضرر کرده، بهتون ضرر منصفیه، همون پدر من آدم -
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رسونه.می  

برد. چشمم به پشت ام رو سر میقطره اشکش چکید؛ داشت حوصله
و با هدف به سمت یکی از   کیمیا، به کامران افتاد که داشت مستقیم

رفت و مشخص بود که هدفش چیه. گردن کشیدم های البی میگوشه
رو دیدم. کنار دستگاه فروش و متوقف شدن کامران جلوی ساجده 

 خودکار ایستاده بودند؛ حرف زدنشون خیلی طول نکشید.

کامران کالفه دستی به گردنش کشید، حتما از اینکه تیرش به سنگ 
خورده بود، ناراحت بود. لبخند پیروزی گوشه لبم جا خوش کرد. با 

 صدای لوکاس به خودم اومدم که مخاطبش من بودم:

مگه نه؟ -  

نگاه کردم و پرسیدم:گیج بهش   

چی؟ -  

هاشون رو گوش نداده بودم. وقتی دید حواسم حتی یه کلمه از حرف
نبوده، سرش رو تکون داد و خودش بحث رو تو دستش گرفت. حق 

 به جانب به کیمیا نگاه کرد و گفت:

وقتی بعد از اون همه بالیی که سر ما نازل کردی، هنوز حتی یه  -
جوری انتظار داری کردی، چهخواهی خشک و خالی نمعذرت

 مهرداد با پدرش حرف بزنه؟!

وقتی کامران از ساجده دور شد، گوشیم رو برداشتم و بلند شدم. 
 کیمیا نگران بهم نگاه کرد که جواب نهایی رو بهش دادم:

ای نداره.رف من گوش نمیده، زور زدنت فایدهحپدرم به  -  

تم و اجازه دادم اش گرفدهنش رو باز کرد چیزی بگه که نادیده
لوکاس باهاش سر و کله بزنه. به ساجده نزدیک شدم که داشت توی 

گشت. سرش رو باال آورد و با دیدن من گفت:کیفش دنبال چیزی می  

حسابی تو برجکش خورد! -  
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بهتر، حقش بود! -  

زمان لبخند زدیم. بینمون سکوت شد. گلوم رو صاف هر دو هم
دونستم در مورد چی صحبت نمیخواست برم، اما کردم؛ دلم نمی

اش، جزوه و کنم. توی مغزم سرچ کردم؛ موضوعات مورد عالقه
کردم تاریخ تحویل کدوم تمرین نزدیکه که درس بود. داشتم فکر می

 یهو یاد گردنبندش افتادم و گفتم:

یارمش.براستی گردنبندت! یادم رفت  -  

گم میشه، اما اشکالی نداره، قفلش خراب شده؛ دفعه اول نیست که  -
 من هدفونت رو آوردم، بذار بهت بدم.

 دستش رو تو کیفش برد که گفتم:

خواد االن بدی، چشم و گوش زیاده؛ دوباره کلی شایعه و نمی -
 دردسر برات درست میشه.

سرش رو باال آورد و با حالت خاصی نگاه کرد؛ احساس کردم 
از نگاهم  چیزی توی قلبم پایین ریخت. چشمم رو دزدیدم که چیزی

 نخونه و گفتم:

کنم.هم بده، باهات هماهنگ میببیرون دانشگاه  -  

 دستپاچه گفت:

ن کالس دارم، خدافظ.باشه، باشه! منم اال -  

چند ثانیه بعد، به جای خالیش نگاه کردم که تنها اثر به جا مونده 
 ازش، بوی عطر همیشگیش بود.

*** 

روم نگاه وه روبهام رو روی بالشت گذاشتم و به صفحه جزچونه
انداختم. لوکاس یه سینی چایی روی زمین گذاشت و خودش به مبل 

کنارمون تکیه داد. مهدی به پشت روی زمین دراز کشیده بود و من 
خوندیم، اما من هنوز بیشتر از دو روی شکم؛ مثال داشتیم درس می
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 تا صفحه جلو نرفته بودم.

 لوکاس رو به مهدی گفت:

ه اشکال دارم.رسیدی فصل دو؟ ی -  

نه هنوز. -  

تو چی مهرداد؟ -  

ام.نه، من تازه صفحه دو -  

ست بجنبون.دپس فردا امتحانه، یه کم  -  

بهونه  تونستم دست خطش روبه صفحه جزوه نگاه انداختم؛ حتی نمی
پیش نرفتن بکنم. دست خطش زیبا نبود، اما خوشخوان و ساده بود. 

تونستم روی له نداشتم و نمیمسئله این بود که چند روزی بود حوص
 چیزی تمرکز کنم.

صفحه گوشیم جلوم روشن شد و اسم مهران روی صفحه چشمک 
زد. بدون اینکه گوشی رو بردارم، دستم رو روی عالمت سبز 

زدم. صدای مهران توی هال خونه مهدی  گذاشتم و اسپیکر رو
 پیچید:

ریم بام یم میها دارکجایی مهرداد؟ من و بهار با چند تا از بچه -
 تهران.

تونم بیام.من نمی -  

بیام دنبالت؟ -  

نده هنوز.نه، امتحان دارم؛ کلیش مو -  

بعد از چند تا جمله که برای از سر باز کردنش بود، گوشی رو قطع 
 کردم. در جواب نگاه خیره لوکاس گفتم:

حوصله ندارم. -  

صله ها مهران برگشته بود و من به خاطر اینکه حوبعد از مدت 
نداشتم باهاش بگردم از دست خودم عصبانی بودم. صفحه گوشیم 
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دوباره روشن شد و اسم مهرسا روش افتاد. صداش رو روی 
 اسپیکر گذاشتم:

ها. ماشین نداریم، ریم باغ گلمهرداد، من و آذین جون داریم می -
 میای برسونیمون؟

رید؟تون دارید یه طرفی میمههنه، چرا امروز  -  

اس.امروز پنج شنبهچون  -  

 دوباره بهونه آوردم:

من امتحان دارم. -  

 صداش رو پایین آورد و گفت:

آذین جون هم هست. من این برنامه رو مخصوصا چیدم که تو و  -
 آذین بتونید با هم حرف بزنید.

.ها برام نبینفتم که امتحان دارم، دیگه هم از این جور خوابگ -  

مهرداد! -  

و گفت: نشنیدم، چون قطع کرده بودم. لوکاس خندیداش رو بقیه جمله  

مثل اینکه واقعا حوصله نداری. -  

حوصله بیرون دادم و نشستم. لیوان چایی رو از توی نفسم رو بی
سینی برداشتم و صفحه جزوه رو ورق زدم. باالی صفحه چشمم به 

ریز و کج، گوشه صفحه افتاد. شبیه لیست کارهایی بود   یه یادداشت
داد:که نویسنده جزوه باید انجام می  

 ))کت بابا رو از خشکشویی بگیر.

 چیپس تموم شده.

 گردنبند محیا رو از عطیه پس بگیر.((

به مهدی پرسیدم: رو  

این جزوه کیه؟ -  

 مهدی یه قند تو دهنش گذاشت و جواب داد:
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ساجده مصطفوی. -  

ادداشت رو دوباره خوندم و لبم به لبخند باز شد. دقیقا مثل خودش ی
. مهدی بود؛ دست خطش هم مثل خودش ساده و بدون پیچ و تاب بود

 توضیح داد:

ام باالتر خوام این ترم رتبههامون رو از اون گرفتم؛ میهمه جزوه -
 از ساجده بشه.

 لوکاس پرسید:

مگه االن رتبه چندمی؟ -  

چهارم. -  

کاس با تعجب پرسید:لو  

چهارم؟ -  

تونم؟!تر از همهباهوش آره، تعجب کردی من -  

گوشیم رو برداشتم و آروم بلند شدم که سر لوکاس به سمت چرخید. 
 توضیح دادم:

دارم میرم دستشویی. -  

یه نگاه به گوشی توی دستم انداخت و یکی از ابروهاش رو باال 
هام به ساجده رو آخرین پیامبرد. وارد دستشویی شدم و در رو بستم. 

چک کردم؛ آخریش مال چهار روز پیش بود و قریب به اکثریت 
ها بود.ها، سوال در مورد تمرینپیام  

چشمم رو بستم و فکر کردم. گردنبند! چند تا کلمه نوشتم تا براش 
اش رو گرفتم؛ اولین بار بود که پیام بفرستم، اما پشیمون شدم. شماره

شنیدم. بعد از دو تا صدای بلند تپش قلبم رو می زدم.بهش زنگ می
 بوق صداش توی گوشم پیچید:

الو؟ -  

الو سالم، خوبی؟ -  
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ممنون، چیزی شده؟ -  

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

دیگر رو ببینیم؟ هدفونم رو برا درس خوندن الزم دارم. میشه هم -
 گردنبندتم میارم.

باشه، آدرس بده. -  

ساعت دیگه توی یه کافه ناآشنا قرار گذاشتم.  نیشم باز شد و برای یه
موهام رو   بعد از قطع گوشی، خودم رو توی آینه چک کردم.

بو کردم تا مطمئن بشم بوی بدی نمیده.  مرتب کردم، پیراهنم رو
هام رو توی آینه چک کردم و بیرون اومدم. سوییچ رو دندون

 برداشتم که لوکاس پرسید:

کجا؟ -  

مهران.دارم میرم پیش  -  

های کنجکاو و ناباور لوکاس و مهدی، خداحافظی کردم جلوی چشم
زدم. نفهمیدم چطور به کافه رسیدم و چقدر منتظر موندم.  و بیرون

همین که ساجده از در کافه وارد شد، فهمیدم چرا این چند روز 
حوصله و گرفته بودم. با دیدنش انگار بار سنگینی از روی دلم بی

سبکی خاصی به شیرینی همون پشمکی که توی برداشته شد؛ حس 
خورد، قلبم رو پر کرد.پارک می  

با لبخند سالم کرد و پشت میز نشست. گارسون اومد سفارش بگیره 
تونست از من ای که میو من ناخودآگاه شروع کردم به تخمین نمره

هایی که به راحتی خونده بگیره. لبخندی که روی لبش بود، چشم
تر، حس خوبی که بهم القا کرده بود، باعث شد ه مهمشد و از هممی

ای که الدن ازم بهش نمره ده بدم؛ شاید هم یازده. باالتر از نمره
 گرفته بود!

وقتی سفارش رو به گارسون داد و سرش رو باال آورد، بهش لبخند 
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ای از دهنم بیرون بیاد، جو موجود کردم هر جملهزدم. احساس می
  بره؛ خوشبختانه خودش هم چیزی نگفت.یبینمون رو از بین م

دوال شد و از توی کیفش یه ظرف در دار بیرون آورد؛ درش رو 
ای تازه پخته شده، فضا رو پر های خامهباز کرد و بوی شیرینی

اندازه خوب و دلنشین بود. ظرف رو جلوم کرد. همه چیز بی
 گذاشت، یه شیرینی برداشتم که گفت:

ردن گردنبندم.اینم شیرینی پیدا ک -  

 گردنبند رو از جیبم درآوردم، روی میز گذاشتم و پرسیدم:

اس.از کجا خریدی؟ خیلی تازه -  

مال مغازه پدربزرگمه. -  

قنادی داره؟ -  

آره. -  

اسمش چیه؟ کجاها شعبه داره؟ -  

 با خنده جواب داد:

قنادی حاج بابا، شعبه نداره؛ یه مغازه کوچولو موچولو و جمع و  -
 جوره.

ای گاز زدم و تو فکر رفتم. اگه االن اینجا بودم، به به شیرینی خامه
خواستم در مورد احساسی که داشتم یه کاری خاطر این بود که می

دونستم بکنم. با شناختی که این مدت از ساجده پیدا کرده بودم، می
قرار نیست یه رابطه کوتاه مدت رو شروع کنم. این به این معنی 

ای هم این وسط مهم احساس من، چیزهای دیگهبود که به جز 
از جمله وضعیت خانوادگیش!  بود؛  

دونستم باید حتما ازش رد تونلی جلوی روم قرار گرفته بود که می
دونستم قرار نیست راضی و خوشحال ازش بیرون بیام. بشم، اما می

یه گاز دیگه به شیرینی زدم تا پرسیدن سوال بعدی رو تا جایی که 
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باالخره سوالی رو که توی ذهنم داشت    به تاخیر بندازم.شد می
خورد، به زبون آوردم:وول می  

پدرت هم قنادی داره؟ -  

ای شده بود، با دستمال پاک کرد و گفت:گوشه لبش رو که خامه  

نه، کارمنده. -  

هاش رو نشون داد و ادامه داد:دست  

هام رو بشورم.من برم دست -  

دونستم که آقا خلیل بیشتر از یه کارمند میبا شنیدنش وا رفتم. 
کم جای احساس خوشحالیم رو گرفت. نگرانی کممعمولی حقوق می

گرفت. این مسئله، مثل یه مانع بزرگ سر راه بود. وقتی از میز 
های ایِنستای دور شد، گوشیم رو برداشتم تا یه دور دیگه عکس
بودم و اطالعات ساجده رو ببینم؛ شاید دفعه اول خوب دقت نکرده 

 کافی رو در موردش جمع نکرده بودم.

انگار دنیا تصمیم گرفته بود تمام موانعی رو که سر راهمه، همون 
دونم دقیقا چه هیزم تری به دنیا فروخته لحظه بهم نشون بده. نمی

بودم که به محض باز کردن صفحه ایِنستا، عکس تازه پست شده آوا 
البته نامزد غیر رسمی!رو دیدم؛ نامزد قبلی برادرم،   

به موهای هایالیت شده و لبخندش نگاه کردم. بعد از سه سال دوستی 
با برادرم از هم جدا شده بودند. از سال دوم دوستیشون، زن داداش 

زدم. پدرم یک سال تالش کرد تا باالخره تونست از هم صداش می
 جداشون کنه و علت اصلیش هم، اختالف طبقاتیمون بود.

و به صورتم کشیدم. اختالف طبقاتی یه خط قرمز بزرگ دستم ر
برای خانواده ما بود. خانواده آوا از خانواده ساجده پولدارتر بودند. 

پدرش مالک یه شرکت ساختمانی بود؛ نه کارمندی که برای بقیه 
کنه!کار می  
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به پشتی صندلی تکیه دادم و به ساجده نگاه کردم که داشت به سمت 
ها شروع نکردن چیزی خیلی بهتر از عضی وقتاومد. بمیز می

دونستم که شروع کردن و با اشک تموم کردنه. من خیلی خوب می
هم بخوره، دیگه هیچ چیزی برای دو ای به این خاطر بهوقتی رابطه

جلوی ضرر رو هر »شه. از قدیم گفتند طرف مثل روز اول نمی
ه سمت وقتی پشت میز نشست، چشمم ب« وقت بگیری، منفعته.

شالش رفت که کامال موهاش رو پوشونده بود؛ پلک زدم و تیپ 
اش رو بررسی کردم.ساده  

، جاش رو یه تلخی بدمزه پر دیگه اثری از احساس پشمکی نبود
کرده بود؛ تلخی که تقصیر هیچ کس نبود! همه چیز توی یه لحظه 

ه وارونه شده بود. نیاز داشتم بیشتر فکر کنم؛ بلند شدم و به بهون
 دست شستن به سمت سرویس بهداشتی رفتم.

به صورتم آب خنک پاشیدم. بعد از جدا شدن آوا و مهران، بابا به 
زور مهران رو به آلمان فرستاد و یه سال بعد هم با بهار ازدواج 

موقع دبیرستانی بودم ولی خیلی خوب حال و روز کرد. من اون
رو که به خاطر پدرم هاش و آسیبی اومد؛ گریهخراب آوا رو یادم می

 دید.

روزهای بدی بود، حتی بدتر از حال و روز من بعد از رفتن الدن! 
خیلی طول کشید تا سرپا بشه. موقعیت شغلی و تحصیلی زیادی رو 

 به خاطر روحیه خرابش از دست داد.

جوری نبود که من عاشق ساجده باشم. اصال مشخص نبود که این
فقط یه حس خوشایند بود که باید چیزی بینمون وجود داشته باشه، 

  رسید؛ قبل از اینکه چیزی شروع بشه!همین جا به پایان می

نفس عمیقی کشیدم و تمام احساساتم رو کنار کشیدم. الزم بود برای 
اولین بار به جای تصمیم احساسی، تصمیم منطقی بگیرم و کاری 

یس تره. گلوم رو صاف کردم و از سرورو انجام بدم که عاقالنه
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 بیرون اومدم.

نزدیک صندلی ساجده که رسیدم، به سمتم برگشت تا چیزی بگه. 
 لبخند روی لبش رو نادیده گرفتم و پیش دستی کردم:

، باید برم.یه تلفن اورژانسی بهم شد -  

دو ثانیه طول کشید که حالت صورتش از خندون به ناامید تبدیل 
 بشه. با تن پایینی پرسید:

به این زودی؟ -  

حرفش رو پشت گوش انداختم و گفتم: معنی  

؟آره، اورژانسیه. هدفونم پیشته -  

سرش رو تکون داد. چند ثانیه طول کشید تا نگاهش رو بگیره و 
هدفون رو برداشتم تا  هدفون رو از توی کیفش روی میز بذاره.

 دیگه دلیلی برای دیدن همدیگه نداشته باشیم.

آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:   

کنم، خدافظ.ن که امروز اومدی؛ من حساب میممنو -  

شاپ فقط تونست سرش رو تکون بده. چند دقیقه بعد از در کافی
که تنها و سر به زیر بیرون اومدم و از شیشه به ساجده نگاه کردم 

پشت میز نشسته بود. ناراحتی االن، خیلی بهتر از گریه بعد بود؛ 
جوری میشه!چهخواستم تصور کنم صورتش با گریه حتی نمی  

به خودم دلداری دادم که این کار بهترین کاره، حداقل برای ساجده! 
و دوباره به خودم یادآوری کردم که رابطه خاصی بین ما نیست. 

پشت فرمون نشستم؛ من یه بار الدن رو فراموش کرده بودم و 
تونستم این کار رو بکنم. برای افکارم سر تکون دادم دوباره هم می

رو روشن کردم. و ماشین  

*** 

ها پایین آوردم و دم ورودی عمارت گذاشتم؛ چمدونم رو از پله
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شماره شایان روی گوشیم افتاد. عالمت سبز رو لمس کردم که 
 صداش توی گوشم پیچید:

من رسیدم فرودگاه، تو کجایی؟ -  

ام، دارم راه میفتم.من هنوز خونه -  

ه محض اینکه رسیدیم دیر نکنی! گیت تازه باز شده؛ گیوم گفت ب -
 پاریس، میاد دنبالمون.

باشه. -  

گوشی رو قطع کردم و چمدون رو بلند کردم. کسی خونه نبود که 
مدرسه و  ازش خداحافظی کنم؛ بابا و مامان سر کار بودند. مهرسا

مهران هم مهمون خونواده بهار بود. چمدون رو دنبال خودم کشیدم 
جا ساکت و آروم.بود و همهو به سمت پارکینگ رفتم؛ هوا ابری   

امتحانات ترم تازه تموم شده بود و من به یه سفر تفریحی نیاز داشتم 
تا همه افکارم رو دور بریزم و همه چیز رو از نو شروع کنم. هر 

ها چند چیزی بین من و ساجده شروع نشده بود، اما گاهی وقت
تره.مقاومت برای شروع نکردن از تموم کردن سخت  

دو روز بود که از ساجده خبر نداشتم. در واقع بیست و دو بیست و 
خبر روز و تقریبا هجده ساعت؛ اگه شش ساعت دیگه هم بی

شد بیست و سه روز! زیر لب زمزمه کردم:موندم، میمی  

تونم.من می -  

در ماشین رو باز کردم و چمدون رو روی صندلی عقب جا دادم. تو 
ها هم همیشه دم، نه اون. سر امتحاناین مدت نه من بهش پیام داده بو

رفتم تا چشمم بهش نیفته.دیر می  

کردم و از خیر اش رو پیدا میبرای ثبت نام ترم جدید هم باید برنامه
گذشتم. پشت فرمون نشستم؛ حوصله گرفتن کالس مشترک می

جوری مسافرت رو هم نداشتم، اما از بیکار گشتن بهتر بود، این
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شد.یحداقل ذهنم مشغول م  

هنوز استارت ماشین رو نزده بودم که گوشیم لرزید و اسم ساجده 
ه زده به صفحه گوشی زل زدحرکت و یخروی صفحه ظاهر شد. بی

بودم که سریع خاموش شد. چه کارم داشت که زنگ زده بود؟! اگه 
 کار واجبی داشت، چرا زود قطع کرد؟!

کردم، اما فورا  با اخم به گوشی نگاه کردم. دستم رو به سمتش دراز
ای بود که یه لیوان آب خنک عقب کشیدم. موقعیتم مثل آدم تشنه

آغشته به سم جلوش قرار داشت؛ در هر صورت قرار بود بمیره، یا 
 از تشنگی یا آب سمی!

سرم رو تکون دادم و استارت زدم. چرا باید ساجده به من زنگ 
درخواست زد؟ نکنه توی دردسر افتاده بود و زنگش به معنی می

کمک بود؟! اگه زنگش رو نادیده بگیرم و بعد بفهمم که بین مرگ و 
زده، چی؟! نکنه تصادف کرده بود و بیمارستان زندگی دست و پا می

قدری با اولین شماره در دسترسش تماس گرفته بود؟! اگه فقط اون
بهوش بوده که شماره من رو بگیره و بعدش از هوش رفته یا از 

پایین چی؟!جایی پرت شده   

گوشی رو سریع برداشتم و بدون معطلی شماره گرفتم. ضربان تند 
کردم. با اولین هام حس میشنیدم و عرق رو کف دستقلبم رو می

کردم زنده و سالم باشه!بوق وصل شد؛ فقط آرزو می  

 صداش توی گوشم پیچید:

الو؟ -  

و  اونقدری حالش بد نبود که نتونه حرف بزنه. نفس عمیقی کشیدم
 نگران پرسیدم:

چرا به من زنگ زدی؟ چیزی شده؟ -  

یه لحظه گوشی. -  
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 صداش از گوشی دور شد و شنیدم که سر کسی داد زد:

بری؟ماشین رو کجا می -  

نکنه وسط خیابون بین دزدها گیر کرده بود؟! دهنم رو باز کردم که 
 چیزی بپرسم که یه صدای دخترونه جوابش رو داد:

می دارم.هام دورهبا دوست -  

من امروز خرید دارم. -  

با تاکسی برو. -  

خوام برای خوام برم، میتو با تاکسی برو. من که دنبال عالفی نمی -
تره یا تو؟!های ناشنوا خرید کنم. کار من واجببچه  

شناسند؛ مثال بازیگر مملکتم، آبروریزی تو خیابون همه من رو می -
 تا سر کوچه پیاده برم.

کلشون سر ماشین ادامه پیدا کرد، به -ستم. وقتی کلهام رو بچشم
هام رو روی هم فشار دادم. چند تا نفس خودم فحش دادم و دندون

و سرش داد نزنم. نفسم رو بیرون  عمیق کشیدم تا عصبانیتم بخوابه
 دادم و بلند گفتم:

الو؟ من پشت خطم. -  

استم به خوات رو اشتباهی گرفتم. میای وای! ببخشید! من شماره -
مهرزاد زنگ بزنم، اما دستم رفت رو اسمت. ای وای! ماشین رو 

مون برد. اصال امروز روز بدشانسی منه! اون از مهرزاد که برنامه
 رو کنسل کرد، این هم از عطیه که ماشین رو برد.

خوای؟ماشین برا چی می -  

های ناشنوا خرید کنم؛ پول قراره برای جشنواره زمستانه بچه -
تاکسی از پول کل خریدها بیشتر میشه. خریدها هم زیاده. حتما 

 ماشین میخواد.

سرم رو تکون دادم و چشمم رو بستم. همه چیز تا قبل از اینکه 
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دونستم تر بود. ماشین رو خاموش کردم؛ میصداش رو بشنوم آسون
پاهام مونه. اصال اگه به مسافرت برم، تمام فکر و ذکرم اینجا می

شد؛ نه حاال که صداش رو شنیده بودم!گاه کشیده نمیسمت فرود  

ای نداشت، آب سمی بهتر از تشنگی بود! آهی کشیدم. مقاومت فایده
موندم. باالخره تسلیم احساسم کرد و زنده میشاید بدنم سم رو دفع می

 شدم و پرسیدم:

ینمم الزم ندارم، میام دنبالت.من بیکارم، ماش -  

کم داشتم از حرفی که زده بودم پشیمون -مساکت شد و جواب نداد. ک
شدم؛ شاید به نظرش عجیب بود که یه همکالسی پسر با ماشین می

 دنبالش بره. باالخره بعد از چند ثانیه جواب داد:

خوره. با تاکسی ماشین تو خیلی توی چشمه، به درد خرید نمی -
ای نیست.میرم، چاره  

شم نباشه؛ آدرس بده.چچیزی که تو  با یه ماشین دیگه میام، -  

وقت نزدیک خونشون یک ساعت بعد به محل قرارمون رسیدم. هیچ
ترسید کسی ما رو با هم ببینه. پنجره ذاشت؛ حتما میقرار نمی

 ماشین رو پایین دادم و اطراف رو از نظر گذروندم.

های پژو مهدی خیلی نامیزون بود؛ حتما بعدش یک دور صندلی
. توی ماشینش هم بوی پنیر پیتزای مونده شدمفیزیوتراپی الزم می

اود. به صندلی عقب نگاه کردم که یک ژاکت و یک جعبه می
پیتزای خالی روش بود. یک دور اسپری توی ماشینش خالی کردم. 

طور که به جعبه پیتزا رو برداشتم و از ماشین پیاده شدم. همون
 رفتم، به شایان زنگ زدم. به محض وصلسمت سطل زباله می

 تماس گفتم:

رسم بیام.الو شایان، من نمی -  

ساعت دیگه گیت بسته میشه!رسی؟! نیمیعنی چی نمی -  
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ها معذرت خواهی کن. یک بهونه بیار. اصال بگو یک از بقیه بچه -
 بیماری واگیردار گرفته.

؟چه بیماری -  

چشمم به ساجده افتاد که به کنار خیابون نزدیک شده بود و داشت 
گشت. جواب دادم:دنبالم می  

ره!یک بیماری که بدجوری واگیردا -  

گوشی رو قطع کردم. جعبه پیتزا رو توی سطل انداختم. هیجان 
بار تو عمرش داشت با یک دختر کسی رو داشتم که برای اولین

رفت. لباسم رو مرتب کردم، از پشت بهش نزدیک شدم و بیرون می
 گفتم:

سالم. -  

داد. بعد از بیست و دو روز و نوزده به سمتم چرخید و جوابم رو 
دیدمش. عقلم رو کنار زدم و افسار رو دست دلم ساعت داشتم می

ها همراه صداهای ناهنجارشون محو شدند؛ فقط ها و ماشیندادم. آدم
 من بودم و ساجده! انگار زمان ایستاده بود.

های سیاهش نگاه کردم؛ پلک نمیزد. دنبال یک نشونی توی به چشم
گشتم؛ چیزی که نشون بده احساسمون بهم شبیهه. هاش میچشم

زمینه بود.صدای پمپاژ سریع قلبم تنها صدای پس  

با صدای بوق کشداری به خودم اومد. با این که رنگ پوستش 
روشن نبود، اما سرخ شدگی صورتش مشخص و تو چشم بود. 

هام باال رفت. سرش رو زیر انداخت. فکر کنم جوابم رو گوشه لب
رفته بودم. با سرخوشی به ماشین مهدی اشاره کردم و گفتم:گ  

ور پارکه.ماشین اون -  

 نگاه متعجبش به ماشین رو که دیدم توضیح دادم:

مال مهدیه. -  
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خوشبختانه بوی پنیر از بین رفته بود. یک آهنگ مالیم گذاشتم و به 
سمت چهارراه ولیعصر به راه افتادم. به سختی جا پارک پیدا کردم 

رفت و من پشت سرش.پیاده شدیم؛ اون جلوتر می و  

ها رو توی ماشین گذاشتم که شامل خرت و پرت اولین سری خرید
های سنی مختلف بود. بعد از مربوط به جشن و هدیه برای رنج

خوردن ناهار و یک قهوه سرپایی، از چهارراه به سمت میدون به 
 راه افتادیم.

و اگه یک لحظه حواست پرت میشد، العاده شلوغ بود روها فوقپیاده
کردی. غر زدم:به کناریت برخورد می  

خریدی؟!بهتر نبود آنالین می -  

هایی که میشد رو آنالین خریدم. چند تا مغازه دیگه مونده، اون -
 زود تموم میشه.

یک پاساژ  های نزدیکسه ساعت بعد پاکت به دست و خسته به نرده
بود؛ اما به قدری از ماشین دور شده  تکیه دادم. باالخره تموم شده

گرفتیم. به خریدهای توی دستم نگاه بودیم که باید تا اونجا تاکسی می
 کردم و آه کشیدم.

 ساجده از پاساژ بیرون اومد و گفت:

خواستم رو نداشت؛ البته واجب نبود. بریم.چیزی که می-  

ند متر ها رو از دستم گرفت و جلوتر راه افتاد. چچند تا از پاکت
سالی آهنگی رو جلوتر از پاساژ، دختر جوونی و همراه مرد میان

حلقه مشغول تماشا بودند.نواخت؛ مردم توی یک نیممی  

. کسی حرفی نمیزد و هر کسی تو افکار آهنگ آروم و مالیمی بود
خودش غرق بود. به نیم رخ ساجده نگاه کردم که ایستاد و مشغول 

ها بود و نگاه من به اون!زندهتماشا شد؛ نگاه اون به نوا  

خواست ها رو گرفته بود. دلم میچشمم به دستش افتاد که پاکت
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کارم دونستم اینگرفتم؛ اما میرفتم و دستش رو میتر مینزدیک
باعث میشه ازش دورتر بشم. دستم رو توی جیبم گذاشتم تا حرکت 

ه غیر ای نکنم و سعی کردم حواسم رو به آهنگ بدم کغیر منتظره
 ممکن بود.

چنان توی هام رو همبا صدای تشویق بقیه به خودم اومدم اما دست
 جیبم نگه داشتم. به سمتم چرخید و گفت:

راهه، بریم سوار مترو بشیم. تا چهارراه خیلی -  

بیا تاکسی بگیریم. -  

 با سر به خیابون اشاره کرد و گفت:

؛ دو تا ایستگاهه.با مترو زودتر میرسیم -  

افیک سنگینی که توی خیابون جریان داشت نگاه کردم؛ به تر
خوردند. حق با ساجده ها توی خیابون از جاشون تکون نمیماشین

بود. سرم رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم. بعد از پایین رفتن از 
 چندین پله برقی، وارد ایستگاه مترو شدیم.

ز رو سپردم دست شدم. همه چیبار بود که سوار مترو میبرای اولین
خودش. بعد از خرید بلیط، وارد ایستگاه شدیم. جمعیت زیاد و 

گاه نسبتاً شلوغ بود. همون موقع قطار ایستاد و با فشار جمعیت ایست
 وارد قطار شدیم.

ها و وسط برای آقایون بود و توی مرز بین دو سر قطار برای خانم
ه یک گوشه هل بودند. با فشار جمعیت ب  این دوتا، جمعیت مختلط

و بدن   جا شدداده شدیم. چشمم به مردی افتاد که به زحمت جا به
هام رو روی هم فشار دادم و سعی خانمی رو یواشکی لمس کرد. لب

کردم جوری بایستم که مردی نزدیک ساجده نباشه. این دفعه اول و 
شدم!آخری بود که سوار مترو می  

از میزان شلوغی کاسته نشد.  بعد از ده دقیقه از مترو پیاده شدیم و
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احتیاطی بود. حتما اش افتاد؛ آدم بیچشمم به زیپ نیمه بسته کوله
جا داشت!کرد دنیا گلستانه که این همه به بقیه اعتماد بیفکر می  

رفتم تا هم حواسم به کوله باشه و هم کسی دقیقا پشت سرش راه می
ا رو روی پله هبهش تنه نزنه. وقتی روی پله برقی رفتیم، پاکت

گذاشتم و زیپ کوله رو بستم. حتی متوجه بستنش نشد. سرم رو 
غره رفتم.تکون دادم و به مردی که به ساجده خیره شده بود، چشم  

ها رو روی صندلی باالخره از جهنم مترو بیرون اومدیم. وقتی پاکت
دادم پرسیدم:عقب جا می  

با مترو میای دانشگاه؟ -  

آره چطور؟ -  

و محکم بهم زدم و پشت فرمون نشستم. تصویر دست در عقب ر
خورد از ذهنم پاک نمیشد؛ جیب بری مرد که به بدن زن کناریش می

 هم به کنار! تو اون شلوغی همه چیز ممکن بود!

وقتی سوار شد ماشین رو از پارک در آوردم. مترو سواری حسابی  
پایین ذهنم رو مشغول و اعصابم رو به هم ریخته بود. پنجره رو 

و گفتم:  دادم  

م.جا شام بخوریبریم یک -  

نه بهتره.نه دیگه، دیره. من برم خو -  

به همین زودی؟! به ساعت نگاه انداختم. هفت ساعت بود با هم بودیم 
 اما برای من خیلی زود گذشته بود. سعی کردم معطل کنم:

مهمون من! نی چی؟ من که گلوم حسابی خشک شدهیک نوشید -  

رو برسون و خودت تنهایی برو.نه، من  -  

م:جوری قانع میشد. اصرار کردباید یک  

دونی اون . میاصال چرا مهمون من؟! باید مهمون تو باشیم -
دونی چقدر ازم بیگاری کشیدی؟! ها چقدر سنگین بودند؟! میپاکت
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 یعنی اندازه یک چایی یا قهوه...

م کافی شاپ، مهمون من.خیلی خب، باشه! بری -  

هایی شاپلبخند شیطانی رو لبم ظاهر شد و به سمت یکی از کافی
ها اش موقع دیدن قیمترفتیم که منوی ارزونی نداشت. حتما قیافه

 بامزه میشد.

اش وا رفت. با دیدن اسم پاساژی که روبه روش توقف کردیم، قیافه
دونستند که این پاساژ جزو یکی از تو دلم خندیدم؛ همه می

ساژهای تهرانه. پرسیدم:ترین پاگرون  

ای؟ بریم؟آماده-  

اینجا؟! -  

ساز های شاپ طبقه دومشه. قهوه اصل توسط قهوهآره، کافی -
 اصیل. راه بیفت!

 با اکراه پشت سرم راه افتاد. وارد هم کف پاساژ شدیم که گفت:

هداشتی و بیام.بمن یک لحظه برم سرویس  -  

اش در بری؟!خوای از پنجرهنکنه می -  

ت چشم نازک کرد و گفت:پش  

، تو هم مطمئن میشی کیفم پیشت باشه. اون تو جا برای کیف نیست -
 که از پنجره در نمیرم!

اش رو گرفتم و روی دوشم انداختم. دست به سینه به خندیدم و کوله
تونستم بگم امروز بهترین روز زندگیم بعد از رفتنش نگاه کردم. می

ندم رو بگیرم. آب سمی ارزشش رو ها بود. نتونستم جلوی لبخمدت
 داشت!

سرم رو چرخوندم و اطراف پاساژ رو از نظر گذروندم؛ وقتی 
های طبقه اول تکیه داده و از باال چشمم به خانمی افتاد که به نرده

کرد، لبخندم در یک ثانیه از بین رفت.داشت به من نگاه می  
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م رفته مامان عینکش رو درآورد و روی سرش گذاشت. کامال یاد
بود که یک شعبه جدید لوازم آرایشی تو این پاساژ دارند! االن 

هاش رو بهتر ببینم. با صدای ساجده تونستم عصبانیت توی چشممی
 از جا پریدم:

دستمال یادم رفت. -  

کردم و اون من مات و مبهوت از باالی سرش به مامان نگاه می
رو بست و  توجه به اطرافش، دستمال رو درآورد، زیپ کیفبی

 گفت:

گردم.زود برمی -  

ترسوند. مامان همه چیز رو دیده بود و حالت صورتش من رو می
بهداشتی شد و به مامان نگاه  چشم از ساجده گرفتم که وارد سرویس

اومد. مطمئن بودم اون رو شناخته. نفسم کردم که به سمت من می
ای رانهرو بیرون دادم تا اضطرابم رو دور کنم. با لحن سرزنشگ

 پرسید:

این همونی نیست که وقتی سیمین رو دو در کردی، آوردیش تو  -
 خونه؟!

« آره»بود اما با لحنی پرسیده بود که « آره»هر چند جواب سوالش 
داد. سرم رو به چپ و راست تکون دادم. مامان معنی خیلی بدی می

 ادامه داد:

اس؟!جا خیابون شانزلیزهاین -  

کشیدم که مامان دوباره پرسید: دستم رو به پیشونیم  

؟به خاطر این دختر نرفتی پاریس -  

تکون دادم. « نه». سرم رو به معنی حتما سیمین بهش خبر داده بود
زبونم به گفتن هیچ حرفی باز نمیشد؛ هر چند نیازی به جواب دادن 

ها رو حدس زده بود. پرسید:من نداشت. خودش جواب  
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اسمش چیه؟-  

تقلبی بگم، اما بعداً رو میشد و آبروی جفتمون  خواستم یک اسممی
رفت. دستم رو پشت گردنم کشیدم و جواب دادم:می  

مصطفوی. -  

 مامان با تاکید پرسید:

اسمش؟! -  

ساجده. -  

اس یا نه! شکل مال ساجده« اس»بند نیازی نبود بپرسه اون گردن
پرسید:رسید. دیگه همه چیز رو بود. قیافه مامان ناامید به نظر می  

گشتی. به جز اون وقت با کسی اینقدر طوالنی مدت نمیتو هیچ -
 دختر، الدن. همونی که...

ز کمی مکث پرسید:اش رو خورد. بعد ابقیه جمله  

بهش عالقه داری؟ -  

هام ترجیح داده گذرونی با دوستبه جای رفتن به فرانسه و خوش
و اماز بی بودم وقتم رو با ساجده بگذرونم. منی که سوار کمتر

شدم، به خاطر اون پشت فرمون پژو نشستم. سوار مترو کوفتی نمی
که دستش رو نگیرم، تمام مدت دستم رو توی شده بودم. برای این

جیبم نگه داشته بودم؛ اگه معنی اینا عالقه داشتن نبود، پس چی 
 بود؟!

 سرم رو دوباره تکون دادم و جواب دادم:

نه! -  

آخرش که   ش ادامه داد؛ معلوم بود باور نکرده.امامان به نگاه خیره
فهمید. سرم رو پایین انداختم و حرفم رو چی؟! باالخره که می

 تصحیح کردم:

دونه.مینآره، ولی خودش هنوز چیزی  -  
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دونه بهش عالقه داری؟جا اومده اما نمیی با تو تا اینیعن -  

نه! -  

چرا بهش نگفتی؟ -  

مناسبشم.چون... چون منتظر زمان  -  

زمان مناسبش همین االنه! -  

سرم رو باال آوردم تا معنی حرفش رو بفهمم. با نگاهی به پشت سر 
 من ادامه داد:

چون خودش همه چیز رو شنید. -  

قلبم پایین ریخت و صورتم از هم باز شد. سریع برگشتم و به پشت 
هام از هم باز شد. به چهره بهت زده ساجده نگاه کردم. لب سرم

دونستم باید چی بگم. مامان گفت:غزم از کار افتاده بود و نمیم  

اول این خانم رو بفرست بره خونه. بعد هم دنبال من بیا؛ باید  -
 حرف بزنیم.

چشمم رو بین ساجده و مامان چرخوندم. دهنم رو باز کردم که 
دستی کرد:ساجده پیش  

تونم تاکسی بگیرم.الزم نیست! خودم می -  

ه من جواب بدم، مامان محکم جوابش رو داد:کقبل از این  

خوبه! -  

های من اشاره کرد. اش روی شونهساجده جلو اومد و آروم به کوله
روی  مامان نگاه عصبانیش رو به من دوخت و من کوله رو از

هام پایین آوردم و به ساجده دادم که سرش پایین بود و به من شونه
د و به سمت خروجی پاساژ کرد. زیر لبی خداحافظی کرنگاه نمی

 رفت.

. االن موقعیتی نبود که من کرددنبالش رفتن همه چیز رو بدتر می
بخوام چیزی رو توضیح بدم؛ اول باید مامان رو راضی و بعد یک 
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کردم.فکری به حال بقیه ماجرا می  

 

 

 

 فصل بیست و یکم

 #ساجده#

 

بوق ماشینی گاه مترو نزدیک نشده بودم که با صدای هنوز به ایست
سرم رو چرخوندم؛ سر اویس از پنجره سمت راننده بیرون اومد و 

 بلند گفت:

اهتون، بیا برسونمت.دارم میرم سمت دانشگ -  

 به ماشین نزدیک شدم تا صدام بهش برسه و گفتم:

رسم.با مترو برم زودتر می -  

اهات حرف دارم.ببیا باال، تعارف نکن!  -  

باالخره سر رسیده بود. آب دهنم رو ترسیدم روزی که ازش می
قورت دادم و به سمت در راننده رفتم. به محض سوار شدن راه 

هام رو به هم پیچوندم و منتظر موندم حرف بزنه. رادیو افتاد. دست
 ماشین رو کم کرد و پرسید:

اولین روز ترم جدیده؟ -  

ها تق و لقه.آره، البته کالس -  

ی دانشگاه دیگه حرف نزد و من وقت خوشبختانه تا رسیدن به نزدیک
داشتم تا افکارم رو جمع و جور کنم تا اگه بحثی رو پیش کشید، 

بتونم جوابش رو بدم. زیر چشمی بهش نگاه کردم که تو فکر بود. با 
ریختم.که اوایل بهمن بود و هوا سرد، اما من داشتم عرق میاین  

یش نیومده؛ نزدیک دانشگاه نگه داشت. خوشحال بودم که بحثی پ
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شاید پشیمون شده یا هنوز آمادگیش رو نداشت. با خوشحالی داشتم 
کردم که گفت:در رو باز می  

خواستم چیزی بهت بگم؛ ده دقیقه بیشتر چند دقیقه صبر کن. می -
کشه.طول نمی  

هام رو روی هم گذاشتم. ظاهراً امروز همون روز بود! در رو چشم
با من و من شروع کرد: بستم و سر به زیر سرجام نشستم.  

کنم که اگه خواستم االن چیزی بگم، اما احساس میراستش نمی -
 نگم ممکنه دیر بشه؛ شاید همین االنش هم دیر شده باشه.

 نفسم رو حبس کردم که ادامه داد:

تو خودت خوب از گذشته و حال من خبر داری. چیز پنهونی  -
سازم؛ ممکنه یک و می کنمندارم. دارم زندگیم رو از اول شروع می

رسم.کم طول بکشه، ولی باالخره به یک زندگی عادی می  

 چند ثانیه سکوت کرد. به صندلی چنگ زدم. نفسی گرفت و گفت:

جا به بعد زندگیم کنارم باشی!این دوست دارم از -  

کردم االنه که از گرما هام رو رو هم فشار دادم. احساس میلب
آروم گفت:. بعد از چند ثانیه بپزم  

خوای بهم نگاه کنی؟!نمی -  

کردم اگه سرم رو باال بیارم و تر بردم؛ احساس میسرم رو پایین
هام پر اشک میشه. جرئت نگاه کردن نداشتم. بهش نگاه کنم، چشم

 نفسش رو بیرون داد و آهسته گفت:

ترسیدم دیر بشه. االن دونم یکم ناگهانی و بد موقع است، اما میمی -
خوام؛ هر موقع آماده بودی جواب بده.میجواب ن  

سرم رو باال پایین کردم و دستم رو به سمت دستگیره بردم. آهسته 
که احتماالً فقط خودم شنیدم و سریع از ماشین پیاده « ممنون»گفتم 

 شدم. وقتی ماشینش دور شد با دست خودم رو باد زدم.
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شدند؛ های مختلفی داشتم که همشون توی عذاب وجدانم گم حس
عذاب وجدان در مورد هانیه! قبول احساس اویس مثل خیانت به 

هانیه بود. هانیه سر زندان رفتن اویس به قدر کافی تاوان پس داده 
بود. وارد کردن دوباره اویس به زندگیمون، هانیه رو بهم 

ریخت؛ اون هم االن که همه چیز بین هانیه و احسان به هم ریخته می
 بود!

ه سمت در دانشگاه چرخیدم که نگاهم به مهرداد افتاد. آهی کشیدم و ب
عینک آفتابی به چشم به ماشینش تکیه داده بود و جهت نگاهش به 

جا ایستاده بود. آب دهنم رو قورت من بود. معلوم نبود از کی اون
 دادم و به سمت در دانشگاه پا تند کردم که خوشبختانه دنبالم نیومد.

*** 

طبقه اول تکیه دادم و از باال به البی نگاه های راهروی به نرده
خندید. مهرزاد کردم؛ مهرداد کنار لوکاس نشسته بود و به چیزی می

بین من و محیا ایستاده بود و بسته بیسکوییتی رو بینمون گرفته بود. 
 گازی به بیسکوییتش زد و گفت:

وقتی فریبرز رو نزدیک دختره دیدمش، تموم تصوراتم رو بهم  -
خیلی نزدیک ایستاده بودند؛ طوری که دستش... ریخت.  

 محیا یک بیسکوییت تو دهن مهرزاد فرو کرد تا ادامه نده و گفت:

دونیم چجور آدمیه!تعریف کنی؛ خودمون می خواد با جزییاتمین -  

غر گفت: -مهرزاد با غر  

دار باید تو زرد و دختر چرا پسرهای خوشکل و خوش تیپ و پول -
ان؟!باز از آب دربی  

ام رو روی دستم لبه نرده گذاشتم و به مهرداد خیره شدم. اگه چونه
جور دیگه در تونستم یکهاش رو با مادرش نشنیده بودم، میحرف

کنه یا با همه مورد مهرداد فکر کنم؛ فکر کنم که داره دلسوزی می
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که مستقیم به مادرش گفته بود، باعث میشد ش همینه. اما اینرفتار
کنه.قضیه فرق   

چشمم به سروین افتاد که به مهرداد نزدیک و مشغول حرف زدن 
هام رو ریز کردم تا بفهمم بینشون چه خبره. صدای باهاش شد؛ چشم

پرسی کرد اما نگاهم به حسن داوودی رو شنیدم که با محیا احوال
 مهرداد بود که ظاهراً بحث جدی با سروین داشت.

فی نزده بودم؛ فقط من بهش بعد از اون روز دیگه با مهرداد حر 
پیام داده بودم که خریدهام رو با پیک موتوری برام بفرسته. سروین 
کنارش نشست و به حرف زدن باهاش ادامه داد؛ فاصله بینشون کم 

 بود.

وقتی محیا و حسن داوودی از ما فاصله گرفتند، مهرزاد با اشاره به 
 محیا در گوشم گفت:

ریه.غلط نکنم بین این دو تا خب -  

 نگاهم رو از مهرداد گرفتم. آهسته گفتم:

م فهمیدی؟ از طرف حسن داوودی مطمئنم اما از محیا نه.تو ه -  

 با هم به اون دو تا زل زدیم. بعد از چند ثانیه مهرزاد گفت:

کنه، اما محیا اصال راست میگی. معلومه بنده خدا خیلی تالش می -
 حواسش نیست.

ید بیارمش دانشکده تا همه رو تحلیل بار باجای عطیه خالی. یک -
 کنه!

با این فکر لبخندی رو لبم نشست. سرم رو چرخوندم تا دوباره 
کنه. مهرداد رو زیر نظر بگیرم که دیدم مستقیم داره به من نگاه می

 لبخندم محو شد. ازم چشم نگرفت که باعث شد دمای بدنم باال بره.

جوری بهش نگاه ینلبخند زد که سریع ازش چشم گرفتم. اگه هم
شنیدند. با آخرین سرعت ممکن به کردم صدای قلبم رو همه میمی
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 سمت سرویس بهداشتی راه افتادم.

بدترین اتفاق وقتی افتاد که فهمیدم هر دو کالس صبح رو با هم 
داریم. بعد از هر دو کالس به طرفم اومده بود تا سر صحبت رو باز 

ده بودم و از کنارشون جم کنه اما من به محیا و مهرزاد چسبی
خواستم خوردم. ظرفیت امروزم با اویس تکمیل شده بود و نمینمی

 به یک پیشنهاد دیگه گوش بدم.

بعد از ناهار، تنهایی به سمت تریای نزدیک دانشکده راه افتادم. 
مهرزاد و محیا کالس عمومی داشتند و من تا کالس تخصصی بعدی 

گرفتم و توی نقطه کور حیاط نشستم که بیکار بودم. سریع یک قهوه 
 کسی بهش دید نداشت.

سردرگمی چیز بدی بود؛ هزار جور احساس توی بدنم پیچ و تاب 
بینشون تصمیم بگیرم. آهی کشیدم و لیوان   تونستممیخورد و من نمی

 رو به لبم بردم. با صدایی از جا پریدم:

تنها نشستی؟ -  

خواست به پشتم دم؛ مهرداد میقهوه توی گلوم پرید و به سرفه افتا
بزنه که ازش فاصله گرفتم و از روی نیمکت بلند شدم. دستش تو 

کرد. خجالت کشیدم و هوا مونده بود و داشت با تعجب بهم نگاه می
کردم؛ هر وقت استرس سر جام برگشتم. دوباره احساس گرما می

گرفتم، همین بساط بود.می  

زیر چشمی بهش نگاه کردم.  قلپ از قهوه خوردم وبا استرس یک
خواست امروز دلم نمی   مهرداد دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه؛

حرفی در مورد چیزی که تو ذهنم بود بزنه. گلوم رو صاف کردم و 
 خیلی ناشیانه حرف رو به یک سمت دیگه کشوندم:

ها چیه تو دستت؟!این برگه -  

های رفت. برگه ذوقش خورده بود تو هم اش مثل کسی که توقیافه
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 پرینت گرفته توی دستش رو باز کرد و گفت:

خونه اس. برای مهدی پرینت گرفتم؛ دنبال همخونهآگهی هم -
گرده. خودش بیمارستانه.می  

بیمارستان؟! چرا؟ -  

برادرش تازه به دنیا اومده. -  

که بپرسم، جواب ام خوند و قبل از اینبرادرش؟! سوالم رو از چهره
 داد:

زن دوم پدرشه.از  -  

 بعد از چند ثانیه مکث دوباره دهنش رو باز کرد که فوراً گفتم:

من کالس دارم، باید برم! -  

 فوراً از سر جام بلند شدم. ابروش رو باال داد و پرسید:

االن؟ -  

آره. -  

ات خالیه!االن که برنامه -  

 آچمز شده بهش نگاه کردم؛ حق با اون بود. پرسیدم:

دونی؟!امه من رو میتو از کجا برن -  

حاال نوبت اون بود که آچمز بشه. چیزی نگفت. سکوت بینمون 
هاش چرخوندم، نگاهش رو ازم طوالنی شد. نگاهم رو توی چشم

دونستم تو ذهنش چی نگرفت. الزم نبود حرفی بزنه؛ من می
گذره.می  

 لب باز کرد و گفت:

ترسی نمیگم، خوبه؟!چیزی رو که ازش می -  

گذره. دونست تو ذهن من چی میحرفی بزنم؛ اون هم میالزم نبود 
موقع روی لبم اومد. بلند شد و گفت:لبخندی بی  

 ای تودارم میرم برای برادر مهدی هدیه بگیرم. من سر رشته -
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 لباس نوزاد خریدن ندارم؛ باهام میای؟

گفت. گفتم:« نه»کرد که نمیشد بهش جوری مظلوم نگاه می  

از ظهر چی؟االن؟ کالس بعد  -  

لسه اوله، چیزی رو از دست نمیدیم. حتی استاد هم ممکنه نیاد.ج -  

 منتظر نگاه کرد. تاکید کرد:

خواستم با اس؛ هیچ معنی خاصی نمیده! میفقط یک خرید ساده -
 خواهرم برم، اما گفت وقت نداره.

نفر بعد از خواهرت که ازش خواستی باهات بیاد، منم؟ و -  

گفت معنی خاصی نمیده! همین خودش کلی . بعد میبا سر تایید کرد
تونستم خودم رو به اون راه بزنم و معنی پشتش نهفته بود! اما می
 معنی رو نادیده بگیرم. گفتم:

اگه معنی خاصی نمیده، باشه. -  

که نیشش از خوشحالی باز بشه تاکید کردم:قبل از این  

!بیشتر، نه کمتر فقط یک خرید ساده؛ نه -  

.ولقب -  

یک ساعت بعد، جلوی یک پاساژ نگه داشت که طبقه دومش پر از 
مغازه نوزاد بود. بعد از دو ساعت گشتن، دست خالی بیرون اومدیم. 

کرد.دادم رد میمشکل پسند بود و هر چی بهش نشون می  

ام شده بود. چشمم به گاری باقالی و لبو افتاد. بوش آدم رو به گشنه
گاری رفتم و به لبوهای قرمز رنگ نگاه  انداخت. به سمتهوس می

 کردم. به پیرمرد پشت گاری گفتم:

دونه لبو.یک -  

اش رو در هم کشید و گفت:مهرداد قیافه  

جا؟! معلوم نیست بهداشتی باشه یا نه!از این -  

با انبر بود، دست نگه داشت و به  پیرمرد که در حال برداشتن لبو
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پیرمرد با اشاره به مهرداد گفتم:به  مهرداد چشم غره رفت. رو  

دش.این یک کم سوسوله، شما ببخشی -  

غر  -به پیرمرد لبخند زدم تا چیزی رو به دل نگیره. پیرمرد با غر
داخل لبو فرو کردم و گفتم: دستم داد. چنگال رو  لبو رو  

خوری؟تو نمی -  

فشار میداد با سر رد  مهرداد در حالی که با دو انگشت بینیش رو
رد. تاکید کردم:ک  

گفتم که سوسولی! -  

باز، اونم وسط خیابون؟! معلوم نیست چقدر دود و دم و  غذای رو -
 گرد و خاک و میکروب روش نشسته!

 با خنده پرسیدم:

خوری؟ حتما غذایی که گیری! معموال چی میچقدر سخت -
 آشپزتون پخته!

 جدی جواب داد:

آره! -  

رست دراومده بود. اون عمارت آشپز رو الکی پرونده بودم اما د
رسید تا حاال دست به سیاه بزرگ حتما یک آشپز داشت. به نظر می

هاش باعث نشد از و سفید نزده باشه. لبخندم پاک شد، اما حرف
 خوردن لبو لذت نبرم.

هوا سرد بود و لبوها داغ! هیچ تضادی بیشتر از این به دل 
مثل هوای سرد و لبوی نشست؛ شاید تضاد بین من و مهرداد هم نمی

داغ بود. شونه باال انداختم و دنبالش به سمت پایین خیابون حرکت 
 کردم.

کم عصبانیت سراغم اومد؛ روی هر لباسی دست  -دو ساعت بعد کم
آورد. این دست دست کردنش یک علتی داشت؛ سلیقه ذاشتم نه میمی
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جور وناش جور نبود، هممن رو قبول نداشت! حتما با زندگی شاهانه
که لب به لبو نمیزد! احساس بدی پیدا کردم؛ دوست نداشتم کسی از 

 باال بهم نگاه کنه.

هام رو در هم کشیدم. به یک لباس سر تا پایی اشاره کردم و اخم
 گفتم:

این خوبه. -  

نه. -  

چرا؟ خیلی شیک و جدیده! -  

نه، خوب نیست! -  

تم:نبود! با عصبانیت گف های من در شأنشحتما انتخاب  

دنبال خودت کشوندی؟! خواستی، چرا من رونظر من رو نمی اگه -  

زنیم.چندتا مغازه دیگه هم سر می -  

تر شدم. محکم پسندید. عصبانییکی مثل سروین رو می حتما سلیقه
 گفتم:

چرخیم! همین رو بخر، من چهار ساعته داریم دور خودمون می -
جا نمیام!هیچ  

زدم و اگه ادامه با صدای بلند حرف می دست خودم نبود، اما داشتم
شدند نسبت به هایی که باعث میزدم! از آدمداد، سرش داد هم میمی

خودم حس بدی داشته باشم، بیزار بودم! احمق بودم که باورش کرده 
 بودم. مهرداد نفسش رو بیرون داد و کالفه گفت:

خوام! یاگه لباس رو بخرم، باید برسونمت خونه و من این رو نم -
 خودت گفتی فقط لباس خریدن؛ نه بیشتر، نه کمتر!

! عصبانیتم کردساکت شدم و نفس عمیق کشیدم. داشت وقت کشی می
جا پر کشید و شرمندگی جاش رو پر کرد. سر به زیر انداختم و یک

 گفتم:
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قرار بود در موردش حرف نزنی! -  

خواستم چیزی بگم، تو مجبورم کردی؛ حاال کی من نمی -
گیره؟سخت  

سرم رو باال آوردم و بهش نگاه کردم؛ دستش توی جیب کاپشن و 
خجالت کشیدم که با عصبانیت باهاش حرف  نگاهش به زمین بود.

 زدم.

ای نبود؛ نمیشد کنار هم بود و در مورد اون روز چاره  ظاهراً 
 حرف نزد. آروم پرسیدم:

مادرت چی گفت؟ -  

رد و گفت:لباسی رو که انتخاب کرده بودم تا ک  

صمیم گیرنده منم.تمادرها فقط نگرانند،  -  

 بهم نگاه کرد و ادامه داد:

جوری بفهمی، اما حاال که اتفاق افتاده، کاریش خواستم اوننمی -
 نمیشه کرد.

 دستی به پشت گردنش کشید و گفت:

یک هفته دیگه تولدمه؛ دوست دارم تو اون روز کسی که دوستش  -
میدم، پیشم باشه.دارم و بهش اهمیت   

 مستقیم بهم نگاه کرد و پرسید:

دوست داری بیای؟ -  

 جوابی ندادم که ادامه داد:

خواد اون روز کنارم باشی.کر کنی. دلم میفهفته وقت داری کی -  

 مرد فروشنده نزدیک شد و پرسید:

چیزی پسندتون شد؟ -  

 مهرداد لباس رو باال آورد و جواب داد:

داریم.این رو برمی -  
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 وقتی فروشنده برای بسته بندی دور شد گفت:

نمیشه امشب یکم تخفیف بدی و بیشتر بمونی تا شام رو با هم  -
 بخوریم؟ قول میدم تا هفته دیگه هیچ درخواستی نداشته باشم!

بگم. آروم گفتم:« نه»تونستم بهش دوباره مظلوم شده بود و نمی  

مهمون تو! -  

اب کردن لباس به سمت لبش به لبخندی کش اومد و برای حس
 صندوق رفت.

*** 

دونه پفیال دهنش ساعت تعریف کردن ماجرا، عطیه یکبعد از نیم
 گذاشت و آهسته گفت:

خوای چیکار کنی؟حاال می -  

پچ  -چشمم رو از پرده سینما گرفتم، صدام رو پایین آوردم و پچ
 کردم:

متمرکز کنم و تونم ذهنم رو دونم، حسابی گیج شدم؛ اصال نمینمی -
 تصمیم بگیرم.

کنه کردم گفتن ماجرا به یک نفر دیگه کمکم میدر واقع فکر می
ذهنم جمع و جور بشه، اما بدتر به هم ریخته بود! دختری از ردیف 

 پشتی گفت:

جا سینماس، صداتون رو بیارید پایین!این -  

 عطیه آهسته جواب داد:

تو که صدات بلندتره! -  

لیوان آب میوه رو برداشتم که عطیه بدون غره رفت. دختر چشم
 توجه به دختره آهسته گفت:

ای تنها مشکل اویس زندان رفتنشه؛ به جز اون عیب و ایراد دیگه -
 نداره.
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دان رفته؛ مشکلی با اون ندارم.بهم گفت چرا زن -  

کس دلیلش رو نگفته.یه! چون به هیچپس تصمیمش جد -  

ام. خیلی تو من نگران هانیه دونم تصمیمش جدیه.دونم! میمی -
خودشه؛ حتی امروز هم هر چقدر اصرار کردم باهامون نیومد. اگه 

کنه.وقت دیگه بهم نگاه نمیاسم اویس رو بیارم، هیچ  

عطیه آه کشید و به پرده سینما چشم دوخت. صدای پوفیال خوردنش 
دونستم دارم هانیه رو بهونه . خودم میسکوت بینمون رو شکست

رو بشم وحشت داشتم.که با احساس واقعیم رو بهم. از اینکنمی  

 عطیه سرش رو نزدیک کرد و پرسید:

مهرداد چی؟ نظرت در مورد اون چیه؟! هیچ سنخیتی با خونواده  -
 ما نداره.

دونم. یک هفته بهم وقت داده تا تصمیم بگیرم. از اون طرف می -
جش رو بهم زد. های من و مهرداد ازدواام؛ عکسهم نگران هانیه

بخشه.وقت من رو نمیاگه اسم مهرداد رو بیارم، هانیه هیچ  

هانیه رو بهونه نکن! اصال فکر کن اون مشکلی نیست. دلت با  -
 کدومشونه؟

گفت؛ داشتم از هانیه به عنوان سپر دفاعی استفاده راست می
کردم تا تصمیم گیری رو به آخرین دقیقه موکول کنم، چون از می

ترسیدم. از خودم بدم اومد!قعی میجواب وا  

جوابش رو ندادم و سعی کردم حواسم رو به فیلم جمع کنم. گذر 
ها روشن شد، فهمیدم فیلم تموم زمان رو حس نکردم؛ وقتی چراغ

غر کرد: -. عطیه غرشده  

. کردمخیلی فیلم مزخرفی بود! من بهتر از نقش اولش بازی می -
 حیف پولی که دادیم.

از سالن سینما که توی طبقه پنجم    اومد!سم فیلم یادم نمیمن حتی ا
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پاساژ قرار داشت، بیرون اومدیم. عطیه دو تا دستش رو مشت کرد، 
روم گرفت و گفت:رو به  

چپ یا راست؟ -  

کنی؟داری چیکار می -  

افته!خوام قرعه کشی کنم ببینم به نام کدومشون میمی -  

هام رو تند کردم و کردم! قدممیمن رو بگو داشتم با کی درد و دل 
 روی پله برقی رفتم. عطیه خودش رو بهم رسوند و گفت:

کجا میری؟ صبر کن! -  

!ها رو بهت نگفتم که راه حل چرت و پرت تحویلم بدیاین -  

یم!های مثبت و منفیشون رو بنویستونیم ویژگیمی -  

گذاشتم. غره رفتم و از روی پله برقی قدم به طبقه چهارم بهش چشم
 عطیه زیر خنده زد و گفت:

ای خدا! اگه به بابا بگی هر دوشون رو از خونه بیرون میندازه.و -  

کرد. تشر حرفش خیلی بیراه نبود، اما شنیدنش دردی رو دوا نمی
 زدم:

خندی؟!ره بازی در نیار! من دارم میگم گیر کردم، تو میمسخ -  

ذهنم رو آزاد کنم.  ها مشغول قدم زدن شدم و سعی کردمجلو مغازه
دنبال عطیه وارد یک مغازه شدم. عطیه به سمت مچ بندهای تزیینی 
رفت و مشغول امتحان کردنشون شد. به مچ بندهای تزیینی مردونه 

 نگاه کردم و غم سنگینی روی دلم نشست.

ها رو برداشتم و بهش نگاه کردم. عطیه مچ بندی رو یکی از اون
گفت:  درآورد و آروم  

ک راهی بلدم که جواب میده.من ی -  

 لحنش جدی بود. پرسیدم:

چه راهی؟ -  
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 به سمتم چرخید؛ صورتش هم جدی بود. گفت:

چشمت رو ببند. ببند دیگه! -  

دونم و تو!یاری من میاگه مسخره بازی درب -  

 چشمم رو بستم. عطیه ادامه داد:

خوای به هر دوشون جواب رد بدی؛ جواب رد دادن به فکر کن می-
ترسی دلش بشکنه؟تره و میم سختکدو  

تصویری توی ذهنم نقش بست. حس بدی وجودم رو در برگرفت. 
 عطیه گفت:

تو ذهنت اومد؟ -  

آره. -  

!باید به همین آدم جواب رد بدی -   

هام رو باز کردم و پرسیدم:چشم  

چرا؟ -  

شنیدم. عطیه ادامه داد:تن صدام پایین بود و خودم به زحمت می  

سوزه و باهاش نداری! فقط دلت واسش می چون دوستش -
تونی بهش جواب رد بدی. دلسوزی به مهربونی؛ به همین خاطر نمی

.معنی عالقه داشتن نیست  

هام لرزید. عطیه ادامه داد:لب  

آدم با کسی که دوستش داره رودروایسی نداره و حرف دلش رو  -
م جوابت به دونخواد. نمیخواد و چی نمی؛ بهش میگه چی میزنهمی

نفر دوم آره است یا نه، اما به اینی که تو ذهنت اومده، باید جواب 
. حقش نیست دلسوزی تو رو با عالقه اشتباه بگیره!رد بدی  

گفتم: ودیدم. دهن باز کردم عطیه رو تار می  

تونم بهش بگم.نمی -  

تند پلک زدم تا اشکم بیرون نیاد. لحظه مواجهه با واقعیت فرا  -تند
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 رسیده بود. عطیه بشکن زد و گفت:

دونستم این راه جواب میده.می -  

 دستم رو زیر چشمم کشیدم که عطیه ادامه داد:

کلیفت با خودت معلوم شد.سخته، ولی حداقل ت -  

سر جاش گذاشتم. بند مردونه روازش چشم گرفتم و مچ  

 

 

 

 فصل بیست و دوم

 #مهرداد#

 

مامان ایستاده بود نگاه کردم. دست به سینه به دختری که جلوی 
 :مامان رو به منشیش گفت

 .هفت -
خورد. با دست دختر رو مرخص به نظر منم نمره هفت بهش می

بار یک پسر جوون جلوش قرار گرفت که حتی نمره سه کرد و این
گرفت؛ خیلی اعتماد به نفس داشت که اومده بود برای مدل هم نمی

 :ش گفتشدن تست بده! مامان رو به منشی
 .چهار -

ای بود. خوشبختانه این آخری بود و تست خیلی نمره سخاوتمندانه
 :باالخره تموم شد. مامان بلند شد و به منشیش گفت

  .دارهایی که باالی هشت بودند رو نگهاون -
به سمت دفترش که گوشه این سالن قرار داشت حرکت کرد؛ سالن 

دادند. پشت جا انجام میبزرگ نبود و بیشتر کارهای دفتری رو این
سرش به راه افتادم. از کنار بخش پارتیشن بندی که برای کارمندها 
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بود گذشتیم و وارد دفترش شدیم که از شیشه خالص ساخته شده بود؛ 
 .خواست به همه چیز دید داشته باشهمی

های روی میزش شد. چشم از آذین و مامان مشغول بررسی برگه
 :ن مشغول صحبت بودند گرفتم و پرسیدممهرسا که گوشه این سال

 !جا معطلمبرداری داریم؟ سه ساعت اینپس کی عکس -
ای داری؟ االن من یک جلسه کوتاه دارم، بعدش حاال چه عجله -

 .برداریعکس
امشب شب موعودی بود که ساجده قرار بود بهم جواب بده. جشنی 

رو بهش  در کار نبود؛ فقط خودم بودم و خودش. آدرس یک کافه
اش پیدا بشه. داده بودم و امیدوار بودم به بهانه تولدم سر و کله

 :نگاهی به ساعت انداختم و گفتم
برداری رو انجام بدیم؛ من شب باید جایی باشم، بیا االن عکس -

 .رسمجوری دیر میاین
 :طور که سرش پایین بود پرسیدهمون

 !کجا؟ -
 .هام باشمبرای تولدم قراره با دوست -
 کدوم دوست؟ -

 :سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد. جواب دادم
 .هام؛ لوکاس و مهدی دیگهدوست -

 :یکی از ابروهاش رو باال انداخت و گفت
مگه قرار نشد تولدت رو سه روز دیگه، با مهمونی برگشتن  -

 مهران با هم بگیریم؟
 .اساین یک دورهمی دوستانه -
 !وست؟دورهمی دوستانه؟ با کدوم د -

« خر خودتی»کرد که حاال هر دو ابروش باال بود و جوری نگاه می
هام بود. ازش برداشت میشد! تسلیم شدم؛ اون تیزتر از این حرف
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 :پرسیدم
چرا به این دختر گیر دادی؟ تو که برات مهم نبود من با کی میرم  -

 !دیدیو با کی میام؛ روزی صدتاشون رو باهام می
 !کردیفرق داره؛ دیدم چجوری نگاش می چون این یکی برات -

 :نفسم رو کالفه بیرون دادم و گفتم
جوری نیست که عاشقش باشم، فقط ازش االن مشکل چیه؟ این -

خوشم میاد. همین! اون حتی جواب درست و حسابی به من نداده؛ 
 .ممکنه بگه نه و تموم

 :جواب نداد و نگران و سردرگم بهم نگاه کرد که دوباره پرسیدم
 زنی؟نگران چی هستی؟ چرا حرفت رو مستقیم نمی -

 :سکوت کرد. منتظر جواب موندم؛ باالخره تسلیم شد و گفت
 !بار دیگه به خاطر یکی دیگه تیغ رو دستت بذاریخوام یکنمی -
هم من اون بچه دو سال پیش نیستم، هم ساجده آدمی نیست که بقیه  -

 .رو بازی بده
 از کجا مطمئنی؟ -

 گردنم به رو دستم! منم داده و تونه بازیش بده چون اونی که می
 :کردم راحت رو خیالش و کشیدم

شناسمش. امروز هم قراره ببینمش؛ ممکنه جوابش نه مطمئنم! می -
برداری رو بندازی باشه و اصال از من خوشش نیاد. نمیشه عکس

 جلو؟
دفتر شدند. با صدای خنده آذین و مهرسا سرچرخوندم. هر دو وارد 

 :مهرسا به بیرون اشاره کرد و گفت
های مهرداد رو اون دختر که اون بیرونه، همونی نیست که عکس -

 فوتوشاپ و پخش کرد؟
چهارتایی سر چرخوندیم به کیمیا نگاه کردیم که داشت با منشی 

 :مامان حرف میزد. مامان گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 418 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 آره. قرار شد شرکت پدرش برای کارمنداش از محصوالت ما -
ای که بخره و دخترش هم مجانی مدلینگ انجام بده؛ فقط به اندازه

 .ضرر وارده به شرکت جبران بشه
 :تری ادامه دادمامان با لبخند عریض

 !پیشنهاد مهرداد بود -
 :شونه باال انداختم و گفتم

اومده بود عجز و التماس، نتونستم روش رو زمین بندازم؛ مامان  -
 !گردهجانی میهم که همیشه دنبال مدل م

 :مهرسا پرسید
 کنی؟برداری آذین و مهرداد رو شروع میکی عکس -

به آذین نگاه کردم که به نظر آماده بود و البته یکم استرس داشت. 
مامان نگاهش رو بین من و آذین چرخوند. هنوز هم معتقد بود ما دو 

 که هر دومون رو برای تبلیغ این محصولتا به هم میایم؛ دلیل این
  .انتخاب کرده بود همین بود

برداری رو زودتر بده. با التماس به مامان زل زدم که اجازه عکس
بار دیگه به آذین رسیدم. مامان یکهمین االنش هم دیر به قرارم می

 :نگاه کرد، نفسش رو بیرون داد و بلند منشیش رو صدا زد
 !رکسان -

ر حساب میشد، رکسانا، دختر جوونی که تقریبا آچار فرانسه دفت
 :وارد دفتر شد و پرسید

 !بله مهرنوش جون -
برداری رو االن انجام جا کن؛ عکسبرنامه امروز رو جا به -

 .دیممی
با لبخند به مامان نگاه کردم. این یعنی چراغ سبز از طرف مامان و 

 .حاال تنها نگرانی من از طرف ساجده بود

ها ور و میز و صندلیاطراف کافه رو از نظر گذروندم. فضا کم ن 
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دنج کافه رو انتخاب  ای و مشکی بود. یک گوشهترکیبی از قهوه
  .کرده بودم؛ پشت یک سری گلدون بلند که کسی بهش دید نداشت

نفسم رو بیرون دادم و به ساعتم نگاه کردم؛ هفت شب بود. آدرس 
رو برای ساجده پیامک کرده بودم اما نگفته بود میاد یا نه. حتی اگر 

 .اومد، معلوم نبود جوابش چی باشهمی
ای رنگم رو مرتب کردم و با حرکت دادن پای راستم، به بند قهوهمچ

مشغول  سال کش اومده بود.ساعت چشم دوختم. هر ثانیه اندازه یک
مرور کردن برخوردهامون از روز اول تا امروز شدم تا زمان 

  .بگذره
خواست شایان و ازش بار من بودم که سمتش رفتم. به دراولین

ام زده بود؛ حتی خواستم تا با من هم گروهی بشه، دست رد به سینه
دفعه دوم که توی کالس ازش خواستم، باز هم ردم کرد. نگران شدم 

رسید تو رد کردن و نه گفتن هام تو هم رفت؛ به نظر میو اخم
 !مهارت داره

 .سالم -
مانتوی آبی پوشیده  با دیدنش صاف نشستم و جوابش رو دادم. شال و

روم اومد. پالتوی مشکیش رو درآورد و رو بهبود که بهش می
جونش فهمیدم به اندازه من استرس داره. نشست. از لبخند بی

تونستم جوابش رو از صورتش بخونم، منتظر شدم تا حرف نمی
بزنه. از داخل کیفش بسته کادو پیچی رو درآورد و روی میز 

 :گذاشت و گفت
 .مبارک تولدت -

 :آب دهنم رو قورت دادم و پرسیدم
 !ای هم میده؟اس یا معنی دیگهاین االن یک هدیه تولد ساده -

هاش رو توی هم گره زد که روی میز گذاشت و دست آرنجش رو
کرد. هام نگاه نمیاسترسم رو بیشتر کرد. سرش پایین بود و به چشم
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 :آهسته شروع به صحبت کرد
گر گو و حیلهفرض دروغبه صورت پیش ها رودمیادته گفتی باید آ -

دونم چرا ولی من از اول در نظر بگیرم تا خالفش ثابت بشه؟ نمی
ات که در مورد گذشتهبهت اعتماد داشتم؛ شاید به خاطر این

  .دونستممی
 :سرش رو باال آورد و ادامه داد

صمیم خوام بر پایه این حسم تمن هنوز هم بهت اعتماد دارم و می -
  .خوام بهت اعتماد کنم و همراهت باشمبگیرم؛ می

بند وجودم رو پر کرد. لبخندی از خوشحالی  -آسودگی خاطر بند
جواب مثبتش روی لبم نشست. کلمه اعتماد تو ذهنم اکو میشد. 

وجدان کوچیکی بابت برخوردهای اولمون داشتم؛ اما حس عذاب
ین به بعد اعتمادش خوب جواب مثبتش بر همه چیز غلبه کرد. از ا

 .ذاشتم هیچ اتفاقی بیفتهکردم و نمیرو جلب می
. جعبه مستطیل شکل کوچیکی که به دستم رو به سمت کادو بردم

ماگ سفید رنگ  سختی با دستهای لرزون از هیجانم باز کردم؛ یک
پسر و دختر. پسر داشت یک هدفون رو  بود با طرح نقاشی شده یک

ذاشت. این نقاشی یکی از پر معناترین گهای دختر میروی گوش
 !هایی بود که تو عمرم دیده بودمنقاشی

 :صدای آروم ساجده رو شنیدم
خوای قهوه بخوری. تصویرش رو دادم هاییه که میاین برای وقت  -

 .هام کشیدیکی از دوست
ای سرم رو باال آوردم و در سکوت بهش نگاه کردم. هیچ جمله

بده. از همین االن  ه جواب این هدیه روتونستم پیدا کنم کنمی
جا همراهم باشه. به دونستم که این لیوان قراره همیشه و همهمی

های ظریف و کوچیکش روی میز نگاه کردم که دوست داشتم دست
  .هام بگیرمتوی دست
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دونستم که فعال برای گرفتن دستش با شناختی که ازش داشتم، می
مش یا فکر کنه دارم ازش سوء استفاده خواستم بترسونزود بود؛ نمی

هاش گرفتم و کردم. نگاهم رو از دستکنم. باید بیشتر صبر میمی
 :پرسیدم

 خوری؟چی می -
 .امشب وقت ندارم، باید زود برم -

 :وا رفتم و پرسیدم
 چرا؟ -
با برادر و خواهرم اومدیم خرید. من یک لحظه پیچوندمشون و  -

 .اومدم، باید زود برگردم
 :ندلی رو عقب داد و بلند شد. ناامیدانه پیشنهاد دادمص
 !خب بهشون بگو با منی -

 :ریز خندید و جواب داد
 !اگه برادرم بفهمه، جوابش یک مشت تو صورتته -

 :نگران پرسیدم
 !غیرتیه؟ -
ها دل خوشی ازت نداره. چندبار گفت که نه. فقط به خاطر عکس -

کاری  وی دانشگاه، قطعا کتکاومد جلاگه اون روز همراه بابا می
 !افتادراه می

 :اش رو جمع کرد و گفتخنده
به خاطر همین باید یک مدت این قضیه رو از همه مخفی کنیم،  -

 هامون. قبول؟حتی دوست
 :در این مورد باهاش موافق بودم. جواب دادم

 .قبول -
با فهمیدن این موضوع  تونستم واکنش مهدی و لوکاس روحتی نمی

پوشید و آماده رفتن شد. دوست نداشتم  بینی کنم. پالتوش رو پیش
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خواستم یک بهونه جور کنه. همون موقع گوشیش بره؛ باید ازش می
 .. ظاهرا خواهرش بودزنگ خورد

ساجده با گفتن اومدم آماده رفتن شد. بلند شدم و برای بار آخر تالشم 
 :رو کردم

 جوری بپیچونیشون؟نمیشه یک -
برم. تا همین االنم عطیه با کلی بهونه سر محسن رو  نه، باید -

 .بینمتگرده. فردا می
تنها نشستن تو کافه فایده  دست تکون داد و به سمت در کافه رفت.

نداشت؛ به سمت صندوق رفتم، حساب کردم و بیرون زدم. چشمم به 
ساجده افتاد که پشت به من کنار یک پژو ایستاده بود و داشت با مرد 

جوری با روش حرف میزد؛ احتماال برادرش بود. باید یکرو به
  .کردمها رو برطرف میزدم و سوء تفاهمبرادرش حرف می

هاش رخش به سمت من بود. به حرکت دستساجده چرخید. االن نیم
نگاه کردم؛ یادم افتاد که گفته بود برادرش ناشنواست. به برادرش 

اد. ظاهرا توضیح دادن نگاه کردم که با حرکت دست جوابش رو د
 .ها هم نبودبه برادرش به این سادگی

به صندلی تکیه دادم و گوشی مبایلم رو جوری گرفتم که ساجده 
کامل توی عکس بیفته؛ چند متر دورتر توی البی دانشکده ایستاده 

خندید. وقتی لبش به خنده باز شد، گفت و میبود و با مو چتری می
 .ازش عکس گرفتم

سمتم اومد که باعث شد صفحه گوشی رو خاموش کنم. لوکاس به 
دقیقه بعد، طاقت نیاوردم و به ساجده پیام دادم که به طرف یک

دستگاه خودکار قهوه بیاد بلکه بتونم بدون مشکوک کردن کسی 
 .باهاش حرف بزنم

بلند شدم و به سمت دستگاه قهوه رفتم. مخفی نگه داشتن این رابطه 
کردم. ساجده به سمت دستگاه فکر می تر از چیزی بود کهسخت
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 :قهوه اومد، کیفش رو پایین گذاشت و گفت
اگه هربار به بهونه قهوه خریدن بخوای باهام حرف بزنی، چند  -

 !روزه ورشکست میشم
 :دکمه روی دستگاه رو زد و کارتش رو وارد دستگاه کرد که گفتم

  .بیرونیک راه بهتر هم هست؛ بیا بعد از کالس مردانی بریم  -
 .دیر وقته؛ ساعت هفت کالس تموم میشه -

 :نفسم رو بیرون دادم و گفتم
 پس کی بریم؟ -
  .فردا -
  .فردا؟! بیا کالس مردانی رو بپیچونیم -
 !خوای آخر ترم بندازدمون؟شناسی؟ مینه، مردانی رو نمی -
جوری رفتی، االن هم که خب پس چیکار کنیم؟ دیشب که اون -

خوام چند دقیقه بدون نگرانی کنار هم بشینیم، فقط میجوری؛ من این
 !همین

 :چشمش جایی پشت سرم ثابت شد و آروم گفت
 !دوستت داره میاد، مهدی -

کالفه دستی به صورتم کشیدم. سریع لیوان قهوه رو برداشت و به 
محض نزدیک شدن مهدی، ازم دور شد. مهدی دست به کمرش زد 

جوری میشد یعنی تو دردسر اینهاش رو ریز کرد؛ وقتی و چشم
 :بودم. پرسیدم

 !کنی؟جوری نگاه میچی شده؟ چرا این -
 بری که دختر سوار کنی؟ماشین من رو می -
 .دختر سوار نکردم -

بند اس شکل باال اومد و مثل پلیسی که به دستش همراه گردن
 :هام رو بستم که مهدی پرسیدکنه، بهم زل زد. چشمها نگاه میمجرم

 بند مال کیه؟پس این گردن -
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بند، بردن آبروی من جلوی همه بود! در اولین هدف این گردن
کردم. گلوم رو صاف کردم و فرصت باید خودم سر به نیستش می

 :جواب دادم
 .های دوره دبیرستانمسجاد، یکی از دوست - 

گفتم؟! همون موقع ساجده برگشت و مهدی بهم خیره شد. چی باید می
 :نگاه خیره ما روی خودش توضیح دادبا دیدن 

 .کیفم رو فراموش کردم -
اش برای یه رتبه سوم کیفش رو از کنار دستگاه برداشت. حافظه

بند توی دست مهدی افتضاح بود! برگشت بره که چشمش به گردن
 :افتاد و گفت

چقدر دنبالش گشتم! تو البی افتاده  بندم رو کجا پیدا کردی؟ِا! گردن -
 بود؟

بند رو گرفت و های عصبانی من و گیج مهدی، گردنوی چشمجل
 :رفت. مهدی دست به سینه بهم نگاه کرد، ابروش رو باال داد و گفت

 که آقا سجاد از دبیرستانت بود -

 :سرم رو تکون دادم. صداش رو پایین آورد و پرسید
 !بندش در اومده؟کردی که گردنتو ماشین من چیکار می -
 !هیس -
 !؛ من حتی توش فحشم نمیدماشین مقدسهاون م -

 :اش زدم و گفتمبا دست پشت کله
 !هیس! صدات رو بیار پایین -

شدند. مهدی رو به سمت گوشه چند نفر داشتند به دستگاه نزدیک می
داشت، یک بخشی از خلوت البی کشیدم. اگه دهنش رو بسته نگه می

بود که تازه  مشکالت من حل بود. هنوز در حال پردازش اطالعاتی
 :گرفته بود. رو به من با سرزنش گفت

  دیوونه شدی؟! چرا رفتی سراغ اون؟ -
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 .آروم! فعالً به کسی چیزی نگو، حتی به لوکاس -
حتما کالفگی و سردرگمی رو توی صورتم دید که دیگه چیزی 

 :نگفت. بعد از چند ثانیه سکوت گفت
 !کنهوات میمونه؛ بهش بگی کلی دعها میلوکاس مثل مامان -

داد من بودم. دونستم. اونی که همیشه دسته گل به آب میخودم می
 :بارید گفتمهدی با لحنی که سرزنش کمتری ازش می

با خودت چی فکر کردی؟ لوکاس بهت گفت ازش فاصله بگیر، تو  -
 !صاف رفتی تو بغلش

 !مواظب حرف زدنت باش -
دونم یک آرایه ادبی منظورم بغِل بغل نبود، استعاره بود؛ چه می -

  !بود دیگه
 :مهدی دست به سینه به دیوار تکیه داد و پرسید

 در مورد پارتی لواسون بهش چیزی گفتی؟ -
 مثال چی؟ -
  .که با شایان سرش شرط بستیاین -

 :نگران شدم و گفتم
 !نه، الزم نیست بدونه -
فهمه! بهتره االن که چیزی جدی نیست بهش بگی، آخرش که می -
 .داً فاجعه به بار میاد؛ جنگ اول به از صلح آخرهبع

 :منطق حرفش رو نادیده گرفتم و امیدوارانه گفتم
شاید الزم نباشه چیزی بگم؛ خیلی وقته ازش گذشته، حتما یادش  -

 .رفته
امیدوار بودم همه چیز رو یادش رفته باشه. یاد روزی افتادم که به 

حداقل مهدی در مورد  هام رو بستم؛خونمون کشیده بودمش و چشم
دونست. کلمه حماقت برای کارهایی که کرده این حماقتم چیزی نمی

 :بودم، بهترین کلمه بود! مهدی دوباره به حرف اومد
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ذاشتی چرا رفتی سراغ این؟ دختر قحط بود؟! باید حتما دست می -
کنه! ات میرو کسی که قبال حالش رو گرفتی؟ اگه بفهمه، تیکه پاره

 !کنهحمق همچین کاری میفقط یک ا
مهدی حق داشت. کنارش با صورتی در هم به دیوار تکیه دادم. اگه 

خواستم بهش فکر موند چی؟! حتی نمینتیجه میهام بیهمه تالش
  :کنم. مهدی آروم گفت

ولی خداییش اصال بهم نمیایید! من اگه جاش بودم، بهت جواب رد  -
 .دادممی

 :گفتمابروهام رو درهم کشیدم و 
 .چرا؟ هم خوش تیپم، هم خوش قیافه، هم پولدار -
آخی! پولت از باباته؛ بقیه چیزها هم به پول و ژنتیکت ربط داره.  -

های خودت هیچی نداری! اون از تو سرتره؛ همین االن شرکت
  .زیادی بهش پیشنهاد کار میدن

 :با نگاهی به سرتاپام با تأسف گفت
 !معلوم نیست جذب چیت شده -
مون رو اش زدم. با نزدیک شدن لوکاس تکیها دست دوباره پس کلهب

 :رومون ایستاد و پرسیداز دیوار گرفتیم. رو به
 .جا وایسادید؟ االن کالس شروع میشهچرا این -

 :مهدی با لحن جدی از لوکاس پرسید
 !کنی؟اگه مهرداد بهت پیشنهاد ازدواج بده، قبول می -

 :رو به مهدی گفتابروهای لوکاس باال رفت و 
 !این دیگه چه سوالیه؟ چیزی خورده به سرت؟ -

وقتی صورت جدی هردومون رو دید، سر تا پام رو برانداز کرد و 
 :جواب داد

 !نه -
 :به من گفت مهدی خندید و رو
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 !دیدی گفتم -
که یک پس گردنی دیگه نصیبش شد! دنبال لوکاس راه افتادم و 

 :پرسیدم
 چرا؟ -

 :خنده جواب داد مهدی به جاش با
چون احمقی! احمق نبودی اینقدر برا خودت دردسر درست  -

 .کردینمی
جوابش قانع کننده بود. دیگه حرفی نزدم و با حرص به فاصله چند 

  .متری بین خودم و ساجده چشم دوختم

 
 

 

 

 فصل بیست و سوم

 #اویس#

 

گاه مترو بیرون اومدم. زیپ کاپشنم رو محکم بستم و از ایست
هام رو از سرما بهم مالیدم و نگاهم به ماشین گرون قیمتی افتاد دست

خواستم حرکت که حضورش تو این محله عجیب و تو چشم بود. می
 کنم، اما با دیدن کسی که ازش پیاده شد، سر جام متوقف شدم.

ساجده از در کمک راننده و مهرداد از در دیگه پیاده شد. ناامیدی از 
د و وقتی به مغزم رسید، که ساجده به نوک انگشت پام شروع ش

علت سوار ماشین پسر حرف مهرداد خندید. ساجده کسی نبود که بی
ای بشه؛ هیچ پسری هم محض رضای خدا، دختری رو غریبه

رسوند.نمی  
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کردم. بهش روم نگاه میزده اونجا ایستاد بودم و به صحنه رو بهیخ
مونم و جوابش کامال واضح جلوی روم گفته بودم منتظر جوابش می

قرار داشت؛ این بدترین حالت جواب دادن بود! ماشین مهرداد 
 حرکت کرد. ساجده سر چرخوند که بره، اما با من چشم تو چشم شد

رو روی هم فشار دادم.هام و جا خورد. دندون  

رو برگردوندم و به سمت قنادی پا تند کردم. مگه یک جواب نه 
دونستم کدومش ؟! حتی نمی«جواب نه»دادن چقدر کار داشت؟! 

که جوابش نه بود یا نحوه فهمیدنش! یعنی اونقدر ارزش بدتره؛ این
 نداشتم که مستقیم بهم جواب نه بده؟!

، با این حال پام رو تو نجاری بذارم دونستم اگهوارد قنادی شدم. می
هام حتمی بود! اصالً تمرکز نداشتم. پشت دخل قطع شدن انگشت

هام رو مشت کردم. در قنادی باز شد و ساجده وارد؛ نشستم و دست
خواست چی بگه؟! هر چی رو که الزم بود بگه، دیده بودم.دیگه می  

باال آورد و با  زیر ایستاد. سرش رو آروم روی دخل، سر بهرو به
دونست چیکار کرده! با گناهکارها بهم نگاه کرد؛ خودش هم می قیافه

 من و من گفت:

خواستم...من نمی -  

خواستم چیزی بگم که بعداً مکث کرد. دهنم رو بسته نگه داشتم؛ نمی
 پشیمون بشم. دوباره شروع کرد و گفت:

خواستم زودتر بهت بگم!به خدا می -  

قسم نخور! -  

دونستم چجوری...نمی -  

و فهمیدم. الزم نیست چیزی توضیح بدی!ربسه! جوابت  -  

خواستم بهش تندی کنم، هاش برق میزد. نمیاشک توی چشم
خواستم باهاش دعوا کنم اما دست خودم نبود. کاش زودتر نمی
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خواستم عصبانیتم رو سرش خالی کنم. وقتی دیدم قصد رفت؛ نمیمی
و به طرف آشپزخونه رفتم.رفتن نداره، بلند شدم   

ساعت بعد با انگشت سوخته از آشپزخونه بیرون اومدم. نیم
قاسم روی انگشتم ماست گذاشت و خوشبختانه ساجده رفته بود. مش

 من تا بسته شدن مغازه پشت دخل موندم و از جام جم نخوردم.

نزدیک ساعت نه شب، کلید رو توی در آپارتمان کردم. سرم حسابی 
خواستم یک قرص رد و نیاز به یک مسکن داشتم؛ فقط میکدرد می

باال بندازم و بخوابم. بوی قرمه سبزی تا راهروی ورودی میومد که 
کرد.اشتهای آدم رو تحریک می  

در رو آروم بستم که صدای حرف زدن مامان و بابا به گوشم  
 خورد؛ مامان آروم گفت:

م.تونم به تقی بگم! اصال روش رو ندارمن نمی -  

خواد! باید از خداشون هم باشه! بیرون کردن اون رو داشتن نمی -
اس سخته. برای ساجده که دیگه دو تا، تا وقتی ساجده تو خونه

خواستگاری از در و همسایه و فامیل نمیره؛ کسی هم به اویس با 
کنه.اش زن نمیده! اگه به تقی بگی، مطمئنم قبول میاین سابقه  

ز بدترین روز زندگیمه؛ حتی بدتر از روزی رسید امروبه نظر می
 که دستگیر شدم! جواب مامان رو شنیدم:

تونم! قبالً برای هانیه رو انداختم؛ حاال برم چی بگم؟ بگم چون نمی -
خوره، اون دار و اخراجی من نمیهانیه خانم دکتره و به پسر سابقه

هاش پخش شده و آبروش همه جا رفته بده؟!دخترت رو که عکس  

اونقدر کلید رو توی دستم فشرده بودم که جاش سیاه شده بود. امروز 
روز افتضاحی بود! عالم و آدم قصد داشتند من رو دیوونه کنند. اگه 

جوری فکر کرده بود چی؟! شاید به همین خاطر جواب ساجده هم این
کنند، از بقیه جوری فکر میرد داده بود! وقتی پدر و مادر آدم این
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میشه داشت؟ه توقعی چ  

سردردم بیشتر شد. عصبانیتم رو باالخره باید سر یکی خالی 
کردم. وارد هال شدم و کلید رو تکون دادم؛ سر مامان و بابا با می

جلوی  روی من و روی مبلصدای کلید به سمت من برگشت. رو به
 تلویزیون نشسته بودند.

 با صدای بلند گفتم:

 براتون مهم نیست اندازه اونی دوزید، اصالً برید و میخودتون می -
خواد بپوشه هست یا نه؟که می  

 بابا غرید:

بیار پایین! صدات رو -  

ای بود که از بعد از آزاد شدنم از زندان، ازش شنیده اولین جمله
 صورتم گفته بود و همین من رو ای که مستقیم توبودم؛ اولین جمله

کرد. بلندتر داد زدم:تر میعصبانی  

م رو بیارم پایین همه چی درست میشه؟ اول هانیه، حاال صدا -
اس!ساجده؛ اگه جواب نداد چی؟! حتما بعدش عطیه  

ان آروم گفت:های بابا درهم رفت. مامخما  

بابات که چیزی نگفت! -  

داری و به قدره؟! یک چرتکه بر میها براتون همینارزش آدم -
کنی؟!رو حساب می هااندازه عقل و شعور و دهن مردم، ارزش آدم  

اال نبر!ببسه! صدات رو تو خونه من  -  

ذارید آدم برای خودش تصمیم بگیره؟چرا نمی -  

اش سال پیش که خودت برای خودت تصمیم گرفتی، نتیجهسه -
شد؟ سه سال آب خنک خوردن گوشه زندون؟!چی  

کنم کی و با کی ازدواج کنم!ین زندگی منه! این منم که تعیین میا -  

نه تا وقتی زیر سقف خونه منی! -  
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دستم رو به صورتم کشیدم و پرسیدم:«. خونه من»دو بار گفته بود   

اتم؟ مشکل اینه؟!که زیر سقف خونه پس مشکل اینه -  

جواب نداد که سر دردم رو بدتر کرد. مامان هم چیزی نگفت، فقط 
زدم؛ باید زودتر نگران بین من و بابا چشم چرخوند. باید حدس می

زدم! وارد اتاقم شدم و ساکم رو از کمد درآوردم.ها حدس میز اینا  

هدف بابا بیرون کردن من از این خونه بود؛ از روز اول با حرف  
نزدنش سعی کرده بود حالیم کنه، حاال هم با پیشنهاد ازدواج 

اش! حتی اگه یک درصد احتمال داشت بتونم ساجده رو مسخره
اون یک درصد هم پریده بود! اگه راضی کنم، با این حرف بابا 

رفتم مشکل همه حل میشد!می  

صدای پای مامان رو شنیدم که دم در اتاقم ایستاد. با دیدن ساک 
 گفت:

، تو چرا جوش میاری؟!بابات یک چیزی گفت -  

چشمش به ساکم بود که هر لحظه یک تیکه لباس بهش اضافه میشد. 
 جواب دادم:

ازه کافی همه چیز رو فهموند.به اند از روز اول هدفش همین بود. -  

بار بشین باهاش درست حرف بزن. اونم خیر و صالحت رو یک -
خواد!می  

ام الی زیپ گیر کرد؛ زیپ ساک رو محکم کشیدم که انگشت سوخته
خواستم جوابش رو بدم، اما با دردش بدتر از سر دردم نبود! می

نبود! حریف هر های لرزونش ساکت شدم؛ تقصیر اون دیدن مردمک
زق انگشتم رو نادیده گرفتم. به  -کی میشد، حریف بابا نمیشد. زق

 سمت در اتاق راه افتادم که پرسید:

  وایسا شام بخور. کجا میری این وقت شب؟!کجا؟! اقالً  -

لرزید. بین من و بابا گیر کرده بود. حقش نبود نگران یه صداش می
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 پسر سی ساله باشه. آروم گفتم:

خونه مونس، نگران نباش.میرم  -  

*** 

دست فرزاد روی بازوم نشست و اشاره کرد گوشی صداگیر رو 
و پرسیدم:دربیارم. گوشی و عینک نجاری رو درآوردم   

چی شده؟ بار رسید؟ -  

یکی دم در کارت داره. -  

از پشت دستگاه بیرون اومدم و ساجده رو دم در نجاری دیدم. با 
سید:احتیاط یک قدم جلو اومد و پر  

چند دقیقه وقت داری؟ -  

رسید تازه از دانشگاه برگشته. عصبانیتم بعد از چهار به نظر می
روز خوابیده بود، اما هنوز از دستش دلخور بودم. کوتاه جواب 

 دادم:

االن سرم شلوغه. -  

 فرزاد نگاه کنجکاوش رو به من دوخت و گفت:

خوره.برنمیای نداره. چند دقیقه به جایی مشتری عجله -  

جوری بهش نگاه کردم که دیگه جرات اظهارنظر نداشته باشه. 
شونه باال انداخت، صداگیر رو روی گوشش گذاشت و به سمت یکی 

ای نبود! به ها رفت. ساجده هنوز منتظر بود. ظاهرا چارهاز دستگاه
 ته نجاری اشاره کردم و گفتم:

بیا تو. -  

حرف نزنیم؛ وگرنه به گوش های محله بهتر بود جلوی چشم و گوش
رسوندند و دیگه نمیشد جمعش کرد. ته نجاری کنار انبار، یم بابا می

میز بود که حکم آشپزخونه رو داشت. کنارش یه شیرآب و یک 
سینک کوچیک قرار داشت و روی میز کتری برقی، انواع چایی و 
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های مختلف قرار داشت.بیسکوییت  

 وقتی به میز نزدیک شدیم، پرسید:

مونی؟گفت چند روزه خونه نرفتی؟ کجا میعمه می -  

کتری رو برداشتم و آب کردم. اینجوری مجبور نبودم بهش نگاه 
 کنم. کوتاه جواب دادم:

خونه مونس. -  

 جوابی که تحویل مامان هم داده بودم! ساجده گفت:

ش نرفتی. البته به عمه چیزی نگفته.مونس گفت پیش -  

ه کتری رو زدم. این مدت یا تو قنادی نفسم رو بیرون دادم و دکم
خوابیده بودم یا توی نجاری. یه بار خونه مونس دوش گرفته بودم. 

کمرم هم به خاطر خوابیدن روی تخت چوبی نیم ساخته داخل 
کرد. پرسیدم:نجاری درد می  

خوای؟ چرا اومدی اینجا؟چی می -  

شش نکنه مامان چیزی از دعوا بهش گفته بود! اگه چیزی به گو
بخشیدم! نگران پرسیدم:رسید، هیچ وقت بابا رو نمیمی  

در مورد دعوا چیزی شنیدی؟ -  

گفت از عمه گفت با حاج یوسف دعوات شده. نگفت سر چی. می -
 وقتی برگشتی، حاج یوسف مدام گیر میده.

دونست. سرش رو پایین بازم جای شکرش باقی بود که چیزی نمی
 انداخت و گفت:

دادم. قبل از شتباه کردم. باید زودتر جوابت رو میدونم من امی -
گشتم کهاینکه ... منظورم اینه که ... همش دنبال راهی می  

 بعد از کمی مکث ادامه داد:

دونستم چجوری بهت بگم. اونقدر دست دست کردم که راستش نمی -
 خودت آخرش
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 سرش رو باال آورد و ادامه داد:

خواستم اینجوری بفهمی.خواستم اینجوری بشه. نمینمی -  

ه تو رو با اون آدم ببینم و بفهمم جوابت چیه؟کچجوری؟  -  

هایی بهم نگاه کرد که باالخره گناه چیزی نگفت. فقط مثل بچه
گردن گرفته بودند. همین که  شکستن گلدون عتیقه مادرشون رو

فهمیده بود اشتباه کرده و پشیمونه، کافی بود. دیگه توقعم از دنیا 
کمتر و کمتر میشد. صدای دکمه کتری برقی بلند شد و  داشت

 سکوت دنباله دار بینمون رو شکست.

های شسته رفتم و دوتا رو برداشتم. چشمم رو از چایی به سمت ماگ
خشک و دارچین گرفتم. نه حوصله چایی گذاشتن داشتم و نه 

ها رو پر کردم. زیر ای برداشتم و لیوانانگیزش رو. چای کیسه
ها زل زده بود و قصد بهش نگاه کردم. در سکوت به لیوانچشمی 

 رفتن نداشت.

اش رو روی زمین گذاشت و روی ها رو گرفت، کولهیکی از لیوان
رسید. معلوم بود میز نشست. خسته به نظر می صندلی نزدیک

ای داره که هنوز مونده. به لیوان تو دستش زل زد و لب حرف نگفته
 باز کرد:

ه آزاد شدی، برام نامزد قبلی هانیه بودی. تمام مدت از روزی ک -
نگاهم بهت مثل شوهر خواهری بود که سالها پیش طالق گرفته. 

ای بهت نگاه کنم.تونستم جور دیگهاس اما نمیدونم احمقانهمی  

 گلوش رو با یه قلپ چایی تر کرد و ادامه داد:

تنت نداره. خواستم بدونی که جواب منفیم ربطی به زندان رفمی -
ای بهت نگاه کنم.تونم جور دیگهمشکل اینه که من نمی  

تونستم حرفی بزنم. منتظر حرفی از جانب من، بهم نگاه کرد. نمی
احساس آدم که عقل و منطق سرش نمیشد. حاال هر چقدر هم که 
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سعی کنی با عذر و بهانه توجیهش کنی. وقتی که سکوتم رو دید، 
برد.دوباره لیوان رو به لبش   

تونستم کنار ساجده تصور کنم، به جز اون می ای روهر کس دیگه
خورد؛ نه سر و وضع و ریخت و پسر! هیچ چیزش به ساجده نمی

ای که اون روز داشت. حتی ادبانهاش، نه اخالق و رفتار بیقیافه
تصورش هم کنار ساجده خنده دار بود. باالخره سکوت رو شکستم و 

 پرسیدم:

ونه؟دپدرت می -  

 خوشحال از باز شدن سر صحبت پرسید:

چی رو؟ -  

در مورد همین پسره؟ -  

خواست اسمش رو بیارم. سرخ شد و سرش رو پایین حتی دلم نمی
 انداخت. بعد از چند ثانیه آروم گفت:

ها نه. فعال قراره به کسی نگیم تا یک راهی برای گفتن به خانواده -
 پیدا کنیم.

که کلی مانع سر راهشونه. هیچ چیز  دونستندپس خودشون هم می
فهمیدم چرا خورد. نمیمهرداد به خونواده دایی یا حتی ساجده نمی

اون رو انتخاب کرده! بدون اینکه خودم بخوام، سوالم از دهنم بیرون 
 پرید:

از بین این همه آدم، چرا اون؟! کسی که یک زمین تا آسمون  -
اش اشتراکی نداری!باهات فرق داره! کسی که یک سر سوزن باه  

مگه دوست داشتن همین نیست؟! اینکه آدمی پیدا میشه که با وجود  -
خوای کنارش باشی.ها، باز هم میتمام تفاوت  

دوست »و « عالقه»گفت. واضح حرف از هاش دروغ نمیچشم
کرد. معنی حرفش زده بود و همین من رو خلع سالح می« داشتن
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« دوست داشتن»و « القه داشتنع»فهمیدم! معنی رو خیلی خوب می
فهمیدم. من هم علی رغم همه چیز، حتی رو خیلی خوب می

ام ای که با هانیه داشتم، دوستش داشتم. اما افسوس که عالقهگذشته
 بر خالف عالقه ساجده یک طرفه بود.

نگاهم رو به لیوان چایی دادم. عقلم جوابش رو قبول داشت اما دلم 
ست دلم برنمیومد به جز اینکه افسوس نه. متاسفانه کاری از د

بخوره. از طرفی دلم نمیومد جلوش رو بگیرم، چون احساسش رو 
فهمیدم.کامال می  

صدای گذاشتن لیوان روی میز، باعث شد سرم رو باال بیارم. 
اش رو برداشت و گفت:کوله  

دونم سخته اما امیدوارم همه چیز به حالت قبل باید برم خونه. می -
حتی اگه برنگرده، امیدوارم از دستم دلخور نباشی.برگرده.   

توی جیبش برد، یک برگه کاغذ در آورد و گفت: دستش رو  

اس که دنبال همخونه میگرده. های دانشکدهاین آگهی یکی از بچه -
اش هم زیاد نیست. سفارشت رو پسر خوب و قابل اعتمادیه. اجاره

 بهش کردم. بهش زنگ بزن.

برای گرفتنش دراز نکردم، کاغذ رو روی میز  وقتی دید دستم رو
 گذاشت. پرسیدم:

شناسیش؟از کجا می -  

های مهرداده.یکی از دوست -  

ای نداشتم. دوباره سرخ شد. به جز پوچی و ناامیدی احساس دیگه
تونستم هیچ جوابی به ذهنم نمیومد. نه ازش متشکر بودم، نه می

دم. زیر لب خداحافظی عصبانی باشم. فقط تونستم سرم رو تکون ب
اش کرد و بیرون رفت. بلند شدم و برگه کاغذ رو برداشتم. مچاله

 کردم و توی سطل زباله انداختم.
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*** 

هام رو بهم مالیدم و داخلش ها کردم. خسته بودم، کمرم درد دست
کرد و هوای سرد و تاریکی شب هم به بهتر کردن اوضاع کمک می
هاش به جز نگاه کردم که همه چراغکرد. به ساختمون سه طبقه نمی

 چراغ واحدی توی طبقه دو خاموش بود.

گوشیم رو چک کردم تا ببینم پیامی از مهدی حسینی دارم یا نه. 
کم پیداش میشد.   -ساعت نزدیک هشت شب بود. دیگه باید کم 

کنند! فقط امیدوار معلوم نبود تا ساعت هشت توی دانشگاه چیکار می
باشه. چون دیگه طاقت نداشتم شب رو توی نجاری بودم آدم نچسبی ن

 روی تخت سفت چوبی بخوابم.

هام رو به هم مالیدم. زندگی بهم یاد داده بود، غرور، آدم رو به دست
رسونه. با خودم عهدکرده بودم هیچ کمکی رو از ساجده جایی نمی

قبول نکنم اما یک ساعت پیش غرورم رو کنار گذاشته و آگهی 
خانمانی بد دردی و از سطل زباله برداشته بودم. بیمچاله شده ر

گرفتم.بود؛ به خصوص اینکه باید دوش می  

ماشین پژویی کنار ساختمون پارک کرد. پسر جوونی که صورتش 
توی تاریکی کوچه واضح نبود پیاده شد. امیدوار بودم خودش باشه! 

 به سمت آپارتمان اومد. صاف ایستادم و پرسیدم:

؟آقای حسینی -  

خودمم. مهدی صدام بزن. -  

 دست داد و پرسید:

اویس؟ -  

آره. خودمم. -  

با مصطفوی چه نسبتی داری؟ -  

 یک خورده عجیب میزد. با شک و تردید پرسیدم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 438 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

اشم. این دیگه چه سوالیه؟ مگه در مورد من توضیح پسر عمه -
 نداده؟

خواستم امتحانت کنم ببینم خودشی یا نه.چرا. می -  

رو باز کرد. دنبالش به راه افتادم. آدم بدی به نظر خندید و در 
ها، رسید. وارد واحد توی طبقه دو شدیم و با روشن شدن چراغنمی

صورت مهدی رو واضح دیدم. لبخند زد که دو تا چاله روی 
هاش پیدا شد و گفت:لپ  

یا نه؟ اینم خونه. ببین خوشت میاد -  

بالش گم میشد. مهدی با نگاهی به هال خونه انداختم که شتر با 
 لبخندی گفت:

ردیه دیگه. بعد از امتحانا حسش نبود تمیز کنم.خونه مج -  

های هال، سوسک هم پیدا میشه. مطمئن بودم زیر خرت و پرت
 پرسیدم:

ها تموم شد؟کی امتحان -  

 لبخندش محو شد و جواب داد:

یک ماه پیش! -  

گرفت، تا اش رو میهیاد کثیفی زندان افتادم. هر موقع جهان ناخن
کردم. های ناخن رو تو گوشه کنارهای سلول پیدا مییک هفته تیکه

 هال که تعریفی نداشت. نفسم رو بیرون دادم و پرسیدم:

بریم اتاق رو ببینیم. -  

به سمت راهروی کنار آشپزخونه راه افتاد و شروع کرد به توضیح 
ی هم بود و یک دادن درباره خونه. دو تا اتاق توی راهرو رو به رو

ها شدیم که تخت یک سرویس بهداشتی ته راهرو. وارد یکی از اتاق
 نفره داشت. دلم برای یک خواب راحت لک زده بود. توضیح داد:

یک تخت و یک کمد. بقیه چیزها هم مشترکه. تمیزکاری هم  -
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 نوبتیه.

 طعنه زدم:

هر یک ماه یک بار؟! -  

نگاه کرد و گفت: بهش برنخورد. در عوض به ساک توی دستم  

خوای یک روز بهت با ساک اومدی؟ اگه خوشت نیومد چی؟ می -
 وقت بدم، فکرهات رو بکنی.

 ساک رو پایین گذاشتم. روی تخت نرم نشستم و گفتم:

الزم نیست. باید خوشم بیاد. -  

ای نداشتم. مقدار اجاره پایین بود و با حقوقم سازگاری چاره دیگه
و الزم نبود اسباب و اثاثیه بخرم. مهدی  داشت. خونه هم مبله بود

 دست به سینه به در اتاق تکیه داد و گفت:

خوای تحقیق کنی؟ ممکنه قاتل سریالی یعنی اینقدر مطمئنی؟ نمی -
 باشم!

هر چیزی بهش میومد به جز قاتل! قاتل هم بود مهم نبود! من با 
ها زندگی کرده بودم. به حرفش خندیدم و گفتم:قاتل  

ساجده پیشنهاد اینجا رو داده. من بهش اعتماد دارم. -  

ها پرسید:ت و با لحن بازپرساش رو باال گرفچونه  

کنی؟ به هم نزدیکید؟ا اسم صداش میساجده؟ چرا ب -  

کرد و ادامه داد:های باریک شده بهم نگاه میبا چشم  

نکنه بهش نظر داری؟ -  

ت باید بپاد تو فعال که سیب سرخ نصیب دست چالق شده. دوست -
 گلوش گیر نکنه.

ت:هاش گشاد شد و با خوشحالی گفچشم  

ده؟!دونی؟ در مورد مهرداد و ساجون میتو در موردش -  

 دستم رو روی پتو کشیدم و پرسیدم:
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آره. مگه قضیه سکرته؟ -  

تهدیدم کرده به کسی نگم. آخ جون! بذار برم چای بذارم و بیام با  -
یم. این مدت اینقدر این راز رو تو هم مفصل در موردش حرف بزن

 خودم نگه داشتم غمباد گرفتم.

شد گفت:یطور که از در اتاق دور مهمون  

رفتم.گجوری مچشون رو ذار کتری رو بذارم و بیام بهت بگم چهب -  

از انتخابم پشیمون شدم. پتو و تخت گرم و نرم گولم زد. از این به 
گوش بدم! عذابی باالتر از بعد مجبور بودم به شاهکارهای مهرداد 

این بود؟! صداش هنوز از توی آشپزخونه میومد. به پشت روی 
تخت دراز کشیدم. باید بین تخت گرم و نرم و گوش ندادن به مهدی 

از  کردم. تصمیم من مشخص بود! هندزفری رویکی رو انتخاب می
 جیب ساکم درآوردم و برای مخترعش فاتحه فرستادم.

*** 

شونه و سرم گذاشتم و در حال بستن ساعت گفتم: گوشی رو بین  

ه راه میفتم، میام سمت خونه.یکی دو ساعت دیگ -  

 صدای مامان توی گوشم پیچید:

. مثل دفعه پیش نشه. حتما بیا.امشب همه جمعند -  

 صداش رو پایین آورد و با لحن دلجویانه گفت:

از دست باباتم دلخور نباش. -  

ها بیرون اومدم. دلخورم راهروی بین اتاقنفسم رو بیرون دادم و از 
رفتم. ای بود، امروز هم نمیای نداشت. اگه چارههم بودم، فایده

دم، ادامه حرفش رو گرفت:مامان که دید جوابی نمی  

باهاش حرف زدم. عصبانیتش خوابیده. اصال برگرد خونه! دیگه  -
 کاریت نداره.

.ترماینجوری راحت مسئله، بابا نیست. من -  
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 صدای عصبانی بابا از پس زمینه شنیده شد:

رسه. معلوم نیست تو اون تر به الواتیش میآره! تنهایی راحت -
کنند.خونه دارند چه غلطی می  

صدای بابا دورتر شد. معلوم بود مامان ازش فاصله گرفته. صدا 
 بسته شدن دراومد و مامان پشت بندش گفت:

جوری بهونه گیر. نگرانیش رو اینتقصیر بابات نذار. پیر شده و  -
 نشون میده.

هام رو روی هم سابیدم. چیزی هام رو بستم و دندوننگرانی؟! چشم
 نگفتم تا اوضاع بدتر نشه. مامان پرسید:

ای که گرفتی چجوریه؟حاال این خونه -  

وسط هال ایستاده بودم که امروز از تمیزی برق میزد. روی اپن 
چیده شده بود و بوی خورش قیمه و سبزی آشپزخونه سه تا قابلمه 

 همه جا رو برداشته بود. جواب دادم:

.جای بدی نیست. میشه زندگی کرد -  

ایت چی؟ آدم بدی نیست؟ اهل خالف مالف نیست؟هم خونه -  

به مهدی نگاه کردم که با پیش بند و کاله آشپزی مشغول خرد کردن 
 خیار برای ساالد شیرازی بود. جواب دادم:

در و مادر اون باید نگران باشند که با یک خالفکار هم خونه پ -
 شده.

 اون ور خط فقط سکوت بود. برای خاتمه گفتم:

تم.من یکی دو ساعت دیگه راه میف -  

مواظب خودت باش. خداحافظ. -  

گوشی رو قطع کردم و به سمت آشپزخونه رفتم تا یک لیوان آب 
رسیدم:بخورم. به خیارهای خرد شده نگاه کردم و پ  

رسند؟پدر و مادرت کی می -  
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دستش رو گاز زد و جواب داد: مونده خیار تویباقی  

های قبل دعوتم رو رد کردم این بارم مثل دفعههمین االنا. فکر می -
ظاهراً این بار قراره بیاند.کنند اما می  

 در قابلمه قیمه رو برداشتم و گفتم:

عجب بویی! -  

اس.کوچه ستوران سردست پخت آقا اصغر، آشپز ر -  

خواستم دیرتر به خونمون برم اما با اومدن پدر و مادر مهدی، می
 مجبور بودم زودتر از خونه بیرون بزنم. لیوان رو شستم و گفتم:

م راه میفتم.ک -منم کم  -  

با صدای آخش برگشتم. دستش رو بریده بود. به گوجه و پیازهای 
 خرد نشده اشاره کرد و گفت:

فتن، اینا رو خرد کن!قبل از ر -  

 وقتی نگاه خیره من رو دید، پرسید:

کنی؟جوری نگاه میچیه؟ چرا این -  

دی که اینا بیفته گردن من؟مطمئنی عمدی نبری -  

 صندلی رو عقب کشید، نشست وگفت:

نه بابا! یک کم استرس دارم. -  

 چاقو رو برداشتم و گفتم:

یان خواستگاریت؟استرس چی؟ مگه دارند م -  

اش نگاه کردم. شروع تیکه گوجه دهنم گذاشتم و خندیدم. به قیافهیک 
کرد به جویدن ناخنش. ظاهرا قضیه جدی بود! حدسم رو به زبون 

 آوردم:

به خاطر اینکه پدر و مادرت طالق گرفتند و قراره با هم سر یک  -
 میز بشینند، استرس داری؟

 شونه باال انداخت و گفت:
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شینند.هم سر یک میز می از طالق با دفعه اولشون نیست که بعد -  

پس مشکل چیه؟ -  

ها جواب نداد. من هم دیگه اصرار نکردم و به خرد کردن گوجه
ادامه دادم. چند دقیقه بعد، صدای زنگ در بلند شد و مهدی ترسیده 

به در نگاه کرد. انگار امروز یک چیزیش میشد! بلند شد و با نگاهی 
 به پیش بندش گفت:

آماده نشدم.ای وای!  -  

کنم. تو برو آماده شو.من در رو باز می -  

ها دوید. مگه پدر و مادرش چقدر وحشتناک با سرعت به سمت اتاق
بودند؟! در رو باز کردم و با خانم جوونی مواجه شدم. حدس زدم 

 همسر پدرش، نجال، باشه. سالم کردم. داخل شد و پرسید:

مهدی کو؟ -  

د.داره آماده میشه. بفرمایی -  

خواستم در رو ببندم که گفت:می  

میاد باال. در رو نبند. نامزدم داره -  

مهدی بیرون اومد و سالم و احوالپرسی کرد. وقتی اون خانم رو 
خورد صدا کرد، ابروهام از تعجب باال رفت. بیشتر می« مامان»

خواهرش باشه. وقتی نامزد مادرش وارد شد، تعجبم به حد اعال 
زد!سال بزرگتر از من میرسید. فقط چند   

من یه گوشه ایستاده بودم و به این خانواده عجیب و غریب نگاه 
کردم. تعجبی نداشت که مهدی نرمال نبود! زنگ در دوباره بلند می

شد و این بار پدرش پشت در بود. حداقل این یکی شبیه پدرها به 
رسید.نظر می  

دم زودتر پیازها تنهاشون گذاشتم و به آشپزخونه برگشتم. سعی کر
رو خرد کنم و بیرون بزنم. مهدی ظرف آجیل رو برداشت و 
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ای نشسته بودند جلوشون گذاشت. توی هال دور میز کوچیک شیشه
زدند.و آروم حرف می  

ها رو توی سینی چید. مهدی برای بردن سینی چایی اومد. لیوان
داخل یکیشون برای مادرش چایی سبز و برای بقیه چایی سیاه 

خت. صدای مادرش به گوش رسید که از پدرش پرسید:ری  

نجال رو نیاوردی؟ -  

زایمان کرده. براش سخت بود بیاد. مادرش االن پیششه. تازه -  

 نامزد مادرش که ظاهرا اسمش سعید بود، گفت:

مبارک باشه. -  

 پدرش لبخند زد و جواب داد:

خودم رفته. سالمت باشی. همه میگن به -  

:مادرش با طعنه گفت  

بینم این بار پدر شدن بهت ساخته!می -  

ه.بار بدون جر و بحث رو به روی هم بشینیم هال  بذار یک -  

زن و »زنیم. دارم احوال جر و بحث نیست! داریم حرف می -
پرسم.رو می« اتبچه  

رو محکم و با تمسخر ادا کرده بود. به مهدی نگاه « اتزن و بچه»
آشپزخونه گذاشته بود و باناامیدی کردم که سینی چایی رو روی میز 

کرد. ظاهرا دعوت کردن یک زن و به پدر و مادرش نگاه می
تونستند همدیگر رو شوهر بعد از طالق ایده خوبی نبود. اگه می

گرفتند!تحمل کنند، طالق نمی  

پدرش با عصبانیت گفت:   

فکر کردی خوشم میاد هر چند وقت یک بار رو به روت بشینم و  -
ببینم؟تو رو   

تونی چند دقیقه تحمل کنی؟سرت! نمیاومدی دیدن پ -  
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خواستم بچه رو سقط کنی! اگه اون به خاطر همین بود که می -
انداختی، االن رفتی و بچه رو میدوباری که بردمت دکتر، در نمی

مجبور نبودم هر چند وقت یک بار رو به روت بشینم و به 
ات، بیست و یک ساله خرههات گوش بدم. به خاطر اشتباه مسحرف

 دیدنت رو تحمل کردم!

 دستم رو مشت کردم و جلوی دهنم گرفتم که مادرش گفت:

سقط؟! چطور از این پیشنهادها به نجال ندادی که سر پیری بچه  -
داری نکنی؟ یادته چقدر زجرم دادی؟ یادته چقدر گریه کردم؟ سه 

 ماه اول بارداریم کارم گریه و زاری بود.

گرفتی که هیکلم به هم عاشق بچه نبودی! همش بهونه میتو هم  -
ریزه! تا وقتی اسم طالق اومد، یهویی تصمیم گرفتی بچه دار می

 بشی.

های مهدی رو بگیرم. مادرش بدون هیچ شد جلوی گوشکاش می
ای ادامه داد:مالحظه  

کرد بچه دار بشی سر عقل میای. پیشنهاد مادرت بود. فکر می -
دوست داشتم ریختت رو بعد از طالق ببینم؟ من از  فکر کردی منم
خواستم اما دلم هم نمیومد بندازمش. تقصیر من ننداز! اولشم بچه نمی

فکرت بنداز!تقصیر مادر بی  

پای مادرم رو وسط نکش. همش تقصیر خودته. با بدجنسی بچه  -
رو نگه داشتی تا من رو زجر بدی. تا بعد از طالق هم یک بهونه 

اشی، هر روز من رو ببینی.حتی همین حاال هم دست از بچه داشته ب
بازیت برنداشتی! دیدی رفتم زن جوون گرفتم، تو هم هوس شوهر 

 جوون به سرت زد!

ای که بحثشون ادامه داشت اما من به قدر کافی شنیده بودم. به بچه
هاش رو روی هم فشار کردند، نگاه کردم. لبداشتند سرش بحث می
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تونستم پدر و مادرش داشت! کاش میشم ازشون برنمیداده بود و چ
رو بیرون کنم! سعید که از خجالت یا شاید هم از عصبانیت سرخ 
شده بود، بلند شد و سعی کرد مادر مهدی رو با خودش از خونه 

 بیرون ببره.

کردند و زنده موندن و به پدر و مادرش هنوز هم داشتند دعوا می 
انداختند. نتیجه تمام همدیگه میدنیا اومدن مهدی رو گردن 

مرد، هاشون هم این بود که اگه مهدی قبل از به دنیا اومدن میحرف
تر بود!زندگی هردوشون راحت  

خوشبختانه سعید هر دوشون رو با خودش از خونه بیرون برد. 
وقتی در بسته شد، سکوت ترسناکی کل واحد رو گرفت. مهدی 

کرد! تر مییز رو ترسناکزد که همه چساکت بود و حرف نمی
باالخره بعد از حدود یک دقیقه نفس عمیقی کشید و با اشاره به 

ها گفت:قابلمه  

تا یک هفته غذا داریم! -  

حالت خوبه؟ -  

ها شد و به سمت میز توی هال رفت و مشغول جمع کردن بشقاب
 گفت:

فعه اولشون نیست. دعوای آخرین جشن تولدم، بدتر از این بود.د -  

لرزید. به سمتش رفتم و دهنش رو با صدا قورت داد. دستش میآب 
 گفتم:

بذار من جمع کنم. -   

ای داشت! زد. عجب پدر و مادر نمونههاش برق میاشک توی چشم
ها رو ول کرد و به سمت سرویس بهداشتی رفت. چند دقیقه بشقاب

بعد، صدای زنگ در دوباره بلند شد. امیدوار بودم پدر و مادرش 
نباشند؛ وگرنه خودم از خجالتشون درمیومدم. خوشبختانه دوستش 
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 لوکاس پشت در بود.

 با دیدن هال خالی گفت:

کنند. تا حاال های پیش کنسل میدونستم مثل دفعههنوز نیومدند؟ می -
 چند بار دعوتشون کرده و هر بار بساط همین بوده.

تکون دادم  ای که شاهدش بودم، سرم رو با تاسفبا یادآوری صحنه
اش میده و با لحنی دکتری که خبر مرگ مریضی رو به خانواده

 گفتم:

ند.کردند. اومدند و زود رفتد اینبارم کنسل میبهتر بو -  

اینقدر بد بود؟! -  

! باید بهشون مدال بدترین پدر و مادرها رو بدند.افتضاح -  

مگه چی شد؟ االن مهدی کجاست؟ -  

 صداش رو پایین آورد و گفت:

نکنه بهش گفتند پدر و مادر واقعیش نیستند؟ -  

ر واقعیش نبودند، وضعش بهتر بود.اگه پدر و ماد -  

 با اشاره به راهرو ادامه دادم:

کنه. یکیمون باید پیش بمونه تا احتماال تو دستشویی داره گریه می -
تونی بمونی، باید کار دست خودش نده. من جایی دعوتم. اگه نمی

 کنسل کنم.

لت راحت! من هستم. برو به کارت برس.خیا -  

وضعیت چیزی نبود که با حرف زدن من درست بشه. تنهاشون 
ه مهدی و خونه خودمون رو گذاشتم و بیرون اومدم. فاصله بین خون

پیاده رفتم. هنوز از چیزی که شاهدش بودم شکه بودم. نیاز داشتم 
ه بود.فکر کنم. چیزی که دیده بودم حسابی ذهنم رو به هم ریخت  

به محض اینکه در آپارتمانمون باز شد، مامان بغلم کرد. وارد هال  
شدم و بابا رو دیدم که با اخم سالم کرد. مامان با نگرانی بین من و 
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بابا چشم چرخوند. بخشی از دلگیریم از بابا با دیدن پدر مهدی از 
بین رفته بود. قصد بابا بیرون کردن من از خونه بود، نه کشتنم! 

ین هم خودش یه نعمت محسوب میشد. لبخند زدم و جوابش رو هم
 دادم.

مامان که خیالش راحت شده بود، به سمت آشپزخونه رفت. پشت 
سرش وارد آشپزخونه شدم تا چایی بریزم. به مونس سالم کردم و 

 روشنک رو بغل گرفتم. مامان در ادامه غیبتش با مونس گفت:

رش سر به راه بشه.ه شوهمنم بهش گفتم بچه بیاره بلک -  

 تلخ خندیدم که مامان به سمت من سر چرخوند و گفت:

چی شد؟ -  

قط این بدترین پیشنهادی بود که تو عمرم شنیدم.هیچی. ف -  

تو کارهای زنونه دخالت نکن. برو پیش بابات بشین بلکه دلخوری  -
.بینتون از بین بره  

 لپ روشنک رو بوس کردم و بهش گفتم:

اتاق قبلیم رو نشونت بدم دایی؟ کلی اسباب بازی خوای بریم می -
 توش دارم.

برو پیش بابات بشین. -  

وقت زیاده! -  

بدون توجه به اصرار مامان به سمت اتاقم رفتم. هنوز برا نشستن و 
 حرف زدن کنار بابا آماده نبودم.

 

 

 

 فصل بیست و چهارم

 #ساجده#
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مالیدم و در ظرفی رو هام رو بهم هوای پارک نسبتا سرد بود. دست
که توش کوکو بود، باز کردم. پارک نسبتا خلوت بود. به جز یک 

ها خوابیده بود، کسی توی پارک مرد مسن که روی یکی از نیمکت
 دیده نمیشد. با دیدن مهرداد که داشت نزدیک میشد، لبخند زدم.

دو سه روز بود درست و حسابی ندیده بودمش. به محض اینکه بهم 
وشیش رو تکون داد و پرسید:رسید، گ  

چیکار داشتی گفتی بیام؟ -  

 به ظرف کوکو اشاره کردم و گفتم:

ناهار آوردم. خودم درست کردم. -  

 لبخند زد و کنارم روی نیمکت نشست. پرسیدم:

ناهار خوردی؟ -  

ها برم. بذار پیام بدم بگم نمیام.خواستم با بچهینه. م -  

بودم. گفته بودم حالم خوب نیست من هم محیا و مهرزاد رو پیچونده 
ها خورم. وقت عذاب وجدان داشتن نبود! از این موقعیتو ناهار نمی

کم پیش میومد. در ظرف خیارشور و گوجه رو باز کردم. تازه از 
 بربری کنار دانشگاه نون گرفته بودم و داغ داغ بود.

ه توی این مدت با اینکه صبح تا شب با همدیگه کالس داشتیم اما ب
تونستیم دو دقیقه با هم حرف بزنیم یا کنار هم بشینیم. سختی می

پارک تا دانشگاه چهار دقیقه فاصله داشت و از هر فرصتی که میشد 
کردیم. بدشانسی این بود که محیا هم برای دیدن همدیگه استفاده می

این روزها رگ دوستیش گل کرده بود و هر روز من رو بعد از 
تونستم با مهرداد برم و بیام.رسوند. حتی نمیها به خونه میکالس  

 مهرداد گوشی رو کنار گذاشت، یک لقمه گرفت و به شوخی گفت:

مونم؟اینو بخورم زنده می -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 450 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

آره. قهوه قجری که نیست! -  

تر شد و گفت:لبخندش پر رنگ  

بعضی وقتا با خودم میگم باید به همه بگیم و خودمون رو خالص  -
تونم تونیم هم رو ببینیم. اما وقتی نمیتر میتکنیم. اینجوری راح

جوری بهتره.واکنش بقیه رو پیش بینی کنم، میگم فعال همین  

فهمیدم. اگه عکسی از مهمونی لواسون پخش نشده منظورش رو می
خواستم واکنش بقیه به تر بود. حتی نمیبود، همه چیز راحت

با هم که به های دانشکده رو مجسم کنم. مامان و باخصوص بچه
 کنار! بابا سایه مهرداد رو با تیر میزد.

هنوز حتی یک ماه هم نشده بود. اشکالی نداشت بیشتر منتظر 
 بمونیم. به همین خاطر گفتم:

جوری بهتره.ای ندارم. اینمن عجله -  

لقمه رو قورت داد. از تو جیبش جعبه کادوی کوچیکی رو درآورد 
 و گفت:

بگیرش. -  

به چه مناسبت؟ -  

کنه.مون کمک میت نداره. به مخفی نگه داشتن رابطهمناسب -  

درش رو باز کردم. یه زنجیر طال بود. پرسشی بهش نگاه کردم که 
 توضیح داد:

تا حاال هر کی فهمیده، به خاطر گردنبندت بوده. مگه نگفتی قفلش  -
 خرابه؟

 خندیدم. زنجیر رو برداشتم و گفتم:

ممنون. -  

دنبند از گردنم توی آشپزخونه افتاده بود. اگه امروز صبح دوباره گر
خرید، خودم تصمیم داشتم زنجیر رو تعمیر کنم. اومدم مهرداد نمی
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هام، ورودیکادو رو توی کیفم بذارم که چشمم به مینا، یکی از هم
افتاد. چند متر دورتر پشت مهرداد، رو به روی پسری که صورتش 

رچین! بدترین کسی که دیدم، ایستاده بود. مینای خبرو نمی
تونست ما رو ببینه!می  

 سرم رو دزدیدم و گفتم:

یم.به خشکی شانس! باید زودتر بر -  

 مهرداد هم مثل من سرش رو دزدید و پرسید:

چی شد؟ -  

خواست پشت سرش به پشت سرش به مینا اشاره کردم. مهرداد می
 رو ببینه که هشدار دادم:

ده.مینگاه نکن! صورتمون رو تشخیص  -  

سریع در ظرفها رو گذاشتم. داشتند این طرف میومدند. با پچ پچ 
 گفتم:

برو قایم شو. زود باش. بدو! -  

های کاج که شاخ و برگ مهرداد بلند شد و به سمت یکی از درخت
داشت، رفت و پشتش قایم شد. من هم همه چیز رو توی کیفم ریختم 

ه بودند. چند تا از و به همون سمت دویدم. خوشبختانه ما رو ندید
های درخت رو پس زدم تا بهتر بتونم مینا و اون پسر رو شاخه

 ببینه. پسر آشنا بود. با پچ پچ پرسیدم:

اون بهنام کاظمی نیست؟! -  

مهرداد کنارم خم شد تا هم قد من بشه. بوی افترشیوش زیر بینیم 
ها نگاه کرد و گفت:خورد. از الی شاخه  

کنه. انگار به جز ما بقیه هم ه دختره رو میچرا! فریماه بفهمه کل -
کنند.از این پارک برا مالقات مخفیانه استفاده می  

بهش چشم غره رفتم و به مینا نگاه کردم که سرش رو پایین انداخت 
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کرد. گردن کشیدم تا و دستش رو زیر چشمش کشید. ظاهرا گریه می
باهاش  بهتر ببینم. بهنام بهش نزدیک شد و شروع به حرف زدن

داد. مهرداد گفت:کرد. ظاهراً داشت دلداریش می  

عجب آتویی! این کاظمی یک -  

هفت خطه به تمام عیاره. بخواد غلطی بکنه، حسابی حالش رو  
گیرم.می  

تر شد و سرش رو رو به روی صورت مینا بهنام به مینا نزدیک
 هام گشادخواد چیکار کنه، چشمگرفت و جلو برد. وقتی فهمیدم می

های درخت رو رها کردم تا جلوی چشممون رو بپوشونه. شد، شاخه
صورتم گر گرفت. صدای آخ مهرداد در اومد. شاخه تو چشمش 

اش کشید و گفت:خورده بود. دستش رو به چشم سرخ شده  

زنی؟ به خاطر سانسور بهنام یک غلطی کرد، تو چرا من رو می -
 کردن، زدی چشمم رو کور کردی!

کردم و راه افتادم. دیگه پام رو تو این پارک  پشت چشم نازک
ذاشتم! این جا، جای این کارها نبود! مهرداد دنبالم راه افتاد و نمی

 پرسید:

کجا بریم ناهار بخوریم؟ -  

 با حرص جواب دادم:

گردیم دانشکده.هیچ جا! برمی -  

با دست خودم رو باد زدم و به بهنام فحش دادم. مردک وقت نشناس! 
آورد! ناهارم رو کوفتم این اداها رو یک جای دیگه در می ذاشتمی

 کرد. به سمت خروجی پارک به راه افتادم. مهرداد پرسید:

خوای بریم تو ماشین من؟ همین نزدیکی پارکه!می -  

الزم نکرده! -  

اش از پشت سرم بلند شد. به خاندان بهنام فحش دادم و صدای خنده
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رفتم گفتم:میدر حالی که به سمت در دانشگاه   

تر فاصله داشته باش.همراه من نیا. پنج م -  

صدای خنده مهرداد بلندتر شد. به سمت سلف به راه افتادم و سعی 
 کردم اتفاق چند دقیقه پیش رو از ذهنم پاک کنم.

*** 

ام گذاشتم و به حسن داوودی و محیا نگاه کردم دستم رو زیر چونه
کاری بودند و بدون هیچ مخفیکه وسط البی رو به روی هم ایستاده 

زدند. حسرت یک گفتگوی درست و حسابی با با هم حرف می
مهرداد به دلم مونده بود. مهرزاد هم کنار من به صندلی تکیه داده 

خواد بره، حرف بود و در مورد اینکه تعطیالت عید رو کجا می
 میزد.

جمعه بعد از ناهار نصفه و نیمه هفته گذشته، مهرداد پنج شنبه و 
جواب تلفنم رو سرسری داده بود و اصالً ندیده بودمش. حتی یک 
بار صدای یک دختر رو کنارش شنیدم. امروز هم که شنبه بود و 

های آویزون دم به دقیقه خواستم مثل آدمدانشگاه نیومده بود. نمی
 بهش پیام بدم.

محیا از حسن داوودی خداحافظی کرد و کنار من نشست. مهرزاد 
رو برداشت، به سمت محیا خم شد و گفت: اشتکیه  

عروسی افتادیم بینم که یکمی -  

 محیا با جدیت جواب داد:

زنند، یعنی قراره با هم ازدواج مگه وقتی دو نفر با هم حرف می -
 کنند؟

 مهرزاد خندید و گفت:

زنند، یعنی یک خبری وقتی دو نفر روزی چند بار با هم حرف می -
 بینشونه.



 

 

 WWW.98IA3.IR 454 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

.ما نیست خبری بین -  

ته.اون بنده خدا که دلش گیر پیش -  

پروا بود و ها رو به محیا بگم اما مهرزاد بیمن جرات نداشتم این
هام رو فشردم و به محیا نگاه زد. لبهمیشه رک حرفش رو می

 کردم که جواب داد:

من که تا وقتی کسی جلوم زانو نزنه و درخواست ازدواج نکنه،  -
م.گیرحرفش رو جدی نمی  

ده بهت عالقه داره.تارهای حسن داوودی نشون میتموم رف -  

عالقه داشتن دلیلی بر این نیست که قراره چیزی اتفاق بیفته. حتی  -
. االن مثل عاشق بودن هم دلیل بر اینکه دو نفر ازدواج کنند نیست

صد سال پیش نیست که تا یک پسر چشمش به دختر افتاد فرداش 
صد جور رابطه وجود داره. همین مهرداد بره خواستگاری. االن 

داد دخترهایی که باهاش دیدمشون از دستم سعادت رو ببین. حتی تع
 در رفته. مطمئنم به همشون گفته دوستشون داره.

وارفته به محیا نگاه کردم. این مدت اینقدر تمرکزم روی خودم و 
. اش فراموش کرده بودممهرداد بود که همه چیز رو در مورد گذشته

ها گشته بود. حتی چیزی در مورد اون مهرداد قبل از من با خیلی
دونستم.الدن مرموز هم نمی  

ای در مورد هیچ حرف دیگه«. عالقه داره»مهرداد فقط گفته بود 
 نوع رابطه نزده بود. مهرزاد جواب داد:

این هم یک حرفیه! باز این بهنام جنتلمنه که هنوز با یک نفر  -
گرده.می  

ی که اشاره کرده بود، نگاه کردم. بهنام و فریماه داشتند با هم به جای
خندیدند. با چشم دنبال مینا گشتم که یک گوشه زدند و میحرف می

. نفسم رو بیرون دادم و سردرگم کردالبی با حسرت بهشون نگاه می
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 به رو به روم خیره شدم.

 محیا گفت:

وم نباید حساب کدهمشون سر تا ته یک کرباسند. رو حرف هیچ -
 باز کرد.

هاش رو بهم زد مهرزاد که انگار تازه چیزی یادش اومده بود، دست
 و گفت:

های صبحش رو دیدید؟اد شد، پستراستی حرف مهرد -   

های جدید پیج های صبح؟! مهرزاد گوشیش رو درآورد و پستپست
خواست بقیه مهرداد رو نشون داد که من هنوز ندیده بودم. دلم نمی

دتر من ازش خبر داشته باشند! با صدای ضعیفی پرسیدم:زو  

فالوش کردی؟ -  

آره. سه ملیون فالوئر داره. -  

 محیا با پوزخند گفت:

ای هست؟!حاال مگه چه تحفه -  

هام رو روی هم فشار دادم و به عکس مهرداد نگاه کردم که توی لب
 عکسیک تبلیغ، کنار یک دختر ایستاده بود. بیشتر از یک دونه 

 دوتایی داشتند. مهرزاد گفت:

بندم االن سراغ این دختره رفته. چقدر بهم دیگه میاند. شرط می -
 نگاه کن! ببین با کیمیا هم عکس داره.

های تبلیغاتی زیاد بود. کیمیا و اون دختری که اعصابم تعداد عکس
ها ها کنارش بودند. از دیدن عکسریخت، تو بیشتر عکسرو بهم می

د شد. به بهونه دستشویی بلند شدم و توی یک گوشه خلوت حالم ب
 البی، شماره مهرداد رو گرفتم.

 صداش از جای شلوغی میومد. آهسته پرسیدم:

کجایی؟ چرا دانشگاه نیومدی؟ -  
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مدیم بیرون شهر.با گروه عکس برداری او -  

امروز نمیای دانشگاه؟ -  

کشه.نه احتماال تا فردا طول می -  

هام رو روی ای مهرداد رو صدا زد. دندوندخترونهصدای ظریف 
خواستم بفهمه حسودی خواستم بپرسم کیه. نمیهم فشار دادم. نمی

کنه. مهرداد گفت:می  

ده. اگه زنگ زدی و من باید برم. اینجا کال خیلی خوب آنتن نمی -
 برنداشتم، به خاطر آنتنه.

طع کرد. نفسم رو اون صدا دوباره اسم مهرداد رو بلند گفت. سریع ق
با شدت بیرون دادم. مهرداد فقط گفته بود بهم عالقه داره. همین! این 

جمله هیچ معنی جانبی نداشت. ظاهراً نباید خیلی رو این قضیه 
کردم.حساب باز می  

های در هم به صفحه تلویزیون زل زده بودم. دو شب بعد، با اخم
نم. عطیه کنارم با تونستم سر کسی خالی کاعصابم خورد بود و نمی

شکست و هانیه مشغول بافتن شال بود. یک صدای بلند تخمه می
چنگ تخمه برداشتم تا خودم رو مشغول کنم. مهرداد سه روز بود 

که برای عکس برداری رفته بود و به خاطر بدی آب و هوا 
 کارشون طول کشیده بود. معلوم نبود فردا تهران باشه یا نه.

هش پیام داده بودم که جواب نداده بود. معلوم نه زنگی، نه خبری! ب
کنه! شانس آورد که نبود اونجا با اون دخترها داره چه غلطی می

، وگرنه تا االن کشته بودمش! حرصم رو سر تخمه خالی تهران نبود
 کردم و محکم فشارش دادم.

شاید من دلم رو زیادی خوش کرده بودم. اصالً از کجا معلوم که 
اهمیت میده. یاد دختر توی عکس افتادم. حتما مهرداد  مهرداد به من

رفت، نه یکی مثل من.در نهایت سراغ اون مدل دخترها می  
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 مامان با خوشحالی گفت:

باالخره ازش خواستگاری کرد. -  

 از افکارم بیرون اومدم و پرسیدم:

کی؟ -  

به صفحه تلویزیون اشاره کرد که داشت یک سلایر آبکی رو نشون 
توضیح داد: داد ومی  

«.دوستت دارم»به دختره گفت  -  

 عطیه گفت:

«.بیا با من ازدواج کن»نگفت «. ارمدوستت د»گفت  -  

 مامان سردرگم پرسید:

مگه فرقیم دارند؟ -  

ازدواج. آره. تا وقتی مستقیم پیشنهاد ازدواج نده، یعنی ازدواج بی -
 تا وقتی پسری امضا رو تو دفتر خونه نزنه، نمیشه رو حرفش

.حساب کرد  

چشمم به هانیه افتاد که بلند شد و بغض کرده به اتاقمون رفت. به 
 عطیه سقلمه زدم. مامان به در اتاقمون نگاه کرد و گفت:

ای شده! قبالً بهتر بود که سنتی چی بگم. عجب دوره زمونه -
کردند.ازدواج می  

 عطیه گفت:

راض نبود. االن انداختند. جای اعتقبال دو نفر رو به زور بهم می -
کنند. اندازه. همه همدیگر رو دفع میهیشکی خودش رو به کسی نمی

ها هم سر و ته درست و حسابی ندارند.این جور رابطه  

هاش به مامان شد که باعث شد من از عطیه مشغول توضیح تئوری
تر بشم. اون فقط یک جمله گفته بود که بهم دست مهرداد عصبانی

باورش کرده بودم و تا تهش برا خودم داستان  عالقه داره و من هم
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. تقصیر خودم بود که از اول تکلیفمون رو روشن نکرده بافته بودم
 بودم.

کرد. بعد از چند روز حتما به من هم مثل دخترهای قبلی نگاه می
رفت. پوزخند زدم. کور زدم و سراغ یکی دیگه میدلش رو می

سر و صرف یک رابطه بی خونده بود! من کسی نبودم که وقتم رو
 ته و موقت بکنم.

کنم. اون رو به خیر و به محض اینکه ببینمش همه چیز رو تموم می
پختم با یه وجب روغن روش تا ما رو به سالمت. آشی براش می

 بدونه آدمی مثل من رو نباید سر کار بذاره.

صبح روز بعد به قیافه آویزون خودم توی آینه دستشویی دانشکده 
و  شدم. با امروز شش روز میشد که مهرداد رو ندیده بودم خیره

تر شد.ام آویزونبینمش. قیافهمعلوم هم نبود کی می  

با صدای الهام و مینا چشم از تصویرم گرفتم. الهام رژ پررنگی رو 
 به مینا داد و گفت:

با ساده بودن که نمیشه کسی مثل او رو طرف خودت بکشی. اون  -
ای که دورش پر دختره. باید سیاست داشته باشی و تجربههم آدمی با 

 زرنگ باشی.

مینا رژ رو گرفت و روی لبش کشید. به رژ کم رنگی نگاه کردم که 
 ها به نظر نرسم، این رژ رو زدهرو لبم بود. برای اینکه شبیه مرده

بودم. دستمال برداشتم و رژ رو پاک کردم. اگه مهرداد من رو 
جوری بخواد! دستمال رو با حرص توی سطل ینخواد، باید هممی

 انداختم و از سرویس بیرون اومدم.

ای از البی به محض خارج شدن، چشمم به مهرداد افتاد که گوشه
هاش نشسته بود. باالخره بعد از چند روز چشمم به جمال بین دوست

خندونش روشن شده بود! نگاهش به من افتاد. با لبخندی بر لب 
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.یزی توی گوشیش نوشتچشمک زد و چ  

 صدای پیامک گوشیم بلند شد. بازش کردم که نوشته بود:

دلت برام تنگ شده بود؟ -  

 جواب دادم:

فه سر خیابون دانشگاه.تا نیم ساعت بیا کا -  

بدون هیچ لبخندی بهش نگاه کردم تا حساب کار دستش بیاد. لبخندش 
 محو شد و نوشت:

االن کالس داریم. -  

و نوشتم:« به درک»تو دلم گفتم   

منتظرتم. دیر نکنی. -  

گوشیم رو تو جیبم گذاشتم و با نگاهی عصبانی به مهرداد از البی 
چند دقیقه بعد از رسیدن  بیرون رفتم. ظاهراً تهدیدم موثر بود. چون

هام رو درهم کشیدم من، وارد کافه شد و به سمت میز من اومد. اخم
شت میز نشست و پرسید:که باعث شد قیافه سردرگمی بگیره. پ  

جوری شدی؟چی شده؟ چرا این -  

خوام همین االن تکلیفم رو مشخص کنم!می -  

تکلیف چی؟! -  

خوام بدون چند وقت دیگه قراره همه تکلیف وضعیتمون رو. می -
 چی رو به هم بزنی و بری دنبال زندگیت؟!

 گیج پرسید:

نما شدی؟! چی شده؟!خواب -  

زنی! نه خبری نیست. نه زنگ می شش روزه رفتی و پیدات -
دی! حتما بهت خیلی خوش گذشته!هام رو میدی! نه جواب پیاممی  

 و تو دلم ادامه دادم:

گارنگی که دور و برته!با اون همه دختر رن -  
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ای که هاش رو ریز کرد و بهم خیره شد. با این پالتوی سورمهچشم
هام بود. اخمهای مدلینگش خوش تیپ شده پوشیده بود، مثل عکس

هام چرخوند. اش رو توی چشمهای سیاه و کشیدهبیشتر شد. چشم
 لبش به لبخند کش اومد. به پشتی صندلی تکیه داد و آروم گفت:

من هم دلم برات تنگ شده بود! -  

هام یه کم باز شد. با صدا خندید و پرسید:ناخوداگاه اخم  

و اون  کردی؟ حتما یک چشمت اشک بودبا دوری من چه می -
 یکی خون!

خورم. جواب سوال من رو ندادی!ها گول میکر نکن با این جملهف -  

کدوم سوال؟ -  

تکلیف وضعیتمون رو روشن کن! این رابطه قراره چقدر طول  -
؟بکشه  

 به پشتی صندلی تکیه داد و نفسش رو فوت کرد. پرسیدم:

ات قبل از من چقدر طول کشیده؟ترین رابطهطوالنی -  

رو روی میز گذاشت و گفت:آرنجش   

دیدمهای زیادی رو میز تو آدمدرسته من قبل ا -  

هام توضیح داد:با تو هم رفتن اخم  

ها پیدا کردن کنم! هدف من از دیدن اون آدمکه بهشون افتخار نمی -
کسی بود که بتونم باهاش یک زندگی بسازم. همشون به یک هفته 

خواستم. نبودند که من میخورد. چون اون کسی نکشیده به هم می
 اما با تو

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

قبل از شروع کردن خیلی باال و پایین کردم. اگه قرار بود بهم  -
کردم. از طرف من همه چی قطعیه. از بزنم اصثال شروع نمی

 طرف تو چی؟
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قطعی یعنی چی؟ -  

؟!. بازم بگممدت. یعنی شروع زندگی ک رابطه طوالنییعنی ی -  

تو این چند روز کجا بودی؟ -  

دونه، بهش گفتم کردم. چون مادرم در مورد تو میداشتم کار می -
هام رو کنم باید بهم حقوق بده. دارم پولبابت هر کاری که براش می

کنم. مدلینگ برای من راحته و پولش خوبه.جمع می  

هاش مشخص بود. این دونستم دروغ نمیگه. از چشمحداقل می
خواستم اینقدر راحت با ها عصبانیتم رو خوابونده بود. اما نمیحرف

 دو تا جمله جلوش کوتاه بیام. وقتی دید چیزی نمیگم، ادامه داد:

کنم. اون وقت تو هنوز من دارم برای ساختن آیندمون تالش می -
 شک داری؟!

کردم که مردهای متعهد و مسئولیت پذیر آیندمون؟! اعتراف می
شتر از چند دقیقه پیشش خوش تیپ شده بود. سعی ترند. بیجذاب

ها هام رو در هم نگه دارم. اما با شنیدن این حرفکردم هم چنان اخم
هام باز شد.تونستم. اخمنمی  

خواستم ! مییاد چند دقیقه پیش مینا افتادم. جنگ اول به از صلح آخر
 تکلیفم رو روشن کنم. گفتم:

خوام، یعنی خاصی دارم. من نمیدونی من عقاید در ضمن، تو می -
 چطوری بگم

م:هام رو تو هم فرو بردم و گفتدست  

خوام مثل مینا توی پارک باشم.من نمی -  

امیدوار بودم منظورم رو بگیره. چند دقیقه بهم نگاه کرد. داشت 
کرد. باالخره گفت:حرفم رو حالجی می  

انجام کنم کاری رو که دوست نداری، من هیچ وقت وادارت نمی -
ذارم.بدی. من به نظرت احترام می  
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سرم رو پایین انداختم و در حال فکر کردن با انگشت روی میز خط 
 کشیدم. مهرداد گفت:

گاه کن!هنوز مطمئن نیستی؟ به من ن -  

هاش رو تکون دادم. چند ثانیه طول کشید سرم رو باال آوردم. دست
« تو زیبایی»جمله زنه. معنی تا بفهمم داره به زبون اشاره حرف می

تونستم از دستش عصبانی کردم، نمیبود. دیگه هر کاری هم می
هام رو روی هم فشردم تا جلوی لبخند زدنم رو بگیرم. با باشم. لب

 ذوق گفت:

گیرم. دوست دارم با برادرت حرف بزنم. دارم زبون اشاره یاد می -
ودم این برادر زن آینده! اگه به فکر رابطه طوالنی مدت باهات نب

دادم. بازم شک داری؟همه به خودت زحمت نمی  

مقاومتم شکست و لبخند زدم. جوابم رو با لبخند داد و با خوشحالی 
 گفت:

ام رو فهمیدی؟جمله -  

ای بود که به زبون اشاره گفته بود. سرم رو تکون منظورش جمله
 دادم و گفتم:

نه! -  

کرد. پرسید: لبخندش از بین رفت و دوباره رو جمله رو تکرار  

االن چی؟ -  

.فهمم چی میگینه. نمی -  

امش میدم. دقت کن!مطمئنم دارم درست انج -  

 اومد دوباره تکرار کنه که گفتم:

کنی.ینغجوری اشتباه نمیچرا بلند نمیگی؟ ا -  

دم. چندین بار تمرین کردم.مطمئن اشتباه نکر -  

فت:وقتی به ابروی باال رفته و لبخند پهن من نگاه کرد گ  
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سر کارم گذاشتی؟! -  

ام بلند شد که گفت:خنده  

ام درسته!دونستم جملهدادی! بدجنس! میاشتی من رو بازی مید -  

صدای پیامک گوشیش بلند شد. گوشیش رو برداشت. با دیدن پیام 
 اخم کرد و چیزی توی گوشیش نوشت. پرسیدم:

چی شده؟ -  

شون قاراشمیشه.ضاع خونهشایانه. دوستم. او -  

وباره چیزی رو تایپ کرد که پرسیدم:د  

باید بری پیشش؟ -  

.شاید! وضعیتش خیلی جالب نیست -  

خواستم بره! نه بعد از این همه وقت که به سختی وا رفتم. نمی
گیرش آورده بودم. با انگشت چند خط الکی روی میز کشیدم. گوشی 

 رو کنار گذاشت و بهم نگاه کرد. گفتم:

نمیشه نری؟ -  

تونستم بغض توی صدام رو تشخیص بدم. بهم زل زد. میخودم هم 
 بعد از چند ثانیه گفت:

.تونم برمحن میگی، بخوام هم نمیلوقتی با این  -  

 لبخند مهربونی زد. چیزی تو گوشیش تایپ کرد و گفت:

از شایان! تمام و کمال در خدمتتم. حاال چیکار کنیم؟ اینم -  

بریم بیرون. هر جا که شد. -  

هامون چی؟کالس -  

پیچونیم.امروز رو می -  

 بلند خندید و گفت:

که حاضری به خاطر من سر  دونستم اینقدر دوستم دارینمی -
. باید تو تاریخ دانشکده بنویسند.ها غیبت کنیکالس  
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«.دوستت دارم»من نگفتم  -  

! معلومه!الزم نیست بگی -  

با لحن چند دقیقه پیشم حرفم رو تکرار کرد:   

«نمیشه نری؟» -  

 اعتراض کردم:

جوری نیست.صدای من این -  

و دوست داشتم این  کردماش بلند شد. روی ابرها سیر میخنده
تا ابد پیدا دونست که می لحظات تا ابد ادامه داشته باشه. اما کی

زنه و کنه یا نه؟ افسوس که آرامش قبل از طوفان آدم رو گول میمی
کنه.خودش غرق می زودتر از طوفان واقعی تو  

*** 

رفت. به مهرداد نگاه کردم اوایل اسفند بود و هوا رو به گرمی می
هاش چند متر دورتر از من نشسته بود. هر از که توی جمع دوست
انداخت و با زبون اشاره، جوری که بقیه گاهی بهم نگاهی می

گفت. دیشب بارون زده بود و هوای نفهمند، هر بار یک چیزی می
داد.دود و دم همیشگی رو نمیبوی   

نفس عمیقی کشیدم. وقت ناهار بود و بوی فست فود جلوی تریا 
های اینستای پیج مهرداد رو نگاه دیشب تموم عکس  پیچیده بود.

خواست بهش کرده بودم و یک چیز جالب توش پیدا کردم که دلم می
 نشون بدم.

ا بود. بلند تنها راه حرف زدن رو در رو با مهرداد، توی صف تری
شدم و به سمت تریا به راه افتادم. وقتی نگاه مهرداد به من افتاد، با 

سر بهش اشاره کردم به سمت من بیاد. توی صف جلوی تریا 
ها نگاه کردم که داشتند برای اومدن سال جدید ایستادم و به درخت

ها هم پیدا شدند. مطمئن بودم تا چند روز دیگه اثر شکوفهآماده می
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ند. لبخندی به خاطر دلپذیری هوا روی لبم اومد.میش  

 چند ثانیه بعد مهرداد پشت سرم ایستاد و آروم در گوشم گفت:

یک چیزی برات گرفتم. -  

دستش رو توی جیبش کرد و یک کلید کوچیک بیرون آورد و کف 
 دستم گذاشت. سوالی بهش نگاه کردم که توضیح داد:

ی اونجا برات گذاشتم. بعدا اس. یک چیزکلید کمدم توی دانشکده -
خواستم جلوی بقیه بهت بدم.برو بردار. نمی  

کلید رو توی دستم فشردم و توی جیبم گذاشتم. اومدم در مورد 
چیزی که پیدا کرده بودم بهش بگم که نوبت من رسید. برای خودم 

قهوه و برای مهرزاد و محیا چایی سفارش دادم. مهرداد هم همزمان 
. گوشیم رو درآوردم و صفحه اینستاش رو آوردم با من سفارش داد

که همون موقع دوستش مهدی بهمون نزدیک شد، دست به سینه 
 کنارمون ایستاد و گفت:

بینم که زوج عاشق همه رو پیچوندند و خودشون دوتایی اینجا می -
 خلوت کردند!

 مهرداد نفسش رو بیرون داد و گفت:

بهم خورده.نابعالی جفعال که خلوتمون با حضور  -  

 مهدی به دیوار کنار تریا تکیه داد و گفت:

صبح شنیدم دکتر مختاری نیومده دانشگاه. یعنی کالس بعد از  -
تونید دانشگاه رو بپیچونید و برید.ظهرش تشکیل نمیشه. می  

ناخوداگاه لبخند به لبم اومد و به مهرداد نگاه کردم. از لبخند رو لبش 
کنه. مهدی گفت:یفهمیدم اون هم مثل من فکر م  

جوری به همدیگه نگاه نکنید. آدم چندشش میشه!این -  

 مهرداد با خنده به بازوش زد و پرسید:

چندشت میشه یا حسودیت؟ -  
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اش گرفت و گفت:مهدی دستش رو به چونه  

زنه. غلط نکنم اونم دقت کردی لوکاس یک چند وقته مشکوک می -
 یکی رو داره.

 با آهی ادامه داد:

مغزم یکی رو دوست داره! فقط من سینگل این شایان بیحتی  -
 موندم.

 مهرداد در حال درآوردن گوشیش گفت:

خوب شد اسم شایان رو آوردی. چند روزه ازش خبر ندارم. باید  -
 امروز یک سری بهش بزنم.

 مهدی رو به من کرد و گفت:

ای ازت تشکر نکردم. پسر خوبیه. بنده خدا خونهراستی بابت هم -
نگار شکست عشقی خورده.ا  

د و گفت:هاش رو ریز کرد، بهم زل زچشم  

کنی دختره رو بشناسی؟فکر می -  

دونست لبخند از رو لبم محو شد. مثل بازرسی بود که حقیقت رو می
خواست حقیقت رو از زبون مجرم رو و با این طرز نگاه کردن می

پرسید: به روش هم بشنوه. مهرداد بین من و مهدی چشم چرخوند و  

قضیه چیه؟ -  

 سریع جواب دادم:

!هیچی -  

کرد که تر بشه. مهدی جوری نگاه میکه باعث شد مهرداد مشکوک
ها رو گرفت، داد. مهرداد سینی نوشیدنیمی« خر خودتی»معنی 

 دست مهدی داد و گفت:

یفت رو ببر و سر بقیه رو گرم کن تا من بیام.فعال تشر -  

تو جیب  اه افتاد. مهرداد دستش رومهدی پشت چشم نازک کرد و ر
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 کاپشنش گذاشت و جدی پرسید:

قضیه چیه؟ -  

من قبل از تو خواستگارهای زیادی داشتم. باید در مورد همشون  -
 بهت بگم؟

کنی؟رو به مهدی می خواستگاری که سفارشش -  

 لحن حسودش رو نادیده گرفتم و گفتم:

امه.فامیله. پسر عمه -  

نمک خوابوندیش؟ جواب رد دادی یا تو آب بدتر شد! حاال بهش -  

اومدم سرکارش بذارم اما با دیدن قیافه نگرانش پشیمون شدم. برای 
 اینکه خیالش رو راحت کنم گفتم:

کردم واضحه.کردم. فکر می من انتخابم رو هم -  

دست آخر نفسش رو  چند ثانیه به صورتم زل زد تا مطمئن بشه.
 بیرون داد و گفت:

اری به نفعمونه. من میرم بقیه رو بپیچونم. ربع ساعت غیبت مخت -
 دیگه دم در باش.

 لبخند به صورتم برگشت و جواب دادم:

باشه. -  

چشمک زد و راه افتاد. چشمم به صفحه ایِنستا افتاد که فرصت نشد، 
اش رو خاموش کردم و توی جیبم پست رو نشونش بدم. صفحه

ا و مهرزاد رفتم که این گذاشتم. سینی رو برداشتم و به سمت محی
 روزها خیلی مهمونشون کرده بودم.

جوری که فوت کنار محیا نشستم. لیوان رو برداشتم و همون 
کردم و از باید یک بهونه جور می کردم به مهرداد نگاه کردم.می

رفتم.دانشگاه بیرون می  

خانم مصطفوی؟ -  
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حرف نزده با صدای آقای کمالی برگشتم. خیلی وقت بود که باهاش 
اومد آخرین بار کی دیده بودمش. جواب سالمش بودم. حتی یادم نمی

 رو دادم. آهسته پرسید:

رم؟میشه چند لحظه وقتتون رو بگی -  

االن؟ -  

کشه. واجبه.زیاد طول نمی -  

ها ایستادم. از بقیه جدا شدم و همراه آقای کمالی زیر یکی از درخت
رسید:همون موقع از طرف مهرداد بهم پیامک   

چیکارت داره؟ -  

 بهش نگاه کردم که چشمش این طرف بود. جواب دادم:

دونم.نمی -  

منتظر به کمالی نگاه کردم. هیچ حسی بهش نداشتم؛ نه دلخوری نه 
ای! سرش رو پایین انداخته بود و برای حرف احساس خاص دیگه

کرد. پرسیدم:زدن تعلل می  

چیزی شده؟ -  

نم مصطفوی. من خودمم شکه شدم. دونم چی بگم خاراستش نمی -
بودم که داشت با برادرش شایان  چند روز پیش خونه مهدیس خانم

هاشون رو شنیدم. راستش یک کرد. خیلی اتفاقی حرفدعوا می
 چیزایی شنیدم که

اش بهم ریخته بود. معلوم بود چیزی اذیتش سکوت کرد. قیافه
اره؟ مهرداد دوباره فهمیدم این چیزها چه ربطی به من دکنه. نمیمی

 پیام داد:

داره چی میگه؟ -  

 نوشتم:

دونم.نمی -  
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 و رو به کمالی گفتم:

ببخشید، من عجله دارم. باید جایی برم. اگه کار واجبی نیست  -
  بذارید بعداً 

های شما و نه! نه! صبر کنید. اینجوری که من فهمیدم پخش عکس -
 آقای سعادت عمدی بوده.

یعنی چی؟ -  

خ شد، سرش رو زیر انداخت و گفت:صورتش سر  

یعنی ساختگی بوده. ظاهراً شایان از مهرداد خواسته که شما رو  -
 بیاره مهمونی تا بتونه

 ساکت شد و ادامه نداد. دستی به پیشونیش کشید و گفت:

یک جورایی هم قضیه به من مربوط میشه. چطور بگم یعنی  -
 مهدیس خانم از من خوشش میومد.

شنیدم گفت و من بهت زده بهش خیره بودم. میو می گفتکمالی می
کرد. کمالی هر چی رو که فهمیدم. مغزم درک نمیچی میگه اما نمی

کرد. اینکه مهدیس از کمالی از شایان شنیده بود، داشت بازگو می
خوشش میومده و برای از سر راه برداشتن من تصمیم گرفتند، من 

اش بیشتر و بیشتر گیج ملهرو از چشم کمالی بندازند. با هر ج
 میشدم.

گوشم به کمالی بود و صورتم سمت مهرداد که با زبون اشاره 
وسط   زبونی که به خاطر من یاد گرفته بود!« چی شده؟»پرسید می

های کمالی به راه افتادم. صدا زدنش رو نشنیده گرفتم. دستم حرف
شتم. تنها دونم چی نوتونستم درست تایپ کنم. نمیلرزید و نمیمی

 هدفم کشوندن مهرداد به یک گوشه خلوت دانشگاه بود.

هام دور از چشم بقیه منتظر مهرداد موندم و سعی کردم لرزش دست
های کمالی رو که بیشتر به خاطر عصبانیت بود، کنترل کنم. حرف



 

 

 WWW.98IA3.IR 470 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

و رفتارهای اخیر مهرداد توی ذهنم در گردش بود. کدوم رو باید 
یشد باور نکرد؟ سرم شروع به نبض زدن کردم؟ کدوم رو مباور می

هام پر اشک شد.کرد. بوی عطر مهرداد زیر بینیم خورد و چشم  

 رو به روم ایستاد و با لحن شوخی پرسید:

گفت؟ نکنه ازت خواستگاری کرد؟ چی شده؟ بهت چی -  

خواستم حرف بزنم. تونستم حرف بزنم. نمینگاهم بهش بود اما نمی
خواستم بفهمم که تو ذهنمه درسته. نمی خواستم بفهمم چیزینمی

 چیزی که تا چند دقیقه پیش بهش ایمان داشتم از بین رفته.

 این بار نگران پرسید:

زنی؟چی شده؟ چرا حرف نمی -  

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

دونم شایعه و سو کنم. میمن حرف بقیه رو به راحتی قبول نمی -
به خاطر همین مستقیم ازت سوال  تفاهم خیلی راحت به وجود میاد.

کنم و باید بهم راستش رو بگی.می  

خودم هم متوجه لرزش توی صدام بودم. نفس عمیقی کشیدم و 
 پرسیدم:

هامون عمدی بود؟! شایان بهت گفت انجامش ماجرای پخش عکس -
 بدی؟

اولین واکنشش جا خوردن بود. چند ثانیه بعد صورتش تغییر کرد و 
کرد. بلند گفتم: ناراحت بهم نگاه  

حرف بزن! -  

کرد. داد زدم:چیزی نگفت که همه چیز رو بدتر می  

دروغه! جواب بده! بگو -  

 و آرومتر ادامه دادم:

کنم.، باور می«دروغه»اگه بگی  -  
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باز هم سکوت! چندبار دهنش رو باز کرد اما چیزی ازش بیرون 
:اش زدم، هلش دادم و گفتمنیومد. با دست محکم به سینه  

بگو دروغه! -  

به خاطر ضربه من عقب رفت اما چیزی نگفت. جواب نداد. همه 
های لعنتی کشیده بودم جلوی دردسرهایی که به خاطر اون عکس

چشمم ظاهر شد. حرف شنیدن از بقیه و کمالی یک طرف، به هم 
 خوردن ازدواج هانیه یک طرف دیگه.

د بود. چقدر خواهی از مهردااز همه بدتر تالش من برای معذرت 
خودم رو مقصر همه چیز دونسته بودم. چه قدر به خاطر رفتار بابا 
با مهرداد ناراحت بودم؛ رفتاری که حقش بود! یاد فریبرز و کامران 

های هام رو روی هم فشار دادم. من کم از اون عکسافتادم و دندون
 لعنتی نکشیده بودم!

اش ه. با دیدن چهرهدستم ناخودآگاه باال اومد تا توی صورتش بخور
ای که به اندازه خود من ناراحت و پریشون بود. با دلم لرزید. چهره

 صدای گرفته گفتم:

یکار کردی مهرداد؟ حرف بزن!چبا خودم و خودت  -  

و جوابش باز هم سکوت بود. سکوتی که جواب همه چیز رو 
داد. چرخیدم که برم. دستش دور مچم پیچیده شد. بهش نگاه می

سرش رو به عالمت نفی تکون داد. دستم رو به زور از کردم. 
 دستش درآوردم. دوباره محکم گرفت.

دادم. سرم کردم، مقاومتم رو از دست میوقتی به صورتش نگاه می
رو چرخوندم تا نبینمش و محکم دستم رو کشیدم. برنگشتم، نگاه 

 نکردم. فقط مستقیم به راهم ادامه دادم.

*** 

توی جعبه درآوردم و زیر چشمم کشیدم. عطیه دستمال بعدی رو از 
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کرد، جلوم گرفت مالید و هانیه سیبی رو که قاچ میهام رو میشونه
 و اصرار کرد:

بخور! -  

از گلوم پایین نمیره. -  

 عطیه گفت:

ه کردی به خاطر همین آدِم بیامسال هر چی گری -  

و یک ام بیشتر شد با نگاهی به صورتم حرفش رو ادامه نداد. گریه
هام برداشت و دستمال دیگه برداشتم. عطیه دست از مالیدن شونه

 گفت:

زدم یک ریگی از همون اول همه چیز عجیب بود. من حدس می -
 به کفششه. این ابراز عالقه ناگهانیش به تو

. چند دقیقه با چشم غره هانیه ساکت شد. از هانیه هم شرمنده بودم
بود و چیزی به روش نیاورده  فهمیده  پیش قضیه من و مهرداد رو

 بود! بینیم رو باال کشیدم. مامان وارد اتاقم شد و پرسید:

چرا همه اینجا جمعید؟ -  

 با دیدن قیافه من با نگرانی گفت:

چی شده؟ -  

 عطیه یک قاچ سیب برداشت و خونسرد گفت:

نه سرطان داشته باشه.هاش رفته آزمایش. ممکز دوستیکی ا -  

د و گفت:مامان پشت دستش ز  

کی؟ -  

شناسیش.تو نمی -  

دونند خدا شفا بده. گریه که راه چاره نیست. دکترها خودشون می -
کنند.دارند چیکار می  

 و رو به عطیه ادامه داد:
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ناهار رو بچینیم. پاشو بیا کمکم کن میز -  

غر بیرون رفت و هانیه کنار من نشست. سرم رو پایین -عطیه با غر
 انداختم و گفتم:

اصال روم نمیشه تو صورتت نگاه کنم. -  

چرا؟ -  

به خاطر تو و احسان! -  

اش دنبال یک بهونه نیست. خانواده اون قضیه تقصیر هیچ کس -
ها هم بهونه خوبی دستشون داد.گشتند. عکسمی  

با شرمندگی بهش نگاه کردم که لبخندی از روی دلگرمی زد و 
 گفت:

ها کردند. اگه عکسنه میچیز دیگه رو بهواگه عکس نبود، یک -
کردند.دیدند، احتماال محسن رو بهونه میرو نمی  

 با تعجب بهش نگاه کردم که شرمنده ادامه داد:

اش روی اینجور چیزها حساسند. محسن ناشنواست. خونواده -
خواد نوه آینده شون هیچ مشکل ژنتیکی و غیر ژنتیکی دلشون نمی

نهاست. هیچ حرفی به نفع من نزد.داشته باشه. احسان هم کال تابع او  

هاش موقع استفاده از زبون اشاره افتادم و یاد مهرداد و حرکت دست
داد کرده بود اونقدر با هام دوباره پر اشک شد. کارهایی که مهرچشم

تونستم از هم تناقض داشت که هم از دستش عصبانی بودم، هم نمی
 دستش عصبانی باشم! هانیه آروم گفت:

ها به هم خورد. اگه پای خوشحالم که به خاطر عکسراستش  -
رسید، هیچ محسن وسط میومد و چیزی به گوش بابا یا محسن می

بخشیدم.وقت خودم رو نمی  

 با آهی از سرناامیدی ادامه داد:

احسان هم با این رفتارش نشون داد که هیچ وقت پشت من  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 474 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

این نیست ترین چیز ترین چیز چیه؟ سختدونی سختدرنمیاد. می
ترین چیز اینه که این فریب رو از که فهمیدی فریب خوردی. سخت

خواد آدمی که بهش اعتماد داشتی و دوستش داشتی خوردی. دلت می
تونی. چون صر بدونی اما نمیاز دستش عصبانی باشی و اون رو مق

اون وقت باید خودت رو بابت دوست داشتن همچین آدمی سرزنش 
هایی که با هم ید قبول کنی تموم ثانیهکنی؛ چون اون وقت با

گذروندید، دروغ بوده. مثل یک دور باطله که هر چی بیشتر بهش 
فهمی بازنده خودت فکر کنی بیشتر دیوونه میشی و در آخر می

 بودی.

کشم! حالم فهمید چی میاز الی پرده اشک بهش نگاه کردم. دقیقا می
مدت با این  رو خوب توصیف کرده بود. از اینکه این همه

های گیج، دست و پنجه نرم کرده بود و من حواسم بهش احساس
نبود، از دست خودم ناراحت شدم. آب دهنم رو به زور قورت دادم 

 و گفتم:

گذشته! حتما این مدت خیلی بهت سخت -  

 با لبخند گفت:

سخت بود ولی گذشته. زیاد بهش فکر نکن. یک مدت غصه  -
ه. باید خدا رو شکر کنی که دستش خوری اما بعدش درست میشمی

قبل از ازدواج رو شد. ظاهراً من و تو هنوز بلد نیستیم کسی رو 
 برای زندگی انتخاب کنیم.

 بلند شد و گفت:

ریم بیرون و از پاشو بریم ناهار. بعدش هم سه تایی با عطیه می -
اس و نزدیک عیده. حتما بریم. پنج شنبهزندگی مجردیمون لذت می

شلوغه. میریم آرایشگاه. میریم خرید. پاشو!همه جا   

هام رو پاک کردم و بلند شدم. قبل از رفتن به گوشی خاموشم اشک
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 نگاهی انداختم که حاال حاال قصد روشن کردنش رو نداشتم.

 

 

 

 فصل بیست و پنجم

 

 #مهرداد#

دستم رو روی آینه بخار گرفته حموم کشیدم و به قیافه شکست 
گند زده بودم. بدجوری گند زده بودم و دنبال  ام نگاه کردم.خورده

گشتم تا همه چیز رو به حالت اول برگردونم. هنوز یک راهی می
 امیدی بود؛ امیدوار بودم هنوز امیدی باشه!

از حموم بیرون اومدم و با دیدن کسی که روی صندلی نشسته بود، 
 نزدیک بود زهر ترک بشم. رو به مهدی توپیدم:

کی اومدی؟ -  

کاسه آجیل   ام دراز کرده بود و یکرو روی میز مطالعه پاش
با دهن پر جواب داد:  دستش بود.  

ام بود. شام نداشتیم. ساعت چند شام همین چند دقیقه پیش. گشنه -
خورید؟می  

 به ساعت نگاه کردم. نزدیک هشت شب بود. جواب دادم:

همین االنا. -  

پنجره باعث شد  حوله رو از روی سرم برداشتم. صدایی از طرف
به اون سمت سر بچرخونم. شایان بود که داشت از پنجره نیمه باز 

 داخل میومد. داخل پرید و با دیدن نگاه خیره من و مهدی گفت:

تر و سریعتره!اینجوری راحت -  

حوصله از خودم حوله رو روی صندلی کنار تخت پرت کردم و بی
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 و دنیا گفتم:

روت میشه االن بیای اینجا؟ -  

چی شده مگه؟ -  

 مهدی به جای من جوابش رو داد:

ساجده همه چیز رو فهمیده. البته منم امروز همه چیز رو فهمیدم.  -
کردید.عقل بودید! باید با من مشورت میهر دوتون خیلی بی  

 رو به شایان توپیدم:

دی و همه چیز رو لو دادی، آره؟دهنت رو باز کر -  

مهدیس گیر داده بود چرا وقتی اوضاع من بهتر از تو نیست!  -
کمالی میاد نیستم، چرا هی غیب میشم، اون دختری که قبالً مهدی 

بهش اشاره کرده کیه! اونقدر گیر داد و پرسید که سر یک دعوا همه 
 چیز بیرون پرید.

 کالفه دستی به پشت گردنش کشید و ادامه داد:

منم! رو اون کسی که بیشتر از همه از این ماجرا لطمه خورده  -
 شدن ماجرا رو تقصیر من ننداز!

رسید. بحث رو ادامه ندادم. حقیقت این صورتش خسته به نظر می
سرزنش کردن همدیگه بود که مقصر اصلی، من و شایان بودیم و 

هایی که به ساجده برداشتم و به سیل پیام ای نداشت. گوشیم روفایده
!داده بودم، نگاه کردم. هیچکدوم رو ندیده بود  

تونست از دستم در دیدمش. نمیفردا شنبه بود و توی دانشکده می
کردم! فقط با این امید بود که دیدمش و همه چیز رو حل میبره. می

 تا االن آروم مونده بودم. شایان روی تختم افتاد و گفت:

کرد. االن هم شانس آوردم بابام نفهمید وگرنه از خونه بیرونم می -
جلوی چشم مهدیس دور باشم. اومدم اینجا تا از  

 مهدی یک پسته دهنش گذاشت و پرسید:
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با مهدیس نسبتی نداری. چرا پدرت باید عصبانی بشه؟ تو که -  

نسبت خونی ندارم. ولی برای پدرم، اون خواهر منه و اشتباه از  -
طرف من هست، من نباید به خواهری که باهاش بزرگ شدم، چشم 

 داشته باشم.

داد و کالفه ادامه داد: به تاج تخت تکیه  

اما مهدیس خواهر من نیست. هیچ وقت نبوده! این وسط من باید  -
کردم؟!چه غلطی می  

 روی تخت نشستم و آه کشیدم:

اش رو خاموش کرده! امیدوارم فردا بتونم تو دانشگاه ساجده گوشی -
 ببینمش.

 شایان سرش رو رو به من چرخوند و پرسید:

ری؟تو به اون چه ربطی دا -  

دونست. مهدی کاسه آچمز شدم! کسی به جز مهدی در موردمون نمی
 رو روی میز گذاشت و توضیح داد:

دونی؟ مهرداد ساجده رو دوست داره!مگه نمی -  

 شایان روی تخت نیم خیز شد و با سرزنش گفت:

چی؟! دیوونه شدی؟ -  

رو به شایان گفت:  مهدی دستش رو توی هوا تکون داد و  

عقلید که عاشق واش کردم. ولش کن! هر دو تون بیمن قبال دع -
تونید بدستشون بیارید.دخترهایی شدید که نمی  

 با امیدواری گفتم:

ه چیز درست بشه.زنم. امیدوارم همردا با ساجده حرف میفمن  -  

به مهدی و شایان نگاه کردم تا حرفم رو تایید کنند. مهدی بینیش رو 
توی دهنش میذاشت گفت: چین داد و در حالی که یه بادوم  

خیلی امیدوار نباش! من جاش باشم دیگه محلت نمیدم. اصال از  -
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 کجا فهمیدی گوشیش خاموشه؟

آپ که پیام میدم یک دونه تیک میخوره.تو واتس -  

شاید بالکت کرده! -  

هام در هم رفت. بالک؟! دستم رو کالفه پشت گردنم کشیدم و با اخم
 تن پایینی گفتم:

و توضیح میدم. بینمشمیفردا  -  

دادم. مگه چقدر سخت به خودم دلداری دادم. فردا بهش توضیح می
هدی و پیشونی چین خورده شایان نگاه بود؟! به ابروی باال رفته م
گفت من امید الکی بستم؛ حاال نگرانیم کردم، قیافه هردوشون می

 بیشتر شده بود! مهدی پاش رو از میز برداشت و تاکید کرد:

هر دوتون خرابکاری کردید! -  

 شایان بهش غرید:

مرسی از دلداری دادنت! آجیلت رو بخور و حرف نزن! اینجوری  -
اس!به نفع همه  

مهدی باخوشحالی به پشتی صندلی تکیه داد و گفت:   

تر!ه خودم بدبختید. شایدم بدبختها! به اندازوستتون دارم بچهد -  

کرد. حس امیدی که به شایان یک بالشت برداشت و سمتش پرت 
های شایان و مهدی کم رنگ درست کردن اوضاع داشتم، با حرف

شده بود و نگرانی جاش رو گرفته بود. همه امیدم به ساجده بود! 
ساجده آدمی نبود که نشنیده تصمیم بگیره. پریروز شکه شده بودم و 

کردم.هیچ حرفی از دهنم بیرون نمیومد اما فردا درستش می  

*** 

. ساعت هفت و چهل ساعت بود که چشم به دِر البی دوخته بودمنیم 
و پنج دقیقه بود و هنوز ساجده رو ندیده بودم. چشمم به مهدیس افتاد 

که وارد البی شد، نگاِه سردی به من و شایان که کنار هم نشسته 
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 بودیم انداخت، و به راهش به سمت آسانسور ادامه داد.

ان گفت:شایان سرش رو تکون داد و نگر  

کردم مهدیس اینقدر ازم اس. فکر نمیام خوندهاگه بابام بفهمه فاتحه -
 متنفر بشه!

همون موقع ساجده از در البی وارد شد، بلند شدم و به سمتش پا تند 
هاش رو تندتر برداشت. آروم صداش کردم. چشم ازم گرفت و قدم

ز زدم و وقتی جواب نداد، بازوش رو گرفتم و به سمت یکی ا
های دیوار البی کشوندم تا از جلوی چشم بقیه در امان تورفتگی

! دادمهای سرخ و عصبانی بهم زل زد. بهش حق می. با چشمباشیم
 برای آروم کردنش گفتم:

بذار توضیح بدم. -  

 دست به سینه گفت:

توضیح بده ببینم! -  

 که باعث شد من کامال الل بشم! تکرار کرد:

بشنوم! خوامتوضیح بده! می -  

سعی کردم فکرم رو جمع و جور کنم. یک فرصت بهم داده بود و 
کردم، گفتم:نباید خرابش می  

شناختمت!ببین، اون زمان من نمی -  

 حرفم رو قطع کرد و گفت:

خوای بگی تو آدمی هستی که حاضری زندگی یک دختری رو می -
شناسی، بدون هیچ دلیل موجهی خراب کنی؟ ازش عکس که نمی

کنی و هیچ اهمیتی نمیدی که گیری و همه جا پخش میکی مییواش
 براش چی پیش میاد؟

اد:دهاش رو در هم کشید و ادامه اخم  

خوای بگی!ازم توضیح بده ببینم چی میبادامه بده!  -  
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هایی که تمرین کرده بودم، از ذهنم پریده بود. خیلی  تموم حرف
هام رو کردم! چشمتر از چیزی که فکر میعصبانی بود؛ عصبانی

 بستم تا تمرکز کنم و گفتم:

دونم خریت کردم! اما االن رابطه من و تو با من اشتباه کردم، می -
کنه.اون زمان فرق می  

 حرفم رو قطع کرد و با تاکید گفت:

ای بینمون وجود نداره!هیچ رابطه -  

 با التماس گفتم:

دونم خراب کردم! یه فرصت بده.ساجده، می -  

به قدر کافی فرصت داشتی، قضیه رو بهم بگی! حتما اون تو  -
گشتم تا ازت معذرت خواهی موقع که داشتم در به در دنبالت می

 کنم، کلی بهم خندیدی!

 یه قدم جلو رفتم و حرفش رو قطع کردم:

گوش بده یک دقیقه! -  

 بدون توجه به من ادامه داد:

ذاشتم تو ید میاون وقتی که پدرم اومده بود دم دردانشگاه، با -
 گوشت بزنه!

.دونم عصبانی هستیمی -  

 دوباره حرفم رو قطع کرد و گفت:

اون وقت که حرف از اعتماد زدم، چی؟ اون وقتی که بهت گفتم  -
 بهت اعتماد دارم، چرا چیزی نگفتی؟

خواستم از دستت بدم!نمی -  

 بین دو ابروش چین خورد و باال رفت. با بغض گفت:

اون قدر خراب کردی که اگه بهم بگی، دیگه دونستی پس می -
مونه؟!چیزی بینمون نمی  
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بارید. سرم رو به چپ و اش میناراحتی و ناامیدی از صدا و قیافه
رسید! راست تکون دادم. نباید اینجوری میشد. نباید به اینجا می

 اشک به چشمش اومد و گفت:

جلو اومدی و رسیم و بازم جلو اومدی! دونستی به اینجا میتو می-
مند بشم. جلو اومدی و گذاشتی بهت عالقه گذاشتی بهت امیدوار بشم،

جلو اومدی و گذاشتی به این نقطه برسیم که دیگه چیزی از اون 
 عالقه نمونه!

خواست اینجوری و تو این اشکش چکید. قلبم فشرده شد. دلم نمی
گرفتم. اش به خودم بشنوم. راه افتاد که دستش رو وضعیت از عالقه

 محکم دستش رو بیرون کشید و سر به زیر به سمت آسانسور رفت.

*** 

صبح روز بعد، اوضاع همچنان به بدی روز قبلش بود. تازه اول 
صبح بود و من باید باز هم یک راهی برای حرف زدن با ساجده 

کردم. هنوز به درست شدن همه چیز امید داشتم؛ امیدی که تا می
میدی واهی بیش نیست!آخر اون روز فهمیدم ا  

های طبقه اول پایین میومدم که چشمم به مهدیس همراه شایان از پله
های البی نشسته بود. سرش زیر و افتاد. روی یکی از صندلی

دستش روی سرش بود. سروین که کنارش نشسته بود با دیدن ما بلند 
 شد.

 شایان نگران به مهدیس نزدیک شد و پرسید:

چی شده؟ -  

کش رو پاک کرد و سروین توضیح داد:مهدیس اش  

دستشویی بحثش شد. با یکی از دخترها توی -  

با کی؟ -  

مصطفوی! -  
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با دیدن وضعیت مهدیس، نگران ساجده شدم. شایان بدون توجه به 
ها کنار مهدیس نشست و آهسته چیزی بهش گفت. رو تموم دلخوری

 به سروین پرسیدم:

االن کجاست؟ -  

 سروین سردرگم پرسید:

کی؟ -  

ساجده دیگه! -  

چند ثانیه با ابروی باال رفته بهم نگاه کرد. به درک که بقیه 
فهمیدند! باالخره جواب داد:می  

دونم کجاست.نمی -  

چی شد؟ چجوری دعواشون شد؟ -  

 سروین از شایان و مهدیس فاصله گرفت و آهسته توضیح داد:

ال مهدیس شروع کرد. نفهمیدم چی شد ولی وقتی بحثشون با -
گفتند سر در گرفت، من سعی کردم جداشون کنم. از چیزهایی که می

آوردم.نمی  

مشکوک بین ما سه تا چشم چرخوند. گوشیم رو درآوردم که بهش 
هام رو جواب زنگ بزنم؛ هر چند تو این مدت هیچکدوم از تلفن

اش نداده بود! طبق انتظارم دوباره هم جواب نداد. سعی کردم برنامه
نم و ببینم االن چه کالسی داره که سروین با اشاره به رو مرور ک

 پشت سرم گفت:

اومدش. -  

برگشتم و ساجده رو دیدم که عصبانی بهمون نزدیک میشد. وقتی 
بهم رسید، گوشیش رو نشون داد. با حرص و با نگاه تندی به من 

 گفت:

دیگه بهم زنگ نزن! اگه یک بار دیگه زنگ بزنی، ازت به جرم  -
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کنم. به حراست هم گزارشت رو میدم.کایت میمزاحمت ش  

 چشمش روی شایان ثابت شد و ادامه داد:

گزارشتون رو! -  

هاش رو روی هم شایان با دیدنش بلند شد و نزدیکمون اومد. دندون
دونستم به خاطر فشار داد. بازوش رو گرفتم و متوقفش کردم. می

، ساجده رو به توپه. قبل از اینکه حرفی بزنهمهدیس به ساجده می
 شایان غرید :

خواهی، طلبکارم هستی؟!تچیه؟! به جای معذر -  

لرزید و دم گریه بود. معلوم نبود بین اون و مهدیس چی صداش می
گذشته! از خودم متنفر شدم که باعث و بانی این وضعیتش 

شایان بهش توپید:  بودم.  

نت باش! بهش چی گفتی که بهم ریخته؟مواظب حرف زد -  

ن رو عقب کشیدم و گفتم:شایا  

بس کن! تقصیر اون نیست. -  

 ساجده توضیح داد:

پرسی؟ من چیزی نگفتم. خودش شروع کرد. چرا از خودش نمی -
 تو که برادرشی باید بهتر بشناسیش!

تاکید کرده بود. شایان فکش رو روی هم فشار « برادر»روی کلمه 
 داد، یه قدم نزدیک شد و با تهدید گفت:

ی میگم.چهات رو وا کن ببین گوشخوب  -  

دستم رو روی سینه شایان گذاشتم تا به عقب هلش بدم. ساجده با 
بارید، بهم نگاه کرد. دستش باال اومد و هایی که ازش نیزه میچشم

محکم توی صورت شایان خورد. سیلی که حق من بود! سیلی که به 
 جای صورت من روی صورت شایان فرود اومده بود.

یان بالفاصله باال رفت که فوری بازوش رو گرفتم و محکم دست شا
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 به عقب کشیدمش. سروین با عصبانیت گفت:

جا چه خبره؟ االنه که حراست بیاد! برید بیرون دانشگاه.این -  

کردند. پچ می -به اطراف نگاه کردم. چند نفری ایستاده بودند و پچ
نمیشد جمعش ترسیدم حراست رو خبر کنند. اون وقت هیچ رقمه می

 کرد. ساجده با خونسردی گفت:

د!شالزم نیست. چون کار من تموم  -  

بهم چند ثانیه نگاه کرد. به طرف در خروجی البی راه افتاد. شایان 
رو ول کردم و دنبالش راه افتادم. نزدیک در خروجی ایستاد. دستش 

رو از زیر مقنعه به سمت گلوش برد. زنجیر رو بیرون آورد و 
هام زل دو قدمیش رسیدم، زنجیر رو باال گرفت، توی چشموقتی به 

زد و بعد توی سطل زباله انداخت. سر جام ایستادم، جلو رفتن 
ساجده نگاه آخرش رو بهم انداخت، عقب گرد کرد و  ای نداشت.فایده

 بیرون رفت.

*** 

نگاهم از پنجره آزمایشگاه به بیرون افتاد. ساعت از شش گذشته بود 
رفت. با صدای مهدی به خودم اومدم:تاریکی می و هوا رو به  

حواست کجاست؟ -  

حوصله بهش نگاه کردم. تنها دلیلم برای اومدن سر این کالس این بی
ام نکنه. از صبح که بود که سرم گرم بشه و فکر و خیال دیوونه

تونستم پیداش ساجده با مهدیس دعوا کرده بود، ندیده بودمش نه می
هام رو جواب میداد.امکنم، نه زنگ و پی  

دونستم کشید و من نمیتا ساعت هفت و نیم کالسمون طول می 
رفتم خونه، دیوونه میشدم. بعدش چیکار کنم. اگه همینجوری می

 مهدی آروم گفت:

کنی اگه اویس بفهمه بین تو ساجده بهم خورده، خوشحال فکر می -
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 میشه؟

هاش به بدن آدم بهش نگاه کردم که همیشه مثل یه جغد شوم جمله
انداخت. آروم تاکید کردم:لرزه می  

بین من و ساجده بهم نخورده! -  

خواست دهنش رو باز کنه تا چیزی بگه که سرش رو به مهدی می
 سمت کامپیوتر چرخوندم و گفتم:

واست رو به کالس بده تا من ببینم چه خاکی باید تو سرم بریزم!ح -  

تاپش نشسته بود. بقیه پشت لپبه مسئول آزمایشگاه نگاه کردم که 
ها نشسته بودند و مشغول رسم یه ها هم دو نفری پشت سیستمگروه

اش رو چک کرد و گفت:سری نمودار بودند. مهدی گوشی  

های دانشکده دارند در چقدر شایعه درست شده! تو همه گروه -
 موردتون حرف میزنند.

حوصله گفتم:بی  

.به درک! دیگه آب از سرم گذشته -  

دونند نوشتند ساجده چقدر مرموزه که تو رو تور کرده. دیگه نمی -
 تور رو پاره کرده و تو رو ازش انداخته بیرون.

حوصله شوخی ندارم مهدی! -  

 سکوت مهدی فقط چند ثانیه طول کشید و بعد گفت:

نوشته کار واجب داره.«. کجایید؟»اده دلوکاس پیام  -  

االن حوصله هیشکی رو ندارم. -  

حوصله ساجده خانم رو چی؟ -  

و گفت:بهش چشم غره رفتم. به در کالس اشاره کرد   

لوکاس اومد. -  

دیدم که داشت ای روی در کالس، لوکاس رو میاز پنجره شیشه
کرد برم بیرون. نه حوصله کالس رو داشتم، نه حوصله اشاره می
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 کسی رو یک نگاه به مسئول آزمایشگاه انداختم که حواسش به کالس
نبود. آروم بلند شدم و بیرون رفتم. به محض رو به رو شدن با 

 لوکاس گفتم:

اگه اومدی سرزنش کنی، برو تا االن به قدر کافی خودم رو  -
 سرزنش کردم.

پیچونم، اما االن یک مورد اورژانسی بعدا به وقتش گوشت رو می -
 پیش اومده. االن یک چیزی شنیدم که نگرانم کرده.

ربطی به این ماجرا داره؟چی شده؟  -  

ظاهرا کامران تو شرط بندی سر ساجده، ماشینش رو از دست  -
داده. باباش بهش گیر داده و اوضاعش بهم ریخته. با پخش شدن خبر 

ها ریزه. از چند تا بچهتو و ساجده توی دانشکده، بیشتر بهم می
گشته.شنیدم کامران یک ساعت پیش دنبال ساجده می  

 نگران گفتم:

دونم کجاست!میده. نمیساجده جواب من رو ن -  

شناسی مهرداد؟! ممکنه بالیی بهتره پیداش کنی. کامران رو نمی -
 سرش بیاره!

 مغزم از کار افتاده بود. نگران و سردرگم پرسیدم:

چیکار کنم؟ کجا برم؟ -  

کنه. من برو سمت در اصلی، ماشینش رو همیشه اونجا پارک می -
درهای دیگه.هم میرم سراغ   

بدون معطلی به سمت در اصلی که در واقع در جنوبی دانشگاه میشد 
دویدم. مغزم کامال از کار افتاده بود و به تنها چیزی که فکر 

ها دونستم کامران بعضی وقتکردم پیدا کردن ساجده بود. میمی
زنه و تعادل نداره!مواد می  

و بهش زنگ بزنم. دستم رو توی جیبم کردم تا گوشیم رو دربیارم 
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گوشی رو توی کالس جا گذاشته بودم. برای برگشتن به دانشکده دیر 
کردم. طولی نکشید که به کوچه بود. باید دست خالی پیداش می

 نزدیک در اصلی رسیدم.

با شنیدن صدای بحث و جدل، قلبم شروع به تند زدن کرد. صدای 
د که باعث جر و بحث یک زن و مرد بود. صدای زن کامال آشنا بو

شد به سمت صحنه پا تند کنم. کامران، ساجده رو گوشه دیوار نگه 
زد.داشته بود و سرش داد می  

محکم به پیراهنش چنگ زدم و عقب کشیدمش. صورت ترسیده و 
در هم ساجده رو به روم قرار گرفت. توی خودش جمع شده بود و 

زد: کیفش کنارش روی زمین افتاده بود. کامران هلم داد و داد  

ین عوضی رو بگیرم!برو کنار. بذار حال ا -  

خواست با . دلم میبه سمت کامران چرخیدم و بازوش رو گرفتم
های قرمز از عصبانیتش به من نگاه اش کنم! با چشمهام خفهدست

 کرد و داد زد:

دونی این عوضی چه دردسرهایی برا من درست ! تو نمیبرو کنار -
به خاطر این از دست دادم. ، ماشین نازنینم روکرده  

رسیدم چی میشد، بدنم به داد. از فکر اینکه اگه دیر میدهنش بو می
خواست جلو بره که به عقب هلش دادم. صدای گریه لرزه افتاد. می

ساجده بلند شد. صداش مثل ناخن تیزی روی روحم کشیده میشد. 
ک دوباره خودم رو لعنت کردم. دستم رو باال آوردم تا توی ف

 کامران بخوابونم. کامران هلم داد و داد زد:

برو کنار، برو کنار بذار یک درسی بهش بدم که یاد بگیره پس  -
زدن من چه مجازاتی داره. به خاطر این عوضی از خونه پرت شدم 

 بیرون.

اش تقصیر به قیافه اشک آلود ساجده نگاه کردم و دلم ریش شد. همه
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ر من بود! کامران از حواس پرتیم ها تقصیمن بود! همه این اتفاق
استفاده کرد. هلم داد و به سمت ساجده خیز برداشت. صدای جیغ 

 ساجده بلند شد. یقه کامران رو گرفتم و عقب کشیدم.

به زحمت کامران رو نگه داشتم. تعادل نداشت و فحش میداد. 
فحشهایی که شنیدنش حتی برای من عذاب دهنده بود، دیگه چه برسه 

های ساجده رو بگیرم تا چیزی ه. دوست داشتم با دست گوشبه ساجد
اش شدت گرفته بود. آروم بهش گفتم:نشنوه. گریه  

برو. اینجا واینستا. -  

 اشکش رو پاک کرد و با هق هق گفت:

اش تقصیر توئه. تو شروع کردی!همه -  

ساجده! -  

 داد زد:

اش تقصیر توئه!همه -  

رنگی روی صورتمون. وقتی دادش همزمان شد با افتادن نورهای 
چشمم به ماشین پلیس افتاد، فهمیدم دیگه هیچ راهی برای درست 

 شدن اوضاع وجود نداره!

*** 

 

خسته و سردرگم دنبال بابا از در کالنتری بیرون اومدم. کارد 
مون پشت سر زدی خونش در نمیومد. مسلمی، وکیل خانوادگیمی

بگم که مسلمی دستش رو  خواستم به بابا چیزیمن بیرون اومد. می
رو دستم گذاشت و با سر اشاره کرد چیزی نگم. با اینکه تقریبا سی 

کرد که انگار چهل سال ازش ساله بود اما همیشه جوری رفتار می
 کوچیکترم.

پلیس بد موقع سر رسیده بود و کامران فعال بازدداشت بود. 
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مد من رو خوشبختانه چیزی تقصیر من نبود اما پدر ساجده بدش نمیو
هنوز به ماشین نرسیده بودیم که   هم مثل کامران اون تو نگه داره.

اومدند. چشمم به در کالنتری افتاد. ساجده و پدرش داشتند بیرون می
ساجده بینیش رو با دستمال پاک کرد. توی کالنتری دیده بودم 

هاش از گریه سرخ شده بود. پدر ساجده در حالی که به سمت چشم
رفت، نگاه تهدید آمیزی بهم انداخت و گفت:ماشینش می  

خوای مثل اون تن لش توی بازداشتگاه نندازمت، دیگه دور اگه می -
 و بر دختر من پیدات نشه.

بابا نزدیک من ایستاد و دست به کمر به پدر ساجده نگاه کرد. 
کامران عالوه بر آزار و اذیت، به خاطر چیزی که خورده بود، 

البته چند بطری هم توی ماشینش پیدا کرده بودند  بازدداشت شده بود.
 که وکیلشون نتونسته بود مانع از موندنش توی بازداشتگاه بشه.

 پدر ساجده با نگاهی به من زیر لب غرغر کرد:

کنند.هاشون رو چجوری بزرگ میمعلوم نیست بچه -  

خواست به پدر ساجده چیزی بگه که آروم پره بینی بابا گشاد شد. می
دار دادم:هش  

بابا! -  

 بابا عصبانی داد زد:

نجا و هر چی از دهنش درمیاد میگه؟!بینی وایساده اوه نمیمگ -  

اش گفت:و رو به من از الی دندونهای بهم فشرده  

ببین به خاطر تو با کسایی که حتی در حد دربون خونم نیستند باید  -
 بحث کنم!

ریع گفتم:پدر ساجده با عصبانیت یک قدم جلو گذاشت که س  

خوام.من از طرف پدرم معذرت می -  

 بابا داد زد:
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چرا تو؟ -  

 ساجده بلند گفت:

اش تقصیر اونه. چون همه چی رو اون شروع کرد.چون همه -  

اش گرفت. تحمل شنیدن دوباره صداش لرزید و دوباره گریه
هاش رو نداشتم. پدرش با نگاهی به ساجده جلوتر اومد. گریه
بگم که یک سیلی تو گوشم زد و گفت:خواستم چیزی می  

این رو باید زودتر میزدم. -  

هاش هاش رو به چشمچشمم به سمت ساجده چرخید که دست
خواست چیزی بگه که مسلمی پا درمیونی کرد و کشید. بابا میمی

 بابا رو سمت ماشین کشید. پدر ساجده ازمون دور شد و بلند گفت:

ینمت، جات تو هلفدونیه!بیک بار دیگه دور و بر دخترم ب -  

های پر از اشکش به به ساجده زل زده بودم که نگاه آخر رو با چشم
من انداخت و سوار ماشین شد. تا وقتی با ماشین از دیدرسم دور 

حرکت! حتی جای سیلی رو حس ونجا ایستاده بودم. گیج و بیشدند، ا
کردم.نمی  

ه بودم به این نقطه ختم انگار اینجا ته خط بود! تمام کارهایی که کرد
کردم همه چیز تموم شده و ای که باید باور میشده بود؛ به نقطه

 چیزی قرار نیست درست بشه!

با کشیده شدن دستم، به مسلمی نگاه کردم. به سمت ماشین هدایتم 
کرد و من مثل آدم گیجی که بین خواب و بیداری قرار داشت، 

 دنبالش راه افتادم.

خونه ساکت و تو فکر بود و من از پنجره به بیرون  بابا تا رسیدن به
کردم کردم و میهای صبح تا االن رو مرور می. اتفاقزل زده بودم

خواستم باورش کنم. با صدای مسلمی رسیدم که نمیای میو به نتیجه
 به خودم اومدم:
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پیاده شو. رسیدیم. -  

نفهمیده بودم کی به فضای تاریک پارکینگ خونه نگاه انداختم. حتی 
حس دنبال بابا راه افتادم. به محض اینکه رسیدیم! با دست و پایی بی

 وارد عمارت شد، بلند گفت:

سیمین! سیمین! -  

سیمین با عجله جلو اومد. پشت سرش مامان و مهرسا نگران بهمون 
 نزدیک شدند. مامان پرسید:

چی شد؟ -  

ت:بابا بدون توجه به سوال مامان رو به سیمین گف  

چمدون مهرداد رو ببند. -  

 ناباورانه به بابا نگاه کردم. بابا رو به مسلمی گفت:

یط به برلین برای چه ساعتیه.ببین زودترین بل -  

هام منقبض هاش مثل سطل آب یخی بود که باعث شد عضلهحرف
 بشه و هوشیار بشم. اعتراض کردم:

بابا! من جایی نمیرم. -  

 بابا رو به سیمین گفت:

مین! چمدون منم ببند.سی -  

 رو به مسلمی ادامه داد:

و تا بلیط بگیر. باید مطمئن بشم پاش رو از اینجا میذاره بیرون.د -  

 یه قدم بهش نزدیک شدم. قبل از اینکه چیزی بگم، رو به من توپید:

خوای وایسی اینجا که چی بشه؟ که پدر اون دختر، فردا می -
 مامورها رو بفرسته در خونه؟

ا! من هیچ جا نمیرم.باب -  

 مامان نگران بین من و بابا اومد و گفت:

زنید؟چی شد؟ چرا حرف نمی -  
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 بابا کالفه جواب داد:

. ظاهرا قبال هم اش چی میشهکامران بازداشته. معلوم نیست پرونده -
دونی اگه به جرم تعارض و دست درازی محکومش سابقه داشته. می
 کنند، چی میشه؟!

 تاکید کردم:

من کاری نکردم. من هیچ جا نمیرم. -  

اش گفت:های بهم فشردهبابا از الی دندون  

کرد همه چیز تقصیر توئه؟ اگه فردا پس چرا اون دختر فکر می -
 بره کالنتری و یک شکایت جدید بکنه، چی؟

 مامان نگران از من پرسید:

ش خونه؟کدوم دختر؟ همونی که آوردی -  

باعصبانیت داد زد:بابا دست به کمرش زد و   

  اری نکردی؟کآوردیش خونه؟! بعد میگی  -

 با ُتن ضعیفی گفتم:

من کاری نکردم. -  

  کنم؟ کرد. انتظار داری باورر اینجوری فکر نمیاون دخت -

من هیچ کاری نکردم. -  

ها با من شروع خودم هم به حرف خودم اعتقاد نداشتم. همه این اتفاق
. حق با ساجده بود! توی پاهام بودمشده بود و من مقصر اصلی 

تونستم بایستم. بابا عصبانی گفت:کردم و نمیاحساس ضعف می  

کنی، اعدام هایی که میحداقل برو جایی که مجازات این غلط  -
خوام پس فردا بیفته دنبال رضایت برای جونت!نباشه. نمی  

م:لرزید آروم گفتبرای آخرین بار با صدایی که می  

کاری نکردم. من هیچ -  

شد معجزه بشه و جمله درست تکرار کردن این جمله باعث نمی
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ترین مبل نشستم. سوزش اشک رو توی چشمم دربیاد! روی نزدیک
با صدای مسلمی سرم رو بلند کردم:   کردم.احساس می  

ب بلیط هست.برا امشب ساعت دو نصفه ش -  

 بابا نگاهی به من انداخت و گفت:

گناهی؟ که کاری نکردی صد در صد بدی که بی تونی بهم قولمی -
 که پدر اون دختر بتونه ازت شکایت کنه؟

ها خودش اولین دلیلی بود که جوابش سکوت بود. پخش عکس
تونست برام دردسر درست کنه. اون موقع پای شایان هم به می

فهمیدی ای که میاینجا مرحله آخر بود؛ مرحله  ماجرا باز میشد.
همیشه خراب شده و هیچ کاری نیست که نتونی انجام  همه چیز برای

بدی. دیگه امیدی به درست شدن اوضاع نبود. حق با بابا بود! 
کرد.موندن من همه چیز رو بدتر می  

 انگار افکارم رو از توی صورتم خوند که به مسلمی گفت:

یه دونه بلیط بگیر. به مهران زنگ بزن بیاد دنبالش، زودتر  -
ممکنه یه مدت   ند سیمین! همه مدارکش رو هم بذار.چمدونش رو بب

 برنگرده.

نیم ساعت بود رو به روی نقاشی در هم و بر هم رو به روم ایستاده 
کردم معنی نقاشی رو درک کنم. از هر زاویه نگاه بودم و سعی می

کردم، باز هم چیزی مفهوم نبود. دستم رو توی جیب پالتوم بردم می
فتم.و از نقاشی فاصله گر  

کرد؟! مگه فهمیدم، مگه چیزی تغییر میحتی اگه مفهومش رو می
چیزی توی زندگی من عوض میشد؟! آهی کشیدم و به نقاشی بعدی 

نگاهی انداختم. حوصله نگاه کردن نداشتم. نگاهی انداختم تا ببینم 
 چندتای دیگه مونده.

دا این قسمت از باقی مونده دیوار برلین، یک دیوار با ارتفاع حدو
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سه متر و طبق گفته مهران با طول تقریبا یک کیلومتر بود. روی 
نقاشی، اکثرا مرتبط با صلح و جنگ جهانی  هر قسمت دیوار، یک

دوم، کشیده شده بود و من بعد از دیدن سه تای اونها خسته شده 
 بودم.

به دیوار تکیه دادم و به مردمی نگاه کردم که از کنارم رد میشدند. 
ها همه جا پیچیده بود. بوی بهار و رشد دوباره درختبوی شکوفه، 

رسید. سه روز عید نوروز از وجب به وجب این خاک به مشام می
گذشت اما اینجا هیچ اثری از هیاهوی نوروز دیده از سال نو می

 نمیشد.

ام رو از دیوار گرفتم و به راه افتادم. آروم آروم کنار دیوار قدم تکیه
ایی به انگلیسی ازم خواست ازش عکس بگیرم. زدم. یه مرد آسیمی

حتی حوصله نداشتم دستم رو از جیب پالتو بیرون بیارم. مرد 
 دوربین رو جلوم گرفت.

ایستاد و وقتی بغلش  آهی کشیدم و دوربین رو گرفتم. کنار یه خانم
تر شد. دوربین رو بهش پس کرد، ازش عکس گرفتم. حالم گرفته

 دادم و راه افتادم.

رفتم. پشت یکی  یوار فاصله گرفتم و به سمت یک کافه کوچیکاز د
از میزهاش که توی فضای باز قرار داشت، نشستم. قهوه سفارش 

دادم و منتظر موندم. وقتی پیشخدمت فنجون رو جلوم گذاشت، 
دادم. مخلوط بوی قهوه با بوی فضای فهمیدم نباید قهوه سفارش می

ادآور آخرین باری که قبل از بیرون یادآور حیاط دانشگاه بود؛ ی
 برمال شدن همه چیز پشت سر ساجده توی صف تریا ایستاده بودم.

گوشه چشمم شروع به سوختن کرد. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم 
خودم رو کنترل کنم. من بچه نبودم که سر این چیزها گریه کنم. 

کردم چه فایده؟! مگه چیزی عوض میشد؟!گریه هم می  

تونستم لب به واستم صورت حساب رو بیاره. نمیاز گارسون خ



 

 

 WWW.98IA3.IR 495 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

قهوه بزنم. بلند شدم و دوباره شروع به قدم زدن کردم. هوا نسبتا 
سرد بود. پالتو رو دور خودم پیچیدم و به آسمون نگاه کردم. هوا 

 تازه تاریک شده بود.

خوابیدم و از شر فکر و خیال و تحمل دنیا کاش آخر شب بود! می
دونستم ا هنوز تا آخر شب خیلی مونده بود که نمیشدم. امراه می

چطوری بگذرونمش. هنوز چند قدمی از کافه دور نشده بودم که 
خواست بایستم.صدای لیزا رو شنیدم. داشت صدام میزد و ازم می  

 نفس نفس زنان از پشت سر بهم رسید و گفت:

گشتم. اُما گفت اینجایی.دنبالت می -  

زدند و من دور و برم فارسی حرف می هایآدمخوشبختانه بیشتر 
مجبور نبودم ذهنم رو درگیر زبان آلمانی بکنم. تو این مدت تحت 

ام، بودم. شونه باال نظر مهران و اُما، مادربزرگ همیشه در صحنه
انداختم. حرفی نزدم. لیزا موهای طالیی رنگش رو پشت گوشش 

 فرستاد، همراه باهام قدم برداشت و گفت:

کنیم.تر پیدات میه مبایل بخر. اینجوری راحتی -  

گوشیم رو ایران جا گذاشته بودم. توی کالس، قبل از اینکه به ساجده 
فایده گوشی داشتن چیه وقتی اونی که »خواستم بگم:برسم. می

خیال شدم. مگه گفتنش چیزی رو اما بی« خوای جوابت رو نمیدهمی
کرد؟!عوض می  

دورتر بود اشاره کرد و گفت:لیزا به ماشینش که کمی   

هام میریم بیرون. ایرانی هم بینشون هست. با چند تا از دوست -
کنی.رقصیم و همه چیز رو فراموش مینوشیم، میریم میمی  

به قیافه سرخوشش نگاه کردم. یکی دو سال از من بزرگتر بود و تو 
ن ای مشغول نبود. درد ماین مدت به جز خوشگذرونی به کار دیگه

 با نوشیدن و رقصیدن حل نمیشد.
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. لیزا من رو به سمت ماشین هل داد و خودش پشت فرمون نشست
. درست مثل این کمربند رو بستم و به راه افتاد. سکوت رو شکست

 چند وقتی که اینجا بودم، همیشه پیش قدم صحبت میشد:

های دیگه وقتشه همه چیز رو فراموش کنی و بری سراغ آدم -
هام رو ریم کلوب. مطمئنم سرحالت میاره. یکی از دوستجدید. می

 هم دعوت کردم. ایرانیه.

لیزا شروع کرد از اخالق دوستش تعریف کردن و من حوصله 
گوش دادن نداشتم. اگه دختر عمه نبود و این مدت مراعاتم رو 

نکرده بود، همین االن از ماشینش پیاده میشدم. خوشبختانه خیلی زود 
هاش گوش بدم. پشت یم و الزم نبود دیگه به حرفبه مقصد رسید

سرش وارد یک کلوب شدم. از راهروی باریکی رد شدیم و وارد 
سالن بزرگی شدیم که جمعیت زیادی داخلش جمع بودند. صدای بلند 

ریخت.موسیقی و شلوغی جمعیت اعصابم رو بهم می  

خلوت تر  های آهنی گوشه سالن باال رفتم. طبقه دومدنبال لیزا از پله
بود. طبقه دوم مثل یک سکوی بزرگ بود که کامال به طبقه اول دید 

 داشت؛ مثل یه بالکن که به حیاط دید داشته باشه.

هایی که جلوی سکو قرار داشت تکیه دادم. لیزا همراه با چند به نرده
معرفی بقیه شد. مغز من خسته تر از  نفر بهم نزدیک شد. مشغول

ش بدم. یک لیوان محتوی مایع آبی رنگی به این بود که بهشون گو
 دستم داد.

 جوری که صداش وسط شلوغی بهم برسه گفت:

این لیوان رو بده باال و خوش باش. فردا که بیدار شدی همه غم و  -
هات رو فراموش کردی.غصه  

 دست دختری رو گرفت، بهم نزدیک کرد و گفت:

هم آشنا شید.. همون دوست ایرانی که گفتم. با این نوراست -  
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چشمک زد و به سمت پسری رفت که این روزها خیلی دور و برش 
از نورا گرفتم، چرخیدم و از باالی سکو به جمعیت  پلکید. چشممی

پرید. داشتم پایین نگاه کردم که هماهنگ با موسیقی باال و پایین می
کردم که از البه الی جمعیت، یه آشنا به لیوان توی دستم رو بو می

م خورد.چشم  

لیوان رو پایین آوردم و به جمعیت پایین نگاه کردم. مطمئن بودم 
ساجده رو بین جمعیت دیدم. مثل شب مهمونی لواسون! دقیقا یک 

جایی بین جمعیت ایستاده بود. به لبه سکو نزدیک شدم. ساجده بین 
 جمعیت گم شده بود. مطمئن بودم دیدمش!

ایین دویدم. حتما دنبالم اومده ها پلیوان رو دست نورا دادم و از پله
اش بود! درست مثل مهمونی لواسون؛ اون روز هم وسط جاده پیاده

کرده بودم اما دنبالم اومده بود! اومده بود وسط مهمونی که باهاش 
 سنخیتی نداشت و من رو پیدا کرده بود!

کردم. حتما االن هم دنبالم اومده. مطمئن بودم دیدمش! اشتباه نمی
زدم. ت ایستادم و به اطراف نگاه کردم. نفس نفس میوسط جمعی

اثری ازش نبود. مطمئن بودم دیدمش. با تنه یک نفر به خودم اومدم. 
 دستی روی بازم نشست. لیزا توی شلوغی جمعیت داد زد:

گردی؟چی شد؟ دنبال کی می -  

های لیزا تکون دور خودم چرخیدم. مطمئن بودم اینجا بود. لب 
حقیقت   شنیدم. مطمئن بودم اینجا بود امان چیزی نمیخورد اما ممی

. به هام رو گرفتاین بود که اینجا نبود! پرده اشک جلوی چشم
تونستنم نفس بکشم. به سمت بیرون کلوب راه افتادم. سختی می

رفتم.دونستم به کجا میرم. فقط مینمی  

حض جوری رسیدم خونه. به منفهمیدم کی رسیدم خونه. نفهمیدم چه
 باز شدن در، قیافه عصبانی مهران جلوم نمایان شد. داد زد:
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.ر راه رفتمعلومه کجایی؟ دلمون هزا -  

پاهام دیگه تحمل وزنم رو نداشت. روی نزدیکترین مبل نشستم. 
 صدای گرفته خودم رو شنیدم:

گند زدم مهران! گند زدم! -  

هم و مثل یک بچه پنج ساله گریه کردم. مهران بهت زده داشت ب
ام ت روی شونه. اُما بهم نزدیک شد، کنارم نشست و دسکردنگاه می

ای که هنوز بهش عادت نکرده بودم گفت:گذاشت و با لهجه  

همه چی درست میشه. -  

. همه غلط های که نه. درست نمیشه. چون بدجوری خرابش کردم -
ام رو گرفت که نباید. دیگه چیزی درست توی زندگیم کردم جایی یقه

 نمیشه.

 مهران جلوم زانو زد و آروم گفت:

مهرداد، تو یک بار تونستی الدن رو فراموش کنی. سخت بود  -
 ولی تونستی

 حرفش رو قطع کردم:

ت. اون بهم دروغ گفت. بهم کلک زد.الدن فرق داش -  

 چند ثانیه طول کشید تا حرفم رو حالجی کنه. متعجب پرسید:

یعنی چی؟ -  

اس مهران.الدن زنده -  

وقتش نبود همه چیز رو از سر تا ته در مورد الدن توضیح بدم. 
اصال الدن دیگه مهم نبود! تو زندگی من جایی نداشت! چرا باید وقتم 

کردم؟!رو صرف توضیح در مورد اون می  

هایی رو که روی دلم بود به زبون گلوم رو صاف کردم و حرف
 آوردم:

کنه که یه آینه بگیره می مگه آدم چند بار تو زندگیش کسی رو پیدا -
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جلوش و خود واقعیش رو نشونش بده، کسی که همه چیز رو در 
دونه دونه، همه قسمت های خجالت آور زندگیت رو میموردت می

مونه؟ با از دست داشتنش بزرگترین اشتباه و باز هم کنارت می
 زندگیم رو کردم مهران!

کردم اما دست ه میهام پوشوندم. نباید گریرو با دست   هامچشم 
خودم نبود. همه چیز ذره ذره جمع شده و امروز سرریز شده بود. 
مهران یک لیوان آب دستم داد. اُما بغلم کرد و شروع کرد زیر لب 

زمزمه کردن. آهنگی رو زمزمه کرد که اون شب توی ماشین 
 گذاشته بودم و ساجده باهاش خوابیده بود!

 مهران آروم زمزمه کرد:

که اینجا بمونی همه چیز عوض میشه؟ فراموشش  یک مدت -
کنی! بهت قول میدم.می  

 صدای ضعیفم رو شنیدم:

تونم اینجا بمونم، وقتی همه چیِز اینجا بیشتر از من چجوری می -
اندازه؟!ایران، اون رو یاد من می  

 

 

 

 فصل بیست و ششم

 #ساجده#

 

برای  دِر مربا رو باز کردم و روی میز گذاشتم. همه پشت میز
صبحونه جمع بودند به جز بابا که کنار تلویزیون ایستاده بود و خیلی 

زد. کنار هانیه نشستم و لقمه گرفتم. بابا تلفن جدی با تلفن حرف می
 رو قطع کرد، در حالی که به سمت آشپزخونه میومد گفت:
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ها داره همینجوری زیاد میشه.تعداد شکایت -  

میز نشست. از وقتی که تو  سرش رو به تاسف تکون داد و پشت 
های دانشکده پخش شده بود، کامران دستگیر شده وضع همین گروه

کردند، هر روز بیشتر هایی که از کامران شکایت میبود. تعداد آدم
که تازه تعطیالت عید تموم شده بود و یک مدت ادارات میشد. با این

ها ادامه داشت.بسته بودند، باز هم ثبت شکایت  

وی چاییش شکر ریخت و ادامه داد:بابا ت  

گفت بیاید رضایت بدید. ظاهرا موردهای وکیل کامران بود. می -
خواند موردهای تری هست که باید بهش رسیدگی کنند. میجدی
تر رو با رضایت حل کنند!ساده  

 محسن با زبون اشاره گفت:

هیچ آزار و اذیتی ساده نیست! -  

اولین باری که کامران تعرض کرده من هم همین رو گفتم. اگه  -
بود، دستگیرش کرده بودند و تنبیه شده بود االن وضع به اینجا 

رسید.نمی  

. این مسئله باعث شده بود چشم چند نفر نچ کرد -مامان زیر لب نچ
توی دانشکده بترسه و دست و پاشون رو جمع کنند. فریبرز هم 

انشگاه برنگشته بود. همون روزها غیب شده بود و تا به امروز به د
خواستم در موردش فکر البته یکی دیگه هم غیب شده بود که نمی

 کنم!

 بابا بعد از خوردن یک جرعه از چایی، متفکر رو به من گفت:

شکایتی از اون پسر ثبت نشده. ظاهرا هیچ -  

داد این مسئله نگاهش رو روی من نگه داشت. لحنش نشون می
ا فکر کرده بود مهرداد هم مثل باعث تعجبش شده. ظاهرا باب

دونست ولی تا حاال اسمش رو که اسمش رو میکامرانه. با این
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داد مهرداد توی ذهن بابا جایی نداره؛ مثل نیاورده بود که نشون می
 یک غریبه که دونستن یا ندونستن اسمش مهم نبود!

 سرم رو پایین انداختم که بابا ادامه داد:

، چرا در رفت؟اگه ریگی به کفشش نبود -  

لقمه توی دستم رو توی دهنم گذاشتم تا جواب ندم. از مهدی شنیده 
بودم پدرش، مهرداد رو به آلمان فرستاده. ظاهرا پدرش هم مثل بابا 

دم، پرسید:کرده. وقتی بابا دید جواب نمیدر مورد مهرداد فکر می  

چیه؟« همه چیز تقصیر اونه»ورت از اینی که اون شب گفتی منظ -  

ابروهام گره خورد و بغضم رو قورت دادم. منظورم حال نزاری 
بود که اون روز پیدا کرده بودم. بعد از دعوا با مهدیس و کامران، 
عصبانیتم رو سرش خالی کردم که یه بخشیش حقش بود. این حالی 
که االن توش بودم همش تقصیر مهرداد بود! تموم سختی هایی که 

که هدف کامران و فریبرز شده بودم، از ها کشیده بودم، ایناز عکس
که بهش عالقه پیدا کرده بودم، همه و همه تقصیر اون بدتر این
 مهرداد بود!

 چیزی نگفتم. جوابی نداشتم که بدم. بابا پرسید:

االن کجاست؟ خبری ازش نداری؟ -  

کشیدم به بابا نگاه سرم رو به چپ و راست تکون دادم. خجالت می
انداختم. چند ثانیه سکوت شد. زیر چشمی بهش کنم. سرم رو زیر 

نگاه کردم که تو فکر بود. با عطیه و هانیه نگاهی رد و بدل کردیم. 
فهمیدم توی فکر بابا هانیه به معنی ندونستن شونه باال انداخت. نمی

گذره.چی می  

که لقمه بابا زیر لب با خودش حرف زد و لقمه گرفت. قبل از این 
نگاهش غافلگیرم کرد و گفت: رو دهنش بذاره با  

داری، تا زوده باید ثبت کنیم.« مهرتاش»یتی از اگه شکا -  
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 عطیه زیر لب تصحیح کرد:

مهرداد! -  

داد مهرداد از حداقل این بار با اسم صداش کرده بود که نشون می
مقام غریبه به مقام آشنا ارتقا پیدا کرده. وقتی بابا کسی رو با اسم 

، یعنی ازش خوشش نمیومد که در مورد مهرداد زدواقعیش صدا نمی
 اصال چیز عجیبی نبود!

منتظر جواب به من نگاه کرد. سرم رو به عالمت منفی تکون دادم. 
 عطیه رو به من با امیدواری گفت:

کنند و اگه ازش شکایت کنی، هر جای دنیا که باشه پیداش می -
 تحویلت میدند!

عطیه زد. بابا به عطیه چشم  هانیه بلند سرفه کرد و محکم به پای
گفت. عصبانی به عطیه نگاه « استغفرهللا»غره رفت و زیر لب 

 کردم. آروم طوری که کسی نشنوه پرسید:

مگه دلت براش تنگ نشده؟ -  

 با حرص زیرلب جواب دادم:

نه! -  

 بابا بلند شد و گفت:

خوام بدونم ها سر در نمیاریم. فقط میما که از کار شما جوون -
گناه که یک وقت خدایی نکرده حق کسی گناهکاره یا بی« مهراب»

.رو ضایع نکرده باشیم  

 زیر لب جواب دادم:

دونم.نمی -  

ها بود که غیب دونستم. مهرداد مقصر خیلی اتفاق و واقعا هم نمی
گفت و   ایشدنش همه چیز رو بدتر کرده بود. بابا دوباره استغفرهللا

از پشت میز بلند شد. در سکوت به خوردن صبحونه ادامه دادم. بعد 
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 از رفتن بابا، عطیه زیرلب گفت:

که اسمش رو اشتباه میگه به قدر کافی حق ضایع کردنه. همین -  

مامان بهش توپید:  که این بار با چشم غره مامان ساکت شد.  

جلوی بابات زبون درازی نکن! -  

 عطیه اعتراض کرد:

زبون درازی نکردم! -  

شد. بلند شدم و از خونه نگاهی به ساعت انداختم. داشت دیرم می 
بیرون اومدم. سر کوچه وارد قنادی حاج بابا شدم. بوی شیرینی تازه 

ها رفتم، داد. به سمت یکی از یخچالپخته شده دل آدم رو مالش می
خلش ظرف در داری رو از کیفم درآوردم و چند تا شیرینی تازه دا

 گذاشتم. با صدای اویس از جا پریدم:

دزدی؟ا شیرینی میتو هم مثل من از اینج -  

چشم از لبخند روی لبش گرفتم و به بشقاب توی دستش نگاه کردم. 
کنار رفتم تا جای من رو بگیره. مشغول پر کردن بشقابش شد و 

 گفت:

چه خبر؟ -  

ودند. چیزی مطمئن بودم همه در جریان قضیه کالنتری قبل از عید ب
 نگفتم که ادامه داد:

گفت مهرداد رفته آلمان!مهدی می -  

صداش خوشحال نبود. بهش نگاه کردم که غم عمیقی رو توی 
خواست زودتر اش دیدم. سرم رو پایین انداختم. دلم می هاچشم

بیرون بزنم. اومدم در ظرف رو ببندم که دیدم یک شیرینی بهش 
م که توضیح داد:اضافه کرد. سرم رو باال آورد  

خیلی الغر شدی! -  

 در ظرف رو بستم و توی کیفم گذاشتم که ادامه داد:
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که بری بیا بخور.اسم تازه چایی دم کرده. قبل از اینمش ق -  

شه.دیرم می -  

نوان صلح!به عنوان آتش بس! یا به ع -  

تو جنگ نبودیم. -  

. چند دقیقه خندید و به یکی از میزها اشاره کرد. دنبالش راه افتادم
رسید برگشت. پشت بعد با دو تا چایی که بوی دارچینش به مشام می

 میز نشست و گفت:

خواد دونم اگه مهرداد نبود باز هم جوابت به من منفی بود. نمیمی -
 خودت رو به این خاطر اذیت کنی.

ای گفتم:با صدای گرفته  

ها بیفته.خواستم هیچکدوم از این اتفاقمن نمی -  

ندلی تکیه داد، نفسش رو بیرون داد و با حسرتی تو صداش به ص
 گفت:

دونم!می -  

کردم. لبخند ضعیفی زد و چایی رو به لب برد. حرفش رو باور می
کرد، باعث شد یک کم از بار سنگینی که جدیدا رو قلبم سنگینی می

 کاسته بشه. نسبت به چند دقیقه پیش احساس بهتری داشتم.

ای، زودتر از من بلند شد و با بشقاب شیرینی حرف دیگه بدون هیچ
شد به سمت نجاری راه افتاد. من هم بلند شدم و تا جایی که می

شه رسیدن به خواستم تا جایی که میآهسته به سمت مترو رفتم. می
خواست وارد دانشکده دانشکده رو لفت بدم. این روزها واقعا دلم نمی

بود که همه یادشون بره قبل  بشم. ظاهرا تعطیالت عید باعث نشده
 از عید چه اتفاقی افتاده!

قضیه من و مهرداد و بعد از اون هم کامران با کلی جزئیات ریز و 
های دانشکده پخش بود. درشت که اکثرا غلط بودند توی همه گروه
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ی زدم و پچ بقیه خسته شده بودم. عینک آفتاب -از نگاه خیره و پچ
کالس رو اطراف دانشکده چرخیدم.زمان باقی مونده تا قبل از   

کرد کاری به من نداشت. این که مهرداد کجا بود و چیکار می
دونست اشتباه کرده و مقصره که در رفته بود. همه خودش هم می

ها باعث نمیشد از کاری که کرده بود، چشم پوشی کنم. این اتفاق
سر هاش، یک نقشه جدید و برای اصال از کجا معلوم ابراز عالقه

کار گذاشتن من نبود! پنج دقیقه بعد، آخر از همه وارد کالس شدم و 
ها که خالی بود نشستم.توی آخرین ردیف صندلی  

چشمم به مهدیس و کمالی افتاد که با بیشترین فاصله از هم نشسته 
دادم. بعد از درآوردن ای که دیگه بهش هیچ اهمیتی نمی. مسئلهبودند

ردم. چند ثانیه بعد مهدی از چند ردیف تاپم رو باز کعینکم، لپ
 جلوتر بلند شد و روی صندلی کنارم نشست و آروم گفت:

از مهرداد خبری نداری؟ -  

تاپ دادم. جوابش رو ندادم که خودش به حواسم رو به صفحه لپ
 حرف اومد:

خواستم بگم اگه بهت اش رو پیش من جا گذاشته. میمهرداد گوشی -
اینه که گوشیش رو نبرده. من و لوکاس هم زنه به خاطر زنگ نمی

 هنوز باهاش حرف نزدیم.

دش بشنوم. آروم گفتم:خواستم چیزی در مورنمی  

ساکت! سر کالسیم. -  

کرد. این مهدی ساکت شده بود اما داشت به نیم رخم خیره نگاه می
حرکتش بیشتر رو اعصاب بود. بهش اخم کردم. در جواب نگاه 

 پرسشگرش گفتم:

کنه!مهم نیست کجاست و چیکار میبرام  -  

 یکی از ابروهاش رو باال برد که پرسیدم:
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چیه؟! -  

اده.هات هم گود افتسبت به قبل از عید الغرتر شدی. پای چشمن -  

ر جات بشین!به تو ربطی نداره! برو س -  

معلومه دلت براش تنگ شده! -  

ای گفتم:حرف عطیه رو زده بود! با صدای خفه  

کنند دلم براش تنگ شده! چرا باید برای آدمی که می چرا همه فکر -
 باعث بدبختیم شده دلم تنگ بشه!

هر دو ابروش رو باال برد که دوباره بهش چشم غره رفتم. باالخره 
از رو رفت و سرجاش برگشت. نفسم رو بیرون دادم و سعی کردم 

تاپم بدم. صدای ویبره گوشیم بلند شد. با دیدن حواسم رو به لپ
ره ناشناس حس عجیبی ته دلم افتاد. حس اینکه شاید خودش شما

 باشه!

آروم بلند شدم و از کالس بیرون اومدم. نفس عمیقی کشیدم و قبل از 
 اینکه قطع بشه جواب دادم:

بله؟ -  

خانم مصطفوی! -  

 صدای یک مرد بود اما نا آشنا. ناامید و پنچر شده جواب دادم:

بله، خودمم. -  

گیرم. امروز وقت افزاری نریمان تماس میمن از شرکت نرم  -
 دارید که در مورد پروپوزالی که فرستادید صحبت کنیم؟

فهمیدم. پرسیدم:اصال منظورش رو نمی  

کدوم پروپوزال؟ -  

همونی که در مورد نرم افزار تبدیل گفتار به نوشتار هست. برای  -
یمون ناشنوایان. چند روز پیش به دستمون رسید. امروز تصمیم نهای
 رو گرفتیم. وقت دارید تا یک ساعت دیگه به شرکت ما بیایید؟
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*** 

فنجون چایی رو جلوم گذاشت. هیچ  به مرد مسنی نگاه کردم که یک
های رسمی قرار نگرفته بودم و حسابی وقت تا حاال توی محیط

مرد  دست و پام رو گم کرده بودم. بعد از رفتن آبدارچی، به دو
نگاه کردم.جوون رو به روم   

زد و با کت و ساله مییکیشون نریمان کاردان بود که تقریبا سی
شلوار کامال رسمی روی مبل رو به روم نشسته بود. برادرش نادر 

. آب دهنم رو تر میزد و با تیپ اسپورت به مبل لم داده بودجوون
 قورت دادم و به نریمان نگاه کردم که شروع به صحبت کرد:

. شرکت ما یک سال پیش کار روی ون جدید نیستتراستش ایده -
اون رو شروع کرده و تا به حال با دانشجوهایی که پاره وقت کار 

کردند پیش بردیمش اما نکته اینه که دانشجوی پاره وقت دردسر می
داره. باید یک مدت آموزششون بدیم. بعد که کار رو یاد گرفتند 

ال پیش نمیره.میذارند و میرند. کار اص  

هاش رو به هم چسبوند و آرنجش رو روی پاش گذاشت، انگشت
 ادامه داد:

خونی، هم ات رو دیدم. هم دانشگاه خوبی درس میرزومه -
هات باالست. سال دیگه، سال آخرته، نه؟نمره  

تکون دادم. متوجه پوزخند نادر شدم. خودم « بله»سرم رو به معنی 
 رو جمع کردم و جواب دادم:

مه.بله. سال آخر -  

تونی کارآموزیت رو از تابستون همینجا شروع کنی. خوبه. می -
مطمئنم کارمون خوب پیش میره. حتی امکان استخدامت بعد از اتمام 

 درست هم هست.

 با اشاره به نادر ادامه داد:
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برادرم تازه ارشدش رو گرفته. مسئولیت اصلی پروژه با اونه.  -
 مطمئنم راحت با هم کنار میایید.

رسید. از نگاه در نگاه کردم که خیلی راضی به نظر نمیبه نا
دونستم چطور پروپوزال و اش خوشم نیومد. هنوز نمیخودپسندانه

خواست مستقیم ازشون بپرسم. از ام دستشون رسیده. دلم نمیرزومه
 نریمان پرسیدم:

خورم و کارها خوب پیش کنید من به دردتون میچرا فکر می -
 میره؟

ات نوشته بودی برادرت ناشنواست. انگیزه نامهرفیچون تو مع -
دونم تا به نتیجه نرسه . انگیزه از هوش و استعداد مهمتره. میداری

 دست بردار نیستی.

ای زد. گفتم:لبخند دلگرم کننده  

ام رو ببینم؟نامهتونم معرفیمی -  

نریمان متعجب ابرویی باال انداخت. بعد از رد و بدل کردن نگاهی 
ای رو بیرون آورد و بهم نادر، از توی پوشه رو به روش برگهبا 

ام قرار داد. با دیدن دست خط مهرداد، وزنه سنگینی روش سینه
 گرفت.

خواستم از دستش عصبانی باشم، اش تقصیر مهرداد بود! من میهمه
خواستم فراموشش کنم و هیچوقت نبینمش اما با کارهایی که کرده می

کرد باعث میشد بیشتر به ذاشت! کارهایی که میکرد، نمیبود و می
خواستم!سمتش کشیده بشم و این چیزی نبود که من می  

 با صدای نریمان به خودم اومدم:

حالتون خوبه؟ -  

شد. با دست ای باشم اما نمیسعی کردم خودم رو جمع کنم و حرفه
لرزون فنجون چایی رو برداشتم و گلوم رو تازه کردم. نریمان 
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د:پرسی  

خواید چند روز بهتون وقت بدم فکرهاتون رو بکنید؟می -  

خوابی کشیده بودم و به خاطر مهرداد پروپوزالی که به خاطرش بی
اینجا به دست دوست آقای کمالی نرسیده بود، االن به خاطر مهرداد 

بود؛ توی یک شرکت نرم افزاری معتبر که قرار بود به سرانجام 
بود. نریمان دست رو آدم درستی  برسه. جواب من کامال مشخص

 گذاشته بود.

 جواب دادم:

الزم نیست. من دوره کارآموزیم رو از تابستون تو شرکت شما  -
کنم.شروع می  

 نریمان لبخند زد و با اشاره به نادر گفت:

پس با هم هماهنگ کنید. -  

اش اش انداخت و دستش رو زیر چونهنادر پاش رو رو پای دیگه
بند کافی بود تا اشک بند بسته بود! دیدن مچهش مچزد؛ دستی که ب

هام رو محکم روی هم توی چشمم شروع به جوشیدن بکنه. لب
ام تا جلوی این دو تا مرد غریبه زیر گریه نزنم.فشرده  

از شرکت تا دانشگاه تاکسی گرفتم. نزدیک ناهار بود و به خاطر 
خوبی نداشتم. های صبح رو پیچونده بودم. حال این مالقات، کالس

انگار یک سرماخوردگی مزمن توی بدنم نشسته بود. نزدیک 
هام رو توی جیبم گذاشتم.دانشکده زیپ کاپشنم رو بستم و دست  

خواستم به سمت سلف برم اما متوجه شئ کوچیکی شدم که توی می
جیبم بود و دستم بهش خورده بود. دستم رو بیرون آوردم و به کلید 

که مهرداد بهم داده بود.کوچیکی نگاه کردم   

ام لرزید. به سمت دانشکده پا کج کردم. توی راهروی طبقه چونه
متر، کمد های کوچیک با ابعاد بیست سانتیاول، از بین ردیف کمد
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شماره دویست و بیست رو پیدا کردم. کلید رو توی قفلش چرخوندم 
 و در رو باز کردم.

ته بودم. کنار لیوان یه چشمم به لیوانی افتاد که برای تولدش گرف
ای که هدفون نو بود که روش یه غنچه رز قرمز قرار داشت؛ غنچه

بعد از این همه مدت خشک شده بود! روی کارت کنار غنچه نوشته 
«ای همیشگیم!برای هم پیاله»بود:   

ذاشت. دست هام نمیاش رو نتونستم بخونم. اشک جلوی چشمبقیه
هام از روی . پلک زدم و اشکدراز کردم و هدفون رو برداشتم

ام سر خورد. صدای مهدی از کنارم به گوش رسید:گونه  

دونستم دلت براش تنگ شده!می -  

ها همینجوری ای نداشت. اشکدستم رو زیر چشمم کشیدم اما فایده
ریخت. پرسیدم:پایین می  

تو چرا همه جا دنبالم میای؟ -  

اد پول بردارم. همیشه یک دنبالت نیومدم. اومده بودم از کمد مهرد -
 کم پول برای روز مبادا توی کمدش میذاره!

چند تا اسکناس از داخل کمدش بیرون آورد و گفت:   

ها آخریش بود! باید زودتر برگرده!این -  

هام ام صدادار شد. توی جیبنتونستم خودم رو کنترل کنم و گریه
ام کشیدم که نهکردم. با دست به گودنبال دستمال گشتم اما پیدا نمی

 دیدم مهدی گوشیش رو جلوم گرفته. با صدای گرفته پرسیدم:

کنی؟چی کار می -  

خوام وقتی مهرداد برگشت عکست رو نشونش بدم.می -  

ام بیشتر شد و آروم پرسیدم:گریه  

اگه برنگشت، چی؟ -  

 که حتی خودم هم صدای خودم رو واضح نشنیدم. مهدی گفت:
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کنند من زدمت.، بقیه فکر میاگه همینجوری گریه کنی -  

ینستا. چه کار به من داری؟خب برو! اینجا وا -  

فت:گها رو تو هوا تکون داد و اسکناس   

ول بریم یک چیزی بخوریم. مهمون مهردادی! قهوه خوبه؟ابیا  -  

کرد. خیلی وقت بود تر میگفت داغ دلم رو تازهای که میهر جمله
رو به سمتم گرفت و ادامه داد: لب به قهوه نزده بودم. دستمالی  

اهی برای پیدا کردن مهرداد پیدا کنم!رشه! باید یک ینجوری نمیا -  

 

 

 

 فصل بیست و هفتم

 #اویس#

 

خواستم کف دستم بریزم که دیدم خالیه. در شامپو رو باز کردم. می
صد بار به مهدی گفته بودم که دست به وسایل من نزنه. هیچ اثری 

ای یا حتی صابون توی حمام نبود. اول شوینده دیگهماده  از هیچ
جوری شروع شده بود! به مهدی فحش دادم و بعد از صبح منم این

ای که دور خودم پیچیده بودم، از حمام بیرون چند دقیقه با حوله
 اومدم.

خوشبختانه خونه، مجردی بود. اتاق من توی راهرو رو به روی 
ی نبود به جز حوله چیزی با سرویس بهداشتی قرار داشت و نیاز

داشتم. خودم ببرم. از این به بعد باید شامپو رو توی اتاقم نگه می
کم باید به سمت  -لباس هام رو پوشیدم. ساعت هفت صبح بود و کم

افتادم.نجاری راه می  

از اتاقم بیرون اومدم و سر به زیر در حال بستن ساعتم، راهرو رو 
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من، چشمم به مهدی افتاد که به رد کردم. به محض ورود به نشی
سینک ظرفشویی تکیه داده و با قاشق مشغول خوردن مرباهای توی 

 کاسه توی دستش بود. عصبانی گفتم:

مگه صد دفعه نگفتم دست به وسایل من نزن! چرا شامپو رو تموم  -
 کردی؟

اش کردم.اون دست نزد. من استفاده -  

اد شد. مهرداد بود که هام از تعجب گشبه سمت صدا چرخیدم و چشم
گشت و به واسطه در باز یخچال داشت توی یخچال دنبال چیزی می

 ندیده بودمش. در یخچال رو بست و ادامه داد:

شورم. اگه شامپوت آشغال بود. من حتی جورابم هم با اون نمی -
شدم حموم بچه صندلی کناری روم عطسه نکرده بود و مجبور نمی

کردم.ده نمیکنم، هیچ وقت ازش استفا  

هام رو فشار دادم و پرسیدم:دندون  

کنی؟تو اینجا چیکار می -  

 با بسته شیر توی دستش به سمت اپن اومد و جواب داد:

ام اینجاست!م؟ خونهمگه قرار بود برنگرد -  

داد، خوشم می« ساجده»گفتنش که بیشتر معنی « خونه»از طرز 
ه ساجده طرفش رفته فهمیدم این بشر چی داشت کنیومد. هنوز نمی

 بود! دوباره پرسیدم:

کنی؟ منظورم خونه مهدیه.اینجا چیکار می -  

 مهدی قاشق رو از دهنش در آورد و جواب داد:

کنه آلمان.دونه که برگشته. اگه بفهمه، دوباره شوتش میاباش نمیب -  

 مهرداد لیوان شیر رو برداشت و رو به من گفت:

دارم.کل ن -ام. حوصله کلستهمن دم صبح رسیدم. االن هم خ -  

به مهدی اشاره کردم یک چایی برام بریزه. اومدم به سمت صندلی 
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 پشت اپن برم که یک صدای جدید شنیدم:

کنید؟!چقدر سر و صدا می -  

چرخیدم و به شایان نگاه کردم که روی کاناپه خوابیده بود. خمیازه 
 کشید، نشست و غرغر کرد. رو به مهدی توپیدم:

مد؟اینجا کاروانسراست؟! من دارم اجاره میدم. این کی او مگه -  

شد بندازمش بیرون.شب. تو خواب بودی. نمی دیشب، آخر -  

صندلی رو عقب کشیدم. هنوز ننشسته بودم که با صدایی جدید از 
 پشت سرم غافلگیر شدم:

و هر چند وقت یک بار آب میدید؟ خشک شدند.راین گلها  -  

کمال غافلگیری با یک دختر مواجه شدم که سرم رو چرخوندم و در 
نزدیک پنجره کنار گلدون ها گوشه نشیمن ایستاده بود. شکه رو به 

 مهدی گفتم:

وارد این خونه بشه! قرار نبود هیچ دختری -  

 مهدی لیوان چایی رو رو به روم گذاشت و گفت:

ده دقیقه نیست اومده. تو توی حمام بودی. بهش زنگ زدم بیاد این  -
برداره با خودش ببره. رو  

 و با دست به شایان اشاره کرد. عصبانی پرسیدم:

و این گوشه و کنار قایم کردی؟!چند نفر دیگه ر -  

 دختر خندید و جواب داد:

من آخریم. -  

 به طرفم اومد، دستش رو دراز کرد و گفت:

من ترالنم. دختر خاله شایان. -  

 صندلی بلند شدم. رو از روی اش رو نادیده گرفتم ودست دراز شده
 به مهدی گفتم:

فرستی برند.ه رو میتا نیم ساعت دیگه هم -  
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خواستم برم که نگاهم به تیپ دختر افتاد. زیر لب غرغر کردم. می
لباس آستین کوتاه پوشیده و موهاش رو بافته بود. چشمم رو روی 
بقیه چرخوندم. مهدی داشت آروم با مهرداد حرف میزد. شایان هم 

تونستم یک دختر رو با موقع بلند شد و پشت اپن نشست. نمی همون
ها که عقل توی کلشون نبود! این سه نفر توی خونه تنها بذارم. این

نفسم رو بیرون دادم و سرجام برگشتم. مهرداد صحبتش با مهدی رو 
 قطع کرد و گفت:

چی شد؟ چرا منصرف شدی؟ -  

نداری که تنهاتون وقتی این خانم رفت، من هم میرم. انتظار  -
 بذارم؟

 نگاهم به لبخند روی لب ترالن افتاد که رو به من گفت:

چه کیوت! -  

 شایان لقمه توی دهنش رو جوید و رو به من جواب داد:

ما که لوله خرخره نیستیم. -  

 با حرص لقمه گرفتم و از شایان پرسیدم:

 دند مشخصه. تو رودلیل اینکه مهرداد رو توی خونه راهش نمی -
 چرا بیرون کردند؟

 مهرداد به جای شایان جواب داد:

ش رو دوست داره.چون پدرش فهمیده خواهر -  

اونقدر متعجب شدم که یادم رفتم لقمه رو قورت بدم. لقمه تو گلوم 
گیر کرد و به سرفه افتادم. ترالن کنارم نشست و پشتم زد. مهدی 

 یک لیوان آب جلو گذاشت و به مهرداد تشر زد:

میره! اون وقت من سر ماه دید، میایم رو سکته میهم خونه االن -
مونم بدون اجاره!می  

و رو به من آروم گفت:   
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ستند. آروم باش!ناخواهریشه. هم خون نی -  

آب رو قورت دادم و عقب کشیدم تا ترالن دستش رو از پشتم 
 برداره. گلوم رو صاف کردم. شایان توضیح داد:

دونی چه قشرقی به پا کرد.مید. نمیدیشب باالخره بابام فه -  

 سرش رو تکون داد که ترالن گفت:

گفتی. فعال یک مدت بیا خونه ما. بابا گفت باید زودتر بهش می -
 هرجور شده با خودم ببرمت خونه.

 مهدی گفت:

دتر ببرش.من هم با پدرت موافقم. زو -  

 ترالن به طرف من برگشت و بدون مقدمه پرسید:

شغلت چیه؟ -  

ابروم باال رفت. دختر رکی بود! مهدی ریز خندید که بهش چشم 
 غره رفتم. با لحنی جدی که بحث رو خاتمه بده گفتم:

.من قبال زندان بودم. خالفکارم -  

 به نظر رسید جوابم اوضاع رو بدتر کرد. چون کنجکاو پرسید:

برای چی؟ -  

مواد. -  

سر دسته مافیا بودی؟ -  

جواب داد: مهرداد پوزخندی زد و مهدی  

موند. با من هم اش لنگ نمینه. اگه بود که سر ماه تو دادن اجاره -
موند.رفت توی یک قصر میکرد. میزندگی نمی  

به  شدم. بلند شدم و رونشستم قطعا دیوونه میاگه چند دقیقه دیگه می
 ترالن گفتم:

ر کار. شما هم با من میاید بیرون.سمن باید برم  -  

طلی بلند شد، به سمت مانتو و روسریش رفت و ترالن بدون مع



 

 

 WWW.98IA3.IR 516 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 گفت:

ماشین داری؟ بذار برسونمت. -  

عجب گیری کرده بودم! مهرداد با ابروی باال رفته و با تفریح به من 
زدم. پشت سر زل زده بود. به موقعش یک مشت تو صورتش می

 ترالن به سمت در آپارتمان به راه افتادم. مهدی داد زد:

با خودتون ببریدش! پس شایان چی؟ -  

با هم وارد کوچه شدیم. سوار ماشینش شد که دسته کمی از ماشین 
 مهرداد نداشت. در کمک راننده رو باز کرد و گفت:

سوار شو. -  

همین مونده بود که محله، من خالفکار زندان رفته رو با این دختر 
بارید، ببینه. دستم رو توی جیب کت که پول از سر و روش می

ام کردم و گفتم:بهاره  

خوام قدم بزنم.شما اول برید. من می -  

به سر کوچه اشاره کردم. چیزی نگفت. ابرو باال انداخت، عینکش 
رو زد و به راه افتاد. وقتی مطمئن شدم از سر کوچه پیچیده، به 

سمت نجاری قدم زدم. امیدوارم بودم مهرداد و شایان تا شب رفته 
 باشند.

ساختم، سرم حسابی با کمدی که داشتم می های بعد از ظهرنزدیک
 گرم بود. همون موقع، فرزاد دستگاه رو دور زد و آروم گفت:

یکی دم در کارت داره! -  

کی؟ -  

شناسمش.نمی -  

داد متحیر شده. نکنه بابا اومده بود دم در؟! صورتش نشون می
هام رو در آوردم، دستگاه رو دور زدم که چشمش به ترالن دستکش

. دسته عینک آفتابی رو به لب گرفته بود و ردیف میزهای افتاد
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کرد. با دیدن من لبخند زد و گفت:ساخته شده رو بررسی می  

.اومدم سفارش کمد بدم -  

ظاهرا قرار نبود حاال حاالها از دست این جماعت خالص بشم! با 
 بداخالقی گفتم:

آدرس اینجا رو از کی گرفتی؟ -  

مهدی. -  

ای شدنم با مهدی اشتباهه. دونستم هم خونهمیاز همون روز اول 
داد به خونشون برگشته هاش رو عوض کرده بود که نشون میلباس 

بود. مانتوی سفید بلندی پوشیده و حتی آرایشش رو هم عوض کرده 
اش فرق داشت.بود. قیافه  

از دست خودم عصبانی شدم که به این جزئیات دقت کرده بودم. 
گردم و گفتم:چرخیدم تا سرجام بر  

گه سفارش بدید خانم!لطفا برید یه جای دی -  

خوام. دو برابر میدم.دو تا کمد می -  

 فرزاد وسط پرید و رو به ترالن گفت:

کنم.بدید. من آماده می سفارشتون رو به من -  

وم گفت:بهش چشم غره رفتم. آر  

از نون خوردن نندازمون. -  

م:نفسم رو کالفه بیرون دادم و بلند گفت  

کنم.من هیچ دخالتی نمی -  

نگاه آخر رو به ترالن انداختم که حساب کار دستش بیاد. چشم ازش 
 گرفتم و پشت دستگاه برگشتم.

*** 

پهلوم تکیه دادم و کلید رو توی قفل چرخوندم. صدای قابلمه رو به 
تلویزیون توی نشیمن پیچیده بود و شایان و مهرداد روی کاناپه رو 
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خوردند. ظاهراً خودم باید ن داشتند میوه میبه روی تلویزیو
کردم.بیرونشون می  

 قابلمه رو روی اپن گذاشتم و پرسیدم:

مهدی کو؟ -  

 مهرداد جواب داد:

اشون پیش اومد. رفت اونجا.ونهیک مشکلی توی خ -  

چه مشکلی؟ -  

کرد. من هم نفهمیدم.دونم. مادرش داشت گریه مینمی -  

اشتم. مامان به اندازه پنج نفر غذا داده در قابلمه دم پختی رو برد
بود. به سمت قوری و کتری رفتم و متوجه چای داغ تازه دم شدم. 

 حداقل یک کار بلد بودند! پرسیدم:

ببرید؟ جایید؟ کی قراره تشریفتون رونچرا هنوز ای -  

مهرداد سرش رو از پشت کاناپه چرخوند و بدون توجه به سوال من 
 گفت:

خواد.ات رو میهم پیام داد. ازم شمارهترالن االن ب -  

صدای خنده شایان بلند شد. سرم رو به تاسف تکون دادم که مهرداد 
 با لبخندی روی لب ادامه داد:

ترالن وقتی به یکی گیر بده ول کن نیست تا وقتی بفهمه به دردش  -
. باید خوره. راه خالص شدن از ترالن این نیست که محلش ندینمی

خواد.کنی اونی نیستی که اون میبهش ثابت   

ذارند یا نه! از شایان بلندتر خندید. معلوم نبود دارند سر به سرم می
ام گفتم:های به هم فشردهالی دندون  

کنی؟ اون هم تو؟!صیحت میناالن داری من رو  -  

هام گوش بدی!رف من اومد، نه تو! بهتره به حرفساجده ط -  

گذاشتم که صدا داد و گفتم:لیوان رو محکم روی میز   
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طرفت اومد ولی بعدش به خاطر کارهایی که کرده بودی رفت.  -
 فکر نکن خیلی حالیته!

 لبخندش محو شد و آروم گفت:

گردونم!برش می -  

زنه.ات رو با تیر میال باش! پدرش سایهبه همین خی -  

صدای زنگ در نذاشت بحثمون رو ادامه بدیم. هر کی بود دستش 
داشت. معلوم بود خیلی عجله داره. به روی زنگ برنمی رو از

 محض باز شدن در، لوکاس سراسیمه وارد شد و پرسید:

مهدی نیومده؟ -  

نه. چی شده؟ -  

فکر کنم خراب کاری کردم. -  

 دوباره پرسیدم:

چی شده؟ -  

 نگران وسط نشیمن ایستاد و گفت:

یکهو به هم  کنم اما همه چیهیچی. فکر کردم دارم کار درستی می -
 ریخت.

 مهرداد ظرف میوه رو کنار گذاشت، بلند شد و پرسید:

چه غلطی کردی؟ درست حرف بزن! -  

خواد میونه سعید و مادرش یادته که سالله به مهدی گفته بود می -
رو به هم بزنه و مهدی هم جواب رد داد. بعدش هم قرار شد من با 

ا بشه.سالله یک نقشه بریزیم تا سعید از مادرش جد  

لت نکن! چه گندی زدی حاال؟صد دفعه گفتم دخا -  

یک نفر رو فرستادیم سراغ سعید. جوری صحنه سازی کردیم که  -
کنه تا به این بهونه مادرش فکر کنه سعید داره بهش خیانت می

میونشون بهم بخوره. ولی همه چیز یکهو واقعی شد و سعید واقعا 
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همه چی بهم ریخته.خیانت کرد. االن هم مادرش فهمیده و   

دست به سینه به اپن تکیه دادم و با ناامیدی سرم رو تکون دادم. فکر 
ترین شونه! مهرداد یک قدم جلو رفت و کردم لوکاس عاقلمی

 پرسید:

وده؟دونند کار تو بمی -  

. معلوم بود حسابی خرابکاری کرده! لوکاس خیلی بهم ریخته بود
بخواد کارش رو توجیه کنه موهاش رو چنگ زد و مثل مجرمی که 

 توضیح داد:

من تنها نبودم. سالله هم بود. -  

 مهرداد با حرص داد زد:

احمق! -  

 لوکاس درمونده پرسید:

مهدی کجاست؟ -  

دونستم به هممون نگاه کرد تا جواب بگیره. شونه باال انداختم. نمی
و باید نگران باشم یا نه! صدای وارد شدن کلید به داخل قفل بلند شد 

همه به سمت در سر چرخوندیم. در با شتاب باز شد و مهدی رو به 
 لوکاس داد زد:

کار تو بود، نه؟! -  

بذار توضیح بدم. -  

هت مربوط نیست دخالت کردی!چرا تو چیزی که ب -  

م گفت:زد. لوکاس آروصورتش قرمز بود و نفس نفس می  

گوش بده. -  

 مهدی حرفش رو قطع کرد و داد زد:

تونست مامانم رو اینجا ج احمقانه تنها چیزی بود که میاون ازدوا -
کنه که بره آمریکا پیش نگه داره. االن داره چمدونش رو جمع می



 

 

 WWW.98IA3.IR 521 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

ام.خاله  

 نفسی گرفت و بین بغض و گریه گفت:

االن که اینجا دو کوچه باالتر از منه، وقت نداره ببینمش. اگه بره  -
بینمش.اون سر دنیا، دیگه هیچ وقت تو زندگیم نمی  

بغضش شکست و گریه کرد. دندون هام رو روی هم سابیدم. پدر و 
تم مادر لعنتیش همه چیز رو خراب کرده بودند! یک لیوان آب ریخ

که بهش برسم به سمت در آپارتمان به راه افتاد. اما قبل از این
 لوکاس دنبالش رفت و صداش زد.

م زد. لوکاس که به در برسه، مهدی در رو محکم به هقبل از این
 ایستاد و سردرگم به سمت ما چرخید. مهرداد عصبانی گفت:

شه این!بهت میگم دخالت نکن یعنی دخالت نکن! تهش می وقتی -  

 لوکاس هم در جوابش داد زد:

دی؟! کنی مثل تو باشم خوبه که به هیچ کس اهمیتی نمیفکر می -
یچ وقت کردم که ههای خودکشیت دخالت نمیاگه من تو قضیه عکس

فهمیدی کار کیه. حاال من شدم آدم بده؟ اصال من احمقم که برا نمی
 شما وقت میذارم!

 شایان از روی کاناپه بلند شد و صلح جویانه گفت:

 ها! چرا شما دو تا افتادید به جون هم؟! االن وقت اینبسه بچه -
 کارها نیست!

 وقتی لوکاس به سمت در راه افتاد، مهرداد داد زد:

ا؟کج -  

ار که راحت باشید!از سر راهتون میرم کن -  

ی میری؟حاال که خرابکاری کردی دار -  

صدای بلند بسته شدن در توی آپارتمان پیچید. من نفهمیدم چی شده 
اما اصل قضیه این بود که مهدی تو شرایط خوبی قرار نداشت. رو 
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 به مهرداد گفتم:

بریم دنبال مهدی بگردیم؟ -  

وئیچ ماشین مهدی رو برداشت و گفت:به سمت اپن اومد، س  

دونم کجاست. خودم میرم دنبالش.من می -  

شناخت. بهتر بود من دخالت مهرداد بیشتر از من اون رو می
کردم. صدای بسته شدن دوباره در بلند شد. حاال فقط من مونده نمی

بودم و شایان. قابلمه رو بلند کردم و به سمت یخچال رفتم. صدای 
نزدیک شد:شایان بهم   

شکل با پدر و مادرها هیچ وقت حل نمیشه، نه؟!ظاهراً م -  

و بهش نگاه کردم که دست به کمر رو به روم در یخچال رو بستم 
ی آنالیز این تر از مهدی بود و من حوصلهایستاده بود. شایان عجیب

 بشر رو نداشتم. مستقیم پرسیدم:

کنی؟جوری نگاه میچیه؟ چرا این -  

بزنم. خوام باهاش زنگرو بده میگوشیت  -  

گوشی خودت کجاست؟ -  

شارژ نداره. -  

 قفل گوشی رو باز کردم و بهش دادم و پرسیدم:

جا زندگی کنی؟کنی؟ قراره تا ابد اینکار میتو چی -  

گرفت جواب داد:طور که سرش پایین بود و داشت شماره میهمون  

مادرم.بیاد و برم انگلیس پیش  نه. تا وقتی ویزام -  

گوشی رو بهم پس داد. عجیب بود، اما حسم با این جمله در موردش 
تغییر کرده بود. یه جورایی با اینکه با پدرش مشکل داشت، 

کردم. هر دو از خونه رونده شده بودیم. تفاوتمون این همدردی می
بود که من چند محله از خونه زندگی قبلیم دور شده بود و اون داشت 

کرد. حتی یه جورایی دلم براش سوخت. به کشور رو ترک می
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شاره کرد و گفت:گوشیم ا  

اش رو ذخیره کن.ارهبه ترالن تک زدم. شم -  

حس دلسوزی و همدردی توی یه ثانیه دود شد و به هوا رفت. بلند 
 داد زدم:

کار کردی؟چی -  

ها نگاه کردم که یه شماره جدید داخلش قرار داشت. به لیست تماس
ر حال رفتن به سمت جا ظرفی گفت:پسره احمق! د  

مهرداد راست میگه. ترالن به هر کی گیر بده دست بردارش  -
خوری.نیست. تنها راه اینه که بهش ثابت کنی به دردش نمی  

با چند نفر این کار رو کرده؟ -  

 شایان دو تا لیوان روی میز گذاشت و با خنده گفت:

ز دستم در رفته. شون همین مهرداد بود. حسابش اخیلی! یکی -
بزرگ شده انگلیسه. منطقش با من و تو فرق داره. متفاوته فقط! 

 همین!

 با دیدن صورت من ادامه داد:

بینیش. مثل دو تا آدم متمدن با هم لولو خرخره نیست. یه بار می -
زنید. اگه از هم خوشتون نیومد تو رو به خیر و اون رو حرف می

کنه!به سالمت. سالخیت که نمی  

این شایان منطقی رو دوست نداشتم. همونی که دلم براش سوخته بود 
ها پرسید:یا ازش متنفر بودم بهتر بود. با اشاره به لیوان  

برات چای بریزم؟ -  

 

 

 

 فصل بیست و هشتم
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 #مهرداد#

 

دستم رو بلند کردم. تکون دادم تا اُما من رو ببینه. یه بلوز مردونه 
خیلی شل روی سرش انداخته بود. من نسبتا بلند پوشیده و شالش رو 

رو دید و چرخ دستی رو به طرفم هل داد. از بین مسافرهای 
 فرودگاه گذشت و بغلم کرد. چرخ دستی رو ازش گرفتم و پرسیدم:

طور بود؟پرواز چه -  

خوب نبود. مهران نتونست فرصت کالس پیدا کنه. کمرم درد  -
 گرفت.

فهمید، اما هنوز زد و میمیکه نسبتاً فارسی رو خوب حرف با این
هاش رو بفهمی. کردی تا حرفلهجه داشت و باید بیشتر دقت می

 چمدونش رو توی صندوق عقب گذاشتم و گفتم:

من هنوز خونه نرفتم. بابا هنوز نفهمیده برگشتم اما مادرم در  -
 جریانه.

 چشمش رو گشاد کرد و گفت:

ساشا هم مثل پدربزرگته. -  

 خندیدم و گفتم:

خدا رحمتش کنه. سوار شو. -  

کمربندش رو بست، شالش رو دور گردنش انداخت، موهای کوتاه 
 سفیدش رو توی آینه مرتب کرد و گفت:

تر از برلینه.جا گرماین -  

 با لبخند به من نگاه کرد و پرسید:

با اون دختر حرف زدی؟ -  

نه هنوز! -  

چرا؟ سه روزه که برگشتی! -  
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ا رو از سر راه بردارم، بعد برم سراغش. هخوام اول همه مانعمی -
خوام دوباره چیزی پیش بیاد که اوضاع رو به هم بریزه.نمی  

. پرسیدم:تر شد و نگاهش رو از روم برنداشتلبخندش عمیق  

کنی؟جوری نگاه میچرا این -  

پس در موردش جدی هستی! -  

جور به نظر میاد؟این -  

ای هم به غیر از ای دیگهوقتی بدونی برای ساختن زندگی چیزه -
 عشق هم مهمند، یعنی جدی هستی.

ای بینمون رد و بدل نشد. جلوی در تا رسیدن به خونه حرف دیگه
ه افتادم. امروز که بابا من رو ببینه، به رااش کردم و قبل از اینپیاده

دادم. اولین کاری که چند تا کار مهم داشتم که باید انجام می
جلوی اداره ثبت  ترینشون بود.م، پر استرسخواستم انجام بدمی

 احوال نگه داشتم و پیاده شدم.

نگاه کردم که با  هامجا رو از اویس گرفته بودم. به لباسآدرس این
ام رو مرتب وسواس انتخاب کرده بودم تا موجه باشن. کت بهاره

کردم و به راه افتادم. وارد اداره شدم و در پی دیدن چهره آشنای 
نظرم، به اطراف نگاه کردم. پدر ساجده رو دیدم که در حال  مورد

 صحبت با یکی از همکارهاش بود.

وقتی چشمش به من افتاد، اول متعجب شد و بعد اخم کرد. چیزی به 
همکارش گفت و به سمت من اومد. نفس عمیقی کشیدم تا استرسم 
کمتر بشه. انتظار هر حرکتی رو از سمتش داشتم و امیدوار بودم 

ها رو به روی من ایستاد و بدون اتفاق خاصی نیفته. با همون اخم
 سالم کردن پرسید:

جا؟برای چی اومدی این -  

کت و آروم بشینیم و حرف بزنیم.میشه یه جای سا -  
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و بیرونم کنه. بعد از چند ثانیه « نه»دادم که بگه احتمال این رو می
 فکر کردن گفت:

بیرون.بذار مرخصی بگیرم و بریم  -  

شاپ نزدیک اداره نشسته بودیم. گارسون ساعت بعد توی یه کافینیم
هام رو روی میز قفل رومون گذاشت. دستبههای چای رو رولیوان

 کردم و گفتم:

ها و همچنین رفتار خاطر همه سوءتفاهم خوام بهاول از همه می -
کدوم توی وضعیت پدرم ازتون معذرت خواهی کنم. اون شب هیچ

وبی قرار نداشتیم.خ  

هاش رو باز به پشتی صندلی دست به سینه تکیه داد. اگه یه کم اخم
شد. منتظر شدم تا حرفی بزنه. نفسش رو کرد، استرسم کمتر میمی

 بیرون داد و بدون مقدمه پرسید:

دی؟از وقتی برگشتی، ساجده رو دی -  

اهی خونه. با خودم گفتم بهتره اول با شما حرف بزنم و معذرت -
 کنم.

ت و پرسید:هاش رو باز کرد، صاف نشسدست  

خواهیت قبول. بعدش؟معذرت -  

ام. منظورم خواستم بگم که در مورد ساجده جدیراستش من می -
 اینه که...

 وسط حرفم زد و پرسید:

دی؟به خاطر همین بود که فرار کر -  

 جا بهماون شب من طی یه تصمیم ناگهانی رفتم. دور بودن از این -
نشستم به این  جا جلوتونزمان داد تا بهتر فکر کنم. اگه اآلن این

معنیه که من فکرهام رو کردم، همه چیز رو سنجیدم و پا جلو 
کنم اون دور شدن بهم کمک کرد بفهمم دقیقاً تو گذاشتم. حتی فکر می
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دونم که قرار نیست پا پس ام. اآلن برگشتم و میخوزندگیم چی می
 بکشم.

ر رو محکم گفتم تا بدونه همه چیز کامالً جدیه. فنجون ی آخجمله
چایی رو برداشت. در حال فکر کردن بود و من از حرفی که قرار 

ترسیدم. فنجون رو پایین گذاشت و گفت:بود بزنه، می  

ببین آقا مهرشاد. -  

 حرفش رو تصحیح کردم:

مهرداد! -  

اش انوادهجوری بهم خورد. خازدواج یکی دیگه از دخترهام همین -
اومدن و کلی بهونه آوردن که البته یه سر قضیه به خود شما مربوط 

زنی هایی رو میشد. اآلن تو جلوم نشستی و داری همون حرفمی
 که اون پسر به من زد.

خاطر بدم. دستش رو باال آورد و دهنم رو باز کردم تا بهش اطمینان
 گفت:

من. اول رضایت بذار حرف من تموم بشه! اولویت من دخترها -
ساجده مهمه. بعدش هم اگه قراره اتفاقی بیافته، باید همه چیز کامالً 

رسمی و قانونی باشه. متوجه منظورم که هستی؟ خواستگاری و عقد 
زنیم، دو سال دیگه فعالً حرف می»و « اما و اگر»و « نه»رسمی! 
سم ای، بهای صدتا یه غاز نداریم. اگه آمادهو بهونه« کنیمعقد می

خوام ا...، اگه هم نه که شما رو به خیر و ما رو به سالمت. من نمی
! روشنه آقا اتفاقی که برای اون یه دخترم افتاد، دوباره تکرار بشه

 مهرشاد؟

خواستم. از خوشحالی لبخند این دقیقاً همون چیزی بود که من می
 زدم که زیاد خوشش نیومد و جواب دادم:

د. در ضمن، اسم من مهرداده!گی. هر چی شما ب ًحتما -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 528 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

*** 

دستم رو روی زنگ در گذاشتم و منتظر موندم. در آپارتمان باز شد 
و مرد مسنی بهم نگاه کرد. تا به حال با پدر لوکاس رو به رو نشده 

 بودم. آروم سالم کردم و پرسیدم:

ست؟لوکاس خونه -  

شما؟ -  

من دوستشم، مهرداد. -  

کرد و پرسید:مرد موشکافانه من رو بررسی   

کدوم دوستش؟ مسیحی هستی؟ -  

نه. -  

گشت. رسید ناامید شده. احتمال دنبال وجه اشتراک میبه نظر می
 گفتم:

مادربزرگم مسیحیه. -  

 لبخند زد و پرسید:

تا حاال به کلیسای ما اومده؟ -  

کنه.نه. آلمان زندگی می -  

 دوباره حالش تغییر کرد که گفتم:

یساتون میارمش.حتماً یه بار به کلالبته االن تهرانه.  -  

حال شده. لبخند زد و گفت:بار مشخص بود خوشاین  

صبر کن تا لوکاس رو صدا بزنم. -  

های تو خونه بیرون اومد. معلوم بود چند دقیقه بعد لوکاس با لباس
 تازه از چرت بعد از ظهر بیدار شده. با دیدنش گفتم:

بینمت.میغیب شدی؟ تو دانشگاه هم ن -  

کار داری؟ اگه اومدی سرزنش کنی باید بدونی اصالً چی -
اش رو ندارم.حوصله  
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رابکاری کردی اما اآلن وقتیه که باید همه چیز رو درست کنیم.خ -  

 متفکر به دیوار کنار در تکیه داد و پرسید:

کنه؟کار میمهدی چی -  

که ناراحته. مادرش داره برای رفتن آماده میشه. اگه یه کاری کنیم  -
 مادرش بهونه برای موندن پیدا کنه، همه چی حله.

مونه.طر مهدی نمیحتی اگه بمونه، به خا -  

دونه ولی باز هم ترجیح میده دونم. مهدی هم این رو میمی -
 نزدیکش باشه.

جوری نگهش داریم؟چه -  

کار کنیم.دونم باید چین میبرو آماده شو. م -  

فترش نشسته بودم و سعی روی مامان توی دیک ساعت بعد روبه
کردم قانعش کنم مادر مهدی رو استخدام کنه. مامان از باالی می

عینکش به من و لوکاس که به چهارچوب در تکیه داده بود، نگاه 
 کرد و قاطع جواب داد:

نه! -  

خوره.به دردت می چرا نه؟ من دارم میگم -  

مدل چهل  ان.های من همه زیر سی. مدلداری میگی مادر دوستته -
کنم.پنجاه ساله استخدام نمی  

زنه.اش زیر سی میخوره. قیافهاً همین به دردت میاتفاق -  

 لوکاس ریز خندید و گفت:

کردیم خواهرشه نه مادرش.ما همه فکر می -  

 مامان بینمون چشم چرخوند و گفت:

من رو دست انداختید؟! -  

ارداد کاری بهش تو یه بار ببینش. مطمئنم ازش خوشت میاد. یه قر -
جا پیشنهاد بده. با حقوق خوب. ازش تعریف کن. یه کاری کن این



 

 

 WWW.98IA3.IR 530 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

 بمونه.

 لوکاس نفسش رو بیرون داد و گفت:

هش داریم.هدف اینه که توی تهران نگ -  

 مامان گفت:

ه قرارداد گولش بزنم.یبچه نیست که من با  -  

 توضیح دادم:

مه چیز رو عوض قبالً دوست داشته بازیگر بشه، اما ازدواجش ه -
کرده. مطمئنم برای وارد شدن به صنعت مدلینگ تو این سن حاضر 

جا بمونه. حتی اگه الزمه حقوقش رو باالتر پیشنهاد بده. میشه این
تونی از حقوق من کم کنی.می  

 مامان عینکش رو درآورد و پرسید:

قیه اهمیت میدی؟از کی تا حاال تو به ب -  

کردن. رو به مامان لبخند بهم نگاه می مامان موشکافانه و لوکاس با
 با مالیمت گفتم:

نمیشه یکم در موردش فکر کنی؟ -  

.باشه. باهاش قرار بذار ببینمش -  

 به ساعتم نگاه کردم و گفتم:

جاست.تا چند دقیقه دیگه این -  

 ابروهای مامان باال رفت که توضیح دادم:

دم. اون من باهاش حرف زدم. خودم کار رو بهش پیشنهاد دا -
 خوشش اومد. به من اعتماد کن.

 چشم لوکاس جایی بیرون از اتاق ثابت شد و گفت:

.اومدش. من میرم راهنماییش کنم -  

ای مادر مهدی رو دیدم که داشت با بلند شدم و از دیوار شیشه
ها رو زد. الزم بود لوکاس یه سری دلخوریلوکاس حرف می
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مان کنار من ایستاد و خواهی کنه. مابرطرف کنه و ازش معذرت
 پرسید:

مطمئنید مادرشه؟ -  

شمم مثل تو توی پیدا کردن مدل خوبه.چآره. من هم  -  

اش کشید و گفت:مامان دستی به چونه  

ه خاطر سنش.گیره. بیشتر به نظر عالی میاد. باالتر از ده میب -  

زد پرسید:و با لحنی که حسادت توش موج می  

جوون مونده!قدر طوری ایندر عجبم چه -  

پس حله دیگه! -  

به سمت میزش به راه افتاد. صورتش کامالً راضی به نظر 
رسید. اآلن وقتش بود درخواستم رو بگم. آروم گفتم:می  

در مورد ساجده... -  

 سرش رو باال آورد که ادامه دادم:

نمیشه با بابا حرف بزنی و راضیش کنی؟ اُما قراره باهاش حرف  -
تر به حرف تو گوش میده و حرف تو رو قبول داره.بزنه اما بابا بیش  

هاش رو ریز کرد و گفت:چشم  

کنی؟یماآلن داری با این حرف خرم  -  

سعی کردم قیافه مظلومی بگیرم. عینکش رو برداشت و قبل از 
که به چشمش بزنه گفت:این  

کنم بیاد خواستگاری اما جواب آره یا باشه. بابات رو راضی می -
ن نیست.اش دست منه  

 با لبخند گفتم:

قبول! -  

ادر دوستت رو بفرست تو.محاال برو بیرون و  -  

*** 
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سوئیچ ماشینم رو روی اپن آشپزخونه انداختم و به مهدی که با دقت 
تاپ زل زده بود، گفتم:به چیزی توی لپ  

چیزی برای خوردن نداری؟ -  

رو  های هندزفریجا کرد، یکی از گوشیتاپش رو روی اپن جابهلپ
 درآورد و گفت:

هنوز یه دقیقه نیست رسیدی! بهت گفتم داری میای، از رستوران  -
 سر کوچه شام بگیر.

پشت اپن نشستم و در قندون روی میز رو باز کردم که توش پر از 
ها بیرون اومد و پرسید:شکالت بود. اویس از راهروی بین اتاق  

طوره؟هام چهلباس -  

ای اویس انداختیم. یه جین مشکی و یه من و مهدی نگاهی به سر تاپ
های باال زده تا آرنج پوشیده بود. مهدی بلوز مردونه راه راه با آستین

 بینیش رو چین داد و گفت:

خوای بری سر کوچه با این قیافه داری میری سر قرار؟! مگه می -
 دعوا؟!

 خندیدم و پرسیدم:

ت بزنه؟جوری بری که َپسِ خوای اینشدی؟ میحریف ترالن ن -  

با دیدن صورت عصبانیش ساکت شدم. اصالً به من چه؟! شونه باال 
با اشاره   انداختم و پوست یه شکالت رو باز کردم. طاقت نیاوردم و

 به موهاش گفتم:

زدی!حداقل یه شونه به موهات می -  

 بهم توپید:

کسی از تو نظر نخواست! -  

 مهدی پیشنهاد داد:

تیپت تکمیل بشه! دیگه عمراً ترالن یه عطر مشهدی هم بزن تا  -
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 طرفت بیاد!

من و مهدی زیر خنده زدیم که اویس بهمون چشم غره رفت. تقصیر 
شد! گفتم:هاش نصیب ما مییکی دیگه بود، چشم غره  

خوای اون رو بزنی؟ن گرون قیمت دارم. میمن یه ادکل -  

 با حرص گفت:

جوری بدون عطر بهتره.نه. همین -  

کرد و بدون خداحافظی بیرون رفت. از مهدی  غر -زیر لب غر
 پرسیدم:

بره؟ماشین نمی -  

ن من رو ببره. گوش نداد.نه. بهش گفتم ماشی -  

بهم گفت نظر ندم، وگرنه بهش گفته بودم با این تیپی که داره میره  -
هاشونم انتخاب زنه بلکه از امشب اسم بچهنه تنها ترالن پسش نمی

کنه.می  

یدم که مهدی پرسید:با دهن بسته خند  

مگه تیپ اویس چی داره؟ -  

های بدون عطر، با پای پیاده، موی معمولی! ترالن کالً از تیپ -
خواست نیفته تو چاله، اآلن با سر خاکی خوشش میاد. اویس می

  افتاده تو چاه.

تاپ مهدی هندزفری رو تو گوشش تنظیم کرد و دوباره به صفحه لپ
. نوشته بلند شد. از طرف مامان بود زل زد. صدای پیامک گوشیم

هندزفری رو از گوش « قرارداد بسته شد. فعالً سه ساله»بود: 
 مهدی در آوردم و پرسیدم:

با لوکاس حرف نزدی؟ -  

اری ندارم.ک« از پشت خنجرزن»با اون  -  

یه کم زیادی فضوله، وگرنه قصد بدی نداشت. سعید هم که آخرش  -
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رت شد.تو زرد دراومد. به نفع ماد  

 مهدی با تن ضعیفی گفت:

کار دونی وقتی فهمیدم پدرم قراره با نجال ازدواج کنه، چیمی -
 کردم؟!

تاپ گرفت، بهم نگاه کرد و ادامه داد:چشم از صفحه لپ  

هیچی! هیچ کاری نکردم. ترسیدم کار به جایی برسه که پدرم بین  -
ابش نیستم. دونستم من جز انتخمن و نجال یکی رو انتخاب کنه. می

جا بکشه، خودم کنار کشیدم.خواستم کار به اوننمی  

 آهی کشید و ادامه داد:

کار کنم! اگه دنبالش برم، دیگه پدرم رو دونم با مادرم چیاآلن نمی -
بینم.بینم. اگه نرم، دیگه مادرم رو نمینمی  

قدر واضح درد و دل نکرده بود! سرش رو پایین انداخت. تا حاال این
ی آویزونش دلم نیومد بیشتر منتظرش بذارم و گفتم:دیدن قیافهبا   

شرکت مادرم مشغول به کار میشه. یه قرار  مادرت از امروز تو -
.داد سه ساله بسته  

مهدی سرش رو باال آورد و مبهوت به من نگاه کرد. لبخند زدم و 
 گفتم:

مونه!فعالً تهران می -  

 ذوق زده پرسید:

مطمئنی؟! -  

آره. -  

صد درصد؟! -  

آره. صد درصد. -  

تاپش رو بست و بلند شد. از خوشحالی روی پا بند نبود. حتی در لپ
طوری قبول کرده! همین که فهمیده بود نپرسید کارش چیه یا چه
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 موندگاره، براش کافی بود. بلند شدم و گفتم:

شو، شام بریم بیرون. لوکاس هم میاد. دیگه وقتشه آماده -
بذارید کنار.ها رو خوریدل  

 

 

 

 

 فصل بیست و نهم

 #ساجده#

 

کوله رو روی دوشم مرتب کردم و از ایستگاه مترو بیرون اومدم. 
 هنوز یه قدم دور نشده بودم که صدای آشنایی به گوشم رسید:

ساجده! -  

هام رو برگشتم و کسی رو دیدم که انتظار دیدنش رو نداشتم. دندون
که بهم کوله محکم کردم. درحالیروی هم سابیدم و دستم رو دور بند 

شد پرسید:نزدیک می  

بریم یه جای ساکت حرف بزنیم؟ -  

شروع میشه. نه، من عجله دارم. کالسم -  

 راه افتادم برم که دوباره گفت:

فقط چند دقیقه! -  

جا بگو!خوای بگی؟ همینچی می -  

 به چند متر دورتر اشاره کرد و گفت:

بایستیم. جا زیر سایهحداقل بریم اون -  

روی رو روبهجلوتر از من راه افتاد. دنبالش راه افتادم. توی پیاده
ام پرسید:ای که بسته بود ایستادیم. با دیدن قیافهدرب مغازه  
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  هات رو باز کن.قدر عصبانی هستی؟ اخمچرا این -

توی این مدت فهمیده بودم میشه همزمان از دست کسی عصبانی بود 
داشتن باعث نمیشه از خطای کسی بگذری  و دوستش داشت. دوست

ای! پرسیدم:و ببخشیش. یه حسی بود جدا از هر حس دیگه  

کار رو کردی؟وضیح بدی چرا اینباز هم اومدی ت -  

اون روزی که به درخواست شایان نزدیکت شدم برام یکی بودی  -
کنم. اون زمان من آدمی کردم دارم کار درستی میمثل بقیه. فکر می

هام از ضربه زدن به بقیه ابایی که برای رسیدن به خواستهبودم 
دونستم قدم نداشتم. من همچین آدمی بودم ساجده! اما اون روز نمی

هاییه که در دارم، شروع قدمزدن به تو برمیاولی که برای ضربه 
زنه.نهایت به خودم ضربه می  

برم که خواستم بشنوم. روم رو برگردوندم این چیزی نبود که من می
 دست روی بازوم گذاشت و گفت:

ها اذیت شدی خاطر عکس دونم بهمن اشتباه کردم و مقصرم. می -
خوام.و سختی کشیدی، معذرت می  

وض نمیشه!با یه معذرت خواهی چیزی ع -  

های خودکشیم کار تو نبوده، هر کاری از وقتی فهمیدم پخش عکس -
گیرم. در مورد کامران انجام دادم تا جلوی ضرر رسیدن به تو رو ب

 و فریبرز بهت خبر دادم. یادت نیست؟

خوای بابت درست کردن خرابکاریت ازت تشکر کنم؟اآلن می -  

خوام بگم از همون موقع، از کاری که کردم پشیمون نه. فقط می -
و سعی کردم جبران کنم.بودم   

شد انکار کرد. روم رو گفت؛ نمیحداقل در این مورد راست می
خواستم دوندم و به تاکسی اون سمت خیابون نگاه کردم. نمیبرگر

مستقیم بهش نگاه کنم، هنوز از دستش عصبانی بودم. نفسش رو 
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 بیرون داد و گفت:

وقت افتاد و من هیچها نمیکنم اگه این اتفاقها فکر میبعضی وقت -
جوری بود!شدم، زندگی اآلنم چهباهات آشنا نمی  

ای جواب تاکسی بود با حالت آرزومندانه طور که چشمم بههمون
 دادم:

کدوم از ممکن بود یه جور دیگه با هم آشنا بشیم. یه جوری که هیچ -
افتاد.ها توش نمیاین اتفاق  

وقت تا قبل از اون اتفاق، دو سال بود با هم کالس داشتیم اما هیچ -
تحصیل افتاد، ممکن بود فارغ الحرف نزده بودیم. اگه اون اتفاق نمی

وقت حتی یه جمله هم با هم بشیم و هر کی بره پی کار خودش و هیچ
 نزنیم.

اش رو دوست نداشتم. دوست داشتم طلبکار لحن پشیمون و درمونده
و خودرأی باشه تا من بتونم از دستش عصبانی بمونم و حتی توی 

 گوشش بزنم. دوباره با همون لحن شروع کرد:

کارهای اشتباه گذشتم، پشیمونم و باره که از ساجده! اولین - 
خوام فرصت خوام، ازت میدونم از زندگی چی میباره که میاولین

 جبران بهم بدی.

کردم. بعد از چند هنوز داشتم به تاکسی اون سمت خیابون نگاه می
 ثانیه، با لحنی که التماس توش مشخص بود گفت:

یه چیزی بگو! -  

مسیری که با هم اومده بودیم، سرم رو چرخوندم و بهش نگاه کردم. 
خوری و دردسر مسیر طوالنی بود؛ مسیری که اولین قدمش با دل

قدر کافی خودش رو ثابت  جا رسید. بهشروع شد اما تهش به این
های سیاه زیر کرده بود تا بهش یه فرصت دوباره بدم. به دایره

هاش نگاه کردم و گفتم:چشم  
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ی من عذاب کشیدی. به اندازه الغر شدی، خوشحالم که این مدت -
تونستم ببخشمت.وقت نمیگشتی، هیچاگه سالم و سرحال برمی  

هام رو باز نکرده بودم. مهرداد هم سردرگم به نظر هنوز اخم
هام بود. صدای سابیدن دو تا فلز به رسید و مشغول تحلیل حرفمی

 گوش رسید. مهرداد پرسید:

صدای چیه؟ -  

، «بپا»اتفاق افتاد. همزمان با شنیدن فریاد چیز توی یه ثانیه همه
مهرداد من رو محکم به عقب هل داد. همزمان با زمین خوردن من، 

چیزی که بعداً فهمیدم تابلوی سر در مغازه کناری بود، با صدای 
 بلندی روی زمین افتاد. دقیقاً جایی که من قبالً ایستاده بودم.

. به تابلوی کردستم درد میبه خودم تکونی دادم و نشستم. مچ پا و د
شکسته نگاه کردم که جلوم افتاده بود و ترسی سرتاپام رو فرا 

جا شده بودم، اآلن زنده نبودم.گرفت. اگه یه ثانیه دیرتر جابه  

دویدن. صاف نشستم و به مهرداد نگاه کردم مون میمردم به سمت
بشم اما خواستم بلند حرکت! میکه روی زمین دراز کشیده بود. بی

لرزید. چهار دست و پا به سمت مهرداد حرکت کردم دست و پام می
کردم فشارم افتاده. که باعث شد مچم بیشتر درد بگیره. احساس می

هاش بسته بود. صداش زدم:کردم زنده باشه. چشمفقط دعا می  

مهرداد، مهرداد! -  

های بسته جواب داد:با همون چشم  

فکر کنم کتفم شکسته! -  

لرزید سودگی خاطر نفسم رو بیرون دادم. هنوز دست و پام میبا آ
خواستم کمکش کنم تا اما هر دو زنده بودیم و همین مهم بود. می

بشینه اما از درد ناله کرد. رد خون رو هم روی پشت پیراهنش 
 دیدم. بدجوری صدمه دیده بود.
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یک ساعت بعد توی اورژانس روی صندلی کنار تخت مهرداد 
دم. مچ پام در رفته بود و مچ دستم کوفته شده بود. مهرداد نشسته بو

روی تخت نشسته بود. گوشه تیز تابلو موقع افتادن به کتف مهرداد 
برخورد و سر تیزش پیراهنش رو پاره کرده و به خراش بزرگ ده 

متری پشتش به جا گذاشته بود.سانتی  

نتظر دستش رو از آرنج خم کرده و روی شکمش نگه داشته بود. م
هاش بیاد تا دکتر تشخیص نهاییش رو بده. سرش بودیم جواب عکس

 رو به سمت من چرخوند و پرسید:

طوره؟دستت چه -  

هات باعث صدمه به ی کمک کردنخوبه. از این به بعد قراره همه -
 من بشه؟

بهش نگاه کردم که قیافه خیلی معصومی به خودش گرفته بود. 
 جواب داد:

  کسته.یدم، احتماالً دست و کتفم شمن بیشتر صدمه د -

اگه شکسته بود اآلن کل این بیمارستان رو رو سرت گذاشته  -
 بودی!

ها نیومده!ادن. هنوز جواب عکسکلی مسکن بهم د -  

 دستش رو کمی تکون داد و گفت:

تونم تکون بدم، شاید هم مجبور شدن قطعش اصالً دستم رو نمی -
  کنن.

امه داد:ابروم رو باال دادم که اد  

ام رو بگیری و به من وقت باید تا آخر عمر جای دست نداشتهاون -
 کمک کنی.

خواستم جوابش رو بدم که خانم میانسال تخت کناری بلند و با می
 اعتراض گفت:
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اش شون! همهشون همینن. امان از این زبون بازیمردها همه -
ما موقع زنن، اهای بیچاره زور میگن و گولشون میدارن به زن

شون که میشه باید مثل یه خدمتکار جلوشون دو ال و راست مریضی
 بشی.

کرد. دو به مهرداد نگاه کردم که آچمز شده به اون خانم نگاه می
رویی بودن به مهرداد زل زدن. های روبهخانم دیگه که روی تخت

همون خانم نگاهی به مهرداد انداخت. پانسمان زخم کتفش از اون 
ص نبود، دستش هم هنوز گچ نگرفته بودند. به دست آتل زاویه مشخ

ام نگاه کرد و گفت:گرفته و مچ پای باندپیچی شده  

شوهرت تو رو زده؟ -  

مهرداد زیر نگاهش سرخ شد و سرش رو به عالمت منفی تکون 
بردار نبود. با نگاهی به مهرداد گفت:داد، اما اون خانم دست  

شسته و تو رو با این پا، خودش سر و مر و گنده روی تخت ن -
 روی صندلی نشونده؟

هام رو روی هم فشار دادم و به قیافه دلخور مهرداد رو نگاه لب
 کردم که آروم رو به من گفت:

خوای چیزی بگی؟تو نمی -   

 شونه باال انداختم و به اون خانم نگاه کردم که ادامه داد:

رو هم بذار  اتها! برو کالنتری شکایت کن. مهریه رضایت ندی -
 اجرا. این مردها رو فقط با مهریه میشه ادب کرد.

بیشتر فشردم تا زیر خنده نزنم. مهرداد حسابی سرخ شده  هام رولب
بود. خوشبختانه همون موقع دختر اون خانم اومد و دست از سر ما 

برداشت. سرم رو به سمت مهرداد چرخوندم که متوجه شدم دو خانم 
با اخم به مهرداد زل زده بودن. مهرداد با رویی هنوز تخت روبه

 نگاهی به لبخند روی لب من گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 541 نودهشتیا کاربر اول_زهرا . ا . د داو 
 

نگاهش کن! دلت حسابی خنک شد! -  

ن دادم و گفتم:تر شد. سرم رو تکولبخندم عریض  

  تونم ببخشمت.یگه میآره، فکر کنم اآلن د -

اندازه، خاطرت به خطر می شد آدمی که جونش رو بههمیشه می
که چیزی بگه، صدای بابا جوابم لبخند زد اما قبل از اینبخشید. در 

رو شنیدم. پشت سرش هم پدر مهرداد وارد اورژانس شد. 
لبخندهامون به سرعت محو شد. نگران به بابا نگاه کردم. روی من 

 و مهرداد چشم چرخوند و با عصبانیت گفت:

ون اول کالنتری، حاال هم بیمارستان! جای بعدی که قراره دوتات -
 رو با هم پیدا کنیم، کجاست؟!

 پدر مهرداد هم به اندازه بابا عصبانی بود. آروم گفتم:

تونست برای هر کسی بیفته!اتفاق بود. می -  

ی بابا ساکت شدم. مهرداد یه توضیح مختصری از با چشم غره
تا بیاد و  ماجرا داد که پدرهامون رو قانع نکرد. منتظر دکتر شدیم

نه. دست مهرداد شکسته بود و باید گچ گرفته وضعیت رو مشخص ک
شد. کتفش هم ترک کوچیکی برداشته بود و تا یه مدت باید ازش می

کرد.مراقبت می  

پدر مهرداد تموم مدت مشغول زنگ زدن به وکیل بود تا صاحب 
هاش رو تابلو رو پیدا کنه و ازش شکایت کنه. بابا هم یه لحظه اخم

 از هم باز نکرده بود.

از تسویه حساب، از بیمارستان بیرون اومدیم. دستم رو به بعد 
رفتم. بابا کنار ماشین لنگان راه می -بازوی بابا گرفته بودم و لنگان

 ایستاد و به پدر مهرداد که تازه گوشی رو قطع کرده بود گفت:

قدر کش بیاد؟ بهتره من و شما یه بار مفصل این ماجرا قراره چه -
یم.باره حرف بزندر این  
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 مهرداد نگران به پدرش نگاه کرد که گفت:

کارها ندارم آقای محترم!من وقتی برای این -  

سر راه دختر من سبز میشه؟ پس چرا پسرت مدام -  

ام رو انجام دادم. برگشتنش دست من فرستادمش آلمان، من وظیفه -
 من نبود.

 و با نگاهی به مهرداد ادامه داد:

ست. کی به حرف من گوش داده که هشق و یه دنداین پسر، کله -
بار دومیش باشه؟!این  

بخش ها و آرامخاطر اثر مسکن بابا نگاهی به مهرداد انداخت که به
 ساکت و آروم بود. سرش رو تکون داد و گالیه کرد:

قدر برای ما هایی که ازشون پخش شد، چهدونید اون عکسهیچ می -
 دردسر درست کرد؟

ن مشابهی گفت:پدر مهرداد هم با لح  

ها بود. برای من از دست دادن یه برای شما فقط دردسر عکس -
معامله کلون ماشین و خسارت وارد به شرکت لوازم آرایشی بود. 

قدر دردسر برای من درست کرده!دونی این پسر چهنمی  

 مهرداد آروم اعتراض کرد:

بابا! -  

تر شده با آرومظاهراً پدرهامون یه وجه مشترک پیدا کرده بودند. با
بود. پدر مهرداد نگاهی به سرتاپای مهرداد انداخت و رو به بابا 

 گفت:

اآلن وقت مناسبی نیست. با من تماس بگیرید یه وقتی بذاریم با هم  -
 حرف بزنیم.

کارتش رو سمت بابا گرفت. بابا بدون اثری از ناراحتی کارت رو 
مهرداد به نشونه  گرفت و بهم اشاره کرد تا سوار ماشین بشم. برای
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خداحافظی سر تکون دادم. کمربند رو بستم و به بابا نگاه کردم که 
 متفکر به رو به روش زل زده بود.

 ناگهانی سرش رو چرخوند، غافلگیرم کرد و پرسید:

جواب نهاییت چیه؟ -  

دونم که مهرداد دردسرهای زیادی درست کرده اما اون شب که می -
مهرداد پیدام نکرده بود معلوم نبود چه  کامران به طرفم اومد، اگه

افتاد. امروز هم که جونم رو نجات داد. تو این چند ماه اتفاقی می
ها افتاد جبران هایی رو که بابت عکساخیر سعی کرده همه اتفاق

 کنه.

بابا زیر لب چیزی زمزمه کرد و استارت ماشین رو زد. آروم 
 پرسیدم:

نظرت چیه بابا؟ -  

داد و گفت: نفسش رو بیرون  

پسر دردسرسازیه، اما همین که شروع به تغییر کرده خوبه.  - 
تر شده!باری که دیدمش مؤدبحداقل نسبت به اولین  

 لبخندی زد و ادامه داد:

حسی  فهمم خدابیامرز مش نعمت ا... نسبت به من چهحاال می -
 داشته.

ه فهمیدم پدربزرگم چمش نعمت ا... پدربزرگ مادریم بود. نمی
 ربطی به این قضایا داره! با دیدن چهره سردرگم من توضیح داد:

  د بودم.من پر دردسرسازتر از مهردا -

با شنیدن اسم مهرداد از زبون بابا لبخند عریضی روی لبم اومد. با 
 دیدن لبخندم گفت:

ذله بودن. کنی؟ یه دانشگاه از دست مننمی چیه؟ باور -  

د. ماشین رو از پارک درآورد و بلند خندیدم. همراه با من خندی
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زد، به سمت خونه روند.طور که دوباره زیرلب حرف میهمون  

*** 

هام رو شکوندم و دستم رو از روی صفحه کلید بلند کردم، انگشت
دوباره مشغول تایپ یا به عبارت بهتر کدزنی شدم. داخل یکی از 

به چهار های شرکت نشسته بودم که میز بزرگی رو با پارتیشن اتاق
ها، مال من بود.قسمت تقسیم کرده بودند. یکی از پارتیشن  

رویی باال اومد و پرسید:سر مهدی از باالی دیواره پارتیشن روبه  

. تو چیزی داری؟من چیپسم رو تموم کردم -  

داخل پاکت چیپس بغل دستم رو نگاه کردم. هنوز چند تا تهش باقی 
واستم سر کارم برگردم که خمونده بود. پاکت رو سمتش گرفتم. می

خرپ خوردن چیپسش بلند شد. دو تا دانشجوی  -صدای خرپ
غر  -ارشدی که توی دو تا پارتیشن کناری بودند، طبق معمول غر

 کردند.

ساز رفت. همون موقع، صدای و به سمت دستگاه چایمهدی بلند شد 
ای به در اتاق اومد و نادر، مسئول پروژه با نگاهی به مهدی تقه

 گفت:

ها رو جز ساعت جا محل کاره نه خوشگذرونی! ول چرخیدناین -
کنم.تون حساب نمیکارآموزی  

وقتی رفت، مهدی مثل تموم یک ماه گذشته زیر لبی بهش فحش داد. 
خاطر  تو انتخاب کارآموز وسواس داشتن و مهرداد و لوکاس رو به

شرکت  معدلشون رد کرده بودن. مهرداد هم مجبور شده بود تو یه
 دیگه کارآموزیش رو بگذرونه.

تری رو انتخاب کرده بودن. شالم رو محیا و مهرزاد هم جای آسون
روی کولر قرار بگیره. مرتب کردم و صندلیم رو چرخوندم تا روبه

اواخر تیر بود و هوا به شدت گرم. گوشیم روی میز لرزید و پیامک 
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 مهرداد روش ظاهر شد:

سایلت رو جمع کن.رسم. وربع ساعت دیگه می -  

لبخندی زدم و جوابش رو دادم. مشغول جمع کردن وسایلم شدم. سر 
و صداش باعث شد، سر مهدی دوباره از باالی پارتیشن ظاهر بشه. 

 آروم پرسید:

مهرداد داره میاد؟ -  

آره. -  

ده بشم. من رو تا یه جایی برسونید.بذار منم آما -  

بودم که مهرداد وارد اتاق های روی میز مشغول جمع کردن دستمال
وقت نیاد اما اون به شد. نادر چند بار بهش تذکر داده بود، وقت و بی

داد.کس گوش نمیحرف هیچ  

 کنار میزم ایستاد و پرسید:

ای؟آماده -  

آره. -  

 مهدی کیفش رو کولش انداخت، کنار مهرداد ایستاد و پرسید:

کجا به سالمتی؟ -  

تو جا نداریم.اس. برای قرارمون دونفره -  

ام رو بگیره. چشمم به حلقه سفید مهرداد دستش رو دراز کرد تا کوله
ش توی دستش افتاد که دو هفته پیش توی محضر خودم توی دست

تاپم سنگین کرده بودم. دستش رو پس زدم و کوله رو بهش ندادم. لپ
 بود و کتفش تازه خوب شده بود.

رو وارد فرم  نادر با اخم و تخم، ساعت کاری اون روز
کارآموزیمون کرد. وقتی از در شرکت بیرون اومدیم و سوار 

غر کرد: -آسانسور شدیم، مهدی غر  

ه خورد!یارو رو با یه من عسل نمیش -  
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مهرداد دستم رو توی دستش گرفت و لبخند زد. مهدی از پشت 
 سرمون گفت:

اگه جلوی من سینگل، عشقوالنه بازی در بیارید، ازتون فیلم  -
کنم.گیرم و تو کل دانشکده پخش میمی  

اش زد و گفت:اش پس کلهمهرداد با دست دیگه  

  رد.کفهمی کی رو نباید تهدید تاکسی گرفتی، می اآلن که -

اومدیم، طور که بیرون میکف ایستاد. همونآسانسور توی طبقه هم
 مهدی با نگاهی به صفحه گوشیش گفت:

خواد.و میی شایان راویس پیام داده. شماره -  

 مهرداد قفل ماشین رو باز کرد و جواب داد:

چرا؟ -  

زد.ن توی این مدت هر روز به یه بهانه به نجاری سر میترال -  

 خندیدم و حرفش رو قطع کردم:

شد خودم جا رد میام از اونآره، چندباری دیدمش. یه بار که عمه -
 ترالن رو فرار دادم.

 مهرداد گفت:

قدر طاقچه باال فهمم چرا برای ترالن اینشقه. نمیکلهاویس خیلی  -
خواد؟ی شایان رو برای چی میگذاره؟ حاال شمارهمی  

اش هم در دسترس ست ترالن دم مغازه نرفته، شمارهیه هفته -
.نیست  

 خندید و ادامه داد:

خواد ببینه کجاست.ن ترالن شده! میفکر کنم نگرا -  

 مهرداد گفت:

هفته پیش با شایان رفت انگلیس.ترالن یه  -  

 پرسیدم:
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انگلیس برای چی؟ -  

گرده.ی دیگه برمیادرشه. تا یه هفتهمسالگرد فوت  -  

 مهدی گفت:

اآلن جواب اویس رو میدم. -  

 مهرداد به ماشین تکیه داد و متفکرانه گفت:

! بنویس ترالن رفته انگلیس و معلوم نیست کی نه! صبر کن -
جا بمونه.ای همیشه اونگرده. شاید بربرمی  

 متعجب به مهرداد گفتم:

چرا؟ -  

خوام یه کم اذیتش کنم.می -  

 نگاه سرزنشگرانه من رو که دید ادامه داد:

گیم. حداقل افته! بعد از دو روز حقیقت رو بهش میاتفاقی که نمی -
  خواد یا نه.فهمه ترالن رو واقعاً میجوری میاین

و گفت:مهدی با خنده سر تکون داد   

من هم موافقم! -  

هام رو در هم کشیدم و دست به سینه به مهرداد نگاه کردم. مثل اخم
خواد کار بدش رو توجیه کنه با لحن آرومی گفت:ای که میبچه  

  ر بدم.های منفیم رو یه جا تغییتونم همه جنبهمن نمی -

 مهدی گوشیش رو توی جیبش گذاشت و گفت:

برم یه جعبه دستمال کاغذی بخرم با خودم پیام رو فرستادم. باید  -
 ببرم خونه.

 با حرص به هردوشون نگاه کردم و گفتم:

هر دوتون خیلی بدجنسید! -  

 به سمت در کمک راننده رفتم که مهرداد گفت:
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افته!قضیه رو بهش میگیم. اتفاقی نمی دو روز دیگه -  

ار شد سوار ماشین شدم و کمربند رو بستم. دو دقیقه بعد مهرداد سو
 و گفت:

مهدی رو دک کردم. -  

 با نگاهی به صورتم ادامه داد:

هات رو باز کن!اخم -  

 جوابش رو ندادم که گفت:

هات رو باز کنی؟چی بخرم تا اخم -  

خودت حدس بزن! -  

قهوه، موکا. -  

 لبخند زدم. در جوابم لبخند زد و گفت:

میشه حالل مشکالته!هپیش به سوی قهوه که  -  

*** 

  پایان

 بیست مرداد هزار و چهارصد و یک
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