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انگیز خسته از تداوم مرور از دست داده هایم، در تالطم وهمخالصه: 

اتفاقاتی که بر سرم آوار های عجیب زندگی و مابین روزگار، در بازی 

ام رحمانه علیههایش را بی جنگم! در برابر روزگاری که مهره شدند، می 

 هایش جوانه میزنم و از عشق قدرت!چید... از سختی 

 

 مقدمه: 

 از من تا من، تو گسترده ای.

 با تو برخوردم، به راز پرستش پیوستم. 

 از تو براه افتادم، به جلوه رنج رسیدم. 

 مه ای شفاف ! و با این ه

 مرا راهی از تو بدر نیست. 

 ، من تو را.زندزمین باران را صدا می 

 سازم، پیکرت زنجیری دستانم می 

 تا زمان را زندانی کنم. 
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 خدا«  نام »به

های بی رمقم رو از شرکت بیرون گذاشتم.  نفس عمیقی کشیدم و قدم 

ی پشت سرم بار دیگه به سمت عقب برگشتم و به ساختمان بلند و بال 

ای داشت که من رو منشی ساده نیاز به چه امتیاز ویژه یک نگاه کردم.

 دیده و ندیده رد کرد و گفت صالحیت کار در شرکتش رو ندارم؟

 زنان گفتم: زیر لب طعنه

 خدایا کرمت رو شکر! -

به سمت ایستگاه اتوبوس پا تند کردم، تولد مادربزرگ نزدیک بود و من  

ی تاکسی نداشتم. پس اندازهام در حال تمام یهپول اضافی برای کرا

شدن بود و ولخرجی رو برای خودم منع کرده بودم. کی فکرش رو  

منش اینطوری قرون به قرون دخل و روز دختر فرهاد ایرانک کرد یمی 

 .دونستنمی رو انداز پس معنی حتی که کسی کنه؟ حساب خرجش رو

و ر قلبم پدر یادآوری . نشستم  ایستگاه ی رفته رو و رنگ نیمکت روی 

 کرد!منفجر می 

  یک  با و خدا امون به  کنه ول اش روچهآخه چطور ممکن بود یه مرد ب

 به نمونه؟ باقی ازش اثری  هیچ که طوری  بره؟  غربت دیار به غریبه زن

  بود این کرد؛ فرار و فروخت رو چی همه شرکتش قروض و قرض ی بهانه 
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 !بودم؟  شده بزرگ سفرش سر سال دو و  بیست که پدری 

موندم؛ به  ی شالم رو به بازی گرفتم. دلم پر بود! اما باید قوی می گوشه 

هام از خاطر خودم، به خاطر مامان پری، به خاطر بابا احمد! تنها دارایی

 این دنیا؛ پدربزرگ و مادربزرگ مادریم.

 اتوبوس سوار و شدم  کشیده بیرون ایستادن اتوبوس ازعالم تنهاییم اب

چندین نفر دیگر رو هم مهمون  من  غیر که شدم  رنگی زرد بزرگ

 خودش کرده بود.

شناختم! این مسیر راه های این اتوبوس رو هم کم و بیش می دیگه آدم

ا ههای آدمچهره همیشگیم شده بود برای رفت و آمد؛ این بود که تقریبا 

 بود.در ذهنم جا خوش کرده 

 

 صندلی نشستم،  همیشگی  صندلی  روی  به سمت ته اتوبوس رفتم و

  بود پتکی مثل! کردمی  امکنار پنجره. گرمای تابستون عجیب خفه  گوشه

  تکیه شیشه  به رو سرم! کردمی  تنم و جون مهمون رو سردرد  که سرم به

 شلوغی اوج در روز از ساعت این در که شهری  به شدم خیره  و دادم

 ... ها اتوبوس ها،ماشین   رفتن؛می و اومدنمی  هاآدم. بود خودش

ی مشکیم و گوشی   دست بردم به سمت کیف رنگ و رو رفته
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  که دورانی! خوشم دوران از یادگار تنها کشیدم؛ بیرون رو قیمتم گرون

 وصل رو هندزفری  .کردمی   پهن جا همون رو بساطش زندگیم کاش

 کالم  بی آهنگ. بستم رو هامچشم و کردم بیشتر رو آهنگ صدای  کردم،

غرق بشم... کجا  گذشته تو شد باعث دوباره که طوری ! سوزناک و بود

های دانشجوی پرستاری توی یکی از دانشگاه ان؟رفت اون آوید خند

غیرانتفاعی بودم؛ اما به لطف این رعد و برقی که درست خورد وسط  

همه چیز نصفه موند! بابام رفت؛ هیچ چیز برام نموند! بعد از  زندگیم،

کس موندم! تنها کسایی که داشتم پدر و مادر،  رفتنش تنها و بی 

  هم خواب برای  جایی حتی وقتی شدن،  پناهگاهم و ماوا بودن؛ مادریم

  هام،دوست  زندگیم،! کرد  نابود روزه یک رو چیز همه بابام. نداشتم 

 . هامدلبستگی ی همه

همین بود که روی  داشت،ای که این خال ایجاد شده برام تنها فایده 

 م و... بهراد! هاهای زندگیم رو ببینم. دوست واقعی خیلی از انسان

هام رو باز کردم، کردم. زود چشمهام حس می هجوم اشک رو زیر پلک

نه! امکان نداشت گریه کنم، به خاطر کسی که به راحتی ترکم کرد، به  

  دوست راحتی تحقیرم کرد؛ طوری که صدای شکستن خودم، غرورم،

 !کرد پر رو عالم گوش همه و همه داشتنم،
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اخم کردم. پلی لیست گوشی رو باز کردم و آهنگ شادی رو پلی کردم؛ 

  رسید،اقال با آهنگ خودم رو آرام و شاد نگه دارم. اتوبوس که به مقصد  

 در جلوی و کردم سالنه به طرف خانه حرکت-سالنه ازش پیاده شدم،

 کاغذی  دستمال با. دادم فشار رو در زنگ و وایستادم خونه رنگ آبی

 :زدم غر لب زیر و کردم پاک رو امپیشونی روی  عرق

 کنن؟پس چرا درو باز نمی  اه، -

باز هم کلیدها رو  آوید،چند دقیقه دیگه هم منتظر موندم. اه لعنت به تو  

طور خودم رو مهمون ناسزا کرده بودم که صدای پسری  برنداشتی! همین 

شناختمش! پسر  از پشت سر باعث شد به سمت عقب برگردم، می 

 رویی بود. با لبخند گفت: ی روبههمسایه

 بازم پشت در موندین؟ -

 کرد،میعاجزانه سرم رو تکان دادم؛ درحالی که فاصله بینمون رو کمتر 

 باخنده گفت: 

   شین ها.رو میشما همیشه با این مشکل روبه -

روم ایستاده بود. از جیبش کلید خانه را درآورد و به سمتم هحال روب

 گفت: گرفت و 

دونست پشت گفت کلیدها رو بدم بهتون؛ می  بیرون،خاله پری رفته  -
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 مونین. در می

 تفاوت کلید رو گرفتم و گفتم: دستم رو جلو بردم و بی 

 لطف کردین!  ممنون،خیلی  -

ی پا پیچیدم و کلید رو به قفل در انداختم تا بازش کنم که روی پنجه

 بازم صداش اومد: 

 . ی الف دانشگاه رو گرفتمت کمکتون؛ نمرهممنون باب، آوید خانم -

  نه اما خواد سر صحبت رو با من باز کنه؛کردم که به نحوی می درک می

 و بریزم کرم که  بودم پیش سال  چند شیطون و شر آوید اون من

  نه و بکنم خجالتی پسر این دادن بازی  به شروع و بره گوش بنا تا  نیشم

  که طوری  چرخیدم، سمتش  به کمی همین برای   داشتم؛  رو اشحوصله

 : گفتم  جدی  خیلی باشه، اون به  رو رخم نیم

کنم! زبان درس چندان سختی نیست که نشه باهاش کنار  خواهش می  -

 فعال با اجازه. خدمتم،اومد؛ بازم مشکلی داشتین من در 

ای رو بهش ندادم و وارد حیاط نقلی خونه  ی دیگهفرصت ادای جمله

ی دایره شکل کوچیک وسط حیاط  بستم... از کنار حوضچهشدم و در رو 

  چیده حوض ی کناره  ها رو درستگذشتم. بازم مادر بزرگ شمعدونی

  اما درمیاره، رو بیچاره های  گل این پدر گرما  که بودم گفته بار هزار بود؛
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 ! بودم  شنونده  هم و گوینده  هم خودم بار هر

  روی  بردم و برداشتم رو ها گلدون کیفم رو پرت کردم جلوی در خونه؛

رضایت سری تکون دادم و به سمت ورودی   با گذاشتم.  سایه زیر و  ایوان

دوباره به خودم تشر زدم! زندگی    بشم،تا خواستم وارد خونه  رفتم،

هام رو قبل  شد حتی یادم بره کفش لوکس و بچه پولدار بودنم باعث می

های سفید رنگم رو باز  بند کتونی از ورود به خونه در بیارم! خم شدم و 

دی گذاشتم. کیفمم برداشتم و ورو کنار جاکفشی ی قفسه روی  کردم و

خواستم ناراحتی پیدا نکردن کار رو وارد خونه شدم، به هیچ عنوان نمی

به بابا احمد نشون بدم؛ برای همین لبخند پت و پهنی رو مهمون صورتم 

 کردم و به سمت اتاقش قدم برداشتم. 

 صدای تقریبا بلندی گفتم: با 

 یاهلل!  -

این هم تیکه کالم جدیدم شده بود! توی چارچوب در ایستادم و با 

کرد کمی همون لبخند همیشگیم نگاهش کردم، درحالی که سعی می 

 گفت:  بشه،خیز سرجاش نیم 

 خوش اومدی، خسته نباشی.  -

 م و گفتم: نان به سمتش رفت لبخند ز 
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بیدارت کردم آره؟ عواقب زندگی با یه زلزله همینه  مرسی قربونت برم!  -

 دیگه!

سر جاش نشست و به تاج فلزی تخت تکیه داد که باعث شد صدای 

جیر تخت بلند بشه. دست بردم و پتو رو کمی بالتر روی پاهای -جیر

 اش کشیدم که صدای اعتراضش بلند شد:استخوانی

باید برم   بیار،ی رو نکن دختر! هوا به این گرمی؛ به جاش اون صندل -

 وضو بگیرم. 

از تخت بود  دورتر کمی که صندلی چرخداری رو  .س عمیقی کشیدمفن

 : گفتم کنان غرغر رو کنارش آوردم، 

!  دیگه بینهمی  خدا سختته  وضعیت این با آخه قربون تو برم من؛ -

 . خیالبی 

 اخم شیرینی کرد و گفت: 

 خدامه! این چه حرفیه دختر؟ من هر چی دارم از  -

اش حلقه کرده بودم، سعی کردم کمی بلندش هام رو دور بالتنهدست

 با تاکید گفتم:   کنم،

 و همین معلولیتم از اون داری! -

کمی خودش رو بالتر کشید و با کمک من روی صندلی نشست؛ خسته 
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 گفت: نفس زنان  -نفساز تالشش 

شده برای بازی  مگه قرار این دنیا به کاممون باشه؟! این دنیا ساخته  -

 دادن من و تو!

هام را دور دسته ی پشت صندلی صفت کردم و صندلی رو از اتاق دست

 رسید! بیرون بردم. این بحث هیچ وقت به نتیجه نمی 

 ات رو عوض کن، پریماه برات ناهار گذاشت و رفت. هتو برو لباس -

ی ی زیر لبی گفتم و به سمت اتاق کوچک ته راهرو رفتم. خانه باشه 

  اون و  بود خودشون برای   یکی که داشت خواب اتاق تا دو فقط سنتیشون

 ی خونه. بودند در کنار باریک راهروی  انتهای  کنار دو هر من؛ برای  یکی

 توی  های پشتی  قرمز، های فرش. بود صفا  با شدت  به اما نداشتن،  بزرگی

گوشه   و داشتن قرار پذیرایی دیگر طرف چوبی، ی ساده مبلمان پذیرایی،

 های زینتی که عشق مامان پری بودن!از خونه که پر بود از گل ای 

ام رو داخل  وارد اتاقم شدم. لباسم رو عوض کردم و مانتو رنگ و رو رفته

خواستم در ی اتاق آویزون کردم؛ همین که می ای گوشهکمد چوبی قهوه 

ی همهچشمم به چهار پنج تا مانتویی افتاد که پشت ، کمد رو ببندم 

ها بود. دستی روی پارچه براق و نرم اولین مانتو کشیدم؛ رنگ  لباس

صورتی مالیمش به شدت دلربا بود! هدیه تولد بیست و یک سالگی از 
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 اسم به  حتی فهمیدم رفتنش، از بعد که  ماشینی همراه طرف بابا بود،

  دادم  تکیه بهش کوبیدم، محکم رو کمد در زدم، پوزخندی . نبود  هم من

م و روی زمین نشستم... پاهام رو جمع کردم و خورد سر آرام-آرام و

  نفس هام رو بستم،سوزوند! چشم محکم بغل کردم. بغض گلوم رو می

 :کردم زمزمه لب زیر و کشیدم عمیقی

چرا بابا؟! چرا؟! اون زن چی داشت؟! اون سمیرای لعنتی چی داشت   -

فکرش هم زجرآور بود؛ که از دخترت برات ارزشش بیشتر بود؟ حتی 

! چرا؟ واقعا! بود کرده خوش جا ذهنم توی  ماه ی چرا تو این ششکلمه

 رفت؟!  گذاشت اینجا رو من چرا جهنم،  به  رفتنش اصال

نفس عمیقی کشیدم؛ برام سخت بود پذیرفتن زندگی که تا شش ماه  

یی که بیشتر از پنج بار  هادیدم! زندگی با آدمقبل حتی تو خواب هم نمی 

 ی زندگی من! ها شده بودن همهتو عمرم ندیده بودم و... حال همون آدم

 دوست ابدا. کردم جور و جمع رو خودم  جون، مامان با اومدن صدای 

  های گریه با  که شب هایی چه ببینه؛ اینطوری  رو من پری   مامان نداشتم 

 به! کرد خوش جا صورتم رو دوباره  لبخند  ماسک. بود کرده گریه من

 ا با صدای فریاد بابا احمد سر جام میخکوب شدم! ام رفتم، در سمت

پیش اون پسره؟ گفتم یا نگفتم   نمیری من مگه به تو نگفتم باز   -
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 پریماه؟ 

 اتاق  سمت به اومد.بدون تعلل در رو باز کردم، صدا از سمت اتاقشون می

روی ویلچرِ بابا  ه روب درست پری  مامان  ایستادم؛ در چهارچوب در و رفتم

 احمد ایستاده بود و پشتش به من بود. 

 صدای مامان پری اومد:

 گی احمد؟ این همه سال بس نبود؟چی می  -

های ویلچر رو به حرکت درآورد و بهش  هاش چرخبابا احمد با دست

 نزدیکتر شد، با همون تن صدا گفت: 

آخرین  این! نیست من پسر دیگه  پسر اون شسته؟ مغز تو رو هم -

 هشدار پریماه، آخرین بارِ

 لرزید گفت: مامان پری که حال صداش می

من این همه سال با غم هجرانم سوختم! غم دیدنش   احمد،بس کن  -

 هان؟ داری؟ هم دیگه نوه ی  تا دو داری  خبر اصال. گذاشتی دلم به رو

بذار حرف بزنه   بیاد؛ کنی؛ بذار نمی  نصافا کار خدا به داری؟ خبر

 میدی؟ ادامه  رو دشمنی این  کی تا باهات.

ند قدمی جلوتر رفتم و کنارشون ایستادم... آقا جون دستی به ریش  چ

هاش مامان جون رو هدف گرفت؛  سفید رنگش کشید و دوباره با چشم
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 زیر لب غرید:

شه؛  بگم یا من یا مرتضی! این قضیه اینجا تموم میکاری نکن که بهت  -

خوام باهات بد تا کنم، اما توام با من بد  نمی، به خدای احد و واحد قسم

 تا نکن. 

های با چشم حرفی،کردم... مامان جون بدون هیچ با تعجب نگاهشون می 

ندلی رو به گریون از اتاق بیرون رفت و آقاجون هم بدون توجه به من؛ ص 

 سمت پنجره هدایت کرد.

کرد، این آقا مرتضی کی بود که از قضا  حس کنجکاوی درونم بیداد می 

 ! شد؟می   پا به قیامتی اومدشه و هر وقت اسمش می دایی منم می 

 آروم و با صدایی لرزون گفتم: 

 شه به منم بگین... آقاجون می -

 گفت: پرید وسط حرفم و 

 الن نه آوید! برو پیش پری، الن دلش گرفته؛ برو پیشش.  -

ای گفتم و از اتاقش رفتم بیرون. نگاهی  زد! باشه غم توی صداش موج می 

زدم رفته اتاق من. چند  به پذیرایی انداختم؛ اما اون جا نبود. حدس می

 تخت روی . شدم  اتاق وارد و کردم باز رو در ضربه آروم به در زدم و

سوخت!  ی اتاق خیره شده بود... دلم براش می گوشه   به و بود تهنشس
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شد؛ حتی  مامان جون انقدری مهربون بود که آدم خواه ناخواه جلبش می 

 حاضر بود همه رقم کاری براش بکنه. 

های در رو پشت سرم بستم و به سمتش رفتم، جلوش زانو زدم و دست

بال آورد و نگاهم کرد.  هاش رو آروم چشم-سردش رو گرفتم... آروم

 لبخندی زدم و گفتم: 

شده؟ دایی مرتضی چیکار کرده که آقاجون خوای به منم بگی چی نمی  -

 .شهمی انقدر دلش پره؟ این چندمین باره که انقدر از دستت اعصبانی  

هاش جوشید  ی اشک چشمبا اومدن اسم دایی مرتضی، انگار بازم چشمه

و انداخت پایین. پشیمون شدم از سوالی که پرسیدم و زود و سرش ر

 گفتم: 

به خدا ، غلط کردم مامان جون! ببخشید؛ سرت رو بیار بال  -

 نمی امهیچی  و گمخواستم ناراحتت کنم! اصال دیگه هیچی نمی نمی

 ! پرسم

 سرش رو به طرفین تکون داد و دوباره نگاهم کرد: 

عضوی از همین خونواده ای؛ تو یادگار کتایون منی!   تو هم عزیزم،نه  -

 . بپرسی حق داری بدونی و

قلبم تیر کشید؛ اما به زور نیمچه لبخندی زدم و  مامان،با یادآوری 
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 گفتم: 

 کتایون مامان همون مثل دورت بگردم من مامان جون! من رو هم -

 منم! هستی و بودی  خوارمغم تو. بود صبورت سنگ  گیمی  که بدون

 . کن خالی خوارتم؛ بگو و دلت رومغ

  هامدست توی  هاشدست هنوز آهی کشید. بلند شدم و کنارش نشستم؛

 :کرد شروع بالخره که کردممی   نگاهش کنجکاوی  با .بودن

بود و  گرده به سی سال پیش... اون موقع ها احمد معلم همه چی برمی  -

مرتضی هم دانشجو بود؛ کتایون هم هنوز ازدواج نکرده بود. خونه مون 

 وقتی چند! نیاوردن دووم زیاد خوب  روزهای  این ولی پر از شادی بود؛

  لنگه تا روزها و اومد می دیر ها شب  بود؛  شده عوض مرتضی   که میشد

 رفت؛ نمی درمون  و درست هم رو دانشگاهش دیگه. بود خواب ظهر

د! گذاشته بودیم بو شده عوض... نکنه  پا به جنگ خونه تو که نبود روزی 

 میکرد دعوا باهاش احمد که هرچقدر پای جوونیش، پای شیطنتاش!

 اون  شد روز یه اینکه تا. داد نمی ماها حرف به گوش میشد؛ تر پررو

 ... میشد نباید که چیزی 

 کردم که ادامه داد:چونه اش شروع به لرزیدن کرد؛ با نگرانی نگاهش  

 خونه تلفن  روز همون فردای  یه روزی میشد که خونه نیومده بود؛ -
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  گرفتن؛ رو من مرتضی که  گفتن... که گفتن! بود کالنتری  از. خورد زنگ

  تباه ما  زندگی که بود روز اون از! قتل جرم به هم اون!  کردن زندونیش 

 ... شد

بوده؟ دست هاش رو از با بهت نگاهش کردم! یعنی پسرشون قاتل 

شد؛ چیزی که می  دستام بیرون کشید و تکیه گاه سرش کرد. باورم نمی

شنیدم اصال باورکردنی نبود! اینکه پسر آدم هایی مثل مادربزرگ و 

 پدربزرگم قاتل بوده باشه... با صدای لرزونی پرسیدم:

 اون که از قصد کسی رو نکشته بود نه؟ -

 : گفت بغض با و داد تکون رفینط به سرش رو

دیدم! اون روز که رفتیم مردم و اون روز رو نمینه؛ ولی کاش من می  -

!  داشته اعتیاد خودشم و بوده هم کالنتری معلوم شد مرتضی تو کار مواد

  از گرفتن رضایت طرف، یه از مرتضی اعتیاد شکست؛ احمد کمر روز اون

 . دیگه طرف از هم مقتول ی  خانواده

خیلی دوست داشتم از بقیه ماجرا هم خبردار بشم؛ اما حال خراب مامان  

. آوردم آب لیوان یه براش  و شدم بلند.  کرد سکوت به وادار  جون من رو

 :پرسیدم  میگرفتم  دستش  از رو لیوان که حالی در سرکشید؛ لجرعه

بینیش مامان جون؟! اون آدم میاگه اینطوری بوده پس چرا میری  -
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 خطرناکه! 

 مامان پری با بغض گفت: 

نه مرتضی من بی گناه بود! اون قتل عمدی نبوده؛ خودشم بارها این   -

 ! میگه هم الن حتی گفته، رو

 با اخم ریزی دوباره گفتم: 

شه باور کرد؛ از کجا معلوم راست میگه؟! اصال  نمی با یه گفتن ساده که  -

به فرض غیر عمد باشه یعنی هیچ کس اون موقع نفهمید که قتل غیر 

 عمد بود؟

 مامان پری نگاهم کرد و گفت: 

تو از بقیه ماجرا خبر نداری... از قاضی که عمدی مقتول بود؛ از اون  -

ر شد به زور ازدواج کنه! به خاطر مرتضی من مجبو ازدواج زورکی!

شت. گفت  گذا دلم به آزادیش. بعد اون بود که احمد حسرت دیدنش رو

ای که مارک موادفروشی و قاتل ای به اسم مرتضی نداره! بچه دیگه بچه

 مشهور ی خانواده یه داماد بود شده بودن خورده بود؛ کسی که

 ! موادفروش

هق شده بود و صداش توی کل اتاق -ش تبدیل به هقاین بار گریه

 برداشتم  خیز کیفش سمت  به ندونستم؛پیچیده بود. تعلل رو جایز 
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  رو هرکدوم از ای دونه  گرفتم، سمتش به و درآوردم رو هاشقرص و

 دیگه  بست؛ رو هاشچشم و کشید دراز تخت  روی  آروم. خورد و درآورد

  رو ی اتاقپرده. شهمی آروم خواب با فقط الن دونستممی خوب

  بیشتر خواستمنمی  شدم، خارج اتاق از.  رفت فرو تاریکی تو اتاق ؛کشیدم

ام، معده درد رغم علی رفتم؛ آشپزخونه سمت به .بشه اذیت این از

 خاطر به  کشید، می سوت داشت مغزم .نداشتم هم غذا برای  اشتهایی

ی رو مرتض دایی که  بودم کنجکاو هنوزم  اما بودم؛ شنیده که چیزهایی

 ! شدمی تر ببینم. شنیدن این قضیه از خود اون خیلی جالب

*** 

بالخره اصرارهای مکرر ساره  با اضطراب دکمه آیفون رو فشار دادم.

ام، ساره هی دوستبرخالف همه  قبول کنم. دعوتش روباعث شد که 

 گرفت. تنها کسی بود که تو این مدت هم هرزگاهی سراغم رو می 

 در باز شد و وارد حیاط نه چندان بزرگشون شدم. 

ی اشون طبقه خونه ی پنجم رو زدم؛سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه 

 پنجم از یه آپارتمان هفت واحده بود.

با آرایش مالیمی صورت  انداختم؛اهی به خودم ی آسانسور نگ تو آیینه
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 البته چندان هم اهل آرایش نبودم!، ام رو پوشونده بودمرنگ و رو رفته

یکی از مانتوهایی رو که از خونه همراه خودم آورده بودم رو پوشیده 

 بودم.

مانتو و شال  بودم، لباس سفید و دامن پلیسه مشکی رنگی رو پوشیده  

 های سفید رنگم. کیف سفید و در آخر کتونی؛ مشکی سر کرده بودم

های ساده و شیک اما عاشق تیپ زیاد اهل تجمالت و پز دادن نبودم؛

 بودم.

با    ی ساره نمایان شد!چهره  شد،آسانسور ایستاد و همین که در باز 

روم وایساده بود. از آسانسور بیرون رفتم و که صدای بلندش به لبخند رو

 تو راهرو خالی پیچید: 

 چشم ما به دیدن شما منور شد!  بالخره به به! -

 خندیدم و در جواب گفتم: 

 شه! دیگه زیاد اینورا پیدام نمی دونیمیخودت ، چرند نگو  -

 :کشید  بغلشو تو ر  و گرفت و منز  دستم بودم،حال جلوش وایساده 

 خیلی بی معرفتی! ، دلم برات تنگ شده بود -

ساره خودت که در جریان ماجرا  ،  به خدا من دیگه اینجاها نمیام -

 هستی. 
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 : گفت ازم جدا شد و خصمانه نگاهم کرد و

 تو غلط کردی! -

 گفت:  رفت،می و گرفت و درحالی که به سمت خونه ر دستم

 و ببینی؟ ر  اقل بیای منارزش نداره ل  دوستتم، خیر سرت  -

از رو  شالم . دستم رو به سمت سرم بردم تادر رو بست، وارد خونه شدیم

 دارم.سرم بر

 . پیشت اا! اصال چشم از این به بعد میام  هسرسام گرفتم   ای بابا! -

اشون نشست و پا  خودش زودتر از من رفت و روی مبل سلطنتی سه نفره 

 ادا و اطوار گفت: روی پا انداخت و با 

 .ماهی به این   دختر از خداتم باشه ها! -

،  نشستمروییش رفتم و درحالی که می ی روبهبه سمت مبل تک نفره 

 گفتم: 

 شمام. اصال بنده عاشق  بله بله!  -

 همه چی؟! فک کردی که چی؟ بله بایدم باشی!  -

طوری که شد ناخودآگاه بخندم! یهو دارش باعث میا و اطوارهای خنده اد

 چنگی به صورتش انداخت و گفت: ، انگار به خودش اومده باشه

الن   سرجات،بشین   من یادم رفت ازت پذیرایی کنم! عه وا خاک عالم! -
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 میام. 

 به سرعت از جاش بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت... 

 در نبودش شروع کردم به دید زدن خونه! 

لوی بزرگی بود که از یه تاب کرد،می ام رو جلب اولین چیزی که توجه

دونستم که کار  خوب می؛ عکس خونوادگی با سیاه قلم کشیده شده بود

 اس!برادر بزرگتر ساره  کار شایان،

هم صاحب یه کافه رستوران شیک و پیک تو یکی از  بود،هم نقاش 

 . شهری هابهترین خیابون 

که اونم  طالیی بزرگ و زینتی های م پر بود از مجسمههی خونه بقیه 

چون خانمی بود که به شدت به چشم و هم  ، ی مامان ساره قطعا سلیقه 

 .دادمیچشمی اهمیت 

اش چقدر اهل هشد فهمید که صاحبمی ، اشونبا یه نگاه کلی به خونه

 ان! تجمالت

هایی بودم که به ظرافت کشیده شده بودن و رو محو تماشای نقاشی 

 وش کرده بودن که صدای زنگ گوشی ساره بلند شد... دیوار خونه جا خ

 و از تو آشپزخونه در آورد و گفت: ر اشدر عرض دو ثانیه کله

 و جواب بده بذار رو اسپیکر! ر اون دستت،قربون  -
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 رفتم،می گوشی رو برداشتم و درحالی که به سمتش  حرفش،مطیع 

 صدای مامانش اومد:  گو.جواب دادم و گذاشتمش رو بلند  

 ها رو جمع کردی تو خونه؟!ساره باز تو گدا گشنه  -

. ! سر جام وایسادمسرم ریختنانگار آب سردی رو  حرف،با شنیدن این 

 اش بین منو گوشی در گردش بود... هم با تعجب چشمهخود ساره 

حاضر نبودم یک   گوشی رو باحرص روی میز گذاشتم و ازشون دور شدم!

برام خیلی  کرد؛میام سنگینی سینهلحظه هم اونجا بمونم! قلبم تو 

اش اونم از کسی که حتی خونه، سخت بود که همچین حرفی رو بشنوم

 ای نبود که توش بزرگ شده بودم! نصف خونه 

کیفمم برداشتم و به سمت سرم انداختم؛ شالم رو از رو مبل برداشتم و 

   ساره مابین برسه،اما قبل اینکه دستم به دستگیره  رفتم، در خروجی 

 در وایساد و با کالفگی گفت:  من و

 کرد... فکر می  نداشت،مامانم منظوری  وایسا آوید! -

برای همین با صدای   ببرم،از کوره دربرم و صدام رو بال  خواستمنمی

 ی گفتم: اکنترل شده 

مامانت   حال فهمیدی چرا نمیام؟، بیا بیا  گیمیبرو کنار ساره! هی   -

 حق داره!
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  من،روزی همه برای بودن کنار  جمع شده بود.  امهاشک تو چشم

 اما حال بهم مارک گداگشنه رو زدن!، چسبوندنو بهم می ر خودشون

کنم به خاطر خواهش می  خوام!من معذرت می،  عزیزم حق با توئه ساره:

 من. 

اما   شد،در خونه باز   ما،به سختی قورت دادم. مابین بحث رو دهنمآب 

در نیمه باز شد و صدای معترض شایان به  بود،چون ساره جلوی در 

 گوش رسید: 

 ببینم. برو کنار ! چرا جلو در وایسادی؟، عه -

 من. تلو خوران افتاد تو بغل -تلوطوری که ساره ، در رو محکم هل داد

چندان . نگاه کردم بود،با تعجب به شایان که حال وارد خونه شده  

 اما برام سوال بود که چرا کچل شده!  د،بو تغییری نکرده 

ناگهان صدای جیغ ساره بلند   کرد.می و برانداز ر متقابال اونم با تعجب من

 مون چشم از هم برداریم:شد و باعث شد هر دوتا

 بچه مردم له شد!  مثل آدم باز کنی؟  در رومیری خبر مرگت می  ساره:

 کرد... ازم جدا شد و دست به سینه به شایان نگاه 

ای  سرمهشایان اما بی خیال در خونه رو بست و در حالی که کت اسپرت 

 گفت: ، وردآو در می رنگش ر
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 مردم.ی درضمن سالم بچه  به من چه؟! -

خواستم بگم منم  . و دادمر جوابشکردم، ای به خودم اومدم و تک سرفه

 کردم که ساره پیش دستی کرد و گفت: داشتم رفع زحمت می 

 اومده. یدم الن اتفاقا آو -

من و  کردم!و درک نمیر  واقعا اصرارش دادم!رو روی هم فشار می  فکم

چرا انقدر اصرار داشت به دیدن و  نبودیم،اون چندان دوستان صمیمی 

 حرف زدن با من؟

برای   ببره،خواستم شایان از قضیه بویی در هرحال برای اینکه نمی 

م و با ساره به سمت  سری تکون داد تایید،ی همین فقط به نشونه

روی مبلی که همون  بردارم، و از سرم ر  بدون اینکه شالم رفتیم.پذیرایی 

روی من  م درست روبه هجا خوش کردم و شایان  بودم، اول نشسته 

 ی اول سکوتی بینمون بود که انتظارش رو نداشتم... چند دقیقه نشست.

بی درنگ و با گستاخی تمام  دید،می و ر هر کسی تو این مدت من

ای وای آوید چقدر لغر "، " شنیدم بابات رفته! آخی عزیزم!"  گفت:می 

، یا اونایی که دل خوشی   " شدی از وقتی بابات رفته اینطوری شدی؟

بدبخت   "  گفتن:خندیدن و میراحت تو روی خودم می  نداشتن،ازم 

و   "رو داشته باشین!  منشهه! آوید ایران "،  " ببین به چه روزی افتاده!
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در هرحال با اونم  .زدحال جالب بود که شایان حرفی نمی امثال اینا...

 اما نه چندان نزدیک... بودم، قبال دوست 

 ولی بالخره لب تر کرد و گفت: 

واقعا متاسفم! الن  ایی برات افتاده...هشنیدم تو این مدت اتفاق -

 بهتری؟

 و بپرسه؟ر ام پیدا شد که حالمته یعنی واقعا کسی از گذش بغض کردم!

  طعنه،م پیدا شده بود که بدون  ایعنی واقع کسی از گذشته  بغض کردم!

 فقط حال من براش مهم باشه؟! 

من که نهایتش نیم ساعت مهمونشون باشم؛ سعی کردم به خودم مسلط 

 حداقل به روی خودم نیارم که چقدر ناراحتم...  بودم،

 ی تایید بال پایین کردم و گفتم: در جوابش، سرم رو به نشانه 

 بهترم.  ممنون، -

 زدممیبا صدایی که حدس  نشست،تر جا شد و صاف کمی سرجاش جابه 

 پرسید:  بود،توسط ساره  هاشحرفدنش برای نشنیده شدن کرکنترل 

 منظورم اینه که...  ور...منظ جایی رو داری؟ -

 منظورش رو فهمیدم و زود جوابش رو دادم: 

 کنم. پیش مادربزرگ و پدربزرگم زندگی می   -
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 . مونیشنیده بودم پیش اقوامت می  -

 پوزخندی زدم:

 شه. دهن میبه م بین همه دهنرام که خبدونستم انقدر آدم مهمینمی  -

 زمین نگاه کرد... و از من گرفت و به ر نگاهشزد، لبخند خجلی 

 م هست که شنیدم دنبال کاری.هشایان: البته چند وقتی 

 راحتی به نبود، تحقیر یا توی لحن حرف زدنش هیچ اثری از تمسخر

 . نرمال کامال که فهمید رو این شدمی 

اما خواه ناخواه پل نگاهمون رو  ، با اینکه لحن اون تحقیر آمیز نبود

 در جوابش گفتم: شدم، شکستم و سر به زیر 

اما باید   سخته،تطبیق دادن خودم با زندگی جدیدم خیلی   آره، -

  باشم،تونم تا تهش به جیب این و اون چشم داشته شروعش کنم! نمی

 واسه یه قرون دو هزار! باید خودم کار کنم. 

 تو انگار دونم چرا ولی کردم. نمیو بال بردم و صاف نگاهش  ر سرم

  وزخند...پ دنبال هاشلب رو و بودم ترحم یا تحقیر دنبال  هاشچشم

اما   کنه؛و تماشا میر اینکه مثل بقیه ببینم که چطور با لذت حال خرابم

 هاشلب نه تمسخر... ترحم،نه ؛  هیچ اثری از هیچ کدومشون نبود نبود!

 و تر کرد و خیلی جدی گفت: ر
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 ی من کار... تو کافه  تونیمیگه بخوای ا -

حرفش رو نیمه تموم گذاشت و زود تغییر حالت  ، با اومدن صدای ساره

 به مبل تکیه داد و پا روی پا انداخت. داد...

 جلوم خم شد و با لبخند گفت:  .اومد ساره با سینی شربت 

 بفرما خانومی.  -

 کردم.لیوان موهیتو رو برداشتم و ازش تشکر 

و سینی رو گذاشت روی میز عسلی طالیی و در عرض چند  خم شد

اومد رو  گذاشت، میز  رو هم روی  ینی پر از میوه و شیر های ظرف  ثانیه،

 ی کناریم نشست. مبل تک نفره 

دونستم تزیین  من اگه می  چقدر مهمون داری سخته! وای! وای، ساره:

خیر سرم  ه!ذاشتم رعنا جون امروز زودتر براصال نمی  سخته،کیک انقدر 

 فکر کردم آسونه! 

 شایان پوزخندی زد و در جوابش گفت: 

 ! تونینمیاین که عادت همیشگیته از چیزی دم بزنی که   -

 گفت: ض ی ساره، شایان رو هدف گرفت و با غینگاه خصمانه 

 همه مثل شما هنرمند نیستن. ، ببخشید -

ی یک بحث ساده رو با خواهرش شایان که انگار حتی حال و حوصله
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به سمت . همانطور که ی کرد و از جاش بلند شدا ن قروچهادند نداشت،

 گفت:  رفت،میخروجی 

 کار دارم.  میرم،من  -

 برگشت و گفت:  دوباره چند قدمی دورتر نرفته بود که

 . کنم درستش داره، ببرم گفتی مشکل بیار،و ر تاپتساره پاشو برو لپ -

به سرعت از جاش بلند شد و به سمت  بود،ساره که انگار از خداش 

 ها رفت: پله

 میام.الن   جون،ببخشید آوید میارم؛ الن  -

 اتاقش رفت.  ها و سمت پله  من،بدون توجه به 

شایان کارتی رو به سمتم   اومد،همین که صدای بسته شدن در اتاقش 

م. آدرس کافه خوندرو  با تعجب کارت رو گرفتم و روش گرفت،

 رستورانش بود... 

اگه خواستی ، فکر کردم شاید دلت نخواد ساره قضیه رو بدونه شایان:

 فقط قبلش بهم زنگ بزن.  کافه،تونی بیای می 

 و تکون دادم:ر نگاه تشکر آمیزم رو بهش دوختم و با خوشحالی سرم

 نم. زیحتما یه سری م ازت،خیلی ممنونم  -

 . بیرون زدخداحافظی کرد و از خونه زد، در جواب تشکرم لبخندی 
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 کارت رو توی جیبم گذاشتم و نشستم که ساره پیداش شد... 

 کجا رفت؟  ،عه -

 ای بال انداختم و گفتم: باتعجب نگاهم کرد. شونه  اومد وایساد،کنارم  

 خب میره دیگه.  کنی،میوقتی این همه دیر  -

 لپ تاپ و گذاشت رو میز و طلبکارانه گفت: 

کاش بابا براش یه خونه بگیره پرتش کنه   ذاره!منو سر کار می همش  -

 بیرون! 

 اخم کردم و بهش توپیدم: 

 . حقشه پیش پدر و مادرش باشه ،س ای این خونهونم مثل تو بچها -

ای که چاشنی خم شد و موزی از ظرف میوه برداشت و با لحن زننده 

 گفت: بود،صداش 

، کنهخرس گنده کارم می  دوما !اول بابا و مامانش نه و فقط باباش -

 !خرهنمی خونه 

 با ابروهای بال پریده از تعجب پرسیدم: 

 ! یعنی چی فقط باباش؟ -

 نه مامانامون! یکیه،یعنی اینکه شایان و من بابامون   -

 جدی؟! ، اوهه -
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 اوهوم! -

 تون شکر آبه؟ اپس به خاطر همینه انقدر میونه  -

اینکه   نه زنه!خودش ساز مخالف می  ندارم،وال من باهاش کاری  -

 نه،شما   همین کاریش نداشته بای برا  باشم،عاشقانه دوسش داشته 

 و ندارم!ر شاحوصله

 آهان. -

زد. من هیچ بحث خاصی  ای سکوت بود که بینمون حرف می چند ثانیه 

 ن نبود... با ساره نداشتم ولی اصرار اون هم برام قابل نادیده گرفت

 گردی!شنیدم دنبال کار می، راستی ساره:

  رو پایین سرم دادم.و با حرص بیرون ر و بستم و نفسمر امهچشم

 انداختم و زیر لب گفتم: 

 خوبه همتونم از همه چیز خبر دارین!  -

 گفت: ، ساره که نشنیده بود چی گفتم

 چی گفتی؟ جانم؟ -

 گفتم: و بال آوردم و با لبخند تصنعی ر سرم

ا رو هگم که واقعا برا مجالبه بدونم کی این خبرهیچی عزیزم! می  -

 براتون میاره! 
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 فضا رو پر کرد: بود،دونم برای چی ای که نمیصدای خنده

 دیگه دیگه! -

برای همین دوباره اصرار کردم   بدونم. خواستممی   بیام،کوتاه  تونستمنمی

 گفتم:  و بالحنی دوستانه تر 

خب پس چرا  تو دوستیم؟! من وگی بگو دیگه! مگه نمی ه ساره! ع -

 گی؟ نمی

 گم. نمی  نوچ! -

 بگو. ، بچه نشو دیگه -

 ذوق گفت: کمی به سمتم خم شد و با 

 ها! گم ولی بین خودمون بمونهمی  -

  دادم.ن اتند بال پایین تک-و تندر رمس

کیان به  ا رو فقط مریم هدونم کیه ولی این خبرراستش دقیق نمی  ساره:

به بقیه و همینطور همه چی بین همه پخش   اونا همگه! اش می هدوست

 .شهمی 

 ! رفتن هام تو هم سگرمه ناخودآگاه    مریم،با شنیدن اسم 

 ی که به عمرم شناخته بودم! هایانگیزترین و حسودترین آدمیکی از نفرت
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شیطانی ای ریز و لبخند هبا چشم تر نشست...ازم فاصله گرفت و صاف 

دونستم امکان داره با مریم دستش تو یه کاسه باشه و می کرد.نگاهم می 

مریم برای خرد کردن من از ساره استفاده کرده باشه. مریم خیلی دختر 

درحالی که خم  برداشتم، با سیاستی بود! برای همین مود بیخیالی  

 گفتم: ، ها رو توی بشقابم بذارمشدم تا یکی از شیرینی می 

تا پارسال که خبر رفتن همیشگیش به   !ون هنوزم اینجاس؟عه ا -

 چی شد نرفت؟!  بود،گوش زمین و زمان رو پر کرده  فرانسه،

 بعدی،اما با شنیدن جمله  بردم،ای از شیرینی رو به سمت دهنم  تکه

 دستم رو هوا خشک شد... 

 مگه خبر نداری؟ مریم و بهراد باهم ان!  ساره:

تیریک استخون گردنم -صدای تیریکطوری به سمتش چرخیدم که 

چشم  درد،اهمیت به اما بی  شد،صورتم کمی از درد کمی مچاله  دراومد!

 ریز کردم و گفتم:

 تو چی گفتی؟ -

با دیدنش شکم به یقین تبدیل  ، هنوز اون لبخند موزیانه رو به لب داشت

  شد! طبق معمول مریم یکی رو بازیچه کرده تا از این و اون خبر بگیره!

 . فضولی ه! دختره ه
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 چی شدی تو؟ خوبی؟ ساره:

با   کردم.تر ریتم قلب رو منظم  عمیق،به خودم مسلط شدم و با نفس 

 صدایی که کمترین لرزش رو داشت گفتم: 

دونستم بهراد و  ولی تعجب کردم! آخه تا جایی که می   ولی... آره آره! -

 مریم از هم دل خوشی نداشتن! 

با یه نفرت اولیه شروع  بزرگ،ی هاعشق مریم،ولی به قول ، اوهوم -

 شن! می 

 چه غلطا! مریم و عشق؟ مضحکه!، پوزخندی زدم

 خوای چیزی بگی؟نمی  -

 بشه،منو بهراد که تموم شدیم! امیدوارم با مریم اوکی    نه،معلومه که   -

 همین. 

ترین شیرینی دنیا توی اما انگار تلخ  گذاشتم، تکه شیرینی رو تو دهنم 

 بود... دهن من  

  خدای من!  استرس و غم مهمون قلبم شدن...، بغض مهمون گلوم

 الن بهراد یکی دیگه اس! هه!  بود، "بهرادم"که یه روز  بهرادی 

، حداقل با مریم وارد رابطه بشه کردم بهراد،م نمی رو ه هیچ وقت فکرش 

 شنیدم؟! اما الن چی داشتم می 
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افکار خودم غرق بودم که تو  سعی کردم حال خرابم رو نشون ساره ندم...

 دوباره ساره پرید وسط: 

به خاطر همین مریم رفتن به فرانسه رو کنسل کرد! خدا  دیگه،آره  -

 کردم!اصال فکرشم نمی ، دونه چقدر هم دیگه رو دوست دارنمی 

 اوهوم. -

 امقیافه  که چقدر هر چون بزنم، حرف باره این در خواستم زیادنمی

 کرد!داد می بی لرزونم داد، صدای نمی  نشون رو درونم غوغای 

 بحث رو به سمت خودش برگردوندم... 

 هنوز باهمین؟ راستی از زانیار چه خبر؟ -

 با غرور پا روی پا انداخت و گفت: 

 کنم؟!معلومه که آره! مگه ولش می  -

 درسش رو تموم کرد؟ کنه؟چیکارا می  -

 زده،استارتش رو  چیزاس!فعال که به فکر یه شرکت مد و لباس و این  -

 ها و بقیه کارکناس. دنبال مدل 

 شه.پس مطمئنا کار و بارش بهتر می ، به سالمتی -

 تونی مدل بشی؟راستی تو می ره، آ -

 با ابروهای بال پریده نگاش کردم: 
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 ! مدل؟ -

حله  رژیم،کنی و یکم ورزش می خوبه، قد و هیکلت که  خب،آره  -

 دیگه!

تونستم تشخیص بدم هدفی از این کار داره یا نمی کردم،گنگ نگاهش 

! اول  درآرهام رو هنه! شاید اینم نقشه مریم بود تا تالفی اذیت کردن

 خواد بیشتر در دسترسش باشم تا عذابم بده؟النم می  گرفت،بهراد رو 

 لبخند زدم: 

 کنم این کار بهم بسازه. فکر نمی عزیزم،نه  -

 انداخت و گفت: ای بال تفاوت شونهبی 

ولی اگه نظرت عوض شد   دونیهرطور که خودت صالح می، باشه -

 حتما بهم بگو. 

 و به نشونه باشه تکون دادم.ر سرم

جلوی  بهراد،همه ی خاطراتم با  فضای خونه برام خفه کننده شده بود.

 ام از اشک... های پر شده چشم سرش،ومدن و پشت اام می هچشم

به سرعت از جام بلند شدم که این   بشینم؛تونستم اونجا دیگه نمی

 کردم،کیفم رو از رو دوشم آویزون   حرکت آنی موجب تعجب ساره شد.

 گفتم:  زدم ولبخندی تشکر آمیز
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 ساره عزیزم اگه اجازه بدی من دیگه رفع زحمت کنم.  -

به آرومی از جاش  بود، ی اخبار فارغ شده ساره که انگار از گفتن همه

 بهم قدم  چند و چسبوند لبخند رو به صورتش ماسک کذب، بلند شد

ش رو جلو آورد و شال روی سرم رو مرتب کرد و دست شد، ترنزدیک

 گفت: 

م فکر کن.  هاین چه حرفیه؟ در مورد کار تو شرکت زانیار  عزیزم،نه  -

 برات  دونممی ! برگردی  حداقل با این کار شاید بتونی به زندگی قبلی

 ... و  کنی زندگی اینطوری  که سخته

کرد و تو ام می از طرفی بغض داشت خفه .بده دیگه اجازه ندادم ادامه 

های بی اساسش نبودم و از طرف دیگه اعتمادی بهش  حال و هوای حرف

 نداشتم... 

 گفتم که فکر نکنم این کار بهم بسازه.  -

 تر شدن و لبخندش کمی محوتر...ابروهاش به هم نزدیک

 کردم... حالش رو درک نمی

بالخره از خونه   مختصری،به سمت خروجی در رفتیم و با خداحافظی 

 بیرون رفتم. 

  شدن بسته. شدم سوارش و رسوندم های بلند خودم رو با آسانسوربا قدم 
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 ... هاماشک ریختن با  شد مساوی  در،

  گفت،شد شاید می   اما بهراد... زندگیم،مصمم بودم برای قوی بودن توی  

 ی ضعف این دل کوفتی! شده نقطه 

 !شهنمی احمق ی عضله تیکه گاهی اوقات منطق هم حریف این یه

ام زدم و ی سینه ی آروم روی قفسهمشت کردم و چند ضربهدستم رو 

 زیر لب نالیدم: 

 تو این وضعیت تو دیگه سرویسم نکن خواهشا! -

*** 

ه بودم. میز روبه روی میز کار نشست، ای رنگروی صندلی چرمی قهوه 

 کاری که هیچ کسی پشتش نبود!

»دو دقیقه بعد اونجام« شایان  ی شد که از جملهای میتقریبا ده دقیقه 

 گذشته بود! 

سرم رو به پشتی صندلی تکیه   بستم،ام رو های کشیدم و چشمخمیازه

 دادم...

 واقعا خفه کننده بود!  آرامش،محیط دارک کافه در عین 

از یه طرف  کرمی. و هرزگاهی  ای قهوه  هایی مثل سیاه،از یک طرف رنگ

و دودش که مثل یه مه غلیظ همه محیط رو  سیگاردیگه بوی گند 
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 . کردمی آلودخواب واقعا آدم رو  بود،گرفته 

ام رو باز کردم و به سمت در نگاه کردم. هچشم در،با صدای باز شدن 

   .از جام بلند شدم ست بمیای که در رو تو فاصله  شد؛بالخره پیداش 

 سالم.  -

 بالبخند عریضی جوابم رو داد: 

 . کردمشرمنده دیر ، سالم -

بلکه اومد و روی صندلی   بشینه،برخالف تصورم نرفت پشت میزش 

من هم نشستم که خودش  ،  مجاور صندلی خودم نشست. با نشستنش

 سر صحبت رو باز کرد:

من آدم بدقولی    رسیدن!اول از همه شرمنده به خاطر دیر ، خب -

 فقط ترافیک شهر ما دیگه ترافیک قدیم نیست!  نیستم،

ی قبل تو  این شایان اصال شباهتی به شایانی که هفته؛ خندیدم

اشون دیده بودم نداشت. دکمه کتش رو باز کرد و به سمت میز خونه

 کرد شروع دقت با و  برداشت رو رنگش مشکی ی شد، پوشه خم عسلی 

 و من سمت گرفت کردنشون، پیدا از بعد و برگه دوتا ییک انتخاب به

د و کر  دستی پیش کنم، خودش پیدا  پرسیدن سوال فرصت  اینکه قبل

 گفت: 
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س که شما باید امضا کنین و اینکه ما فقط اینجا رو ااینا یه چندتا برگه -

از تونی تو هر کدوم می ، یعنی اگه این محیط رو دوست نداری نداریم؛ 

ی راستش اینجا رو به سلیقه . خوای کار کنی ی دیگه که می کافه دوتا

 علی الخصوص سیاه!  ام، های تیرهمنم که عاشق رنگ   چیدن،من 

به قدری تیره بود که آدم توش غرق ؛ هاش خیره شدمباتعجب به چشم 

درهرحال هیچ چیزی رو نتونستم   شایدم بخاطر رنگ محیط بود... بشه!

برای همین اخم ریزی کردم و با نهایت آرامش    بخونم.ش هاشمچاز 

 گفتم: 

 کنین؟شما که برای من دلسوزی نمی -

 اخم کرد و گفت: 

 دلسوزی برای چی؟ ! دلسوزی؟ -

 ای بال انداختم و گفتم:  شانه

ام کار یکم عجیبه که یهویی کارت بهم بدین و بگین بیا بر دونم!نمی  -

 ام که بیام حق انتخاب بدید که کجا کار کنم. کن از قضا موقعی

 قابل راحتی به شدنش جدی  و حالتش تغییر .شد جابهسر جاش جا

 .بود درک

نسبت به کسی هم حس ترحمی  کنم!من برای کسی دلسوزی نمی -
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ی اونایی که میان ندارم و بهتره بدونی این شرایطی هست که به همه

مورد پیشنهاد کار هم باید بگم که وقتی دنبال چند نفر   در گم! اینجا می

مطمئن باش   باشه،برای کار باشی و یکی به پستت بخوره که دنبال کار 

 دادی.بهش پیشنهاد می  بودی،م جای من ه تو

 برای همین گفتم:  برخورده،کردم رک حرف زدنم بهش  احساس می

راستش تو این مدت با    و صریح گفتم!ر خوام که حرفممن معذرت می -

؛ عوض کردنها آدمو به کل از ز یی برخورد داشتم که ذهنیت منهاآدم

 کردم. ناراحتتون  خواممی عذر 

 ام اضافه کردم و گفتم: هلحن شوخی رو به حرف جو،برای عوض کردن 

پس یعنی یه رئیس    گین، می رو به کارکنا   هااینی پس اگه شما همه -

 فرشته این! 

 لبخند محوی زد و با ابروهای بال پریده نگاهم کرد: 

 رئیس چی؟ -

 با خنده گفتم: ، خم شدم تا خودکار روی میز رو بردارم

 . فرشته رئیس  -

 با صدای بلندی خندید و گفت: 

 احیانا فرشته اسم دختر نیست؟ -
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 گفتم:   گذروندم،می های روی کاغذ رو از نظر  الی که به دقت نوشتهحدر

 گن؟پس به فرشته آقا چی می  گین! راست می  -

 .آوردمنمیاما سرم رو بال  کردم،می اش رو روی خودم حس نگاه خیره 

 فرشته!  -

 پس چرا فرشته اسم دختره؟ ،خب -

های سفید  لبخندش دندون برگشتم.آخرین امضا رو زدم و به سمتش  

 ... جذابیتی که داشت غیر قابل انکار بود؛  رنگش رو به نمایش گذاشته بود

 ای صورتش رو خاروند و گفت: ازم گرفت و با ژست بامزه رو  نگاهش

تو همون رئیس   رم!آا سر در نمی همن از این چیز،ذخدا خیرت بده -

 ولی حال چرا این اسم یهویی به ذهنت اومد؟ فرشته بگو بهم!

 : گفتم  ها رو از رو میز برداشتم و به سمتش گرفتم و  برگه 

ها رو به کارکناش چونکه هیچ کسی مثل شما این گزینه چونکه... -

به نظرم آدم مهربونی   و اینکه... خوان کار کنن نمیده که هرجا می

 هستین. 

و شایان هم از  از گفتن احساسم نسبت به افراد هیچ وقت ابایی نداشتم

 ود.قاعده مستثنا نب

 و ازم گرفت و با لبخند گفت: نگاهش رها رو از دستم کشید  برگه 
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 که اینطور...  -

 از جام بلند شدم و گفتم: 

خوام توی  کمک بزرگی بهم کردین! واینکه من می  ممنونم،واقعا  -

  لطفا ترِ!دونید کدومش دنج خودتون بهتر می  باشم،ترین کافه دنج

 و برام بفرستین. ر آدرسش

 بلند شد و به رسم بدرقه همراهم تا دم در اومد:از جاش 

ی بعد شنبه  هفته ، ور دل خودم مونیمیاینطور که پیداست همینجا   -

 منتظرم. 

ی باشه تکون دادم و بعد از خداحافظی مختصری از  سرم رو به نشانه 

 کافه بیرون اومدم.

*** 

  به داشت چیز همه. کردممی  کار شایان ی کافه  تو که شدمی  ماهی یک

شت به زندگی من هم  دا کم-کم آرامش انگار و رفتمی  پیش خوبی

 کشید. سرک می 

طبق معمول همیشه پیشبند قرمز رنگم رو باز کردم و از جا لباسی  

ی ر باز شد و قیافه د  کردم. در حال تعویض لباس بودم که آویزونش 
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 ی مهال نمایان.خسته

 اش داد...ریزهکش و قوسی به بدن نحیف و بست، در رو 

 ا!هخسته شدم ، آخیش -

 گفتم:  جوابشبه سمتش چرخیدم و در  بستم.ی آخر مانتوام رو دکمه

سر جمع یه چند بار    انگار کوه کندی! شدم،گی خسته یه جوری می -

 دو تا چهارتا کردی پول شمردی دیگه!-ود

 .لباس کارش ؛ شروع کرد به باز کردن پیشبندشای کشیدخمیازه

دو تا یه عالمه مشغله -ی منم به غیر اون دواین کله  یز من!خب عز -

  شهریه دانشگاه؛  م داره دیگه! اینکه خریدهای خونه رو انجام بدمهدیگه 

م بیام هبعدش  بوتیک،بعد دوباره صبح برم  . و خرج خودم رو درآوردن

ی فسفر سوزی راه ا کارخونههی اینببین چقدر کار دارم! همه. اینجا

 انداختن توی مغزِ منِ بیچاره! 

 ام انداختم و باخنده گفتم: کیفم رو روی شونه

 زیاد سخت نگیر به خودت! -

دیگه کم  . ترهها برام مهم ی این خستگی از همههدفم  شه که!نمی  -

فقط  ، مامانم که خوب شد؛ مونده پول عمل قلب مامان جمع بشه

 خوابم.می 
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  برم،منم دیگه باید ؛ چه زودتر پول عمل رو جمع کنی امیدوارم که هر -

 ، فعال. کنهدیر برسم مامان جون نصفم می 

 خداحافظ. -

از اتاقک کوچک بیرون اومدم و در رو بستم. ساعت تقریبا هشت بود و 

ی شایان و البته بقیه کارها تا ساعت دوازه شب به عهده ؛ وقت رفتن

 دوستانش بود. 

اما چشمم ناخودآگاه به سمت میز چوبی   شتم،گذاز بین میزهای خالی 

 ی سالن کشیده شد. ی گوشه کنار کتابخانه 

هفت و چهل و  مثل همیشه راس ساعت هام رو کمتر کردم...سرعت قدم 

 اومده بود و سر میز همیشگی نشسته بود. پنج 

 انگشت و بود گرفته دست در رو های روانشناسی یکی از کتاب

  اشچایی فنجان ای دایره ی لبه روی  رو اشدیگه دست ی اشاره

 ... کشیدمی 

کامال بی اراده محو تماشای این موجود سراسر آرامش شده بودم! یکی از 

هایی بود که همیشه روزهای فرد توی همین ساعت  ترین مشتری متفاوت 

 شد... پیداش می 

 بود،ات کتاب. همیشه وقتی اینجا هسرش پایین بود و خیره به صفح 
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یی بودن که رو هاخوند و چای زعفرانی و لته، تنها سفارشکتاب می 

 گرفتند. قرار میمیزش 

  ام رو به خودش جلب کرده بود.اما توجه چرا،دونم خودم هم نمی

بدون ، ی کتابش رو عوض کنه و در همون حینو برد تا صفحه ر دستش

مشکیش رو تیز به سمتم چرخوند و نگاهم  های بال آوردن سرش، چشم

 کرد... 

ای همونطور مات اش طوری غافلگیرم کرد که چند ثانیهنگاه ناگهانی 

لبخندی که مفهومش رو درک   هاش بود.لبخند محوی روی لب موندم؛

های بلندی از  زود چشم ازش گرفتم و با قدم ؛ به خودم اومدم کردم.نمی

 کافه بیرون رفتم. 

 : زدم تشر خودم به لب زیر 

 ی بدبخت! پسر ندیده  -

دستی به شالم کشیدم و ؛ فوتش کردم و بیروننفس عمیقی کشیدم 

اواخر شهریور بود و  به سمت خیابان اصلی پا تند کردم.کردم، مرتبش 

  با هر وزش باد، داشت رفت. سوز پاییزی کم رو به تاریکی می -هوا کم

 . شیدکمی  تابستون آخر های شب  رخ به رو خودش

این خیابون   کردم؛ام رو توی جیب مانتوم جا دادم و سرم رو بلند هدست
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به قدری ساکت و آرام بود که به نظرم حتی اگه توش آدم هم 

 خورد.تا یک روز آب از آب تکون نمی کشتن،می 

سوار تاکسی شدم. خوشبختانه خونه توی  رسیدم، به خیابان اصلی که 

 مسیری نبود که نیاز باشه چند بار تاکسی رو عوض کنم. 

 کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. ، بعد از رسیدن به مقصد

 بود،رفتم که ماشینی که جلوی در خونه پارک شده  به سمت خونه می

 ام رو به خودش جلب کرد...توجه

دونستم مال  ماشین گران قیمتی بود که بعید می ؛ کنار ماشین ایستام

 ها از قشر متوسطی بودند. چون اکثر همسایه،  ها باشههمسایه

 رو دستم و ایستادم جلوش متفکرانه. چرخیدم ماشین  دور به یک دور،

  شهر خوندم؛ مال رو پالک شماره شدم، گذاشتم و کمی خم  امچونه زیر

  شدنمی که بودند، طوری  دودی  کل به  ماشین های بود! شیشه خودمون

 .دید  رو داخلش

اصال به من چه ربطی   انداختم،ای بال خیال ماشین شدم و شونه بی 

 داشت؟!

کلید رو  همراهم بود؛به سمت در رفتم و خوشبختانه این دفعه کلید 

 توی قفل در چرخوندم و وارد حیاط شدم. 
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ی پذیرایی که رو به  اما از پنجره  بود،طبق معمول همه جا سوت و کور 

های ی چراغفهمید که مامان جون همه شدمی به راحتی    بود،حیاط 

کاری که ناخودآگاه موقعی که مهمون میاد انجام ؛ خونه رو روشن کرده

 میده! 

 اما کی این وقت شب مهمون مامان جونِ؟ 

به یقین  شکم  مرتب و تمیز بود.  روندم؛گذ و از نظر ر زیر چشمی حیاط 

 لب نالیدم:  زیر تبدیل شد که حتما مهمون داریم!

 و داره؟ ر اش کی حوصله  -

 برد... مکثم  در،دوتا پریدم و با دیدن کفش مردونه دم -ها رو دوتاپله

  ام حبس شد...پوشید! نفس توی سینه ا رو میهبابامم همیشه این کفش 

 !نکنه که برگشته؟  نکنه...

آرامش و سکون از . ی ایوانهام رو درآوردم و پرتشون کردم گوشهکتونی 

های توی ذهنم  ی معمافکر اینکه پدرم برگشته تا همه وجودم رفته بود!

 واقعا حالم رو دگرگون کرده بود...  کنه،رو حل 

به سمت پذیرایی   ببندمش،در رو به شدت باز کردم و بدون اینکه 

 دویدم...

اما این مرد که   اما...  چرخیدند؛ ها به سمتم وارد پذیرایی شدم که چشم
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 بابام نیست... 

روی ورودی پذیرایی با دهانی باز به مردی که درست روی مبل روبه

 کردم.نگاه می   بود،نشسته 

تونه باشه؟ و یا اصال اینجا چیکار هیچ تصوری نداشتم که کی می 

 کنه؟می 

چرا هنوز امیدوار   لعنتی!، بغض گلوم رو گرفت بد توی ذوقم خورده بود!

 بودم؟!

به خود اومدم و لبخندی زدم که چندان شبیه لبخند نبود و با صدایی 

 گفتم: ، که لرزش محسوسی داشت

 سالم.  -

 نگاه مرد هنوز خیره به من بود و مابین اجزای صورتم در گردش بود... 

 گفت: شد، ش اومد و از جاش بلند مامان جون زودتر به خود

 خسته نباشی.  سالم مادر! -

تیز . ای خوبی نبودنهاش گواه خبردار و چشمان پف کردهصدای خش

 نگاهش کردم و پرسیدم: 

گریه   ات چرا پف کردن؟هچشم آقا جون کجاست؟  اتفاقی افتاده؟ -

 بازم...  کردی؟
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خواستم بپرسم که باز هم دعوا کردند؟ اما حرفم رو نصفه گذاشتم و  می 

به سمت مرد خوش پوشی که بوی ادکلنش تو کل پذیرایی پیچیده بود  

 پیچیدم...  کرد،می بالبخند نگاهم بود، و حال صاف ایستاده 

 خوای ایشون رو معرفی کنی؟نمی  -

چال ؛ شداش نمایان به طوری که چال گونه  شد،تر لبخندش عمیق

تر نگاهش  ام رو ریز کردم و عمیقهچشم ای که مامادرمم داشت...گونه 

 اش خیلی برام آشنا بود... قیافه ؛ کردم

 خطر از بیخ گوشمون گذشت! ، حال احمد بد شده بود مامان جون:

ی گرد شده نگاهش کردم! و با  هاسرم رو به سمتش گردوندم و با چشم

 صدای لرزونی گفتم: 

 ببینمش. باید   گی؟!چرا الن به من می  الن کجاست؟ چ...چی؟ -

 پیچیدم برم سمت اتاقش که با صدای مرد ایستادم:

نگران   خوبه،ولی حالش  رو باید بستری بمونه! امشب بیمارستانِ! -

 نباش. 

 نفسی از سر آسودگی کشیدم و به سمتشون برگشتم. 

 اگه این مرد نبود... ، مادر جون: خدا خیرش بده

» این مرد « از دهان   هنگام شنیدن رو،ی مرد تغییر حالت چهره
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 مادربزرگ به خوبی حس کردم... 

های ی حرفتوجه به ادامهبی  خودشه! آره، ای تو ذهنم زده شد!جرقه

 ام رو ریز کردم و با صدای ضعیفی گفتم: هچشم جون،مامان 

 دایی مرتضی؟! -

داشتم خود دایی مرتضی  مامان جون ساکت شد و اون مرد که حال حتم

 تعجب بهم نگاه کرد... با  بود،

؛ بی پروا بهش زل زده بودم برای چند ثانیه سکوت بینمون حاکم شد. 

ی صورتش اما ته مایه  بود،قطعا خودش بود! با اینکه سنی ازش گذشته  

هایی بود که تو آلبوم مامان جون دیده بودم. بالخره خودش  شبیه عکس 

 به حرف اومد: 

 تو حتما به بابات رفتی!  نبود،ا باهوش همادرت انقدر -

اصال پدرم  !پدر؟ کرد.ناخودآگاه لبخند کجی روی صورتم خودنمایی 

 خودش معلوم بود کدوم جهنمیِ؟

قبال   دونستم الن باید چیکار کنم! مثل مجسمه صاف ایستاده بودم!نمی

اطالعات  با دایی برخوردی نداشتم که بگم دلم براش تنگ شده و چندان

ی مثبت و خوبی ازش توی ذهنم وجود نداشت که حداقل به واسطه
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 ها کمی بهتر برخورد کنم. اون

دونستم که متقابال اون هم همین احساس رو نسبت به من داره و می 

 مثل من در برخوردش کمی محتاطِ. 

 مامان جون سکوت بینمون رو شکست... 

مرتضی سر    بود،وقتی بیهوش ، ندارهآوید دخترم! احمد از مرتضی خبر  -

 رسید و بردیمش بیمارستان. 

 صدای اعتراض دایی مرتضی بلند شد: 

تا کی قرارِ از پدر خودم مخفی  گی؟!ا چیه که بهش می هاین حرف -

 بشم؟! 

 مامان جون باغیظ به سمتش برگشت و گفت: 

،  احمد چه حسی نسبت بهت داره دونیمی خودت  بس کن مرتضی! -

 ترسم قلبش دووم نیاره! می 

 نزدیک سی سال از اون قضایا گذشته!،  مادر من -

 انقدر عمیق هست که تا الن نرفته! ، لبد زخمی که خورده -

دایی دستش رو لی موهای خاکستری رنگش فرو کرد و با کالفگی 

 گفت: 
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خوام از  و نمی  بعد این همه مدت برگشتم ، دونم مامانمن نمی -

گذرم که داغ مهر و محبتت به دلمِ و نه از نه از تو می   بگذرم! امخانواده

پدرم! من دیگه اون پسر بیست و سه ساله نیستم که برم و گم و گور 

 دارم. شما رو  پسرهام،بشم! من بعد دوتا 

کردم. اصرار مردی که از بعد از نزدیک شون گوش می با دقت به بحث 

اش باشه و متقابال، مردی که شدیدا از  ته تا پیش خانوادهسی سال برگش 

 کنه! فرار می پسر،به عنوان  خودشقبول کردن همین فرد تو زندگی 

 ومدن!اجالب بود که هیچ کدوم کوتاه نمی

اش تشویش هر دو نفر رو کم با آرامش  کردممربا صدای آرومی که سعی  

 رو به هردو نفر گفتم:  کنم،

ولی تا جایی که  خوام تو این قضایا دخالت کنم ولی...خب من نمی  -

  اگه دونم آقا جون چندان دل خوشی از شما ندارن دایی جان!می 

  دیگه،الن و حداقل تا چند هفته . یه امشب رو کوتاه بیاین موافقین، 

شما   کشه.می  بازم کارش به بیمارستان  بشنوه،آقاجون اگه اسم شما رو 

 خواین بالیی سرش بیاد؟! که نمی 

تر رفت و خودش رو روی مبل تک نفره انداخت و چند قدمی عقب 

 باصدای ضعیفی گفت: 
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 اما طاقت من طاق شده! ، معلومه که نه -

حق داشت که  ، دادم. این مرد دیگه سنی ازش گذشته بودبهش حق می 

 اش باشه...دنبال آرامش و خانواده

 رو خطاب قرار دادم: دوباره دایی

ی این کار جا بکنم ولی به نظر من گره خوام دخالت بیمن واقعا نمی  -

 ای!نه مامان پری و نه هیچکس دیگه  ،شهبه دست خودتون باز می 

 وار گفت: مامان پری سرزنش

خوای  یعنی چی خودش بره؟! می  زنی؟!ا چیه که می هآوید! این حرف -

 احمد دق کنه؟!

 برگشتم و گفتم: به سمتش 

اش تنگ اونم قطعا دلش برای بچه. م آدمِهاول خدانکنه! دوما آقاجون  -

دلش   ببینه،هاش رو شاید اگه نوه  شده! شاید اگه چشم تو چشم بشن... 

چون اعتقاد  سطحی،گم تنفر می . بلرزه و این تنفر سطحی از بین بره

 دل بگیره.  اش رو بهی بچهندارم که پدری از ته دل نفرت و کینه 

ش رو روی صورتش  هااش رو بست و دست همامان جون عاجزانه چشم

 وار نالید: گذاشت و زمزمه 

 دونم!دونم دخترم! نمی نمی  -
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ای خیره برخالف مامان پری، به گوشه کشیده شد. نگاهم به سمت دایی 

 شده بود و عمیق تو فکر بود. 

 ناگهان از جاش بلند شد و گفت: 

ذارم پیشش تا رستان. خودم نه ولی جهان رو می من باید برم بیما -

 مونم. خودمم تو بیمارستان می ،  همراهش بمونه

 مامان جون بانگرانی بهش نگاه کرد:

 بذار خودم برم. خوای بگی جهان کیه؟!می اومد،بعد اینکه به هوش  -

 بحث اینا تمومی نداشت!   نخیر،کالفه نفسم رو بیرون دادم. 

 پریدم:وسط حرفشون 

زبونم لل اگه از خستگی پس  ؛ مامان جون تو خسته ای ، من میرم -

هات م یه امشب رو با دایی و نوههتو . من چیکار کنم؟! من میرم  بیوفتی،

 بمون!

برای همین  ، دونستم به خاطر نه آوردنِمامان جون دهان باز کرد که می 

مت اتاق به س کنه،پیش دستی کردم و قبل اینکه فرصت اعتراض پیدا 

 خوابم رفتم و در همون حین گفتم: 

 میرم شارژرم رو بردارم برم! نداریم،اما و ولی واگر  -

دایی که انگار   بستم؛ بعد از برداشتن شارژرم از اتاق خارج شدم و در رو 
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تر  با مهربانی نگاهی بهم انداخت و چند قدمی بهم نزدیک بود،منتظرم 

 شد و گفت: 

دونم چطور باهات برخورد کنم ولی نمیمن حتی  ببخش دایی جان! -

 ازت ممنونم! 

 نمایی زدم و گفتم: انمتقابال لبخند دند

ولی الن آقاجون و مامان پری   ای نداشتم دیگه خانواده، بعد رفتن بابام -

با اینکه درک درستی از   همینطور.م  هو شما  ی من هستنخانواده

ایی تشکر هکه حداقل نباید برای همچین کار دونممی اما  ندارم،خانواده 

 منه. ی اینا وظیفه، بشنوم

دست چپش رو پشت گردنم گذاشت و بو*س*ه ای روی  ، کمی خم شد

 و آروم گفت:  پیشونیم زد

ای از جنس خودش رو برامون به اما فرشته نیست، کتایون خودش  -

 یادگار گذاشته! 

ی من آرامش برا  شد،حس خوبی که از آغوش دایی بهم منتقل 

اش هترین حس این چند ماه شد. مهربانی تو صداش و شوق چشمبخش 

 .کردممی رو به خوبی حس 

ای تو دستش بهمون نزدیک شد و مامان جون با کیسه  حین،در این 
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 کیسه رو گرفت سمتم و بانگرانی گفت: 

بگیر اینام میری؛ النم داری  اومدی،خسته و کوفته  مادر،دورت بگردم  -

 یکم خوراکیِ.  باشه،همراهت 

انگار قرارِ برم سفر قندهار!   بود،جوری کیسه رو پر کرده  ام گرفت!خنده 

 کیسه رو از دستش گرفتم و تشکر کردم.

از خونه بیرون اومدیم و دایی به سمت ماشینی که جلوی در خونه بود 

 پس اون ماشین برای دایی بود؟! رفت،

 ک راننده رفت؟!اما چرا به سمت در کم

 تعجبم رو که دید گفت: 

 چی شده؟  -

 شینین؟! چرا پشت فرمون نمی -

 برای اینکه پسرم پشت فرمونِ!  -

این رو گفت و سوار شد. یعنی تو این ماشین آدم بود و من اونطوری 

این  گهمیپسرش  کاری،همین اول  متفکرانه به پالک زل زده بودم؟!

 دختره کم داره! 

 کاری، همون اول   شدم؛و باز کردم و سوار ماشین  در صندلی عقب ر

 بستم به سمت صندلی راننده نگاه کردم. درحالی که در رو می 
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تونستم ببینم  اما طوری تاریکی در فضای ماشین حاکم بود که فقط می 

 کسی پشت فرمون نشسته... 

 دایی رو به پسرش گفت: 

 آتیال زود برو سمت بیمارستانی که بابا رو بردیم.  -

،  بدون توجه به وجود من دونستم،میر که حال حداقل اسمش رو پس

ماشین رو به حرکت  ،  حتی بدون اینکه یه سالم خشک و خالی بده

 درآورد. 

به سمت آتیال  چشمم رو که حال به محیط کم نور عادت کردی بود،

فقط نیمرخش بود که دیده ، ببینمش  نمی تونستمبه طور کامل   گرفتم. 

صورت استخوانی و موهای حجیم  بلندش،بینی نوک تیز و کمی  شد.می 

 و پرپشتش که مدل کالسیک و به یک طرف شانه شده بودند. 

هراد استفاده ببوی ادکلن سردش هم دقیقا از همان ادکلنی بود که 

 کرد و همین باعث شد اخم مابین ابروهام جا خوش کنه. می 

 ان باز کرد و صدای بمش تو ماشین پیچید: بالخره زب

 بری پیشش؟پرستار خصوصی می  این کیه؟ -

 پرستار؟!  پریدن،ابروهام بال 

 دایی پیش دستی کرد و گفت: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 59 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

؛ انقدر فکرم مشغولِ که حتی یادم رفت شما رو به هم معرفی کنم -

 ات.ایشون آوید خانم هستن دختر عمه

 آتیال پوزخند صدا داری زد و گفت:

 عمه؟ همون عمه که ما تا حال ندیدیمش؟! -

 دایی مرتضی با جدیت گفت: 

 آتیال! -

 ی کرد و گفت:اآتیال دندان قروچه

ای  هیچ وقت دلیل این اصرارهای مکرر تو رو برای برگشتن به خانواده -

 که ازش طرد شدی رو نتونستم هضم کنم! 

 پسر.ا نیست  هالن وقت این حرف -

 وقت نبوده! از نظر تو هیچ   -

سرم رو به شیشه تکیه دادم و نفسم   نداشتم.شون ای به جر و بحث عالقه

فقط شاهد جنگ و  اِی؛مسخره رو بیرون فوت کردم. چقدر امشب شب 

 همین و بس! ، دعوا بودم

 سرعت ماشین بیشتر شد.  

آتیال جوری شمشیر رو از رو بسته بود که من تمایلی رو که به هم 

 دست دادم!صحبتی داشتم هم از 



 

 

 WWW.98IA3.IR 60 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

جلوی بیمارستان خصوصی بودیم که از قضا  دقیقه،بعد از تقریبا ده  

رئیس بیمارستان یکی از دوستان پدرم بود و قرار بود همینجا هم  

وعده ای که همین رئیس بیمارستان سر میز شام به   بشم.مشغول به کار  

 من و پدرم داده بود!

مانی مجللی به  شبی که مه شدم؛ ای به همون شب کشیده چند لحظه

همون شب کذایی بود که  بود.افتخار شراکت پدرم تو خونه برگزار شده 

 سمیرا خودش رو تو دل پدرم جا کرد!

 آوید؟! آوید! -

به خودم اومدم و با خجالت ناشی   دایی،با صدا کردن مکرر اسمم توسط 

 از همین حواس پرتی گفتم: 

 جانم؟ -

شین رو باز کرد و درحالی که از آتیال در ما بگه،قبل اینکه دایی چیزی 

 با طعنه گفت:  شد،میماشین پیاده  

 بمونه؟!پیش مریض خه حواسش سرجاش هست که بخواد آاین  -

انداختم،  پوزخندی زدم و کیفم رو روی دوشم  و بعد در ماشین رو بست.

دستم رو سمت دستگیره   برداشتم،ای که مامان جون داده بود رو کیسه 

 در بردم که دایی گفت: 
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 داره.آتیال یکم زبون تند و تیزی ، خوامدخترم من معذرت می -

دونست که من تو این مدت چقدر نیش و کنایه و طعنه  دایی چه می

 ان؟ ای عادی هی آتیال برام مثل حرفهاشنیدم که حرف 

شر   ها.بدم رو من که صبورم ولی ممکنه جوابش ،  معلومه آتیشش تندِ -

 به پا نکنه؟! 

 خندید و گفت: 

ا بکنه دایی هتونه از این غلط تا من پشتتم که کسی نمی  غلط کرده! -

 جان.

حس حمایت شدن! بیان کردنش و  لبخند رو صورتم جا خوش کرد.

ای عقدهکرد. میقلبم رو لبریز از شادی  شنیدن این جمالت شیرین،

 بودم. اما مثل هر انسانی دنبال آرامش ، نبودم

آتیال جلوتر از  از ماشین پیاده شدیم و به سمت بیمارستان راه افتادیم.

 دوشادوش هم پشت سرش. دایی،و من و  کردمی ما حرکت  

تر ی آتیال رو دقیقتازه تونستم چهره  آسانسور شدیم، سواروقتی که 

 آقاجونِ! گفتم به شدت شبیه ببینم. اغراق نبود اگه می 

اون با گوشیش سرگرم بود و من از آیینه آسانسور موشکافانه نگاهش  

 کردم.می 
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اما چشم ندزدیدم و همونطور نگاهش  ، غافلگیرم کرد سرش،با بال آوردن 

فقط از آیینه هم دیگه رو نگاه   من،گفت و نه نه اون چیزی می. کردم

ب آدم رسوخ  به وضوح تا قل بود،اش هحرصی که توی چشم کردیم.می 

شد فهمید صاحب این به راحتی می سبزش،ای هبا دیدن چشم کرد.می 

 ها، آدم چندان آرامی نیست.چشم

 چشم از هم گرفتیم و از آسانسور پیاده شدیم.  آسانسور،با ایستادن 

ها وارد یکی از اتاق آتیال،به سمت انتهای راهرو حرکت کردیم و به دنبال 

 شدیم. 

 سمت ما برگشت و گفت: آتیال باتعجب به  

 نکنه اتفاقی براش افتاده!   جهان کجاست؟! مگه قرار نبود اینجا باشه؟! -

ای گوشیش رو سریع از تو جیب شلوارش درآورد و درحالی که شماره 

 . بیرون رفتهای بلند از اتاق با قدم  گرفت،می 

آقاجون رو دیدم که خوابیده بود و سرمی   تخت،با کنار رفتنش از جلوی 

روی صفحه ، دستش و دستگاهی رو به قلبش وصل کرده بودند به

 شد. مانیتور ضربان قلبش نشون داده می 

ای هچند قدمی به تخت نزدیک شدم و دست  رو تار کرد. امدیدهاشک 

 گرمش رو گرفتم... 
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ریختن و من هیچ کنترلی  ام بیرون میههام لجوجانه از چشماشک

کردم که صدا گریه میوم و بیطبق معمول انقدر آر  روشون نداشتم. 

 کنم. شد که دارم گریه میدایی حتی متوجه هم نمی 

 با لحن تقریبا شوخی گفت: . خودش رو بهم رسوند و کنارم ایستاد

 اینم از بابا بزرگ جنابعالی! انءشاهلل که زودتر خو...  -

 با بهت گفت:  آلودم،اشکهای سرش رو به سمتم گرفت و با دیدن چشم

 دخترم؟! کنیمی چرا داری گریه  -

دیگه بیشتر از این نتونستم خودم رو کنترل کنم و به آغوشش پناه  

 ریختم گفتم: همونطور که اشک میبردم، 

من   ... من کردم؟!من باید چیکار می  من... ...شدمیاگه چیزیش   اگه... -

اگه آقا . دیگه نیست  مامانم که و نخواست!ر من. بابامم که کسی رو ندارم

 میرم دایی!من می ، جونم نخواد

 م بال گرفت... قه-به گوشه کتش چنگ زدم و هق

و فقط موهای سرم  گفتنمیهیچ چیز   کردم، می در تمام مدتی که گریه 

 کرد.رو نوازش می

خودم رو از آغوشش جدا کردم و ،  بعد از چند دقیقه که آروم شدم

ام کشیدم تا اشک روی صورتم رو بگیرم هچشمام رو زیر انگشت اشاره 
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با تعجب به آتیالیی که دستمال رو  که دستمالی جلوی روم گرفته شد.

 نگاه کردم.  بود،فته  گربه سمتم  

انتظار این کارش رو ، بعد از اون همه پرخاشگری که ازش دیده بودم

 نداشتم. 

 آب دهانم رو قورت دادم و زیرلبی گفتم: 

 ممنون. خیلی  -

هاش قرار داد  تعجبی هم نداشت! دایی رو مخاطب حرف، ی نشنیدمجواب

 و گفت: 

مونی یا  تو می  فرستادمش بره تو ماشین.، جهان پیش دکتر بود -

 باهامون میای؟! 

رو کشیدم و ام بینی  انگار منتظر تایید من بود. کرد،دایی به من نگاه  

 باخنده گفتم: 

 تو برو.  خوبم، من   ؛نباشاشکم دراومد! نگران  شدم،یکم جوگیر  -

 لبخندش عمق گرفت و گفت: 

 مواظب خودت باش.، فردا میام دنبالت دخترم -

 سرم رو تکون دادم و با خداحافظی مختصری از اتاق بیرون رفتند. 

 گوشی رو بهش وصل کردم.کردم، شارژرم رو برداشتم و به پریز وصل 
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کردم و نفس ی زرشکی دونفرِی کنار تخت ولو خودم رو روی کاناپه

 عمیقی کشیدم. 

خوش حال بودم که اتفاق خاصی برای آقاجون ؛ خدا به خیر گذرونده بود

 دونستم چرا اینجاست. هرچند هنوز هم دقیق نمی ، نیوفتاده بود

 حمله قلبی خفیف. ؛ به وایت برد کنار تختش نگاه کردم

 کردم؟!فتاد من چیکار باید می ااگه اتفاق بدتری می؛ آه از نهادم بلند شد

 ورد...آی حتی فکر کردن به این موضوع هم قلبم رو به درد م

دست بردم و گوشیم رو برداشتم و   فکرها،برای دور شدن از این 

همونطور که به شارژر وصل بود، بازش کردم و به شایان پیام فرستادم 

صفحه گوشی رو خاموش کردم و   سرکار برم. تونمنمیکه تا دو روز 

 سر جاش.  دوباره گذاشتمش

اما تا صبح  داشتم،نیاز شدیدی به خواب   بودند؛پلکهام سنگین شده 

 . م شاید سر جمع دو ساعت هم نتونستم بخواب

*** 

فکر من   نگفتی من بی تو چیکار کنم؟  الهی پریماه پیش مرگت بشه! -

 نبودی؟!
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رفت و من هم دست به سینه ی آقاجون می طور قربان صدقه همین

 کردم.ایستاده بودم و با لبخند نگاهشون می گوشه اتاق 

بزنم،  مامان جون همان اول کار گفت که نباید حرفی از دایی و آتیال 

ها گفتم این بود که مامان جون به کمک همسایهتنها چیزی که باید می 

 .آقاجون رو به بیمارستان رسونده بود

ینه و کدورت  کردم که تا کی این کاین فکر می به غرق در افکارم بودم.

درست بعکس   اومد، دایی آدم بدی به نظر نمی  کنه؟ادامه پیدا می

 بارید! پسرش که پرخاشگری و عصبی بودن از سر و رویش می 

سن و سالی ؛ دوباره نگاهم به سمت آقاجون و مامان پری سوق دادم

تر برخورد کاش حداقل از این به بعد کمی منطقی ، ازشون گذشته بود

 کردند.می 

نگاه ناگهانی آقا جون، من رو به خودم آورد. لبخند زدم و تکیه از دیوار  

 گرفتم و گفتم: 

،  گیم مواظب باشهی می ببین چی سر مامان جون من آوردی؟! -

 گوش نمیدی که.  دور،ی به درد نخور رو بنداز هاحرص نخور و فکر

اش  ی صندلی مامان جون نشستم و دست راستم رو دور شانه رو دسته

 داختم... ان
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بیشتر من رو یاد آتیال  نگاهش،با هر . آقاجون بامهربانی نگاهم کرد

 ای گفت: انداخت! با صدای گرفتهمی 

مونه! تو رو پریماه تنها نمی   بیوفته،حال مطمئنم حتی اگه اتفاقی هم  -

 داره... 

 اخم کردم و گفتم: 

 شه. نات از سرمون کم  ا چیه آقاجون؟ انءشاهلل که سایههاین حرف -

 ا نزن خواهشا!هدیگه از این حرف

 کنه که... خترم مرگ حقه! شرایط منم هر روز داره بهم یادآوری مید -

 مامان جون پرید وسط حرفش و بابغض گفت: 

 گی؟!ا چیه؟! چی داری میهاحمد! این حرف -

 آقاجون خندید و گفت: 

تموم دارم که اگه خدا عمری  نگران نباش پریماه جان! من یک کار نا  -

 کنه. باید تغییر چیزها  بعضی  انجامش بدم و خیالم راحت بشه!بده، 

اما نگاه متعجب اون هم   کردم،با ابروهای بال پریده به مامان جون نگاه 

 اش بود. خبری گواه بی 

 مجبور شدیم اتاق رو خالی کنیم.   پرستار،با اومدن دکتر و چندتا 

 و کنار در ایستادیم... از اتاق بیرون رفتیم 
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چشمانم رو بستم.  ، سرم رو به دیوار تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم 

های مینداخت که با  من رو یاد دوره، بوی الکل و سر و صداهای اینجا

 زدیم و طرح بودیم... ها سر می ام به بیمارستان هدوست

با  انقدری کم آورده بودم که ؛ ام رو باز کردمهچشم زدم.پوزخندی 

مغزم برای یادآوری گذشته، زود به خودم بیام و ازش  تالش،کوچکترین 

اما با دیدن  برگردوندم؛هوا سرم رو به سمت انتهای سالن فرار کنم. بی 

 ام گرد شدند. هچشم، دایی و آتیال

رد نگاهم رو گرفت و   بود،حرکتی من تعجب کرده مامان جون که از بی 

های زیر لب خدا رو صدا کرد و با قدمبا تشویش  پسرش،با دیدن دایی و 

 به سمتشون حرکت کرد و من هم به دنبالش.   بلند،

آتیال مثل دیشب سرتا پا مشکی پوشیده بود و سبد گل بزرگی تو  

اش ههای دیشب تنش بود و چشمدستش بود. دایی هم همون لباس

 معلوم بود که دیشب رو اصال نخوابیده. بودند،  قرمز 

، زدایستادن. مامان بزرگ با نگرانی که تو صداش موج می با دیدن ما 

 گفت: 

 کنی مرتضی؟! اینجا چیکار می -

ای کرد و سبد  هام دور نموند! دندان قروچهپوزخند صدادار آتیال از چشم
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 گل رو باغیض و عصبانیت گذاشت تو بغلم و با جدیت گفت: 

 هر وقت کارت تموم شد زنگ بزن! ، من میرم -

ها دیدم که با چه  لی شاخهلبه ری بزرگ بود که فقط از سبد گل به قد

 سرعتی از ما دور شد! 

 گفت: بیاره،دایی نفس عمیقی کشید و بدون اینکه به روی خودش 

 بخیر. سالم مادر! صبح  -

 بعد به سمت من پیچید و گفت: 

 شدی.معلومه حسابی خسته  تو چطوری گل دختر؟ -

 خوبم. من  جون،نه دایی  -

 دوباره بااضطراب گفت: مامان جون

 و ببینی؟! ر مرتضی نکنه اومدی بابات -

 پرسیدا!ایی می همامان جون هم سوال کردم.نفسم رو بیرون فوت  

 موندن رو جایز ندونستم و گفتم: 

 من برم پیش آقاجون. -

استرس جوری به مامان جون هجوم آورده بود که حتی نگفت دسته گل  

ها رو از چشم آقاجون دور  خواستم که گل بری؟! من هم نمی رو کجا می 

 کردیم؟تا کی باید همه چیز رو مخفی می  نگه دارم...
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 ازشون دورتر شدم و به سمت اتاق رفتم. 

 داد که دکتر رفته. نشون می  اتاق،در باز 

باتعجب   گل،آقاجون به سمتم پیچید و با دیدن سبد  ؛ وارد اتاق شدم

 پرسید: 

 این چیه؟ -

 لبخند گفتم: با کردم، ذاشتم و نگاهش سبد رو روی میز گ

 و برای شما آوردن!ر این -

 جدیت گفت: ام دوخت و باهاش رو به چشمچشمان خسته

 مرتضی اینجاست؟!  -

دروغ بگم و   تونستممیچشم ازش دزدیدم و سرم رو پایین انداختم. نه  

 خواست که دروغ بگم. نه دلم می 

 با توام آوید! -

 تر کردم و باصدای آرومی گفتم: هام رو با زبون لب

 ترسم بگم آره و دوباره زبونم لل چیزیت بشه!می  -

 نفس عمیقی کشید و زیر لب ذکر ل اله ال اهلل رو زمزمه کرد... 

انتظارم، انفجار و داد و بیداد بود! اما به جاش سکوت در اتاق جولن 

 داد... می 
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اش هچشم  شصت،ره و با انگشت اشا سرم رو بال آوردم و نگاهش کردم.

 داد...رو ماساژ می 

 آروم گفتم:  آورده،به خیال اینکه دوباره جوش 

 آقاجون؟  -

 کنی؟ میفکر رو  م این هکار من اشتباهه؟ تو  -

دادم که الن دو دل بودم و تشخیص نمی؛ دونستم چی بگم واقعا نمی

 آقاجون درحال انفجاره یا اینکه واقعا آرامش حرکاتش از درون نشات

 . گیرهمی 

 وار گفتم: زمزمه

 تونه شانس دوباره داشته باشه... هر کسی می  -

 نفسش رو سنگین بیرون داد و گفت: 

آدم    پول حروم به دست آورد! هاسال اما نه برای کسی که تموم این  -

 معلوم نیست النم به چه کاری مشغوله...  کشت!

دونی چی به  شما از کجا می  راست باشه؟! هااینی از کجا معلوم همه -

و جای یه  ر یک بار شده خودتون هاسالتو کل این  اون بیچاره گذشته؟

اش طردش ای بذارین که خانوادهساله  پسربیست و سه، بیست و چهار

 کردن؟ 
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خواستم  به خاطر بیماریش نمی   نگاهش رنگ خشونت به خود گرفته بود.

هایم نشاندم و مصلحتی بر روی لب   ندلبخبرای همین  کنم،زیاد روی 

 گفتم: 

کنه ولی به  شما رو عصبی و رنجور می هاحرفدونم این آقاجون می -

در مورد این مسئله خیلی  نیست.خدا من قصدم عصبی کردن شما 

اون  . فقط یک بار به دایی فرصت توضیح بدین بار،اگه یک  شهمیخوب 

کنه تا برگرده ولی داره تالش می تونه بره دنبال خوشی و آرامش می 

 اش. پیش خونواده،  پیش شما

 های بلند سفید رنگش کشید... دستی به ریش

اما حداقل تو این مدت فهمیده بودم که هر  سرشه،دونستم چی تو نمی

 کنه... وقت ذهنش درگیره اینطور رفتار می 

*** 

یدی سرماخوردگی شد  رخوت و سستی تو کل جون و تنم لنه کرده بود. 

حالها قصد   حال که چند روزی بود مهمان تن و جانم شده بود و انگار 

 رفتن نداشت... 

ساعت ده و نیم بود و ساعت دوازده   شدم؛پتو رو کنار زدم و از جام بلند 

 رفتم کافه.باید می 
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گردنم رو به چپ و راست تکون دادم که باعث شد صدای شکستن  

 شدم و از اتاق بیرون رفتم.  از جام بلند قولنج گردنم بلند بشه.

مامان جون جلوی تلویزیون نشسته بود و با دقت سریالی که پخش 

 با صدای گرفته ناشی از سرماخوردگی گفتم:  کرد.میرا تماشا  شدمی 

 صبح بخیر.  سالم، -

 انگرانی گفت: ب انداخت،نگاه از صفحه تلویزیون گرفت و نگاهی بهم 

 بهتری مادر؟  صبحت بخیر دخترم! -

سالی یک بار  . خواست یک دل سیر بخوابمفقط دلم می ، بهتر که نبودم

و هفت جد و آبادم ر بار،گرفتم و همان یک سرماخوردگی شدید می 

 ورد! سری تکان دادم و گفتم: آوی چشمانم میجل

 خیلی بهترم.، آره -

و سیاه  ر گفت برو خودتیک تای ابرویش را بال داد و بانگاهی که می 

 براندازم کرد و گفت:  کن،

 کردم،سوپ دیشب رو گرم ؛  کامال معلومه! برات صبحونه گذاشتم -

ات رو بخور ضعف برو صبحانه  هست،م ه نون تازه  دمِ.م تازه هچایی 

 نکنی دخترم. 

با دیدن خودم در  سری تکان دادم و اول به سمت دستشویی رفتم.
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 ام گرفت! خنده  آیینه،

که انگار در خواب در مسابقات   آشفته بود موهای بلند و موج دارم چنان

رنگ  مهاکمی پف کرده بود و لب ماهجهانی کشتی بودم! زیر چشم

پوزخندی زدم! . تر شده بودام هم گرفته پریده شده بودند! پوست گندمی 

کردم روزی خودم رو انقدر آشفته و شوریده حال  به عمرم فکر نمی

صورتم را شستم تا  یخ،با چند مشت آب  چشم روی هم فشردم.ببینم! 

   بشه. کمی از حرارت بدنم کم 

با  افتادن،قطرات آب از صورتم می   از سرویس بهداشتی بیرون رفتم. 

همیشه عاشق این حرکت   بر روی صورتم کشیدم! ولذت آستین لباسم ر

ای  در این دو هفته خواب بود.؛ اول به اتاق آقاجون سرک کشیدم بودم.

مدام قرآن  بود؛تر شده کم حرف  بود، که از بیمارستان مرخص شده  

ته دلم امیدوار بودم که فکرش مشغول   رفت.خواند و به فکر فرو میمی 

 . بی سر و صدا از اتاق بیرون رفتم !هدایی مرتضی باش 

از سوپ مامان جون  نشستم و چند قاشق پشت میز شدم؛وارد آشپزخانه 

مزهی سوپ بود! زیر لب  ، اما تنها چیزی که نفهمیدم  کردم،را مزمزه 

 غریدم:

 پدرم دراومد! ا! هتف تو ذات این سرماخوردگی -
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از پشت . مزه رو خوردمز سوپ بی ه اکشیدم و چند قاشق دیگو ام ربینی 

حداقل چهل و پنج از اینجا تا کافه  شدم.می باید آماده ؛ میز بلند شدم 

 راه بود. دقیقه 

برداشتم و شروع کردم به شانه کردن موهای و شانه ر؛  وارد اتاقم شدم

  با آرایش مالیمی به صورتم کمی رنگ دادم.  موهام،از بافتن بعد بلندم.  

 ام رو پوشیدم و عزم رفتن کردم.های همیشگی باسل

 رفتم.  با خداحافظی مختصری از خانه بیرون

 . هبارحوصلگی می ستم از سر و روم بیوندمی  داشتم،سر درد خفیفی  

از کیفم برداشتم و روی صورتم  ور. ماسکم نفسم رو بیرون فوت کردم

صدایی آشنا   کرد،زدم. درست سر خیابان بودم که ماشینی کنارم توقف 

 به گوشم رسید: 

 آوید خانم؟ -

متین بود که پشت فرمان پرشیای سفید   برگشتم،به سمت صاحب صدا 

 .بودنشسته    رنگش،

از ماشین   هستم.گویا مطمئن شد که خودم  پیچیدم،به سمتش که 

 رویی گفت: با گشادهاومد، پیاده شد و به سمتم 

 برسونمتون.بفرمایین ، رفتم دانشگاهمنم داشتم می  -
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یی  چنین چیزها  اش،مذهبی سنتی و نیمه ی خانوادهتو نستم دومی 

ی نسبی که نسبت  ه پای عالقهو بعادی نیست ولی دلیل پیشنهادش ر

 ای کردم و گفتم: تک سرفه اشتم.ذمی، به من داشت

 شه براتون!خودم با تاکسی میرم. زحمت می متین،نه آقا  -

 !رو خوب یاد گرفته بودمها طرز برخورد با اینجور آدم

شرمی حیایی و بی بیو هایی که رک و راحت بودن دختر رآدمن وهم

های الکی رو ادب و وقار حساب کردنما تعارف تیکه پاره  ونستن، ادمی 

به خاطر  اول،انگار نه انگار مادر همین پسر بود که روزهای  د!کردنمی 

به مامان و شکایتم ر بودم، اینکه بدون روسری جلوی پسرش ظاهر شده 

ای مثل شما ادهاین طرز برخورد مناسب خانو بود،گفته   جون کرده بود!

 نیست! 

  خواهش رسونمتون!این چه حرفیه؟ می کنم، می نه خواهش   متین:

 کنم بفرمایین.می 

  قبول کنم.  موادار، اما کوفتگی بدنم، مهش نه بگ خیلی دوست داشتم ب

 سری تکان دادم و گفتم: 

 خوام وقت شما رو بگیرم! خه من نمی آ -
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نما با همان لبخند دندان  .به سمت در کمک راننده رفت و بازش کرد

 گفت: 

 چیه؟ هاتعارفاین  ،بفرمایین  -

های امیدوار بودم که کسی از همسایه شدم؛ از خدا خواسته سوار ماشین  

 ه. ده باشرو ندیفضول ما 

بالحن  سوار ماشین شد و حرکت کرد. زد؛دور  وبست و ماشین ر ردر ر

 ای پرسید: دوستانه 

 ریم؟کجا می ، خب -

برای همین آدرس دو خیابان    بدونه،م آدرس کافه رو دقیق دوست نداشت 

سر درد امانم  ؛ دست برد و صدای موزیک رو بیشتر کرد  تر را دادم.پایین 

 رو بریده بود... 

 

 دل من ضربه دیده ست پره وصله پینست 

 تو واسش یه تکیه گاه نابی تو خود نوری مثه مهتابی

 وقتی تاریکه همه جا تو فقط میتابی

 تو میتابی هم دوست دارم هم توییآره 
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 دلیل بی خوابی واسه آتیش

 دلم غیر خودت نیست آبی 

 فکر پروازم تو واسم شکل 

 ی پرتابی الماسی کمیابی 

 جنگمیدلیل این دل تنگمی تو اونیکه واسش می 

 تو میدونی ماه قشنگمی تو دلیل این دل تنگمی

 جنگیمی تو اونیکه واسش 

 دونی ماه قشنگمی توتو می 

 الماس( _)علی یاسینی

هوا خم شدم و بی  موزیک. کالفه شده بودم از صدای بیش از حد بلند 

نگاه متعجب متین رو روی خودم ؛ صدای آهنگ رو تا آخر کم کردم

 گفتم:  کنم،بدون اینکه بهش نگاه  کردم.می حس 

 کنه. یکم سرم درد می  خوام،می معذرت  -

ای خیابون بودیم که هنزدیکچیزی نگفت و فقط سری تکون داد. تقریبا 

 ها منتظرش بودم. بالخره سر صحبتی رو باز کرد که زودتر از این

 با من من شروع کرد:

خواستم راجبش باهاتون ای هست که می یه مسئله خانم،راستش آوید  -
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 البته اگه وقتش رو دارین. ، صحبت کنم

 بفرمایین. ، کنمخواهش می  -

چرا این حالت مضطربش لبخند به صورتم  دونمنمی  کرد؛ای تک سرفه

 آورد! خداروشکر ماسک داشتم!می 

 با لحن خجلی گفت: 

البته   برای خواستگاری خدمت برسیم!  خواستیم برای... راستش ما می  -

 خواستم نظر شما رو بدونم! من قبل هر چیز می 

وحی و مثال با این حال رچسبوند. هام می لبفکر ازدواج هم پوزخند رو 

پاشم زن ، کردممی آرومش شکست عشقی و دل بی صاحبم که به زور 

 م بشم! هیکی دیگه 

 ای گفتم: با صدای گرفته گرفتم،ی کردم و سرم رو به سمتش اتک سرفه

 های مناسبی برای هم باشیم. کنم گزینهفکر نمی راستش من... -

 بود... وا رفته ردم، آب دهانم رو قورت دادم و نگاهش ک

ی پنجره تکیه داد و بیرون رو نگاه  و به لبهش رچشم ازم گرفت و بازو

 گفت: کرد، 

 شناسین! و نمی ر ولی چرا؟ شما که من -

ای هم من حتی اگه پای کس دیگه مثال انتظار داشت چی بشنوه؟
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 گفتم! هیچ وقت به این نمی بود،میون در

دستم رو ، رو بدم نگاهی به ساعتم انداختم و بدون اینکه جواب سوالش

درحالی که از ماشین پیاده   کردم،در بردم و بازش  ی دستگیرهبه سمت 

 گفتم:  شدم،می 

 با اجازه.  برم،من باید  -

 از ماشین پیاده شدم که صداش اومد: 

 شم! من بیخیال نمی -

زنان راه کافه رو پیش  قدم بستم، خودم رو به نشنیدن زدم و در رو  

ده بودم که این موضوع رو حتی تو ذهنم جا حوصله شگرفتم. انقدر بی 

دارم تقاص چی رو پس   پرسیدم، میکه روزی هزار بار از خودم  منی   ندم!

 شد... دل من دیگه با این چیزها هوایی نمی میدم؟!

 مهال پشت صندوق نبود.  نبود،هنوز زیاد شلوغ ؛ وارد کافه شدم

   سالم! -

متقابال لبخندی  .مواجه شدمبه عقب برگشتم و با چهره خندون شایان 

 زدم و باصدای دورگه از سرماخوردگی گفتم: 

 سالم رئیس فرشته!  -

هایی رو که به صورت برعکس رو میز بودند همونطور که داشت صندلی 
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اخم کوچیکی کرد و به شوخی  جاشون،ذاشت سر داشت و می رو برمی 

 گفت: 

 صدات چرا شبیه صدای خروس شده؟  -

خنده  نگاهش کردم! یهو زیر  پریده،و ابروهای بال  ای گرد شدههبا چشم

 و گفت:  زد

 ! افتهبیرون میات الن از کاسه همچش -

ام رو هدست  اومد که اینطور شوخی کنه...کمتر پیش می . گرفتام ه خند

 جلوی سینه قفل کردم و به شوخی گفتم: 

 سرما خوردم! . خب،بی تربیت   کن،مسخره خودت رو   برو  -

 خوای امروز رو برو استراحت کن. اگه می  ری؟الن بهت -

ام رو بال انداختم و همونطور که به سمت اتاقک تعویض بیخیال شانه 

 گفتم:  رفتم،می لباس 

 و داره این همه راه رو بکوبه و برگردِ خونه!ر کی حالش، نه خوبم -

ی مهال هم پیدا سر و کله رفتم؛هام از اتاق بیرون بعد از تعویض لباس

 با دیدنم به سمتم اومد و مثل همیشه شاد و شنگول گفت:  بود.شده  

 سالم عشقم! چطوری؟  -

 ماسکم رو بالتر کشیدم و گفتم: 
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این سرماخوردگی کوفتی از تنم بیرون   میرم.مینگم برات مهال! دارم  -

 ره! نمی

 تر رفت که باخنده گفتم: چند قدمی عقب 

 ترسه!بینی! چه می نمی مگه  . ماسک زدم،ماسک  -

 خندید و گفت: 

ی یه آنفولنزای  من حوصله قربونت،بالخره احتیاط شرط عقلِ!  -

 طوری رو ندارم!این

 خودم رو کشیدم کنار و گفتم: 

گفتم  . آرهببین چه حرف درمی ا!هبیا برو تا نزدم لهت کنم  -

 نه آنفولنزا!  سرماخوردگی،

 .اتاقک رفتبه  با خنده از کنارم رد شد و

فرستادم گرفتم، ها رو زود رفتم و سفارش ها،مشتری با اومدن اولین 

 آشپزخونه. 

م اومدن و کافه داشت طبق روال همیشه کار ههای دیگه کم بچه -کم

 کرد.می 

دیگه  شد. ها بیشتر می مثل امروز تعداد مشتری  ابری،همیشه تو روزهای 

 کردم.نه احساس رخوت می  داشتم،نه سر دردی 
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هایی آوردم و بودن تو جمع آدمحس خوبی که از کار کردن به دست می 

 بودن،خندیدن و شا می مشکالتمثل مهال و بقیه که هرکدوم با وجود 

 کرد.حال منم خوب می

ی پسر دوباره سر و کله  همیشگی، تقریبا موقع عصر بود که راس ساعت 

 آروم همیشگی پیدا شد. 

 چون قبل اون پر شده بود. نشست،ناما این بار پشت میز همیشگی 

ناخودآگاه به سمت میزش کشیده شدم. پشتش به من بود    نشستنش،با 

کرد، و خیلی باسلیقه تا آورد  درمیش رو ای رنگو داشت پاییزه قهوه 

 روی صندلی کناریش گذاشت. 

 انگار هنوز متوجه حضورم نشده بود.

رخش به سمت من  نیم گرفت.  سرش رو به سمت قفسه کتابخونه گوشه 

 با گوشه چشم بهم نگاه کرد و به سمتم برگشت.  بود،

 شناسه. می کردم که مدت هاست من رو جوری لبخند زد که احساس می

تو دلم اعتراف  کرد؛میخودنمایی   صورتشی عمیقش رو چال گونه 

 کردم که چقدر جذابِ! 

 گفتم:  بود،باصدایی که با خوردن چایی نبات بهتر شده  به خودم اومدم و

 چی میل دارین؟ ، سالم خوش اومدین -
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 گفتم:  کنه،قبل اینکه دهن باز 

 چای زعفرونی!  -

 نمایی زد و گفت: لبخند دندان 

 دیگه تکراری شده نه؟ -

 و به طرفین تکون دادم و گفتم: ر سرم

ه به نظرم چای ک  ا حتی تداوم تکرارشون هم باحاله!هبعضی چیز -

 از اوناس! منم خیلی دوس دارم. هم زعفرونی 

 پیچیدم و از میزش فاصله گرفتم که پشت سرم گفت: 

 م بهم بدی؟ هلطفا یه کتاب  شهمی  -

 گفتم:  به سمتش برگشتم و

 ؟کدومش  حتما، -

اش رو تو هم قفل کرد و هدست  .آرنجش رو روی میز چوبی گذاشت

 گفت: 

 کن.  مهمونمی خودت یه کتاب به سلیقه  -

رو به مهال  هام رو به معنی باشه باز و بسته کردم و رفتم سفارشپلک

 خودش گفت:،  بدم که دو قدم مونده بودم بهش

 کنن. و آماده ش رگفتم چایی -
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 دونستیم. ن می موخندیدم! دیگه تقریبا همه

حتی با وجود ماسک تو ، خندی تو چطوری می دونمنمیمن   مهال:

 فهمه اون نیشت بازِ!ورتتم آدم می ص

 پشت چشم نازک کردم و گفتم: 

 گم شو بابا!  -

 بدون تعلل رفتم و جلوی قفسه بزرگ کتاب ایستادم.

خونه ولی من زیاد های روانشناسی می دونستم همیشه کتابمی 

 کردم،ها رو نگاه  برای همین رمان خوندم، نمی های روانشناسی کتاب

 کمی تنوع بد نیست! 

هیچ چیز مثل  . زدها چشمک می پور مابین همه کتاب کتاب گندم مودب

 داد! من رو تحت تاثیر قرار نمی تلخ،پایان 

 های دیگه بیرون کشیدم و پیچیدم سمتش. لی کتابکتاب رو از لبه

 تاپش رو روی میز گذاشته بود و مشغول تایپ بود.لپ

 .کنار میزش ایستادمرفتم، ه طرف میزش کتاب رو با دودست گرفتم و ب

 ش گرفتم و گفتم: کتاب رو به سمت   سرش رو بال آورد و نگاهم کرد.

 یکم تنوع بد نیست! ، این رمانِ -

 طبق معمول لبخند زد و زیرلبی تشکر کرد.
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خودم رو مشغول جمع کردن دو تا فنجان  گرفتم؛ فاصله  میزشاز 

 اش کردم. روییی میز روبهقهوه 

 امروز کمی بیشتر از همیشه اینجا بودم. بود،کم وقت رفتن -ه کمدیگ

ای به  با اینکه عالقه  ؛دیگه جلوی تلویزیون ایستاده بودمهای بچه کنار 

ا دخترها، شون باما وجد و هیجان پسرها و کل انداختن نداشتم، فوتبال 

 شد. می باعث خندم 

های آخر بازی بود و جمعشون به تشویش افتاده بود. با برد تیم  دقیقه 

برام جای   صدای اعتراض پسرها کل کافه رو برداشت. دخترها،مورد نظر 

تونن انقدر سر و صدا چطور می دختر،سوال داشت که دوتا پسر و دوتا  

 راه بندازن؟!

 ده بودین!داور رو خری ،ا! از الن بگمهپنالتی ما رو نگرفت خانوم  حامد:

 یلدا باغیض سرش رو به سمت حامد برگردوند و گفت: 

 چی بگین؟! نگین، این رو بهانه همیشگی! دیگه،آره  -

گردنم رو به چپ و راست خم کردم و  شون،بحثی بی توجه به ادامه

 لرزید؛ تنماما ناگهان صدای رعد و برقی اومد که کل  کشیدم،ای خمیازه

  هام و جیغ خفیفی کشیدم. تم رو گوشهام رو گذاشاختیار دستبی 

طوری که شایان از   صدای جیغ یلدا و مهال بلند شده بود!  من،برخالف 
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مون اومد و جلومون های بلند به سمت  اتاقش بیرون اومد و با قدم

 با جدیت گفت:  ایستاد،

ها تو این  آدم نشسته ، صداتون کل دنیا رو برداشته چه خبره اینجا؟ -

 کافه! 

،  چون به غیر همون پسر ساکت، ام رو گرفتمجلوی خنده به زور 

که اونم بدون هیچ اعتراضی مشغول کتاب   ای نبود!کس دیگههیچ

 خوندن بود. 

خودش منظور  پشت سرش رو نگاه کرد!پیچید، رد نگاهمون رو زد و 

دست به سینه   کنه،نگاهمون رو فهمید و بدون اینکه موضعش رو عوض 

 گفت: 

دیگه  اینجا خالی نیس! اینه،مهم  الخره اونم آدمِ!ب  نخندین،الکی  -

 تکرار نشه.

وصل   ورودی  ی کوچیکی که بال دردر همین حین بود که صدای زنگوله

 خیال ما کرد... ها رو داد و شایان رو بی خبر اومدن مشتری  بود،شده  

 کل بدنم کرخت و بی حس شد!  در،با نگاه کردن به چهارچوب 

اینا اینجا چیکار  خدای بزرگ من! نه! امکان نداشت! بود... خشکم زده 

 کردن؟! می 
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ام رو کمی ریز  هچشم کنه؟!مریم اینجا چیکار می  آخه چطور ممکنه؟

ی  ای مسخرههیکی از دختر همراه دوستش لدن اومده بود... کردم،

 اکیپش. 

اگه من رو  ام.ههزارتا فکر و خیال اومد جلوی چشم واحد،در آن 

آورد  اگه به روم می  اگه...  نداخت چی؟اگه بهم تیکه می اخت چی؟شنمی 

 چی؟

همون  کاوید.می ش اطراف رو هاچشمشناختم؛  میهاش رو خوب حالت

ای روی صورتش نقش  لبخند موزیانه   شد،لحظه که چشم تو چشم من 

 بست و من فهمیدم که به عمد اینجاست. 

ین همه اومدن مریم من  شاید علت اینکه ا بودن.دست و پاهام شل شده  

غروری بود که مثل آتش زیر خاکستر در وجودم  بود،رو شوکه کرده 

غرور من هنوز   اما نداره،کردن وجود چیزی که همه فکر می روشن بود.

 سر جاش بود.

به خودم اومدم و به حامد که    شد،ام زده های خفیفی که رو شونه با ضربه 

 باخنده گفت:  کردم.کنارم ایستاده بود نگاه  

 خشکت زده؟! چته؟ -

 سرم رو به طرفین تکون دادم و با صدای کم جانی گفتم: 
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 چیز خاصی نیست.  -

دونم چرا از کنارش رد شدم و رفتم گوشه تاریک سالن. خودم هم نمی  

زندگی خودم بود! ، کردماینکه کار خالفی نمی با  حس کم بودن داشتم!

شد که تا  اما نمی ،از دست رفته بود درست درست؛داغون شده بود  

 آخرش زانوی غم بغل بگیرم و خودم رو نشون هیچ کسی ندم. 

نکنه به اونم  نکنه بهراد هم بیاد؟! استرس داشتم. کشیدم، نفس عمیقی  

 گفته بیاد اینجا؟! 

خر که آتا ، اش کردمبا کالفگی دستم رو به سمت شالم بردم و مرتب

 همون گوشه وایسم. تونستمنمی

بغل میز پسر ساکت نشسته بودن و مریم خیلی عادی   فاصله، با یک میز 

نفس راحتی   بود؛رفته  خوشبختانه حامد سر میزش کرد.رفتار می 

 کردم این پنج دقیقه زودتر بگذره تا بتونم برم.خدا می-خدا کشیدم.

م خسته و کوفته  هبه سمت میز کوچکی که برای خودمون بود و بقیه 

 بودند، رفتم. اونجا نشسته 

انگار آب سرد از سر تا نوک پام سرازیر   اومد؛ صدای مریم که از پشت سر 

 شد... 

 شه یه لحظه بیاین؟می   ببخشید خانم!  -
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چشمانم رو با حرص روی هم فشار دادم و سعی کردم به خودم مسلط 

 دادم. منتظر هر نوع تحقیری بودم و به خودم دلداری می باشم، 

،  شدمتر میبا هر قدمی که بهشون نزدیک  به سمت میزشون رفتم.

 دیدم  مریم چطور سر تا پام رو با تمسخر از نظر گذروند... می 

شاید اگه اون  در اون لحظه بود که فهمیدم چقدر از پدرم نفرت دارم!

 ن وضع من این نبود!ال  زندگیمون،زد به گند نمی

 کنار میزشون ایستادم. سعی کردم حال خرابم رو نشان ندم. 

 امری داشتین؟ امر... ، بفرمایین -

 ادا کردن این جمالت برای مریم مثل مرگ بود! 

مریم تیز چشمانش رو به لدنی که انگار هنوز شک داشت من آوید 

زود دستش رو  شد، نگاهش لدن که متوجه  چرخوند.  باشم،منش ایران

 گفت:  کرد،به سمت منو برد و بازش 

م  هخوام یه چن تا چیز دیگه خواستم بگم من می می عزیزم،آره  -

 لحظه وایسا.  ، چندسفارش بدم

با دیدن  ان؟واقعا چرا انقدر پست. پوزخند زدم؛ خودش رو مشغول کرد

 آوردن؟!من چه چیزی رو به دست می 
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به صندلی چوبیش تکیه داد و پا مریم نفس عمیقی کشید و بالبخند 

 بدون هیچ ابایی زل زد بهم. ، روی پا انداخت

برای همین به زمین چشم   نشم،کردم باهاش چشم تو چشم سعی می 

 دوخته بودم.

خدا هیچکسی رو از عرش به فرش نرسونه لدن! یکی رو   مریم:

اما الن گم و گور شده  داشت،یه روزی خدا تومن پول  شناختم،می 

 دا!شکرخ

 لدن خندید و گفت: 

همون که یه زمانی با اکیپش   چی بود اسمش؟ گی؟اون دختره رو می  -

 ا بود!هورد زبون

 خواست لهشون کنم! دلم می  ساییدم!هام رو محکم روی هم می دندان

 اومد.نمیمنش! وال من از اول ازش خوشم ایران آوید مریم:

 یادمه کارد و پنیر بودین!  -

 گفت:  کرد،می مریم با تمسخر خندید و درحالی که شالش رو مرتب 

کردیم! بابا جونش ولش نکرده بود!  اون موقع آدم حسابش می  خب،آره  -

 شنیدم الن لنگ چندرغازه! 

تیز  ، باعصبانیت ولی تُن صدایی که سعی در کنترل کردنش داشتم 
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 پیچیدم سمت لدن و گفتم: 

 خانم انتخابتون رو کردین؟  -

 دن پیچید سرش رو به سمتم برگردوند و موزیانه لبخند زد و گفت: ل 

 خوام.م می هپاستا ، آره جونم -

 ی باشه تکون دادم که منو رو گرفت سمتم و گفت: سرم رو به نشانه 

 بیا اینم ببر.  -

منو رو ول کرد و صدای ، همین که دستم رو بردم تا منو رو بگیرم

 تو محیط پخش شد...  زمین،برخورد منو با 

 از دستم افتاد!  لدن: ای وای!

 داره دیگه.الن برمی جون،لدن  وا مریم:

اشون ههاشون بخندم یا به خاطر حرفدونستم باید بابت بچه بازی نمی

 زار گریه کنم!-زار

م تا حداقل جلوی پوزخند زدم و با پام منو رو به سمت صندوق سُر داد

 ها خم نشم! اون

 طوری که دو تا میز فاصله گرفت.  رفت،منو دورتر 

 سبزش،نگاه تمسخرآمیزم مریم رو هدف گرفت که با چشمان خمار 

ی تاسف تکان دادم و از میزشون سرم رو به نشانه کرد؛داشت نگاهم می 
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 دورتر شدم.

د کم و بیش  حامرفت. قبل من حامد خم شد و منو رو برداشت و بغل گ

با   داشت،اون هم تقریبا زندگی شبیه به زندگی من داشت؛ از ماجرا خبر 

 خانواده داشت.، این تفاوت که ترک نشده بود

 جلوی مهال ایستادم و گفتم: 

 م بزن. هها یه پاستا  برا میز اون -

بدون هیچ حرفی سرش رو تکون داد. بدون اینکه چیزی بگم به سمت 

آمد یکی از صندلی ها رو کشیدم که پشت سرم می بقیه رفتم. حامد  

 صدای کشیده شدنش تو فضا پیچید. 

برای   هستم؛ ی دعوچقدر آماده  فهمیدمی  کرد،می هرکسی که نگاهم 

 حتی ازم نپرسیدند که دردم چیه؟! ها،بچهاز   کدومهیچهمین  

 لودگی گفت:  با  گذاشت،اش رو برداشت و دقیقا کنار من حامد صندلی 

 نهایی که گفتی کدومان؟! او -

 برای همین در جواب گفتم:  نداشتم،ی شوخی حوصله

 ای هم اینجا هستن؟؟!ای دیگههبه غیر اون دوتا دختر نچسب، دختر -

لبخندش رو قورت داد و  نگاهش کردم. سرم رو به سمتش گرفتم و

با لحن داد، ی گرمش گرفت و خفیف فشار هادست سردم رو توی دست
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 آرومی گفت: 

اما باید ، ا برات مثل عذابِ قبرِهدونم دیدن اونمی  دونم سخته!می  -

اینکه ببینن تو از خودت   خوان.ا همین رو میهیادت نره اون قوی باشی! 

یعنی از  بکشی، اگه از خودت خجالت ، ولی یادت نره کشیخجالت می 

ارزشی داری که  ارزشی،آوید تو با . تنها داراییت تو دنیا خجالت کشیدی 

 اونا ندارن!

اما نه برای منی که آتشِ خشم و غرور  ،  هاش آرامش بخش بودندحرف

 کشیدن.ام زبانه می بال و پر شکسته 

دو دل بودم که . شون آماده استفهمیدم که سفارش مهال،ی با اشاره 

اما اخم کردم و با تصمیم آنی از جام بلند   ن برگردم،سرمیزشابازهم 

خواستم دوباره برم  صورتم برداشتم. می ی ماسکم رو از روشدم؛ 

رو بیشتر و  نفرتمهر لحظه رو ثبت کنم و  خواستممی شون. انگار  سمت

 ای مثل مریم. های عقده هم از آدم پدرم،هم از  بیشتر کنم!

 شون قدم برداشتم. میز سینی رو به دست گرفتم و به سمت 

جوابش رو کف دستش   زد،این دفعه دیگه مصمم بودم تا اگه حرفی 

مهم این بود که حداقل اندکی از تنفرم رو ، بعدش اصال مهم نبود بذارم.

به قول خودش  دونست من چی کشیدم؟چه می اون سرش خالی کنم! 
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 از عرش به فرش افتاده بودم. 

  بودم،کنار میز ایستادم و درحالی که سینی رو با دست راستم نگه داشته 

 بشقاب پاستا و بقیه چیزهایی که خواسته بودند رو روی میز چیدم. 

شون تالقی  ترسیدم نگاهم با نگاه انگار می ؛ داشتمچشم از زمین برنمی

 کنه... 

  تر رفتم تارو به وضوح شنیدم. چند قدم عقب صدای پوزخند مریم 

پاش رو  شدم،می اما همین که از کنار مریم رد  بگیرم،ازشون فاصله 

جلوی پام گذاشت و باعث شد سکندری بخورم... کم مونده بود بیوفتم  

 که دستی دور بازوم حلقه شد و مانع زمین خوردنم شد. 

 خوبی؟!  -

ای توأم با کمی به سمت صاحب صدا چشم گرداندم و با دیدن قیافه

 ی آره تکان دادم.مکث کردم و سرم رو به نشانه  ی،نگران عصبانیت و 

برای ؛  حسی که وجودم را گرفته بود. بودم محو چشمان سیاهش شده 

کرد و انگار که این نگاه عمیق تا وجودم رسوخ می، خودم هم عجیب بود

کرد. با انعکاس صدای شکسته شدن بشقاب در همه چیز رو رصد می 

به خودم آمدم و نگاهم را از چشمان   لدن،ی کریه محیط و صدای خنده 

بازوم رو آزاد کردم و به سمت عقب  رفتم. پسر سرتاسر آرامش غریبه گ
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 چرخیدم... 

بالبخند  ، سمت راست کج کردم بهدیگه هیچ چیز مهم نبود. گردنم رو 

کج به لدن نگاه کردم که بشقاب پاستا را روی زمین انداخته بود و هزار  

به سمت ما برگشته ، هم با نگاه تمسخر آمیزش مریم بود؛ تکه اش کرده 

 بود... 

 گفت:  داد،میبا صدایی که بوی گند تحقیر 

پرم ولی اینجا رو ی رمانتیک درام میشرمنده که وسط این صحنه  -

 تمیز کن. 

مصمم بودم که تا  ؛ چیزی نگفتم. قدم رو صاف کردم و پوزخند زدم

 خورد بزنمش!می 

با   بودم،چند قدمی رو که سکندری خورده کردم. هام رو با زبانم تر لب

  گرفتهنگاهش رنگ تعجب ایستادم؛ های محکم طی کردم و کنارش قدم

 بود.

 اخم کرد و صداش رو بال برد: خیالم،بیی با دیدن قیافه 

 ! رو تمیز کن گم اینجا بهت می توام،با  -

درحالی ،  و مقابل صورتش گرفتم خم شدم و صورتم ر حرفش، هتوجه ببی 

 کرد گفتم: که لبخندم هنوز روی صورتم خودنمایی می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 97 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

فکر  زدم؟می   کتکتخوردی تا می  رفتیم باشگاه؟!یادته قبال باهم می  -

  نیاوردی،تا اون روی سگ من رو بال . هاستورامروزم از همون ر کنممی 

 خفه خون بگیر و بتمرگ سرجات! 

اما کم و بیش  نه،خوب  هاش از شدت حرص قرمز شده بودند.گونه 

م بیشترِ. دختری که حتی برای پولی ه دونستم غرورش حتی از من می 

 شه. که از دستش بیوفته هم خم نمی 

  شد،دست به سینه نگاهش کردم. با خشم از جاش بلند ، صاف ایستادم

تو محیط پخش  چوبی،های صندلی  ه شدن پایهطوری کی صدای کشید

 شد. 

باتمسخر و   موضعم رو تغییر ندادم و نگاهش کردم.ایستاد؛ رخم به رخم 

 شروع کرد به حرف زدن: بود،صدای بلندی که بیشتر شبیه به فریاد 

تو ، تو خرم.و میت ربخوام کل هیکل  بدبخت ی بیشعورِ گدا!دختره -

حقته چندغاز دستت  ، در سگ دو بزنیحقته انق! خوای منو بزنی؟می 

تقصیر تو نیست از اون همه ثروت هیچی نصیبت  ، بدبخت! هه  نباشه!

  کنه.نمیکس حتی آدمم حسابت  مثل یه تیکه آشغالی که هیچ نشده،

لیاقتت همون پیرمرد و پیرزنی گداتر از خودته که محتاجی به چندر 

 .. غاز.
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  جونم،با آوردن اسم آقا جون و مامان  بودند.مون ها اطرافحال دیگه بچه

 دیگه عکس العملم دست خودم نبود.  حقیر،اون هم به این شکل 

به صورتش   درپیملگدی به شکمش زدم و خم شدنش با ضربات پی 

شد ما رو از قدم نمی کسی هم پیش جالب اینجا بود که هیچ شد.یکی 

 هم جدا کنه. 

با    گرفت.بازوم رو اومد، مون به سمت ، لدن که تازه به خودش اومده بود

 گذاشتم پشتش و هلش دادم. پیچوندم، دست آزادم دستش رو گرفتم و 

 بود،مریم  با سر و صورت داغون و قرمز به خاطر ضرباتی که خورده 

 حال روی زمین نشست. بی 

 هاست که بیاد و با من گالویز بشه... ر از این حرفت دونستم لوسمی 

درحالی که فریاد  کرد.ت هم من رو آروم نمیدیدنش در اون حال

 دوباره به سمتش هجوم بردم:، کشیدممی 

-دونه طوری حرف بزنی؟تو خر کی باشی با من این  عوضی،ی رهدخت -

 شکنم! ت رو میهادونه استخون

من دنبال بهونه بودم  کنم.ی دق و دلیم رو سرش خالی خواستم همهمی 

 داده بود! رو دست منو اونم بهونه 

رو  مشتم  شناختم،می با اومدن صدای فریادی که صاحبش رو به خوبی  



 

 

 WWW.98IA3.IR 99 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 نه! امکان نداشت!   کردم.با بهت به سمتش نگاه  هوا خشک شد.

 اینجا چه خبرِ؟  -

 وار اسمش رو به زبون آوردم:زمزمه

 بهراد؟! -

طوری که  کردم،اش ناخودآگاه نگاه.  بوی عطر لعنتیش به مشامم رسید

ی همین بودم که جلوم . این مدت تشنهبینمشمیخرین بارِ انگار آ

 ی من! ممنوعه  کنم.بایسته و من نگاهش 

.  کشیدچنگ می  رحمانه روی گلومبیبغض به گلوم چنگ انداختِ بود. 

من برای اولین بار از من بودنم  اما باخجالت!، مهابابی کردم،نگاهش 

 خجالت کشیدم. 

با شلوار مشکی رنگ و  اسکی،ای رنگ و پلیور بافت یقه بارانی سرمه 

 مثل همیشه ساده بود.  رنگش،کفش مشکی 

دیگه مدلی نبود که من دوست داشتم!  ؛ مدل موهاش عوض شده بودن

ای دور گردنش  ساده  زنجیربا  بودم،ای که براش کادو خریده اما حلقه

 کرد.خودنمایی می

های راین دیدا  بود،کامال معلوم  بود.اون هم از دیدن من یکه خورده 
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ای که زیاد خوب   زیر سر مریم بودِ! نقشه، های متعدددرپی و شوکپی

 پیش نرفت. 

هیچ کس حتی حرف ؛  نگاه من و بهراد توی سکوت خیره به هم بودند

 زد.هم نمی 

 چشم از من گرفت و به مریم نگاه کرد:  بهراد مریم،با صدای 

 بهراد عشقم!  -

های درهم و با سگرمه   بود،ن مریم تازه متوجه جَو شده بهراد که با دید

ای دستش  به سمت ما اومد و با حرکت غافلگیر کننده  بلندش، های قدم

سمت عقب   من، ام گذاشت و بدون نگاه کردن به ی سینه رو روی قفسه

 لوی مریم زانو زد.علم داد، ج

پرت کرد یه گوشه رو مثل یه آشغال  من  بهراد من؟، اومدنفسم بال نمی 

 تا طرف اون رو بگیره؟! 

دونستم با خجالت و ناراحتی که می . ایستاد کنارمشایان اومد و 

 چیزی،اما اون بدون توجه به بودم؛ گند زده  کردم.نگاهش   ست،فایدهبی 

 هاش رو باز و بسته کرد و آرام گفت: فقط پلک 

 پیشتم.  نترس، -

کرد از شاید فکر می   اشتم!ترس؟! من که دیگه چیزی برای ترسیدن ند
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اما قبل از اون حقیقت   بود،شاید درست  ترسم؟میالعمل بهراد عکس 

 هراد به مریم رعشه به وجودم انداخته بود!بعشق 

 شون گرفتم... نگاهم رو به سمت دادم. ام رو قورت آب دهان نداشته

وار  صورت مریم گذاشت و شصتش رو نوازشی کناره بهراد دستش رو  

رت مریم کشید. کمکش کرد تا از جاش بلند بشه و روی روی صو

  .می اشکهمین کارش تلنگر شد برای افتادن اولین قطره  صندلی بشینه.

دونستم چرا تو اون جهنم ایستاده حتی نمی ؛ سرم رو پایین انداختم

 بودم.

 به حامد و یلدا گفت: مریم،  شایان از کنارم رفت سمت  

 !بیارین زود برین آب قند  -

شون بین من و مریم در گردش بود از جمع هردو نفر درحالی که نگاه 

گردن بهراد تیز به سمتم چرخید و اخم کرد. بالخره به  دور شدند.

 م! شداما مهمانی  ، من رو مهمان صداش کرد، حرف آمد و بعد از چند ماه

ین به چه حقی ا وضعیه؟این چه  تو اینجا رو با جنگل اشتباه گرفتی؟ -

تونی همچین بالیی سر  کنی می تو کی هستی که فکر می  کار رو کردی؟

 یه نفر بیاری؟!

 نگاهش رنگ تعجب گرفت.  زدم؛بغض فقط لبخند با  انتظارش،برخالف 
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نگاه سرد بهراد ،  حقارتی که متحمل شده بودم؛ دادغم تو دلم جولن می 

 و شاید رفتار تند خودم... 

دونستم اهل این نیست می آورد؛م هجوم های بلند به سمتقدم  بابهراد 

اما همون هجوم  بخوره،که حتی انگشتش باخشونت به جنس مونث  

 برسه،ناگهانی باعث شد بترسم و جیغ خفیفی بکشم. قبل اینکه به من 

 دوباره همون پسر جلوم ایستاد و حایل ما شد. 

چند قدم تلو خوران  -باعث شد بهراد تلو بهراد،ی ای تخت سینه با ضربه 

 داری گفت:با صدای کنترل شده و خش  عقب بره.

 به خودت بیا آقا!  -

ام برخورد ی سینه مثل یک تکه سنگ به قفسه  مقلبکردم حس می 

بودند.  رحمی سنگین شده  هام با بی نفس ؛  حال خوبی نداشتم. کردمی 

جر وبحث بهراد  بودن.برام نامفهوم شده    چصدا ؛ کردزوق می-سرم زوق

کس از من انتظار انگار هیچ، پسر، حال مریم و تعجب اطرافیانو اون 

 همچین کاری رو نداشت. 

شاید بار  ؛ روی بهراد بود سرکشم، ام حبس کردم. نگاه نفسم رو در سینه

 دیدمش... آخری بود که می
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 به سرعت از کافه بیرون رفتم. 

 خیس بود. -باران قطع شده بود و زمین خیسِ

کرد تا استخوانم نفوذ می  شب،رحمانه تو تاریکی بی ، سوز باران پاییزی 

 نداشت. ولی اهمیتی 

خیس شده   صورتم با اشکمیرم! دونستم کجا حتی نمی دویدم،  می فقط 

 بزنم. تر هق شد راحتباعث می ، های بدون عابرخیابان ؛ بود

ی گرم خودشون پناه برده بودند و این فقط  همه از سوز سرما به خونه 

 تنها بودم!  بزرگی،توی دنیای به این من بودم که 

  برام مهم نبود.  کشید؛میزدم. هنوز هم سرم از درد تیر نفس می -نفس

ام ی سینه خودم را کنار دیوار کشیدم و بهش تکیه کردم. قفسه

 کردم.پشت سر هم سرفه می؛ سوختمی 

 هوا،نفس عمیقی کشیدم. تلخیِ سردی و سوز  شدم،کمی که آروم 

 کرد.تر میام رو کمی خنکاما وجود گر گرفته  بود؛ر غیرقابل انکا

تازه یادم اومد که با چه سر و وضعی کافه رو ترک ؛ به خودم اومدم 

حتی پیشبندم  ، ای همراهم نداشتمهیچ چیز دیگه  گوشیم،به غیر   کردم.

 پرتش کردم تو خیابون... کردم،با پرخاش بازش  هم هنوز تنم بودم.

فهمیدم   اطراف،تر به بیرون فوت کردم و با نگاه دقیقنفس عمیقم رو به 
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حتی تو تاریکی شب هم خیابان محل زندگیم رو خوب  م؛  که کجا هست

امشب ؛ مون سوق دادمرمقم رو به سمت خونه های بی دم ق شناختم. می 

شروع به باریدن کرد و به صورتم ضربه   نم شب نحسی بود! بارون نم 

 زد. می 

 امون ایستادم.یدم جلوی خونهد اومدم،تا به خودم 

ی برای همین به سمت دیگه ببینه، دوست نداشتم کسی من رو اونجاها 

 ها پناه بردم.ی سقف شیروانی یکی از خونهخیابون رفتم و به سایه

 مون... خیره شدم به خونه دادم؛به دیوار تکیه 

یه هام هام و خنده ای که شادی ای که دیگه برای ما نبود! خونهخونه

 اما حال چی؟ ، زمانی توش رو پر کرده بود

دیگه  نیست؛دیگه صدای مامانم   ای جدید داره.هحال دیگه صاحب

 خودمم نابود شدم!  خودم چی؟ پدری ندارم.

طور که نگاه  پاهام رو بغل کردم و همون؛ روی دیوار سر خوردم و نشستم

انگار  کردم میحالجی متو ذهنم باز اتفاقات رو ، امون بودام به خونه خیره

ترین تلنگری بودم تا ذهنم رو وادار کنم به مرور  منتظر کوچک

 اش هنوز هم از ذهنم نرفته. ای که سایهگذشته 

دم؟ اگر قرار بود زندگی  کردم دارم تاوان چی رو پس می با خودم فکر می 
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 اصال چرا به دنیا اومدم؟!، انقدر من رو به بازی بگیره

 پوزخندی کنج لبم نشست... ؛ چشم دوختمبار دیگه به خانه  

 زیر لب زمزمه کردم:

خوام برم  می خوام،می رو  خوام! الن فقط مامانم دیگه تو رو هم نمی ، نه -

 پیشش! 

.  با رخوتی که تموم جون و تنم رو به آغوش کشیده بود از جام بلند شدم

میت  بارون شدت گرفته بود ولی ذهنم درگیرتر از اونی بود که بخوام اه

 دیدمش. خیلی وقت بود نمی  پیشش، رفتم میباید    بدم.

 اما از اونجا تا بهشت زهرا خیلی راه بود و من هم پولی همراهم نداشتم. 

همیشه عادت داشتم تو  کردم؛با ناامیدی دستم رو تو جیب شلوارم فرو 

کردم تا این دفعه هم پول همراهم  خدا می-جیبم پول بذارم و خدا

 باشه... 

برنامه رو برداشتم، ها لبخند کم جانی زدم و گوشیم رو اسکناس  با لمس

دقیقه نرسید که سمند آبی رنگی پنج به  گرفتم؛باز کردم و تاکسی 

 جلوم ایستاد و سوارش شدم.

برای ، هام به هملرزید و صدای برخورد دندونوجودم از سرما می

.  گذاشتمزود دستم رو روی دهانم ؛ ای تو محیط پخش شد لحظه
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دست برد و بخاری ماشین رو روشن  بود،ی مسن که  متوجه شده راننده 

 کرد.

شبیه   داشت؛حق هم . گرداندهرزگاهی روی صورتم می ،  نگاه مشکوکش 

تر از چیزی بود که فکرش ها شده بودم. سر و وضعم داغوندختر فراری 

 کردم... رو می

یه دادم و چشمانم رو ی سرد تک  رم رو به شیشه س آه از نهادم بلند شد.

 هنگ شجریان دل سپردم... آبه صدای گذاشتم، روی هم 

 ببار ای بارون ببار

 با دلم گریه کن خون ببار

 در شبهای تیره چون زلف یار 

 بهر لیلی چو مجنون ببار 

 ای بارون 

 دل خون شو خون ببار 

 بر کوه و دشت و هامون ببار

 دل خون شو خون ببار 

 باربر کوه و دشت و هامون ب

 های سرخ یاربه سرخی لب 
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 به یاد عاشقای این دیار

 به کام عاشقای بی مزار

 ای بارون 

 ببار ای بارون ببار

 با دلم گریه کن خون ببار

 تیره چون زلف یار  های شبدر 

 بهر لیلی چو مجنون ببار 

 ببار ای ابر بهار 

 با دلم به هوای زلف یار 

 داد و بیداد از این روزگار

 تار های شبماه رو دادن به 

 ای بارون 

 ببار ای بارون ببار

 با دلم گریه کن خون ببار

 های تیره چون زلف یار در شب

 بهر لیلی چو مجنون ببار 

 ای بارون 
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 دل خون شو خون ببار 

 بر کوه و دشت و هامون ببار

 دل خون شو خون ببار 

 بر کوه و دشت و هامون ببار

 به یاد عاشقای این دیار

 کام عاشقای بی مزاربه 

 ای بارون 

 ببار ای بارون ببار

 با دلم گریه کن خون ببار

 های تیره چون زلف یار در شب

 بهر لیلی چو مجنون ببار 

 ای بارون 

 با دلم گریه کن خون ببار

 های تیره چون زلف یار در شب

 بهر لیلی چو مجنون ببار 

 ای بارون 

 محمدرضا شجریان(_)ای بارون
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خوشبختانه راننده به قدری با  جلوی بهشت زهرا بودیم.چند دقیقه بعد  

های فرعی مسیر رو پیدا کنه و به ترافیک نخوره. تجربه بود که از راه

 کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. 

های درشت  قطره ام کشید.دوباره سرما خودش رو به رخ تن خسته

اشون به تنم نفوذ ه خوردن و سرمای نهفتبه سر و صورتم می  بارون،

 کردند.هام به تنم چسبیده بودند و بیشتر اذیتم می کرد. لباسمی 

خالی بود  -ی بهشت زهرا شدم؛ خالیبینیم رو بال کشیدم و وارد محوطه

 روشن شده بود. بودند،ی چند تا تیر برقی که در چند نقطه  و به واسطه

 شدم؟! کس به چه گناهی انقدر بی   غم وجودم رو گرفته بود.

 به سمت مزارش قدم برداشتم. 

ش که چشم دوختم بر روی سنگ قبر سیاه ؛ بالی سنگ مزارش ایستادم

 اش شده بود.چند سالی بود خانه 

ی خودش کرده بود و انگیزی که باز گلوم رو خانهبا بغض نفرت 

 زیر لب زمزمه کردم:  کشید،می چنگ   رحمانهبی 

 سالم مامان...  -

کنار قبرش بر  هام.اشکهمین یک جمله آغازی بود برای جاری شدن 

 سردیش،روی دو زانوم افتادم و دستم رو گذاشتم روی سنگ قبری که 
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 کشید. می بر روی جسم و روحم چنگ

خواست دق و تو اون لحظه فقط دلم می  بود.هقم بال رفته -صدای هق

 زدم: روی مزار زار می  هام رو خالی کنم. دلی

بگردم؛ دورت  اومده،دخترت  مامان مهربونم...  مامان قشنگم...  امان...م -

؟! چرا دونی چقدر دلم گرفتهمامان نمی ات.همن به فدای اون قشنگی 

تنهام که   انقدر کس و تنها مونده!چرا؟! دخترت بی آرومم کنی؟ نیستی 

  دلتنگتم به بهت نیاز دارم مامان.  کنی؛نیستی آرومم   دونه.فقط خدا می 

.  موندم بیشتر پیشت می ، خدا اگه بودی  به مامان کاش بودی! خدا!

مامان دخترت   و دل خونم آروم بگیره!  بشنوم و... صدات روآرزومه یه بار 

و ببین! ببین چطور اومده داره زجه ر آوید مغرورتمیره؛ میداره 

 ناله... کشه و میمی 

دوباره از سرما  سوخت و تنم می ؛ بارون دوباره شدت گرفته بود

 لرزید...می 

با هر  ام،سینه ی ام شدت گرفته بود و قفسهسرفه  تاب نشستن نداشتم. 

 رسوند... طعم خون رو به مشامم می  ای،سرفه

دیگه   بارون،قطرات ریز و درشت  کنار مزار افتادم. رمق،و بی ل حابی 

زوق -قزو قلبم،خوردند و تمام تنم با هر ضربان مثل شالق به صورتم می 
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 کرد...می 

 ای گفتم: ام رو روی هم گذاشتم و با صدای خفههچشم

 اینجام...  مامان،ز پیشت نمیرم ا -

به خودم ، با تنی که حال از شدت کوفتگی نای نشستن هم نداشت

صدای بارون ضعیف تر شده بود یا من تو حال خودم نبودم؟!   پیچیدم.

یک دل سیر خواب تر شده بودند و انگار دلم ام سنگین هچشم

ی زندگیم رو به آغوش کنار همین سنگ مزاری که همه؛ خواستمی 

 کشیده بود... 

قدم به  بهبه فردی که قدم  باز،ای نیمه هبا چشم .  صدایی به گوشم رسید

اما نای جواب  ، شنیدم صداش رو می . نگاه کردم شد،می تر سمتم نزدیک

 دادن نداشتم: 

 با خودت چیکار کردی... کنی دختر؟تو اینجا چیکار می  -

در آنی بازوم رو اسیر   زد؛به سرعت خودش رو بهم رسوند و کنارم زانو 

اش با دست دیگه کرد، حالم رو کمی بلند ش کرد و جسم بی هادست

 های آرومی به صورتم زد: ضربه 

 آوید؟ آوید! بیدار شو دختر! -

فقط زیرلب   بود،دونستم کی نمی کردم.ای نیمه بازم نگاهش  هبا چشم
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 نالیدم: 

 پیش مامان...  بمونم، اینجا... خوام این...می ؛  نزن بیدارم! ولم کن -

با   زدم.داشتم با کی حرف می  دونستمنمی خودمم  گفتم؛ میهذیون 

هام دوباره سنگین شدند و سیاهی همه جا رو پلک ام،جملهتموم شدن 

 احاطه کرد...

*** 

اما  ، نفر از خواب سنگینم بیرون کشیده شدم با صدای مکالمه یه 

 ام رو باز نکردم.هچشم

به    نه... خودم پیششم نگران نباشین...  بیمارستان)...(.،  اینجاست آره! -

 فعال...  باشه، من ربطی نداره!...

کمی ، هام رو آروم باز کردم ولی از شدت نور مهتابی بالی سرمچشم

 ترشون کردم.تنگ

شد فهمید که  به راحتی می اطراف،از بوی تند الکل و سر و صدای 

 بیمارستانم... 

  گذاشتم؛دست راستم رو روی پیشونیم   پیچید.می درد خفیفی تو سرم 

تر به اطراف اتاق برای همین راحت، ام به نور عادت کرده بودندهچشم

  نگاه  بود،سفید رنگی که تنها دکورش همون میز و صندلی کنار تخت 
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کی   بود،و اینی که جلوم وایساده  کردم؟!اما من اینجا چیکار می  کردم.

فرد مقابلم  ، تونستم تشخیص بدمبه من بود و من نمی   پشتش بود؟!

 کیه؟

 های خشکم رو با زبان تر کردم و کمی نیم خیز شدم. لب

حینی که گوشی رو توی جیب   ام شد و به سمتم چرخید.متوجه

بهت زده خشک  ، تم اومد و من با دیدنشبه سم،  گذاشتشلوارش می

 شدم. 

درحالی که بالشت رو به سر تخت  شد، کنار تخت ایستاد و کمی خم 

 خیلی جدی و باطعنه گفت:  داد،می تکیه 

بری   خراب،مجبور بودی توی اون بارون شدید و سرما و این وضع  -

ومد  امعلوم نبود چه بالیی سرت می، رسیدمبهشت زهرا؟! اگه من نمی

 انم! خ

با صدایی که    بودم،هاش رو نشنیده من که انگار حتی یک کلمه از حرف

 گفتم: ، شداز شدت گرفتگی گلو به سختی شنیده می 

 تو...؟  -

از طرفی متعجب بودم که باز این پسر جلوم   بگم.دونستم چی  نمی

صاف ایستاد و دست   کردم.حرفی پیدا نمی  دیگه،ایستاده بود و از طرف 
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 به سینه نگاهم کرد و گفت: 

 با چه بدبختی پیدات کردم؟  دونیمی  -

ای که مثل بچه باشم،انگار که به خودم اومده شد؛ تلنگر  حرفش برام

پایین انداختم و  سرم رو  د،کرمی مادرش بعد شیطنتش سرزنشش  

 گفتم: 

 ولی...  ممنون که کمکم کردی! -

 دوباره سرم رو بال گرفتم و گفتم: 

 کنی؟! آخه چطور؟! اصال تو اینجا چیکار می  ولی تو... -

حینی که خم شد سمت میز کنار تخت و لیوان روی میز رو پر از آب  

 گفت:  کرد،

 دختر عمه!بینیم میاز این به بعد زیاد همدیگه رو  -

 بودم،اما من که تو شوک کلمه دخترعمه اش  گرفت؛  رو جلومو لیوان 

 بهش زل زدم. 

به خودم اومدم و لیوان رو از   کرد.به لیوان آب اشاره  هاشچشمبا  

، کردممی  شنگاه درحالی که موشکافانه  نخوردم. دستش گرفتم ولی 

 گفتم: 

 ولی تو که آتیال نیستی!  -
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اندر سفیهی بهم انداخت و خودش رو روی صندلی ولو کرد و نگاه عاقل 

 گفت: 

 و درضمن من جهانم!  و بذاریم پای اینکه مریضیر تهااین خنگ بازی  -

مشغول شد و من رو تو   درآورد،ای گوشیش رو و بعد بدون حرف دیگه

های چقدر آدام؛ سوختدلم برای خودم می این وضع شوک زده گذاشت! 

 اما دور!  نزدیک،های بودند. آدم زندگیم زیاد شده 

و بیرون ر ام رو بستم و نفسمهچشم شدم؛خیال این فرد تازه وارد بی 

 وار گفتم: به سر تخت تکیه دادم و زمزمهردم. فوت ک

 به کسی خبر دادی؟  -

ا چیزی به پدربزرگ هدونم اوندیگه نمی هستن.  بابا و آتیال تو راه آره، -

 نه. و مادربزرگت گفتن یا 

بدون اینکه . ام رو باز کردم و سرم رو تیز به سمتش چرخوندمهچشم

 گفت:  بیاره،و بال ر سرش

یه نگاه به ساعت   بزنی،و بگیری طرف من تا غر ر اتبه جای اینکه کله -

ده! انتظار نداشتی که به کسی رو نشون می   شبیازده رو دیوار بنداز که 

 نگم! 

احساس شرمندگی   به خاطر امروز دم!نفهم نبو منمحرفش منطقی بود و 



 

 

 WWW.98IA3.IR 116 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

نه  بودم،چقدر خودخواه بودم که فقط به خودم فکر کرده کردم. می 

 .کردممی تو دلم خودم رو سرزنش  ! نگرانی اطرافیانم

چشم ازش گرفتم و به   خورد،های متوالی که به در نیمه باز اتاق با ضربه 

یال تو درگاه در ظاهر بعد آت دایی،درگاه در نگاه کردم. در باز شد و اول 

 شدن. 

نگاه سرزنشگرش رو به سمتم پرتاب   شدیم.با دایی که چشم تو چشم 

 بندازم. کرد و باعث شد سریع سرم رو پایین 

های بلند به سمت جهان رفت که حال آتیال با قدم  اون،اما برخالف 

 ایستاده بود و بانگرانی پرسید: 

بهمون خبر بده کدوم قبرستونی  من هزار بار بهت نگفتم   خوبی؟ -

 ری و میای؟ می 

 خیال جواب داد: جهان خیلی آرام و بی  آتیال،بر خالف 

دونم دارم چیکار من خودم می نشو،هزار بار بهت گفتم الکی نگران  -

 کنم! می 

 دونی وسط چه... مگه نمی، مگه مسخره بازِی من،برادر  -

 صدای آتیال قطع شد:  دایی،باصدای متذکر 

 نشده. بینی که چیزیش می ، تیال! تمومش کنآ -
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بعد به سمت من اومد و کنار تخت ایستاد. لیوان آب هنوز دستم بود و 

 هدف بهش خیره شده بودم. بی 

 ام گذاشت و به سمت بال حرکت داد... دستش رو زیر چونه

باصدای محزونی که عصبانیت  . خواستم نگاهش کنم حتی نمی 

 گفت: ، اش بودچاشنی 

 کری با خودت کردی که این وقت شب رفتی بهشت زهرا؟!چه ف -

 دونی مامان و بابا چقدر نگرانت شدن؟ می 

 مستقیم نگاهش کردم و عاجزانه نالیدم:  آورد.ام هجوم هاشک به چشم

 من فقط خیلی تنهام!   من... -

ام رو از دستش چونه هام.همین جمله آغازی شد برای ریختن اشک

 ریختم. صدا اشک می آروم و بی؛ پایین انداختمبیرون کشیدم و سرم رو 

ومد و اشون می زدن! اما کاش حداقل یکیکدوم لم تا کام حرف نمی هیچ

ارزش جمالت رو تازه فهمیده   نیستی.تو تنها  نباش،گفت نگران می 

و از این رو به اون رو ر تونن آدمها و کلمات چقدر می اینکه واژه؛ بودم

 کنن! 

ام هاز فرط گریه چشم هام رو پاک کردم.با پشت دست اشک

 سوختن. می 
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جعبه دستمال کاغذی جلوم گرفته شد. به جهان که جعبه رو به سمتم 

 نگاه کردم و زیرلبی تشکر کردم.  بود،گرفته 

بهتره مرخص بشی تا بعدا مفصل   فعال  دونم چی بگم بهت دخترم! نمی  -

هر کی  ت باتفاقات اخیر زندگیت سخ کنم، می درکت  حرف بزنیم.

ات رو یک شبِ  دونم چه حسی داره خانواده من خیلی خوب می، ندونه

 از دست دادن! 

،  سعی کردم به خودم مسلط باشمگفت. یدایی بود که این حرف رو م

 فقط سرم رو تکان دادم. 

 دایی رو کرد به جهان و گفت: 

 شه؟دکتر نگفت کی مرخص می  -

الن میرم  داد،م  هنسخه  ببریمش.تونیم سرمش تموم بشه می  -

 خرمشون.داروخونه می 

به سمت در رفت و پشت سرش آتیال از جاش بلند شد و باهم از اتاق 

 بیرون رفتن. 

دراز کشیدم و  حرفی،بی هیچ  دایی روی صندلی کنار تخت نشست.

 م گذاشتم. هاساعدم رو روی چشم

ن جیمم  کرد و سییکردم که دایی حالم رو درک مخداروشکر می
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 کرد.نمی

 خورد! دادم به هم می حالم از خودم و این همه ضعفی که نشون می 

شخصیت دمدمی مزاجی که به خودم گرفته  زندگیم،عالوه بر شرایط 

 ی خشمم بود... مایه بودمم،

 هام فشارش دادم.با حرص لب پایینم رو به دندان گرفتم و بین دندون

 شه.همه چیز درست می  نخور،انقدر حرص  -

 کرد،می دست از سر لبم برداشتم و باصدایی که عصبانیتم رو بیداد 

 گفتم: 

دایی من   من... از این همه ضعیف بودنم!. خورهحالم از خودم بهم می  -

روز هم  روزبه  نیستم،اما نه تنها قوی ؛ امکردم خیلی قوی تا الن فکر می

 کنم! دارم خودم رو بیشتر گم می 

 اما دایی با آرامش جوابم رو داد:، هیستریک خندیدم

 زدیش.حتما دلیلی داشتی که  -

؟ انتظار داشتم پی حرفم رو ابا ابروهای بال پریده نگاهش کردم! دروغ چر

 . بگیره و بیشتر سرزنشم کنه

تو رو هم خیلی خوب  من زیاد اهل نصیحت نیستم دختر! ،ببین آوید - 
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کنم به  که فکر می گم اما فقط یک چیزی رو بهت می  شناسم،نمی

منتظره گاف ، زندگی مثل مرداب دختر جون. شنیدنش احتیاج داری 

خودت باید تصمیم بگیری که . کم تو کارهایش غرقت کنه -بگیره تا کم

.  سه تا بزنی، باید پا شی دو خوردی،تو این زندگی اگه یکی  چیکار کنی.

 گم؟ فهمی چی میمی 

اما انتظار این  ردند،ککلمه توی ذهنم جاخوش بههاش کلمهحرف

اصال فکرش رو هم نمی کردم که این  نداشتم؛ها رو از دایی حرف

رو از  رسهمیشون به مشام  شون بوی درد و غیضتکبهکلماتی که تک

 جانب دایی بشنوم.

 هامون نصفه موند. حرف آتیال،مدن جهان و  آبا 

بهمون  ، جهان با کیسه که توش یک شربت و چند ورق قرص بود

 تر شد و کیسه رو روی میز کنار تخت گذاشت. نزدیک

 دایی از جاش بلند شد و رو به آتیال گفت: 

 برو دکترش رو صدا کن بیاد.  - 

اتاق  مثل ربات فقط سرش رو تکان داد و از  ،آتیال هم طبق معمول
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 رفت.  بیرون

  شد،میسرمم تقریبا داشت تموم  شدم؛با رفتنش کمی سرجام نیم خیز  

شروع کردم به کندن  . همین دست بردم تا خودم سرم رو در بیارم  برای 

 های روی سوزن که صدای نسبتا بلند جهان تو اتاق پیچید: چسب

 کنی تو؟! چیکار داری می - 

نگاهش کردم و   بودند، هایی که به خاطر فریادش گرد شده  با چشم

   گفتم:

 رم.آبینی؟ دارم سرم رو در مینمی  -

 شروع کردم به کشیدن سوزن از رگ دستم.  بهش،و بعد بی توجه 

 های بلند خودش رو به کنار تخت رسوند و باعصبانیت گفت: با قدم 

 مگه دکتری؟ - 

  ، سوزن رو خارج کردم و طوری که انگار خیلی کار شاقی کرده باشم

   نگاهش کردم و گفتم:

 لباسم رو بده. شه حال اگه می  خوندم،می قبال پرستاری  -
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یه نگاه به   باشم،انگار تازه به خودم اومده  لباس،ی با گفتن کلمه

 های تنم کردم و یه نگاه به جهان!لباس

   هاش رو کمی بال برد و باجدیت و اخم گفت:زود دست

 واقعا درمورد من چه فکری کردی؟! کنه، به پرستار گفتم عوضشون  -

ی هر نوع لبخندی اجازه نگاهش،اما جدیت  بود،از لحنش خندم گرفته 

 گرفت. رو ازم می

هایی رو که خیلی با سلیقه روی شوفاز گذاشته بود و بعد حینی که لباس

 ، به سمتم گرفت. تا خشک بشن رو آورد و بدون اینکه نگاهم کنه

ما زیاد  ، اهنوز نم داشتن ها رو ازش گرفتم.کردم و لباسی تشکر زیرلب

 ها به تنم کشیدم. مانتو رو از روی همون لباسنبود. سر جام نشستم و 

شالم رو هم سر کردم و خواستم از تخت بیام پایین که جهان حینی که  

پاش رو زیر تخت کشید و  ،زدبا گوشیش داشت به کسی زنگ می 

 هام رو هم حل داد زیر پام و بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت. کفش 

هام نقش بست. از  بخندی روی لبل ؛با نگاهم راه رفتنش رو تماشا کردم

تونه مهربون کردم که چقدر می حس می  بودمش،همون بار اول که دیده 
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 باشه. 

گه  حال می نبود. اه، اصال حواسم ، دایی به خود اومدمی سرفه با صدای 

 دختره پسر ندیده به عمرش! 

متقابال لبخند زدم  هاش،لبنگاهش کردم و در جواب لبخند مرموز روی 

 فتم: و گ

 رسه. خیلی مهربون به نظر می ، جهان برخالف آتیال - 

 تر شد و گفت: چند قدمی بهم نزدیک

اما جهان بیشتر تو مواقع حساس  بزرگتره،با اینکه برادرن و آتیال  ،آره - 

 . خورهمیبه درد 

هام  و تایید کردم و حینی که از تخت پریدم پایین تا بند کفشر حرفش

 گفتم: ، رو ببندم

 ا دایی جون ولی آخه اینم اخالقه که آتیال داره؟!هواقعا ببخشید ،آره - 

 شه خوردش! با یه من عسلم نمی

هام رو بستم که  ش رو بال انداخت. خم شدم و بند کتونی ا خندید و شانه 

 اومد.وارد اتاق شد و پشت سرش آتیال  در،ی به اخانم دکتر جوانی با تقه 
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 با دیدنم لبخندی زد و گفت: 

 تا حال ندیده بودم کسی با آنفولنزا پس بیوفته!  -

روم ایستاد و پشت دو تا انگشت  روبه. لحن شوخش خنده به لبم آورد

  اش رو روی پیشانیم گذاشت و گفت: اشاره و میانی 

 خوبه، تبت هم پایین اومده، سر پام که شدی.  -

 دستش رو برداشت و ادامه داد: 

آدم که با آنفولنزا  برس،ات به تغذیهمرخصی فقط یکم   خوبه،حالت  - 

م برات  هچند تا ویتامین و مکمل  کشه دختر!کارش به بیمارستان نمی 

برات نوشتم بری هم  و یه آمپول مشتی  نوشتم دادم داداشت بخره

 ببری. و ر حالش

با سرم مشکلی نداشتم ولی  . کال پنچر شدم، با اومدن اسم آمپول

 آمپول... 

   گفت:ازم فاصله گرفت و 

 اگه امری نیس من برم.  -
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 : ی زاری سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم با قیافه 

 خیلی ممنون بابت آمپول مشتی!  ،نه - 

برگردوند، صدای پوزخند صدادار آتیال بلند شد و سرش رو به سمت اتاق 

 سرش رو با حالت تاسف تکان داد... 

 دایی گفت:  بیرون رفت.دکتر از اتاق 

 بریم دیگه.، دخترمخب  - 

دستش رو پشتم گذاشت و به سمت خروجی حرکت  دادم. سرم رو تکان 

 کردیم. آتیال جلوتر از ما رفت تا ماشین رو از پارکینگ در بیاره. 

اما  بود، باران قطع شده  شدیم؛ ی حیاط بزرگ بیمارستان وارد محوطه

 کرد.هرزگاهی با باد سردی خودش رو یادآور می خورده،بوی خاک نم 

لرزیدم و به خودم می. برسیم زودتر به ماشین  که  کردممیخدا -خدا 

 زیر لب خودم رو به باد فحش گرفته بودم. 

   صدای جهان از پشت سر اومد.

 بابا!  -
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گوشی تو دستش رو به سمت دایی  ایستادیم و به سمت جهان برگشتیم.

 گرفت و گفت: 

 با تو کار داره.بگیر شاهدِ،  - 

به سرعت گوشی رو از  بود،ه انگار منتظر همین تماس دایی طوری ک

 دستش گرفت و از ما دور شد. 

جلوتر از من حرکت  شد و جهان از کنارم رد  مسیر رفتنش رو نگاه کردم.

 من هم به دنبالش. کرد، 

ام رو مشت کرده بودم و سرم رو پایین انداخته بودم های یخ زدهدست

اش باعث شد با سر بهش برخورد  نی  ایستادن ناگها ایستاد.که یهو جهان 

 اما طوری نبود که دردم بگیره.  کنم،

هاش رو روی چشم چند قدمی عقب رفتم و باتعجب نگاهش کردم.

 گردوند و من با تعجب اخم کردم و گفتم:  صورتک

 چیه؟!  - 

اور کتش رو درآورد و بر روی  ایستاد، اومد کنارم  آروم ،بدون هیچ حرفی 

 هام انداخت و با صدای آرومی گفت: شانه 
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 معلومه سردته.  ،ت قرمز شدهنوک بینی  - 

دوتا دستش رو توی   من،توجه به تعجب اما اون بی، گنگ نگاهش کردم

 جیب شلوار مشکیش فرو کرد و گفت: 

 . لزم نیست تشکر کنی - 

نه بویی از  دیدم،گار نه پسر کنم که ان طوری رفتار می   لعنت به من! اه،

 برم! ایی مثل این می هکار

  بلند،به خودم اومدم و با چند قدم نه چندان  چند قدمی جلوتر رفت.

 به سمت خروجی رفتیم.  هم،دوشادوش  بهش رسوندم؛خودم رو 

بینیم   امد،میش با کمی بوی سیگار که از اور کت  سردش،بوی ادکلن 

 کرد.رو نوازش می

 : هوا گفتمبی 

 کردم سیگاری باشی! فکر نمی  - 

 بچه تیزی باشی!  مکردنم فکر نمی م - 

به سمتش   کردند.اخم خفیفی ناخودآگاه ما بین ابروهام جا خوش 
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   گفتم: شدم، چرخیدم و به نیمرخش خیره 

 سالمه!، بیست و یک من بچه نیستم  -

   بدون تغییر حالتی گفت:

ولی هنوزم به نظرم  هشمی  دوسالتهم، بیست و یه دو ماه دیگه  ،بله -

 ای!بچه

 چشم ریز کردم: 

 دونی؟ و از کجا می ر تو تولد من -

 دیگه دیگه! -

با دست دیگه به داخل  کرد،  ایستاد و در صندلی عقب رو باز  ماشین کنار 

 ماشین اشاره کرد.

 تشکر کردم و سوار ماشین شدم. 

 نشست.  اون هم سوار شد و کمی با فاصله از من، به دنبال من

پشت فرمون نشسته   طبق معمول انتظار سالم رو هم از آتیال نداشتم.

 بود و صدای بازی کلشش رو تا ته زیاد کرده بود.
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کرد که انگار اصال ما سوار ماشین نشدیم! بالخره زبون طوری رفتار می 

   گفت:باز کرد و 

 بابا کو؟  -

انگشت اشاره   جهان که سرش رو به پشتی صندلی تکیه داده بود و با دو

 گفت: ،  مالیدهاش رو میچشم  ،و شصت

 شاهد زنگ زده.  - 

را   شیشکالفه صفحه گوکرد، آتیال نفسش را باحرص بیرون فوت 

 گفت: کرد و خاموش 

 شه این بازی مسخره؟!کی تموم می  -

 شه. میتموم  نکن،و اذیت ر خودت -

 ا کجا! هآخه ما کجا و این موش و گربه بازی  -

هرچی که بود به  زنن؛می خیلی دوست داشتم بدونم راجب چی حرف 

کردم که دلیل نگرانی  چون هردفعه احساس می اومد،مینظر خیلی مهم  

 آتیال برای جهان همینِ. 
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 کردم،می حینی که مرتبش  اُوِرکت جهان رو از روی دوشم برداشتم. 

چشم تو  سرم رو بال آوردم و کردم.سنگینی نگاه جهان رو هم حس می

چشمانش برق عجیبی  ،  چشم شدیم. مابین نور کمی که توی ماشین بود

 داشت.

 اورکتش رو به طرفش گرفتم و با تن صدای آرامی گفتم: 

 دیگه لزمش ندارم. ممنون، خیلی  - 

کت رو گرفت و در  .هاش به نمایش دراومدلبخند کجی روی لب 

 : مون انداخت و گفتی مابین فاصله

شه اونی که امروز کنی که حتی باورم نمیمحجوب برخورد میجوری  - 

 دیدم تو بوده باشی! 

خواستم جوابی بدم که آتیال پیش دستی   .از حرفش خندم گرفته بود

 کرد و پرسید: 

 چیه؟ جریان  - 

های من برا نگفتن  ترین توجهی به ایما و اشارهجهان بدون کوچک

  داد،می اب قضیه رو توضیح تمام مدتی که با آب و ت شروع کرد.،  قضیه
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 هام جا خوش کرده بود. خنده روی لب

اما با تموم شدن  داشتم،انتظار نیش زبان و تیکه پرونی رو از جانب آتیال 

 ای کرد و گفت: های جهان، آتیال دندان قروچهتعریف

 ایی رو که گفتی رو این کرده؟!هتو مطمئنی این کار - 

ش ها اخم کردم و تو چشم کرد. نگاهمو بعد پیچید به سمت عقب و 

 شدم: براق 

  گن، من اسم دارم!این به در و دیوار می - 

 نمیاد! وال من که اسمتم یادم  -

اش بود که کامال مشهود بود و این رفتار زننده ، ادبی و تحقیر کالمشبی 

 شد ازش کینه به دل بگیرم. باعث می 

صندلی تکیه دادم و به بیرون  به گرفتم،  رو ازش ، بدون اینکه جوابی بدم

 خیره شدم. 

مطمئن بودم آتیال ، چیزی که برخالف مننداشتم. کل -ی کلحوصله

 چون دوباره گفت:  ،دارهاش رو  حوصله
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 ایی رو که گفتی کرده باشه. هعمرا اگه باور کنم این، این کار  - 

   جهان باشیطنت خندید:

 اذیتش نکن!  -

تونست انقدر چطور می  زد.نگام کرد و لبخند   ،تیز به سمتش برگشتم

 مهربون لبخند بزنه؟! 

سرش ، ی من پیچید و درست سرجاش نشستبدون توجه به نگاه خیره 

 رو به شیشه ماشین تکیه داد. 

 صورت جذابی داشت که در نظر من جذابیتش غیر قابل انکار بود. 

ماشین   ای گذشت که در کمک راننده باز شد و دایی سوارچند دقیقه 

 گفت:   بگه،شد. قبل اینکه کسی چیزی 

 -رسونیم.ل آوید رو میاو 

دایی گوشی جهان رو به سمتش   آتیال ماشین رو به حرکت درآورد. 

شد  زد و به راحتی می گرفت و با حزن و نگرانی که تو صداش موج می 

 گفت:  فهمید،
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 -شه پسر.تر می ارت داره سختک 

 انداخت و گفت: جهان اما بی خیال شانه بال 

  شده،هرطوری که  بدم؛ من باید این کار رو انجام  برام مهم نیست! - 

 .کشمنمیحتی اگه به قیمت جونمم تموم بشه پا پس  

 زدن؟ از چه کاری داشتن حرف می  مردم!داشتم از فضولی می 

 جهان رو خطاب قرار داد: گرفته،آتیال باصدای 

 م راضی نیست تو این کار رو انجام بدی.هطمئن باش خود دنیا م -

این بازی فقط به  ، درضمن. ایی که من وایسادم راه برگشت ندارهج -

 به خاطر مامانمم هست. ، خاطر دنیا نیست 

 آتیال هیستریک خندید و گفت: 

 نبود، زنی تو؟ اون که اصال پیگیر من و تو از کدوم مادر حرف می  -

 وم قبرستونیه! معلوم نیست کد 

اش به آتیال به جهان نگاه کردم که اخم کرده بود و با فک منقبض شده  

 خواست گردن آتیال رو خرد کنه. انگار که می  بود؛زل زده 
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شد و من هر لحظه بیشتر نگران لحظه بیشتر می بهسرعت ماشین لحظه

 تصادف بودم. 

 کنم. تموم میمن این کار رو   چه دنیا! مامان،چه . حال هرچی جهان:

   عصابنیت توپید:آتیال این بار با 

اگه چیزی  ،انگار توهم پلیس بودن برت داشته جناب! مرد حسابی، هن -

 گم فقط و فقط به خاطر خودته تو... می 

   حرفش نصفه موند: دایی،با فریاد 

اینجا  تا پرونی؟!کنین یا نه؟! تو چته آتیال؟چرا جفتک میبس می  -

 به بعدشم هستیم.اومدیم از اینجا 

ی حرصش رو سر و انگار همه نشان از عصبانیتش بود آتیال،نفس صدادار 

 کرد.پدال گاز خالی می

یعنی   کردم. دنیا کی بود؟!هاشون رو مرور میش حرفاههم ذهنم،تو 

اینکه حلقه  نه، کردم؛اش نگاه  هجهان زن داشته؟ زیر چشمی به دست

 بگیم زنش مرده! فاز دپم نداره  دستش نیست.
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 خیال فکر کردن به ماجراها شدم.بی 

 زد و سکوت بود و سکوت.کس حرفی نمیتا دم در خونه هیچ

دونستم حتی نمی  کنم،دونستم چیکار  ماشین دم در خونه ایستاد. نمی 

 برای همین پرسیدم: دایی به مامان جون چی گفته.

 گفتی؟ چی دایی جان به مامان جون  -

   گفت:پیچید و سمتم  به 

ولی انگار اون به  بهش گفتم حالت بد شده رسوندیمت بیمارستان -

 اتی. هی یکی از دوستآقاجون گفته خونه

کردم. حداقل سر و کله زدن با  درکش می  بود،حوصله و کالفه خیلی بی 

 کرد.آدم رو حسابی خسته می  آتیال،

مختصری از  ی باشه تکون دادم و بعد از خداحافظی سرم رو به نشونه 

حتی منتظر   کرد،ماشین حرکت  شدنم،بعد پیاده  ماشین پیاده شدم.

هام تا به قدم کردمی نموندم تا از کوچه خارج بشن. سرمای هوا وادارم 

 نه کیفم پیشم بود.  داشتم،نه کلید  ایستادم،جلوی در    سرعت ببخشم.

نفس   !تونستم گوشیم رو پیدا کنم اما نمی  بردم،دستم رو به سمت جیبم 
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هام نگرانی دوباره روی جیببا  کردم؟!نکنه گمش  شد؛ام حبس تو سینه 

باعث شد دست از  صورتم،دست کشیدم که گرفته شدن گوشیم جلوی 

 هام برارم.گشتن جیب 

 اینم لباس و داروهات. گوشیت، بگیر این  آخه تو چقدر حواس پرتی! - 

بغلم رو تو  بود، و بعد پاکتی رو که توش شلوار و داروهام رو گذاشته

 . گذاشت

 متعجب پرسیدم: 

 مگه تو نرفتی؟  -

بدم.  و پس ر اومدم وسایلت شدم، پرتی جنابعالی پیاه ه خاطر حواسب -

 گردم.من خودم برمی  رفتن؛اونا 

وار  زمزمهکردم، با خستگی سرم رو بال گرفتم و آسمون نارنجی رو نگاه 

 گفتم: 

 رو رسوند! امروز خدا تو  قعا ازت ممنونم!وا - 

بعد درحالی که از داد، لبخند زد و سری تکان  کردم.به سمتش نگاه 
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 گفت: ، ورد آجیبش پاکت سیگار رو درمی

 خوای آخرین کمکم بکنم بعد برم؟می  - 

ای  سیگار رو گذاشت کنج لبش و با فندک نقره .مشکوک نگاهش کردم

   رنگش در آنی روشنش کرد و گفت:

و بیدار ر شب زنگ بزنی و مامان جونتخوای ساعت یک که نمی  تو -

 نه؟!   کنی،

 گفت!  راست می 

 پس چیکار کنم؟ -

دود  ،کامی از سیگارش گرفت و درحالی که نخ سیگار رو به سمتم گرفت

 سیگارش رو بیرون داد و گفت:

 کنم. ، و باز میر من در گفتین رو،فعال بگی - 

اورکتش رو  من،بی توجه به  کردم؛سیگار رو از دستش گرفتم و نگاهش 

 گذاشت.   و تو بغلمدرآورد 

با یه حرکت   گرفت؛طسر در فلزی رو  ، رو بلند کرد و پرید هاشدست
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ونستم دپرید تو حیاط و در رو باز کرد. نمی کشید، خوددش رو بال  

  دونست،نمیسی  بخندم یا تعجب کنم. انقدر فرز این کار رو کرد که ک

 دزدی چیزیه. گفتمی 

اورکت رو از   دیگه،کشید و با دست  هامانگشتلی اول سیگار رو از لبه

 بغلم کشید. 

کنج لبش گذاشت و اورکت رو  رو،سیگاری که حال خاموش شده بود 

کمی کنار رفت و با   گشت،می تنش کرد و حینی که دنبال فندکش 

 لودگی گفت: 

 دم در زشته. ، نکن بفرما تو تعارف  - 

درحالی که تن صدام رو کنترل  . خندم گرفته بود لحنش،از حرف و 

 : با صدای آرومی گفتم، کردممی 

 خیلی ممنون بابت آخرین کمک! - 

اش برد و  با ژست خاصی دو انگشت اشاره و وسطش رو به سمت پیشانی 

   گفت:

 فعال. رفتم،من  کنم.خواهش می  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 139 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 زنان از کوچه خارج شد.حیاط خارج  شد و قدم های بلند از و با قدم 

به خودم اومدم و سرم رو به طرفین تکان  مسیر رفتنش رو نگاه کردم.

به  ببندم، کردم تا در رو به آرومی دادم. درحالی که نهایت تالشم رو می 

ا این مرحله رو به خیر خد - سمت خونه پیچیدم و زیر لب نالیدم:

 بگذرونه! 

ها رفتم و دو  تا پله رو بال رفتم. دستم  ه سمت پلهپاورچین ب-پاورچین

در رو  کردممیخدا -تو دلم خدا بردم؛ی آهنی در رو به سمت دستگیره 

 از پشت قفل نکرده باشه که خوشبختانه قفل نبود. 

ی تلویزیون بود که تاریک بود و فقط نور صفحه-تاریک  شدم؛وارد خونه 

باز مامان جون  داد،میاز ته راهرو پذیرایی رو روشن کرده بود که نشون 

 جلوی تلویزیون خوابش برده. 

تر از اونی بودم که گوش بشم برای غر خسته؛ به سمت اتاق خوابم رفتم

 زدن مامان جون.

 هام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشیدم... لباس

طوری دیم که یه روز اینبه خوابمم نمی کردم.امروز فکر می ی هابه اتفاق
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 کسی رو بزنم! 

خدایا من چیکار باید  . هام پر شدند به یاد بهراد که افتادم باز چشم 

 بکنم؟! 

کردم دیگه اشکی نداشتم که براش بریزم! انقدر خودم رو تهی حس می 

 اشک نریزم...  کرد،م ولم هاکه حداقل برای بهرادی که تو اوج ناراحتی 

** 

 !مردممی کاریی داشتم کالفه تو جام غلطی زدم. از بی 

  شروع کردم به زیر لب غرغر کردن:

آوید کماندو  و در نیاری؟ر قدر شورشمردی اون روز انر مرگت می خب -

 اه! ، شده برا من

از جام بلند شدم و  چهار عصر. کردم؛به پهلو پیچچیدم و به ساعت نگاه  

به اتاق خالی که تنها دیزاینش همین تخت و کمد و ؛ تمروی تخت نشس

 نگاه کردم.  بود،میز کنار تخت 

و با    سمتشخیز برداشتم  بودی اتاق تاپم افتاد که گوشه چشمم به لپ
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 کردم!داشتم حرصم رو سرش خالی می . پرخاش بازش کردم

ها رو که عکس دادم.میهای مختلف تکان بی هدف موس رو روی برنامه

 ها هم همینطور... آهنگ بودم؛و این چند روز هزار بار مرور کرده ت

 کرد.ی صفحه خودنمایی میچشمم به اینیستا گرامم افتاد که گوشه 

هام رو دی خیلی وقت بود که اکانت   کردم؛نفسم را بیرون فوت  کالفه

ام دی  انگار اگه صفحه داشتم؛ یه حس خجالت عجیبی  بودم.   کردهاکتیو 

 فهمید که چی به سرم اومده... کسی نمی هیچ ،شداکتیو می 

خواست که اکتیوش کنم تا ببینم هر کسی داره اما الن خیلی دلم می 

 کنه... چیکار می 

نفس   برنامه رو باز کردم و آیدی و پسوردم رو زدم. آنی،در یک تصمیم 

 عمیقی کشیدم و دکمه اینتر رو فشار دادم...

به طوری عجیبی استرس  ال بیاد.ای طول کشید که پیج بچند لحظه

ای رو داشتم که به دور از حس بچه  دونستم چیکار کنم!نمی  داشتم؛

های  مه یکی تو برنا -گوشی خریده و داره یکی مادرش،چشم پدر و 

 شه! مختلف عضو می 
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خواستم دی اکتیو  خرین باری که میآ یادمه ادم. قورت د دهانم رو آب 

م ننداخته هام حتی نیم نگاهی به صفحهشد که  ای مییک هفته  کنم،

بهراد هم دمش را روی کولش گذاشته   روزهایی که بابا رفته بود و. بودم

 رفت. بود و از داشت زندگیم می 

قریب به سی یا چهل پیام خوانده نشده داشتم. از   کردم؛هام نگاه  به پیام 

 که برای همیشه به سوئد مهاجرت کرده بود تاقدیمیم هویار دوست 

 مربی باشگاهم. 

برای هویار بود. تاریخ آخرین پیامش برای همون ، هابیشترین تعداد پیام 

 روز دی اکتیوم بود.

 ها.صفحه چتمان رو باز کردم و شروع کردم به خواندن پیام 

هایش بوی نگرانی  برای همین تمام پیام داشت،کم و بیش از ماجرا خبر 

 دوستانی بودیم به شدت صمیمی!اما  نبودیم،مثل خواهرو برادر  داد.می 

 هاش رو خوندم:لبخند محزونی زدم و زیر لب پیام

 دی؟ نمیچرا جوابم رو  -

 شه.می همه چی حل  نکن،و نگران ر خودت -
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 نخور. غصه ، من کنارتم -

 کس نبود! کنار من هیچ. پوزخندی زدم

کنم که پرخاش فقط به آخرین پیام نگاه می ها،پیام ی خیال بقیه بی 

 پرسه کجام؟!زنه و ازم میتوش موج می 

فقط یک  بگم،دونستم چی نمی ؛ م رو به سمت کیبورد بردم هادست

کلمه به ذهنم رسید و اون هم همون سالم بود! ارسالش کردم و از 

هام پیامی بقیه خودم رو مشغول به خوندن شدم، صفحه چت خارج 

 کردم.

 های زلفا خواهرش.بعد از اون امیر بود که پیام داده بود و بعد هم پیام 

 مجازی آراد شدم.ی صفحهوارد 

معلوم بود که حسابی داره بهش خوش  کردم؛ هاش رو نگاه آخرین عکس

عکس چهار گذره. پیج رو کمی بال پایین کردم و ناگهان چشمم به می 

کرد و زیرش ا خودنمایی می هلی آخرین پستمون افتاد که لبهفری ن

دلم براتون تنگ ، عکس یادگار از دوستان ماندگار"نوشته شده بود 

 کردم: زیر لب زمزمه  آه از نهادم بلند شد. "شده
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 زنی امیر؟کجاست اون ماندگاری که ازش دم می دوستان ماندگار...

 کجایی؟!

از ایران مهاجرت کرده بودند و فقط من بودم  هر سه نفرجالب بود که 

؛ کردعجیب دلم هوای اون روزها رو می که اینجا موندگار شده بودم.

 شادی.هوای خنده و 

طور از هم کردم اکیپ چهار نفرمون یک روز اینهیچ وقت فکر نمی

رو به بهترین  نوجوانیم دیدم حداقل می کردم،می بپاشه. الن که فکر 

 بودم...  شکل گذرونده

 در جواب هر دو فقط سالم ارسال کردم.

شد که این چند سالی می  هام نگاه کردم.به صفحه خودم رفتم و به پست 

های لکچری  ام گذاشتن پست صفحه رو داشتم و یک زمانی تنها دغدغه

از اول دوست   بود.ام شخصی درآر بود و بس! خوشبختانه صفحه و چشم

 م رو عمومی کنم تا هرکسی بیاد و پیام بده بهم. انداشتم صفحه 

چشمم به  . ها رو بال پایین کردمی اصلی رفتم و کمی عکسبه صفحه 

برای  کردم؛به اسم صفحه نگاه . بنر تقاضای مدل بوده عکسی افتاد ک
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به یاد پیشنهاد   مد!رفت تو کار جدی داشت می -پس جدی  زانیار بود.

تونم مدل بشم؟! یه چهارتا عکسِ با چهار تا اره افتادم. یعنی منم می س

؛  م نیست! دوباره به بنر چشم دوختمه  همچین چیز خاصی ، لباسِ دیگه

 رفتم.کردم و به شرکتش می باید چند تا عکس رو براش ارسال می 

  خیالبی  تونستم! نمی  نبود،نه کار من   دادم؛سرم رو به طرفین تکان 

شون رو حذف کردم ه سمت فالورهام رفتم و همهب ال انداختم و ای بشانه 

 و فقط زلفا بود و آراد و هویار رو نگه داشتم. 

 هام رو آرشیو کردم. تغییر دادم و پست شده،اسم پیج رو به پاک 

سرم رو روی زانوهام  کردم،تاپ رو کنار گذاشتم و پاهام رو بغل لپ

دلم خواب  داشتم،ام رو بستم. احساس خستگی هچشمگذاشتم؛ 

 خواست.می 

  رسید.  گوشمپشت چشمم گرم شده بود که صدای باز شدن در حیاط به  

 م نکردم.ه حتی از پنجره نگاه ، به خیال اینکه مامان پرِی

ای نگذشته بود که صدای داد و بیداد آقاجون باعث شد از جا چند لحظه

 بپرم! 
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م و بااسترس از جام بلند شدم و هراسان از دستم رو روی قلبم گذاشت

 اتاق بیرون دویدم.

زدم که دایی  زد! حدس می خشکم همون جا  با دیدن جهان جا خوردم!

 شد! م همراهش اومده ولی باورم نمیه

نیم نگاهی بهم انداخت و از بال به پایین   شد،جهان که متوجه من 

ای جلوش وضع آشفته  تازه به خودم اومدم و فهمیدم با چه نگاهم کرد.

  ایستادم!

 کنی؟!اینجا چه غلطی می  توام،با  -

 درحالی بلند،های با قدم شد.باز صدای آقاجون بود که تو محیط پخش 

به  بستم،می  بودم،م انداخته چکه موهای بلندم رو با کشی که دور م

با تعجب  . های جهان شدسمت اتاق پا تند کردم که بازوم اسیر دست 

 نگاهش کردم که سرش رو به طرفین تکان داد و گفت: 

 کنن. خودشون مشکلشون رو حل  نکنیم،ما دخالت بهتره  - 

دایی در مقابل  چشم ازش گرفتم و سرم رو به سمت اتاق برگردوندم.

مامان  بود؛ آلودش شده های خشمویلچر آقاجون ایستاده بود و هدف نگاه 
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 ها بود.ناظر بر اون، آلودهای اشکبا چشم اتاق،ی پری هم در گوشه

 ها رو به خودش جلب کرد: توجه، دار آقاجوندوباره صدای خش

  کنار،خودت به به چه حقی؟  با چه رویی پا به این خونه گذاشتی؟! تو - 

 ل اله اهلل!  ی...این بچه

به سمتش پیچیدم و با دیدن  جهان دور بازوم رو حس کردم.فشار دست 

 متوجه حرکتش شد و بازوم رو رها کرد. نگاهم،

 صدای فریاد دایی تو فضا پیچید: 

  از این به بعد حق نداری من ی من توهین کنی!تو حق نداری به بچه -

 فهمی؟ می ، ام محروم کنیو از خانوادهر

و خاک ر مامن بچه   نسبتی ندارم!من با حروم خوری مثل تو هیچ  -

 سال پیش مردی تو! بیست وشش  کردم!

تو که   خودت نشستی قضاوتم کردی!  من حروم خور نیستم و نبودم! -

همون خدات   گی،می کوبونی رو اون مهر و ذکر صبح تا شب سرت رو می

 نگفته به قضاوت این و اون نشینی؟!

 قاتل که بودی!، باشه حروم خور نبودی  -

 ی سنگین سکوت رو تو اتاق حاکم کرد... جمله سایه همین
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هاشون ام بین آقا جون و دایی که از فرط کینه و حرف هناباورانه چشم 

 زدند در گردش بود... نفس می -نفس

هاش رو فشار شقیقه  دو دست، هاش رو بست و با دایی باحرص چشم

 کنه. کامال مشهود بود که چقدر سعی داره خودش رو کنترل  داد.

 زیر لب گفت: 

 ! رو تمومش کنم هابازی باید این مسخره   -

با   جهان،گذروندم که صدای بم تکشون رو از نظر می بهبا کنجکاوی تک

 باعث شد موهای تنم سیخ بشن: ، ای کنار گوشم تن کنترل شده 

 شون غرق بشی! سعی نکن زیاد تو داستان -

اخم کردم و با تن  بودیم؛رخ هم شده  بهرخ  پیچیدم،تیز به سمتش 

 بهش توپیدم: ، کردم کنترلش کنمصدایی که سعی می 

 شه دست از امر و نهی برداری؟ ی م - 

 متقابال اخم کرد و صاف وایساد و دست به سینه نگاهم کرد. 

 شما بیرون باشین!  آوید،جهان  دایی:

 برداشت. جهان پوزخندی زد و بدون هیچ حرفی به سمت خروجی قدم 
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به دایی نگاه کردم و فقط سری   نداشتم،من که انتظار همچین حرفی رو 

 خم شدم و دستگیره در رو گرفتم و بستمش.  دادم؛تکان 

 چیه،داد که گوش وایسم و بفهمم چی به  یه چیزی درونم رو قلقلک می

اما در نهایت بیشعوری نثار خودم کردم و از در فاصله گرفتم و به سمت 

هام اومدن یا تاپم رو برداشتم تا ببینم جواب پیامدوباره لپ رفتم،  اتاقم

 کالفه لپ تاپ رو بستم. ؛  اما هیچ کدام حتی خونده هم نشده بودند نه،

 شه؟تو این خونه شیر پیدا می  -

کنه   نگاهمدر ایستاده بود و بدون اینکه به سمت جهان که تو چهارچوب  

 کامال مشخص بود که دلخورِ. ؛ نگاه کردم  زد،این حرف رو 

بدون اینکه نگاهش  شدم، سرم رو به معنی آره تکان دادم و از جام بلند 

،  در یخچال رو باز کردم و پاکت شیر رو درآوردم. به آشپزخانه رفتم  کنم،

 م که گفت: لیوان رو از روی میز غذاخوری برداشت

 م داری؟هشیشه شیر ، وایسا -

اش  چشم از لیوان گرفتم و نگاهش  باز،ای گشاد شده و دهانی  هبا چشم

 کردم و گفتم: 

 خوری؟ با شیشه شیر، شیر می  -

اش رو تی همون کل خنده   کنه.اش رو کنترل می معلوم بود داره خنده 
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 هاش بود احساس کردم...لبخندی که موقع جواب دادن رو لب 

 چشم ریز کرد و گفت: 

 ولی این باید یه راز باشه بین من و تو!  آره! -

 هوا فقط سرم رو تکان دادم.با چشمانی گشاد نگاهش کردم و بی 

پاکت شیر رو از   نامحسوس،تر اومد و با همان لبخند چند قدمی نزدیک

 دستم گرفت و از خونه خارج شد. 

 رفتم. هوا به دنبالش قدم برداشتم وبه حیاط بی   بودم،من که مات مونده 

 ی حیاط زانو زده بود و پشتش به من بود. ه گوشگردوندم، چشم 

-ی اول رو پا کردم و سالنهدمپایی روی پله کردم؛با کنجکاوی براندازش 

صدا های آرام و بیکردم قدمسعی می  برداشتم.سالنه به سمتش قدم 

 بودم که بدون تغییر حالتی گفت:  اشی چند قدمی اما در فاصله باشه،

 جون به جونت کنن فضولی!  -

 اخم کردم و دست به سینه ایستادم. بود،بهم برخورده 

ی کوچکی که  بلند شد و به سمتم چرخید و من تازه با دیدن بچه گربه 

تمام پرستیژی رو که داشتم از دست دادم و با جیغ   بود، پشت سرش 

 عقب کشیدم... خفیفی با چند قدم بلند خودم رو 

های گشاد شده  با چشم   شد.ام باعث تعجب جهان حرکت ناگهانی 
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 ش بین من و بچه گربه در گردش بود.هاچشم

 و بردار بنداز بیرون!ر خدا اونتورو -

 رو؟ چی -

ای که با ولع شیری که جلوش ریخته ام رو به سمت گربه شد می انگشت 

 اشاره کردم...  خورد،می شد بود رو 

با یه حرکت خم شد و  شیطنت بار نگاهم کرد و لبخند مرموزی زد...

 گفت:  شد،میقدم بهم نزدیک به بچه گربه رو برداشت و حینی که قدم

 ترسی؟نکنه از گربه می  چیه؟ -

 گفتم:   رفتم.می ه عقب داشت متقابال یک قدم ببا هر قدمی که برمی

کنار  بیشعوری، اون روثانیا خیلی ؛ شهترسم و چندشم می اول نمی -

 .بذار

 ایستاد و گفت: کرد،  منگاه تخس 

 حیف که حوصله ی جیغ و داد شنیدن ندارم.  -

حینی که از کنارم رد  خم شد و بچه گربه رو روی زمین گذاشت.

اش رو  هآستین پلیور مشکیش رو بال زد و تو شیر حوض دست شد،می 

 شست. 
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 دادم کمی وسواس داشته باشه. احتمال می 

دوباره دستمالی از جیب شلوارش درآورد و   ،اشهبعد شستن دست 

ش رو خشک کرد. وسواس و نظم خاصی رو که تو کارهاش بود هادست

 کردم.رو دوست داشتم و با لذت نگاه می

عکس باشه رو اینجوری زیرنظر نگرفته  ری رو که انقدر باهام بتا حال یک

 تو دلم به خودم تشر زدم: بودم.

 رو شلوارت تا خشک شن!  کشیدی می دستت روتو بودی  حال  یادبگیر! -

 صداش حواسم رو به خودم برگردوند: 

 ا تموم بشه. هکنم صحبت اینا به این زودی فکر نمی  -

روی پاهاش گذاشت و دستانش رو تو ی حوض آرنجش رو نشست لبه 

 مخاطبش من بودم. ؛ هم قفل کرد

 گفتم:  نشستم،خیال شانه بال انداختم وحینی که رفتم و کنارش بی 

 هازودی معلومه که به این  ها،ف بیست و شش، بیست و هفت ساله حر -

 شه.تموم نمی

 رسید. زیادی یه دنده به نظر می نت آقاجو -

توام شده بود با ادکلن سرد جهان، تا ته به   هوای سرد پاییز رو که

 هام کشیدم و گفتم: ریه
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تصویر ذهنی چندان خوبی از دایی   کشه تا متقاعد بشه.یکم طول می  -

 و شم... 

خودش پی  گرفتم،لب پایینیم رو به دندان  گذاشتم،حرفم رو نصفه 

 حرفم رو گرفت: 

 چرا حرفت رو قورت میدی؟!  نداره،و ما!   -

 جا خوش کرد: لبمی ی گوشهلبخند کوچک

 چقدر خوبِ که انقدر راحتی!  -

 با حقایق کنار اومدن برام آسونِ.  راحت نیستم! -

ای گذشته بود و سری تکان دادم و روم رو ازش برگردوندم. چند دقیقه 

 . زد و نه من...نه اون حرفی می

 : وار گفتمزمزمه  بوی تند سیگار به مشامم رسید. 

 ضرر داره.  ،نکش  - 

  پوزخند صدا داری زد و گفت:

   - و دوست دارم!ش رتلخی

اما به نظر من تلخی صداش بیشتر از طعم  ؛نگاهم رو بهش سوق دادم
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ای دودش رو در تلخ سیگار بود! عمیقی به سیگارش زد و چند لحظه

هم هوس  کشید که من چنان با لذت سیگار می  اش محبوس کرد.سینه 

زدم. انگار که ذهنم  قت بود که دیگه لب به سیگار نمیاما خیلی و، کردم

  برد،دستش رو به سمت جیبش   کنه،بدون اینکه نگاهم ، رو خونده باشه 

 :  پاکت سیگار رو درآورد و به سمتم گرفت و گفت

 کشی؟می  -

 چرخید... با بهت نگاهم بین پاکت سیگار و صورتش می 

دو دل بودم که در  نکرده بود. تاحال هیچ پسری سیگار رو بهم تعارف 

 پاکت سیگار رو بست و گذاشت تو جیبش و گفت: 

 زدم برنداری.حدس می -

 یه تای ابروم رو بال دادم و پرسیدم:

 کردی؟ داشتی امتحانم می  -

 کنی؟خودت چی فکر می  -

 چه اخالق عجیب غریبی داری جهان! -

 رسیدی؟چطور به این نتیجه ،  شناسیو نمیر تو که هنوز من  -

 گه خیلی عجیب غریبی! فقط یه حسی بهم می، دونمنمی  -
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حینی که خم شد و  فرستاد، اش رو بیرون آخرین بازدم سیگاری ته ریه

 گفت:  فشرد،ته سیگار رو روی زمین 

شه، میحالها تموم ن-اینا حال  های صحبت  بیرون،خوام برم می  -

 م همراهم بیای؟ه خوای تومی 

 تعلل گفتم: بدون اندکی 

منتظرم  مین تونی پونزده، می پوکیدم تو این خونه خدا خیرت بده! -

 رو عوض کنم؟   هاملباس  بمونی،

 اش رو روشن کرد و به سمتم گرفت و گفت: صفحه گوشی 

ما    زیاد،زت عنیومدی   هیچ،دیگه اومدی که  مین،دهپونزده تا زیاده -

 شد.م از الن شروع تزمان  رفتیم.

م  شدبه سرعت از جام بلند   کردم؛اخم  ی صفحه ضربه زد.روی تایمر رو

 و به سمت در خونه دویدیم و در همان حین گفتم:

 من هنوز به اتاقمم نرسیدم!  نامردیه، -

به سمت اتاقم   کردم،ها رو با یه حرکت پریدم و در خونه رو باز دوتا پله

 خیز برداشتم. 

شال  ؛ ین تنم کردمهودی زرد رنگ با کت جین آبی نفتی و یه شلوار ج

فقط رژ لب   دیگه تایم برای آرایش نداشتم.، ام رو رو سرم انداختمسیاه 
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 دستیم انداختم. قرمز رنگم رو برداشتم و توی کیف 

یادداشتی روی میز برای مامان پری گذاشتم و نوشتم که با جهان رفتیم  

 گذراندم،حیاط رو از نظر زدم؛  تر باشن. از خونه بیرونبیرون تا راحت

به خیال اینکه توی کوچه اس در طول حیاط رو دویدم و در   بود،خالی 

 م نبود. هاما تو کوچه  کردم،رو باز 

 ام گذاشت نامرد! ای به خشکی شانس! قال  -

 کالفه دستی به پیشانی کشیدم و زمزمه کردم: 

ت میمیری یه دو دیقه بیشتر  پسره ی عجیب غریب یالغوز!با اون هیکل -

 ه چلمنگِ... وایسی اخ

ام رو نصفه رها کردم و پشت سرم رو ی جهان حرفصدای تک سرفه

ام نگاه کردم. با لبخند کجی که گوشه ی لبش بود دست به سینه نگاه

کرد.خودم رو نباختم و خودم رو زدم به اون راه با لبخند تصنعی  می 

 گفتم: 

 ریم؟!کجا ب قا جهان کجا غیبش زد.آگفتم این  منم می  عه اینجایی؟ -

 لبخند عریضی صورتش رو پوشاند و گفت: 

 ی ممد علی چپِ! برا تو کوچه چپِ،اگه برا بقیه کوچه علی  -
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های آهسته از کنارم گذشت و من هم به  با قدم  ام رو کنترل کردم.خنده 

 دنبالش. 

کردم قراره با  فکر می  زدیم تا رسیدیم سر کوچه.سالنه قدم می -سالنه

 برای همین پرسیدم:  بریم،ماشین 

 پس ماشین کجاست؟ -

 ماشین؟!  -

دستش رو بال کشید و دو انگشت اشاره و وسطش رو کنار هم تکان داد  

 و گفت: 

 گردیم!ها رو میقدم زنان کوچه پس کوچه  -

چرا ده مین تایم ،  آقای قدم زن تو که قراره قدم بزنی یعنی چی؟! -

 کنم! ذاشتی آرایش حداقل می  دی آماده شم؟!می 

 ای بال انداخت:بیخیال شانه 

 زیادم دور نشدیم. ، خوای برگردگه می ا -

 خیلی وقتِ پیاده نگشتم.  گردیم،می  نه نه! -

کم -توی خیابان اصلی بودیم با اینکه کم بود،ای گذشته   چند دقیقه

 زیاد بود. اما هنوز هم ازدحام جمعیت تو خیابون  شد،می داشت شب 

 وش رو دوست داشتم. این ازدحام و جوش و خر
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 ی دنج! کنه! بیا بریم یه کافه شلوغی من رو کالفه می  -

شد که  و باز هم با این حرفش یادآور می گفتجهان بود که این رو می

 تفاوتیم! معترضانه گفتم: مدو دنیای 

ول   اونم باید برم جای دنج؟! میرم،سالی ماهی یه بار از خونه بیرون  -

 بریم پاساژِ... ، بیا بریم خریدبه جاش ، کن توروخدا

ی حرفم رو نجویده قورت لب پایینم رو به دندان گرفتم و ادامه

دادم...آخه با کدوم پول؟! از وقتی دیگه حسابم خالی شده بود از اینترنت  

کردم.از طرفی تر باشه و پاساژگردی نمیکردم تا ارزونخرید می

م هاالبته که آدماش؛ تنهای ارزونی نداشجنس  رفتم،میایی که هپاساژ

 ای معمولی نبودن. هآدم

 پاساژِ؟!  -

 همون کافه خوبه.  شدم، منصرف -

 دستش رو برای تاکسی بلند کرد.رفت، هیچ حرفی نزد و به کنار خیابون  

  گفت؛کنارش ایستادم. در صندلی عقب رو برام باز کرد و بفرما زیر لبی 

 ون هم سوار شد. به دنبال من ا،  تشکر کردم و سوار ماشین شدم

 مسیرتون کجاست؟   راننده:

 پاساژ...  -
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ای گرد شده به سمتش پیچیدم! متقابال نگاهش رو به سمتم  هبا چشم

 سوق داد و گفت: 

م تو پاساژ هیه گشتی ، خوریماش شامم می ریم تو فود کورتمی  -

 زنیم. می 

نشستم.  م رو بال کشیدم و سرم رو بال پایین کردم و صاف سر جام  اچانه

 ای قرار دادم! اه!خودم رو تو چه شرایط مسخره

 دونه بیشتر به فکر جیبامم! نمی، کنه من به فکر شکممآقا فکر می 

دستی  گذاشتم، ی پنجره کالفه نفسم رو بیرون فرستادم و آرنجم رو لبه 

 آوردم. کشیدم. کاش اصال اسم پاساژ رو نمی   پیشانیمبه 

پول تاکسی رو حساب   ی در پاساژ بودیم.جلو، تقریبا بعد از بیست دقیقه

 کرد و از ماشین پیاده شدیم. 

چه   ناخواسته لبخند تلخی کنج لبم رقصید... پاساژ،با دیدن ورودی 

 کردیم!ومدم اینجا و با هویار و امیر و زلفا خرید میا روزهایی که می 

ها هم  بعضی از مغازه  حتی  ها هم شناس شده بودیم!دیگه برای فروشنده 

 یقه هامون رو ازبر شده بودن. سل

رو به هم   دستش  نداشتم،ذوقی که ازش انتظار جهان کنارم ایستاد و با

 زد و گفت: 
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 خب دِ برو که رفتیم!  -

از حرکاتش  ؛ ودش کشیدخرو گرفت و به دنبال  جینمآستین کت 

 لبخند زدم. 

 مثل همیشه شیک و تر تمیز بود. شدیم،وارد پاساژ 

 هام گذاشتم. هام رو توی جیبام رو از دستش جدا کردم و دستآستین 

کردم زیاد به  سعی می  انداختم؛می ها نگاهی بی هدف به داخل مغازه 

جهان  من،برخالف کنم. کنن نگاه نام رو جلب میایی که توجههچیز

رو با دقت از نظر   ایستاد و ویترینای میمشتاقانه سر هر مغازه

پرسید و من  هاش می هراز گاهی هم نظرم رو درمورد انتخاب گذروند.می 

ام بدون اینکه نظر اصلی بود،هاش تایید انتخاب، کردمتنها کاری که می

 باشه. 

 پس چرا انقدر پکری؟  مگه خودت نبودی که گفتی پاساژ؟ -

ی بال انداختم  اشانه . صداش من رو از دالن تفکرات پوچم بیرون کشید 

 هوا گفتم: و بی 

 اینجا دیگه جای من نیست!   -

 ایستاد و با ابروهای بال رفته براندازم کرد:

 یعنی چی اونوقت؟ -
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م که حال و حوصله ایعنی دیگه نه من اون آوید شر و شیطون قبال -

 نه...  باشم،داشته 

اما غرورم اجازه   ام،ی پولدار قبل من اون بچه  نه،خواستم بگم می 

 داد چیزی بگم... نمی

یک  سرم رو پایین انداختم و دوباره بی هدف به سمت جلو قدم برداشتم.

آن دستش دور بازوم حلقه شد و حینی که به سمت مخالف قدم  

 گفت:  داشت،برمی 

گی!  تو چیزی نخوردی داری هذیون می حالیم نیست!  چیزهامن این  -

اول   ید و پاساژ بشنوه دلش نلرزه؟م هست که اسم خرهمگه دختری 

 تمام! بعدام خرید. کافه،ریم می 

 خندیدم و گفتم:  کشید. میکشان من رو به دنبالش -کشان

 ولم کن دیوونه! زشته جلو مردم. -

ام ی دپیهااین فاز خرید،م اومدم امن امشب با دختر عمه مردم کین؟ -

بگم که در جریان    کنه،نمیگیری اصال تغییری تو تصمیمم ایجاد که می 

 باشی! 

 ای اینجاست! هو خرت و پرت هالباس ی به خدا! خدا تومن پول ادیوونه -

 فعال بفرما بریم کافه. ؛ ا داشته باشی هشما لزم نکرده کاری به این چیز -
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وسط سالن به سمت میزهای دیم. واردش ش، کافه طبقه ی همکف بود

با چشم به   سالن،رفتیم و جهان با کشیدن یکی از صندلیهای میز وسط 

 صندلی اشاره کرد و گفت: 

 بفرمایید خانم.  -

کردم تو رفتارهاش ترحم و کمی دلسوزی  احساس می چشم ریز کردم.

 اما ترجیح دادم به روی خودم نیارم.  زنن؛برام چشمک می

حرکت از تنش جدا کرد و از   طبق معمول اورکت پوشیده بود که با یک

 ام نشست.روییروی صندلی روبه . ش کردپشتی صندلی آویزان

 اش رو توهم قفل کرد.هاش رو روی میز سفید رنگ گذاشت و دست آرنج

عادت کرده  اش،ساده دونستم چرا انقدر به پاییدن عاداتخودم هم نمی

 بودم.

 تو فکری؟  -

بره.  پی ب غمگینم خواستم به حالت نمی ، خودم رو کمی جلو کشیدم

 لبخند کم جانی مهمان صورتم شد و گفتم: 

ولی اصال دلتنگ   خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم چه فکری؟، نه بابا -

 اینجا نشده بودم! 

 اینجا رو دوست نداری؟  چطور؟ -
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ی شاد و دامبیلی دیمبول  هاخیلی رنگ اس،ه منظورم محیط کافه ن -

 داره!

 یلی چی چی؟دامب -

لیمویی و سفید و   ی اینجا خیلی شادِ!هادامبیلی دیمبول! یعنی رنگ -

کاش صاحب اینجا یه  ا دیگه.هدونم همین رنگآبی روشن و... نمی

کرد که هر روز خدا دلشون ایی مث من می هام به حال مشتری فکری 

 خواد!خواب می

قضا زردم کنم این هودی که تن کردی و از ببخشید ولی فکر می  -

ی با های بالترش کافهدرضمن اینجا طبقه  دامبولی دیمبیلی تره!، هست

 ریم اونجا!حال بعد خرید شامم می  تر هم داره.محیط دارک

و بعد چن ماه  ر ثانیا این دیمبول،اول دامبولی دیمبولی نه و دامبیلی  -

زیاد جلب دم سیاه بپوشم تا اگه به من باشه که ترجیح می ؛ الن پوشیدم

 اونجا شام بخوری؟!  ری،می ثالثا واقعا بعد اینجا  توجه نشه.

رو روی پشتی صندلی کناری  دستشبه پشتی صندلی تکیه داد و 

 گذاشت و گفت: 

خرید و اینا انرژی آدم گذار، خب بالخره بعد از این همه گشت و  -

 نه؟! ، شه دیگهتموم می
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 وند. هامون نصفه مبا اومدن گارسون سر میز حرف 

 تغییر تن صدای گارسون با دیدن جهان توجه ام رو جلب کرد:

 

 قدم رنجه فرمودین! خیلی خوش اومدین جناب جمالی! -

کردم. جهان برخالف چیزی که پیش من  با دقت داشتم براندازشون می 

بعد از ممنون  گارسون،تر نشست و بعد از تموم شدن نطق صاف  بود،

 پرسید: خشک و خالی به من نگاه کرد و 

 

 خوری؟چی می  -

 

برای همین فقط  ،  متناسب اون پولی باشه که داشتم انتخابمسعی کردم 

 کافه لته خواستم. 

برخالف منی که فقط لته خواسته بودم، جهان چند چیز رو باهم  

 سفارش داد که باعث شد از تعجب شاخ دربیارم! 

با رفتن گارسون کمی به سمتش مایل شدم و رنگ تعجب صدام رو به 

 رخش کشیدم و گفتم: 

 

ایی رو که سفارش دادی رو قراره یه تنه  هاین چیزی همهواقعا  تو... -
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 بخوری؟!

 ی لبش رقصید و با همان لبخند گفت: لبخند کم رنگی گوشه 

 خوش اشتها بودن بد دردیه! -

 آره؟ دیگه،منظورت همون شکموئه  -

 خوش اشتها! ، نخیر -

 شکمو!  -

 گفتم!  اشتهااخوش  -

 هم حرف تو!، قا اصال شکموِی خوش اشتها! اینطوری هم حرف منهآ -

 با رضایت سرش رو تکان داد:

 کنم این بهتر باشه! منم فکر می  -

یدن شبه گوش رسید. با ک بود،صدای آلرم پیام گوشیش که روی میز 

خودم رو عقب کشیدم   اش،موبایلفحه انگشتش رو صفحه و باز کردن ص

ام قفل هام رو جلوی سینهطبق عادت دستدادم، و به صندلی تکیه 

 کردم.

چون چیزی نداشتم که باهاش  بگیرم،رو به دست  گوشیمخواستم نمی

 .سرگرم بشم 

 هم شلوغ نبود.  کافی شاپ چندان گرداندم؛سالن ی محوطهنگاهم رو تو 
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دو تا مرد میز گوشه ی سالن نشسته بودند. هر ازگاهی نیم نگاهی به  

 احساس خوبی نسبت به نگاه هاش نداشتم. انداخت؛می سمت میز ما 

 به کجا زل زدی؟  -

حینی سرش توی ، جهان بود که من رو مورد خطاب قرار داده بود

 گوشیش بود. 

 چطوری دیدی؟ ، تو که سرت تو گوشیته -

هام سرش رو بلند کرد و نگاهش رو به چشم ، دست از نوشتن کشید

 دوخت:

 نه؟!  دیگه، باشه آدم باید حواسش همه جا  -

  نگاهایی که رو میز گوشه سالن نشستن هداشتم به اون مرد آره، -

 . کننمی میز ما رو نگاه   بار،هر چند لحظه یه ؛ کردممی 

ها،  پیچه سمت میز اونکردم الن میبر خالف انتظارم که فکر می 

انگار دار  که  گرفت، طوری جلوش  اش رو باز کرد ودوربین سلفی گوشی 

عکس گرفت و بعد چند لحظه گوشی رو روی  ، حال تکست دادن باشه

رو برانداز  حرکاتشمیز گذاشت و بدون توجه به منی که با تعجب 

  "نگاه"عکس رو برای فردی فرستاد که اسمش بالی صفحه  کردم،می 

 سیو شده بود. 
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،  اش رو زد و انگار که دوباره به جلد قبلی برگشته باشهه بغل گوشی دکم

چشم  نگاه مشکوکم روی صورتش سایه انداخت. با لبخند نگاهم کرد.

 و گفتم: کردمریز 

اما انگار زیادی کار  چیکار،دونم نمی  کنی!تو داری یه کاری می -

 خوشایندی نیست! 

 با خنده گفت:   باشه، ی قبل نبود که جدی  دیگه اون جهان چند لحظه

 کردم.چه کاری؟ داشتم با دوستم چت می گی؟چی می  -

، رم ندارم های این اداخرام خودتی! حوصله من بچه نیستم آقا پسر! -

 .اجازهبا ، خوام برگردم خونهالنم فقط می 

تو محیط   چوبی،ی صندلی صدای کشیده شدن پایه از جام بلند شدم. 

 پخش شد. 

 خیز شد و مچ دستم رو گرفت: تو جاش نیم 

 ری؟ می  کجا وایسا وایسا! -

 با غیض مچ دستم رو از دستش بیرون کشیدم و گفتم: 

فهمم وقتی با من  نمی، ا ندارم. من خرمهاین کار برای ای من حوصله  -

 زنی زبونت چرب و چیلیِ ولی شخصیت جدی داری؟ حرف می 

ای نسبت به  دیگهبه هیچ عنوان قصد این رو نداشتم که بهش بگم حس 
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 اما انگار برداشت اون متفاوت شد. داره،من 

 ! برات توضیح بدم  بشین، دلیلش روخب  -

؛  ی سالن هم بود حواسم به میز گوشه جهان،در مابین جر و بحث من و 

با اینکه تو زندگیم  کردم.شون رو به راحتی حس می سنگینی نگاه 

اما رفتارهای  ذرم،بگ همیشه سعی داشتم از کنار اکثر چیزها راحت 

 رو جمع کنم.  حواسمبیشتر  شدنمی خواه ناخواه باعث   مشکوک،

 در همین حین گارسون رسید و نگاه سوالی اش رو بین ما دوران داد.

جهان باز شد همون جهان جدی. دوباره روی صندلی نشست و نگاه معنا  

 با دست به صندلی اشاره کرد.  انداخت،داری بهم 

ها رو روی میز چید و رو به  گارسون سفارش  ش شدم و نشستم.امطیع 

 جهان گفت: 

 ی ندارین قربان؟اامر دیگه -

 تونی بری.می  ،نه -

دوباره نگاهش رو سمت من سر داد و با جدیتی که   جوان،با رفتن پسر 

 اصال انتظارش رو نداشتن گفت: 

 دی؟ چیه که می گونهاین اداهای بچه -

 پوزخند زدم و گفتم: 
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 دی؟!و مقصر جلوه میر لن داری منا -

چون خواستی سر از کار من در بیاری و من  ، معلومه که مقصر تویی -

 عصبانی شدی! نذاشتم،

دو نفر  ، جای من بذارای تو نیستم! دوما خودتو هاول من فضول کار -

اونم که   دیگه،ا یکی عگس گرفتی فرستادی بر بهمون،اونطوری زل زدن 

یه موقعی  یه لحظه جدی!، یه لحظه شادی  ای عجیب غریبت! هاز رفتار

 چند لحظه بعدش پرحرف! ، کم حرفی

هاش یه تای ابروش رو بال برد و فنجان قهوه رو برداشت و به لب 

 تر کرد:نزدیک

ام هاگه رفتار شی.حواست جمعِ ولی زیادی داری حساس می خوبه! -

 برای  دیگه،پیش تو یه جور دیگه اس و پیش گارسون و بقیه یه جور 

دوست ندارم جدیتی که توی  اینه که اکثرا اینجا برای سر زدن میام!

 دارم زیر سوال بره. هام کار

 سر زدن؟  برای یعنی چی  -

 اش رو مزمزه کرد و گفت: قهوه 

بعضی   منم ای اینجاس؟هدونستی داییت یکی از صاحب یعنی تو نمی  -

،  مه ا هدم ببینم کار و بار در چه حالِ. در مورد اون مردمواها می موقع 
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 باید بگم دوست و دشمن زیادِ. 

خواستم در پستوی نگاهش اثری از  انگار که میردم؛ مشکوک نگاهش ک

اش رو  قهوه  نگاهم،بدون توجه به بودم. اما اصال موفق ن  کنم،دروغ پیدا 

 حرکت از جاش بلند شد. لجرعه سرکشید و با یه 

 تیز نگاهم کرد: پوشه.دیدم داره اورکتش رو می  اومدم،زود به خودم 

 نمیای؟ -

 روی میز رو نگاه کردم:

 این همه سفارش دادی دستتم بهشون نخورد!  -

 تا چیز بخرم. چندباید یه  بال،ی اشتهام رو کور کردی! بریم طبقه -

ی خبری از مردهای میز گوشه؛ سرم رو تکان دادم و از جام بلند شدم

هم به   ی کافه بیرون رفت و من جلوتر از من از محوطه سالن نبود.

 رفتم. اما با فاصله ازش راه می دنبالش،

هام رو توی جیبم فرو کرده بودم و سرم رو پایین  طبق عادت دست

خودمم از این جور اداها زیاد  ؛م شده بودمانداخته بودم.غرق در افکار

کردن و منم زیاد تعقیب می ، دم. صدقه سری کار پر درآمد پدرمدیده بو

پس   لرزوندن؛میدلش رو  پدرم،هام به هرازگاهی ام با فرستادن عکس 

 در مورد رفتارش هم... گفت راست می  احتمال 
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به ود. جلوی یکی از مغازه ها ایستاده ب گرفتم،ایستادم و سرم رو بال 

 زدم؛ رخش زل نیم 

نه بابا! اگه اینطوری بود که دایی و آتیال ، بیمار روانی چیزِی! اهشاید 

 کردن به امون خدا!ولش نمی

 برای اصال چرا اون عکسه رو فرستاد  مطمئنم!، لنگهیه جای کار می

 نگاه؟ 

 "بسه دیگه! کنن!   فضولتخاک تو سر ، اه" به خودم تشر زدم:

دادند رو از می  سعی کردم تمام افکار مزخرفی رو که تو سرم جولن

با  ود. ساعت فروشی بی  ؛ مغازه ش ایستادمخودم دور کنم. رفتم و کنار 

چه زنانه و چه  ، عاشق ساعت بودم کردم؛می ها نگاه ذوق به ساعت 

 مردانه!

 به نظرت اون بند چرمیه بهتره یا اونی که برند)...(؟ -

  تم.گفت چشم دوخهایی که میلبم رو جمع کردم و متفکرانه به ساعت 

 نشستن. نمی دلماما زیاد به  بودن،خوب 

 اس خیلی بهتره! به نظرم اون اسپرته که اون گوشه -

 ی ویترین اشاره کردم.و با انگشت به گوشه

اما   باشه،کردم تنها نقطه قوتت همون زبون تندت فکر می نه خوبه!  -
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 تم بدک نیس! بینم سلیقه می 

اجازه   تونست بفهمه.هرکسی می  این رو داد!لحنش بوی دلخوری می

به خیال اینکه کار داره به دنبالش  مغازه رفت؛ نداد تا جوابی بدم و داخل 

 برگشت.  دستشچند دقیقه بعد با دوتا پاکت توی ، نرفتم

 بریم.  خب، -

 دوتا خریدی؟  -

 همیشه انقد کنجکاوی؟  -

دونستم کمی فضول تشریف  خودمم می  لب پایینم رو به دندون گرفتم! 

 دارم و از این عادتم بیزار بودم! 

 همین کنجکاوی که جهان گفت از صدتا فضول گفتنش بدتر بود! 

 زیر لب گفتم: 

 وگرنه همین پرسیدم!  برای  راحتم،ببخشید! چون من خودم با همه  -

 اصال به من چه؟! 

هم عصبانی شده بودم   ؛بار من جلوتر از اون راه افتادمپا تند کردم و این

 الت کشیدم. و هم کمی خج

سوار پله  رسوند، خودش رو بهم  شنیدم.های سریعش رو میصدای قدم
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 ای گفت: با تک سرفه شدیم.برقی 

 منظور خاصی نداشتم!  -

برای   نداشتم،چنان بهم برخورده بود که حتی حال کلکل کردن را هم 

 همین فقط گفتم:

 مهم نیست! به دل نگرفتم.  -

 باشه.  -

لبم رو از داخل به   نگم،برای اینکه چیزی  نداشتم!دیگه انتظار باشه رو 

 ! گرفتمدندان 

 های لباس فروشی.ی بال پر بود از مغازهطبقه 

تر ها و مانتوهایی بود که در نظرم یکی از یکی خوشگلنگاهم به هودی 

 بود! 

هاشم  های این پاساژ بودم که حتی به لباس مردونهانقدر عاشق لباس

 چشم داشتم! 

کنی یه دست کت و   کمکمتونی می  تولد دعوتم.به یه جشن   هفته این -

 شلوار مشتی بخرم؟

 باز شد همان جهان خوش سر زبون.

 به نیمرخش خیره شدم: 
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 چرا که نه!  -

اش به  نصف دیگهشلوار، ی بزرگی شدیم که نصفش به کت و وارد مغازه

 های اسپرت و نیمِ اسپرت اختصاص داده شده بودن.  لباس

هام رو به هم زدم و ذوق دستبا  کشید،مه چیز از یادم پر یک آن ه 

 گفتم: 

 ات کنیم؟ تولد آمادهی تونیم برابریم ببینیم می  چه خبره!  ببین -

اون رفتم، ی سالن امان جواب دادن بهش ندادم و به سمت مانکن گوشه

 رو با کمک فروشنده تنها گذاشتم.

قبال هم با بهراد ؛ کردمشلوارها رو نگاه می ی کت و با حوصله دانه به دانه

 خریدیم!اومد و باهم براش لباس میاز این کارها داشتیم. اون می 

خوام یا حداقل مجلسی می  خوام،میپرسیدی اسپرت کاش حداقل می -

 یه چیزی که دلم گرم شه نظر خودمم برات مهمه! 

و که با هر پرتو ای رنگی رام رو قورت دادم و درحالی که کت سرمه خنده 

 زد رو لمس کردم و گفتم:خیلی کم برق می  نور،

دیروز  ای امروز و هبه یه مقایسه کوچولو بین لباس سخت،این که زیاد  -

شه فهمید که دنبال یه چیز می  کافه،ومدی ااون موقع هایی که می و 
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تیپ   نه کال اسپرت! پوشی،می هیچ وقت نه کال رسمی   نیمه اسپرتی!

 نداری. ام که لش

 کرد،می ای که با لبخند تخسی بهم نگاه  بهش نگاه کردم و به چهره 

چشمک زدم و در عین حال از فروشنده خواستم که چند تا کت اسپرتی  

 رو که انتخاب کرده بودم رو به جهان بده. 

های مردانه رفتم و چند  بعد از رفتنش به سمت لباسرفت.  به اتاق پرو ر

دادم تا  رفتم،کردم و به سمت اتاق پرو  تا شلوار کتان هم انتخاب

 امتحان کنه. 

 روی مبل چرمی سیاه رنگ جلوی اتاق نشستم. 

 بعد از چند دقیقه در اتاقک باز شد و قامت بلند و بالش نمایان شد.

ش  ن کت سرمه ای رنگ و لباس و شلوار سیاه پوشیده بود. لغرتر نشو

 داد و از طرفی هم زیادی تیره بود. می 

 چطوره؟ -

 ابرویی بال انداختم: 

ی هااین برا تولد اِکسی خوبه که هنوز عاشقشی. قشنگ رنگ نوچ! -

 برو عوض کن. ، زنن تو چشمسیاه می 

 ولی خوبه ها!  -
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 آفرین!  جهان،برو  -

دستی به سر و گردنش کشید و زیر لب چیزی زمزمه کرد و دوباره راهی 

 اتاقک پرو شد.

 مد. بعد از چند دقیقه دوباره او

 تر بود.این بار رضایت بخش

کت بلیزر قهوه ای روشن و شلوار جین   ی سفید رنگ،پیرهن مردانه 

 مشکی. 

بلند شدم و به سمتش قدم   جایمبا رضایت سری تکان دادم و از 

 برداشتم. 

فقط ساعت یادت  ساده؛ لباسم که  درمیاری،این بهتره. اونجا کتت رو  -

 شه!عالی می  راستت،  یه چهارتا دستبندم بنداز دست، نره

 گفت: ، بستهای کت رو می حینی که دکمه 

 واقعا خوبه؟  -

ی در کشویی آستینش رو گرفتم و به عقب برگردوندمش تا تو آیینه 

حینی که خودم هم از آیینه   اتاقک پرو خودش رو بیشتر برانداز کنه.

 گفتم:  کردم،می بهش نگاه 

 خوبه دیگه. ؛ اسپرتیکمم ، یکم رسمیِ به نظر من که اوکیِ. -
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با حرکت آنی   ی پیراهنش افتاد که تا ته بسته بود.از آیینه چشمم به یقه

اش بردم تا دکمه از لباس سفید  جلوش ایستادم و دستم رو به سمت یقه 

 رو رو هوا گرفت.  دستممچ  کنم؛رنگش رو باز 

 اخم کرده بود:  با بهت سرم رو بال گرفتم.

 کنی؟ چرا همچین می -

 تونم انجامش بدم. می خودم -

 کشیدم: دستش بیرونپوزخندی زدم و دستم رو از 

 هرطور راحتی!  -

سنگینی نگاهش   اصال حواسم نبود که چیکار کردم! اومدم،تازه به خودم 

با  ، اش کنمسرم رو پایین انداختم و بدون اینکه نگاه  کردم.رو حس می

 های کوچک کنار رفتم. قدم

پس   اش شدم.تازه متوجه جای زخم روی سینه ، اشبا بازکردن دو دکمه

 برای همین بود که اخم کرد!

 ش کرد.ااش کشید و مرتب دست به یقه 

 دارم.و برمیر س همین پ -

 سری تکان دادم و ازش دور شدم. رفت تا لباسش رو تعویض کنه و من 

 هم از مغازه بیرون رفتم. 
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که لباس پرزرق و اطراف سالن چشم گرداندم  بود،تر شده پاساژ خلوت

 ش جلب کرد.م رو به خودارویی توجهی روبهبرقی پشت ویترین مغازه 

حتی نفهمیدم کی جلوی مغازه ایستادم و دارم با حیرت بهش نگاهش  

 کنم! می 

یقه قایقی باز داشت و با مروارید   رنگ،یه لباس دو تیکه که پیراهن کرم  

تر از ندیش کمی پایینو نگین مزین شده بودند و دامن مدل ماهی که بل

 زانو بود. 

بر اینکه  اما عالوه  بخرمش،خواست خیلی دلم میودم؛ محو تماشاش ب

 اش رو نداشتم، به این فکر کردم که اصال کجا قراره بپوشمش؟! بودجه

 به خودم اومدم.  شد،ام زده ی خفیفی که با شانه به ضربه 

 . نیم نگاهی به همان لباس انداخت و گفت: جهان بود

 اومده؟  خوشتازش  -

 سرم رو به طرفین تکان دادم:

 بریم؟ کردم.فقط داشتم نگاش می ، نه -

 خوری؟شام نمی  -

اما سرم رو  بودم،ام چیزی نخورده ام بود و توی کافه با اینکه خیلی گشنه

 ی نه تکان دادم. به نشانه 
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 گفت:  کرد،چشم ریز 

 خوای؟ می مطمئنی شام ن اهل تعارف معارف که به نظر نمیای! -

 لبخندی گوشهی لبم جاخوش کرد:

 باشه برا یه وقت دیگه.  کنم،نمی معلومه که تعارف  -

دوست داشتم هرچه زودتر به  باشه ای گفت و به سمت پله برقی رفتیم.

اما دیگه دوست نداشتم جایی باشم که ، خسته نبودم برگردیم.خونه 

 گذشته رو به یادم بیاره. 

ه به این زندگی تبعید شده بودم! این  حتی یک سال هم نشده بود ک

 به آویدی که الن هستم. زمان خیلی کم بود برای عادت کردن،

**** 

 وارد حیاط سوت و کورشدیم. کردم،کلید رو به در انداختم وبازش 

 پچ کنان پرسیدم:-پچ پشت سرم جهان در رو بست.

 شون تموم شده؟ها ه نظرت حرفب -

 تموم شده باشه. تا الن باید ، دونمنمی  -

ی سرد در رو گرفتم و به آرامی به  های ایوان بال رفتم و دستگیرهاز پله

 سمت پایین کشیدم. 

باعث    بود،های خونه روشن بودند. بوی غذایی که تو خونه پیچیده چراغ
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 تعجبم شد. 

 وارد خانه شدم و به سمت پذیرایی رفتم. 

چه برسد به  کنم، ر تونستم باودیدم رو حتی نمیمنظره ای رو که می 

 اینکه درکش کنم! 

کردم که کنار هم  ای گرد شده به دایی و آقاجون نگاه می هبا چشم

 زدند.نشسته بودند و حرف می 

جهان با   با تعجب به هم نگاه کردیم. کردم؛حضور جهان رو کنارم حس 

 طوری که فقط من بشنوم گفت: ، ای تن صدای کنترل شده 

 کنن؟!چه زود همدیگه رو بخشیدن!ینا الن دارن چیکار می ا -

الن شدن  ساعت قبل که داد و بیداد بود؛ چندتا  تونم باور کنم!نمی  -

 جی باجی؟! -جی

 جی چی؟-جی -

 چپ نگاهش کردم: -چپ

 وقت گیر آوردی؟! -

 دوباره گفتم:  نشست،دوباره نگاه متعجبم روی آقاجون و دایی 

 خوابم یا بیدار!الن نیاز به یه ضربه دارم که ببینم  -

با عصبانیت به جهانی    شد.صورتم مچاله  پیچید، با دردی که توی بازوم 
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 کرد:نمایی نگاهم می لبخند دندان شیطنت،نگاه کردم که با  

 ام بزنم! یکی دیگه  تونممیاگه بخوای  -

روی بازم گذاشتم و درحالی که ماساژش  مشتش،دستم رو روی جای 

 بهش توپیدم:  دادم،می 

 شیِ بی مزه! وح -

 و لگدی به پاش زدم که مطمئنا هیچ اثری روی هیکل قناسش نداشت! 

 

 ها؟!اومدین بچه -

ی مامان جون، دایی و آقا جون هم متوجه حضور ما  با گفتن این جمله

 مامان جون نزدیک تر اومد و جهان رو به آغوش کشید: شدند.

 خسته نباشی پسر گلم!  -

کردم به جهانی که با دو متر قد و اون  نگاه میفقط ! فتاده بودفکم زمین ا

 تو آغوش مامان جون بود.  هیکل،

ی جدی خودش رو از آغوش مامان جون جدا کرد و ممنون زیر  با قیافه 

اما مامان جون موضع خودش رو حفظ کرد و با همان ، لبی گفت

 مهربانی قبل گفت: 

یه  اتاق، ین تو بذارتون رو وسایل تا  حاظره،یه نیم ساعت دیگه شام  -
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 چایی دم کنم. 

 و بعد به سمت آشپزخانه رفت... 

 زیر لب غر زدم:

 و انگار اصال ندید! به جهنم! ر من  زکی! -

همین که شالم رو از سرم  بستم؛به اتاقم رفتم و در رو پشت سرم 

 ای به در خورد. تقه ، برداشتم

 بله؟ -

 تونم بیام تو؟می  -

 با خنده گفتم: 

 بیا تو!  جنتلمن،بابا  -

 های خرید رو کنار در انداخت و گفت: باز کرد و پاکت در رو  با خنده 

 دارم. موقع رفتن برشون می  اینجا،اینا بمونه -

 سری به معنی باشه تکان دادم.

 به سمت کمد رفتم و گفتم: آوردم، درمی حینی که کت جینم رو از تنم 

ن همه کدورت  خه چطور ممکنه اوآ یعنی الن همه چی اوکیِ اوکیِ؟ -

 تموم شه؟! سه ساعته   ی مکالمهتو یه 

رو روی رانش  هاش رنجحال روی تخت نشسته بود و . به سمتش برگشتم
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 اش گرفته بود.هگذاشته بود و سرش رو مابین دست

 با صدای خفه ای گفت: 

اما من که حس خوبی به این آشتی کنون   باشه،فک نکنم تموم شده   -

 ندارم! 

 برا چی؟ -

 قی کشید و سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد:نفس عمی

 تو باز کنجکاو شدی؟ -

 اخم کردم:

 ا! هزنمتزهرمار! تو باز به من گفتی فضول؟ دفعه بعد می  -

 و به سمت بال برد و با لودگی گفت: ر اشهدست

 ترسم!می  توروخدا،وای نگو  -

 خنده گفتم:  میون اداهاش وادارم کرد که بخندم! 

 بیشعوری!خیلی  -

برای یک لحظه محو تماشاش شدم و همون لحظه بود که حس    خندید...

کردم چقدر خوش شانس بودم که حداقل همچین آدمی جلو راهم سبز  

 شده! 

کمی دست و پام ،گ؛ سر به زیر شدم  کرد.اش غافلگیرم با نگاه ناگهانی 
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 خواستم فکر کنه که عاشق دلباخته شدم! نمی کردم،رو گم 

 کنی؟! طوری نگام می چرا اون -

 و بال کشیدم و با لبخند گفتم: ر سرم

 هیچی!  -

 دارش گفتم: توجه به نگاهش خیره و معنا بی 

 خوای بری پیش آقاجون اینا؟!نمی  -

 ای بال انداخت: بی خیال شانه 

 کال آدم اجتماعی نیستم! ، من زیاد اهل معاشرت نیستم -

دست به   کردم،بال دادم و از بال به پایین براندازش  رو یه تای ابروم

 سینه گفتم: 

 کامال مشخصه! ، بله -

خوای بگی  نگاه بال به پایین چی بود الن؟! یعنی می  این  !اوهوووهو ا -

 واقعا که!  گم؟!من دروغ می 

 ای به خدا!دیوونه -

 گفتن!  هاخیلیتا الن  -

 خیلی شل مغزی! بگم،تر و متفاوتر پس بذار من برا خودم -

ای بال انداختم و متقابال  شانه ندید، ای گرد شده نگاهم کرد و خهبا چشم
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 خندیدم!

 ی اتاق گذاشته بودم.ناگهان چشمم به لپ تاپم افتاد که همونجا گوشه 

 لبخند از لبم رخت بست.  داده بودن؟ رو یعنی جوابم

تخت کمی بافاصله  پسورد رو زدم و روی ردم؛ به سمتش رفتم و بازش ک

 از جهان نشستم. 

 کردم.اش رو به راحتی حس می سنگینی نگاه 

 اتفاق بدی افتاده؟! -

داد که با اش نشان می اما با لحن جدی  باشه، انتظار داشتم متعجب 

 ام فقط نگران شده.حرکت ناگهانی 

دایرکتم پر  ردم؛ سرم رو به طرفین تکان دادم و با استرس برنامه رو باز ک

 های خوانده نشده! ود از پیام شده ب

های زلفا رو اول پیام  بودند.هر سه نفر جوابم رو داده  پس جواب دادن...

از  خر فقط گله بود از نامردی من!آ پیام هایی که از اول تا ؛ باز کردم

 تونستم بفهمم چقدر از دستم عصبانیِ. می؛  خبرش گذاشته بودماینکه بی 

هایی که بوی  شکایت و گالیه ن،بودهای هویار هم همینطور  پیام 

 چرا نبودم؟کنم؟! ی اینکه کجام و چیکار م دادند.عصبانیت و دلخوری می

هام اش اشک چشمکه نتیجه انگیزی گلوم رو به بازی گرفت... بغض نفرت
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هام بیرون جهید و  لجوجانه از چشم، بود که با باز کردن پیام امیر

 هام رو خیس کرد... گونه 

 بدون عصبانیت نوشته بود: ، بدون گالیهامیر بود که  

 ببخشید اگه پیشت نیستم. مشکالتت هنوز دور و ورتن؟ ،  نگرانتم -

 ام کشیدم.پشت دستم رو روی گونه

گوش و روحم رو نوازش کرد و غم تو دلم رو  جهان،طنین صدای 

 بیدارتر.

 شده؟ کسی بهت چیزی گفته؟! چی -

و  به صفحه لپ تاپ زل زد بپرسه،ی او بعد بدون اینکه چیز دیگه

 پرسید: 

 بهرادِ؟!زاحمته؟! کنه؟ ماذیتت می  -

روی صورتم جاخوش هام دست   بگیرم،دیگه نتونستم جلوی خودم رو 

بی    کنم.خواستم کسی بفهمه گریه می نمی؛ صدا اشک ریختمی کردند و ب

دونستم برای چی دارم گریه هم نمی  حتی خودم، کردمهق می -صدا هق

 کنم! می 

 مابین گریه هام بود که حس کردم به آغوش کشیده شدم... 

 حتی سردی عطر جهان هم تاثیری روی آتیش درونم نداشت... 
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، کردمکردم و نوازش دست جهان رو روی موهام حس می من گریه می 

 حسی که خیلی وقت بود بهش نیاز داشتم. 

 زیرلب نالیدم: 

 باشه.ش خواب اهکاش هم -

  -آروم باش خانومی، آروم.  

برای حس عجیبی   هام وغم ای آغوشش رو ماوا کردم... برای چند لحظه

 فشرد.که قلبم رو می 

تکان خفیفی  سعی کردم به خودم مسلط باشم.؛ نفس عمیقی کشیدم

خودم رو از آغوشش جدا کردم و  تر شد.خوردم که حلقه دستش شل 

هام رو پاک کشیدم و اشکمیهام رو زیر چشمم درحالی که سر انگشت 

 ای گفتم: با صدای گرفته کردم،می 

 خوب!، من خوبم -

 تر کردم و گفتم: ای صدام رو صاف تر نشستم و با تک سرفه صاف 

 شه بری بیرون؟ می  -

با تردید نگاهم کرد ولی در نهایت به آرامی سری تکان داد و از اتاق 

 بیرون رفت. 

 تاپ نگاهی انداختم و شروع کردم به جواب دادن.دوباره با صفحه لپ

 دادم،جواب هرسه تاشون رو دادم و تقریبا همه چیز رو بهشون توضیح 
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 کردم.اینکه کجا بودم و چیکار می 

در کسری از  آنالین بود.؛ سین خورد  ادم،فرستهمین که پیام امیر رو 

 ثانیه شروع کرد به تایپ کردن.

 
خوام بهت  می  خداروشکر حداقل کسایی رو داری که پیششون بمونی. -

 اتشماره گیره!ها آروم نمیدلم با این چت کردن ببینمت،زنگ بزنم و  

 و بفرس برام.ر

 ام رو براش فرستادم و با تعلل گفتم: شماره

بعدا بهت پیام  ، مامان جونم مهمون داره؛ تونم جواب بدمه! نمی الن ن -

 دم.می 

 تاپ رو بستم. دیگه منتظر جوابش نموندم و لپ 

با فکر اینکه باز نتونستم خودم رو کنترل کنم و پیش جهان زیر گریه 

 کردم.خودم رو سرزنش می زدم، 

م بازتر ای آب خوردم تا راه صداجرعه برداشتم، م رو تبطری آب کنار تخ

 گیره. صدامم می  کنم،می  دونستم وقتی گریهمی  بشه؛

از اتاقم خارج شدم و به   در بطری رو بستم و پرتش کردم رو تخت.

بوی خوش قورمه سبزی فضای خونه رو پر کرده   سمت آشپزخانه رفتم.

 بود.

وارد آشپزخانه شدم و درحالی که سبد کاهو رو از دست مامان جون 
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 طعنه زنان گفتم:  گرفتم،می 

 
شه دل کهنه می  بازار،که اومد به  نو ا! نگو نفهمیدم! هتحویلم نگرفتی  -

 آزار! 

 دلخورش،صدای ، صندلی میز غذاخوری رو کشیدم و نشستم پشتش 

 دلم رو آب کرد: 

 
وگرنه تو عزیز  ا گذشته به این خونواده!هزدونی چه چینگو مادر! نمی  -

 ی منی!دردونه

 
 با کنجکاوی پرسیدم:  کاهوها،شروع کردم به خرد کردن 

 
 ایی گذشته؟ هچه چیز -

 
مهم اینه الن دیگه  داری آخه؟!کارها ول کن مادر چیکار به این  -

 شکرت خدایا!  ام کنار همن.خانواده

 
 بهم؟!گه کفرم دراومده بود! چرا نمی

ی خورشتش رفت و خودش رو  به سمت قابلمه  عصبیم،بی توجه به نگاه  

 مشغول آماده کردن ظرف و ظروف شام کرد. 

  هولکی،ها و خیار و گوجه رو خرد کردم و یه سالد هول تند تند هویج 
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 اما با یه تزئین خیلی خوشگل درست کردم. 

بود و میز غذاخوری چهارنفری  ی شام.شروع کردم به چیدن سفره 

 شد رو اون بشینیم. نمی

چیدم که جهان هم از طرف دیگه سفره شروع رو می هاداشتم بشقاب 

 ها. کرد به گذاشتن قاشق

 همه دور سفره نشستیم.  چیدیم،با کمک هم سفره رو  حرفی،بدون هیچ 

 رو توی جیب شلوارم گذاشته بودم که ویبره رفت.  گوشیم 

 ناشناسمی که از طرف شماره از جیبم بیرون کشیدمش و به اعالن پیا

 که نوشته بود:  نگاه کردم بود،

 
 بهتر شدی؟ -

 
 پس کیه؟ امیر که نیست.، با تردید پیام رو نگاه کردم

تو تشخیص هویت ارسال کننده پیام گیر کرده بودم که دوباره یکی 

 دیگه اومد:

 خه خنگی دختر! جهانم! آچقد تو  -

بهش  ام رو شماره  بود؟ من که برداشته  من رووا رفتم! این کی شماره 

 نداده بودم! 

ام رو آورده که دوباره یه پیام دیگه دست بردم تا تایپ کنم از کجا شماره

 اومد:
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 گرفتم، براو از شایان ر شماره ات اون شبی که از کافه زدی بیرون، -

 کنم.   اینکه پیدات 

 نشسته بود. روم و بلند کردم و نگاهم رو به سمتش گرفتم که روبهر سرم

 و بال دادم و طوری که فقط خودش بشنوه گفتم: ر  یه تای ابروم

 م که بلدی!ه ماشاهلل ذهن خونی -

گذاشت کنار و در کرد، لبخند کجی زد و صفحه گوشی رو خاموش 

 جوابم با تن صدای پایینی گفت: 

 گواه حال خوبته!  درازت،زبون  -

 هام رو با حرص به هم فشردم.لب

تونست بشینه و میز عسلی رو جلوش  ا اینکه آقاجون نمیسر سفره شام ب

زد و داد و حرف میاب قرار میطاما باز هم دایی رو خ بودیم،گذاشته 

 شان کنم. تونستم نگاهتر فقط می جب من لحظه به لحظه متع

جواب خواهند موند و هیچکس جواب هام همه بی دونستم سوالمی 

 ده.درست حسابی بهم نمی 

خودم  جون،رغم اصرار مامان ها رو جمع کردم و علیظرف  ،شامبعد از 

 . شروع کردم به ظرف شستن 

 هر چهار نفر تو پذیرایی نشسته بودند. 

در   کشیدم،می ها ها حینی که اسفنج رو روی بشقابنآبدون توجه به 

 ور بودم.افکارم غوطه
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اما هنوزهم   دارم،کردم که با اینکه الن مثال خانواده به این فکر می 

گن چه اتفاقی افتاده که  انقدر دور که حتی بهم نمی  خیلی ازشون دورم.

 ها از بین رفت؟! یهویی بعد بیست و هفت سال کدورت

به خودم اومدم و به سمت جهانی   دستم،با کشیده شدن بشقاب توی 

 کرد.یستاده بود و نگام می نگاه کردم که کنارم ا

به خودم اومدم و خواستم چیزی بگم که امان نداد و درحالی که سر 

 چرخوند گفت: شیر آب رو به سمت خودش می

 کشی. چهار ساعتِ داری رو همین اسفنج می  -

 و شروع کرد به آبکشی کردن ظرف. 

بدون اینکه  کرد.همیشه بر خالف تصورم عمل می ؛ مبهوت نگاهش کردم

 ش رو به سمتم برگردونِ گفت:سر

 تو خشکشون کن.  کشم،می منم اینا رو آب   بشور،دستت رو  -

مایع    داشتم،چون پوست خشکی  دادم.مطیعانه سرم رو تکان 

 کرد.و اذیتم می  شدمی تر شدن پوستم  شویی باعث خشکظرف

 کردم.گرفتم و خشک میها رو می دانه به دانه ظرف حرفی،بدون هیچ 

دونم چرا همه چیز به یک باره به ذهنم هجوم نمی ؛ هنوز تو فکر بودم 

داد. یعنی امیر بهم پیام فرستاده بود؟ آورده بود و تو مغزم جولن می

وقت نکرده بودم گوشیم رو چک کنم. هویار و زلفا چی شدن؟ تو این  

اش هم داشتن  مغزم معمای دایی و خانوادههنوز ته  ویری،هیری 
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 زدن.چشمک می

آخرین بشقاب رو هم کنار گذاشتم و به سمت جهان پیچیدم که با 

دستمال سفیدش که دیگه فهمیده بودم همیشه به همراه داشت؛ 

 کرد.ش رو خشک میهادست

 ممنون بابت کمکت. -

 زیاد تو فکری. افتاده،راستی اتفاقی  . کنمخواهش می  -

 خیال شانه ای بال انداخت و گفت: بی هاش زل زدم.ا تردید به چشمب

 مهم نیست. ، فقط احساس کردم نیاز داری با کسی حرف بزنی  -

 بدون اینکه منتظر حرفی از جانب من باشه از آشپزخانه بیرون رفت. 

با ،  اش رو نداشتم که دنبالش برمحوصله؛ و بیرون فوت کردمر نفسم

 کردم بهش برخورده. یبازم احساس م اینکه

ده و نیم شب رو نشان  چشم گرداندم و به ساعت دیواری نگاه کردم؛

 داد.می 

رغبتی به  بالجبار رفتم و کنار مبل تک نفره کنار مامان پری نشستم.

زدن که برام ایی حرف می هچون از چیز،  شون نداشتمنشستن توی جمع

اما   ها،حرفشون جوانی و امثال این از روزهای گذشته  جذابیتی نداشتند.

از طرفی جو سنگینی که نسبت به من   چیزی که برام جالب توجه بود.

آقاجون که حتی سالم خشک و   موند.داشتند از چشمم دور نمی

 زد.داد و مامان جون هم زیاد باهام حرف نمیم بهم نمیهخالی
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روابط باز شده با  ها رو زدم به پای هیجانی که از ی این حالتولی همه

 پسرشون داشتن. 

 ترین حالت ممکن از جمع جیم شدم و به اتاقم رفتم.به نامحسوس

 خواستم تا با امیر حرف بزنم. صبرانه می نبود و بی  دلمدل تو 

همین   خواهر،من نه برادر داشتم و نه  دلم براش خیلی تنگ شده بود. 

م خواهر و برادر  شاید حک، نه تنها حکم دوست  سه نفری که دورم بودند

 رو داشتند. 

 ام رو بستم. هروی تختم دراز کشیدم و چشم

تو روزهای ، ور شدمو طبق معمول هرشب این روزهای کذایی غوطه

ام گرم شدند و نفهمیدم هکم پشت چشم-کم گذشته و آینده و حال... 

 که چطور به خواب رفتم. 

*** 

 بگیرم... ی گوشیم تونستم نگاهم رو از صفحهحتی نمی 

اش رو به  امیر هم بدون هیچ حرفی با همان چشمانی که مهربانی ذاتی 

اش گذاشته بود و نگاهم دستش رو زیر چونه کشیدند،می رخ همه 

 آوردم. گاهی حرف کم می ،  ها سخت بودبرای من که ادای جمله کرد.می 

نداشتم و همون یک   چکید،کنترلی بر روی اشکی که لجوجانه از چشمم 

 صدای معترض امیر رو بلند کرد: قطره
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 ای تو یکی نمیاد! هگریه به چشم گریه نکن!  -

 آه کشیدم...  اشک،ما بین غم و 

 تو که نامرد نبودی! دونی مردیم و زنده شدیم؟می کجا بودی دختر؟ -

این بود   ؟این بود مرام زدی،می تو که همیشه دم از مرام و معرفت 

 رسمش بی انصاف؟!

ل کاغذی روی عسلی جلوی مبل رو برداشتم و زیر  خم شدم و دستما

 ای گفتم: با صدای گرفته  م کشیدم.هاچشم

 از تو از هویار از زلفا.  ام امیر!شرمنده  -

با کیا زندگی   به جاش از خودت برام بگو. کجایی؟ رو!ا هنگو این حرف  -

شنیدم تازگیا مریمم اذیتت کرده و اون بهراد سگ مصبم طرف  کنی؟می 

 و گرفته!ر اون

 پیش دستی کرد و قبل من گفت: ردم. با ابروهای بال پریده نگاهش ک

ولی خوب کاری   من همه جا چشم و گوش دارم! دونیمیخودت که  -

 ناز شصتت دختر!  زدیش،کردی 

 خندیدم... 

 زر ندارما!-کنه برا من!من حوصله زرزر می -بابا! زر بخند  آ باریکال! -

نتونستم جلو  دیگه گفت،میره مریم زیاد شر و ور آ خیلی بیشعوری!... -
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 یکم ادبش کردم!   بگیرم، رو خودم

 دونه با چه حال و روزی برگشته پیش مامان جونش! خدا می -

 ای صدام رو صاف کردم:با تک سرفه

سنگ  برا مامان بزرگ و آقاجونم. ها،برا خودم نه  نگرانم دردسرشه. -

 دونی که دست و بالشون بازِ.می  پاشون،بندازن جلو 

،  مریم فقط هارت و پورت داره تونه بکنه.کاری نمی، بابا غلط کردن -

 !وراونور بابا جونشم که این؛ مامانش که یا تو آرایشگاهه یا تو مهمونی

 و! ر پدرزن سابقم بینمش،میگاهی این دور و برا زاتفاقا هر

 زدم زیر خنده:

خوبه فقط در حد  دیوونه،م چیکارت کنه پدر زن سابق؟! خدا بگ -

 آشنایی بودینا! 

 اعتنایی گفت: ای کرد و با بی ن قروچهنداد

یه  خدا!بالیی موند که سر من نیاره؟! وای وای   همونشم زیاد بود! -

 . شنو که خاطرات پاک ر ریست فکتوری بزن این مغز من

 میره! ریسته رو بزنه که همه چی از یادت ، عنتر جان -

 اینم حرفیه! خب،آره  -

 خل و چلی به خدا! -
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  کس خونه نیست؟)مخلص شما(. راستی هیچ موخلیصی شوما! -

 تنهایی؟

 رفتن بیرون. نیستن،خونه  آره، -

 تو رو چرا نبردن؟  -

 این مدت اخالق اطرافیان به کل با من تغییر کرده بود. پوزخندی زدم...

کینه ، هفت سال پیداش شدهداییم بعد بیست و اش مفصله، ه قص -

دارن باهم وقت   النم ای این همه سال رو یه شبه شست برد!هکدورت

 های گذشته. به جبران سال  کنن، می گذرونی 

 تای ابروش رو بال داد و گفت: 

 با عقل جور در نمیاد! ی بیست و هفت ساله؟!کینه به؟ یه ش -

حتی بهم  ، شهببینم چی می منتظرم   وال با عقل منم جور در نمیاد. -

 گن قضیه چیه.نمی

 فهمی. بالخره می ، مونهخیال ماه که پشت ابر نمی بی  -

شه میمغزم داره منفجر   ی فهمیدنشم ندارم!هرچند حوصله، اوهوم -

اولش بابامه واقعا چرا   ور میره.ور اونیه عالمه سوالِ که تو ذهنم این میر.ا

 رفت؟!

خودنمایی کردن که از  خم خفیفی مابین ابروهاشا بابام،با آوردن اسم 
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 با تعلل گفت:  چشمم دور نموند.

چرا   تو الن یه زندگی دیگه داری آوید.. ولش کن توام  رفتِ که رفتِ! -

این   کنی که تهش با یه تلخی تموم شای میو مشغول گذشته ر  خودت

 ی؟ آر و دوباره به یادش می  خری می تلخی رو به جون 

لی موهام فرو بردم و از فرط کالفه دستم رو لبه  گفت. راست می 

 هام رو بستم. چشم  عصبانیت،

ی گوشی  هام به سمت صفحه چشم به خودم اومدم. در،با آمدن صدای 

 سوق دادم:

مواظب  ،  گیرمبازم باهات تماس می مامان پری برگشته.،  من باید برم -

 خودت باش. 

 فعال.، خبرم نذاربازم بی  طور.م همین ه تو -

خش -رو روی تخت انداختم. صدای خش گوشیمتماس رو قطع کردم و 

از اتاق  داد.خبر از خرید می  ،ومداهای که از آشپزخانه می پالستیک 

 بیرون رفتم و به سمت آشپزخونه پا تند کردم و تو درگاهش ایستادم.

از وسایل سالد تا  پرت رو میز بود.عالمه خرت و یه  حدسم درست بود.

 انواع ترشی. 

 رو تو هم قفل کردم و گفتم:  هامدستبه درگاه در تکیه زدم و 
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 مهمون داریم؟ ،  خسته نباشی -

 گفت:  زد،می حالی که تاش چچادرش رو از سرش باز کرد و در 

 اینا بیان ناهار رو دور هم باشیم!  داییتفردا قراره ، آره  سالمت باشی. -

 آقاجون نیست؟ آهان. -

 با مرتضی رفتن یه دوری بزنن.   ،نه -

عادت نداشتم اینطور  کردن،می های کوتاه و مختصرش اذیتم جواب

 هام رو با زبان تر کردم و پرسیدم: لب . بینمش ب

 من کاری کردم؟! اتفاقی افتاده؟ مامان جون. -

بدون اینکه نیم نگاهی به من   داشت،برمیرو ها میوه حینی که پالستیک 

 بندازه گفت: 

 چه اتفاقی؟ دخترم،نه  -

کنی؟! حتی نگامم پس چرا یه چند روزه با من اینطوری رفتار می  -

 کنی! نمی

بدون تغییر در لحنش  ، شستها رو می پشتش به من بود و داشت میوه 

 گفت: 

 میرم مرتضی و اش،همها چیه دخترم؟ یه چند روزِ که هاین حرف -

  ماشاهلل،ماشاهلل هزار  مونه!شون مثل قصر می اخونه  بینم.اش رو میعپسر
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اما مثل   نیست، آتیال و جهانم با اینکه چند سالِ سایه مادر بال سرشون 

 . موننمیی گل  دسته

ا  فهمیدم. بی بچه نبودم م   کشوند؛بحث رو به فرعیات  ابرویی بال انداختم.

این شرایط اصال  آشپزخانه بیرون رفتم.دلخوری و بدون هیچ حرفی از 

 دونستم باید چیکار کنم... اما نمی  نبود،برام قابل تحمل 

 

*** 

 سر و صداشون تو کل حیاط پیچیده بود. 

جهان و آقاجون و دایی و مامان پری درحال بازی منچ بودن و این وسط  

 ای دیگه کرده بودیم.هفقط من و آتیال بودیم که خودمون رو مشغول کار

ی حیاط  ی گوشهآتیال سرگرم بساط کباب بود و من هم روی تخت دیگه

ها رو به سیخ نشسته بودم و با کمترین سرعت ممکن داشتم گوشت 

 کشیدم. می 

دایی از هیچ خوراکی چشم پوشی نکرده بود و حتی بیشتر از چیزی که 

طوری که خریدهای دیروز مامان پری دست  بود،نیاز بود رو خریده 

 سرجاشون باقی موندن. نخورده 

ها رو کنار هم گذاشتم و خواستم از جام بلند بشم تا تعدادی از سیخ
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ببرم و تحویل آتیال بدم که خود آتیال مثل روح جلوم ظاهرشد و باعث  

 شد نیم خیز بمونم و با تعجب نگاهش کنم. 

 اخم کرده بود و انگار این دو خط موازی همدم همیشگی صورتش بودن!

اش رو که به نظرم با انعکاس نور های خاکستری چشم فی،حربدون هیچ 

ها رو با  ازم گرفت و سیخ  تر شده بودند رو،تر و وحشتناکاطراف روشن

پرخاش غیرقابل کتمانی از دستم بیرون کشید و رفت و من رو مات و 

 مبهوت گذاشت. 

ای  خیال شانه بی   داشتم،چون به رفتارهای این چنین و سردش عادت 

بال انداختم و دوباره سر جام نشستم. اینبار خودم رو مشغول بریدن 

 ها کردم.گوجه

ها روی سینی ی سیخ ها رم سیخ کشیدم و نمک زدم و کنار بقیه اون

 گذاشتم. 

گه داشتم دیوونه دی با بی رمقی از جام بلند شدم و از تخت پایین پریدم.

 دید!و نمیر کس من شدم. انگار که هیچمی 

 

 خسته شدی بیا یکم پیش ما بشین!  پسرم،آتیال جان  -
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جون کشیده شد که آتیال رو مخاطب قرار داده  حواسم به سمت مامان 

صدا ازشون دور شدم و هام رو روی هم فشار دادم و بیبود. با حرص لب 

 کردن.نم هم آرومم نمی های سنگی نفس   وارد خونه شدم.

رفتم و مانتو مشکی رنگی رو به تن کشیدم و با   اتاقمبا یه تصمیم آنی به 

رو تکمیل کردم. کیفم رو کیم سیاهی شلوار و شالم تیپ سرتاسر مش

 روی دوشم انداختم و از اتاق خارج شدم. 

 هام رو از جاکفشی برداشتم و پام کردم. از خانه خارج شدم و کتونی 

هام با زمین  صدای برخورد کفش  پریدم،ی ایوان رو سه پله با حرص 

 شون رو به سمتم لغزوند.بالخره توجه

 خوای بری؟! جایی می  مادر،خیرِ   مامان پری:

کردم همونطور که کنار مانتوم رو که کمی خاکی شده بود رو تمیز می

 گفتم: 

 ه کار دارم.آر -

ش تو محیط پیچید با تحکم عمیقبار آقا جون بود که صدای نفس این

 : گفت 

ای که اینجا ری؟ چیزی هست که از جمع خانوادهکجا می  یعنی چی؟! -

 تر باشه؟!نشستن مهم 
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اش زل  ای خاکستری هنیشخندی کنج لبم رقصید و بی محابا به چشم

 زدم:

کردم رفت آقاجون! فکر نمی به! بعد پنج روز صدات داشت یادم میبه  -

 هام حرف بزنی. بازم بخوای با

نگاهم رو به زمین دوختم و تلخیِ حس سمجی رو که توی قلبم ویراژ 

 رفت رو بدون اینکه بخوام به رخ کشیدم: می 

فقط دیگه دارم خفه میشم.  ، کار کردمنمیدونم چی شده. نمیدونم چی -

 بودنم برای همه شده مشکل!  

  لعنتی شد.های من بیشتر از اشک اما سماجت ؛ام پر شده بودندهچشم

 پوزخند زدم: سرم بلند کردم و به آسمون نگاه کردم.

 انگار که نه تقصیر منه نه تقصیر شما انگار که تقصیر خداست.  -

خیالی و یکی با  شون نگاه کردم که یکی با ترحم یکی با بی به جمع

 لبخند تصنعی زدم و گفتم: کرد.تعجب براندازم می

و ول  ر بابام من و قبول کنین.ر تونین مننمیحتی اگه بخواین هم   -

 کرد دیگه از شما چه انتظار؟! 

 دایی معترضانه با صدای بلندی بهم تشر زد:

 تند نرو دختر!  -
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 ی پیشانی زدم و گفتم: دو انگشتم رو به گوشه؛ پوزخند زدم

 تون لذت ببرین. رم از ناهار خانوادگیمن می  -

.  جهان از خونه بیرون زدم گین بدون توجه به اخم غلیظ و نگاه خشم

کیفم رو باز کردم تا ه! بغض داشتم اما دیگه خسته شده بودم از گری

تاکسی بگیرم که چشمم به دستبندی افتاد که   وگوشیم رو بردارم 

کرد! برش داشتم.با دیدنش اخم کردم و ی کیفم خودنمایی میگوشه 

کادوی   سطش.دستبند ظریف طالی سفید با یه جواهر و پوزخندی زدم.

ومد که اکردم دلم نمیتولد بود! مث یه گنج ازش نگهداری می

فروختمش! چرا باید کادوی بهراد رو نگه اما انگار باید می ؛ بفروشمش

 داشتم؟!می 

 آوید خانم!آوید خانم!  -

با خشم  .م گفت تو ام بیا بشین کنارم ه ای که هی! گل بود به سبزه 

ایستادم و به سمت متینی که داشت بهم   .هام رو روی هم فشار دادملب

 شد پیچیدم. تر مینزدیک

از این  ؛ اش هنوز رو لبش بودزد و لبخند محجوبایستاد. نفس نفی می 

 لبخند متنفر بودم!

 چرا واینمیسی؟! -
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ش کردم و یه تای ابروم رو بال زبا جدیت براندا  .حوصله اش رو نداشتم

 : دادم و گفتم

 کاری داری؟! -

خوردم چه رسد به   م جاه قدری گستاخ و سرد بود که خودم لحنم به

تک  متینی که تو عمرش به زور ده کلمه با جنس مونث صحبت کرده! 

 : ای کرد و جدی تر از قبل گفتسرفه

خواستم بهت بگم برای آخر هفته از خاله پری اجازه  می  راستش -

 گرفتیم تا بیایم خواستگاری.

 ش کردم!هام گرد شدند با تعجب نگا هچشم

 چ...چی؟!  -

تونم پا پس بکشم!  خوام و نمیدونم اما نمی می دونم شوکه شدی؟می  -

 خوام!من تو رو می 

 پوزخند زدم و با کالفگی شالم رو جلوتر کشیدم.

 سردی وجودم رو به صدام هدیه کردم و گفتم: 

فکر کردی من از این دختر  تو واقعا با خودت چه فکری کردی؟! -

کشم غش ضعف کنم  د بدیدم؟! الن اومدی بگی پا پس نمی زپرتیای ندی

گم نه بیشتر از خودم به فکر توام! تو به؟! ببین آقا پسر اگه میه بگم ب
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دونی دست رو چه مدل دختری می   دونی از زندگی من؟!چی می 

 گذاشتی؟! 

 هاش رو تر کرد: با دستپاچگی لب 

بودی! داییت پولداره پدرت دونم شما قشر مرفه دونم! به خدا می می  -

پولدار بوده و خیلی زندگی راحتی داشتی اما منم تا حد توانم سعی  

 کنم تو رفاه زندگی کنی! می 

 سوخت! دلم به حالش می  گاهی سوم شخص بودم و گاهی اول شخص!

چی میگی تو برا خودت؟ کی از پول حرف زد؟! دنیاهامون متفاوته  -

 خوام.خوای توام اونی نیستی که من میمتین! من اونی نیستم که تو می 

ا  هتا شبش تو مهمونی حواد که صب خمامانت عروسی رو می

کسی که داره   گذشته؟!کسی که تو قید و بند زندگی سنتی نیست؟

مامان تو همونی    بیرون بیاد؟ دست و پا میزنه تا از باتالقی که توشِ

 حیا؟!نیست که به من گفته بود بی 

 اخم کرد:

 ذارم چیزی بهت بگه! کنم نمی کل مامانمه حلش می اگه مش -

 دیگه عصبی شده بودم صدام بدون اینکه خودم بخوام بالتر رفته بود:

ام دست اون بزرگ شدی.تربیتت به دست اون وفهمی؟ تبابا چرا نمی -
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 بوده! از من به تو نصیحت... 

ی چند قدمی جلوتر رفتم و با سرانگشت اشاره روی قلبش چند ضربه 

 روم زدم: آ

رو  غالف کن این حس لعنتی  اگه ادعا داری که من اینجام بیرونم کن! -

 شر نرسون به من متین!  کشم از این زندگی.که من به حد کافی دارم می

بی توجه به حزن  زد.دو میاش روی صورتم دوهازش فاصله گرفتم چشم

 نگاهش ازش فاصله گرفتم و زیرلب گفتم: 

 خیال من شو!بی  -

با قدم های بلند و پی در پی از متینی که مثل مجسمه خشک شده بود  

 دور شدم.

ی طال فروشی رو که بهراد  سرخیابان سوار تاکسی شدم و آدرس مغازه

 دستبند رو از اونجا خریده بود رو دادم. 

 ام رو بستم. هسرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم

چی؟ دیگه چه کاری از دستم  اش و فروختم بقیه ر خه به فرض که اینآ

 برمیاد؟! 

م  تبا استیصال نفسم رو بیرون فوت کردم و دستبند ظریف رو توی دس 

لرزش   شدم نه؟فشردم.حداقلش از دست یه یادگارِی مسخره خالص می 
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پیاپی گوشیم از امواج افکار خارجم کرد. از جیبم درش آوردم و  

الفه دستی به سر و ک پیام از طرف جهان بود.، اش رو روشن کردمصفحه

کنی؟ کدوم گوری خواد بگه چه غلطی می لبد می  گردنم کشیدم.

ی توبیخ نداشتم برای حوصله ا رو ناراحت کردی؟ههستی؟چرا اون

همین بدون اینکه پیام رو بخونم صفحه رو خاموش کردم و دوباره  

ی ماشین تکیه  ام رو به پنجرهپیشانی  گوشی رو توی جیبم گذاشتم.

 . فارغ از هر فکری چند دقیقه چشم روی هم گذاشتم  دادم و

 رسیدیم خانم!  -

کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده  ، هام رو باز کردمبه آرامی چشم

اما دیگه  ؛طبق معمول یه مکان دیگه پر از خاطرات جور واجور. شدم

ی  ی بزرگی که بین همهبه سمت مغازه .  حوصله ی مرور دوباره نداشتم

ومد پا تند  ای خاصی داشت و بیشتر به چشم میهای اطراف جلوهمغازه

کردم و وارد مغازه شدم. مغازه برای پدر بهراد بود اما فقط اسمش برای  

کردند. همیشه هاش اونجا رو اداره میپدرش بود و بهراد و یکی از شریک

ی وافرشون به ی خدا شلوغ بود و پاتوق زن و مردایی بود که عالقه

 جواهر رو میشد با یه نگاه به سر و وضعشون فهمید.

خرید و به خاطر ومد جواهری می اهرکسی اونجا می  م گرفته بود!اه خند
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طراحی های خاصی که داشتند دیگه امکان نداشت برش گردونه اما من  

 ا اومده بودم تا دستبندم رو بر گردونم! هبرخالف اون

ی جوان با ظاهری آراسته و  ده ای رفتم که فروشنبه سمت ویترین شیشه 

 کت و شلوار مشکی رنگ خیلی مرتب پشتش ایستاده بود. 

 با دیدنم لبخند ملیحی زد و گفت: 

 در خدمتم.   بفرمایین خانم -

 ای میز گذاشتم.متقابال تبسم کردم و دستبند رو روی سطح شیشه

خوام  یعنی می ، خوامشو از اینجا خریده بودم اما نمی ر من این -

 بفروشمش. 

 ام کرد:با ابروهای بال پریده نگاه 

 خواین برش گردونین درسته؟ به عبارتی می  -

من زیاد از اینجا خرید کردم و تا جایی که یادم هست صاحبتون  بله. -

 تاکید دارن اگه زیورآلت اینجا رو خواستیم بفروشیم همینجا بیاریم. 

 نگاه کرد: سری تکان داد و با احتیاط دستبند رو برداشت و 

دونم اون چیزی که گفتین برای این یه دستبند سفارشیِ! نمی -

 کنه یا نه. لطفا چند لحظه منتظر بمونید. هم صدق می  هاسفارشی 

له گرفت و به سمت اتاقک صسرم رو به معنی باشه تکان دادم و از میز فا
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تر شدم و با  با رفتن پسرک چند قدمی به ویترین نزدیک  ته مغازه رفت.

ها رو توش چیده بودند زل  های انگشتری هایی که نمونه ق به جعبهذو

 زدم.

 .خواست همشون رو بردارم و با خودم ببرم دلم می 

 خوش اومدید. سالم خانم.  -

صدای مزاحمی باعث شد سرم رو بلند کنم و به مرد تقریبا مسنی که 

و تر دستبند رو جل دونستم شریک بهراد اینا تو مغازه بود نگاه کنم.می 

 آورد و گفت: 

 و بفروشین؟ر خواین اینشما می  -

 سرم رو تکان دادم و گفتم:  ظاهرا من رو نشناخت.

خوام اس که میدین یه دستبند ساده نمیدونم چرا انقد کشش می  بله. -

 ی دی... کنین برم یه مغازهبفروشمش اگه قبول نمی 

 پرید وسط حرفم: 

منتها جناب ستوده فرموده بودند اگه داریم ما خودمون برش می  نه نه! -

 دونین منظورم اینه که... می  و پس گرفتیم به خودشون بگیم.ر این

 با عصبانیت تیز نگاهش کردم: 

شما نگران نباشین جناب ستوده هیچ مشکلی با فروش این دستبند   -
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 خوامش. گردونم نمیم برش می ه و برا من خریده بود النر این ندارن.

 ی پول خانم رو بدین. آقای سعادت -

ساییدم واقعا چرا باید بهراد الن هام رو روی هم می خشکم زد! دندان

مهم اینه  نکنه اینا بهش زنگ زدند؟ چه اهمیتی داره؟! شد؟!پیداش می 

و  ر کنه انقدر گدا شدم که دارم کادوشاینجاست و الن فکر می 

سمتش بود زیر  رخم به سرم رو به سمت چپ برگردوندم نیم  فروشم!می 

بوی   ی چند قدم از من ایستاده بود.چشمی نگاهش کردم با فاصله 

 رسید. ادکلنش به مشامم می 

 :صدای سعادتی

 م. چشم. خانم الن چکتون رو براتون میار -

  اش ریختم!هچیزی نگفتم و فقط خشم وجودم رو به یه نگاه به چشم

گین شده هام سن نفس ش. زود ازمون فاصله گرفت و رفت سمت اتاق

تا کی اینقد کوچیک   کشیدم؟بودن. تاکی باید این همه خفت می

 شدم؟می 

شدم به جون نفس عمیقی کشیدم طبق معمول موقعی که عصبی می 

از طرفی بهرادی   کندم!و می ر فتادم و پوستش اکناره ی ناخن شصتم می 

که از جاش تکون نمیخورد و بوی ادکلنش که تو محیط پیچیده بود و 
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 کشید! جودش رو به رخم می بیشتر و

ولی بازم  ، م که قرمزی خون ناخنم رو گرفتد جوری پوست ناخنم رو کن

زیرچشمی . کردمبیخیال نشدم و با سماجت بیشتر خودم رو اذیت می

 !اطراف رو پاییدم این مغازه ی کوفتی کی اینقدر خلوت شد؟

قطره  سرم پایین بود و به زخمی که خودم به انگشتم زده بودم و قطره 

تا خواستم سرم رو بلند کنم و دنبال . ومد نگاه کردماخون ازش می

 دستمال کاغذی بگیرم دستمال سفید آشنایی جلوم گرفته شد. 

زود سرم رو بلند کردم و جوری گردنم  . با تردید به دستمال نگاه کردم

های رو به سمت راست چرخوندم که صدای تیریک تیریک استخوان

های جدی و اخمی که  با تعجب زل زدم به چشم . گردنم به گوش رسید

هام بین دو چشمش دو دو  مابین ابروهاش جاخوش کرده بودند! چشم 

 . کردنداش عجیب غرقم می هسیاهی چشم زدند.می 

نزدیک شدن بهراد به من باعث شد چشم از من بگیره و با خشم بهش  

روی دستم  همونطور که نگاهش به اون بود دستمال سفید رو  نگاه کنه.

  با بهت این بار چرخیدم.. گذاشت و با چند قدم بین من و بهراد ایستاد

و به   کمی خودم رو کنار کشیدم من پشت سر جهان ایستاده بودم.

 .بهرادی نگاه کردم که چشمانش بین من و جهان درگردش بودند
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هام  بی بهراد ناخودآگاه لبخند تمسخرآمیزی رو روی ل مشت گره شده 

اومدن صدای سعادتی ازشون چشم گرفتم و به سعادتی نگاه  با آورد.

حقم  کرد!کردم که چک به دست و متعجب به بهراد و جهان نگاه می 

 کردن!گفتند و فقط با خشم به همدیگه نگاه می چیزی نمی داشت!

بی توجه به شرایط موجود کمی خم شدم رو میز و چک رو از دستش  

 ختم و مبلغش به نظرم اوکی بود.کشیدم و یه نگاه سرسری بهش اندا

 بدون اینکه سعادتی رو نگاه کنم زیر لبی ولی طوری که بشنوه گفتم: 

 بازم ممنون.  رفتی چک بنویسی یا بسازی؟! -

رو گم کنم اصال حوصله ی این ادا   ی پا پیچیدم تا زودتر گورمروی پنجه

دستم   چند قدمی ازشون فاصله گرفته بودم که مچ اطوار ها رو نداشتم!

همین حرکتش باعث شد جهان با   ای قدرتمند بهراد شد.هاسیر دست 

 م مچ دست بهراد رو بگیره. ه خشم به سمتش خیز برداره و اون 

 بهراد بی توجه به جهان گفت: 

 خوام باهات حرف بزنم آوید! می  -

انقدری از چشمم افتاده بود که حتی بهش نگاهم نکردم خواستم دستم  

 کشم که مانع شد: رو از دستش بیرون ب

 لطفا!  .دلم برات تنگ شده کنم اذیتت نمی -
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قبل اینکه پاسخی از جانب من بشنوه صدای خشمگین جهان تو محیط  

 .ها رو، روی ما متمرکز کردنسبتا خالی پیچید و چشم

 

 و بکش! ر کنی دستتتو بیجا می  -

اش زد که باعث شد بهراد تلوتلو خوران دو قدم ای تخت سینهضربه 

اش دور دستم استفاده کردم و مچ دستم  هتر بره از شل شدن دست عقب 

ام قفل هش رو تو دستهااما اینبار جهان بود که دست ؛ رو آزاد کردم

عصبانیتش   و به دنبال خودش کشید و از مغازه بیرون رفتیم. ر کرد و من

کرد داشت زیر فشار دستش از درد زوق زوق می هرو از مچ دستی ک

 ای رو نداشتم. برای همین حتی جرات گفتن کلمهفهمیدم می 

کنار خیابون ایستاده بودیم که با کشیده شدنم به سمت عقب جیغ 

جهان رو خطاب قرار    بهراد بود که بازوم رو گرفته بود!. خفیفی کشیدم

 :داد و بهش توپید 

و ر  به تو چه خودت کشیش اینور اونور؟!صنمت باهاش چیه که می  -

 انداختی وسط؟

اما  ؛جهان پسر آرومی بود گزیدم و با استیصال به جهان نگاه کردم. لب

به سمت بهراد  کرد.های آروم بود که من رو نگران میهمیشه خشم آدم
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ام  هکف دست خیز برداشت که زود به خودم اومدم و مابینشون ایستادم.

اما منی که نصف   هاش گذاشتم و سعی کردم مانعش بشم!رو روی سینه

برای همین تن صدام رو   گرفتم؟و میر شدم چطور جلوش م نمی ه جهان

 بالتر بردم و گفتم: 

 رم!من باهاش می  -

 ترسوندن! ای قرمزش من رو می هچشم با تعجب نگاهم کرد.

 یعنی جمله بدتر از این نداشتم که بگم؟! 

 بهراد:

 . شرت کم  خواد باهام بیاد!شنیدی که می  -

باشم    ش پیچیدم. هرچقدرم دوستش داشتهپوزخند زدم و با حرص سمت

جهانی که بدون هیچ دلیل و چشم  فروختم!بازم جهان رو به اون نمی

ذاشت و تا اینجا اومده بود! با اخم غلیظی بهش داشتی تنهام نمی

 توپیدم. 

و برا ر من اگه میام به خاطر تو نیست! تو چی داری که من بخوام وقتم  -

پشتوانه بودن نداشت! تو دشمن منی    ی عرضه تو بذارم؟ بی معرفتی که  

بعد اون چشم به چشمت نمیفته   بدهکار یه توضیح. اما بهم بدهکاری! 
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 بهراد ستوده! 

ی دلخوری داشت اما برام مهم اش ته مایهبادش خالی شده بود. چهره 

 نبود. 

 ای گفت: جهان ازم فاصله گرفت و با صدای گرفته 

 تموم شد لوکیشن بفرست بیام دنبالت.  کارت که-

زگاهی با تعجب نگاهمون  اام مابین عابرایی که هرهو جلوی چشم

 نکنه بازم ناراحتش کردم؟! عذاب وجدان داشتم! کردند گم شد.می 

 کردم.با نگرانی راهی که رفته بود رو نگاه می 

 آوید؟  -

ود که صدای  برای اولین بار ب هام رو روی هم گذاشتم.با عصبانیت چشم

 .زدبهراد دلم رو می

 خوای نگام کنی؟ نمی  -

ام رو باز کردم و روی پنجه پا به ستمش پیچیدم و به سمتش  هچشم

 براق شدم: 

گه  ا چه فکری با خودت کردی که خواستی باهام حرف بزنی؟!  -

 خوام!همراهت میام فقط و فقط به خاطر توضیحیِ که می

واقعا مهم نبود!  ؛ اما برام مهم نبودزد شرمندگی نگاهش به دلم چنگ می 
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 شد گفت: اش از کنارم رد میهای کوتاه و آهستهحینی که با قدم 

 و همینجاها پارک کردم دنبالم بیا. ر ماشین  -

خواستم  مطیع حرفش راه افتادم اما ازش چند قدم فاصله داشتم نمی 

طبقاتی  چند دقیقه بعد کنار در ورودی پارکینگ   کنارش راه برم.

 و بیاره. ر ایستادم و خودش رفت تا ماشین

م بیرون کشیدم و بدون با رفتنش بدون اندکی تعلل گوشی رو از کیف

 فکر کردن به هیچ چیزی پیامی برای جهان تایپ کردم:

 ببخشید اگه ناراحتت کردم. -

ی گوشی زل زده بودم تا بلکه جوابی ناامیدانه به صفحه و ارسالش کردم.

با کالفگی گوشی رو پرت کردم توی کیفم و   دریغ از یک جواب! بیاد اما

  ؛در همان حین ماشین بهراد از پارکینگ بیرون اومد و جلوم نگه داشت

 سوارش شدم و از اونجا دور شدیم.

 ریم؟کجا داریم می -

 رستوران)...(  -

 پوزخندی زدم:

 زنیم. لزم نکرده بریم اونجا! همینجا تو ماشین حرف می  -

 یشه. نم -
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 ی کش دادن نداشتم برای همین خیلی جدی گفتم: حوصله

 شم. دار پیاده مینگه  -

 با تعجب به سمتم چرخید. 

م  ه اون رم رستوران!شم! من نمی کر شدی؟ گفتم نگه دار پیاده می -

 دار! ه نگ رفتیم!ای که همیشه باهم می همون رستوران مسخره

کرده بود به راحتی از نگاهی که  ام بیشتر متعجبش برخورد تند و عصبی 

 خوندم که چقدر تعجب کرده.بهم زل زده بود می 

 دارش به دلم چنگ زد:با صدای خش 

 کردی. م بلند نمیه قبال حتی صدات چقدر عوض شدی. -

با ایستادن ماشین موضعم رو حفظ   ماشین رو کنار خیابون نگه داشت. 

ی ی دونه به دونهازهاش به اندکردم خیلی دوست داشتم در جواب جمله

  اما ته تهش این فریادها فقط ته گلوم خفه شدند. ؛ام فریاد بزنمهاشک

موضعم رو تغییر ندادم. صاف سر جام نشستم و طبق عادتم آرنجم رو به 

لبه ی پنجره تکیه دادم و دستم رو کنار پیشانی ام گذاشتم. هیچ کدام 

بهراد بود که تو  های سنگینزدیم. صدای نفس لم تا کام حرف نمی

 داد. ش میاشد و خبر از کالفگی محیط پخش می 

 بالخره لب تر کرد و با صدای گرفته ای گفت: 
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 دونم چی بگم. نمی  -

 تلخندی زدم: 

تونم کمکت کنم. بیا از روزی شروع کنیم که یهویی ولم  اگه بخوای می -

اره در ام در بساط ندکردی. گفتی این دختره دیگه کَس و کار نداره آهی

ری و مثل یه شان من نیست باهاش باشم برم و ولش کنم. بعد می 

رو  مریم آهان! شد؟کنی دور! بعدش چیدستمال کاغذی پرتش می 

میگی اینم بد مالی نیستا! بذار اینبار دست رو این بذارم. و بعد   یمیبی

بینی که داره تو زندگی  و میر کس چند ماه دوباره اون دختر بی

 زنه! اش دست و پا می ناخواسته 

بدون اینکه خودم بخوام با خشم بهش زل زده   به نفس نفس افتاده بودم.

هام ساعدش رو  رغم خشم و گالیه و زخم زبانبه بهرادی که علی  بودم.

ی پنجره ماشین گذاشته بود و سرش رو پایین انداخته بود و روی لبه

 داد.جوابی هم نمی 

 ره در بردم و با دلخوری گفتم: دستم رو به سمت دستگی

 ومدم.ام نباید باهات می ه از اولش -

 و زدی حال بذار من حرف بزنم. ر اتهحرف نرو آوید. -

هام رو تو هم قفل کردم تا بشنوم.  به صندلی تکیه دادم و دست
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دونستم دونستن و یا ندونستن قضیه هیچ فرقی به حال من نخواهد می 

داد. دلیل ا به قول جهان قلقکم می داشت اما حس سرکش فضولی ی 

 خواستم!می 

آوید عذاب وجدان کاری که  دونم باهات بد کردم!می  دونم.به خدا می  -

گفتم همیشه پیشتم.گفتم مرد و    کنه!م میاهبا تو کردم داره دیوون

 اما...اما وسط راه ولت کردم...  ؛مردونه پات وایسادم

 و فوت کردم و با پررویی گفتم:  نفسم

ابراز  و!ر و دارم نه اعصابش ر ا که نه حوصلشهبگذر از این حرف -

تو اگه انقدری که میگی ناراحتی اون روز   خوره!پشیمونیت به دردم نمی

 تو کافه... 

 

 پرید وسط حرفم: 

 اشتباه کردم! با دیدن اون صحنه...  -

 خودم پی حرفش رو گرفتم: 

ی معصوم  هیول داره فرشتهبا دیدن اون صحنه گفتی خدایا این آوید  -

 کنه!آره؟زندگیم مریم رو له می 

 فقط...  نه نه! -
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 فقط این خوام باهات حرف بزنم.بیشتر از این نمی  ببین کال گند زدی. -

ای دورم نیست و فهمیدم که حدسم درست بود تا دیدی پول و پَلهر

 و زدی و خالص. ر دیگه قیدم

خوای نیش  هرچقدر می   مهم نیست! ولی برام ؛ زبونت هنوزم تند و تیزه -

خوام دوباره از اول کنارت باشم! مثل  ولی می ؛ و کنایه بزن و تحقیر کن 

 کنم یه فرصت فقط یه فرصت دیگه. و خالی نمی ر پشتت قبل.

 هام نقش بست... با تموم شدن حرفش تلخندی رو لب

نه جونم از این خبرا نیست بیشتر از این  خواب دیدی خیر باشه. -

و برنگردوندی ر موقع رفتنت حتی سرت و از چشمم ننداز.ر  خودت

 ببینی چه بالیی سرم میاد. من نیستم. 

 نکن! بیا برگردیم به اون روزا. -

و با رفتنت کندی و  ر تو قبرشون اون روزا رو خیلی وقته خاک کردیم. -

من تو دو راهی نگه داشتن یا دور انداختنشون؛ دور انداختنشون رو 

 ردم.انتخاب ک

 کسی تو زندگیته؟! تونی به این زودی فراموش کنی! نکنه تو نمی -

 با تمسخر و تحقیر خندیدم:

 دل من مث دل تو کاروانسرا نیس.  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 222 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

  در ماشین رو باز کردم که مچ دستم رو تو دستش رفت با غیض دستم

 و از دستش بیرون کشیدم و بهش توپیدم: ر

 خوام ببینمت. می که بهم دست میزنی!دیگه نآخرین بارته  -

هاش به سرعت از ماشینش پیاده شدم و جهت  بدون توجه به صدا زدن

 خالف ماشینش تو پیاده رو دویدم.

کردم حس شیرین تالفی کاری که تو کافه کرده بود رو تو دلم حس می 

برای   دونستم سر کی یا سر چی.نمی  اما بازم ناراحتی و غم داشتم.

راحت تحقیرش کردم و دست رد به خودمم عجیب بود که چرا انقدر 

شاید برای اینکه از چشمم افتاده بود و شایدم برای اینکه   اش زدم.سینه 

 دونستم بعد من به دختر دیگه ای ابراز عالقه کرده.می 

دستم رو به دیوار گرفتم و   کنار دیوار ایستادم به نفس نفس افتاده بودم. 

هی به اطراف انداختم  ام که جا اومد نگاچند نفس عمیق کشیدم. نفس 

 و کجا آورده.ر حتی دقت نکرده بودم که من

و بردارم چشمم به دستمال سفید مچاله ر کیفم رو باز کردم تا گوشیم 

خواستم سربارش اما نمی؛ گفته بود بهش پیام بدم ی جهان افتاد.شده 

صفحه گوشی رو روشن کردم و ساعت  ! نه تنها اون بلکه هیچکس   بشم.

هنوز وقت داشتم.پاییز بود و شب   کردم. سه بعد از ظهر بود.رو نگاه 
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برای همین باید تا چهار و  انداخت.زودتر سیاهیش رو بر روی شهر می

 رفتم. خونه می به  نیم  

بدون هیچ مقصدی تو خیابون راه   ام شروع شد.قدم زدن های بی هدف 

  ا غمگین.ها شاد بودن و بعضی هبعضی  کردم.رفتم و به عابرا نگاه می می 

کرد و لجوجانه تپش قلبم رو نامنظم  چیزی توی دلم سنگینی می 

م دیگه ه حتی اگه داشتم اشکی برای ریختن نداشتم. کرد.می 

شاید دیگه سرسخت تر  ریختمشون. شاید دلم دیگه عادت کرده بود.نمی

گو و مغرور و خوشگذارن و شاید دیگه داشتم از اون دختر بذله شده بود

 گرفتم. له می لی فاصخی

انقدر زیبا بود که دهانم باز   به خودم که اومدم توی پارک ایستاده بودم.

ها با هر وزش مالیم باد به مونده بود. برگ های طالیی و نارنجی درخت

های زرد و قرمز  رقص در میومدن. زمین هم پر شده بود از برگ 

 ودند. های افرایی که دور تا دو فضای سبز رو در بر گرفته بدرخت

با اومدن صدای گیتار حس خوبی    شون شده بودم.مسخ نگاه کردن 

 هام پیدا شدند. ای روی لبلبخند ناخواسته سرتاسر وجودم رو گرفت.

داشتم صدای شکستن برگ های در حالی که با هر قدمی که بر می

قدم زنان  پیچید؛ خشک شده روی زمین با صدای گیتار تو گوشم می
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رفتم که در نهایت به گروهی چهار نفره رسیدم  گیتار می دنبال صدای 

که روی چمن نشسته بودند و یکیشون گیتار به دست داشت آهنگی  

 دادند.ام گوش میکرد و بقیه زمزمه می 

م رو به سمت پسری که به نظر بیست و دو و یا بیست  مکث کردم و نگاه

آبی رنگ و  نواخت گرفتم.کاپشن بلند شد و گیتار می و سه سالش می 

کالهی رو روی موهاش گذاشته بود و با تمرکز ملموسی نوک انگشتانش  

 کشید. های گیتارش می رو روی سیم

 زمزمه وار شروع کرد به خوندن... 

Bir gün çıkıp gel uzak yollardan 

 یک روز پاشو بیا از دور دست ها 

Benim can yaramı sarmak için 

 برای بستن زخم جانم 

Çünkü bir nefes ki aşk sana benzer 

 چون که یک نفَسه، عشق شبیه توئه

 )در هر نفسی عشق شبیه توئه( 

Benim can yaramı sar gülüm 

 گلم زخم جانم رو ببند 

Çünkü derin bir nefes ki aşk sana benzer 
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 چون که یک نفس عمیقه، عشق شبیه توئه 

Gökte parlayan ay 

 در آسمان ماه تابان

Kalpte incinen söz 

 در قلب حرف گهربار 

Çölde ışıldayan su sana benzer 

 در بیابان آب درخشان، شبیه توئه

Hoyrat bir aşk içinde 

 در درون یک عشق سرکش 

Yandım çok zaman 

 خیلی وقته سوختم 

هام گرد شدند. صداش شبیه صدای دختر بود! فکر کردم با تعجب چشم

از  ید مکث کرد و ادامه نداد.به اینجای آهنگ که رس  که ترنس باشه.

اش رو روی  هچشم  ی آهنگ رو از یاد برده.ش معلوم بود که ادامهاقیافه 

 هم گذاشت و چینی بین دو ابرو انداخت.

خیلی دوست داشتم آهنگ رو ادامه بدم اما هیچ چیز از زبان 

کمی جلوتر رفتم و کنارش زانو زدم. حضورم . استانبولی بلد نبودمترکی

لبخند زدم و  ام نگاه کرد.هکرد سرش رو بال آورد و به چشم رو که حس
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 گفتم: 

 شه اینجا بشینم؟خیلی خوب گیتار میزنی. می  -

کمی براندازم کرد و سرش رو تکان داد و کمی جابه جا شد و خودش رو  

  پیشش نشستم و زانوهام رو به آغوش کشیدم. سمت راست کشید.

یکیشون که به  . کردندسوالی نگاهم می اش که متوجه من شدند  هدوست

 : رسید مثل خودش باشه با خنده گفت نظر می 

 کنی؟معرفی نمی  -

 ای گفت: خودش رو جمع و جورتر کرد و با تک سرفه

 و معرفی کن. ر  خودت خودت -

 و ببوسم!ر خواست بپرم و لپشانقد شیرین و جذاب بود که دلم می 

 کردم:به سمت دوستش پیچیدم و خودم رو معرفی 

 آوید. و شما؟  -

 آراد.  -

یکیشون که  م خوشون رو معرفی کردند.هبه ونبال آراد ، دو دختر دیگه 

گردن مشکی رنگ داشت  ی زرد رنگی به تن داشت و کاله شال پاییزه

 ای بهم انداخت و گفت: نگاه خصمانه 

 اینم نسرین. ام!حانیه  -
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ی نکرده بودم که ! فعال هنرنمای"خوشبختم "با تعجب فقط زیر لبی گفتم 

 این از من بدش بیاد! 

مورد حانیه به سمت دختر کناریم متمایل شدم  گیری بیخیال موضع بی 

 و گفتم: 

 و بهم بگی؟ر خوای اسمتتو نمی -

های گیتار دست کشید و از گوشه ی چشم نگاه کرد بی هدف روی سیم 

 و گفت: 

 شیرین. -

 آراد خودش رو ما بین بحث ما جا داد: 

 البته شروین.  -

شیرین به وضوح پوزخند صدا داری زد. با اخالقی که از خودش نشان 

گیتار رو روی زمین  .  کردم کمی منزوی و افسرده باشهداد حس میمی 

گذاشته بود و سر انگشت اشاره اش رو بی هدف بر روی دو سیم اول 

 . کشیدگیتار می 

بوی سیگار آراد   ی سرماِی روز رو که بانفس عمیقی کشیدم و ته مانده 

 هام کشیدم.مخلوط شده بود به ریه

هام گذاشته شد و تا به خودم بیام که  سردم شده بود.کاپشنی روی شونه
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ببینم کی این لطف رو در حقم کرده جهان مثل سایه از پشت سرم رد 

 شد و بغل دستم نشست. 

زانوهاش رو بالتر کشید و دستانش رو دورشون  با بهت نگاهش کردم.

که مستقیم به آراد و  ه کرد. نگاهم رو به نیمرخش دوخته بودمحلق

جی پی   چطور پیدا کرده بود؟!. کردحانیه که روبه روش بودند نگاه می

 اسی چیزی بهم وصل بود؟!

 زبانم بند اومده بود.

 و معرفی کنی جناب؟ر  خوای خودتنمی آراد:

 جهان با تبسم خاصی گفت: 

 به شرط یه نخ سیگار!   -

ه انگار کمی از صمیمیت جهان رو حس کرده بود پاکت رو از آراد ک

و جهان رو هوا پاکت رو قاپید   جلوش برداشت و پرتش کرد سمت جهان

 و نخی سیگار بیرون کشید و کنج لبش گذاشت. 

در حالی که به سمت من متمایل میشد و دست تو جیب کاپشنش فرو 

 برد تا فندکش رو برداره گفت: 

 پسردایی این دختر فراری! جهانم. -

با گفتن کلمه ی دختر فراری همه به سمت من نگاه کردند و من با  
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 کرد.و دود میر تعجب به جهانی که در اوج آرامش سیگارش

 با بهت گفتم: 

 من دختر فراریم؟ -

دوباره به طرفم خم شد و فندک رو تو جیب کاپشنش گذاشت و سر 

اشاره و وسط گرفت و دود رو  تکان داد و سیگار رو مابین دو انگشت

 بیرون داد:

 فراری نیستی؟! آره یه حسود کوچولویی! -

 هام رو روی هم گذاشتم و ازش رو برگرداندم.با خشم چشم

 شناختم اینطور باهام حرف بزنه.دوست نداشتم بین افرادی که نمی

ی گیتار رو گرفتم و  توجه به نگاه کنجکاو بقیه کمی خم شدم و دستهبی 

 داشتم و در همان حین به شیرین گفتم:  برش

 با اجازه.  -

 چهارزانو نشستم و گیتار رو روی پام گذاشتم و رو به بقیه گفتم: 

 یه آهنگ بگین بخونم!  -

حانیه پوزخندی زد و ازم رو برگردوند. آراد متفکرانه دست برد زیر 

 اش و گفت: چونه

 شاد یا غمگین؟ -
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 کشه. هر کدوم که عشقت می  -

 تر کردم و گفتم: سکوتشون گیتار رو به خودم نزدیک با دیدن

 و بخونم! ر امای مورد عالقههتا شما فکر کنین من خودم یکی از اهنگ -

 گیتار رو کوک کردم و شروع کردم به نواختن و خواندن:

 کنی نیستم من کسی که تو فکر می 

 قهرمان نیستم فداکار نیستم 

 نیستم های جهان به فکر تنهایی و غم

 من رویای شبانه ات نیستم 

 هیچ درخور زیبایت نیستم 

 راستگو نیستم درستکار نیستم 

 ای نیست هیچکس نیستم چاره

 از پیشم نرو از پیشم نرو

 من مثل معماران بزرگ جهان 

 سازمهای زیبا برایت نمی خانه

 من مثل عشاق در فیلم و رمان 

 سازمای نمینبرد عاشقانه 

 رم در جیبم من شعرهای عاشقانه ندا
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 هایم با تو کم نیست اما حرف

 بگذار برایت آن کسی باشم که 

 زند هیچکس نیست فریاد می

 از پیشم نرو از پیشم نرو

 

 اما(_)از پیشم نرو

 

با تمام شدن آهنگ آراد و نسرین شروع کردند به دست زدن و نسرین 

 بالخره لب باز کرد و صدای اون رو هم شنیدیم: 

 ی خوبی داری! چه صدا ایول بابا! -

  ومد ازم تعریف بشه!اای خوشم میگل از گلم شکفت مثل هر آدم دیگه

 کرد گفتم: تشکر کردم و رو به شیرین که با تحسین نگاهم می

 یه آهنگ بگو بخونم دیگه!  -

ای تو اش یه حس ترحم ناخواستههنسبت بهش و این معصومیت چشم

گاهم به  توجه های گاه و بی شد اش میوجودم ایجاد شده بود که نتیجه

 خوندم. اش میهشیرین! احساس رنجش رو توی نگاه تلخ چشم 

ای هانگار که همیشه ساکت و آرومه و با اون چشم نگاه تلخ و بی آزارش.
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شک نداشتم   اس و هیچ وقت متکلم نیست.ای فقط بیننده درشت قهوه 

 اش ترنس بودنشِ. هکه پنجاه درصد غم و ناراحتی تو چشم

   رین:شی

 صدات قشنگه هر اهنگی که دوست داری بخون. -

 ام و من با نگاه تشکر آمیزی به شوخی گفتم: هزل زد به چشم

 .و ندارمار ی این همه تعریفای بابا من جنبه-

 لبخند زد و با صدای جهان در گوشم چشم از شیرین گرفتم. 

 خوای برگردیم؟شه نمیهوا کم کم داره تاریک می -

  گفت عالوه بر تاریکی سرما هم رفته رفته بیشتر شده بود.می راست 

شدم  درحالی از جام بلند می . بهش نگاه کردم و سرم رو تکان دادم

 .کاپشن رو از روی دوشم برداشتم و دادم دستش

 رو به بقیه گفتم: 

 با اجازتون ما دیگه بریم خیلی ممنون. -

ی پیشانی گوشه طبق عادت همیشگی دو انگشت اشاره و وسط رو به 

زدم و ازشون خداحافظی کردم. به دنبال من جهان هم خداحافظی  

های آجری رنگ فرشبر روی سنگ  مختصری کرد و ازشون جدا شدیم.
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 . دادو باز هم سکوت بود که بینمون جولن می زدیمپارک قدم می 

 ناگهانی سوالی توی ذهنم جرقه زد بدون اینکه سمتش بپیچم گفتم:

 جهان؟ -

 وم؟ه -

 کنی؟! رم پیدام می چطور هرجا می  پی اس وصل کردی به من؟!تو جی-

دوباره سنگینی کاپشنش رو روی دوشم احساس کردم با تعجب سرم رو 

کرد به طرفش برگردوندم در حالی که کاپشن رو روی تنم مرتب می 

 گفت: 

 کنم. پیدات می مهم اینِ چه اهمیتی داره؟ باز کنجکاو شدی؟ -

هام رو کودکانه ای روی صورتم جاخوش کرد و دست ناخواسته اخم

 ام قفل کردم و گفتم: ی سینه جلوی قفسه

 کنی؟خب بگو کنجکاو شدم! مثال الن چرا داری ناز می -

 ی چشم نگاهی بهم انداخت و گفت: از گوشه

  تو این شهر زیاد دارم. من چشم و گوش دی؟!این چه اداهاییِ می  -

 نپرس.ام سوالی دیگه

ترین سرجام ایستادم تا عصبانیتم رو سرش خالی کنم که بدون کوچک

پا تند کردم  توجهی به ایستادن من به راهش ادامه داد و ازم دورتر شد.
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قدم زنان از پارک بیرون  رفتم.ی چند قدم پشت سرش راه می به فاصله 

 ی خیابون پارک کرده بود. ماشین رو طرف دیگه رفتیم.

ود و سرم رو پایین انداخته بودم تا از خیابان رد بشم که  حواسم بهش نب

امون و هاول به دست . ام حس کردمهاش رو توی دستهگرمی دست 

 کشید نگاه کردم.کشان من رو به دنبالش میبعد به جهانی که کشان

کنار در کمک راننده . کردنگاهش بد عادتم می های گاه و بیتوجه

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت: ایستاد و در رو باز کرد و 

 بشین الن میام. -

کردم تا چرخیدم  رد نگاهش رو دنبال کردم داشت پشت سرم رو نگاه می 

 کنه بازوم رو گرفت و با پرخاش گفت: که ببینم کجا رو نگاه می 

م قفل  هدر زنی تا بیام.شینی تو ماشین ماسک تو داشبورد رو میمی  -

 کن. 

داخل ماشین و ریموت رو گذاشت تو بغلم و در و در همان حین هلم داد 

زود داشبورد  ! ترسیده بودم. کسری از ثانیه از ماشین فاصله گرفت

اش بیرون کشیدم  ماشین رو باز کردم و ماسک مشکی رنگی رو از بسته

و به صورتم زدم دکمه قفل ماشین رو زدم و با اضطراب توی ماشین  

چنان هم بد نبود یکم آدرنالین  البته آن جون به لب شده بودم. نشستم.
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 ؟نکنه بال مالیی سرش بیاد رفت! اصال جهان کجا رفته؟خونم بال می 

با همین فکرها سرجام جابه جاشدم و به سمت عقب برگشتم تا ببینم  

ی راننده  داره میاد یا نه که پیچیدنم مساوی شد با سنگی که به شیشه 

  وت خیابان پیچید.کوبیده شد و صدای خرد شدن شیشه تو محیط خل

پوشی نگاه کردم که از لی  به مرد سیاه  ناخواسته جیغ بلندی کشیدم. 

ی شکسته شده دستش رو داخل ماشین کرده بود تا قفل در رو شیشه 

با لرزش نامحسوسی که تمام تنم رو در بر گرفته بود به عقب   باز کنه.

اده بشم که با  پیچیدم تا در ماشین رو باز کنم و تا اون سوار بشه من پی

ای که درست کنار در وایساده بود تا مانع باز شدن در دیدن فرد دیگه

 بشه تمام امیدم با یاس تبدیل شد.

و   هام یخ بسته بودخون تو رگ خوندم.دیگه داشتم اشهدم رو می 

 دونستم النِ که فشارم بیفته! می 

خواست  مردی که در تکاپو بود در ماشین رو باز کنه موفق شد اما تا 

 د.  پشت فرمون بشین از عقب کشیده ش

 کنی؟ چه غلطی داری می -

جهان یقه لباسش رو از پشت گرفته بود و با یه حرکت از ماشین بیرون  

فردی که کنار در کمک راننده   کشیدش و حال روی زمین افتاده بود.
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ور شد و با هم  بود بالفاصله از در فاصله گرفت و به سمت جهان حمله

خیلی دوست داشتم کمکش کنم اما نایی تو بدنم نمونده   شدند.گالویز 

 بود از ترس تنم یخ بسته بود. 

بردند ترسم چند برابر با دیدن مردهایی که به سمت جهان هجوم می 

م توش هکردم که حتی پرنده با استیصال به خیابان طویلی نگاه می   شد.

باید کسی از    مطمئنا با سر و صدایی که راه افتاده بود زد!پر نمی

م باز هکشید اما حتی در یک خونه های کنار خیابون سرک می خونه

 نشد. 

جهان داشت زیر  چند نفس عمیق کشیدم الن وقت کم آوردن نبود!

 . شددست و پاشون له می 

به کف ماشین نگاه کردم بلکه قفل فرمانی چیزی پیدا کنم اما گشتن  

 زد.می بیشتر نتیجه ی کمتری رو برام رقم 

کردم که چشمم به چاقوی ضامن داری خورد به داشبورد رو زیر و رو می

سرعت برش داشتم درسته هر غلطی رو تو زندگیم کرده بودم اما  

 چاقوکشی رو تا حال امتحان نکرده بودم! 

ی جهان تعلل رو جایز ندونستم و چاقو رو با شنیدن صدای عربده 

 از شدن در و کشیده شدن بازوم! برداشتم اما برداشتنش مساوی شد با ب
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حرکت ناگهانی باعث شد تعادلم رو از دست بدم و با کشیده شدنم  

مرد خم شد و با . توسط مرد افتادم زمین اما چاقو هنوز تو دستم بود

 . خشونت بازوم رو به چنگ گرفت تا بلندم کنه

کمی از جام بلند شده بودم که بدون درنگ ضامن چاقو رو کشیدم ک با  

 یت قدرتم وارد بازوش کردم...نها

به شدت به عقب هلم داد    اش تو محیط پیچید.فریاد بلند و گوشخراش

ی ماشین برخورد کردم. بدون توجه به دردی ناشی از که به بدنه 

و بلند کردم و با تمام توان رپام ی ماشین، جلوتر رفتم.برخوردم به بدنه 

ام قشنگ ده بود ضربه ای رو به کنار سرش وارد کردم چون خم شضربه 

 و کرد.ر کار خودش

ای خونیم  هچاقو هنوز توی دست ازش فاصله گرفتم تا برم سمت جهان.

 بود.

ام شد و از بقیه های بلند به سمتشان رفتم که یکیشون متوجهبا قدم 

 .جدا شد و به سمتم یورش برد

دونستم جلوی این غول کمترین شانس رو گارد گرفتم با اینکه می 

ام رو بگیره فرز خم شدم و به سمت رو جلوتر آورد تا یقهدستش . داشتم

ی پام رو به شکمش زدم کمی که  دوبار ضربه  چپ رفتم و جاخالی دادم.
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خم شد از فرصت استفاده کردم و دومی رو با نهایت قدرت به جای 

 حساس بدنش وارد کردم!

ه دیدم و رو زمین افتاد سر برگردوندم سمت جهان ک از درد ناله کرد

دست یکیشون رو پیچونده و گذاشته پشتش به شدت هلش داد و مرد 

با   تلو تلو خوران افتاد زمین تیز نگام کرد و با سر به ماشین اشاره کرد. 

دو به سمت ماشین رفتم و در صندلی عقب رو باز کردم و سوار ماشین  

 شدم. 

جهان پشت فرمان نشست و در کسری از ثانیه صدای کشیده شدن 

 ها بر روی آسفالت تو محیط پیچید.ماشین  یکلست

کمی خودم رو بالتر کشیدم و سرجام نشستم. از  زدم.نفس نفس می 

 مابین دو صندلی به سمت جلو خم شدم و با صدای لرزانی گفتم: 

 ان جهان؟!اینا کی  اینجا چخبره؟! -

صورتش از درد مچاله شد و حینی که سعی داشت کاپشنش رو در بیاره  

 ت: گف

 پشت سرو نگا کن ببین دنبالمونن؟ -

مطیع حرفش به عقب نگاه کردم ولی هیچ اثری از ماشینی که  

 تعقیبمون کنه نبود.
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 نه هیچکس دنبالمون نیست  -

با دیدن   و بستن.ر تقریبا سر خیابون بودیم که دیدیم چند تا پلیس راه

ماشین پلیس نفسی از سر آسودگی کشیدم اما با کمال تعجب دیدیم 

های پلیس برای نگه داشتن  رغم حرکت سرعت ماشین بیشتر شد و علی 

 از وسط مانع رد شدیم!  ماشین،

 تن صدام رو بلند تر کردم:

نگه دار بهشون بگیم چه اتفاقی   کنی پلیس بود!چه غلطی داری می -

 افتاده! 

 داد گفت: ای که دردش رو نشون می با صدای گرفته 

 رانندگی بلدی؟ ن. ای خودشونهمم از آده اهاون -

 یعنی چی اونام از آدمای خودشونن چی میگی تو؟پلیس... -

 دِ میگم رانندگی بلدی یا نه؟ -

 ای گفتم: با صدای گرفته فریادش حرفم رو برید.

 آره بلدم.  -

حتی پیاده هم نشد و خودش رو روی صندلی  ماشین رو کنار کشید.

 . فرمان نشستم از ماشین پیاده شدم و پشت  . کمک راننده کشید

 کجا برم؟ -
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جی پی اس ماشین رو روشن کرد و دستگاه شروع کرد به نشان دادن 

 . ماشین رو به حرکت درآوردم و طبق نقشه وارد خیابون شدم .مسیر

 چرا اومدی همچین جای خلوتی؟! دونی سر از کجا درآوردی؟!هیچ می  -

 این کارت باعث شد اینطوری بهمون هجوم بیارن! 

 گاهش کردم:با تعجب ن

 اینا دنبال توئن!  مگه اینا دنبال منن؟! یعنی چی؟ -

 پوزخندی زد:

آره دنبال منن ولی من اگه اینجام فقط به خاطر کمک به تو بود منم   -

    ومدن دنبالت!انبودم اونا می 

 ان؟! اصال اونا کی  ومدن دنبالم؟چرا می -

 ان همین! فقط یه رقیب تجاری  -

کدوم رقیب تجارِی که اینطوری به طرف مقابل  میزنی؟بچه گول   -

ی تازه پیدا شده  تر بیفته دنبال دختر عمهو از همه جالب حمله کنه؟!

 ش؟ 

 باز فضول شدی تو؟آخ... -

گیر صدای آخش بلند شد با نگرانی نگاهش  با رفتن ماشین روی سرعت

 کردم:
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 بریم بیمارستان؟ خوبی؟ چی شدی؟ -

 د مچاله شده بود گفت: با صورتی که از در

 با من کاری نداشته باش.  نه تو فقط برو به همین آدرس. -

 امکان نداره با این وضع ولت کنم!  -

 تر از قبل گفتم: خواست اعتراض بکنه که با تحکم 

 

 و منصرف کنی! ر تونی منم فکر نکن با عربده کشیدنت می ه اصال -

 کالفه دست چپش رو لی موهاش فرو کرد و گفت: 

م نمیشه ه  همین النش بودن با من برات خوب نیست.  لجبازی نکن. -

 تنهاتون گذاشت. 

شه تنهامون گذاشت قضیه چیه  چرا نمی میشه بگی دقیقا چی شده؟ -

یا تا  اش رو نمیگی!اولش رو میگی ولی بقیه  کنی؟چرا اینطوری می

 اش بگو یا اصال نگو! ته

عصبانیت جی پی اس رو خاموش کردم و  با  ام سکوت بود.دوباره جواب

چند دقیقه بعد   پدال گاز رو فشار دادم و سرعت ماشین رو بیشتر کردم.

سرش رو به شیشه تکیه   و پیچیدم سمتش. جلوی بیمارستان نگه داشتم

 هاش رو بسته بود. داده و چشم
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 پیاده شو بریم.  -

 به آرامی چشم هاش رو باز کرد و گفت: 

م میری همین جایی که جی پی اس  ه رستان و تو من الن میرم بیما -

اون روی سگ منم بال  ره آوید!نشون میده اما و اگرتم تو کَت من نمی

 نیار. 

ش اما تهدید و صدای جدی  ؛کردتک جمالت رو با آرامش ادا میتک

 نه گفتن ندارم. حق داد که شوخی نداره ونشان می 

پیاده نشده بود که   در ماشین رو باز کرد کامل سری تکان دادم. 

 ناخودآگاه گفتم: 

 خبرم نذار. بی  مواظب خودت باش جهان. -

 ام خیره شد و من تازه فهمیدم چی گفتم! هبه چشم

 م مواظب خودت باش!هتو  نگران نباش. -

بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من باشه از ماشین فاصله گرفت و 

حرکت درآوردم و طبق ماشین رو به   وارد ساختمان بیمارستان شد.

شش دانگ  گذشتم.ها می شد از خیابان ای که نشان داده مینقشه 

کم به مقصد  . کم حواسم به اطراف بود که مبادا دوباره تعقیب بشم

 جلوی یک ساختمان که بیشتر شبیه برج بود نگه داشتم.  .رسیدم
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مردی پشت میز ایستاده  ؛ از ماشین پیاده شدم و وارد ساختمان شدم

 رویی گفت: با گشاده ، بود

 بفرمایین خانم.  -

تنها یک جمله  دونستم چی بگم بهش!و بفرمایم؟! حتی نمی ر چی چی

 به ذهنم خطور کرد که به زبان آوردم:

 مهمان آقای جمالی هستم.  -

 اجازه بدین اطالع بدم بهشون.  -

ایستادم گوشی تلفن سفید  ری زیر لبی گفتم و منتظبا کالفگی باشه 

برداشت و با توضیح کوتاهی به فردی که پشت خط بود تلفن  رنگی رو 

 رو قطع کرد و رو به من گفت: 

 آخرین طبقه پنت هاوس ایشونه. -

 ای سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه آخر رو زدم.بدون هیچ حرف دیگه

 از فرط خستگی پاهام در حال فلج شدن بودند. 

خونه اونجا بود و اونم درش آسانسو ایستاد و ازش پیاده شدم.فقط یک 

 . باز بود

 با تردید در رو هل دادم و وارد خانه شدم. 

 ترسی؟بیا تو چرا می  -
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 تر کرد. صدای ظریفی که به گوشم رسید کمی خیالم رو راحت

در رو پشت سرم بستم و وارد سالن شیکی شدم که وسایلش زینتی نه  

در گوشه کنار  های بزرگ کتاببه جای مجسمه قفسه اما مدرن بودند.

ای نمای زیبای بیرون رو نشان خونه چیده شده بودند و دیوار شیشه

 . دادندمی 

محیط کم نور خانه و بوی مالیمی که تو محیط پخش شده بود عجیب  

 خواست دوش بگیرم و برم یک دل سیر بخوابم. دلم می  سستم کرد.

 خوش اومدی.  -

ی بود با موهایی که امیزه به سمت صاحب صدا پیچیدم که دختر ریزه

کمی تپل با صورتی  اش بود وصورتی عاری از آرایش.بلندیش تا سرشونه

 بهم خیره شده بود لبخندی زد و جلوتر اومد:  گرد و چشمانی بادامی.

 حتما خسته ای. ، جهان بهم گفت که میای  -

 دستش رو جلو آورد و گفت: 

 خوشبختم از آشناییت.  ام.راستی من نگاه  -

دختر ، با تردید دست ظریفش رو توی دستم فشردم نگاه این بود؟!پس 

 رسید. بدی به نظر نمی 

اتاق ته سالن رو برات آماده  !ساعتی اینجا مهمونی  جهان گفت یه چند -
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 تونی اونجا استراحت کنی. اگه بخوای می  ؛کردم

درسته که خیلی کنجکاو بودم تا ببینم چه نسبتی با جهان داره اما 

 ای گفتم: م غلبه کرده بود با صدای گرفتهخستگی به

 تونم کمی بخوابم؟می  -

 آره عزیزم حتما دنبالم بیا.  -

وارد یکی از چند  به سمت راهرو کنار در رفت و من هم به دنبالش رفتم.

اتاق توی راهرو شدیم. اتاقی که همه چیزش بنفش بود!از هر تن رنگ 

اق نگاه کردم خیلی قشنگ با حیرت به ات.  بنفشی درش استفاده شده بود

 .بود

 بیا عزیزم فعال اینجا بخواب. -

 خواست از اتاق خارج بشه که سریع گفتم: 

 شه موقعی که جهان اومد بیدارم کنی؟می  -

 آره حتما. -

 و ممنون بابت اتاق!  مرسی -

 خواهش میکنم عزیزم. -

و بدون حرف دیگه ای از اتاق بیرون رفت با رفتنش با یک حرکت شال  

مانتو رو از تنم درآوردم و زیر پتو   از سرم برداشتم و انداختم زمین، رو
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خزیدم انقدری خسته بودم که چند لحظه بعد به خواب عمیقی فرو 

 رفتم. 

 آوید؟  -

ی ام رو باز کردم و با صورت خستههام چشمهای پی در پی شانه نبا تکا 

به و  بالتر کشیدمبا دیدنش بلند شدم و خودم رو  جهان مواجه شدم.

 : ای گفتمبا صدای دو رگه تاج تخت تکیه دادم.

 دکتر چی گفت؟!  -

اش رو  باند پیچی شده  دست راست . ی تخت نشستبلند شد و روی لبه

 بالتر آورد و گفت: 

 پیچ خورده.  -

 رقبای تجاری خشنی داری!  خداروشکر نشکسته! -

دست خودم  د.هاش رو در حدقه چرخاند و زیر چشمی نگاهم کرچشم

و  ر داد تا ته توشکردم مدام توی ذهنم ویراژ می نبود به چیزی پیله می 

خیره شده بودم به مچ   طبق معمول جوابی از جانبش نشنیدم. در بیارم!

اما من ذهنم درگیر اتفاقات چند ساعات پیش   ؛اشدست باند پیچی شده 

 بود.حتی نفهمیدم کی سیگار مابین دو انگشتش جا خوش کرد. 

 آخرش این فضولی کار دستت میده.  انقدر فکرای پوچ و بیهوده نکن.  -
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 به خودم اومدم واخم مالیمی مابین ابروهام نشاندم:

خواست خودت اگه جای من بودی دلت نمی فضول نه و کنجکاو! -

 بفهمی؟! 

 خیال خمیازه ای کشید و با خستگی گفت: ابرویی بال انداخت و بی 

 میری؟مونی یا و می ر امشب -

 فکر کنم بهترِ برگردم. -

 دستش رو توی جیبش فرو کرد و سویچ ماشین رو به سمتم گرفت: 

 برمش. بعدا میام می ،  فعال با ماشین من برو -

تو دلم  از خدا خواسته ریموت رو ازش گرفتم و از تخت پایین پریدم.

حینی که خم .  زنمام تو شهر میعروسی بود که با ماشینش یه دوری 

 : ودم تا شال و کیفم رو بردارم گفت شده ب

 ری خونه!یه راست می  دور دور ممنوع! -

 ای کردم و زیرلب گفتم: دندان قروچه

 فقط یه دور کوچولو! -

 و بال برد و مشکوک نگاهم کرد:ر یه تای ابروش

 امیدوارم مقیاس اندازه گیری من و تو یکی باشه!  کوچولو دیگه؟! -

رو   تمصورتم گرفتم و سر دو انگشت اشاره و شص دست راستم رو جلوی 
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 به هم چسبوندم و با مظلومیت گفتم: 

 وچولی! قول! کیه -

حتی زیر نور کم اتاق هم به راحتی لبخند محوی که روی صورتش 

به سمت .  سری تکان داد و با دست اشاره کرد که برم دیدم.نشست می 

نجه پا پیچیدم و  در رفتم اما قبل از اینکه از اتاق خارج بشم روی پ

 ام شد و با تعجب بهم نگاه کرد: متوجه تعلل نگاهش کردم.

 چیزی شده؟ -

 .آره -

 چینی بین دو ابرو انداخت:

 چی؟ -

اما حرفم مثل یه تیکه سنگ توی گلوم  ؛خواستم ازش تشکر کنممی 

دونستم اما دیگه با کل شخصیتم جایی داشتم میغرور بی مونده بود.

جلوتر اومد که زود به خودم اومدم نفس عمیقی   چند قدمی عجین شد!

 کشیدم چشمم رو بستم و یک ریز شروع کردم به گفتن حرفم: 

ممنونم که این همه مواظبمی و ببخشید که اینقدر برات دردسر   -

فهمم اون جی و اینکه آخرش می اما دست خودم نیست؛ کنمدرست می 

 م نباش.ه ن ماشینت نگرا  کنی!پی اس کجای لباسمِ که زرتی پیدام می
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ام رو باز کردم و دیدم که هدیگه منتظر جوابی از جانبش نشدم چشم

 جلو روم ایستاده و خشک شده!

با آخرین سرعت ممکن پیچیدم و از اتاق بیرون رفتم و در رو پشت سرم 

 ای که توش موج میزد گفت: صداش رو شنیدم که با خنده  بستم. 

 ی دیوونه!دختره -

 در فاصله نگرفته بودم که از توی اتاق داد زد: چند قدمی از 

 زود برگرد خونه. ها شبه! حواست باشه  -

بدون اینکه حتی یادم باشه بپرسم   حس نشاط وجودم رو فرا گرفته بود.

نگاه کجاست و یا حتی ازش خداحافظی کنم از خونه زدم بیرون و سوار 

 آسانسور شدم. 

.  چسبیدها رانندگی می ز مدت بعد ا دادم.ریموت رو توی دستم فشار می 

اما ماشینی رو  ؛از ساختمان خارج شدم چندتا ماشین جلوی ورودی بود

دکمه ریموت رو زدم.چراغ  . تونستم پیدا کنمکه پارک کرده بودم رو نمی

با ابروهای بال پریده نگاه  .  ماشین دیگه ای که جلو روم بود روشن شد

برگشتم و آخرین  . کرد چقدر زود ماشین رو عوض  جون بابا! کردم.

 نگاهم رو به آخرین طبقه برج انداختم. 

سیستم   روشنش کردم و گوشیم رو وصل م. بی صبرانه سوار ماشین شد
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م  اکردم. با نهایت دقتی که داشتم ماشین رو به حرکت درآوردم رانندگی 

بد نبود حتی قبل از اینکه گواهینامه بگیرم رانندگی رو شروع کرده بودم 

های پی در پی که داشتم فرز شده بودم اما دوست  ری کورسو صدقه س

م اطبق عادت همیشگی.  نداشتم نصفه شبی بازم کار دست جهان بدم

.  ی پنجیه تکیه دادم و دستم رو کنار پیشانی گذاشتمام رو به لبه آرنج

 صدای سیستم رو بیشتر کردم و دل به آهنگ دادم.

 احساسم کجا میرم  سر تو خودم موندم چرا گیرم من دارم با

 

 اینطوری نبودم من اینطوری نبود خندم  

 من واسه تو از همه یهو دل کندم 

 دل به دل راه داره دیدی قلبت هنوز جا داره 

 این شهر یه زیبا داره که گیرشم من آواره

 خوام این چشما داره  دل به دل داره هرچی می 

 گیره یه سر و هزار تا سودا دارهآروم نمی

 تونی شیرین شی خوب بمونی بی هیچی چقد می 

 دلبر کی بودی بهترین دنیا 

 مهرت به دل نشته حتی با چشم بسته 
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 رسه تو هیچ جا هیشکی به خودت نمی

 چه چشمای یه رنگی خدا دادی قشنگی  

 پس چه اصراری با دلم بجنگی؟ 

 دل به دل راه داره دیدی قلبت هنوز جا داره  

 آواره این شهر یه زیبا داره که گیرشم من

 خوام این چشما داره  دل به دل داره هرچی می 

 گیره یه سر و هزار تا سودا دارهآروم نمی

 دل به دل راه داره دیدی قلبت هنوز جا داره  

 این شهر یه زیبا داره که گیرشم من آواره

 دل به دل داره هرچی میخوام این چشما داره

 گیره یه سر و هزار تا سودا دارهآروم نمی

 

کردم به سمت اتوبانی که اکثرا توش  خوانی مین که با آهنگ هم همزما

زگاهی هم از آیینه به پشت اشد حرکت کردم. هرکورس ماشین اجرا می

تر باشم تا کردم محتاط بعد از اتفاق امروز سعی می  کردم.سر نگاه می 

 . مبادا بازم گیرِ رقبای تجاری بیفتم

زانتیای مشکی رنگ پشت سرم جلب ام به توجه سرعتم رو بیشتر کردم.
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ی راننده رو تشخیص  تونستم چهره شده بود. به خاطر تاریکی هوا نمی

 . دوباره حس اضطراب توی سلول به سلول بدنم به رقص دراومد بدم.

ی آب دهانمو قورت دادم وارد بزرگراه شدم و در همان حین شماره 

 جهان رو گرفتم. 

 باشد! نمی  مشترک مورد نظر قادر به پاسخگویی-

با عصبانیت غیرقابل کنترلی محکم روی فرمان کوبیدم و زیرلب زمزمه 

 . "لعنتی"کردم

با  . دوباره از آیینه به ماشین مشکی رنگ نگاه کردم هنوز پشت سرم بود

شاید اصال داشتم اشتباه   یکم تصمیم آنی سرعت ماشین رو بیشتر کردم.

رعت ماشین رو بیشتر کشیدم و سها لیی میاز بین ماشین . کردممی 

 .کردممی 

نفسم رو از سر  ها محو شد.بعد چند لحظه ماشین بین دیگر ماشین 

ای نگذشته  چند لحظه آسودگی بیرون فرستادم و سرعتم رو کمتر کردم.

بود که دوباره پیداش شد. حتی با وجود یک ماشین فاصله بینمون به  

 هش شک کردم.دادم که خودشه. حتما فهمیده که ب راحتی تشخیص می 

دنبال یه دور برگردون بودم تا به سمت خونه برم مطمئنا که جلوی 

 تونست کاری بکنه. خونه نمی 
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نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم.عجب گیری  

 ! کرده بودم

ان بلکه هیچ هیزم دونستم کی گیر آدمایی افتاده بودم که نه تنها نمی

 . م بهشون نفروخته بودمه تری 

دوباره سرعتم بیشتر شد و اوج گرفتم. خوشبختانه شلوغی بزرگراه انقدر  

 زیاد نبود که دست و پام رو بگیره.

هر از   اوج گرفته بودم و با نهایت تمرکز حواسم رو به رانندگی داده بودم.

دوختم و حواسم به اون م میاچند گاهی نگاهم رو به ماشین پشت سری 

 هم بود. 

تر از این اطراف رسید که یقینا خطرناکاز شهر می  ته بزرگراه به خارج

 اولین دور برگردان از چند ماشین سبقت گرفتم و فرز دور زدم. ی تو .بود

از آیینه دیدم که   ها تو محیط پخش شد.صدای کشیده شدن لستیک

اون ماشین ل به لی چند ماشینی که ازشون سبقت گرفته بودم گیر  

 پوزخندی زدم و گفتم: با غرور  کرده.

 ی این کورس منم! برنده  -

با خیال راحت خودم رو ل به لی ماشین های دیگه انداختم و وارد راه 

جهان  فرعی دیگه شدم در همین حین صدای زنگ گوشیم بلند شد.
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 همین که جواب دادم صدای خواب آلودش تو گوشی پیچید:  بود.

 رسیدی؟ -

رم اینم میگه  جاری ایشون در میزِ کی! من دارم از دست رقبای ت

 رسیدی خونه یا نه؟!

 نه هنوز. تو راهم.  -

 ها.یه کوچولوی من داره تموم میشه-

 خندیدم:

 گردم.دیگه دارم بر می  ،برا منم تموم شده -

کردم که بیدار  خدا خدا می کلید رو توی قفل در آهنی حیاط گرداندم.

الخصوص با  علی  ها بخوابن.دی دونستم به این زونباشند با اینکه بعید می 

حداقل آقاجون بیدار  خرفی که موقع نهار زده بودم.ز ای مهاون حرف

 موند تا توبیخم کنه. می 

های با دیدن چراغ، در رو نیمه باز کردم و داخل حیاط سرک کشیدم 

نفسم رو بیرون فوت کردم حال  روشن ایوان فهمیدم که هنوز بیدارند.

به آرامی در رو بستم و طول حیاط رو طی   م؟!چطور تو روشون نگاه کن 

کرد و بوی قورمه سبزی مشامم رو نوازش می.  کردم و وارد خانه شدم

پاورچین پاورچین وارد اتاقم شدم و در رو به آرومی   رو بیدار. اشتهام 
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ام رو بدون اینکه کلید برق رو بزنم به سمت کمد رفتم و لباس  بستم. 

 عوض کردم.

م بیرون  شد از اتاقشدم اما روم نمیداشتم از گرسنگی تلف میبا اینکه 

 برم و باهاشون چشم تو چشم بشم. 

پشت چشمم   روی تخت دراز کشیدم و ساعدم رو روی پیشانی گذاشتم.

به زحمت از جیبم درش آوردم و   گرم شده بود که صدای گوشیم اومد.

یام فرستاده  ام رو جمع کرده بودم پدرحالی که از شدت نورصفحه چشم

 شده از سمت جهان رو باز کردم:

 رسیدی؟ -

 با نیش باز جوابش رو نوشتم:  هام نقش بست.ناخواسته لبخندی روی لب

 دستت بهتره؟ آره. -

با نگرانی سر جام  . چند دقیقه گذشت اما جوابی نداد.ارسالش کردم

وشی  دوباره گ  دل شوره به جونم افتاد. نشستم نکنه اتفاقی براش افتاده؟

با یک تصمیم آنی گوشی رو  رو چک کردم اما پیامی نیومده بود.

برداشتم و بهش زنگ زدم.بعد از چند تا بوق صدای نگاه توی گوشم 

 .   پیچید

 بله؟ -
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هان دست این چیکار  جناخواسته چینی بین دو ابرو انداختم.گوشی 

 و از فکر درآورد: ر دوباره صداش تو گوشم پیچید و من کنه؟!می 

 آوید خانم؟ و؟ال -

ی وجودم رو توی صدام به دم بدون اینکه شک و شبهه مبه خودم او

 نمایش بگذارم جوابش رو دادم:

 سالم نگاه جون خوبی؟ -

 خیلی ممنون عزیزم. -

 جهان نیست؟  -

 حمومِ! بیاد بهش میگم زنگ زدی. -

 ای کردم و نفسم رو بیرون فوت کردم.دندان قروچه

راستی نگاه جان موقع رفتن انقدر گیج و منگ  ممنون.حله! خیلی  -

خواب بودم یادم رفت ازت خداحافظی بکنم شرمنده شدم گفتم حال با 

 خودت میگی چه دختر بی ادبیِ! 

 تونستم بفهمم. ش رو به راحتی می ای تصنعیخنده 

 پیش میاد.  نه جانم این چه حرفیه؟ -

و بدون تغییری در لحنم  حوصلگی دستم رو کنار پیشانی گذاشتم با بی 

 گفتم: 
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 فعال.  ت من دیگه قطع کنم.ا ه با اجاز خالصه ببخشید دیگه. -

 فعال. -

تماس رو قطع کردم و با عصبانیت گوشی رو روی تشک تخت کوبیدم و  

. البته بیشتر از اینکه عصبانیت  "ی زپرتی!دختره"زیر لب زمزمه کردم

خودم عصبانی بودم که از دست  موردی نسبت به نگاه داشته باشم،بی 

زدم از در حالی که زیر لب به خودم تشر می چرا زنگ زدم به جهان؟!

 جام بلند شدم: 

گیرم که زنگ زدی و اون خودش برداشت خبر مرگت   ای گندت بزنن! -

 ؟ این دلم برات شور زد  خوای بگی نگرانت بودم جهان جون؟می 

م خارج شدم. به  اتاقبا عصبانیت مشهودی نفسم رو بیرون فرستادم و از 

سمت دستشویی رفتم و بعد از شستن دست و صورتم وارد پذیرایی 

م تو محیط ساکت خونه که فقط صدای گوینده ی اسالم زیرلبی شدم.

 ها رو به سمتم معطوف کرد.رسید پیچید و نگاه اخبار توش به گوش می

سی بدم  ی حرف زدن به کسرم رو پایین انداختم اما قبل از اینکه اجازه

 خودم پیش دستی کردم و گفتم: 

 بی ادبی کردم. ز کوره در رفتم! ا های امروزخوام بابت حرف معذرت می  -

 آقاجون با لحن خشک و جدی که ازش بعید بود گفت: 
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زبون سرخ سر سبز رو  و بجو بعد پرت کن بیرون!ر ی بعد حرفدفعه -

فتی که هم زبونت  همه چیزت رده و توام انگار به اون پدر بی به باد می 

 . درازه هم طاقت دیدن شادی دیگران رو نداری 

با بهت سرم رو بال گرفتم و نگاه متعجبم رو روی چشم های سرد 

  تو روی خودم پدرم رو تحقیر کرده!  شد!باورم نمی  آقاجون سوق دادم.

 ای نچرخید.زبانم به هیچ کلمه  بغض چنبره زد توی گلوم.

 من نداشتن. مامان پری و دایی هم کم از 

 ای گفت: دایی با تن صدای هشدار دهنده

 زنی! ا چیه می هآقاجون! این حرف -

 ی حرف دایی رو اومد:و مامان پری ادامه

 !  احمد این چه چیزاییِ به بچه میگی؟ -

ها و  اعتنا به هردو شون شروع کرد به زیر و رو کردن کانالاما آقاجون بی

 جوابشون رو داد: در همان حین به سردی 

 خواین حرف زدن یادم بدین؟بعد از این همه سال می  -

ی جدید دارم اما کردم خانوادهشد. من فکر می قلبم داشت منفجر می 

صدای زنگ گوشیم راه نجاتی شد برای رهایی از جو  زهی خیال باطل! 

های هام توش فلج شده بودند! بدون هیچ حرفی با قدم سنگینی که ریه
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دم رو به اتاق رسوندم و در رو کوبیدم و از پشت سر قفلش  بلند خو

 کردم.

ی کناری گوشی رو زنه دکمهبدون توجه به اینکه کیه داره زنگ می

 فشار دادم تا صداش بیشتر از این در نیاد! 

خواستم بدونن  دستم رو روی دهانم گذاشتم. نمی بغضم سر باز کرد.

ام یشتر از همه چی کالفهام بکنم. این غرور مسخرهدارم گریه می

 کرد!می 

ه ضرعگندش بزنن این زندگی رو! راست میگه بابام بی همه چیز بود بی 

 مسئولیت بود اما... بود از همه بدتر بی

با دردی که  اما چرا اینا رو تو صورتم کوبید؟!مگه من چیکار کرده بودم؟!

روی هام دستم رو هقمیان هق  توی معدم پیچید صورتم جمع شد.

ز درد تو خودم مچاله شدم و روی زمین  ا ام گذاشتم و فشار دادم.معده 

 افتادم.

 زانوهام رو توی شکمم جمع کردم.

کرد غم تلنبار شده توی رغم دردی که لجوجانه جسمم رو مچاله می علی

ام از فرط اشک ریختن هچشم کرد.جونمم روحم رو مچاله می 
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هام رو روی هم  چشم باشن. انگار که توشون نمک ریخته، سوختنمی 

 فشار دادم. 

ما  ، ابا وجود دردی که حال کمی کمتر شده بود سعی کردم بخوابم

ورق  م رو برداشتم.فخودم رو به سمت کمد کشیدم و کی  نتیجه بود.بی 

کردم رو برداشتم  قرصی رو که همیشه موقع معده درد عصبی مصرف می 

سمت تخت رفتم و روش دراز  کشان به دوباره کشان  و بدون آب انداختم.

 تر بشه.کشیدم تا دردم آروم

پیام داشتم از طرف شماره ناشناس بدون  صدای گوشیم دوباره بلند شد.

ام رو هاینکه حتی بازش کنم صفحه ی گوشی رو خاموش کردم و چشم

ز قرار معلوم ا کرد!ار خواب هم برای من ناز می گاما ان؛ روی هم گذاشتم 

 توی دالن خاطرات گذشته پیش رو داشتم.شب درازی رو 

*** 

 

هنوزم نسبت به این شغل دو   با تردید به صفحه لپ تاپ زل زده بودم.

العمل آقاجون و دونستم عکساما نمی  ؛دل بودم! برای خودم مهم نبود

 مامان پری قراره چی باشه. 

ذب مدل جای که زانیار زیر بنر هام بازم شمارهی شک و شبه با همه
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  اش خارج شدم و وارد صفحه چتاز صفحه. نوشته بود رو سیو کردم

شدم تا جواب   مون که اعضاش فقط من و هویار و امیر و زلفا بودیمگروه

 پیام زلفا رو که خطاب به من گفته بود: 

 عاطفه!  ی بی کشمت دخترهپام برسه ایران می  -

 ایپ: شروع کردم به ت رو بدم.

 تو فقط بیا خانم با عاطفه!  هر چه از دوست رسد نیکوست! - 

   زلفا:

 گردم اقامتم تموم میشه. تا یه سال دیگه بر می  -

 هویار:

 آره کم مونده برگردیم! -

 با طعنه گفتم: 

 آره واقعا خیلی کم مونده!  -

 هویار:

 باز تو طعنه زدی؟  -

 دقیقا!  -

 زلفا: 
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 ی جر و بحث شما دوتا رو ندارم!حوصله من  باز شروع نکنیا!  -

 هردوتامون همزمان نوشتیم: 

 تو دخالت نکن!  -

 از این تله پاتی لبخندی رو لبم نقش بست زود تایپ کردم: 

 و تکرار نکن! ر حرف من -

 و تکرار نکن! ر هویار:خودت حرف من

 گیر عجب خری افتادما! -

 خودت گیر عجب خری افتادیا! هویار:

نقطه ضعفش فقط تو همین جمله    آخر زدم زیر خنده!ی  با دیدن جمله

انگار که  شد!ی خدا هم تو این یه مورد حواسش پرت میهمیشه  بود!

کل رو برای اینکه کل  تازه به خودش اومده باشه زود پیام رو پاکش کرد.

ادامه بدم دستم رو روی کیبورد کشیدم تا جوابی بدم که پیام امیر مانع  

 شد: 

بچ! مفتخرم به عرضتون برسونم که تا یکی دو ماه دیگه خب بر و   امیر:

 بنده یک شهروند ایرانی هستم! 

  خدای من! دستم رو هوا خشک شد.  و فرستاد. ر و بعد عکس مدارکش

 برای چند لحظه هیچکس هیچ چیزی تایپ نکرد. شد.اورم نمی ب
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 امیر: 

  خشکتون زده؟ مخصوصا آوید که الن با دهن باز زل زده به شد؟چی -

 و پشه رفت توش!ر ببند دهن  صفحه!

 به خودم اومد و با لبخند عریضی جوابش رو نوشتم: 

تونستی بهم  بهترین خبرِی که می  کنی!وای امیر بگو که شوخی نمی  -

 شه. اصال باورم نمی بدی!

   امیر:

برمت  تا یکی دو ماه دیگه خودم میام اونجا می  باور بفرما خانمی! -

 تا باهم کار کنیم!  مشرکت خود

 زلفا: 

 بابای تو که گیر سه پیچ بود!  آخه چطور؟ یعنی چی؟ -

 امیر: 

  به این نتیجه رسید که هرچقدر پسر ناخلفش ازش دورتر باشه بهتره. -

 به قول خودش گرگ سیاه خانواده باید از خانواده دور بمونه!

 

داره  دونستم با پدرش مشکل می ؛ اش رو چند بار خوندمبا تعجب جمله
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 ای که به در خورد،با تقه  اما نه تا این حد که از خودشون دورش کنن.

مامان جون با چند تا   چشم از صفحه گرفتم و به درگاه در نگاه کردم.

لپ تاپ رو کنار گذاشتم و خودم رو  پاکت توی دستش وارد اتاق شد.

  بود،از اون شبی که آقاجون اونطور باهام حرف زده  جمع و جورتر کردم.

اما بازم سردی ملموسی توی حرکاتش و ؛ تر شده بودمامان جون مهربان

 دیدم.حتی لبخندش می

 گذاشت گفت: حینی که پاکت ها رو کنار در می

 اینا برای توئه آوید جان.  -

ها رو یه تای ابروم رو بال بردم و در حالی که از جام بلند شدم و پاکت 

 برداشتم گفتم: 

 مطمئنی برا منِ؟  ندادم. من که چیزی سفارش -

 های کوتاه از اتاق خارج شد و گفت: با قدم 

 دونم دم در گفتن برای توئه.نمی  -

نگاه دلخورم رو به   و بعد از اتاق فاصله گرفت و رفت به سمت پذیرایی.

یعنی با این کارا  ؛ کردنم میارفتاراش کالفه مسیر رفتنش دوختم.

شه  بدن و من برم ولی روشون نمیو از این خونه فراری ر خوان منمی 

ها رو در اتاق رو به آرامی بستم و در حالی که پاکت  مستقیم بهم بگن؟!
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سالنه به سمت لپ تاپم رفتم و بدون توجه توی دستم گرفته بودم سالنه 

هردو پاکت بزرگ رو همزمان  به ادامه ی بحث بچه ها، خاموشش کردم.

ها و لوازم آرایشی که  ر لباسسر و ته کردم و مشکوک و متعجب به کاو

 روی زمین افتادن نگاه کردم. 

 وار گفتم: متفکرانه دستم رو روی چانه گذاشتم و زمزمه 

 یعنی اینا برا منه؟! -

ام رو خم شدم و کمی اینور اونورشون کردم. تکه کاغذ سفیدی توجه

ا دست خطی که خیلی راحت  ب جلب کرد برش داشتم و بازش کردم.

 تونستم بگم خرچنگ قورباغه ای نوشته بود: می 

تونه  برای فردا مهمونی دعوتم. وجود یه موجود کنجکاو دردسرساز می -

 فردا ساعت هشت شب میام دنبالت.   ترش کنه!جذاب

 .راستی لباس دو تیکه به نظرم خوشگل تر از یاسیِ اس

 جهان.

هر دو    هام نقش بست. خم شدم و بی صبرانهای رو لبلبخند کودکانه 

ا دیدن لباس کرم رنگ دو تیکه چشم . بلباس رو از کاورهاشون درآوردم



 

 

 WWW.98IA3.IR 266 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

همون لباسی بود که . ریز کردم و به ناگهان یادم افتاد که کدوم لباسِ

لباس  . اش شده بودمگشتیم شیفتهوقتی باهم رفته بودیم  توی پاساژ می 

نش  ی پرنسسی و که قسمت پاییدکلته یاسی رنگ رو هم برداشتم. 

ها رو روی  با شیفتگی و ذوق لباس.  رسیدتر بود و تا بالی زانوم میکوتاه 

 تخت گذاشتم. 

تونستم بگم بیشتر از  روی زمین نشستم و لوازم آرایشی رو که می 

 چیزایی که لزم داشتم بودند رو برداشتم. 

هام  فکری که ناگهانی مثل جرقه ای توی ذهنم زده شد لبخند رو از لب

سوزه برام می  لشکنه جهان دن هام رو روی هم فشار دادم.چشم زدود.

ا هکارده! اون چرا ایننکنه داره صدقه می   کنه؟!که این کارها رو برام می

ای که توی دلم مهمان شده بود رو خودمم حس مسخره  کنه؟!رو می

هایی که  دونستم همش به خاطر رفتارها و مهربانی کردم و می یمدرک ن

دونستم که اگه یک مدت اما قلبا می ؛ دهبه من نشان می   جهان نسبت

 ده.دیگه هم بگذره این حس بی در و پیکر کار دستم می 

های ضد و نقیضی که توی قلب و نفس سنگینم رو بیرون دادم. حس

سرم رو به طرفین تکان . کردنددادند اذیتم می ذهن و روحم جولن می

بلند کنار پنجره ایستادم و بازش دادم و از جام بلند شدم با قدم های 
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 .کردم

سرمای متضاد با گرمای درونم رو به وجودم کشیدم تا شاید آتیش  

 شده بود؟ مچه مرگ خاموش بشه. مدرون

م گوشیم رو از جیب  های متعدد جیب شلوارم به خودم اومدم.با تکان

 هام رو بستم و زیرلب گفتم: با دیدن اسم جهان چشم؛  بیرون کشیدم

 من دارم از دست تو در میرم آقا پسر! به خشکی شانس!ای  -

 انگشتم رو روی صفحه کشیدم و گوشی رو به گوشم چسبوندم: 

 بله؟ -

 صدای بمش توی گوشم پیچید: 

 بگو که کرمیَ رو دوست داشتی!  -

 با لبخند گفتم: 

 این همه سخاوت و مهربانی رو مدیون چی هستم؟! -

 کنه! این همه سرگرمم می موردت که مدیون کنجکاوی بی -

 ام؟دستت درد نکنه دیگه! یعنی من اسباب سرگرمی -

منش بنده فقط گفتم شما یه کوچولو با اختیار دارین خانم ایران -

 قصد جسارت نداشتم.  کنین! رفتاراتون آدم رو سرگرم می 

 با شنیدن لفظ قلم حرف زدنش زدم زیر خنده!
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 خندی؟ به چی می  -

 ه از من بدتری.تو خودت ک به تو! -

انگشتم رو با احتیاط بر روی خارهای کاکتوس کوچک گلدان کنار 

 کنم: کشم و تمام حواسم رو به صداش معطوف می پنجره می 

 خیال! من دیگه رد دادم. و که کال بیر من  -

 هام رو به سمتی کج کردم و در جواب گفتم: لب

 شه کتمانش کنم.نمی  آره یه جور عجیبی هستی.  -

 ی اینُ میگی؟  نشناختی چطور ُ ه هنوز من تو ک-

از اونی  ای زندگیم هست.هنگاه به سر به هوا بودنم نکن حواسم به آدم -

خواد بگیر تا و نمیر کنم اما دیگه من که تو یه خونه باهاش زندگی می 

خونه و جدِی اما برای من  ای روانشناسی می هاونی که همیشه کتاب

 ا سرگرم بشه. هخوب بلدِ با آدمهمیشه آرومِ و  خنده.می 

هاش بود که گوشم رو  ای فقط صدای نفس چند لحظه سکوت کرد.

 داد. با صدای محزونی گفت: نوازش می

 خیلی شبیه مامانتی.  -

 سوزش نوک انگشتم باعث شد صدام در بیاد:  ابرو هام بال پریدن.

 آخ آخ آخ!  -
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نگران جهان از  انگشتم رو به سمت دهانم بردم و در همان حین صدای 

 پشت تلفن بلند شد: 

 شنوی؟!شد؟ آوید؟ آوید صدامُ میچی -

س کردن طعم خون توی دهنم با انزجار انگشتم رو دوباره از دهانم  حبا 

 دورتر کردم و گفتم: 

 شناسی؟آره خوبم خار کاکتوس رفت تو انگشتم! مامان منُ از کجا می  -

 ی گفت: خیالتر شده باشه با لحن بیانگار که آرام

اما انگار پدرت زیاد دوست نداشت  د؛ ززگاهی بهمون سر می اعمه هر -

 گفت. مارو ببینه برای همین به شماها نمی

 که اینطور...  -

چقدر برای  نگاهم رو بال کشیدم و به آسمان ابری و دلگیر نگاه کردم.

کردن. نفسم  پدر مادر خودم غریبه بودم که همه چیز رو از من پنهان می 

های پنجره ای پاییز از لبه لی نردهه ین شده بود و سوز سرد آخرسنگ 

 وار گفتم: به اتاق وزید و صورتم رو به نوازش گرفت. زمزمه 

 خیلی بهش احتیاج دارم!  کاش برف بیاد.  -

 برف؟!  -

 اوهوم. -
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ی برف روی شهر  سکوتی که به واسطه  برعکس تو من از برف بیزارم. -

مثل آدمیِ که دلش از این دنیا پره اما سکوت   غمگینِ.اندازه سایه می 

 ده. شه و فقط با سردی خودش رو نشون میاتنها چاره 

به    اگه من بخوام برفُ به یه آدم تشبیه کنم، ولی به نظر من قشنگِ. -

کنم که پرِ پرِ از این دنیا اما تو سکوت و سردی که از ش میآدمی شبیه 

ی دلش بزرگِ که با سفیدی خالص همه ده بازم انقدرخودش نشون می

 رو به آغوش بکشه.  چیز

هم  رسید و منهاش بود که به گوشم می فقط صدای نفس  چیزی نگفت.

بعد از چند لحظه دوباره  هاش گوش سپردم.خریدارانه به صدای نفس 

 همون جهان جدی شد و گفت: 

 فردا ساعت هشت یادت نره.  -

  و تماس رو قطع کرد.

*** 

ی ابا آرایش ساده  ی کمد انداختم.ین بار نگاه اجمالی به آیینه برای آخر 

ای هلویی و قهوه ی هام از سایهبرای چشم  صورتم رو پوشونده بودم.

روشن و کمی کرم استفاده کرده بودم و با خط چشم پر و ریمل آرایش 

هام  م رو روی لبتمرکز هام،چشمم رو تکمیل کرده بودم. بر خالف چشم
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متمرکز کرده بودم و رژ لب گلبهی رو انتخاب کرده بودم و کمی با قرمز  

 ترکیب کرده بودم که یه رنگ خاص بگیره. 

 و در آخر موهای بلندم رو موج دار کرده بودم و اطرافم ریخته بودم.

در کمد رو باز کردم و پالتوی مشکی رنگم رو که چندان راضی به  

چون دامن لباس  م و پوشیدم.پوشیدنش نبودم رو از رخت آویز کشید

م  کمی کوتاه بود مجبور شدم شلوار مشکی رنگی هم بپوشم و شال بافت

 رو با احتیاط روی موهام انداختم.

م رو با بند کیف مجلسی نداشتم برای همین بند همون کیف دوشی

خواستم رو توش چیزایی رو که می  زنجیری طالیی رنگ عوض کردم.

ی که تا نیم تنه تو کمد خم شده بودم تا کفش  گذاشتم و در آخر در حال

کرمی رنگی رو که همین دیروز مجبور به خریدش شده بودم رو 

 بردارم،شماره ی جهان رو گرفتم و گوشی رو به گوشم چسبوندم. 

 بعد از چند بوق جواب داد: 

 بله؟ -

 کجایی؟ -

 رسه.الن می  تو راه. آتیال رو فرستادم دنبالت. -

ایستادن چنگی به قسمت انتهایی کفش انداختم و  ام از حرکتهدست
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 ایستادم اخم کردم و گفتم: همونطور که صاف می 

 کردم باید منتظر خودت باشم. فکر می  -

 یه کاری برام پیش اومد.  -

داد اما با این حال سعی کردم ای توی قلبم ویراژ میدلخوری کودکانه

 موضع خودم رو حفظ کنم: 

کشه یا لی تا برسیم اونجا فکر کنم یا آتیال منُ می و ؛.اشکال نداره! آها -

 من اونُ از ما گفتن. 

 برخالف انتظارم تغییری در تن صداش ایجاد نشد و جدی تر گفت:

 ای نداری؟ کار دیگه -

 به شدت جا خوردم و با صدای ته چاهی گفتم: 

 نه.  -

 اوکی. پس فعال. -

اش چشم کردم و به صفحه و تماس رو قطع کرد. گوشی رو از گوشم دور 

 دوختم و طوری که انگار خود جهانِ مخاطب قرارش دادم: 

اس یه روز مهربونه یه روز مث  عوضیِ بیشعور! معلوم نیست چیکاره -

 اوووف! گاو.

با خشم  کرد چرا؟!چرا اذیتم می  کودکانه پای راستم رو به زمین کوبیدم.
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پرت کنم توش شروع به   موام رو باز کردم اما قبل اینکه گوشی در کیف

هام  اعصاب روی صفحه به نمایش دراومد. لبزنگ خوردن کرد و اسم بی 

م رو روی صفحه گوشی با بی میلی انگشت   به سمت پایین کج شدند.

 کشیدم ولی قبل من خودش حرف زد:

 دمِ درم. بیا.  -

ای گفتم و تماس کشید باشهمیلی رو به رخ می با صدایی که همون بی 

هایی که هیچ اثری از ذوق هام رو پا کردم و قدمکفش کردم.رو قطع 

شد رو بر روی زمین کشیدم و از خانه خارج  شوق درشون دیده نمی 

 شدم. 

داد، دوان دوان طول  توی سرمای استخوان سوزی که نوید برف رو می 

حیاط رو طی کردم و در سرد و آهنی حیاط رو باز کردم. ماشین جلوی  

 در بود.

که ناشی از سرمای محیط بود به سمت ماشین رفتم و با سرعتی 

 .سوارش شدم

 سالم.  -

  فقط سرش رو تکان داد و من دوباره از این همه بیشعوری کالفه شدم.

ی بخار گرفته ماشین کشیدم و به بیرون پشت دستم رو روی شیشه
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شاید باور کردنی   خیره شدم. امیدوارم آخر عاقبت امشب بخیر بشه!

ای که توی راه بودیم فقط سکوت بود و ه ام اون بیست دقیقنباشه اما تم

م پلی نکرده بود! با نگه داشتن ه حتی به خاطر خدا آهنگ سکوت!

ای نه چندان بزرگ اما ویالیی فهمیدم که بالخره ماشین جلوی خانه

 رسیدیم. 

ماشین رو به داخل حیاط هدایت کرد و تو قسمت ته حیاط که ماشین  

با آسودگی نفسی در  هم پارک شده بودند، پارک کرد.ای های دیگه

کردم و خوشحال از اینکه از شر آتیال خالص شدم دستم رو به سمت  

 ی در بردم و بازش کردم. دستگیره 

 واست باشه زیاد ورجه وورجه نکنی. ح -

رخم طوری که نیماز حرکت ایستادم و سرم رو به سمت چپ مایل کردم 

 دیدم پرسیدم: ه از خودم دور میو با جدیتی کسمتش باشه 

 این یعنی چی؟! -

 و بیرون داد و گفت: ر نفس عمیقش 

خیلی ساده بگم حوصله ندارم دم به دیقه  ای نگفتم!به زبون دیگه  -
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سیگار   زنی!های اون تو نمیاز الن بگم لب به زهرماری  جمعت کنم.

 .ممنوع 

 سیگار دیگه چرا؟! یه دفعه بگو نیا دیگه!  -

رم که  دونی ولی من که این همه راه رو نمیرو دیگه خودت میاون  -

 برت گردونم خونه.

ای و بدون توجه به صورت قرمز شده از خشم و بعد بدون حرف دیگه 

من، از ماشین پیاده شد. ماشین رو دور زد و کنار درِ صندلی کمک 

ی آویزان و تمام راننده که نیمه باز گذاشته بودم و با لب و لوچه 

هایی که نقشه بر آب شده بودند پاهام رو از کنر صندلی آویزان قشه ن

 کرده بودم ایستاد.

 بست گفت:  حینی که دکمه ی پاییزه ی مشکی رنگش رو می 

 هوا سرده زود  باش بریم.  -

سری تکان دادم و از جام بلند شدم. خم شد و ر ماشین رو بست.کنارم 

به سمتم گرفت. با  ایستاد دست چپش رو خم کرد و آرنجش رو 

ابروهایی که از تعجب بال رفته بودند نگاهم رو بین باز و نیمرخش  
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 ام کرد و زیر لبی گفت: ی چشم نگاه گردوندم. از گوشه

 خوای تا صبح همونجوری زل بزنی بهم تا یخ ببندم؟! می  -

انگار که به خودم اومده باشم دستم رو دور بازوش حلقه کردم و در  

 رفتیم گفتم: ورودی خونه می  حالی که به سمت

 این کارا بهت نمیاد وال!   -

ی لبش نشست که از چشمم دور لبخند کجی گوشه نگفت اما ی زیچ

  داد تا استخوانم نفوذ کرده بود.هوای سردی که نوید برف رو مینموند. 

به پاهام سرعت دادم و با سرعت و بدون توجه به غرولن های آتیال پله 

ای و نیمه باز خانه رو هل دادم  دوتا بال رفتم و در بزرگ قهوه ها رو دو تا 

و وارد ورودی اتاقک مانند خونه شدیم. گرمای محیط حس دلپذیری رو  

 به وجودم تزریق کرد.

 بستما!آخیش داشتم یخ می  -

 چپ نگاهم کرد: پالتوش رو درآورد و داد دست خدمتکار و چپ 

 مجبور بودی اونطوری بدویی؟ -

و از تنم در آوردم و به خدمتکار دادم در حالی که گوشیم رو از تو  پالتو ر

 آوردم گفتم: کیفم در می 
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بنده شروع به دویدن م تو این هوا بندازی بیرون قندیل می ه سگ -

 کنه از من دیگه چه انتظاری داری ببین یخ بستم! می 

با   رو به روش ایستادم و انگشت سردم رو روی دست گرمش گذاشتم. 

 نگاهم کرد: تعجب

 کم خونی داری؟  -

 و عقب کشیدم و شانه ای بال انداختم. ر دستم 

 بریم؟ فک نکنم. -

ای اتاقک ورودی  بدون هیچ حرفی جلوتر از من حرکت کرد و در شیشه

هایی که از همه سنی  وارد جمع مهمان. رو باز کرد من هم به دنبالش 

مشغول گپ زدن با  چه جوان و چه پیر هرکس   توشون بود شدیم.

شد. همانطور که اطرافیانش بود و موزیک مالیمی تو فضا پخش می 

کردم با کنجکاوی ها حرکت می پشت سر آتیال از میان انبوه مهمان

 ی نه چندان بزرگی رو که جلوم بود رو از نظر گذروندم. خونه

های طالیی خبری از رنگ شد بهش گفت زیادی اشرافیِ.ای که نمیخونه

های سفید و مشکی توی دیزاین  وسترهای بزرگ نبود! به جاش رنگو ل

شد گفت شبیه کافی شاپِ تا خونه مخصوصا  استفاده شده بود. بیشتر می 

خدمتکار سینی   ی سالن گذاشته بود.با آهنگ مالیمی که دیجی گوشه
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به دست از کنارم رد شد همونطور که نگاهم به اطراف بود دستم رو بلند  

خود خدمتکار که انگار فکر کرده بود  وی سینی رو برداشتم.کرد و جام ت

ش خندم گرفت اما نگاهش نکردم. الیوان افتاد زود ایستاد. با حرکت آنی 

هام بردم که به خودم اومدم دیدم کسی از دستم  و به سمت لب ر لیوان

 بیرونش کشید! 

 هام رو روی هم فشردم و زیر لب غریدم: چشم

 آتیال! -

  باز کردم و تیز به سمتی که لیوانم کشیده شده بود پیچیدم.ام رو هچشم

تعجب جای   با دیدن جهان و نگاه دست در دست هم جاخوردم!

عصبانیتم رو گرفته بود. طوری که چند لحظه بعد با حرف جهان به 

 خودم اومدم:

 کنم به آتیال سپرده بودم بهت بگه از این کارا نداریم! فکر می  -

ی نامعلومی سوق دادم و انداختم و نگاهم رو به گوشه چینی بین دو ابرو 

 دست به سینه گفتم: 

و روانم امتحان  منم فقط داشتم یه قلوپ جهت شادی روح آره گفت. -

 یه آبمیوه که این حرفا رو نداره!  کردم!می 

اش دوختم که لجرعه محتویات لیوان رو سرکشید و هام رو به چشمنگاه 
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 گفت: 

 خوری! شما اینجا فقط آب می  آبمیوه!حتی  -

 یه دفعه بگو آوردم زجر کشت کنم دیگه!  -

بوی ادکلن سردش بینی که چه عرض  تر شدم.چند قدمی بهش نزدیک

 ای گفتم: با صدای کنترل شده  داد. نوازش میُ کنم کل وجودم

 چیه آخه انگار اومدیم کافی شاپ! رفتیم کافه بهتر بود!به خدا اگه می  -

 بی توجه بهش ادامه دادم: ه لبخندی زد و سرش رو پایین انداخت.نگا

 حال صاحب این مهمونی مفرح کیه؟!  -

و جلوی   ای بازوش رو از دست نگاه بیرون کشیدبا لبخندی کنترل شده 

ی چشم به نگاه اشاره کرد که با لبخند نگاهم  سینه قفل کرد و با گوشه 

 کرد.می 

تر کردم و روی نگاه  نم رو مالیم لبخند تصنعی زدم و نگاه خشمگی

 : لغزاندم و با خجالت گفتم

ای شلوغ خوشم هچطور بگم من یکم از مهمونی منظورم اینه که... من -

 د وگرنه ابدا منظورم بد بودن اینجا.امی

دست راستش رو بالتر گرفت و با همان لبخند جذابی که حسابی بهش  

 حرفم رو برید: شدم میاحسودی 
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راستش من از جهان خواستم تو رو هم  گی عزیزم!فهمم چی میمی  -

زنی  ای که داری توش دست و پا میبیاره. جهان کمی از زندگیت آشفته

 ولی انگار زیاد موفق نبودم. خواستم یکم حال و هوات عوض بشه! گفته.

ای رو که انداخت نادیده بگیرم!  تونستم تیکه خواستمم نمی حتی اگه می 

ی و بدون توجه به لبخند پیروزمندانه ام رو روی هم فشار دادم هدندان

هاش رو قفل هام رو توی حدقه به سمت جهانی که دست نگاه چشم

 دست نگاه کرده بود چرخوندم و متقابال با لبخند گفتم: 

البته توام خیلی به من لطف داری که   جهان خیلی به من لطف داره! -

 ت دعوتم کنی! انی انقدر به فکرم هستی که به مهمو

طبق عادتی که موقع عصبانیت داشتم موهای اطرافم رو پشت گوش 

ی تیکه فرستادم و دلخوری نگاهم رو از نگاه جدی جهان بیرون کشیدم.

ای که نگاه گفت مثل سیلی شد که زیاد خودم رو گم زندگی آشفته 

 ام!نکنم و یادم باشه که اینجا اضافه

دونستم اگه اینطور پیش بره صورتم می   .تر شده بودندهام سنگین نفس 

 ده!قرمز میشه و خبر از خشم درونم می 

 با حفظ موضعم گفتم: 

 من برم ببینم آتیال کجاست.  -
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های ی پا پیچیدم و بدون توجه به آوید گفتن جهان با قدم روی پاشنه

آتیال کنار میزی که روش پر بود از انواع کیک و  بلند ازشون دور شدم.

  شیرینی و میوه، ایستاده بود و داشت با دو نفر دیگه مشغول صحبت بود.

  هاش بود که برای چند لحظه محو تماشاش شدم.جوری لبخند روی لب

 دیدمش. اولین بار بود با لبخند می 

زود به خودم اومدم حوصله ی آتیال رم نداشتم. از خدمتکاری که کنار  

 دیوار ایستاده بود پرسیدم: 

 رویس بهداشتی کجاست؟ ببخشید س -

 ی بال خانم. طبقه  -

های سفید  پله سری به معنی تشکر تکان دادم. همونطور که به سمت راه

از طرفی   ؛رفتم حواسم بود که جهان و نگاه کجا هستندرنگ می 

هرچقدر من نسبت   خواستم دوباره باهاشون برخوردی داشته باشم.نمی

 اون هم همینطورِ.  به نگاه شمشیرم رو از رو بستم متقابال

ام سرتاسر سالن رو دور زد و تازه دیدمشون که دست  نگاه افسار گسیخته

ی نگاه روی بغل جهان و دست جهان دور شانه  در دست که نه! نگاه تو

 کاناپه چرم گوشه سالن نشسته بودند. 

ها بال رفتم توی سالن بلند و بالیی و بیرون فوت کردم و از پلهر نفسم
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ی چوبی ودم که سمت راستم فضای کوچکی بود با کتابخانه ایستاده ب

 ها.ست اون کوچک کنار دیوار و دوتا مبل و یک میز چوبی

 ی نگاه باشه باید اعتراف کنم که واقعا شبیه جهانِ! اگه اینجا خونه

کنن پس آخرش کات  ه رو دفع می گنامم همدیخب دو قطب هم 

 کنن! حتما کات می   آره آره کنن!می 

سرم رو  هام نقش ببنده!استدلل مسخره باعث شد لبخند رو لب  همین

 خودم کردم!احمقی نثار به طرفین تکان دادم و زیر لب 

سرم رو بلند کردم انگار که تازه یادم افتاده باشه چرا دارم وجب به وجب 

 زنم. این طبقه رو قدم می 

موهام   کالفه دستی به ؟! ها رو باز کنمحال باید در همه ی این اتاق

اصول باید ته سالن باشه!رفتم و در گوشه ی اتاق رو باز کردم  کشیدم!

 .حدسم درست بود

با یادآوری لباس کوتاه و   ام رنگ سفید و طوسی بود.ست دستشویی 

حینی که در رو   پرنسسی سفید رنگی که چند لحظه قبل تو تنش دیدم،

       بستم با کالفگی گفتم:می 

همه جا رو سفید کردی مثال   د سفید!سفید سفی  خب که چی؟! -

آمیزی خلوص قلبم تو رنگ  ای چیزی ام؟!خوای بگی من فرشته می 
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 امم تاثیر داشته؟! خونه

ی دایره شکلی که اطرافش نورپرداز با نور زرد رنگ وجود جلوی آیینه

داشت ایستادم و دستی به سر و صورتم کشیدم. شیر آب رو باز کردم و  

با یادآوری چندلحظه قبل بدنم گر  سرد گرفتم.هام رو زیر آب دست

ولی بیشتر به خاطر اینکه  ؛یعنی بود. م از نگاه نبوداناراحتی   گرفت!

 م رو گذاشته دستش ناراحت بودم.اجهان جیک و پوک زندگی 

خودم که . سرم رو کمی بالتر گرفتم و توی آیینه به خودم نگاه کردم

ببینم!یعنی کس دیگه ای هم هام رو تونستم غم توی چشممی 

چه اهمیتی داره اصال؟ اینکه کسی بدونه ناراحتیم یا نه؟!  تونست؟می 

ام برامون بکنه! یعنی قبل اون فرد ما  اصال به فرض کسی بدونه و کاری 

 فقیر کسی بودیم که بیاد و یه کاری برامون بکنه؟! 

 با تن صدای نسبتا بلندی به خودم توپیدم: 

 !ور نیستی! جمع کن خودتتو فقیر هیچکس  -

  سی سرو از و انداختم خودم به یاجمال نگاه و گرفتم فاصله نهییآ از

 . شدم  خارج یبهداشت 

 دم یرس  ها پله به که  نیهم. کردم ی ط رو یخال  سالن طول عجولنه
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 پله نیاول تعجب با !خورد چشمم به ی رنگ و یصورت و یآب نور ی پرتوها

  نییپا و شدم خم یکم  اطیاحت با یچوب ی نرده  کنار از و رفتم نییپا رو

  طیمح ی تو که یکسیمیر آهنگ با که  یانبوه تیجمع  به! کردم نگاه رو

 . رقصیدنبا هم می شدی م پخش

 خودم به یتکون هی و بشم  جمع وارد داشتم دوست . رفتم نییپا رو ها پله

  توسط شلنگ مثل بازوم داره امکان لحظه هر که دونستمی م  اما بدم

  آدم  بچه مثل"بشنوم رو جمله نیا بعد و بشه  دهیکش  جهان ای و الیآت

 "!ممنوعه تو برا اهکار نیا! جات سر  نیبش

  نمیبش  کنم کاریچ من حال !نجا؟یا ی آورد  رو من چرا ممنوعه اگه آخه

 ! کنم؟ تماشا ملتُ بُز  مثل

 رو دستم . شد جمع صورتم اخم با خورد بهم سر پشت از که ی اتنه  با

.  بود کرده برخورد  بهم که دمیچیپ ی فرد  سمت به  و گذاشتم ماشانه ی رو

  باشه  سالش هجده ای و هفده خوردی م که ی پسر ی پا سرتا از  رو چشمام

 . کردم نییپا بال 

 :گفت  پته  تته با و اومد تر کینزد 
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 . نبود حواسم اصال خانم دیببخش -

 : گفتم صورتم تو یحالت  رییتغ بدون

 ! افتاد کتفم کن جمع رو  حواست فقط .کنمی م خواهش -

 اصال تو بگم تا کردم پر  رو دهانم .کرد نییپا بال  رو سرش و زد ی لبخند

 رو حرفم کنارم ی فرد  ستادنیا با که! ؟یینجایا که ی دیرس  یقانون  سن به

  نگاهش و بود ستادهیا کنارم  اخم با که کردم نگاه   یجهان به و دادم قورت

 .بود ستادهیا روم به رو که بود یجوان پسر ی رو

 خودش از هابهیغر  دنید موقع دونستمی م گهید که  یتیجد همان با

 : گفت دهی م نشون

 ؟یکن ی نم یمعرف -

 و کردم  نگاه پسرک به کالفه .دیلغزی م جهان و من  نیب پسرک نگاه 

 : گفتم 

 آقا؟  نیسیوا نجای هم نیخوای م -

 سرم نهیس  به دست  .گرفت فاصله ازمون تعلل با اومد خودش به  که انگار

  نگاهم  .بهم زده زل من  قبلاز   دمید  که برگردوندم جهان سمت به رو
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 جلو  رو دستم فرز یلیخ و محابا یب افتاد شهاانگشت  ی ل  گاریس  به که

 . دمیکش رونیب  دستش از  رو گاریس و بردم

  ی دلخور با  و گرفت رو م دست مچ لبم  کنج بذارمش بتونم نکهیا قبل اما

 :کرد امنگاه 

 .ی دیکشینم گاری س که تو -

  دستم  مچ دنیکش رونیب ی برا تقال حال در و بودم کرده اخم که ینیح

 : گفتم  بودم شدست از

 ! دستمُ؟  ی کنی م ول. کشمی م یزگاهاهر -

  مچ و کرد باز رو انگشتش مخالف سمت به  دستم دنیکش  با زمانهم

 . شد پرت عقب  به  دستم

 بهش  و کردم شنگاه  اخم با  و گرفتم رو اممچ دور  ام گهید دست با

 : دمیتوپ

 اما ی بود فکرم به چون نجایا  ی آورد   منُ نیا خاطر به کردم  فکر من -

 تا یگفت یم خودم به قلال  کاش! بود خواسته ازت نگاه! کردمی م اشتباه 

  ای کنم قبول خوامی م رو بذاره سرم خوادی م نگاه  که رو  یمنت  نیا ینی بب
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 . نه

 : دیغر رلبیز و دیکش دلخورم ی هاچشم به  میمستق  رو چشمانش یاهیس

 . نذاشت منت تو سر چکسی ه ؟یمنت  چه -

 :گفتم  و زدم کمر به  دست و دمیکش رخش به رو زمیتمسخرآم لبخند

  بعدم ! گهید یکی سر دمیکوب ور دعوتم منت  بودم  منی گ ی م راست آره -

 یبدبخت  چقدر دونمی م  گفتم و کردم نگاه  بهش هاچارهیب  بدبخت  مثل

 نبود نگاه  بودم من  آره آره !نجایا آوردمت که سوخت برات  دلم چارهیب

 ! که

  اشاره انگشت  دو و گذاشت هم ی رو چشم .خوندمی م نگاهش از رو خشم

 . گذاشت هاشچشم ی رو  بر رو شصتش  و

 ! ستین ی دختر نیهمچ نگاه -

 و درست رو نگاه نکهیا بدون! شد  شیآت ی رو نفت  مثل جمله  کی نیهم

 که یِحس خاطر به دونستمی م! بودم  شده  متنفر ازش بشناسم درمون

 حال در دایشد من و گرفت ی م شکل وجودم ی تو جهان  به  نسبت داشت

 ییبو حس نیا از جهان خواستمینم حال  نیا با؛ بودم  کردنش سرکوب
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 . ببره 

  با .بود نی طرف به سرم  دادن تکان و ی تلخند  اش جمله  به  واکنشم تنها 

 از که ینیح و کردم پرت نیزم ی رو رو تمدس ی تو خاموش گاریس  ظیغ

 : گفتم شدمی م رد کنارش

 ! نداشتم  انتظار تو از -

 که بودم نشده دورتر ازش یقدم ی چند  .گذشتم  کنارش از ی اتنه  با

  به توجه بدون .دیکش یخروج سمت  به کشان کشان و گرفت رو بازوم

 رونیب  سمت به کرد باز رو خونه در چنگش از ییرها ی برا من ی هاتالش

 . بست سرش پشت رو در و اومد رونیب هم خودش و داد هلم

  خوشبختانه و بود افتاده گز  گز به بدنم  پوست طیمح ی سرما از دوباره

 . نباشه  اطیح تو چکسیه بود شده  باعث  سرما نیهم

  دست که دمیچرخ شسمت  به طلبکارانه و دمیکش آغوش به رو بازوهام

 :کردیم  امنگاه   نهی س به

 ؟ ی شد وونهیه؟دیچ کارا نیا -

 چند  متعجبم چشمان ی جلو  و درآورد تنش از رو کتش  تعلل بدون
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 امونفاصله . انداخت ماشونه ی رو رو کتش  و شد ترکینزد  بهم  یقدم

 .بود  متر  یسانت پنج از کمتر دیشا

 خم سمتم به یکم  بشم  لل بود شده  باعث  که یتعجب به توجه بدون

 : گفت  لب ریز .کردم  خم عقب سمت رو بدنم  هم من متقابال که شد

 .نترس ندارم تیکار -

 :داد  ادامه و دیکش  رونیب کت ریز از رو بلندم ی موها

 . بزنم حرف باهات خوامی م  فقط -

  اشاره اطیح کنار به دست  با .میستادیا هم رخ به رخ و  گرفت فاصله ازم

 مدار  نیدورب و میبود یورود  در ی جلو درست اومدم خودم به تازه. کرد

 . نموند دور چشمم از  هم ی سنگ ستون  کنار ی  بسته

  حرکت کردی م اشاره که ی سمت به و دادم تکان باشه  ی معن به رو سرم

  دهیچ ی ها  یصندل  و زیم ،خونه از دورتر یکم اطیح  ی گوشه . میکرد

 . من ی رو به رو همجهان  و نشستم ها  ی صندل از یکی ی رو.بودند  شده

 تعلل با .داد هل سمتم به  و گذاشت زیم ی رو  رو فندک و گاریس  پاکت

  چشمک بهم که  ی گاریس  پاکت و  الشیخیب صورت  نیب رو مهامچش
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  از رو گاری س و رفتم  خونه تو که یحرکت رغمی عل راستش. گردوندم زدی م

 دنم یکش گاریس به نسبت  یخجالت  حس کی هم باز  دم،یکش  دستش

 تو یمنف  ی فکرها من به   نسبت دمیترسی م  که انگار .داشتم جهان ی جلو

 . ببنده  نقش ذهنش

 خم من سمت به زی م ی  کناره از و شد  بلند جاش زا  دید که رو تعللم

  بعد  و گذاشت هاملب  نی ب و دیکش رونیب  پاکت از رو ی گاریس . شد

 رو گاریس و اومدم خودم به  .گرفت گاریس ریز و کرد روشن رو فندک

 .کردم روشن

  با . نشست جاش سر کردمی م روشن خودش ی برا هم رو ی کی که ینیح

  دهانم ی تو رو شگس و تلخ طعم و  زدم گارمیس  به یقیعم پک لذت

 اما  دمیکشینم گهید که بود  شده یطولن یلیخ مدت...کردم مزمزه

 .کردی م هوس دلم بیعج اوقات یگاه

  ی رو رو بازوم و بودم  گرفته وسطم و  اشاره انگشت دو  نی ماب رو گاریس

 .بودم زده زل یخال استخر به  هدف یب   و بودم گذاشته  یصندل  ی  دسته

 :جهان
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 .ی شد  ناراحت مدست از دونمی م -

 .بود  دهیفهم حداقل که خوبه.انداختم نییپا رو سرم

  یزندگ از نداره امکان  نشم مجبور اگه من  یبدون ور نیا  خوامی م  فقط -

 که  یکس هر فرد اون حال . بگم ی زیچ ی کس به انمیاطراف یشخص

 . باشه خوادی م

 . زدم گاریس  به ی ا گهید پک و زدم ی لبخند

؛ دمیم  حق بهت.  کن آوار  سرم ی رو رو  تت یعصبان ! دختر نکن سکوت -

 !خودت تو زینر  فقط

 لرزه  به رو دلم بود زده که ییهاحرف با  .دادم فشار هم ی رو  رو هامپلک

 داره کمکم  بودم مطمئن که  ینگاه و بردم بال  رو سرم. بود آورده در

 :دوختم نافذش ی هاچشم یاهیس  به  کنهیم رو ، رو دلم دست

 جهان اما ی بد خودت به  حقُ که داشتم  انتظار! بگم  یچ  دونمینم  من -

 که لحظه همون درست! ی کنی م متعجب من رو  شهی هم اتهکار با تو

 جهان...،  که ی دی م نشون خودت از ی رفتار ! رمی نم سمتش گهید گمیم

 ... من ی برا تو
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 دلم  ی تو و دادم قورت دهینجو رو حرفم .گرفتم ازش چشم صالیاست  با

  کن بس ! تمامرده کشته عاشق ی بگ یخوای م نکنه "زدم تشر خودم به

 "!کن  بس! دیآو

 ! باشه   دینبا -

  حرفش ی ادامه منتظر کردم زیر چشم و گرفتم بال  رو سرم  سرعت به

 . شدم

 مه قبال .نباشه  فعال که  بهترِ  شهیم مربوط احساساتت به که ِیزیچ اگه -

 انممیاطراف که افتادم ریگ ی باز هی وسط! خطرناکم برات من دیآو گفتم 

  اضافه بهشون هم گهید  نفر کی یحت، نفر کی  خوامینم کردم رشیدرگ

 . بشه

  من از چشم الیخیزد؟بی م حرف داشت یچ از .کردم شنگاه  مشکوک

  من  یول؛ دیکش ی قی عم نفس و داد هیتک ی صندل ی پشت به و گرفت

 تنها. شدم شمردانه  مرخین  به رهیخ  .بردارم ازش چشم تونستمینم

  که دمید تازه  .بدم انجام نفهمم زبان دل ی برا تونستمی م که بود ی کار

  بهش  یلیخ اما؛ ساده.یمشک شلوار و  کت و دیسف لباس .دهیپوش یچ
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 .اومدی م

  کنم فکر نکهیا بدون  کنم ریدرگ خودم بابت از رو ذهنش خواستمینم

 : اومدم  رو امجمله ادامه

 ن یا تو. ی زیعز یلیخ من ی برا تو  بگم خواستمی م فقط  ...فقط من -

 .ازت ممنونم .ی بود  مواظبم بود  شده  طاق طاقتم و بودم  تنها که مدت

 .کردی م  نگاهم چشم  ی گوشه از امجمله شدن تموم تا

 : گفت  و کرد نییپا بال  رو سرش

 . خوبه -

  فشار نیزم ی رو رو گاری س ته و شد خم  و گرفت گارشیس از ور آخر کام

  نی زم ی رو الیخیب افتادم خودم ی شده  خاموش گاریس ادی تازه .داد

 سرمون ی بال  ینارنج آسمان به و دادم یصندل به هی تک  .انداختمش

 . شدم رهیخ

  ی برا حداقل نشستن هم کنار نیا اما میگفت ینم ی زیچ  کدوممونچیه

 . بود بخش  لذت یلیخ من

  طیمح ی تو که رو جهان ادکلن خوش ی بو و گذاشتم هم ی رو چشم
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 ی  دانه نیاول افتادن با .دم یکش هامهیر به رو بود شده  پخش اطراف سرد

  کنان زمزمه لب ریز. د یرقص هاملب ی رو ی محو لبخند ام گونه ی رو برف

 : گفتم 

 . زمستون برف نیاول-

 ادی ناگهان. دندیلغزی م  برف رقصان ی ها دونه ی رو  امهمچش لذت با

 ن یاول که یک هر با ": بود گفته  بهم مای نقاش استاد که افتادم ی ا جمله

 "!د یکنیم تجربه رو عشق نی کن تماشا  رو زمستون برف

 خودم ی رو بر رو جهان نگاه ی نیسنگ   .زدم چمپو تفکرات به ی پوزخند

 کردم رشیغافلگ خودم الیخ به سرم یآن  چرخوندن با کردمی م حس

 سمت به رو سرش .کرد منگاه  مهربونش  لبخند همون با  محابا یب اون اما

 : گفت  و کرد لیما چپ

 ! خونه؟ میبر -

  به رو سرم! کرده  من  تن رو کتش که افتاد ادمی تازه اومدم خودم به

 .میکرد  حرکت خونه سمت  به و شدم بلند جا از و دادم تکان  آره ی نشانه 

 م: گفت  گرفتم شسمت به و آوردم در تنم از رو کت در دم
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 ! جنتلمن ممنون -

 : گفت گرفتی م ازم رو کت که ینی ح و شد خم یکم و دیخند

 ! ی دیلِ کنمی م خواهش -

 : گفت   من  به رو دیپوشی م که یحال در  و گرفت رو کت

 . م یام  کنم کیعل سالم نایا با منم. سرده تو برو -

 : دمیپرس دیترد با و انداختم ابرو نیب  ینیچ

 ا؟ یک-

 و برگردوندم عقب  سمت به رو امتنه بال  .کرد اشاره سرم پشت  به ابرو با

  ی ورود سمت به  داشتند .زد خشکم ساره البته و پدرش و اریزان دنید با

 : گفتم  و کردم  نگاه   جهان به دی ترد با. اومدنی م

 ؟یشناسیم رو نایا -

 : گفت و کرد مرتبش و  دیکش  دشیسف ی  مردانه لباس ی  قهی به  یدست

 .شونیشناس ی م مه  تو نکنه! آره -

 حال  نیا با؛ دونهیم رو سوال نیا  جواب خودش که گفتی م  بهم یحس
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 کینزد بهمون داشتند که نفرشون  سه هر سمت به رو نگاهم دوباره

 : گفتم و  گرفتم شدنی م

  دوستام نصف کراش و  خواننده! نشناسه؟ رو ی عابد اریزان  که یه ک. آره -

 .مهربونِ و خاص یلیخ اخالقش. بود

  خواستم کردم نگاهش تعجب با  .دمیشن رو پوزخندش ی صدا  وضوح به

 .شدم  منصرف اریزان  پدر ی صدا با که  بپرسم رو حرکتش نیا لیدل

 پسرم؟  یخوب .زیعز یجمال  ی آقا!به  به-

 و ساره  به سر با و زدم ی لبخند دادم جا جهان کنار رو  خودم که ینیح

 رو چپش دست جهان.دادم  سالم کردنی م براندازم تعجب با که ی اریزان

  تک به تک ی رو  غرور چشمک دوباره و بود کرده فرو بشیج ی تو

 . بود مشهود حرکاتش

 به رو که  رو اریزان پدر دست  تیجد با و کرد لیما جلو به یکم رو سرش

 ت: گف  تیجد با و فشرد رو بود روش

 .دنتونید از شدم حالخوش.ممنونم -

  ی خاکستر بار نیا و  دیکش رونیب ی عابد  ی آقا دست از رو هاشدست
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. کرد تامل صورتم ی رو  کردم زیر چشم داد، قرار هدف  رو من چشماش

 : گفت ی ا مرموزانه  لحن با! بودم  شده معذب  شحرکت نیا از

 درسته؟ منشنرا یا دختر -

 اشهم چش یسوال حالت با .دونستی م رو  سوالش جواب خودش که انگار

. شدی م  بد داشت حالم که بود ی طور جو .دیچرخ جهان   و من  نیب

  شدن دهییسا ی صدا  .نداشتم ی عابد به یخوب حس چرا دونستمینم

 م. دیشنیم هم ی رو رو جهان  ی هادندان

 : جهان

 .دیآو  امعمه دختر -

 نگاهش  لبخند با منم  متقابال و داد تکان ی سر کذب  لبخند همان با

 تو بودم  مطمئن .بود شوک تو هنوز انگار  که  بود ساره به امنگاه . کردم

  به  جهانه! برسون هی بق  گوش به رو خبر زودتر هرچه تا  بود غوغا دلش

 : داد قرار مخاطب رو  ی عابد و کرد اشاره  ی ورود سمت

 .سردِ هوا داخل نیی بفرما -

  به هم  ما و رفتن خونه سمت به  نفر سه هر جهان، حرف نیا با
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 نجا یا! کردم نگاه اطراف به تعجب با   که میشد خونه  شون وارددنبال 

 یِ؟اول ی جا همون

  کرده روشن رو اطراف قرمز و دیسف  و یآب متفاوت ی هارنگ با  هانورافکن

. نبود بود، کرده ام کالفه که ی ا کننده خسته جشن از ی خبر. بودند

  ساره و  اریزان و ی عابد از و کرد قفل شگرم دست ی تو رو دستم جهان

 .میشد دور

 قرار خطاب ون رم ی اامرانه ی لحن با که میبود نگرفته  فاصله ی قدم چند

 : داد

 . یبپلک   ساره و اریزان بر و دور نم ینب  -

 :کردم نگاه مرخشی ن به و کردم اخم

 چرا؟  -

 چرا؟   چرا ی کرد  شروع باز -

 !نه؟ ای چرا بدونم  دیبا خب -

 :فرستاد رونیب حرص پر رو نفسش
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 . ستن ین  یخوب ی اهم آدم یکنی م فکر که ی اونقدر نکهیا ی برا -

 خب؟ -

 خب؟ یچ -

 ! اش؟ه یبق  خب -

  کمکم که  دمیفهم !کرد نگاهم اشمنقبض فک  با و دیچ یپ سمتم  به زیت

 : گفتم و آوردم بالتر رو آزادم  دست !رمی م راه  اعصابش  رو دارم

 ! حله !دیببخش   دیببخش -

 . شد  رهیخ رو روبه به و برگردوند رو سرش

 و بود ستادهیا مون رو به رو که دمیرس  نگاه به و زدم رو نگاهش رد

  تازه !بود  شده  قفل هم  تو که بود جهان  و من ی هادست  ی رو اشهمچش

  سیگ  به  کارم بودم من !داره یحال چه کردمی م درکش .اومدم خودم به

  مانع جهان اما دمیکش خودم سمت به رو دستم  ! دیکشیم  ی کش سیگ و

  بهش و بردم بال  رو  سرم  بهت با !کرد شتریب رو هاشدست  فشار و شد

 . کردم نگاه 
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 : گفتم  بشنوه که ی طور رلبیز

 ! دستمُ کن ول !ِیخبر کنهی م فکر الن! ؟یکنیم ی دار کاریچ -

  بال  رو سرم تقال از د یناام .کرد شتریب  رو دستش فشار   سماجت با

 بدون و بود کرده اخم. دم یکش نگاه  ی رو چشم صالی است با و دمیکش

 شهیهم  از تری جد که  بود دوخته یجهان به  چشم کنه نگاه   من به نکهیا

 .کردی م  نگاه  بهش

 خطاب رو من جهان  شدنش ترکینزد با. شد ترکینزد  ما به ی قدم چند

 :داد قرار

 نخوام ،  منِ دست  تو دستت یوقت  تا درضمن،  !نره ادت ی امهفحر -

 ! منِ ی برا منِ دست که ی زیچ .یکن ولش یتونینم

  نگاه به  سر با شدیم دور ازم که ینیح و کرد رها رو هامدست  بعد و

  حرفش نیا از دونستمی نم! بود زده  خشکم .بره  دنبالش که کرد اشاره

 به امشانه  تکان با ! د یکوبیم واروانهید تابمی ب  قلب ؟!کنم  یبرداشت چه

 و رقص حال در که بودم ستادهیا تیجمع از یانبوه نیب اومدم که خودم

 . بودند ی شاد
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 .کردیم امنگاه  تعجب با و بود ستادهیا کنارم که کردم نگاه  ساره به

 : گفت و کرد براندازم  تعجب با

 ! ؟یکنی م کاریچ نجایا تو! کنمیم صدات دارم ساعتِ چهار -

 :کردم اخم و دمی چیپ سمتش  به

 ! ی مهمون اومدم تو مثل  منم خب! کنم؟ ی م کاریچ نجایا یچ یعنی -

 از یک ی سمت به کشانکشان  که یحال  در انداخت بازوم دور رو دستش

 : گفت رفتی م  سالن  ی کناره  ی زهایم

 ! بودم؟ بهیغر انقدر! یِجمال ی آقا تییدا بود  نگفته -

  رونی ب دستش از رو بازوم میستادی ا وارید کنار گرد ی ها  زیم از یکی کنار

 : گفتم  و دمیکش

 !ی بود  دهینپرس خب یعنی . نشد وقت -

 . دیکش سر لجرعه و برداشت رو زیم ی رو یهاوانیل از یکی

 : ساره

 .کردن طرد رو شما تی مادر ی خانواده کردم ی م  فکر من  !چرا دروغ وال  -
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 یحال در .کردنیم امکالفه هاشی فضول  فرستادم رونیب رو  نمی سنگ  نفس

 رو جوابش کجان الی آت ای جهان نمیبب تا و گردوندم سالن دور چشم که

 : دادم

 . نی هم بود کم آمد و رفت میبود نشده  طرد نه -

 اما  نزنه باره نیا در یاگهید حرف که  کردم انیب رو حرفم محکم انقدر

 !کنهی م مچیپ سوال یمهمون آخر تا کنه شل افسار اگه بودم  مطمئن

 جرعه و برداشت رو  ی اگهید وانیل باره دو و گفت ی ا "آهان" لب ریز

 . دی نوش رو اتشیمحتو از جرعه

  زیم یرو ی هاوانیل از یکی هممن  که شدم ی م وسوسه شدت  به نکهیا با

  بشم  ریجوگ اگه دونستمی م! شدی م  مانع جهان حرف اما کنم امتحان رو

 !کرد جمعم شهینم فردا صبح  خود تا و کنمیم ی رو ادهیز

  و کردم گاههیتک  امهونچ ریز رو دستم و گذاشتم زیم ی رو رو آرنجم

 . گرفتم هامهمان یرو رو مهامچش

 و خوردم یحساب و دست نهار نه که افتاد ادمی تازه مامعده  دنی کش ریت با

 کم  کم بود معلوم قرمزش  چشمان و صورت از که ساره به رو. شام نه
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 : گفتم پرهیم سرش از حواس و هوش داره

 ارم؟یب برات ی خوای م ام تو بخورم ی زیچ  هی رمی م  من -

  با شدم دور ازش و انداختم بال  ی انهو ش. داد تکان نیطرف به رو سرش

 !بذارم تنهاش دینبا دونستم یم نکهیا

  چشمک بهم روش لعاب و رنگ خوش  ی ها غذا که یبزرگ زیم  سمت به

 عاشق کردم نگاه غذاها به  لذت با !زدم ی ا مرموزانه لبخند .رفتم زدندی م

 فکر یهرکس و بود انداز غلط فمینح  و لغر کلیه! بودم خوردن غذا

 ! نبود  نطوریا اما باشم خوراک کم من که کردی م

 شروع و برداشتم رو زیم سر رنگ دی سف  یکیسرام ی ها بشقاب از یکی

 !وارنگ و رنگ ی ها یخوراک انتخاب و  زیم طول در زدن قدم به کردم

  بازم اما بود نمونده توش یخال ی جا نکهیا با بودم کرده پر پرِ رو بشقابم

 ! بگذرم زدندیم چشمک بهم ییهاک یک کاپ ریخ از تونستمینم

  نی ب !داره؟ یآب خامه که یاون ای داره یصورت ی  خامه که یاون کدوم؟ اما

 . بودم گرفته قرار یبزرگ یدوراه

 ! ترهخوشمزه یِآب -
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  سمتم به  و برداشت ظرف از رو کیک کاپ و شد خم حرف نیا دنبال به

 خوش  و جوان پسر و بود مقابلم که یک یک کاپ نی ب  چشمم. گرفت

 : گفت  یجذاب لبخند با! بود گردش در بودش،  گرفته سمتم به  که یپوش

 . شد خشک دستم -

 یسبزآب ی چشما با بور پسرک نیا صورتش به کردن نگاه از یخوب حس

 بشقاب ی تو و گرفتم دستش از روکیک  تعارف بدون حال نیا با.  نگرفتم

 . گذاشتم 

 ! ممنون -

  نگرفته فاصله ازش یقدم  چند .برگردم  ساره ش یپ تا گرفتم فاصله ازش

 . کردم حس کنارم رو حضورش که بودم

 ! ی باش شکمو نقدریا ادینم بهت -

 ! بست  نقش   لبم رو ناخودآگاه که شد  ی لبخند باعث اش بامزه  لحن

 گه؟ید اشتهاس خوش منظورت -

 :کرد ی ا خنده تک
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 !همون آره -

 ! یباش  کنجکاو نقدریا ادینم توام به -

 ! گه؟ید فضولِ همون منظورت -

  نییپا و بال  آره ی نشانه به رو سرم که  همانطور و خنده ریز زدم بارنیا

 : گفتم دادمیم تکان

 . قایدق آره -

 بدون و داد تکان ی سر  فقط ستمین  تنها بود شده  مطمئن حال  که پسر

 و کردم تر زبان با رو هاملب  .رفت  و گرفت فاصله زی م از یحرف چیه

  مشغول بودند افتاده دهن از گهید که ییهایخوراک با رو خودم دوباره

 زهرمارش مثل ی هاحرف بودم منتظر  آن هر. ستادیا کنارم الیآت. کردم

  ساکت  قهیدق چند ی  مالحظه قابل مدت به  اما.  کنه پرت مسمت  به رو

 نکهیا  بدون. کرد ملب به جون شنگاه  ی نیسنگ  .کردی م منگاه   فقط و بود

 م: گفت  ارم یب بال  رو سرم

 ! بهم؟ یبزن زل ی اونطور ی خوا ی م  یک تا -

 . زد ی دار صدا پوزخند
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 ! مجبورم  که یوقت تا -

 : انداختم ابرا دو نیب  ینیچ

 مجبور؟  چرا -

 تازه خورد مصورت به که  یالکل ی بو با. کرد فوت رونیب رو قش یعم  نفس

 : گفتم طعنه با ! ستی ن خودش تو احتمال  که دمیفهم

 خودتون یول تونمی نم بکنم خوامی م  یغلط هر من شکر رو خدا -

 !نیآزاد 

  تعجب ! دم یشن رو الیآت ی  خنده ی صدا  بار نیاول ی برا  من و دیخند

  دمیکش بال  رو سرم کنم پنهان تونستمینم رو خنده ی صدا  نیا از یناش

 : دوختم چشم خندونش صورت به و

 ! یهست یجالب دختر -

 ؟یمرس  بگم الن -

 ! یمخم رو یجالب  که همونقدر!نزن  حرف فقط! نه -

  لیدل و کنم استفاده  سو بودنش خودی ب از کردم یسع  کردم زیر چشم
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 : بدونم رو خودم از اشنه یک همه نیا

 !آد؟ی م  بدت من از انقدر چرا الیآت -

 :کرد امنگاه  یکج لبخند با  و شد تر تخس قرمزش ی اهمچش ی خاکستر

 ازش؟ بکشم حرف ستین خودش  تو پسره نیا یگفت !ی آ  ی آ ی آ -

 . حالم خوبه هنوز من !م؟یداشت

 و کردم نازک یچشم پشت .شدم  یعصبان بود خونده رو دستم نکهیا از

 : گفتم  کودکانه و کردم قفل امنه یس ی جلو رو هامدست

 !بشور توضیمر ذهن  !رمینخ -

 : گفت لب ریز و کرد دود ی گاریس

 ! نیکرباس  هی ته و سر  دخترا ی همه -

  که دمشییپا یچشم ریز !اومدی م یعشق شکست ی بو. زدم ی زیر لبخند

 ی  نقطه  به و بود داده ه یتک زیم به رو آرنجش و بود ستادهیا روم به رو

 درآورده پا از نویا که  ی دختر شصت ناز یعنی .بود  شده  رهیخ ینامعلوم

  ی صدا کرده؟ مواجه  یعشق  شکست با رو ول یه نیا ی چطور آخه! باشه
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 . دیکش رونیب تفکراتم از رو من بود  ستادهیا کروفونی م  پشت که نگاه 

 ! نیاومد خوش یلیخ زمیعز ی هامهمان -

 ! بود  هم قبل از شادتر بلکه نبود ناراحت اصال انتظارم  خالف بر

 !مهیزندگ افراد نیترخاص از یکی تولد امروز دیدونیم  که همونطور -

 و برداشتم رو زیم ی رو  شربت وانیل و  کردم نازک براش یچشم پشت

 :خوردم  ازش  ی اجرعه

 !زمیعز جهان-

 ی طور !افتادم کردن سرفه به و گلوم تو دیپر وهیآبم حرف نیا گفتن با

 : دی پرس ینگران  با و  ستادیا کنارم سرعت به الیآت که

 !دختر؟ شد چت-

 : گفتم مداومم ی هاسرفه انیم و آوردم تر بال  رو چپم دست

 !بود؟ جهان تولد امروز! خوبم .خوبم -

  نگاه بود گلوم ی رو ام گهید دست که یحال در و زدم کمر به دست

 . دوختم صورتش به رو امپرسشگرانه
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 ؟یچ که خب آره!؟ی شدی م خفه یداشت ن یهم خاطر به -

 : گفتم و گذاشتم  هم ی رو چشم خشم با

 ی زیچ ییکادو دیبا آوردم برداشتم خودمُ ی نطوریهم زشته !جان الیآت -

 !نه؟ ای وردمآیم خودم با قلال 

 : گفت   لب ریز! بود یچ ی برا تونستمینم که زد ی لبخند

 !وونهید ی  دختره -

  نگاه سمت  به دوباره و  میاومد خودمون  به هامهمان زدن دست ی صدا با

  ی رو ی لبخند .شد دهی،کشبود ستادهیا کنارش هم  جهان بارنیا که

  خدمتکار! بود  گذاشته شینما به رو اشگونه ی رو چال  که بود هاشلب

 و بود  شده دهیکش ایدر امواح مثل روش ی ها طرح که  رو یبزرگ کیک

 که ییهاشمع کردن روشن به شروع و جلوشون آورد چرخدار  زیم ی رو

  اومده وجد به  تیجمع .کردن دادند،ی م نشان رو هفت و ستیب عدد

  بلند  جمع ی دخترها یخنده  یزگاهاهر و سوت و دست ی صدا و بودند

 .  بود  شده

  با نگاه دست در دست . بهش بودم زده زل بخوام خودم نکهیا بدون
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  برداشت چنگال با رو ک یک از ی اتکه نگاه .دندیبر رو کی ک یبزرگ ی چاقو

 به  کردی م باز دهان جهان که بار هر.  گرفت جهان دهان  سمت به و

 شانگشت نوک خنده با جهان آخر د! دیکشی م  عقب رو چنگال  یشوخ

 تکه نگاه مکث با و د یکش  نگاه یشانیپ ی رو بود خامه  به آغشته که رو

 ی صدا جهان حرکت نیا با  .گذاشت دهانش ی تو و برداشت رو کیک

 !بود  شده ای خامه  نگاه  ینی ب نوک تا  یشون یپ!  شد بلند جمع ی خنده 

  نی ا دنید نکهیا با  .میشد چشم تو چشم که آورد بال  رو سرش جهان

  !ببره  ییبو جهان نداشتم دوست اما نبود ندیخوشا برام ادیز ها صحنه

  من از عیسر رو نگاهش. دمیخند و زدم روش به یینما دندان لبخند

 . دوخت چشم نگاه به  دوباره و گرفت

 ی صدا  با  که بودم زده زل  بهشون چطور دونمی نم  .بود شده  محو لبخندم

 .شدم دهیکش رونیب برهوت از الیآت

 !خواد؟ی م  کیک دلت -

  الیآت سمت به و  گرفتم جهان و تیجمع از چشم  و زدم ی پوزخند

 : گفتم سوالش  به توجه بدون و دمیچرخ
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 ؟ی بد  بهم گاریس  نخ  هی شهمی -

 : گفت ی اهرگ دو ی صدا با و کرد اخم

 ! نه  که معلومه-

 رونیب  رو نفسم کالفه  نداشتم کردن بحث ی  حوصله اصال که اونجا از

 :کردم زمزمه خودم با و کردم فوت

 ! نه  نه نه  گمی م یهرچ یه ! نه و زهرمار -

 ؟ یگفت ی زیچ-

 ! باشه بگو بارم هی خدا خاطر به  گفتم آره -

 : انداخت بال  ییابرو

 ! شهینم  نوچ -

 : درآوردن ور اداش به کردم وعرش

 .فروختم تو به ی تر زمیه  چه بدونم اگه من!  شهینم  نوچ -

 تو ی شاد آهنگ !بدم ادامه  رو حرفم نتونم شد  باعث کی موز بلند ی صدا

 رقص حال در جوان چه  و ریپ چه افراد ی همه و بود شده  پخش طیمح
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 . بودند

 و هم  بغل دنشونید با  .گشتی م  نگاه و  جهان دنبال  هاممچش خودآگاه نا

  که نچسبم ی الیآت نیا! شد زانیآو املوچه و لب  رقصنی م  هم با نکهیا

  به نگاهم  .کردم نگاه الیآت به چشم ی گوشه  با  !برقصِ  باهام ادینم قطعا

 تکان  نیطرف به ور سرش و برد بال  رو  دستش دو که بود دار معنا ی حد

  .کردم حلقه مچش دو رو دستم محابا یب و زدم یطان یش لبخند .داد

 شروع و دمشیکش جمع داخل مقاومتش و ها مخالفت به توجه بدون

 .آهنگ تمیر با بدنم  دادن تاب به کردم

 ژنه یاکس ما برا  ژنهیاکس ما برا

 ژنه یاکس ما برا  ژنهیاکس ما برا

 وهید  از تر  گنده اهامونیرو

 وهیم  نیع  ما میدیم  ییلویک  رو تایه

 ده یم من  به حالو روز هر ایدن

 ده ی ند هم جم مهراد یحت که ی جور
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 نه ی قرنط قبل نهی قرنط میبود

 نهیچ وارید  دورم  رسنینم بهمون

 نه یسالط DNA ژنم توو

 نهیا  برا هیابد سلسله

 بهیج ته پر پر هیما

 ده ینرس  بیس  نهی ع سبز

 مهیج ی انگار  کنهیم رشد  فقط

 مهیب کردم  ندمو یآ نسل پنج

 ژنه یاکس برام کف توو تریه

 ژنهیاکس برام لش داف هی

 ژنه یاکس برام  کش بایج توو

 ژنهیاکس برام گنگ  تیب نیا

 ( ام یت-ژنیاکس)

 !کردی م میهمراه یزگاهاهر هم  الیآت که  دمیرقصی م ذوق با انقدر
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  دونستمینم خودمم  .دمیچرخ خودم  دور بار دو و برد بالتر رو دستش

  منو که  بود ی زیچ تنها درونم جانیه و نیآدرنال یول بود شده مرگم چه

 و دیجد آهنگ دوباره آهنگ، شدن تموم با!کردیم حرکات نیا به واردا

  با آهسته ی هاقدم  با بودم  افتاده نفس  نفس   به که  من اما شد یپل ی شاد

 . گرفتم  فاصله جمع از یینما دندان لبخند

  بهش رو وزنم شتری ب  نصف.بودم کرده حلقه الیآت ی بازو دور رو دستم

 ! بودم شده  زونشیآو رسما و بودم  کرده منتقل

 !داد حال  یلیخ! شیآخ -

  اشاره انگشت دو تعلل بدون که اومد جمع از سوت و غیج ی صدا  ناگهان

 دونستمی نم خودمم! زدم سوت و بردم دهان سمت به  رو ام شصت و

 خودم! کردم شونیهمراه  حال نیا با افتاد راه ولوله همه نیا یچ ی برا

 : گفت زنان طعنه الی آت! بود  گرفته ماه خند حرکتم از

 ! نشو ریجوگ -

 یمشک   یچرم نفره  دو مبل ی رو رو خودم انداخت که  ی اکه یت الیخی ب

 : گفتم و بزرگش ی پشت به دادم لم و کردم ولو وارید کنار رنگ



 

 

 WWW.98IA3.IR 315 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 !مول  به رو تو نده ریگ -

  ی بازار کوچه لحن نیا انتظار که انگار .کرد منگاه  دهیپر بال  ی ها ابرو با

 کمر  به ی کیش حالت  با رو شهاتدس  و زد ی پوزخند . نداشت من از رو

 ییبال   قسمت ی رو و دمیکش  عقب سمت به رو سرم بهش توجه یب .زد

 ی برا  دیکشی م پر دلم  ؛بود نجایا نیرحسیام کاش. دادم  هیتک مبل یپشت

  ت یمیصم نیهم  و بود هامی باز وونهید  ی همه ی  هیپا ونا .دنشید

 ن یاول دمیشا و !وفتهیب کردن ولز و  جلز به میمر شدی م  باعث نمونیب

  دوست تیمیصم خاطر به ! بود نیرحسیام خاطر  به من از تنفرش

 اون بودند رحمیب خوب خاطرات .زدم ی تلخند .زلفا و من با پسرش

 شدن تموم که الن اما کردنیم قی تزر آدم وجود به رو یخوش لحظه

 .روحم و قلب ی رو زننی م  حسرت داغ و انیم  فکرم به  فقط

 روقتید تا که ییهاشب   سمت به خوردم سُر گذشته  به کردن فکر با

 هیپا مونانفره  چهار پیاک و میبود پالس جور وا جور ی هایمهمون ی تو

 مرز تا  ینگران و دلشوره از مامان که ییهاشب   .بود هایمهمون   اکثر ثابت

  به بردم  دست و دمی کش ی قیعم نفس.  گشتی م بر و رفتی م  سکته

 اشییطال  پالک ی رو که ی گردنبند .بود  لباسم ریز که  گردنبندم سمت
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 کی  با شهیهم برخالف امروز. بود مامانم ی هیهد .بود شده حک اسمم

 .بودم  انداخته گردنم یآن میتصم

 قسمت نیا .بود  دهیرس  خودش اوج به گهید جمع مرج  و هرج و یشلوغ

  رو آروم ی فضا هی دلم شتریب  امشب !امشب ی برا  نه اما بود امعالقه مورد

  نمونده وجودم در یجانیه  و شور قبل،  لحظه چند خالف بر .خواستی م

 .بود

  .رفتنِ وقت  گهید که بگن و انیب جهان ای الیآت تا بودم منتظر ناچارا یول

  مبل  ی  دسته ی رو رو آرنجم.نشستم تر جمع یکم و کردم بلند رو سرم

  .نبود الیآت از ی خبر .ندموچسب  یشان یپ کنار رو  دستم و گذاشتم

 ! نبود شیر یس بختانهخوش

  ی رو امهمچش  .گشتی م  نگاه و  جهان دنبال به چشمم ناخواسته

 جهان و نگاه از ی اثر. بود  بودند، مشغول یکوبیپا و رقص به که یتیجمع

 ی تو ه یثان چند عرض در که یالتی تخ با! ی باز عشق رفتن لبد .نبود

 تشر خودم به لب ریز و  فشردم هم ی رو چشم دراومدند  حرکت به مغزم

 "!تو؟ یشی م آدم یک"زدم

 جاخوش کنارم که ی اری زان سمت به  رو سرم مبل تشک رفتن ن ییپا با
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 بود  قبال اگه دیشا. دمیکش بالتر یکم رو خودم .چرخوندم بود کرده

 به ی مجاز صفحات ی تو یآن در و گرفتمی م باهاش لمیف  و عکس چهارتا

 نشسته  مطرح ی هاخواننده  از یکی کنار بالخره گذاشتمیم اشتراک

 .نبود مهم برام چکسیه گهید لی اوا نیا اما! بودم

 دو نی ب بود  دستش تو که رو ییبال  و بلند جام و داد هیتک  مبل  یپشت به

 .کردم  نگاه وانیل  به یچشم  ریز  و دادم قورت رو دهانم آب.  گرفت دست

 : دمیپرس و کردم اشاره وانیل  به ؛دم یچیپ سمتش به  ناگهان

 ه؟ یدهن -

  سمتم به رو وان.ل یداد تکان نیطرف به رو سرش و  زد یکج لبخند

 و گرفتم   دستش از رو وانیل تعارف بدون و خواسته خدا از .گرفت

 رو اتشیمحتو شد،ی م  اکو سرم تو جهان وار خیتوب ی صدا نکهیا رغمیعل

 . دمیکش سر لجرعه

 : گفتم  اریزان به رو یدنینوش  گس طعم  فرص از شده جمع صورت با

 ! ارمیب برات یکی ی خوایم  اگه !ممنون -

 : گفت یشوخ  لحن با و دیخند
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 .ی ورد آیم خودت برا یک ی که یپاش  یخواستی م اگه تو -

 : گرفتم  سمتش به رو اماشاره  انگشت و زدم هوا رو یبشکن

 ! احسنت -

 : دمیپرس اریزان از  .گذاشتم مبل ی  هیپا کنار رو وانیل و شدم دول 

 . شد دیناپد شدم غافل ازش قهیدق دو هی کجاست؟  ساره -

 : گفت  یالیخی ب  با

 . خونه فرستادمش بود کرده یرو ادهیز کمی -

 .آهان -

 . دادم سوق جمع به رو منگاه  دوباره و دمیکش ور مای ن یب

 : اریزان

 نه؟  ستین  یخوب یمهمون  چندان -

 ! رهیم سر اشحوصله آدم اوهوم -

    !بود بهتر  یلیخ گرفتی م نیرحسیام که ییهای مهمون -
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 . بود نگفته  من  به یعنی  .باشه بوده  دوست شما با نیرحسیام دیانم ادمی -

 ساره از رو رشیخ ذکر .دورادور دمشیدی م  بار هی وقت چند فقط نه -

 ! دمیشن ادیز

  داشته ریام از یخوش  دل  که نبود یکس . نشست لبم رو  ناخواسته لبخند

  گذشته  سرش از آب گهی د و بود خانواده  اهیس گرگ خودش قول به ! باشه

 ی باز  اسباب به بشه لیتبد تا کنه نگاه  چپ بهش یک ی بود ی کاف .بود

 !دشیجد

 : اریزان

 . هیترک  رفته دمی شن گهید ستین ازش ی خبر یراست -

  کرد؟یم ی کنجکاو ریام درمورد چرا .کردم نگاهش  مشکوک

 .اسیهترک آره -

 .رانیا گردهی برم داره بگم بهش که  دمیدی نم یلزوم

 بپرسم؟  ازت یشخص سوال هی تونمی م-

 تو بپرسه  خواستیم لبد؛ دمیدی م  صداش ی تو رو د یترد  از ی هارگه
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 !  ؟یحال چه در خودت

 . ..؟راستشی دار خبر پدرت از -

 :دمیبر رو حرفش . بود درست محد  زدم پوزخند سوالش  دنیشن با

 ! کرده فیتعر براتون ساره رو انیجر ازیپ رتایس الن  تا که مطمئنم -

 : گفت  یدستپاچگ با

 . بود  دهینسنج حرفم خوامیم  معذرت من -

 لحن  و بودنش مودب .نشست ترصاف و کرد جور و  جمع رو خودش

 . بزنم حرف باهاش  شتریب  که کردیم  بمیترغ مشآرو

 گهید که  بگم بهت حد نیهم در ه؟یحرف چه نیا کنمی م خواهش نه -

  شی پ که شهیم  یماه چند راستش وخب نمی بب  پدرمُ ستین قرار

 . کنمی م ی زندگ مادربزرگم و پدربزرگ

 سخته؟ برات یلیخ -

  !نه باشن  داشته کارم  به ی کار نکهیا نه!  ییگوی م ما زبان از سخن جانا -

  که بار نیآخر اما گردمی م کار  دنبال! کشمی م خجالت  که  خودمم فقط
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 . زدم گند

  به رو نگاهم  .گرفت  سمتم به رو یکارت بعد و کرد تعلل ی الحظه چند

 . گرفتم  دستش یمشک و بنفش کارت

 سر  هی یخواست .نایا  و نگیمدل  کار تو پا نو شرکت هی.  منِ کارت نیا -

 . بهم  بزن

 ی   چهره به رو زمی آم تشکر نگاه .دمیکش رونیب  دستش از رو کارت

 : گفتم  و  دوختم مهربانش

 خیلی ممنونم.  -

  ریز  و دی پاش روم به رو  جذابش لبخند و کرد بسته و باز رو هاش چشم

 : گفت لب

 ! کنمی م خواهش -

 !دیآو -

 سمت  به رو کارت زود خوردم جا بود ستادهیا رومروبه که جهان دنید با

 و من   نیب شهاچشم. نشه معلوم ادی ز که ی طور کردم خم دستم کف

 و شد بلند جاش از اری زان سکوت لحظه چند از بعد .بود گردش در اریزان
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 : گفت  من به رو

 . اجازه با فعال! بود افتخار هیما شما  با زدن گپ -

 فاصله ازمون "مهندس اجازه با"گفتن  و جهان سمت به  ینگاه با و

.  بود داده قرار هدف رو من  که جهان غضبناک نگاه  و موندم  من و گرفت

 چنگ به رو بازوم هیثان از ی کسر در و شد تر کینزد بهم بلند قدم دو با

  که ییهادندان  نیب از بشم  بلند جام از کرد مجبورم تیعصبان  با و گرفت

 : گفت فشردی م هم ی رو بر

 ؟نپلک اونا بر و دور  نگفتم  گهم -

کار به جاهای باریک  داد از ترس اینکه العملی که نشان می با عکس 

کشیده بشه کارت رو تقریبا تو دستم مچاله کردم و با لبخند تصنعی 

 گفتم: 

خودش اومد نشست کنارم   یه گپ ساده بود چرا جوش میاری؟ -

 تونستم که بگم پاشو برو! نمی

بازوم رو از دستش بیرون کشیدم   فشار دستش رو روی بازوم کمتر کرد.

 : دادم گفتم و ماساژ می ر ی دستشام جاو حینی که با دست دیگه 

 !جوش نیار مهندس امروز تولدته -
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 : یه تای ابروش رو بال برد و گفت 

 ؟ تو تولد جوش نمیارن خب که چی؟ -

 شنویم! گیم گل می نه وال! ما تو تولدمون فقط گل می  -

کالفه دستی به سرو گردنش کشید.انگار نه انگار که همون جهان چند 

 . لحظه پیش بود

 ت چرا قرمزن؟هامچش -

امُ قرمز کرده؟! بر حسب تجربه هام نرسیده چطور چشمبابا هنوز به معده 

و ر  پرسه یعنی جوابشدونستم که وقتی سوالی رو با این لحن می می 

 : دونه! با تته پته گفتممی 

به جان خودم فقط یه لیوان خیلی کوچولو بود!)کودکانه پامُ به زمین   -

   دی آخه؟!امشب بهم گیر می بابا چرا انقد  زدم(

 ش نه رنگ توبیخ داشت نه رنگ عصبانیت: تر از قبل نگاهم کرد. نگاه آرام

من تو رو همونطوری که   کنی مشکلی ندارم!من با کارایی که می  -

هستی قبول دارم ولی اگه امشب کمی بهت سخت گرفتم برای این بود 

نه خودم پیشت   شناسی که جمع و جورت کنهکه اینجا نه کسی رو می 

 م برو آماده شو که برسونمت. هحال  بودم.

 پس جشن چی؟ -
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 به نظر من که دیگه تموم شده. -

خم شدم و گوشیم رو از روی مبل  از خدا خواسته سرم رو تکان دادم.

در   هامُ بهش داده بودم رفتم.برداشتم و به سمت خدمتکاری که لباس

 .رش ایستادمعرض چند دقیقه آماده شدم و جلوی در منتظ

ی پالتوی کردم بعد از چند دقیقه پیداش شد و در حالی که دکمه

 بست با سر به در اشاره کرد: رنگش رو می 

 

 برو میام الن. -

موجی از هوای سرد مثل یک سیلی  مطیع حرفش در رو باز کردم.

م رو به سنگ  نگاه  رحمانه به صورتم خورد برف کمی شدت گرفته بود.بی 

کی جلوی در رو مزین کرده بودند دادم.با احتیاط اولین قدم های مرمر 

های مذخرف رو از پام در اگه به مت بود کفش  رو روی سنگ گذاشتم.

آوردم اما با خودم فکر کردم که شاید این کار زیاد برای جهان  می 

 خوشایند نباشه و دوباره صدای اعتراضش بلند بشه. 

اما  ؛ گذاشتمام رو پشت سرهم می پیهای ریز ریز و پی در با احتیاط قدم 

پام لیز و  شدبالخره درست سر اولین پله شد اون چیزی که نباید می 

ام رو از  اشهدم رو خوندم که تمام ستون فقرات و دل و روده خورد .
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های جهان دور کمرم مانع تمام این دم که حلقه شدن دستدست می 

دست چپش   .نقش بست   آسیب هایی شد که در کسری از ثانیه در ذهنم

دور کمرم بود و حینی که به خاطر وزن من کمی خم شده بود، صورتش 

 ی خنده داشت گفت: با صدایی که ته مایه  مجاور صورتم قرار گرفته بود.

 ام درست انجام بدی؟!شده یه کاری  -

شد وار به سینه کوبیده می من که هنوز تو هپروت بودم و قلبم دیوانه

 گنگ گفتم: 

 نه!  -

من هم به تبع خودم رو از آغوشش جدا کردم و   تر ایستاد.خندید و صاف 

 هاش بود دست به سینه گفت:هنوز خنده روی لب تر ایستادم.صاف 

 دونی! وبه خودتم میخ -

ای ی کنترل شدهتازه متوحه سوتی که داده بودم شدم با اخم و خنده 

 گفتم: 

 انجام بدم! نه! یعنی نه شده آره آره شده که درست  -

فقط خنده ی   گفتم!دونستم چرا داشتم چرت و پرت میخودمم نمی

 جهان باعث شد حرفم رو قطع کنم: 

 خندی دیوونه؟خب یکم هول شدم فقط! به چی می  -
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 سوزه!زیاد به مغزت فشار نیار می  -

 سوزه! شما نگران نباش نمی-

 . موند نصفه مونمکالمه نگاه ی صدا آمدن با

 ؟ جهان ی ری م کجا-

 بار نفرت  و زیت نگاه. شد تری جد بود مشهود کامال جهان موضع  رییتغ

 . بود انکار رقابلی غ هممن   به نگاه 

 :جهان

 . برسونم  رو دی آو رمیم دارم -

 :دیغر اششده چفت ی هادندان ن یب از نگاه 

 ! ؟ یبمون امشب نبود قرار مگه -

 :کرد فرو پالتوش بیج  ی تو رو شدست  یکالفگ  با جهان

 . رفتن  که ینی بی م. شد تموم -

  من  به ینگاه  چشم ی گوشه از و  زد جهان ی رو به  ی پوزخند نگاه 

 : گفتم زود! کم شرت ی هرر که  نهیا منظورش که  گرفتم.انداخت
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 . ایب  شد تموم که اتونهفحر ن یماش تو برم من بده ود یکل -

 .نکرده لزم -

 از .بودم گرفته قرار ی بد   تیموقع ی تو .شدم  لل  که گفت تحکم با چنان

 خشم آتش گهید طرف از و جهان ض ینق و ضد ی ها رفتار یطرف

 . نگاه ی هاچشم

 :جهان

 تو .ندارم تو ی ادآور ی به ی ازین .دادم  انجام کمال و تمام رو کارم من -

 ! رفته ادتی قرارمونُ انگار

  رخ به  رخ  تا شد خم یکم  و کرد ترکوتاه  قدم چند با رو  نشونیب ی فاصله

 : باشه نگاه 

 کار تو سرت!  خنگم ای کورم  نکن فکر .ی خوری م وول ی دار  ی ادیز-

 .باشه خودت

 گردش در جهان و  نگاه  نی ب امهمچش .فرستادم فرو دهانمُ  آب بهت با

  شیپ و  شکل نیا به هم اون رو نگاه تی شخص جهان شدی نم باورم .بود

 . بود یدنید هاشوننگاه  جنگ! باشه کرده خرد من
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  حاکم شونن یب رو یب یعج سکوت جهان زیآم ریتحق و  نی سنگ جمالت

 .بود  شده دوخته هم  به شونطلب جنگ ی هانگاه . کرد

 ! متنفرم ازت-

 به ی اگهید حرف چیه  بدون و گرفت جهان  از چشم جمله نی هم با نگاه 

 . دیکوب  هم به محکم رو در و رفت  خونه سمت

  نگاه و دیچرخ سمتم  به جهان.بودم ستادهیا جام سر و بودم  کرده کپ

 .دوخت بهم  رو متعجبش

 :جهان

 شد؟ چت تو -

 : گفتم شده  گرد یچشمان با

 !نامسلمون  تشیشخص کل به ی زد تِر -

 بازوم  که یدرحال .اومد سمتم به لبخند با و انداخت ابرو دو نیب  ینیچ

 : گفت گرفتیم رو

 !آی نبود نیا !شده  عوض  چقدر زدنت حرف اتیادب -
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 : گفتم  داشتمی برم قدم اطیاحت با همراهش که همونطور

 تو که داره ییهاپله هاآدم با  من تیمی صم خب یول بودم نی هم من -

 . ماشاهلل  یکنیم  فتحشون ی دار

 بد؟ ای خوبه  نیا بعد.آهان -

 : انداختم بال  ی اشانه 

  .یبگ خودت دیبا مدت هی از بعد گهید  ور اون -

 رد و گرفت  فاصله ازم  .بود شده پارک اطیح ته که می دیرس نیماش  به

  خودش .شدم  نی ماش سوار و کردم تشکر یرلبیز. کرد باز رو راننده کمک

 یبخار.درآورد حرکت به  رو نیماش  .نشست فرمان  پشت و اومد هم

 .میشد خارج خانه اطیح از.کرد ادیز آخر  تا رو نی ماش

 ی هابرف ی دانه به دانه  با  که بودم  شده رهیخ یخلوت ابونیخ به لذت با

 . بود شده نیمز رقصان

 :گفتم  یحوصلگیب  با. بود کامل سکوت در نی ماش

 ! ستاین بد ی بذار هنگآ هی -
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  ت یجذاب .بود  یرانندگ  به حواسش تمام برگردوندم سمتش به رو سرم

 !اه آخه بودم شده ی نطوریا چرا .بود  انکار رقابلیغ برام صورتش

 : گفت و کرد روشن رو ستمی س  رهیبگ  ریمس از نگاه نکهیا بدون

 م؟یبر ییجا  هی تا ی اهیپا -

 کجا؟ -

 . بام -

 .کردم براندازش شده گرد چشمان با

 !گه؟ید یکنی م یشوخ بام؟ الن؟ -

 : گفت  چهیبپ  رو دانیم  تا چرخوند رو فرمان که یحال در

 . یش ینم مونیپش .النِ به  فِشیکِ -

 : گفتم و زدم ی بار  طنتیش  لبخند

 !م ی رفت که برو دِ -

  یب دل نیا بازهم و اومد در رقص به هاشبل ی رو بر ینامحسوس  لبخند

 از و داشت  نگه  یشاپ ی کاف ی جلو بعد قه ی دق چند .لرزوند رو من ی جنبه 
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 . باشه رفته ی چا ای و  قهوه دنبال به که زدمیم حدس . شد  اده یپ نی ماش

 .کردم بلندتر رو صداش و بردم  ستمیس سمت به رو دستم

 جا ی جور چه که ن ی بب رو یماه آلوده نیا ای ب ریبگ  تویماه گاللودم تا

 ن یزم  رو شی گذاشت

  دلت ابونهیب تو زدمیم  تُنگت وارید و در به زدم رو ایدر  دیق تو واسه من

 زدم  نفس

  من نامردا نِی ب  کن بغلم  کن بغلم  تنها شدم که  کن بغلم کن بغلم ایدر

 ننداز تک

 آدما نیا با مرداب نیا  هیتو خوردم سر  تو دست از که کردم  اشتباه ایدر

 آوردم   کم بد خوردم بُر

 کمش تو سوزونهیم بد داره تیدور کن جمعش تو پالرو پخش نیا و ایب

 کن 

 کن باورش تو رو وونهید نیا و ایب زمونه  رحمیب دله  تو شدم گم  من

  من نامردا نِی ب  کن بغلم  کن بغلم  تنها شدم که  کن بغلم کن بغلم ایدر
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 ننداز تک

 آدما نیا با مرداب نیا  هیتو خوردم سر  تو دست از که کردم  اشتباه ایدر

 آوردم   کم بد خوردم بُر

 (ای در _آرش حیمس)

 پام ی رو  رو بود توش قهوه  ی ها وانیل که  یباکس و کرد  باز  رو نیماش در

 . نشست فرمان پشت و گذاشت

 بار سه دو.اومد ایدر مضمون با اهنگ هی دوباره. کردم عوض رو آهنگ

 خوانندگان  با بود ایدر آهنگ اسم بازم و کرد لمس رو  صفحه امگهید

 .ا یدر  و غروب و من ، ایدر ا،یدر میبر باهم  .مختلف

 دارن؟  ایدر  اسمشون تو  تهاگآهن همه چرا !ایدر همش خبره چه! اه -

 .بود ایدر امواج طرح هم تولدش کی ک ی رو که افتادم نیا ادی ناگهان

  اسم نکنه"بافتن  قصه به کرد شروع امدخترونه ضیمر ذهن دوباره

 آخآخ ! کرده ترکش دختره لبد شه؟یچ نگاه پس است؟یدر عشقش

 : گذاشت قدم تفکراتم انی م  "!کرده ناراحت ور امبچه  یعوض

 رو من ایدر مثل زیچ  چیه . استیدن نی ا  وجود نیتربخشآرامش ایدر -
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 . کنهینم آروم

 . کنه یم آروم فقط برف نه ایدر من  نظر به یول -

  ی کردی م بغلش و بود آدم اگه! کنه یم  منجمد رگات تو و خون برف -

 .ی زد ی م خی

 : گفتم  متفکرانه

 !ی ریمی م  یشیم  خفه . کنهی م غرقت امیدر خب -

 : داد تکان نه   یمعن به ی سر

  فقط .ی ریمی نم یشینم غرق دارهیم   نگهت ایدر ی ایب  راه ایدر با اگه -

 . ی کن دایپ  ور راهش هیکاف

  عاشقشونم که ییهاییبا یز یبعض خاطر  به حاضرم بازم من  یول درسته -

 ! رمیبم

 : گفت  یلودگ با

 ! تیژول اوه -

 : کردم تنومندش  ی بازو ی  حواله ی مشت و دمیخند
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 ! زهرمار-

  !بود یخال  یِخال .میدیرس  نظر مورد مقصد به  قهیدق چهل از بعد بالخره

  سرما سوز .کردم باز رو نی ماش در. بودم  دهیند یخال رو بام انقد تاحال 

 که  کردم نگاه جهان  به  عجز با و بستمش زود کرد نفوذ   نیماش ی تو

 : دمینال کردی م براندازم

 ! سرده ن؟یماش  تو می ن یبش شهی نم -

 !زمستون و برف چاکِ به نهی س عاشق  خانم نشه چرا -

 ؟ ی ندازی م  کهیت م؟یداشت -

 : گفت  کردیم  جدا باکس از رو قهوه  که ینیح

 هی م ه  ما بدِ  یکنی م  استفاده اسلحه مثل  زبونت اون از شهیهم که تو -

 ! م؟یببر زبون نیا  از ی ریخ

 : گفتم داشتم اشخنده  کردن کنترل  به یسع  که ییصدا با

 ...و غضبناک و ترسناک زبون اون .مهندس جناب نیدار اریاخت -

 : دیپر حرفم وسط
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 بخور ور نیا ریبگ  (دستم داد رو قهوه وانیل ) !بده ادامه نکش خجالت -

 . یش گرم

 ی. کنی م شروع خودت خب کنم  کاریچ. ممنون -

 :خورد رو خودش ی  قهوه از  ی اجرعه

 ! غلط به  یحت کنم یم  ی کار همه من! اصال منِ ریتقص یچ همه آره-

 و سکوت در لحظه چند بعد  .کرد خنده به وادار ور من  ناخواسته  لحنش

 لبه  درخشان ی طال  که یت هی مثل که  شهر  به میبود شده رهیخ یکیتار

 ی  منظره به لذت با و بودم داده هیتک پنجره  به رو سرم.  بود یکیتار  ی ل 

 م. بود شده رهیخ رو به رو

 یاحساست  نه اتفاقات البته .کردمی م مرور ذهنم ی تو رو امشب اتفاقات

  کاریچ تولدُ ی کادو آخآخ  .بودند  کرده پا  به غوغا درونم شب  شروع از که

 ! کنم؟

 بازش و بردم گردنبندم  سمت به  رو دستم یآن  میتصم کی با

 . مامانم  ی هیهد نیآخر  کردم نگاهش.کردم

 : دیپرس کردیم براندازم شده زیر چشمان با که جهان
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 ؟ یکنیم ی دار کاریچ -

  به  و خوردم تکان سرجام و کردم جدا ریزنج از رو پالک حرکت کی با

 . دمیچ یپ سمتش

 . جلوتر ایب -

 :انداخت ابرو دو نیب یاخم

 ؟یچ برا -

 : گفتم  خودش لحن با

 چرا؟   چرا ی کرد  شروع باز -

 . شد خم سمتم به  یکم و دیخند

 . بفرما! تو دست از امان -

  گردنش به رو ییطال ریزنج و کردم رد گردش کنار از رو دستم دو

 . انداختم

  عقب رو خودم کمکم  .شدم  میداشت قرار توش که یحالت  متوجه تازه

 .میبود  هم رخ به  رخ. شد   مانع و کرد حلقه مچم دور رو  دستش .دمیکش
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 ی تو  یآشوب چه دونستی نم و بود دوخته امهمچش به  رو نافذش نگاه 

 : گفت لب ریز  .انداخته راه دلم

 بود؟  یچ ی برا نیا -

 : گفتم آرامش همان با و زدم لبخند

 ! مبارک تولدت -

 ... بست  نقش   لبش رو  ی ز یر ی خنده 

  بود مهم برام یل یخ اما باشه کم ارزشش دیشا دادم بهت که ینیا -

 . داده بهم  مامانم که ییِکادو نیآخر .باش  مواظبش

 من؟ گردن شیانداخت چرا  مهمِ انقدر اگه -

 ! بشنوه؟ خواستی م یچ

 . جهان من  با  نکن ی باز -

 : گفت  تخس

 . خوامیم جواب ! دمی پرس سوال -

 .کردم  انیب اومد ذهنم به که رو  ی ا جمله نیاول کردن فکر بدون
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 . اشتباه حس هی خاطر به -

 ی رو گرمش ی هانفس   هرم .دیکش پر هاشلب از لبخند حرفم نیا با

 هم دیشا و آرامش دیشا .کردی م زنده درونم رو یبی عج حس صورتم

 . داشتن  دوست دوباره

  بودم؟ کرده عشق به اعتراف الن من ی عنی !نگفتم ی زی چ، نگفت ی زیچ

  کنم؟ نگاهش  بعد به نیا  از ییرو چه با ! کردم؟ یغلط چه شدی نم باورم

 ! باش نداشته یحس نیهمچ بود گفته   بهم قبل چندلحظه  نیهم

 پالک. دمیکش ترعقب رو خودم .فشردم هم ی رو حرص از رو هاملب

 : دم ینال دلم ی تو عجز با بود  دستم ی تو هنوز

 !مامان  کن کمکم -

 : گفتم   ی اخفه  ی صدا با

 ! گفتم  پرت و چرت .خوامی م معذرت -

  گذاشته پنجره ی لبه رو آرنجش برگردوندم  سمتش به رو سرم تعلل با

 .فشرد هم ی رو چشم امجمله دنیشن  با. یشانیپ کنار  رو دستش و بود

 کردن  سرزنش به کردم شروع دوباره. داد رونیب نی سنگ  رو نفسش
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 چرا؟چرا؟  گفتم؟ چرا !خودم

 رو  احساسم نطوریا حال   تا .بودم کرده گم رو خودم. نشستم  سرجام صاف

 ! بودم نداده نشون  یکس به

 یهمخوان دنبالش به و شد پخش فضا ی تو  یآهنگ ی صدا  بعد لحظه چند

 .آهنگ ی خواننده  با جهان

 نفسمهم هاه شعل با تو کنار یول ی سرد

 رسمی م  بارون به  تو با یول  امی ریکو  یشب

 دم به دم شم   یم ونهید بودنت با یول یتلخ

 کنم ی م حس نفس  نفس رو یزندگ ینیریش

 شبنمه  و نور ی غوغا چشات تو اما ی ساکت

 مبهمه  که  ی ا ندهیآ دنهی رس از ترسم یم

 کسم  یب و  دور اگرچه ام ی شاد  ایدن هی تو با

 رسم  یم ایدر مرز به تو  نگاه یخشک از

 یی تو خود خود ایدر رسم یم ایدر مرز به
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 شه   یم ییبایز غرق شب ام تو طوفان غرق که

 یی تو خود خود ایدر کنم ی م  نگاهت یوقت

 شه  یم ییبایز غرق شب توام طوفان غرق که

 تو  کنار یول ی سرد  کنم ی م  نگاهت یوقت

 یول ام ی ریکو  یشب همنفسم ها شعله با

 بودنت  با  یول یتلخ رسم ی م بارون  به تو با

 رو  یزندگ ین یریش دم به دم  شم یم ونهید

 ... کنم یم  حس نفس  نفس

 ( ایدر_جهانبخش  بابک)

*** 

 شنهادیپ فکر تو بیعج .بودم دوخته چشم زیم ی رو کارت به دیترد با

 توش که ی بار فالکت وضع نیا از خواستی م دلم یل یخ .بودم اریزان

 ! بشم رها هستم

  تنم که یبرق و پرزرق  ی هالباس ی تو .بودم  شده م تفکرات در غرق
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  !شدمی نم سربار گهید  همه از ترمهم  !رمیبگ ژست خوانی م ازم و کننی م

 .بود ماجرا خوب قسمت نیا آره آره

  فکر که ی اونقدر"کرد  عبور ذهنم از برق  مثل جهان حرف ناگهان

 غر لب ریز  و دادم تکان نی طرف به سرمُ. "ستن ین  یخوب ی آدما یکنی م

 :زدم

 ! کنم فکر بهت یحت خوامینم که رونیب  برو ذهنم از لطفا تو -

 اپ وارد و برداشتم رو متاپلپ  یآن  میتصم کی با و شدم  بلند جام از

 :کردم پیتا و اریزان اکانت  سمت  رفتم میمستق  و شدم

  نمیبب خواستمیم .دادم ام یپ تی شخص ج یپ  به که دی؟ببخشیخوب سالم-

 جاشِ؟  سر هنوز کار راجب شنهادتیپ

 استرس  منشا دونستمی نم .کردم ش ارسال یدل دو  و شک تینها با

 . کجاست  افتاده جونم به که ییجای ب

  پنجره به رو خودم .شدم بلند جام از اطیح  از ییدا ی صدا اومدن با

 جهان بدونم که بودم کنجکاو. کردم نگاه ی ورود  در سمت  به و رسوندم

  نه  .نداشتم  خبر ازش گهید شب اون  از عدب  !نه؟ ای اومده همراهش هم
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  شبم اون حرف که دم یفهمی م شتریب   کار نیا با و رفتی م نه و اومدی م

 .بوده دهینسنج چقدر

 رو نفسم  .شد بدل ی دی ناام  به  دمیام دوباره بست درو ییدا نکهیا دنید با

 تخت  ی رو و خودم .گرفتم فاصله پنجره از و کردم فوت رونیب حرص با

 که بود نگذشته ی اچندلحظه .گذاشتم سرم ریز رو دستام و کردم ولو

 سرجام شد  باعث ییدا  ی صدا بندشپشت  و یمتوال ی ها تقه ی صدا

 : بشم زیخم ین

 تو؟  امیب تونمی م دخترم -

 ترتحمل قابل یکم  تا دمیکشی م نامرتبم ی موها به  یدست که ینیح

 : گفتم  بشن

 . بفرما جون ییدا کنمی م خواهش -

 .ستادیا در درگاه ی تو داشت لب ی رو که ی لبخند با ییدا و شد باز در

 : گفتم و زدم  یجون کم لبخند

 ؟ییدا جانم-
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 . نمی بش  که کرد اشاره دست با  بستیم رو در که  ینیح و شد اتاق  وارد

 دی نبا که شهیهم بزنم ماخواهرزاده با   کیکوچ گپ هی اومدم .ن یبش -

 . باشم داشته ی کار

 پا ی رو پا  .نشست من  از فاصله با یکم  هم ییدا. نشستم تخت ی لبه

 .کرد  بدنش گاه هیتک رو چپش دست و انداخت

 رهیخ و  کردم صاف رو صدام ای سرفه تک با .داشتم بودن معذب احساس

 به دیشا و زدینم مو جهان چشمان با  که اهش یس چشمان به شدم

 : گفتم . بود افتاده ول  و هول به وجودم یکم که  بود نیهم خاطر

 ؟نه  وفتادهین   که ی بد اتفاق -

 : کرد نگاهم دهیپر بال  ی ها ابرو با

 ؟ یهست ی بد اتفاق منتظر تو -

 . نیبزن  حرف باهام نیبخوا ی نطوریا نداشته سابقه   خب ...ی عنی!نه -

 : گفت ی جد لحن با و کرد صاف رو کمرش

 . مامانم  و آقاجون هم تو  هم .ن یکن  یزندگ من با خوامیم  بعد به نیا از -

  دیآو ی شد  سربار که بازم. کرد جاخوش ملب  کنج ناخواسته ی زهرخند
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 ! خانم

 دخترم؟ یبگ ی ز یچ ی خوا ی نم -

  یسع که  ییصدا با. دوختمشون فرش ی ها  گل به  و گرفتم ییدا  از چشم

 :دادم جواب باشه داشته رو لرزش نیکمتر داشتم

  نداشته مشکل نایا مامان اگه یعنی ستمین  مستقل که  من  ...من  خب -

 . ندارم یمشکل  منم ...منم  باشن

 غرور نیا .دیبری م رو منفس  که بود  سخت ی قدر به جمالت  نیا ی ادا 

 داشته وجود داشتم دوست هم هنوز اما دادی م  دستم کار آخرش مسخره

 انداختیم چنگ تمام یسنگدل  و اوتصق با که رو ی امسخره  بغض  .باشه

 . دمیبلع  یسخت به رو گلوم ی رو

  ی رو رو چپش  دست .باشه شده  دگرگونم حال  متوجه که انگار

 : گفت  متیمال با  و گذاشت سردم ی هادست

 ! بگو  بهم کنه؟ی م تتیاذ داره یچ -

 که کردم نگاهش چشم گوشه  از و چرخاندم چشم ی  کاسه در رو چشمم

 : گفت تحکم با بارنیا
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 ! بدون پدرت مثل منُ  .کنم کمکت تونمینم  شده  یچ ندونم  اگه -

 ی صدا  با  بست نقش لبم ی رو ی پوزخند ناخواسته پدر ی کلمه اومدن با

 : گفتم ی ا گرفته

 نیا ییدا !کشمی م خجالت فقط نه که  خسته ...یعنی.خستم فقط من -

 بودن  بار سر حس الن !کنهی م فرق داشتم  که یاون با ی لیخ یزندگ

  فقط !ن یخوب یلیخ شما ! ست ین شما رفتار  خاطر به ابدا حس نیا !دارم

 تو دنیخواب و خوردن شده کارم  نکهیا از !کشمیم عذاب دارم من

  گهیم  اومده مییدا که النم !دارخونه زن هی و بازنشسته معلم هی ی خونه

 !دارمی م نگهت برمیم خودم

 امجمله شدن تموم تا و کردیم گوش هامحرف  به دقت  و حوصله با

  حس دلم تو رو یسبک  حس امهفحر شدن تموم با.  نگفت زیچچیه

 . بودن  شده قلمبه دلم رو بود  وقت یلیخ هاحرف نیا .کردمی م

 بذار.  ایب  کنار وضع نی ا با فعال !غرورش و هیجوون .ی گیم  یچ فهممی م -

 . کنمی م شیکار هی خودم بگذره  کمی

 کرد باز رو اتاق در  و شد بلند جاش  از .دادم تکان رو سرم خجالت با
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 : گفت  و دی چرخ پا ی رو دوباره شدی م خارج اتاق از که ینیح

 ی اعضا ی فهیوظ و ی دار  خونواده الن تو که نکن فراموش وقت  چیه -

 .ساگهیدهم از تیحما خونواده

*** 

 بودم  نشسته کافه ی تو اق یاشت با! دیرس بودم منتظرش که  ی روز بالخره

 داشتم بالخره شدی نم باورم .کردمیم ی شمار لحظه  مشتاقانه و

  کاله.بپوشم رو هاملباس نیبهتر بودم کرده یسع !دمیدیم  رو نیرحسیام

 زونی آو  ازش کوچک حلقه دوتا یشانی پ کنار قسمت در که  یبافت  اهیس

 یمشک ی هابوت  با روشن یآب لیاستا  مام شلوار و بلند  قرمز بود،کاپشن

 که ییهالباس هامدت از بعد. بود  کرده کامل  رو ماسپرت  پیت

  کم واسم جهت چیه از ییدا شکر رو خدا! بودن تنم خواستمی م

 .کردیم ترونیمد خودش به روز هر  منُ و ذاشتینم

 افراد دنید با و دوختمی م درگاه به چشم در شدن  باز ی صدا هر با

 یک یسرام وانیل به  دوباره ی دیناام با رفتنی م و اومدنی م که  یمختلف

 .دوختمیم چشم امقهوه 
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  ریز و فشردم هم به رو هاملب  حرص با! بود شی شگیهم کار ریتاخ

 و گذاشتم  زیم ی رو رو هامآرنج. کردم نثارش  "!نخور درد به کودن"لب

 رو هامچشم  .کردم میشان یپ گاه  هیتک کردم قفل سرم ی جلو رو هامدست

 بلند رو سرم بارنیا. اومد در شدن باز ی صدا دوباره .گذاشتم  هم ی رو

 گل باکس و زیم کنار ی فرد حضور  احساس با  بعد لحظه  چند.نکردم

 به  رو تلخش ادکلن ی بو !زدم لبخند گرفت قرار زیم  ی رو که ی زنبق

 .کردم بغلش و دمیپر جا از فنر مثل .شناختمی م یخوب

 : گفت  یلودگ با

 ! ؟ی ندار ناموس خودتمگه  خانم  !ش یشکست  گردنمُ  کن ول -

  ی چهره  به و دمیکش بالتر  رو نگاهم. گرفتم فاصله ازش یکم و دمیخند

 رو دنشید از یناش آرامش تمام که یآروم لحن با .دوختم چشم جذابش

 : گفتم  دیکشی م  رخ به

 ! یبرگشت  که خوشحالم چقدر یبفهم ی تونی نم یحت -

 امگونه ی رو وار نوازش رو وسطش و  اشاره انگشت پشت و زد ی لبخند

 . دیکش
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 : گفت   یخاص تحکم با و اومد حرف به پرشدکه امهمچش  کاسه ناخواسته

 ! کنه هیگر ما  فنجول نم ینب  -

 : کرد اشاره یصندل   به و گرفت  فاصله ازم بعد و

 !امخسته  یکاف  قدر  به من می نیبش  هیچ نظرت -

  من ی رو به رو یصندل ی رو هم خودش . نشستم سرجام حرفش تابع

 رو ی زنبق گل  باکس  دست پشت  با شد  خم زیم سمت  به  یکم. نشست

 سمت  به رو امقهوه فنجان تعارف  بدون و زد کنار رو بود دهیخر که

  با آرنج دادن هیتک یشگیهم ژست همان با که یحال در و دیکش خودش

 شنگاه  خوردیم جرعه جرعه رو قهوه  انداختن پا ی رو پا  و یصندل یپشت

 . چرخوند کافه دور رو

  تمام. چانه ریز رو دستم و گذاشتم زیم ی رو رو آرنجم زدم لبخند

  گاههیتک  هی مثل برام ری ام  .ختمیر هامچشم ی تو رو سال کی نیا یدلتنگ

  می داشت باهم که ی دور یلیفام   نسبت د یشا  .نداشتم که ی برادر مثل! بود

 اهل نی رحسیام .دونمیم   دیبع اما کردیم  ترمحکم رو یدوست  وندیپ نیا

  که هرچند! زدیم رو اول حرف اهمآد تی شخص براش !نبود اتیچرند نیا
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  ینگاه و نفس  به اعتماد با  شدیم توام آدما با برخورد تو انتخابش  نیاول

 !شرورانه

  و دیسف  پوست  ده،یکش  ی ابرو و چشم .شدم رهیخ شنقص  یب صورت به

 همه و همه کردی م یی خودنما صورتش ی رو که یشیر ته و یقلم ین یب

 .کردنیم ترشجذاب

 ! بهم؟  یبزن زل ی نطوریهم ی خوای م -

  بنفش  به و گرفتم نیی پا  سرم خنده با  و برداشتم کردنش زیآنال از دست

 مسخ رو آدم و بود ده یچیپ  طیمح تو شونو ب .کردم نگاه زنبق ی هاگل

 : گفتم متیمال با .کردی م

 !دارم دوست یگل چه من ادتهی هنوزم !گل  بابت ممنون -

 : داد رو جوابم یشاک لحن با

  ی دخترا  ی ادا چه نی بب  برداشتم ازش چشم سال هی! توروخدا هنگا  -

 !منُ  نی بب! اره یم در من واسه رو دهیند مهتاب آفتاب

 انزجار با و کرد جمع رو صورتش کردم  نگاهش و  دمیکش بال  سرمُ

 : گفت  یساختگ
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 ! رفتم رانی ا از کردم  جمع باز ی دید هو ی ندارم کارا نیا به عادت من -

 : گفت  و انداخت بال  ییابرو!خنده ریز زدم یپق

 یول بشم تلف تی پرچونگ ریز الن داشتم انتظار! خبرا؟  چه !شد حال  -

 ! یشوک تو هنوز انگار

 : سمتش شدم براق و کردم گرد و امهمچش

 !یخودت حرف پر!  ی کرد غلط -

  که ین یح و کرد روشن دستش ی تو رنگ ی ا نقره فندک با رو گارشیس

 : گفت گذاشتی م زیم ی رو رو فندک

 !ی د ی م  نشون تُیواقع خود ی دار که  نمی بی م خوبه -

 . زهرمار -

 !گهید  وال  -

 :کرد  گره هم تو رو اشهتدس و کرد  لیما سمتم به رو خودش یکم

 ! بشنوه منتظره  ریام! خب -

 :انداختم ابرو دو نیب  ینیچ
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 ؟یُچ-

 :انداخت بال  شو ابرو ی تا هی

 ییروزا  اون از هیچ نظرت!  افتاده اتفاق مدت نیا تو که ی زیچ هر -

 خوب اصال تیوضع یگفتیم و ی دادی م  تکست بهم  که می کن شروع

 ! زد بتی غ بعد و آورده بال  یبده پدرت و ستین

  لتریف .انداختم  نییپا رو سرم درهم ی هاسگرمه   با و زده خجالت

 هیتک  یصندل به  نهیس به دست و داد فشار  ی گاریجاس ی تو رو گارشیس

 : گفتم ی اخفه ی صدا با داد

 !کنه؟یم دوا رو ی درد گفتنشون -

 :د یکش رخم به ور  شیشگ یهم یحوصلگ یب که کرد  ی ا قروچه دندان

  اون و نیا از تونستمیم   .ستمین ی صبور ادیز آدم که یدون یم ! دیآو بگو -

 برادر  مثل  من بگم  ساده .  نداشت یلزوم خودت وجود  با اما  رمیبگ خبر

  آشغال کهیت هی مثل یوقت که ییروزا جبران به .شهی هم مثل !شتم یپ

 ! فتم ی ب  ینذاشت و  یگرفت دستمُ رونیب کردن پرتم

 : داد ادامه و گرفت روم روبه رو دستش مچ
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 شتی پ نکهیا ی برا! رگ نیا رو بره غیت ی نذاشت که ی روز اون جبران به -

 شده،نه؟ یچ  بدونم دیبا بمونم

رو روی مچش گذاشتم و با  های سردم چشم روی هم فشردم و دست

 : جدیت گفتم 

اون روزا گذشتن! من فراموش کردم توام فراموش کن تو به من مدیون  -

 . نیستی 

 . حال بگو کنم!اون دیگه چیزِی که من انتخاب می -

سرم رو تکان دادم و شروع کردم به تعریف کردن تمام اتفاقاتی که در 

دایی تا پارتی جهان اما قسمت بام  از پیدا شدن  این مدت به سرم اومده.

ای  و احساساتم رو فاکتور گرفتم دوست نداشتم چیزی رو که هیچ نتیجه

تمام مدتی که درحال تعریف کردن بودم، با دقت بهم گوش  نداره بدونه.

با تموم شدن حرفم یه تای ابروش رو بال داد و  کرد مثل همیشه.می 

 : گفت 

 چرا؟ که یهویی باهات بد شدن؟! اما   -

 : با سردرگمی گفتم

فقط تو آخرین بحثی که با آقاجون داشتم  دونم!به خدا خودمم نمی-

 .گفت مثل پدرتی و اینا! سابقه نداشت همچین چیزایی رو بگه
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 : سرش رو تکان داد و گفت

 و داری؟ ر عکسشون -

بدون تعلل گوشیم رو درآوردم و عکس پروفایل دایی رو که یه عکس سه  

 سمتش گرفتم و گفتم: نفره بود رو به 

 . اون آتیالس همون بی اعصابِ! اونم داییم و اینم جه..-

 پرید وسط حرفم: 

 چماق سر من!  فِیسِ!هنوزم خوشتیپ و خوش )پوزخندی زد( جهان! -

 گنگ نگاهش کردم که ادامه داد:

یادته یه بار از  همین جهان برای پدر کمال گرای من، اوج کمال بود! -

بودم؟ گفتم به خاطر شکست توی یه کار شرکتی بود خونه بیرون زده 

  که جنگی بین منُ پدرم راه انداخت؟ رقیب همین آقا جهان بود!

 پسردایی شما.

 خودش رو عقب کشید و به صندلی تکیه زد و ادامه داد: 

و گفتی گفتم شاید شباهت اسمی باشه اما الن ر اولش که اسمش -

 !دن! خواهرش هنوزم مانکنِ؟ی لکچری بوخانواده  بینم آشناس.می 

 چشم ریز کردم و با تعجب پرسیدم:

 مگه خواهرم داره؟! -
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 چشمانش رو گرد کرد و گفت: 

 دونی دختردایی داری یا نداری؟!تو نمی -

 با حرص گفتم: 

 علم غیب دارم من؟!  باید یکی بیاد بهم بگه تا بدونم!  -

ریش مرتب ی به ته هاشو پر از هوا کرد و آرام به بیرون فوت کرد. دستلپ

 صورتش کشید و گفت: 

آخه چرا نباید بهت بگن؟ اصالً چرا آقاجون یا مامان جونت راجبش  -

 چیزی بهت نگفتن؟ یه جای کار میلنگه وهلل. 

 شانه ام رو بال انداختم و در جوابش گفتم: 

 نمیدونم. اصال من تا حال خواهرشون رو ندیدم، اسمش چیه؟ -

شو آبیش بیرون کشید و حینی که صفحهگوشیش رو از جیب کاپشن 

 کرد جوابم رو داد: بال پایین می 

دنیا. یه چند باری دیده بودمش. مانکن بود، ولی یه چند وقت پیش   -

 غیبش زد.

گوشی رو به سمتم گرفت. به صفحه گوشی چشم دوختم که دختر 
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داد. صورت جذابی داشت که شبیه  خوش قد و بالیی رو نشان می 

ی بود. ابروهای پر چشمانی کشیده و روشن بینی کوچک  های خارجمدل 

 هایی پر... و لب

قدر خوشگل شده؟ اصال چرا همه الحق که خوشگله! این به کی رفته ان -

اون از چشمای آتیال که  اِی؟اینا چشماشون رنگیِ ولی چشمای من قهوه 

خاکسترِی این از دنیا اونم از جهان که چشماش یه جوری سیاهِ انگار 

 تو رو خدا ببین شانس ملت و.  .غار داره توش

سرمُ بال بردم و با نگاه عاقل اندرسفیه امیر مواجه شدم. چشمش رو روی  

 صورتم بال پایین کرد و با لحن طعنه آمیزی گفت: 

 ی داییتِ؟واقعا آوید؟! الن مشکل چشم رنگیِ خونواده -

 کمی خودم رو جمع و جور کردم و کمر صاف کردم و گفتم: 

 طوری از دهنم پرید.ببخشید یه لحظه همین  -

سری تکان داد و در حالی که دستش رو برای متوجه کردن گارسون 

 کمی بال کشید گفت: 

تونم چیزی راجبشون پیدا عکساشون و بفرست برام. برم ببینم می  -
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 کنم. 

 بازم میری سراغ اون دوستای دَله دزدت؟  -

گردوند. لب به دندان گرفتم. همیشه روی  چشمانش رو تیز روی صورتم 

ای رو که گفته رفیقاش حساس بود. با آمدن گارسون نتونستم جمله

ی ترک، و با رفتن  بعد از سفارش قهوه بودم رو جمع و جور کنم. 

 ای گفت:گارسون، با لحن متفکرانه 

 ی داییت مافیایی چیزی باشه. کنم خانوادهکم دارم حس می -کم -

 چرا؟  -

ر کن. هر جا میری خبرش دست جهانِ. رفتارهای آتیال توی یکم فک -

ور رفتن جهان. اتفاقایی که موقع  ور اونش از اینبیمارستان و نگرانی 

 رفتنتون به پارک افتاد. یه چیزی این وسط هست، مطمئنم! 

بعد از خداحافظی با امیر دم در خونه پیاده شدم. هنوز ماشین نداشتم.  

بود که از داییم ماشین بخوام، برای همین   دونستم خیلی پرروییمی 

 دادم با تاکسی رفت و آمد داشته باشم. ترجیح می 

در حالی که باکس گل رو توی یک دستم گرفته بودم، در تالش بودم که 
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 کلید در رو داخل قفل در بندازم.

 برو کنار من بازش میکنم.  -

 با تعجب به جهان که مثل روح کنارم ظاهر شد نگاه کردم. 

 داد. آورد تا نگاهم کنه و این من رو آزار میی سرش رو بال نمیحت

چرخوند، با گوشه چشم نگاهی به  در حالی که کلید رو توی قفل در می 

 های توی دستم انداخت. زود گفتم: گل

 امروز یکی از دوستام و دیدم، اون خریده. -

 در فلزی سیاه رو به سمت جلو هل داد و زیر لب گفت: 

 برو تو. -

دادم. باز جهان رو دیدم و باز دست  هام رو روی هم فشار می حرص لب با 

و پام معلوم نیست کجا گم شد. با عصبانیت وارد حیاط شدم و با  

 های بلند طول حیاط دخزان زده رو طی کردم.قدم

که وارد خونه بشم، با یک تصمیم آنی  در خانه رو باز کردم اما قبل این

یدم و به جهانی که سر به زیر درحالی روی پنجه پا به سمت عقب چرخ
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که دستانش رو توی کاپشن خاکی رنگش فرو کرده بود و با فاصله از من  

 ایستاده بود نگاه کردم.

متوجه ایستادنم شد. سرش رو بال کشید و نگاه پرسشگرش رو به 

چشمام کشید. نفس عمیقی کشیدم، واقعا این شرایط داشت اذیتم 

 کرد.می 

 بپرسم این اداها چیه که میدی؟تونم جهان. می  -

 یه تای ابروش رو بال فرستاد و با نگاه جدیش براندازم کرد:

 ادا؟  -

مون رو کم کردم و جلوش ایستادم( ببین  آره ادا! )چند قدمی از فاصله -

من واقعا متاسفم! کاش یه پاک کنی چیزی داشتم تا شب تولدت رو از 

اِی که طر حرف نسنجیده ش به خاذهنت پاک کنم. میدونم دیگه همه

 زدم.

 با طمانینه گفت: 

 کنم. فقط درگیر کارم، همین. من اگه بخوام خودم ذهنم رو پاک می -

مون رو صالح  ی بی نتیجهمغرور عوضی! دیگه کش دادن مکالمه
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ندونستم و با افسوس و ناراحتی نگاهش کردم و سری تکان دادم و با  

 خانه و اتاقم پناه بردم.  تمام بغضی که وجودم رو گرفته بود به

*** 

ی  ی مکالمهروی مبل سفید رنگ سالن نشسته بودم و ناخواسته شنونده 

 کرد.چی گله می منشی با مادرش بودم که از همه

هایی که تو دیزاین سفید و طالیی سالن خیلی چشم نواز بود. بوی گل 

ای گذاشته  گوشههای گل بابت تبریک براشون فرستاده شده بود رو جام

 بودند، محیط رو پر کرده بود. 

موردی وجودم رو فرا گرفته بود. دستمال سفید رنگی که استرس بی 

 های ریز ریز شده روی لباسم. توی دستم بود حال تبدیل شده بود به تکه

با صدا کردن اسمم توسط منشی، از جام بلند شد و به سمت اتاق زانیار  

ربه آرام به در زدم. دستگیره در رو به رفتم. با پشت انگشت چند ض

 آرامی به سمت پایین کشیدم و وارد اتاقش شدم. 

های ژانر ومپایر بود ای رنگی که بیشتر شبیه فیلمپشت میز بزرگ قهوه 

 زد. نشسته بود و داشت با تلفن حرف می 
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زد، طور که با تلفن حرف میبا دیدنم کمی سر جاش نیم خیز شد.همان 

 ای جلوی میزش اشاره کرد.بل چرم قهوهبا لبخند به م

ها رفتم و روی اولین مبل تک نفره جلوی میز به سمت یکی از مبل 

 نشستم. 

 بعد از چند دقیقه تماس رو قطع کرد و تلفن رو سرجاش گذاشت.

هاش رو روی میز توی هم قفل  با لبخند بزرگی که به لب داشت دست

 کرد و سر تا پام رو از نظر گذراند. 

کرد. کمی جمع و جورتر نشستم و با جدیت نگاهش  معذبم می نگاهش

 که چیزی بهش بگم، خودش شروع کرد به حرف زدن.کردم. قبل این 

خوام به خاطر تاخیری که توی جواب  که معذرت می خب اول این زانیار: 

هات داشتم، واقعا بی ادبی بود اما سرم خیلی شلوغ بود. گرفتن پیام 

رمند و هزار تا دنگ و فنگ دیگه سرمُ گرم کرده مجوز و پیدا کردن کا

 بود.

 سرم رو به طرفین تکان دادم و گفتم: 

فرستادم، نه این چه حرفیه؟ من نباید به اکانت خصوصی شما پیام می  -
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 ببخشید. 

کمی به سمت میز خم شد و با همان لبخند و چشمان براق عسلی 

 رنگش گفت: 

 ثبتت چیه؟بیا لفظ شما رو به تو تبدیل کنیم، نظر م  -

 خندیدم و گفتم: 

 حله. -

 تر کشید و به صندلی تکیه داد.خودش رو عقب

خب، آوید جان! من چون خودم بهت پیشنهاد دادم، پس نیازی نیست  -

 طوریه که... های بیشتر. شرایط کارم اینبرای رزومه عکس

شروع کرد به توضیح دادن شرایط و قوانین. شش دانگ حواسم رو به 

 .حرفاش داده بودم

و در آخر باید قرارداد رو امضا کنیم. اینم باید بگم که فسخ قرار داد  -

 زودتر از موعد برات هزینه داره. اوکی؟

 اوکی. -
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اش رو فشار داد و به منشی گفت که قرارداد  گوشی رو برداشت و دکمه

 رو بیاره. 

بعد از چند لحظه در حال پر کردن کاغذ روی میز بودم و زانیار هم 

 نوشتن کاغذهایی که روی میزش بود. مشغول 

باز شدن ناگهانی در، هر دوتامون رو شوکه کرد. با اخم به درگاه در 

طوری باز کرده که با  شعوری در رو اینچشم دوختم تا ببینم کدوم بی 

دیدن نگاه که توی درگاه در ایستاده، با تعجب چشم ریز کردم. نگاه  

 کرد؟کار میجا چیاین

انیاری که کم از من نداشت نگاه کردم. اون هم با تعجب پرسشگرانه به ز

 و اخم به نگاه چشم دوخته بود.

به سمت میز قدم برداشت. صدای  نگاه زودتر به خودش اومد و با لبخند

های کف اتاق عجیب  های بالی زانوش با پارکت ی پوتین برخورد پاشنه

 رفت. روی مغز آدم می

 ژی پیدا کردم.کردم نسبت به نگاه آلراحساس می

اومد و روی مبل مقابلم نشست. پا روی پا انداخت و حینی که به پشنی  
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ی طالیی پالتوی سفید زد، دست برد و به سمت دکمهمبل تکیه می 

 رنگش و بازش کرد. لم داد روی مبل و به زانیار نگاه کرد. 

 نگاه: اومدم سورپرایزت کنم زانی! چطوری؟ 

رسید، با لبخند کذب این صحبت به نظر نمی زانیار که انگار زیاد مایل به

 دستانش رو جلوی صورتش گره کرد و گفت: 

 به! احوالت دختر دایی؟ -به -

نگاه خم شد و شکالتی رو از کشکول برنجی رو میز برداشت و حینی که  

 کرد گفت: پالستیک دورش رو باز می 

دونستم خوبم. شیرینی و گل کار جدیدتو آوردم گذاشتم دم در. نمی -

 )بدون برگردوندن سرش چشماش رو روی من گرفت( مهمون داری.

با تنفر نگاهش کردم و سر تا پاشو برانداز کردم. اومدم جوابش رو بدم که  

 زانیار پیش دستی کرد: 

 کنه. آوید از این به بعد برای ما کار می -

به وضوح تعجب رو توی صورت نگاه دیدم اما زود به خودش اومد و رو 
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 به من گفت: 

 یدوارم موفق باشی تو کار جدیدت.ام -

 ممنون.  -

 زانیار رو به من گفت: 

ها رو به منشی تحویل بده و منتظر آوید جان، اگه کارت تموم شد برگه -

 مون بمون. تماس

های روی شدم؛ برگه سرم رو تکان دادم و در حالی که از جام بلند می 

 میز رو برداشتم. گفتم: 

 وشحال شدم دیدمت. فعال. بازم خیلی ممنونم بابت پیشنهادت. خ -

بالجبار چشمام رو روی نگاه کشیدم و با اون هم خداحافظی مختصری 

 ها رو تحویل منشی دادم. کردم و از اتاق خارج شدم و برگه 

خیال آسانسور شدم و شروع کردم به پایین رفتن  از سالن خارج شدم. بی 

رو مورد  زدم و نگاه ها. در حالی که زیر لب با خودم حرف میاز پله

ی امیر رو گرفتم تا عنایت قرار داده بودم، گوشیم رو درآوردم و شماره
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 ببینم قرارمون سرجاش هست یا نه.

 بعد از چند بوق بالخره گوشی رو برداشت: 

 جانم؟ -

 کجایی؟ -

 تو راهم، دارم میام. چطور بود؟ -

 خوب! اصال ارزش اون همه استرس رو نداشت.  -

 کنی که. نمیمن که گفتم بهت. حرف گوش  -

 از آخرین پله پایین اومدم و از ساختمان خارج شدم.

 مه، من جلوی ساختمونما. عادت همیشگی -

 جام. اوکی، پنج مین دیگه اون -

 یعنی یه ربع دیگه، آره؟ -

 کشید گفت: اش رو به رخم می با صدایی که خنده 

 .ده مین دیگه تهشه -

جیبام گذاشتم. با نوک پا تماس رو قطع کردم و گوشی و دستام رو توی 
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های زیر پام که زیر نور گرم خورشید در حال آب شدن بودند به برف 

 ی آرومی زدم.ضربه 

تق بر خورد پاشنه کفش فردی که از کنارم گذشت، سرم -با صدای تق

 شد. رو بال گرفتم؛ نگاه بود که سوار ماشین سفید رنگش می 

حتی نگاهمم نکرد. با   ترش کرده بود.عینک آفتابی بیضی شکلش شیک

 پوزخند سرم رو پایین انداختم و زیر لب غر زدم:

بیا دوست  "جهان تمام گیراشو به من میده، یکی نیست بهش بگه   -

 وال. "دخترتو جمع کن

با ایستادن ماشین امیر کنار خیابون، سرم رو بال کشیدم و به سمت  

 ماشین رفتم و سوار شدم.

 کرد گفت: صلی خیابون می حینی که ماشین رو وارد مسیر ا

 کنه؟کار می جا چیاین دختره همون نگاه نیست؟ این -

های سردم رو که از دقت بالش تعجب کنم، درحالی دستبدون این

 تر بشن گفتم: کشیدم تا گرمتند روی هم می -تند
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 زانزان "دختر دایی زانیارِ. البته به قول خودش 

 پوزخند تمسخر آمیزی زد و گفت: 

 آم نداریم، در و داف باشن. جان! از این دخترداییای  -

 ی بازوش کردم:خندیدم و مشتی حواله

 از این بهتراشو داری، فقط در دسترس نیستن.  -

 گردن.اونام دور و بر گرگ سیاه خانواده نمی -

اول و آخر نفهمیدم چرا ایل و طایفه دل خوشی از تو ندارن؟ تو که  -

 قد کارآگاهی کشفش کن خب.این

 عد با لحن مرموزی گفتم: و ب

 رازهای گمشده از زندگی یک گرگ سیاه.  -

 ای نثارم کرد."دیوونه"خندید و زیر لب 

 با شنیدن صدای کم آهنگ، با ذوق دستام رو به هم زدم و گفتم: 

 وای! این آهنگه. -

دستم رو به سمت ضبط ماشین بردم و صداش و بلندتر کردم و شروع 
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ت همیشگی و غیرقابل ترک کردنمون کردیم به همخوانی با آهنگ.عاد

 شده بود. 

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh 

 ترسه بذاره بره ام؟ کسی که می من کی 

You decide if you’re ever gonna let me know 

(Yeah) 

 خوای منم بدونم یا نه تو تصمیم بگیر که می 

Suicide if you ever try to let go, uh 

 خودکشی کن اگه میخوای رها شی

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah 

 دونم، آرهدونم، آره، من ناراحتم، می من ناراحتم، می 

Who am I? Someone that’s afraid to let go, uh 

 ترسه بذاره بره  ام؟ کسی که می من کی 

You decide if you’re ever gonna let me know 

(Yeah) 
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 خوای منم بدونم یا نه  تو تصمیم بگیر که می 

Suicide if you ever try to let go, uh 

 خودکشی کن اگه میخوای رها شی 

I’m sad, I know, yeah, I’m sad, I know, yeah 

  دونم ، آرهدونم، آره، من ناراحتم، می من ناراحتم، می 

 چیو بهش دادم من همه

She took my heart and left me lonely 

 اون قلبمو برداشت و منو تنها گذاشت

I think broken heart’s contagious 

 فکر کنم قلب شکسته واگیر دار هستش 

I won’t fix, I’d rather weep 

 من درست نمیشم، ترجیح میدم گریه کنم 

I’m lost then I’m found 

 م و بعد پیدا شدم من گم شد
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But it’s torture bein’ in love 

 ولی عاشق بودن عذاب آور هستش

I love when you’re around 

 ام که کنارمی من عاشق وقتایی

But I f**kin’ hate when you leave 

 هایی که میریولی متنفرم از لحظه

 : دستش رو به سمت ضبط برد صدا رو کمتر کرد. با اخم و اعتراض گفتم 

 کنی؟ طوری میچرا این -

 روش بگیره جوابم رو داد:که چشم از روبهبدون این

 خواست بگه. کنی آدم یادش میره چی می قد ورجه وورجه میاین -

 دست به سینه به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم:

 سراپا گوشم، بفرما.  -

چی در قدر همهراجع به داییت اینا تحقیق کردم، اونم گسترده. ولی ان -

موردشون معمولیِ که اصالً باورم نمیشه اون چیزایی که گفتی واقعی 
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حتی یک نفر. ولی،   ی داییت خبر نداشت، کس از سابقه باشه. هیچ

ی زنش، البته زن سابقش از اون گردن کلفتای دنیای خالف خانواده

 بودنا. 

 ن کجان؟ ال  -

بعد جدا شدنشون دنیا با مامانش میمونه، پسرا با پدرشون که البته دنیا   -

دونه کجاست. دیگه همه بنا  کس نمیاین وسط غیبش زده، نیست. هیچ

 ام گرفته. رو بر این گذاشتن که مرده. حتی داییت براش یه مراسمی

 با حیرت گفتم: 

 مرده؟! -

 ای بال انداخت: شانه 

 ی در کار نیست. میگن غیبش زده. جسد -

 عجب.  -

داشت و آرنجش رو به کنار پنجره تکیه  ماشین رو پشت چراغ قرمز نگه

 داد. دستش رو تکیه گاه سرش کرد و زمزمه کرد:
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دونم اینه که حتما چیزی درمورد اینا هست، اما  تنها چیزی که می -

 چی؟

 اخم کردم و گفتم: 

طی این چیزا تا همین حد به نظر من که کافیه! دیگه خودت و زیاد قا -

 نکن باشه؟ 

 تر از قبل گفتم: چیزی نگفت که محکم

 امیر! باشه؟ قول میدی؟ -

هاش رو روی هم فشرد و سرش رو تکان داد ماشین رو به حرکت  لب

 درآورد و گفت: 

الخصوص ای راجع بهشون وجود نداره، علیمطمئنم چیز نگران کننده  -

رو لو داده. این   ی خالفکار زنشکه داییت خودش خانوادهبه خاطر این

تونست تا آخر عمرش با اون پول حال کنه  نشون میده آدم درستیه. می 

 ولی نکرده. 

 با ابروهای بال پریده به سمتش پیچیدم. 
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 داییم لوشون داده؟! عجب داستان زندگی داشته این دایی ما.  -

 ناگهان فکری مثل جرقه از ذهنم رد شد رو هوا بشکنی زدم و گفتم: 

 اینم به آقاجون گفته و کدورتا رو شسته برده. حتما  -

 شاید.  -

 ام هست؟ ای شاید؟! چیز دیگه -

 با تعلل سرش رو به طرفین تکان داد و بحث رو عوض کرد:

من یکم کار دارم دنبال کارای شرکتم. میشه برسونمت خونه؟ بعدا به  -

 جبران امروز میریم بیرون، قول. 

کرده بود، با خجالت    بدون توجه به بحثی که خیلی یکهویی عوضش

 گفتم: 

معلومه که آره. اگه کار داشتی چرا اصال اومدی دنبالم؟ هزار بار بهت  -

 گفتم تعارف نداریم باهم. 

 خواستم خودتم ببینم خب. این همه اطالعات گذاشتم کف دستت. می  -

*** 
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های تاپ و صحنهتوی اتاقم نشسته بودم و زل زده بودم به صفحه ی لپ 

های کردم. تمام حواسم به حرف هدف داشتم نگاه می فیلم اکشنی که بی

ی دایی ی چیزهایی که از خانوادهامیرحسین معطوف شده بود. همه 

 گفته بود. دروغ چرا؟ خیلی دوست داشتم بیشتر و بیشتر بدونم. 

لی موهای نامرتبم فرو بردم و نفسم رو بیرون فوت کالفه دستم رو لبه

 م:کردم. زیر لب به خودم تشر زد

 قد بیکار موندی فضول بازیات گل کرده، بتمرگ سر جات دیگه! باز ان -

ها بود که خدمتکار درو بزنه الن تاپ رو بستم و از جام بلند شدم.لپ

 . "خانم بیاین شام"بگه 

دونستم  قدر خدمتکار وقت شناسِ که می یه نگاه به ساعت انداختم، ان

به در رسوندم و دستگیره رو  های بلند خودم روپشت در وایساده. با قدم 

پایین کشیدم و در رو باز کردم؛ با دیدن دستش که به خاطر در زدن رو 

 هوا خشک مونده بود، لبخند شیطنت باری زدم و گفتم: 

 حال کردی؟ دیگه تایم کاراتو ازبَرما.  -

ای هیکل تپلش رو کنار کشید. از اتاق خارج شدم  ی کنترل شده با خنده 
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ها رفتم  و در همان حین بهش  تر ازش به سمت پلهو در رو بستم. جلو

 گفتم: 

تونی سروقت بیای صدام قدر می خوام بدونم چطور ایننه خدا وکیلی می -

ها ساعت شش حی و حاضر تو آشپزخونه باشی؟ کنی؟ یا مثال صبح

 سختت نیست؟ 

زدم و طول راهرو بلند و بال رو طی طور یه ریز داشتم حرف می همین

لوی در اتاق جهان بودیم که در اتاقش باز شد. ناخواسته کردیم. جمی 

ی جهان م به سمت چهارچوب در  و هیکل ورزیدهسرجام ایستادم و نگاه 

 که تو چهارچوبش ایستاده بود، کشیده شد. 

هام رو متقابال سر تاپام رو برانداز کرد. زود به خودم اومدم و افسار چشم

پله و اتاقش رو با  ی کم بین راههبه دست گرفتم. سر برگردوندم و فاصل

 های بلند طی کردم. قدم

گرفتم بازم قلب زبان هرچقدر هم افسار چشم و بدنم رو به دست می 

ای کوبید و با هر تپش یادآور حس تازهام می وار به سینه نفهمم دیوانه 

شد شد که با هر دیدار جهان، با هر نگاهی که از جانبش بهم می می 
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 کشید. کرد و کل وجودم رو به آغوش میمی عصیان 

ای مشهودی نسبت به جهان رو توی توجهرغم وجودش بیاما علی

کرد. به اخالقم قرار داده بودم؛ چون متقابال اون هم همین کار رو می 

تفاوت نشان عبارتی هر دومون خودمون رو نسبت به فرد دیگه بی 

دونستم برای جهان هم  نمی دادم. برای من که این کار سخت بود اما می 

 ی من سخت هست؟به اندازه 

زمان پریدم پایین و صدای برخورد  ی آخر رو همطبق عادت دو پله

های با پارکت باعث شد دایی که سر میز نشسته بود به سمتم کفش 

 برگرده و با لبخند نگاهم کنه و بهم تذکر بده: 

 آخرش یه بالیی سر خودت میاری. -

چوبی میز رو عقب کشیدم و روش نشستم، تابی به  حینی که صندلی 

 گردنم دادم و با خنده گفتم: 

 چیزیم نمیشه دایی جون، من زیاد از این اداها میدم. -

 خب بالخره نمیشه که خوی وحشی وجود رو پنهان کرد. -

هام رفتن تو هم. چرخیدم به  با شنیدن این حرف از جانب آتیال، سگرمه 
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 سمت صداش. 

اومد. چشمای قا جون رو گرفته بود و به سمت میز می دار آ صندلی چرخ 

زد. حداقل همینش خوب بود که حس  آقاجون از شادی برق می 

 خوشحالی داشتن. 

صندلی آقاجون رو کنار صندلی سر میز گذاشت و بازوهای تنومندش رو  

دور بدن نحیف آقاجون حلقه کرد با یه حرکت بلندش کرد و روی  

 روی دایی نشست. صندلی مجاور و روبه صندلی نشوند، خودش هم روی 

 ی آقاجون بیشتر از ما با آتیال خوب بود.اومد، رابطهطور که بوش می اون

پکر و دمغ از جوابی که توی گلوم موند و نتونستم به آتیال بدم سالد 

 کردم.ور میور اونتوی بشقاب رو با چنگال این 

پری که بین دایی و روی من و مامان با اومدن جهان و نشستنش روبه 

 من نشست هرکس مشغول شد. 

تونستم کردم اما دیگه نمیهرازگاهی سنگینی نگاه جهان رو حس می 

خواستم به شب تولدش فکر بیشتر از این کاری کنم، هیچ کار. حتی نمی 

 کنم. 
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سرم رو به طرفین تکان دادم تا از شر تفکراتی که فقط اشتهام رو کور 

 کردن خالص بشم. می 

وی سکوت صرف شد. بر خالف هرشب که از کار و شرکت حرف شام ت

 ی حرف زدن نداشت. کس حال و حوصلهزدند، امشب انگار هیچمی 

ی سردرد به سمت اتاقم با تموم شدن شام از جام بلند شدم و به بهانه 

 راهی شدم. 

پریدم. هنوز هم حس سمج اضافه بودن بین این ها رو یکی دوتا می پله

شد هرشب به یه داد. خجالتی که باعث میقلقلکم می  آدما هرازگاهی

 ای از جمع خانواده دورتر بشم تا راحت باشن. بهانه 

اش چرخیدن و نتیجه چرخیدن و می موج احساسات منفی دورم می 

 کرد توی گلوم. شد یه بغض کوچیک که جاخوش میمی 

ی سرد در اتاق گذاشتم و بازش کردم و وارد دستم رو روی دستگیره 

اتاق شدم اما تا خواستم در رو ببندم، چیزی مانع شد. با تعجب به پای 

جهان که لی در بود و بعدش خودش که وارد اتاق شد و در رو بست  

 نگاه کردم. 
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متعجب از حرکتی که زده، دست به سینه حرکاتش رو نگاه کردم که به  

ی اتاق و صندلی رو با یک حرکت ی سفید رنگ گوشه سمت میز مطالعه

عقب کشید و روش نشست و نشیمن صندلی رو به سمت من که تمام 

 کردم چرخوند.مدت دست به سینه نگاهش می 

 طلبکارانه گفت: 

دونم اون سریع میرم سر اصل مطلب. من نگفتم دور زانیار و نمی -

 دختره... ساره خط بکش؟ گفتم یا نگفتم؟ 

 تفاوتی ابرو هام رو بال فرستادم و گفتم: با بی 

 رسه! هرچند انتظارم زودتر از این بود.زود می خبرا چه -

 نپیچون بحث و، جواب من و بده!  -

با اخم غلیظی نگاهش رو توی چشمام کشید. دروغ چرا؟ کمی ترسیده  

 بودم.

 با صدایی که سعی داشتم لرزشی نداشته باشه جوابش رو دادم:

قد بهم گیر  فهمم درد تو چیه جهان، واقعا چیه دردت؟ چرا انمن نمی  -
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 میدی؟ چپ میرم راست میام منتظرم بیای بگی چرا این کارو کردی.

هاش رو روی کمرش گذاشت. در  هیستریک از جاش بلند شد و دست 

 شد براندازم کرد.حالی که عصبانیتش کمتر نه و بیشتر می 

خودت بدی. وقتی تو شرکت خودمون  خوام کار دستمن فقط نمی  -

 جا مدل بشی؟کار هست چرا رفتی اون

به  -به تو ربطی نداره. تو برو دوست دختر خودتو جمع کن! برا اون به  -

 اَه؟ -برا من اَه

ی  ام حبس شد. با فاصلهبه سمتم خیز برداشت؛ ناخودآگاه نفس تو سینه 

 چند قدمیم ایستاد و گفت: 

خوام. مطمئن باش  کنی؟ بدتو نمی یسه می تو چرا خودتو با اون مقا -

 کنی. حرفم و گوش کنی ضرر نمی 

 پروا زل زدم به چشماش. بی 

کنم و تو هم هیچ رقمِ نمیتونی جلوم و بگیری. یا من این کارو می  -

 دلیلش و بگو یا گیر نده. 

که قلبم وسط حلقم  رغم اینزدن.علیدو می-چشماش بین چشمام دو
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ودم. دیگه واقعا داشتم به این نتیجه  زد، استرس هم گرفته بمی 

 رسیدم حسم به جهان خیلی زیادِ.می 

 داد غرید: های منقبضش که خبر از عصبانیتش میاز بین فک 

قدر دارم م دونستم که ان من فقط به فکر تواَم. تو رو عضوی از خونواده -

 به قول خودت بهت گیر میدم. 

 ام زد.ی آرومی روی شانهضربه کمی به سمتم خم شد و با انگشت اشاره 

کنی. خودت و گم کردی. از این به بعد کار می فهمی داری چیتو نمی -

 خواد بکن! برام مهم نیست؛ هر غلطی دلت می

*** 

 یک، دو، سه.  -

های استند اطراف تو ی فلش دوربین و لمپبا شمارشش نور کور کننده 

 محیط پخش شد.

هاش رو و با نارضایتی انحنای لب  دوربین رو با فاصله از صورتش گرفت

 به پایین هدایت کرد و گفت: 
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ها رو ور باغ. بگو بیان وسایلنه نشد. دوباره از اول، اصال میریم اون -

 ی باغ کنار اون حوض.بکشن گوشه 

با عجز به حوضی که وسط حیاط عمارت مجلل بود نگاه کردم که یک 

تر بود اما خسته ش بود. الحق که خوشگلی بزرگ فرشته وسط مجسمه

ی من و های دیگه و به اندازه از این بودم. صدای حسام، یکی از مدل 

 شاید هم بیشتر از من کالفه تو گوشم طنین انداز شد: 

دونم این مردک مسخره رو از کجا گرفتن آوردن. ببینش تورو من نمی  -

 خدا.

ای به سمت عکاس نگاه کردم. جدا از وسواس ی کنترل شده با خنده 

تا از انگشتان  ۳ری، تیپش واقعا مسخره بود؛ انگشترهای ورشو که کا

هاش کوتاه بودند و هردستش جا خوش کرده بودند، موهایی که کناره 

های قسمت وسطش که نسبتا بلندتر بود رو بال داده بود. لباس

زدند و ها هم چنگی به دل نمی قیمت و تو چشم بودند اما اونگران

که صاحبشون توانایی تحسین برانگیزی توی کردن قشنگ مشخص می 

 های نامتناسب هم داره.پوشیدن لباس

نگاهم رو به سمت صورت حسام کشیدم که یک دستش رو زیر کتش  
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کشیده بود و به کمر زده بود و با کالفگی با انگشت اشاره و شصت دو 

 شو گرفته بود. طرف پیشانی 

خواست منم از این ژستا بگیرم،  می با حسرت آهی کشیدم. خیلی دلم 

اما حجم عظیمی از آرایش که  حداقل چشمامو با دوتا انگشتام بمالم

 شد. صورتم رو پوشونده بود مانع می 

ی وسایل به سمتی ها و بقیهجا کردن چراغبا اومدن چند نفر برای جابه

که عکاس گفته بود خودم رو کنار کشیدم و به سمت جایی که میز و 

 ی برای استراحت پرسنل گذاشته شده بود. صندل

ای طول نکشید  خودم رو با خستگی روی صندلی ولو کردم. چند لحظه

ها رو به عهده داشت و همین  که دختر مهتا نامی که کار گریم مدل 

 امروز شناخته بودم اومد و کنارم جاخوش کرد. 

 قوطی آبمیوه رو به سمتم گرفت و گفت: 

 بگیر بخور.  -

رو از دستش گرفتم و تشکر زیرلبی کردم. دلم داشت ضعف پاکت آبمیوه 

 رفت. طبق معمول صبحانه نخورده از خونه بیرون زده بودم.می 
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خواست. با یادآوری دوبل برگر گرسنگیم  دلم یه دوبل برگر مشتی می 

هام فشار دادم و شد. با حرص نی آبمیوه رو بین دندانچند برابر می 

 ای ازش نوشیدم. جرعه

 قدر کم حرفی؟اینهمیشه  -

پرسید. نی آبمیوه رو از دهنم  به مهتا نگاه کردم که این سوال رو ازم می

 ای بال انداختم.خارج کردم و شانه

 معلومه که نه. فقط امروز رو مود نیستم.  -

 آهان. -

 آره. خیلی وقته تو کار گریمی؟ -

 آره، یه هفت سالی میشه.  -

 با ابروهای بال پریده نگاهش کردم.

 ؟! مگه چند سالته تو؟!هفت سال -

 با لذت نگاهم کرد و گفت: 

 تر نشون میدم؟بیست وچهار. کوچیک -
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 بال و پایین تکان دادم. با لحن شوخی گفتم:  "آره"سرم رو به معنی  

آره به خدا. از خدا که پنهون نیست از تو چه پنهون؟ اولش دیدمت  -

 گفتم کی آخه یه دختر بچه رو میاره برا گریم؟

 با خنده گفت: 

 خیلی ممنون. دستت درد نکنه! بچه؟! -

 آره خب. لعنتیِ بیبی فیس.  -

مون به سمت در جلب شد.  با باز شدن در آهنی بزرگ حیاط باغ، توجه

دیدن ماشین سفید رنگی که وارد حیاط شد، ناخودآگاه اخم غلیظی رو 

 روی صورتم انداخت.

 زیر لب غرولند کردم:

 کنه؟کار می جا چیاین این -

نفسم رو بیرون فوت کردم و پشت چشمی نازک کردم. به سمت مهتا  

پیچیدم که اون هم با اخم به ماشینی که جهان پشت فرمونش و نگاه  

هاش رو جمع کرد. لب اش نشسته بود نگاه می روی صندلی کمک راننده 
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 کرد و گفت: 

 این فیس فیسو رو ببین، اوف!  -

بودم که با من هم نظر بود، تو که یکی رو پیدا کرده خوشحال از این

 ی حرفش گفتم: ادامه

 تر بگیم بهش. کنه حاجی. یه چیز غنی فیس فیسو کفاف نمی  -

ی لبش براندازم کرد. یه تای ابروش رو بال انداخت و با لبخند کج گوشه 

 وار گفتم: م بردم و زمزمهمتفکرانه دست راستم رو زیر چانه

 اشه، آم... یه چیزی که مثل مار خوش خط و خال ب -

حینی که درحال فکر کردن برای اسم جدید برای نگاه بودم متوجه  

گویان به   "زانی، زانی"نشدم که جهان و نگاه از جلوم رد شدن. نگاه 

 جا نشسته بود رفت. سمت اتاقکی که زانیار اون

ام حسابم سرم رو چرخوندم و به اندام ورزیده جهان چشم دوختم. کشک

 نکرده بود نامرد. 

 ف اون پسره که با این دوست شده. ببین تو رو خدا جذابیتش و. حی -
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رخ مهتا نشست با شنیدن این جمله ابروهام گره خوردند. نگاهم روی نیم 

تونستم انکار کنم که بابت تعریفش  کرد. نمیکه داشت به جهان نگاه می 

 تفاوت بودم.نسبت به جهان بی

ان و نگاه گرفت و به که نگاهم کنه چشم از مسیر رفتن جهبدون این

 سمتم چرخید و با لبخند تلخی گفت: 

دنیا خیلی دوست داشت نگاه و جهان رو باهم ببینه. یکی دوست -

 ام برادرش.صمیمیش بود، اون یکی

آهی کشید و سرشو پایین انداخت و به زمین خیره شد. با ابروهای بال 

 پریده نگاهش کردم. چشم ریز کردم و پرسیدم: 

 شناختی؟می تو دنیا رو  -

های مدلینگ کار کردم.ذمعلومه که  من برای خیلی از شرکت  -

 شناسمش. دختر خوبی بود، خوشگلم بود. می 

اش که حال خالی بود رو توی دستش فشرد. سرش رو بلند  پاکت آبمیوه 

 کرد و مستقیم نگاهم کرد. 

که زیباییش تو آتیش سوخت ریش شد. این -دلم به خاطر مردنش ریش -
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 تاسف داره.واقعاً جای 

 آتیش؟! -

 شون تو آتیش سوزی هتل مردن.اوهوم. اون و یه چند نفر دیگه؛ همه -

 کمی خودم رو به سمتش مایل کردن و با تن صدای پایینی گفتم: 

 ولی میگن غیبش زده؛ جسدی پیدا نشده.  -

 چینی بین دو ابروش انداخت.

 دونم جسدشون پیدا شده. معلومه که نه! تا جایی که من می  -

 مشکوک نگاهش کردم، ولی امیر گفته بود جسدی پیدا نشده! 

 شاید امیر اشتباه فهمیده و اشتباهی بهش گفتن. 

 ها زود باشین، زود! مهتا بیا نگاه و گریم کن زود!یال بچه -

زمان با گفتن جمله کف هر دو دستش رو چند بار به  زانیار بود که هم 

جدیت دور از انتظاری   هم زد و توجه همه رو به خودش جلب کرد و با

 عکاس رو مورد خطاب قرار داد: 

طوری بخواین پیش برین کارمون امروز تموم نمیشه، شرط ما برای این -
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 امروز بود.

 هاش رو جمع کرد و فقط سری تکان داد. عکاس با اخم لب 

 زمان با مهتا از جامون بلند شدیم. زیر لب غر زد:هم

 ! حال بیا و با این نگاه راه بیا، اه -

کشیدم تا دار لباسم رو کمی بال می خندیدم و در حالی که دامن پف 

 زمین نخورم گفتم: 

خدا قوت پهلوون! نگران نباش از پسش برمیای. راستی ممنون بابت   -

 رفتم. میوه، داشتم ضعف می آب

 دستم و بال بردم و کنار پیشونیم زدم.

 فعال. -

 چند قدمی ازش فاصله نگرفته بودم که گفت: 

  پرنسس! فعال -

 م گرفت اما وقت برای جواب دادن بهش نداشتم. از لفظش خنده 

زدی خونش در ی داد و هوارهای عکاسی که الن دیگه کارد می حوصله
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 نمیومد رو نداشتم. 

نقص شده بود. موهای بلندم فر ریز شده  چیز بیدونستم که همهمی 

واقعا مکمل هم نقص و لباس پرنسسی قرمز رنگ تنم بودند، گریم بی 

 شده بودند. 

ی حوض نشستم و کمی به سمت راست چرخیدم.  ی عکاس، لبه به گفته 

ی توری دامن رو روی  در همون حین چند نفری هم دنباله 

 کردند. های سفید رنگ مرتب می فرشسنگ

خوام. جوری ژست بگیر انگار واقعا  عکاس: آوید یه چیز رویال می

 آره، آره خوبه. پرنسسی! حسام پشت سرش وایسا. 

مطیع حرفش حسام پشت سر من ایستاد و یک دستش رو توی جیبش  

ام گرفتم؛ طوری که رو به دوربین  گذاشت. سرم رو کمی به سمت شانه 

 سه رخ باشم و به زمین نگاه کردم.

 عکاس: عالیه تکون نخورین! یک دو سه.

و دوباره نورهای کور کننده. سرم رو بال گرفتم و چشمم به جهان افتاد 

که دست به سینه به درخت بید مجنونی که پشت سر عکاس بود تکیه 
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هاش رو  کرد. دیگه این نگاه زده بود و با جدیت توام با نگرانی نگاهم می 

دادن. درک هایی که رنگ و بوی نگرانی می شناختم؛ نگاه خوب می

قدر نگران بود. با این جمله م؛ شاید به خاطر خواهرش بود که اینکردمی 

بینه؟! فکری مثل برق از ذهنم گذشت. یعنی منم به چشم خواهر می

 یعنی همین و کم دارم.

ی عبوس جهان گرفتم و حواسم رو با صدای عکاس چشم از چهره

 خواست کردم. هایی که می های عکاس و ژستمعطوف حرف 

ه و چند عکس دیگه هم گرفت. مو به موی کارهایی چندین ژست دیگ

دادم و هربار با اعالم رضایتش شور و شعف خواست انجام می رو که می 

 داد. تو وجودم خودی نشان می 

زد و  هام می بعد از تقریبا یک ساعت که پشت سر هم نور فلش تو چشم

 های گوناگونی گرفتم، نگاه هم بهمون ملحق شد. ژست 

 کردم خیلی زیاد از من سر تره.گاه کردم؛ احساس میبا حسرت بهش ن 

اش جذابیت خاصی به صورتش  چشمای سبز آبیش، ابروهای کشیده 

 داد.بیضی شکلش می
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های اروپایی کرده تازگیا لغر تر شده بود و این لغری بیشتر شبیه مدل 

 بودش.

 با اومدنش عکاس رو به من و حسام گفت: 

 نباشید. کارم با شما تموم شده. خسته  -

سری تکان دادم و از جام بلند شدم. بدون توجه به اطرافیان کش و  

شکستم و  قوسی به بدن نحیفم دادم و در حالی که قولنج انگشتام رو می 

با لذت گردنم رو چپ راست کردم. گردنم خشک شده بود بس که به  

 ازش کار کشیدم. 

 به سمت اتاقک ته حیاط رفتم تا لباسم رو عوض کنم. 

های پاشنه بلند همیشه روی مغز من بود؛ برای همین  فتن با کفش راه ر

خم شدم و درشون آوردم و تو دستام گرفتمشون. حینی که به سمت  

 رفتم زیر لب غر زدم:اتاقک می

خودشم با این آخه تو این سرما مگه مجبوریم از این عکسا بگیریم؟

 لباس، انگار عروسم. 

چند هفته پیش برف و بوران بود. اما  هوا آفتابی بود انگار نه انگار که
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 سوزوند. سرمای هوا هنوز هم پوستم رو می

وارد کابین شدم و به سرعت لباسم رو درآوردم و هودی و شلوار اسلشم 

رو با کاپشنم به تن کشیدم کالهم رو روی سرم گذاشتم و با دقت لباس 

 اش کار من نبود. رو روی میز مخصوص گذاشتم، دیگه بقیه 

ی لباس پرنسسی جلوم رو لمس کردم؛ ی ملیله دوزی شدهت تنهبا حسر

خیلی از مدلش خوشم اومده بود اما تمام خوشامدم خالصه شد تو 

کنم. بالخره همون آهی که از گلوم خارج شد. بالخره درستش می 

 چیز داشتم. گردم به روزایی که همهبرمی 

م، نگاهی به  کشیداز اتاق خارج شدم. حینی که زیپ پوتینم رو می 

ای بود که نگاه و بقیه  اطراف انداختم؛ زانیار درحال نگاه کردن به محوطه 

در حال عکس انداختن بودند. به سمتش رفتم و کنارش ایستادم، متوجه 

 حضورم شد. با لبخند به سمتم پیچید. 

 خسته نباشی.  -

 متقابال لبخندی زدم.

 کاری نداری من برم.  ممنون. لباس و گذاشتم رو میز تو اتاقک. النم اگه -
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نه عزیزم. کار تو تمومه. بازم ببخشید تو این سرما مجبور شدی لباس  -

 طوری بپوشی.اون

که حواسش بود لبخند پت و پهنی رو ناخواسته از این حرفش و از این

 گفتن که جنتلمنه.صورتم نقش ببست واقعا راست می

 در جوابش گفتم: 

 خوب حواست هستا! بالخره کارم اینِ، ولی توام  -

 ای بال انداخت. شانه 

اینم کار منه که حواسم به همه باشه. راستی دیدم ماشین نداری، اگه  -

 میخوای بیا با ماشین من برو بعدا میام میبرمش. 

ریموت ماشینش رو به سمتم گرفت. با ابروهای بال پریده نگاهش کردم؛ 

 این دیگه تهش بود!

دش بود. باغ اطراف شهر بود اما با  چشمام بین ریموت و صورتش در گر

شد  خونه زیاد فاصله داشت.هر چقدر هم که راحت باشم بازم روم نمی 

 این تعارف الکی زانیار رو قبول کنم.  

ولی از حرکتش خیلی خوشم اومد؛ مهربونی این بشر انگار حد و مرز 
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 نداشت. 

که  خواد اما قبل اینبه خودم اومدم تا جوابش رو بدم و بگم که نمی 

 ی جهان پیدا شد که کنارم ایستاد و به زانیار گفت: چیزی بگم سر و کله

 رسونمش؛ لزم نیست. من خودم می  -

گفت پیش  هام رو روی هم فشردم و لبخند تصنعی زدم. شیطونه می لب

جایی که جهان زانیار ضایعش کن بگو نه من با تو نمیرم. اما خب از اون

 کردم.ی خدا میباید حوالهی این کار رو فقط ابهامِ نتیجه 

 ت.ممنون از لطفت زانیار. فعال با اجازه -

ی خداحافظی بال پایین کرد و با نگاه کوتاهی به سرش رو به نشانه

جهان و خداحافظی زیرلبی ازمون فاصله گرفت و رفت پشت میزی که 

 ها روش چیده شده بودند. لپ تاپ

سمت در خروجی حرکت  جهان بدون هیچ حرفی ازم فاصله گرفت و به  

 کرد.کرد؛ پشت سرش راه افتادم. این همه سرسنگین بودنش اذیتم می 

 جهان! -
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 بدون توجه به راه رفتنش ادامه داد، با حالت زاری گفتم: 

 ای نکرد( دِ یه لحظه وایسا!جهان با تو ام! )بازم توجه -

هام کاری رو از پیش نمیبره و حتی باعث نمیشه دیدم که صدا زدن

ای که قسمت خوام بگم. سر دو پلهرگردونه تا ببینه چی می سرشو ب

کرد ایستادم؛ از رو ی باغ رو از زمین خاکیش جدا می سنگفرش شده 

دوتا پله همزمان پریدم. با شیطنت لبخند زدم کیفم رو کوبیدم زمین.  

پای راستم رو خم کردم و روی زانوش نشستم و در حالی که پای چپم  

تم رو روی قسمت مچ پوتینم گذاشتم و با صدای  رو جلوم خم کردم، دس

 "آخ پام!-آخ"نسبتا بلندی گفتم

های سریعش رو شنیدم که تو چند لحظه اومد و کارساز بود. صدای قدم

کنارم زانو زد و با نگرانی که هیچ سنخیتی با اخم و تَخمِ چند لحظه قبل  

 نداشت، دستش رو گذاشت روی پام و گفت: 

 رده؟!شد؟ پیچ خوخوبی؟ چی -

شد اما با این حال کل ذوقم ته دلم از این توجه کیلو، کیلو قند آب می

شدم،  آروم از جام بلند می -داشتم و در حالی که آرومرو توی وجودم نگه
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 صورتم رو مچاله کردم و بهش توپیدم: 

خوام چه شکری بخورم، تهش یه دو دقیقه واینمیسی که ببینی می  -

 میشه این! 

انداخت، با م رو روی دوشش می حالی که کوله لبخند کجی زد و در

ش زیر بازوم رو گرفت. عجیب توی نقشم فرو رفته بودم؛ دست دیگه

 شروع کردم به لنگان، لنگان راه رفتن. 

 جهان: یه درصد احتمال نمیدی که شاید نمیخوام صدات و بشنوم؟

 اخم کردم و بهش توپیدم: 

خوای صدای من و نیاوردم. تو اگه نمیبه خدا من سر از کار تو یکی در  -

جهان  بشنوی چرا اصال الن کمکم کردی؟ و یا بهتر بگم کمکم میکنی؟ 

قدر ادا  بین این همه اتفاق بد، تو اون اتفاق خوبه بودی. پس چرا این

 میدی؟ چرا عوض شدی؟ اگه به خاطر حرفای شب تولدته، من...

 پرید وسط حرفم: 

 و ربط میدی به اون شب؟معلومه که نه! چرا همه چی -

چون بعد اون شب رابطه و دوستی من و تو به هم ریخت. بابا اصال من   -
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 غلط کردم، تو حال خودم نبود یه زری زدم. 

 با تحکم غرید: 

زنی! چرا به خودت  طوری حرف میبار آخرت باشه راجع به خودت این -

کنی؟ من که بهت گفتم فقط درگیر کارم، همین. منم مثل  توهین می 

قدر فهمیدنش برات ی آدمای دنیا زندگی خودم رو دارم. اینهمه

 سخته؟

کالفه نفسم رو بیرون فوت کردم. هیچ جوره کوتاه نمیومد. شاید دیگه  

کشیدم، شاید بهتر بود به این وضعیت عادت نباید بحث رو پیش می 

 کنم. 

کنار ماشین ایستادیم؛ در کمک راننده رو برام باز کرد و کمکم کرد 

 نم. خودش پشت فرمان نشست و ماشین رو از باغ خارج کرد. بشی

شد! با این اخالق  دیگه حرفی برای گفتن نداشتم. بدتر از این نمی

که ازش بدم بیاد داره بیشتر خوشم میاد. خاک تو انجمادی به جای این

 سرت آوید، خاک!

هام گرفته  خواست خودم رو خفه کنم. لب پایینم رو بین دنداندلم می 
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 دادم.ودم و با حرص فشار میب

طعم شور خون رو که تو دهنم حس کردم، با انزجار لبم رو از دهنم 

 بیرون آوردم و شروع کردم به زیر و رو کردن داشبورد.

 گردی؟ دنبال چی می  -

 دستمال کاغذی.  -

 کار؟خوای چیمی  -

تیز به سمتش چرخیدم؛ زیر چشمی نگاهم کردم و ماشین رو کنار 

ید معروفش رو از توی جیبش درآورد و به سمتم کشید. دستمال سف

کردم، مایل شد؛ بدون توجه به منی که با بهت و ناباوری نگاهش می 

 دستمالش رو با مالیمت روی قسمت خونی لبم کشید. 

ی انگشتتو  کال عادت داری سر هر چیزی به خودت ضربه بزنی؟ یا کناره  -

 کنی. تو خونی می کنی خون میاد یا لب و لوچهمی 

قرار. کرد و دلم رو بیام حبس می ی کم نفسم رو تو سینه این فاصله

 دونست چه بالیی داره سرم میاره؟ خودش می

با یادآوری جمالت چند لحظه قبلش، اخم ریزی کردم و دستمو بال 
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بردم و دستمال رو ازش گرفتم. بدون توجه بهش خودم رو عقب کشیدم  

 و به صندلی تکیه زدم.

هدف به بیرون خیره شدم. دیگه ت پنجره دادم و بی نگاهم رو به سم 

 حرفی برای گفتن نداشتم. 

 خواد صدام رو بشنوه چه کاریه که اصال حرف بزنم؟ خب وقتی نمی 

ی پنجره تکیه دادم و درحالی که دستمال رو  پیشانیم رو به کناره

گرفت  هدف به بیرون خیره شدم. دلم می ی لبم گذاشته بودم، بی کناره 

 زد. شاید خودش از اول بدعادتم کرده بود. قدر باهام بد حرف می نوقتی ا

 کردم اما نگاهش نکردم. سنگینی نگاهش رو روی خودم حس می 

رسید. با یک حرکت آنی دستش  های سنگینش به گوش میصدای نفس 

 رو روی دستم گذاشت و با مالیمت گفت: 

 به خاطر حرفم ناراحتی؟  -

که زود فهمید سر چی ناراحت شده بودم اما به روی  تعجب کردم از این

 ای گفتم: که تغییر حالت بدم با صدای خفهخودم نیاوردم. بدون این
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 مهم نیست.  -

 دستم رو که توی دست تنومندش گم شده بود رو به آرومی فشرد:

نمیشه.  خوام ازت فاصله بگیرم ترسم بالیی سرت بیاد. می نگرانتم، می  -

کنی که مجبور میشم بین این همه درگیری شش  همیشه یه کارایی می 

 دانگ حواسم و بذارم رو تو. 

 اخم کردم.

قدر بهم  کنم ولم کن! مجبور نیستی اناگه برات دردسر درست می  -

 کمک کنی. 

بار دیگه طاقتم طاق شد. دستمال رو با حرص توی دستم مچاله این

 صبانیت گفتم: کردم و به سمتش چرخیدم و با ع

دونم، تو بگو  کنم؟ هان؟ من که نمیبابا مگه من چه غلطی دارم می -

کنم که میگی باید شیش دانگ حواست رو من  کار می ببینم من چی 

 باشه؟ 

 زدم. کمی به سمتم مایل شد. نفس می -از حرص نفس

تونم  طوری از دست دادم. نمیمن خواهرم . این باید این کار و ول کنی!  -
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 مم از دست بدم. از اعضای خانواده یکی دیگه

با تمسخر پوزخندی زدم. دیگه مطمئن بودم دوستم داره اما چرا نمیگه؟ 

 با همون پوزخند تمسخر آمیز نگاهش کردم. 

چی میگی تو برای خودت؟ کسی ندونه میگه چند سالِ هم دیگه رو  -

 شناسیم. من با دوستم بیشتر از تو حس راحتی دارم.می 

 زد و دستش رو کنار کشید و با تمسخر گفت: هیستریک لبخندی 

ی درخشان و دور و بریای همه لبد با امیرحسین جونت! با اون سابقه  -

 فن حریفش. 

 طوری حرف بزنی! حق نداری راجع بهش این  -

 یه تای ابروش رو بال فرستاد و با شک و تردید نگام کرد.

 بگیره؟ تو؟  وقت؟ اصال کی میخواد جلوم وچرا اون -

رو چنان با تحقیر ادا کرد که بغض گلوم رو گرفت. راست   "تو"ی کلمه 

گفتن آدم هرکی رو بیشتر دوست داشته باشه زودتر از دستش دلخور  می 

میشه. با چشمایی که پر شده بودند، بدون هیچ حرفی رو صورتش دو، 
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 دو زدند.

 کالفه خودش رو عقب کشید و دوباره اخم رو صورتش جا خوش کرد.

 یره! کاریش ندارم.ت نگگریه -

خواستم خودم اتاقک ماشین به حدی برام خفه کننده شده بود که می 

رو پرت کنم بیرون. به جهنم که ماشین نداشتم، به جهنم که خارج شهر  

 شد. بودیم، به جهنم که جهان عصبانی می 

دستش که به سمت ریموت رفت و استارت رو زد، در رو باز کردم و از  

در ماشین رو با حرص کوبیدم. انگار که اون مسئول  ماشین پیاده شدم. 

 شعورش.تمام عصبانیت منِ نه صاحب بی 

صدای باز شدن در ماشین که از پشت سرم اومد باعث شد با سرعت  

ببیشتری قدم هام رو پشت سر هم بچینم. ولی کشیده شدن ببازوم به  

 سمت عقب و رخ ببه رخ شدن ببا جهان متوقفم کرد.

چشم هاش و اخم غلیظش میتونستم بفهمم که بهتر  به راحتی از 

 ببیشتر از این رو مغزش راه نرم.

 از ل به لی دندان هاش غرید:
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تو چرا نمیفهمی که من فقط میخوام ازت مراقبت کنم؟چرا نمیفهمی -

 که همش تو ذهنمی؟همش نگرانتم؟

م حبس شد. این یه اعتراف بود؟ یعنی... یعنی اونم نسبت  نفس تو سینه 

 به من احساسی داشت؟

م حبس شده بود به آب دهانم رو قورت دادم و نفسی رو که در سینه 

 بیرون هدایت کردم. نا باورانه لب زدم:

 چ...چی؟ -

تر کرد. چشمان سیاه نافذش مستقیم چشمام دستانش رو دور بازوم شل

 تر کشیدم و ناباورانه گفتم: رو هدف قرار داده بودند. خودم رو عقب 

 تی؟! یه بار دیگه بگو! چی گف  -

کردم تونستم چیزی رو که شنیدم باور کنم.هیچ وقت فکر نمی نمی

 همچین چیزی رو ز جانب جهان بشنوم! 

انگار که به خودش اومده باشه. خبری از مالیمت قبلی نبود. به جاش 

 ابرو درهم کشید و چند قدم عقب رفت و با همان حالت گفت: 
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 فراموش کن! چیزی رو که شنیدی  -

 دستش رو بال کشید و نگاهی به ساعت مچیش انداخت.

جام میرم شرکت؛ کارای زیادی  برمت خونه از اونبشین تو ماشین. می  -

 دارم. 

ای از ابهام نگاهش  بدون توجه به من که تو بهت و تعجب در هاله

 کردم به سمت ماشین رفت. می 

رای من معنای خاصی شاید خودش رو به اون راه بزنه اما این مکالمه ب

 تابم رو آرومتر کرد.پیدا کرد. چیزی که قلب بی 

داشت. بدون تعلل سوار ماشین شدم. توی دلم ماشین رو کنارم نگه 

 عروسی بودم اما تمام راه رو توی سکوت کشداری سپری کردیم.

*** 

خوانی با خواننده  صدای موزیک رو تا ته زیاد کردم و شروع کردم به هم

 . "اجنبی"میر  ی به قول ا

امیر با سینی چایی توی دستش، ریموت تلویزیون رو برداشت و با اخم و 
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 اعتراض گفت: 

 اه کمش کن این لمصب و!  -

 ای آویزان گفتم: خودم رو روی مبل و انداختم و با لب و لوچه

 قدر ضدحال شدی آخه؟تو کی این -

فنجان نشست، روم می حینی که روی مبل چستر طوسی رنگ روبه

 چایی رو روی میز چوبی قهوه رنگ جلوم گذاشت و گفت: 

ت و جلب هام هستن. توجهجا غیر من همسایهضد حال چیه؟ این -

 اس. اوکی؟ جا یه آپارتمان سه طبقه کنم که این می 

بال و پایین کردم. خم شدم و فنجان چایی داغ  "آره"سرم رو به معنی  

مای بیش از حدش باعث شد  ای ازش نوشیدم. گررو برداشتم و جرعه

زبانم بسوزه. با صورتی که از درو جمع شده بود، با اکراه فنجان رو روی  

 میز گذاشتم و گفتم: 

 خوری؟ اه! یکی نیست بگه آخه مگه تو چایی می  -

 امیرحسین بدون توجه به من مشغول گوشیش بود.
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های طوسی و لیمویی و اش انداختم؛ دیزاینش از رنگنگاهی به خونه 

روی های طوسی رنگ چستر که روبهید تشکیل شده بود با مبل سف

تلویزیون گذاشته شده بود و کنارش آباژوی لیمویی رنگ بود، قسمت  

نشیمن رو مشخص کرده بود. میز کوچک چهار نفره گوشه خانه کنار  

 آشپزخانه به نظر زیاد کارآمد نمیومد. 

ی قابل  سلیقه  که پسر بود اما بازمرغم اینش مدرن بود. علیخونه

 تحسینی داشت. 

 چطوره؟ دیزاینش کار خودمه.  -

 سرم رو به طرفش برگردوندم. هنوز سرش تو گوشیش بود. 

 ات تحسین برانگیزِ. قشنگه! مثل همیشه سلیقه  -

 با ادا گفت: 

 ش رو درست کرد( نکشیمون لفظِ قلم! تحسین برانگیز!)بعد قیافه  -

اشت. خم شد و دکمه کنار گوشیش رو فشرد و گوشیش رو کنار گذ

ای بال فنجان چاییش رو به دست گرفت و متفکرانه نگاهم کرد. شانه 

 انداختم و با ایما گفتم: 
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 چیه؟ چیزی تو صورتمِ؟ -

یک تای ابروش بال پرید و با تمسخر نگاهم کرد. مثل کارآگاهی که از 

 چیز خبر داشته باشه، لبخند کجی زد و گفت:همه

خواد یه چیزی . )شبیه آدمی هستی که می آ اُخشِیسانبگو! سُز دی آدام -

 بگه.( 

فهمید یک چیز ی آخرش رو به ترکی آذری گفته بود. هر وقت می جمله

کرد. با خنده  خوام یه چیزی بگم همین جمله رو تکرار میتو دلمِ و می

موهام رو پشت گوشم هدایت کردم. دل تو دلم نبود حرف جهان رو 

 لودگی گفتم: ای کردم و با بهش بگم. تک سرفه

 خب شاید یه چیز کوچولویی باشه که بخوام بهت بگم.  -

 ش براندازم کرد.ی کنترل شده پا روی پا انداخت و با خنده 

گیره. مثل شرلوک هلمز نشستی  م می طوری نگام کنی خنده به خدا این -

آ، ولی خب یکم کنم جا. چیزی نیست، شاید من دارم بزرگش می اون

 ذوق مرگ شدم. 

چیزی نگفت و سرش رو به سمت راست خم کرد و با همان لبخند  
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 گفت: 

 کیه این شازده پسر؟  -

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم.

 از کجا فهمیدی؟! -

ی فنجان رو سر کشید به سمت جلو متمایل شد  حینی که آخرین جرعه

 و فنجان رو روی میز گذاشت، با لبخند بزرگی گفت: 

 شناخت. حال بگو! تو بزن به پای پنج سال   -

 هام رو تر کردم و صدام رو صاف. لب

خب، جهانِ.یعنی این حس رو نداشتم ولی الن یه جورایی برام متفاوت   -

 شده. 

تر نگاهش رو روی صورتم متمرکز کرد. زیر لب  اخم ریزی کرد و جدی 

 گفت: 

مطمئنی؟ منظورم اینه که مطمئنی آدم درستی رو انتخاب کردی؟  -

 ه؟خودش چیزی بهت گفت
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هایی رو که چند روز پیش بینمون رد و  سرم رو بال پایین کردم و حرف

هام با بیخیالی بدل شده بود رو براش تعریف کردم. با تموم شدن حرف

 گفت: 

 که چیزی نیست! جوری با ذوق تعریف کردی گفتم چی شده. این -

لم داد روی مبل یک نفره و سیگارش رو دود کرد.با اخم نگاهش کردم 

 : که گفت

 دونی. چیه؟ هر پسری از این حرفا میزنه. هر کی ندونه تو که خوب می -

هام رو کج کردم و خم شدم. یک نخ سیگار از پاکت روی میز  لب

 کردم گفتم: برداشتم و در حالی که روشنش می

 ش کردم.راست میگی، زیادی گنده  -

 تهِ قلبم-و پک عمیقی به سیگارم زدم. حرفش شاید درست بود؛ اما تهِ

 کردم جهان هم حسی به من داره.هنوز هم فکر می 

 راستی زانیار دعوتم کرده یه مهمونی کوچیک. خبرا زود بهش رسیده.  -

ی دود سیگار رو فیلتر سیگار رو توی جاسیگار له کرد و آخرین بازمنده 



 

 

 WWW.98IA3.IR 411 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 خیالی گفتم: هاش بیرون فرستاد. با بی از ریه

 خب؟ -

 خب که خب. میای باهام؟ -

زدم و دود سیگار رو حلقه مانند فرستادم سمت   باری لبخند شیطنت 

 صورتش. 

طور، ساره که رو معلومه که میام! حتما مریمم هست، بهرادم همین -

 شاخشه و... 

که بگیرمش به  با پرت شدن کوسن به سمتم حرفم نصفه موند. قبل این

 باد فحش و ناسزا با بدخلقی گفت: 

وفت و زهرمار و! هر اه جمعش کن دیگه این مریم و ساره و بهراد و ک -

 زنی به خاطرات و گذشته. چی میگم یه فلش بک می 

که از دستش هاش عادت داشتم. بدون اینبه این کارهاش و بدخلقی 

ها، فیلتر سیگارم رو با  دلخور بشم با ناراحتی ناشی از همون فلش بک 

 تمام توان تو جاسیگاری له کردم و گفتم: 
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دونی از کجا به کجا نکن! تو که خوب میتوروخدا تو دیگه سرزنشم  -

ی آروم به )با انگشت اشاره چند ضربه  رسیدم! میاد دیگه چیکار کنم!

اصال فرض کن بخوام  تونم از این تو پاکشون کنم.نمی زدم ( پیشانیم

نمیشه  باید مامان و بابا رو همون اول کاری دیلیت بزنم! پاکشون کنم!

 که. 

 

ه فکر کردن به پدری که با یکی همسن  آخ م میشه. ه  بخوای خوب -

آره سمیرا! سمیرا  دخترش دررفته به چه کاری میاد؟ چی بود اسمش...

رغم یه پنج سالی ازت بزرگتر بود دیگه؟! مادرتم که خدا بیامرزه! علی 

ی  گفت ناخواسته بودی! ادامهرفت می رفت راست میمهربونیاش چپ می 

 که مستحضری! هم اشهپنهون کاری 

 

 ام فرو کردم و گفتم: ستم رو لی موهای اتو کشیدهد 

 

بکوبی فرق   رو دونممی  کهای هباشه دیگه! بس کن! مجبوری همه چیز -

 سرم؟!
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ام قفل هام رو جلوی سینهبا حرص به پشتی مبل تکیه دادم و دست

 گفت! شاید همین حرف راستش عصبانیم کرده بود!کردم. راست می 

مثل کوه آتشفشان در حال انفجار بودم بحث رو بدون توجه به من که 

 دوباره ادامه داد:

 

چه بالیی سرم اومد؟ هیچی! خوش  کردممن که مامان بابامُ فراموش  -

ت داغ کنه بشین به  که کله توام به جا این کنم!و خرم دارم زندگیمُ می 

 فکر لباسی باش که قراره برای مهمونی زانیار بپوشی! 

 

*** 

 

 

ی قفل در چرخوندم و بازش کردم. وارد ورودی  وآرومی ت به رو کلید

 ی که باز کرده بودم بستم. مخانه شدم و در رو به همان آرا

پله و در رو که توی تاریکی فرو رفته  ی بین راهپاورچین فاصله  -پاورچین

دونستم که همه بود رو طی کردم. ساعت دوازده و نیم شب بود و می

اش  جهان که تازه از این ساعت به بعد مطالعهخوابن. البته همه به غیر 

 کرد.رو شروع می
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با بستن نفسی از سر آسودگی  ها رو بال رفتم و وارد اتاقم شدم.پله

 ای نامعلوم.کشیدم و کیفم رو پرت کردم به گوشه

 کلید برق رو زدم و نگاهم رو به اتاق در هم برهمم دوختم.

اشتم خدمتکار  ذداشتم نه می ی جمع و جور کردنش رو نه خودم حوصله

 بیاد جمعش کنه! 

هام رو از تنم درآوردم و پرت کردم نفسم رو بیرون فوت کردم و لباس

 هایی که مثل کوه روی صندلی تلمبار شده بودند. ی لباسروی بقیه

هام از وقتی پول خودم رو درمیاوردم ولخرج تر شده بودم و بیشتر پول 

 شد. صرف خرید لباس و ادکلن می

تیشرت طوسی رنگ و شلوار راحتی همرنگش رو پوشیدم و خودم رو 

 روی تخت ولو کردم.

 کل روز رو بیرون از خونه سپری کرده بودم.

از صبح تا ظهر که توی شرکت پیش امیرحسین بودم و داشتم کمکش  

هاش رو مرتب کنه. رفتن پیش مامان و بعد  ها و پرونده کردم تا پوشهمی 

ساژهای مختلف برای خرید لباس مناسب جشنی که هم سر زدن به پا 

های شرکتش رو هم دعوت زانیار تدارک دیده بود و از قضا تمام کارکن 

 ام کرده بود. کرده بود، به شدت خسته
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ام مچاله شد! حس گرسنگی که داشتم  ام قیافهبا تیر کشیدن معده 

 وادارم کرد تا از جام بلند شم و به سمت آشپزخانه برم. 

نگاهی به هر دو طرف راهرو خالی  باز کردم و سرم رو بیرون بردم. در رو

از  کس نبود.هیچ، ها روشن شده بود انداختم که با نور کم دیوار کوب

ها پایین  که در رو ببندم روی نوک پا از پلهاتاق خارج شدم و بدون این

 رفتم و به سمت آشپزخانه روانه شدم. 

ی یخچال استیلی ایستادم و درش  حتی لمپ رو هم روشن نکردم. جلو

 ون آدمیزاد!جاز شیر مرغ تا ، رو باز کردم. همه چیز توش بود

ها که زیر نور ال ای دی سفید رنگ یخچال برام  انواع اقسام میوه 

 شم! م سیر نمیه دونستم حتی اگه اونا رو بخورمزدن اما می چشمک می

مطمئنا چیزی از ، دمیکی در قابلمه ها رو باز کر -ها، یکیبیخیال میوه 

 شام مونده بود. 

ی فسنجون بودم که ناگهان لمپ  در تکاپو برای برداشتن قابلمه 

هام رو روی هم فشار دادم!  آشپزخونه روشن شد! با عصبانیت چشم

همین کم بود فقط! دایی باشه میگه کجا بودی، آتیال باشه تیکه  

 زنه رو فاز نصیحت! جونم میمامان  گیره!ندازه، جهان باشه قیافه می می 

ی هر ی پا پیچیدم و آماده در هر حال با لبخند تصنعی روی پنجه
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 نصیحت و گیر دادنی شدم! 

ای مشکی قرمز و ی جهان مواجه شدم که با تاب آستین حلقهبا چهره 

شلوارکی که بلندیش تا نصف ساقش بود دست به سینه به درگاه  

 کرد.حرفی براندازم می  آشپزخانه تکیه زده بود و بدون هیچ

 جواب موند! کردم که بی   "سالم" با دیدنش زیر لبی

بدون توجه به  از یخچال فاصله گرفتم و قابلمه رو کابینت گذاشتم.

 حضورش بشقابی رو برداشتم و شروع کردم به ریختن غذا. 

مثل روح کنارم ظاهر شد و در حالی که بشقابش رو کنار بشقاب من  

 گفت:  پچ کنان  -گذاشت پچ

 

 شه برا منم بریز.م شام نخوردم اگه میه  من -

 

 

حینی که من   سرم رو به معنی باشه تکان دادم و براش غذا کشیدم.

کشیدم سینی رو برداشته بود و قاشق چنگال و نمکدون و براش غذا می

ی حرکاتش رو زیر نظر گرفته بودم و  همه  دو لیوان آب گذاشت.

هام نقش  با سلیقه بود لبخند روی لبکه این همه ناخواسته از این
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 بست! می 

دو تا بشقاب رو برداشتم و به سمتش چرخیدم تا بذارمش توی سینی  

 پیش دستی کرد و سریع گفت:  که به دست گرفته بود.

 

 بیا اتاق من باهم غذا بخوریم.  -

 

که منتظر جوابی ازجانب من باشه راه اتاقش رو در پیش بدون این

 گرفت.  

 مطیع حرفش راه افتادم دنبالش. 

چون  وارد اتاقش شدم.، وارد اتاقش شد و در رو پشت سرش باز گذاشت

 ام پر بود با پا در رو بستم. هدست

انقدر تمیز و  از راهروی کوتاه گذشتم و اتاق بزرگش رو از نظر گذروندم.

 که با یادآوری اتاق خودم خندم گرفت! مرتب بود 

ی بزرگ روبه روی ورودی بود که به صورت کشویی بود و دری به پنجره

ی بزرگی در بر بالکن کوچک داشت نصف دیوار طولی اتاق رو کتابخونه 

 ،های کوچک تقسیم شده بود و پر از کتاب بودتوش به مربع  .بودگرفته 

ی چرمی بود وشون تخت دو نفره روبه ر اش هم کمد دیواری.نصف دیگه
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های چوبی قرار داشتن و روی یکیشون ساعت  که دو طرفش پاتختی

ی تر از تخت درست گوشهکمی با فاصله  دار کالسیک قرار داشت.زنگ

ای رو بغلش گذاشته  اتاق آباژور پایه بلندی قرار داشت که مبل تک نفره 

 بود.

یف ویالونی که روش بود از ک ی تخت هم میز کار قرار داشت.و بغل دیگه

 چشمم دور نموند. 

ی اتاقش باعث شده  های تیرهکل لوازم اتاقش طرح چوبی داشتند و رنگ

 بود اینجا حال بده برای خواب! 

 کنه! می  نگاهمبه خودم اومدم که دیدم جهان روی تخت نشسته و داره 

تخت ای روشون بود با سر به  ی کنترل شده هایی که خنده با انحنای لب 

 اشاره کرد. 

چهار ساعت بود که وایساده بودم و اتاق رو  خجالت زده به سمتش رفتم.

 کردم!برانداز می 

سینی رو روی زمین گذاشت و بشقاب رو از   کمی با فاصله ازش نشستم.

قاشق چنگال رو هم روی بشقابم گذاشت و شروع کرد با ؛ دستم گرفت

 ولع غذا خوردن. 

خورد من با تقید نشسته بودم. اصال ا می هرچقدر که اون با اشتها غذ



 

 

 WWW.98IA3.IR 419 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

شدیم یا فقط تونستم پیش یک نفر غذا بخوردم یا باید جمع می نمی

 بودم! خودم می

 

 کنی؟ چرا با غذات بازی می -

 

 زیاد گشنم نبود! -

 

 نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و گفت:  ام!آره جون عمه

 

 ر یخچال.شبی نمیره سکسی که زیاد گشنه نیست نصفه -

 

 گیر نده!  -

  گیر نده مثل آدامس چسبیده دهنت، هرچی میگم میگی گیر نده! -

 . کنم نگاهش  تا نگرفتم  بال  رو  سرم یحت مشیمال  لحن رغمیعل

  نصف  یحت  که یبشقاب   اتیمحتو با  شده  کور ییاشتها با و بود  نییپا سرم

 .کردمیم ی باز  بود نشده  هم

 : گفت  تیجد با و زد بشکن تا دو و آورد جلو رو دستش
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 ! زنمی م حرف باهات دارم -

 . شنومی م  بگو -

 ! ؟یکنی نم نگام چرا -

  ین یسنگ هامنفس . بود گرفته شدت قلبم ضربان !کردم؟ی نم نگاهش چرا

 .کردنی م

 شده؟  چت تو -

! اورد؟ینم خودش ی رو  به رو زیچ چیه  و بود گرفته ی دیجد موضع پس

 و کردم  صورتم یچاشن یفیخف اخم  باشم مسلط خودم به کردم یسع

  با . دوختم اشهچشم یمشک  ی لهیت دو به  رو نگاهم و دمی کش بال  رو سرم

 : گفتم بود قرارمی ب قلب  منکر که یتیجد

 ! نشده میزیچ -

 مچ گرفتن با بردارم رو پاش ی رو یخال بشقاب تا بردم ش یپ رو دستم

 : شد معمان دستم

 قشنگ توام چته پرسمی م ازت کنده پوست و رک! ستمی ن هیحاش آدم - 



 

 

 WWW.98IA3.IR 421 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 حله؟   ی،گیم واضح و

 :کردم زمزمه رو جوابش  ی اخفه  ی صدا با

  من سمت  نگاهم هی روزِ چند که  ییتو خود خوبه مهمه؟ برات - 

 !ی ندازینم

  فکر! خانوادمه  من قرمز خط ! یمن ی خانواده عضو تو! مهمه  که معلومه - 

 ! ی باش  دهیفهم الن تا کردمی م

  سمتش به رو سرم زیت! خانواده لفظ نیا از خوردی م بهم  حالم

 کردم نگاهش   خصومت  با. زدندیم دو -دو هم تو امونهچشم ،برگردوندم

  که بودم من و زدنی م  حرفا نیا  از ادیز  اهپسر! گفتی م  راست ریام دیشا

  جمالت کردن فکر بدون. بودم کرده جدا هیبق از رو جهان حساب هودهیب

 : آوردم زبان به رو ذهنم ی تو

 مه اخالقات فهممینم رو ی دار بهم که  یحس! جهان فهممتی نم  من - 

 تا( کردم خالص دستش از رو دستم مچ) !دم ینفهم وقت چیه  !فهممینم

  یحت  کنمی م  یسع می زندگ ی جایب ی هاخواسته قبر ی تو  بندازمت یوقت

 !السالم و نشم سبزم راهت جلو
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 آلودش غضب نگاه و  وحشتناک اخم به تعلل بدون و شدم  بلند جام از

 . بود  گرفته گر صورتم و زدی م حلقم ی تو قلبم. کردم ترک رو اتاقش

  من یول! بود شده مرز و حد یب جهان  ی رفتارها نیا به  نسبت تمی عصبان

  حرفم کنده پوست و رک خودش قول به !  نبودم و ستمین کردن ی باز آدم

 !زدمیم رو

*** 

 بال  ازشون یکی -یک ی و دمیکوبی م  هاپله ی رو رو پاهام که طورهمان

 :کردمی م غرولند لب ریز رفتمی م

 !رو مسخره  سر سه وید اون کنم؟ صدا رو الیآت برم دیبا من چرا آخه  -

 ! کنم صداش  امیب  دیبا  من شامم برا اتاقشِ تو شب  تا صبح آقا

 :زدم در به تقه چنده و ستادمیا اتاقش  در ی جلو

 ! شام  ایب  گهیم ییدا ال؟یآت  -

 .ومدین اتاق از ییصدا چیه  اما .بده  ی جواب تا موندم منتظر لحظه چند

 : گفتم  در پشت از دوباره شبهه و شک با
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 !؟یازنده  ال؟یآت  -

 رونیب اتاقش از امروز که بودم مطمئن .ومد ینم ییصدا چیه  هم باز

  با باشه اومده سرش  ییبال ممکنه کهن یا فکر با لحظه کی در! ومدهین

 : گفتم  ی بلند   نسبتا ی صدا

 !تو امیم دارم الیآت -

  با اتاق . شدم اتاقش وارد  و دادم فشار نییپا سمت به رو  در ی ره یدستگ

 . بود  شده روشن  اتاق ی هاگوشه  ی آباژورها کم نور

 !  نبود ازش ی اثر، انداختم  اطراف به ی نگاه

  به  دست که یدرحال کردم بدنم  گاهه یتک و گذاشتم زیم ی رو رو دستم

 : گفتم   لب ریز زدم کمر

 -!امانم در اشهیپرون کهیت دست از امشبُ هی خداروشکر 

  با تلخش ادکلن ی بو  که الیآت کننده  خفه ی فضا از خواستمیم زودتر

 . بشم خارج بود گاری س تندی بو

 شدن  ختهیر ی صدا  که بشم خارج اتاق از تا گرفتم زیم از رو امهیتک

  .ستمیبا کرد وادارم زیم ی رو شدنشون پخش و هاقلم و خودکار
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 سگ مثل  دیفهمی م الی آت اگه قطعا برم و بذارم ی جورنی هم تونستمینم

 . گرفتیم رو امپاچه هار

 و خودکار کردن جمع  به کردم شروع و  شدم خم یکم کارش زیم ی رو

 کشیش.  نقشه مخصوص ی دهایراپ و قلم

 ی گوشه گذاشتم هم رو ظرف و یچوب ظرف ی تو برگردوندم رو همشون

 .  زیم

  که یعکس  که رونیب برم  تا کردم صاف  کمر. دادم تکان ی سر  تیرضا با

  ...کرد جلب رو امتوجه بود رونیب  نصفش بایتقر و بود زیم رو کتاب ی ل 

  هم عکس ی رو از یحت یراحت به رو هاچشم اون ! هاچشم اون

 صفحات یل لبه از رو عکس و بردم جلو  رو دستم ناخودآگاه . شناختمی م

 !را؟یسم! نداشت امکان .دمیکش رونیب  زیم ی رو قطور کتاب

 . کنم باور تونستمینم رو دمیدیم که رو ی زیچ

 !عقدشونِ مراسم عکس که انگار! را؟یسم و الیآت عکس

 !بود؟ الیآت نامزد رایسم  یعنی ...رایسم  .بود شده حبس  امنه ی س  تو نفس

    !؟یکنی م کاریچ جانیا تو -
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  تیهدا رونیب به اتیفرض و اتیحدس ی رهیزنج از رو من الیآت ی صدا

  سمت  به و دمیکش  ی بلند  "ینی ه "  که بود  یناگهان ی قدر به اما! کرد

 . برگشتم  صدا

  یبهداشت سیسرو در چهارچوب ی تو اشدهیورز اندام و بال   و بلند  قامت

  دوش داشته که دادیم نشان دارش نم  ی موها و بود شده انینما اتاقش،

  ی صدا وگرنه کردهیم اصالح رو صورتش داشته هم دیشا  ای و گرفتهی م

 ! ستین  مهم باشه  که  یچ هر! دم یشنیم رو آب دوش

  از چطور رو بود شده وارد بهم که  رو یبزرگ شوک  که  بود نیا مهم

  گرفت،یم جون شتری ب لحظه هر رشونیز شیآت که هاشچشم خاکستر

 ... کنم یمخف

 اخم و خشم از مملو  نگاه با . برداشتم  عقب یقدم چند یدستپاچگ با

 هر با ! باشه  گرفته دزد که انگار شدی م  کترینزد بهم  قدم به قدم  ظشیغل

  عکس تا دمیکش سرم  پشت رو دستم  .رفتمی م  عقب به هم  من  قدمش

 ... شد شتریب  ین ینش  عقب  از مانع زیم  به برخوردم، نهی نب رو

 : دیغر خشم با ،باشه اومده خودش  به  تازه که انگار
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 اتاق تو گفتم( شد ادیفر به لیتبد صداش)  !؟یکنی م یغلط چه جانیا - 

  میقا سرت پشت هیچ اون فضول؟ ی دختره  یکنیم   یغلط چه من

 ؟ ی کرد

 . بود شده  مچاله با یتقر دستم ی تو عکس شد حبس نمی س  تو نفس

 .کردیم  روشن یهرکس  وجود تو رو آتش ی شعله الیآت ن یآتش ی هاچشم

 . بود دستم ی تو عکس  دنید شوک از شتریب  که یاسترس

 به رو دستش .گرفت چنگ به رو بازوم خشونت با و آورد هجوم  سمتم به

 ... دیکش رونیب ازش رو عکس و برد  امرفته  فرو هم در انگشتان سمت

 : دیچیپ اتاق تو صداش دوباره که فشردم روهم رو هامچشم

  اشکال بگم ی کرد  یغلط  هر ستمین  جهان من ؟یفضول ی اومد که - 

 ... ی دختره ندازمتیم کردن غلط به نداره

 : گرفتم جبهه  مقابلشترسم  رغمیعل

 شام  برا ام یب  گفتن! اومدم که اومدم! گمی نم چییه  یه گهید بسه -

 !افتاده برات یاتفاق  دیشا گفتم ی نداد  وابج دمید کنم صدات
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 به رو دستش ! باشه دهی نشن  رو حمیتوض اصال که انگار دیخند کیستریه

 : دیکش  یشانیپ

  مث ییپررو بچه شهی م فرهاد مثل بازی دختر آدم حقهگه ید معلومه  

 -!تو

 -!بفهم ور دهنت حرف  

 : شد لیما  سمتم به یکم

 -!بدونم بگو ! ؟یبکن  یغلط چه ی خوا ی م نفهمم  

 :دادم هلش عقب به  یکم و گذاشتم  ستبرش ی هانه یس ی رو رو دستم

 - !نمی بب اونور شو گم

 و خشم با ، شد دستش  ریاس بازوم دوباره که بشم رد کنارش از خواستم

 : دیتوپ  بهم  غضب

  دو کرده بابات که ی کار شرم ی جا به الن کهنیا ه؟یچ یدونی م - 

  ضیتعو ی بابا اون هیشب چقدر دهی م  نشون باقیه مت ه مین و قورت

 ! یهست
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  .موند نصفه حرفش خوابوندم صورتش یرو توانم تمام با که ی اده یکش با

  نی توه بهم نداشت حق . بودم افتاده نفس  -نفس به ت یعصبان  فرط از

 !بود؟  یکی مگه بابام و من حساب بودم؟ کرده کاری چ من  مگه!  کنه

 اتاق ط ی مح تو که بود  من زدن نفس -نفس  ی صدا فقط لحظه چند ی برا

 . دی رسی م گوش به

 ... بود کشونده اتاق تو هم رو جون مامان و ییدا ما ی صدا و سر

 -!چخبره؟ جانیا الیآت  

  بازم طرف دو رو هاشدست باشه   دهینشن رو ییدا ی صدا اصال انگار الیآت

 : گفت ادیفر با و داد تکانم  محکم و گذاشت

 لیتحو یمرتض آقا  ایب ؟یدوهزار ی دختره ی کرد بلند  یک رو دست -

 ! کنهی م  بلند صاحبخونه  رو دست اومده میداد نونشُ  و آب ریبگ

 : گفت  الیآت به رو تحکم با و اومد ما سمت به زود ییدا

 -!میزنی م  حرف کن ولش 

  !بابا کن نگاهش خوب!  کردم دایپ رو خونه فضول تازه کنم؟ ولش چرا - 
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 ! یِعوض فرهاد همون دختر سادهیوا  جلوت که ینیا

 !پسرم  کن بس :ییدا

  الیخیب رو مغرور ی الیآت نیا هم  ییدا زیآم مسالمت لحن یحت

 !کردینم

 اول که  نمی بب رو یکس دختر هرروز دیبا چرا اصال! کنم؟ بس چرا - 

 ! چرا؟ دررفته؟ من نامزد با  مه بعد کرده خراب رو تو یزندگ

 : کنه سکوت  شد باعث  دهیرس  یک نبود  معلوم که جهان ادیفر بار نیا

 -!ی زد زر هرچقدر بسه !الیآت شو خفه 

 : گفت و زد ی پوزخند الیآت

 -!ببر دستشو ریبگ   ایب  -ایب ، شد داشونیپ  که جانم  شاهزاده به  -به 

  با و گرفت قاب رو الیآت صورت و شد رد  کنارم از تنه یک با جون مامان

 : گفت التماس

 -.شهیم  بد حالش باز  بشنوه احمد! باش آروم پسرم بگردم دورت 

!  اوردمیم  کم  داشتم گهید، بودم توش که  یتیوضع از بدجوررفت دلم
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  فقط که صدا یب ی هی گر هی! هیگر ریز بودم زده بخوام خودم کهنیا بدون

 ... بود کرده سیخ رو صورتم اشکش

 !نبود؟ من طرف جهان ریغ یکسچیه  جمع نیا  تو چرا

  گهید من  اما! داشتن  ترحم همشون، کردم  نگاه تکشون تک ی چهره  به

 اون تو مه پام گهید  اما رمیبم بودم حاضر کردمی نم قبول رو خفت نیا

 ! شدمیم سرگردون و آواره که درک به  !نذارم خونه

 رد جهان کنار از یمتوال  و تند -تند ی هاقدم  با .دمیچرخ پا ی پاشنه ی رو

 . رفتم اتاقم به و شدم

 دم که یهرچ دمیکش  رونیب توش از ور م یپشت کوله و کردم باز رو کمد

 . دمیکش  پشویز و توش ختمیر  رو خوردی م دردم به نظر به  و بود دستم

 رونیب  رو یرنگ  یمشک  کاپشن پوشمی م  یچ کنم نگاه یحت کهنیا بدون

 برداشتمو  یصندل ی رو  ی هالباس  انبوه  ی رو از رو یمشک شال دمیکش

 .رونیب زدم اتاق از انداختم دوشم ی رو رو کوله که  ی نیح. کردم سر

 برام! درک به! بودن  اونجا هنوز،  گذشتم الیآت اتاق باز مهین در  ی جلو از

 . نبود مهم یچیه  گهید! نبود  مهم
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  مامان داشت نگران و مضطرب که آقاجون دنید با  .رفتم نییپا رو ها پله

 زدم یتلخ لبخند ستادمیا کرد، مکث من دنید با و زدیم صدا رو جون

 ... گذروندم  نظر از  رو پاش سرتا و

  من! آره؟ بود بابام  خاطر  به! بود  نیهم  رتیاخ ی اهرفتار لیدل پس - 

 کنمینم  یخون روضه !ن؟یدونی م یکی اونُ و من که کردم  یگناه چه

 تو که ییاهنهیهز اون ی همه  بتونم اگه ! بخشمتونینم وقتچیه یول

  با بدون   فقط! گردونمی برم رو نیکرد برام باهاتون  یزندگ ماه شش

! کردمی م  اشتباه اما دارم ی اخانواده کردمیم فکر ی پر مامان و تو دنید

 !انتظار؟ چه شما از  گهید کرد ول رو  من  خونشم و گوشت از که  بابام

آرومم کنه بگه  احمقانه بود اما ته دلم هنوز منتظر بودم چیزی بگه.

ای که ی دخترمی! اما همه ی امیدم با کلمه کنم! بگه تو بچه اشتباه می 

 شد در هم شکست... از دهانش خارج  

کسی که چندین سال زندگی من و  ی همون شارلتانی!توام بچه -

 ام رو به گند کشیده آخر سرم معلوم نشد کدوم گوری رفته!خانواده

دونستم بابام چیکار کرده که  نمی  زد.دونستم از چی داشت حرف مینمی

د دونستم این بوم چنگ زده تنها چیزی که می ه آتیشش به دامن من

 زد.کم داشت حالم رو به هم می   -که هوای مسموم خونه کم
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ورم رو روی جز به جز صورت آقاجون جبرای آخرین بار نگاه زخمی و رن

لبخند تلخی زدم و با   بینمش. انگار که آخرین باره دارم می ، چرخوندم

 لحنی آرام اما رسا گفتم: 

  ه مهم نیست!دیگ من اگه پدرم فرهاد باشه مادرم کتایونِ دختر شما! -

میرم و اآلنم ای ندارم! فهموندی خانوادها بهم می ه کاش زودتر از این

 بینی! دیگه هیچوقت منو نمی 

 تک جمالتم با غم ناشی از بغض تو گلوم آمیخته شده بود.  -تک

طول حیاط رو  های لرزانم سرعت بخشیدم و از خونه زدم بیرون.به قدم 

کس  حال که هیچ هق افتاده بودم. -های بلند طی کردم به هق با قدم 

 زدم و مجبور نبودم صدام رو توی گلوم خفه کنم! نبود راحت تر هق می

که ببندمش  لجون در آهنی بزرگ و سرد حیاط رو باز کردم و بدون این

 از حیاط خارج شدم. 

صدا اشک زدم و بیدونستم کجا باید برم؟! بی هدف قدم میحتی نمی 

کاش هیچ   دادن.یمهای توی دالن فکرم جولن اقی اتفریختم. همهمی 

شد بتوپم به بابام  وقت به دنیا نمیومدم که این بالها سرم بیاد! کاش می 

طوری ترکش بچه میاری و این یک نداری  عرضهو بگم چرا وقتی  

هام آهی میشه که از ته گلوم خارج میشه و تو  تمام حرف کنی؟!می 

 هوای سرد زمستان گم میشه. 

 هام رو توی جیبم گذاشتم و تنم از سرما بیشتر به خودش پیچید. دست
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کودکانه   و روهای پیادهسرم رو پایین گرفتم. چشم دوختم به موزاییک

ی پا روی خط موزاییک لبخند زدم. روحم پرکشید سمت حرکت بچگانه 

ای! با لرزش گوشیم و پخش شدن های کودکانه نذاشتن! چه دغدغه

از جیبم بیرون کشیدمش و به   به خودم اومدم.  صدای زنگش تو محیط

ناخواسته  کرد چشم دوختم.ای که اسم جهان روش خودنمایی میصفحه

حوصله ی اداهای غیرتی و  ی امر و نهی نداشتم!حوصله، پوزخندی زدم

 رو هم نداشتم!  "ی منیتوام عضو خانواده" ای مثلهای مسخرهجمله

ورد چشم از صفحه گرفتم و به دختر ای که بهم خبا تنه  تماس قطع شد.

معذرت  یکحتی  ریز نقشی که باهام برخورد کرده بود نگاه کردم.

 م نکرد! هخواهی 

از وسط عابر پیاده  م از طرف جهان بود. ه باز، دوباره صدای پیام اومد

 پیام رو باز کردم: بغل خیابون ایستادم.  تنومندکنار رفتم و کنار درخت 

 شب؟ برگرد خونه آتیال منظوری نداشت!  کجا رفتی این موقع -

 و دوباره یه پیام دیگه:

هرجا هستی یه لوکیشن بفرست بیام دنبالت شوخی ندارم آوید   -

دونی که خوب بلدم  کنم میاعصابم بهم بریزه زیر سنگم بری پیدات می 

 پیدات کنم! 

 زیر لب گفتم: 

دلم خوش باشه به این  معلوم نیست توام منو مسخره کردی یا خودتو! -
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 خوش نباشم بهشون؟ هات یا دلبودنا و توجه

تردد زیاد مردم  دکمه کنار گوشی رو فشردم و صفحه رو خاموش کردم.

ی امیر رو گرفتم شدم شمارهکرد. حینی که از خیابان رد میاذیتم می

صدای خواب آلودش    رسید. تنها کسی بود که برای کمک به ذهنم می 

 د: توی گوشم پیچی 

 الو؟! -

ها روی زمین و لستیککه جوابی بدم صدای کشیده شدن قبل این

پشت بندش درد شدیدی که توی پهلوم پیچید دنیا رو به چشمم تیره و 

 تار کرد به شدت به زمین خوردم و از درد به خودم پیچیدم... 

ی مردمی که اطرافم جمع شدند و پسر جوانی که کنارم زانو زد و همهمه

رو پشت سر هم ردیف کرد آخرین  "خانم" و اضطراب لفظبا ترس 

 کم همه چیز محو شد.  -چیزهایی بود که شنیدم و بعد کم 

### 
بوی تند الکل و سر و صداهای اطراف خبر از حضورم توی بیمارستان 

دستم رو بالتر  دادن. درد خفیفی پهلوم و گردنم رو فرا گرفته بود.می 

گردنم بسته شده بود و مثل چسب بردم سمت گردن بن طبی که دور 

ام رو به هی مچاله شده از درد چشمبا قیافه  چسبیده بود به گردنم!

ای هزد. با چشمنور مهتابی بالی سرم چشمم رو می   آرومی باز کردم.

 تنگ شده گیج و گنگ به اطراف نگاهی انداختم. 
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کنار دیوار ی رو به روم درد به کل فراموشم شد. جهان با دیدن صحنه 

هاش رو پشت سرش دست زد.اتاق توی تاریکی طول اتاق رو قدم می 

اش اصال اون رو شبیه جهان  گره کرده بود و از سر و وضع آشفته

 ولی بازم پیدام کرده بود! ، همیشگی نکرده بود

انگار که سنگینی نگاهم رو حس کرده باشه ناگهان ایستاد و تیز سرش 

 رو به سمتم برگردوند.

ی بین تخت و جایی وه ایستاده بود رو طی کرد اخم وحشتناکی فاصله با 

 برای اولین بار صدای فریادش رو شنیدم:  و کنارم ایستاد.

چیکار کردی باخودت؟ مگه من نگفتم برگرد  من با تو چیکار کنم؟!  -

 بچه شدی؟! رفتی خودتو انداختی جلو ماشین؟!  خونه!

 حلقه زد...  امهاز این لحن سرزنشگرش اشک تو چشم

کالفه دستی به سر و صورتش کشید و کمی صداش رو پایین تر آورد اما  

 چکید: ی حرفاش میخشم هنوز از کلمه به کلمه

وقتی گفتن بیمارستانی مرگت اومد  دونی چقدر نگرانت شدم؟!می  -

 جلوی چشمم!

ام رو قورت آب دهان نداشته  گرفت.هاش ضربان قلبم شدت میبا حرف 

 ای گفتم: صدای خفه دادم و با

 من فقط... ، خواممعذرت می  -

هام رو های متوالی که به در خورد حرفم رو نصفه رها کردم. چشمبا تقه 
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توی کاسه چرخوندم و به امیرحسینی که با نگرانی توی چهارچوب در 

 کرد، چشم دوختم. ایستاده بود و نگاهم می 

نایلون توی دستش رو که   های سریع خودش رو کنار تخت رسوند.با قدم 

 های آبمیوه بود رو روی میز کنار تخت گذاشت. پر از پاکت 

کمی به سمتم خم شد و دستش رو نوازش گونه روی موهام کشید با  

زد دو می -ای نگرانی که روی جز به جز صورتم دوهلحن مهربان و چشم

 گفت: 

  نصفه جونم کردی دختر! خوبی؟ -

و باز کردم با صدای کم جانی جوابش رو  هام رو بستمبا طمانینه چشم 

 دادم: 

 م برات دردسر درست کردم رفیق! ه باز -

داشت نی رو داخلش ای رو برمیرو ترش کرد و حینی که پاکت آبمیوه

 فرو کرد و گفت: 

شکر که خودت سالمی وقتی پشت   روباز چرت و پرت گفتی؟! خدا  -

یا بخور طعمیه که ب  تلفن صدای جیغ و داد شنیدم گفتم دیگه فاتحه!

 دوست داری! 

رسید اما حتی نگاهش هم  های سنگین جهان به گوشم می  صدای نفس

های هم  کردم تمام حواسم به رو به امیر داده بودم و مخاطب حرف نمی

چون دوست نداشتم جهان فکر کنه همه چی گل و بلبل شده و   بودیم.
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منو توش  کسای که هیچتونه برم گردونه تو اون خونه! خونهمی 

 خواد!نمی

*** 

های محتاطم رو به سمت  دستم رو دور ساعدش انداخته بودم و قدم

داشتم. جهان با چند قدم فاصله پشت سر ما حرکت ماشینش برمی 

کرد به اش که بیرون فوت میهای کالفهکرد و هرزگاهی صدای نفس می 

اما هنوز اخالق  که از دیشب تا الن بالی سرم بود با این  د.یرسگوشم می 

 .داد و بیشتر لجم رو در میاوردو نشونم می ر سرد و یخمکیش 

کنار ماشین امیر ایستادیم که بالخره اومد و کنارمون ایستاد و رو به 

 امیر گفت: 

 از اینجا به بعدش رو من هستم. -

 های متعجب من و امیر تو هم دوخته شد. نگاه 

طوری که فقط خودم بشنوم  جهان زیر بازوی آزادم رو گرفت و زیرلب 

 گفت: 

 میریم خونه!  -

ای  با خشونت بازوم رو از دستش بیرون کشیدم و با صدای کنترل شده 

 گفتم: 

 من هیچ جا نمیام!  -

 های فکش برجسته تر شدن... هاش رو روی هم فشرد و استخوانچشم
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خودم رو سمت امیر کشیدم. جهان کوتاه نیومد و دوباره بازوم رو گرفت  

 شم فشار داد. از درد صورتم مچاله شد! و با خ

خوای با این نکنه می  خوای بری؟کدوم گوری می  یعنی چی نمیام؟! -

 بری؟ 

 زبانم رو زمین نذاشتم: 

 آخ...  هر قبرستونی بخوام میرم! -

به سرعت چند قدم جلو آمد و دستش    امیر که تا اون لحظه ساکت بود،

 ای گفت: مسالمت آمیز اما قاطعانه رو روی مچ جهان گذاشت و با لحن 

 کنی ولش کن! داری اذیتش می -

 های جهان توی کاسه چرخید و روی صورت امیر متمرکز شد. چشم

که دستش رو بکشه و یا حتی از بدون این، خشمگین و غضب آلود

 اش غرید:های بهم چسبیده فشارش کم کنه از لبه لی فک

 بکش کنار! سرت تو کار خودت باشه!  -

 ای کرد و با تمسخر گفت: امیر دندان قروچه

 گی؟اگه نباشه چی میشه جوجه مهندس؟ به بابا جونت می  -

آمار درآوردنت که خوبه تا حدودی   تونم مجبورت کنم!خودم بهتر می  -

 با کارام آشنایی! 

 ی پالتوی جهان کشید: امیر چند قدمی جلوتر رفت و دستی به یقه 

نه   شناسی! نپیچ به پرو پام مهندس!و میر منبه نظر میاد توام خوب  -
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 من نه آوید!

ی امیر کوبید که باعث شد  ای تخت سینه جهان با عصبانیت ضربه 

 ناخواسته جیغ خفیفی از گلوم خارج بشه... 

 به تو چه از آوید؟ چیش میشی؟!  -

دونستم کمی پیش بره کار از جنگ لفظی به امیر پوزخندی زد می

رغم دردی که داشتم با صدای نسبتا  علی ه میشه.دعوای فیزیکی کشید

 بلندی گفتم: 

)رو کردم به  دو تا بچه دبیرستانی مسخره؟ شما دو تا بچه شدین؟! -

 میشه ماشینُ روشن کنی؟  امیر(

سری تکان داد و نگاه آخرش رو به سمت جهان گرفت و بعد رفت و 

 سوار ماشین شد. 

ی خشمگینش چشم  رو کردم به جهان و دست به سینه به چهره 

 دوختم:

خوای نشون ا چی رو می ه  تو چه مرگته؟! با این شاخ و شونه کشیدن -

 بدی؟!

 ای نامعلوم نگاه کرد: که نگاهم کنه با اخم غلیظی به گوشه بدون این

 برمت... جا وایمیسی خودم ماشینُ بیارم و بعد میهمین  -

 نذاشتم حرفش رو تموم کنه و با تمسخر گفتم: 

ریم خونه شما آره؟ چقدرم همه مشتاقن من رو ببینن!  حتما می  -
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یدن تصادف کردم همش پشت سر هم زنگ مبینی از وقتی فهنمی

هه! بس کن تو رو خدا جهان من به حد کافی   زنن جویای حالم بشن!می 

 روح و روانم داره له میشه تو دیگه با بولدوزر از روش رد نشو!

هاش فرو کرد و با همون قاطعیت اما این کالفه دستش رو ل به لی مو

 بار مالیم تر گفت:

 عمرا اگه بذارم با این یارو بری! -

دهان باز کردم که بگم دوست چندین و چند سالمِ که دستش رو بال 

 برد گفت: 

 ی من! شناسیش! میریم خونهو برام مهم نیست که چند سالِ می  -

ی من؟ تو میگی بیا خونه  خوام از شما فاصله بگیرمآقا جون! من می -

 بینی تو؟! من به کمک احتیاج دارم!درضمن این گردن منُ نمی 

 کنم! خودم کمکت می -

 با ابروهای بالپریده نگاهش کردم که سریع گفت: 

 تونم یکی رو بیارم بمونه پیشت! می  -

 کالفه پوفی کردم و با خشم زیرلب غریدم:

اگه  دونم هم تو.ن خوب می اینی که به تو هیچ ربطی نداره رو هم م -

کنم به خاطر اینه که به امیر گیر ندی! نه اون کوتاه بیاس  قبول می اآلنم 

 نه تو. 

لنگان خودم رو به سمت در کمک راننده کشیدم و با پشت   -لنگان
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که  شیشه پایین کشیده شد. قبل این  ای بهش زدم.انگشت چند ضربه

 چیزی بگم امیر پیش دستی کرد: 

تا دم در اآلنم  بهش بگو چشمم روته! حواست جمع باشه آوید.خیلی  -

 برتت! ی کوفتیش میام تا بدونم کجا می خونه

 اخم خفیفی کردم و با تعجب گفتم: 

 حرفامونُ شنیدی؟! -

 حال برو با این حال و روزت چهارساعتِ سر پایی. آره! -

گرفتم نگاه  سری تکان دادم و در حالی که از ماشین فاصله می

 شکرآمیزم رو بهش دوختم گفتم:ت

 ممنون که هستی امیر!  -

 لبخند مهربانش جوابم رو داد و گفت: 

 باشه؟ ، زنییادت نره هر مشکلی داشتی اول به خودم زنگ می  -

 سرم رو به معنی باشه تکان دادم و صاف ایستادم. 

 هان دور بازوم بالجبار چند قدم عقبتر رفتم. جهای با حلقه شدن دست

 تونی راه بری؟ماشین زیاد دور نیست می  -

 آره. -

زیر لب   از جلوی ماشین امیر رد شدیم که به سمت ماشین جهان بریم.

 غر زد:
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 خواد گورشو گم کنه این نمی -

 با پرخاش گفتم: 

 ریم!با اون چیکار داری تو؟! میاد دنبالمون ببینه کجا می  -

 خیلی بیجا کرده! خر کی باشه؟ -

 بع اون هم ایستاد با اخم گفتم: ایستادم و به ت

من تو کل این دنیا همین یه نفرو دارم جهان یا درموردش درست  -

 صحبت کن یا تو رو بخیر منم به سالمت! 

گردنبند طبی دور گردنم مانع هر گونه   کرد.زیر چشمی نگاهم می 

های دیدم که چطور استخوانشد اما زیر چشمی می پیچوندن سرم می

 ! فکش بیرون زدند

و زیر لب   با حرص دستی به سر و گردن کشید و سرش رو تکان داد

 گفت: 

 و میارم. ر ماشیناآلن جا وایسا همین  -

های بلند ازم دور شد و سوار که منتظر جوابم باشه با قدمبدون این

ماشینش شد و دنده عقب گرفت در کسری از ثانیه جلوی پام نگه  

کمک راننده و درش رو کمی از پشت فرمون خم شد سمت در  داشت.

کرد به وجد میومدم. وقتی عصبانی بود اما  هایی که می باز کرد. از حرکت
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رفت با نمک تر کشید و می نداخت فقط راهشو می داد و بیداد راه نمی

 شد! می 

به نیمرخش که به جلو خیره شده بود نگاه کردم دلخوری و عصبانیت  

ی چشم نیم نگاهی  د و با گوشهام شزد. متوجه نگاه خیرهتوش موج می 

 بهم انداخت: 

 بیام کمک؟ تونی سوار شی؟نمی  -

زیرلبی   "نه "شدم به خودم اومدم و در حالی که سوار ماشینش می 

 در ماشین رو بستم. ، گفتم 

دیدم که حواسش به ماشین امیر بود که پشت سرمون در طول راه می 

داد و من  ی های سنگینش خبر از عصبانیتش منفس  کرد.حرکت می 

چیدم!  ای میهای دخترانههرلحظه و با هر حرکتش برای خودم استدلل

کنه و حتی ی کوچکی که هیجانات بلوغ بهش غلبه می مثل دختر بچه 

 شه!سالم جنس مذکر هم براش تلنگر عشقی کودکانه می 

دونستم که دوستش دارم! حس من به  ته قلبم می  -دونستم تهاما می 

حسی که حتی بهرادم   دونستم!خودم خوب می شده بود!جهان عمیق 

حتی یادم نمیومد که کسی به اسم ، شسته بود و با خودش برده بود

بهراد وجود داشته. اما ته این حس قرار بود چی باشه؟ این حسی که هر 
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زنه گند می  "خانواده" ی خواد خودی نشون بده جهان با کلمهوقت می 

 بهش! 

*** 

ام کوفتگی بدنم کالفه  بل راحتی وسط پذیرایی نشستم.با احتیاط روی م 

به   کرد. نگاهم رو سمتش کشیدم به قامت بلندش خیره شدم. می 

ی کابینتو گرفته بود و با کابینت تکیه داده بود و با دست چپش لبه 

لبد م؛  با پوزخند نگاهش کرد کرد.اش توی گوشی تایپ می دست دیگه

 دیگه!کنه  داره با نگاه جونش چت می 

با دستپاچگی بهش نگاه کردم که با لبخند    نگاه ناگهانیش غافلگیرم کرد.

 محوی گفت: 

 

ی گوشی  )صفحه  کشه.گن یکم طول می گفتم برات صبحونه بیارن می  -

رو خاموش کرد و گذاشتش روی کابینت و به سمت یخچال رفت و 

 اگه خیلی گشنته خودم برات درست کنم؟  بازش کرد(

 

خواستم بگم آره خب چی بهتر از این! اما کل این جمله زیر  میاز ته دلم 

 مخفی شد.  "نه ممنون" جواب مختصر
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با لیوان پایه بلندی که توش آب پرتقال ریخته بود اومد و کنارم نشست.  

لیوانُ ازش گرفتم و   شون رو به سمتم گرفت.بدون اینکه نگاهم کنه یکی 

مثل زهر از گلوم سر خورد و  اش جرعه ازش نوشیدم که با شنیدن جمله

 رفت پایین. 

 به نگاه گفتم بیاد پیشت بمونه!  -

 چی؟! -

 ای بال انداخت و گفت: بیخیال شانه 

 خوای تنها بمونی؟می چیکار کنم؟! -

آخه این همه آدم چرا نگاه باید پیشم   هام رو روی هم فشردم.پلک

سرزنش بمونه؟ از طرفی خودم رو به خاطر این همه پررو بودن هم 

دوست دخترش زحمت اومدن  اش رو داده بمونم.کردم! طرف خونهمی 

کشه و من سر یک حس مسخره که معلوم نیست از کجا جا رو میبه این

 ها رو درمیارم! پیداش شده ادای نمک نشناس

 دستم رو تو هوا تکان دادم و با بیخیالی ساختگی گفتم: 

 که ممنون! و این دونم هرکاری که دوست داری بکننمی  -

یه تای ابروش رو بال فرستاد و با لحن   .کردمزیر چشمی نگاهش می 

 تخسی گفت: 
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 م بلد بودی؟ ه شما تشکر کردن -

 هام رو روی هم فشردم.لب

ای مختلف همینطور من و زندگیم و  همن که مرض ندارم جهان اتفاق -

 کنن. هدف گرفتن و عصبیم می 

 گفت: شد حینی که از جاش بلند می 

 کنه یادت باشه! کنه کنترلت می چیزی که عصبانیت می  -

 ای روانشناسیِ این نصیحت؟هی خوندن کتابنتیجه -

 هم کتاب هم تجربه! -

ش رو برداشت و مشغول چت کردن به سمت آشپزخونه رفت و گوش 

 تر کردم و گفتم: من کردن بالخره صدام رو کمی صاف -شد. با من

 ؟ عصبانیه آتیال خیلی از دستم -

 بدون اینکه نگاهش رو از صفحه بگیره زیر لب گفت: 

 گفتیم. اش کرد. چیزی بود که باید همون اول بهت می الکی گنده ، آره -

 دونم؟م هست که نمی های به غیر این چیزای دیگه -

 خوای دروغ بشنوی؟!می  -

 با ناامیدی گفتم: ،  سرش رو بلند کرد و پرسشگرانه نگاهم کرد

و بگو! باید بدونم! جهان برا منم خیلی سخته! الن تو ر  لطفا راستش -
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 تنها آدمی هستی که از اون افراد به اصطالح خانواده برام مونده! 

گیری؟ تو یه زندگی  شو میپیوقتی دونستنش قراره اذیتت کنه چرا  -

 ی سیاه ننداز روش.جدید شروع کردی با فکر کردن به گذشته نقطه 

گفت اما هیچ آدمی نبود که نخواد راست می  یین گرفتم.نگاهم رو پا

 بدونه توی گذشته تو چه منجالبی بوده و خبر نداشته. 

یقین   با اومدن صدای زنگ در از کابینت جداش و به سمت در رفت.

داشتم که کسی که پشت در بود نگاهِ. با شنیدن صداش با آخ و اوخ از 

باشم دیگه اون بچه  سعی کردم به خودم مسلط ،  جام بلند شدم

دبیرستانی نازپرورده نبودم که جلو عالم و ادم وایسم و بگم ازشون بدم 

 میاد!  

های سالن و  هاش به پارکت ی کفش چند لحظه بعد صدای برخورد پاشنه 

 اش محیط رو پر کرد.صدای خنده

با دیدنم مکث کرد و سرجاش ایستاد لبخند هنوز رو صورتش بود سر تا 

 ز کرد و با لحن مالیمی گفت: پام رو براندا

 خدا بد نده آوید جون. -

 متقابال لبخندی زدم و گفتم: 

 ببخشید زحمتت شد بیای اینجا.، ممنونم  -
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دونستم انتظار همچین حرف ها و لحن مالیمی رو از جانبم نداشت.  می 

با بال پریدن ابروش ولی با همان لبخند سری تکان داد و رو کرد به 

 به سینه کنارش ایستاده بود: جهانی که دست  

 ات برس من پیشش هستم. هتو برو به کار -

به سمت مبلی اومد  ای سرش رو تکان داد.جهان بدون هیچ حرف اضافه

شد تا پالتوش رو برداره طوری که نشسته بودیم و در حالی که خم می 

 که فقط خودم بشنوم گفت: 

 مواظب خودت باش! و به موقع بخور ور اتهقرص -

 اف جلوم ایستاد و با جدیت گفت: ص

یادت نره مشکلی پیش اومد اول به من زنگ  زنم بهت. خودم زنگ می -

نه اون  پیچید زیر لب ادامه داد()در حالی که روی پاشنه پا می  زنیمی 

 دوست به درد نخورت!

ی غیرقابل پنهان با خنده نکنه منظورش امیر بود؟ اخم خفیفی کردم.

 اش کردم.با نگاهم بدرقه کردنی

با اومدن صدای بسته شدن در خونه خودم رو روی مبل ولو کردم. نگاه  

هم اومد و روی مبل راحتی جلوی تلویزیون نشست. با یک دستش  
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کرد و با  ها رو زیر و رو میکنترل تلویزیون رو گرفته بود و داشت کانال 

ندی بود که دور  اش درگیر باز کردن شالگردن مشکی رنگ بلدست دیگه

 گردنش پیچونده بود. 

نگاهی به سرتا پاش انداختم برخالف من که همیشه اسپورت 

 های دخترونه و دلبرانه به تن داشت!پوشیدم، نگاه همیشه لباسمی 

 ـ به چی زل زدی؟ 

چشم از پوتین مشکی رنگ براقش که ساقی تا بالی زانو داشت گرفتم و  

کردند. به سختی سرم رو نگاهم می  هاش زل زدم که طلبکارانهبه چشم

هام رو روی هم گذاشتم و در همان به پشتی مبل تکیه دادم و چشم

 حین گفتم: 

 به لباسات.  -

 هام؟! لباس -

 هات خوشگلن. آره لباس -

 ای سکوت کرد. با تعجب گفت: چند لحظه
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 تو تصادف سرت جایی خورده؟!  

 بی پروا لبخند بزرگی زدم و گفتم:

 فت سالمم. نه دکتر گ -

 پوزخند صداداری زد و زمزمه وار گفت: 

 خدا شفات بده خوددرگیر. -

 ترین تغییر حالتی با آرامش گفتم: بدون کوچک

 آمین! خدا از دهنت بشنوه!  -

 نفسش رو سنگین بیرون داد و با خشم گفت: 

 خوای منُ حرص بدی؟مثال می  -

 داد! اذیت کرنش عجیب بهم مزه می 

 جا اومدی.طف کردی به خاطر من تا ایناین حرف ها چیه؟ ل -

 تابی به گردنش داد و با بیشعوری گفت: 

 به خاطر تو نیومدم به خاطر جهان اومدم. -
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 لبخند کجی زدم: 

 خب حال هرچی! مهم اینه اومدی کمک من! -

 ی تلویزیون. چیزی نگفت. سر برگردوند و زل زد به صفحه 

دونستم چرا اون از من اما نمید مدونستم چرا از نگاه خوشم نمیومن می 

 خوشش نمیاد؟

ی زدم که به اندازهدوست داشتم از زیرزبونش حرف بکشم اما حدس می 

 ای که اطرافم بوده ساده نیست. ساره و یا هردختر دیگه

ی بلند و بالیی کشیدم و با احتیاط از جام بلند شدم. تمام بدنم  خمیازه

هام دیگه  ورزش کرده باشم و الن عضلهکوفته بود انگار که کل روز رو 

هام رو ندارن! آخه یه تصادف کوچیک چقدر توان کشیدن استخون

 تونه مسخره و وقت گیر باشه؟! می 

شد، شدم. دستم رو  ها می وارد راهروی کنار ورودی که شامل اتاق خواب

پیش بردم و در اولین اتاق رو باز کردم. نیازی به فکر کردن نبود از 

ی اتاق به  ی بزرگ گوشه ن کالسیک توش و صد البته کتابخونه دیزای

ی جهانِ. در اتاق رو بستم و  شد فهمید که اتاق مورد استفاده راحتی می 
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ی بزرگ اتاق گذاشته  به سمت تخت بزرگ چوبی که رو به روی پنجره

شده بود رفتم روش ولو شدم. نفس عمیقی کشیدم و بوی ادکلن سرد 

هام کشیدم. کمی سرجام پر کرده بود رو به ریه جهان رو که محیط رو

خیز شدم و به تاج بزرگ تخت تکیه دادم و نگاهم رو به سمت بیرون نیم 

شد. با لذت به منظره چشم کشیدم. تمام شهر از پشت پنجره دیده می 

تونستم چشم از شهری دوختم. علی رغم عطشم برای خواب بازم نمی 

و در بر گرفته بود. از مرور گذشته بگیرم که تمام خاطرات زندگیم ر 

ای که به در خورد و  خسته شده بودم! چشم روی هم فشردم. صدای تقه

 پشت بندش صدای نگاه حواسم رو جمع تر کرد: 

 خوری؟!صبحونه آوردن نمی -

ام رو از تاج  بارید! سریع تکیه اش میی جملهخشونت از کلمه به کلمه

ی و به خواب زدم. کی حوصله تخت گرفتم و دراز کشیدم و خودم ر

خوردن صبحونه اون هم با نگاه رو داشت؟! چند لحظه بعد در اتاق باز 

ای در نفسش رو شد و نگاه به داخل سرک کشید. بدون حرف دیگه

زدم بیرون فوت کرد و زیر لب چیزهایی گفت که نفهمیدم اما حدس می

اتاق رو به ی پررو رو تخت جهان خوابیده! در با خودش میگه دختره
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ی آرومی بست. پشت چشمم گرم شده بود و بعد چند لحظه به خلسه

 شیرین خواب فرو رفتم... 

***** 

 هام رو نیمه باز کردم!با صدای زنگ گوشیم پلک 

 اه! خبر مرگت خوابیدم آخه! -

ی دستم رو روی پاتختی تخت کشیدم. ناخواسته دستم به مجسمه

دنش مثل سوهان روی مغزم چینی روی میز خورد و صدای شکسته ش

اش نگاه کنم  کشیده شد. گوشی رو برداشتم و بدون اینکه به صفحه

 جواب دادم: 

 بله؟ -

 صدای جهان تو گوشم پیچید: 

 ساعت خواب! بیدار نشدی هنوز؟! -

سر جام نیم خیز شدم و آرنج دست چپم رو تکیه گاه بدنم کردم با 

 همان صدای خواب آلود جوابش رو دادم: 
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 م نیست واقعا؟معلو -

 چرا کامال مشخصه، داروهاتو خوردی؟!  -

 نه چه دارویی؟! -

 کالفه پوفی کرد: 

هات رو به موقع بخور؟ صبحونه هم که از دست تو! مگه نگفتم قرص -

 نخوردی!

 گیر نده جهان.  -

بهونه نده دستم که بهت گیر بدم آوید! من اون صبحونه رو گفتم برا   -

 بمونه رو دست نگاه! تو بیارن که بخوری نه که 

 کَنم! شم میرم قال همشونُ میباشه! الن پا می -

تونی امشبُ تنها  خواستم ببینم میآفرین دختر خوب! راستی، می  -

 بمونی؟! 

تونستم. هیچ وقت تا حال شب  ابروهام بال پریدن، تنها؟! معلومه که نمی 

و خالفکار رو تنها تو یه خونه نمونده بودم! ترس از جن و پری و دزد  
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 من گفتم:  -هام گذشتن. با من همه و همه به یکباره از جلوی چشم

 اممم، مگه قرار نبود نگاه پیشم بمونه؟! -

 یه کاری براش پیش اومد رفت.  -

 یعنی اآلن من تنهام تو خونه؟!  -

 تونم خودم... آره، ولی اگه بخوای می -

 پریدم وسط حرفش: 

 تونم. تونم تنها بمونم، آره می معلومه که می نه! بچه که نیستم  -نه -

 ام!آره ارواح عمه

 هاشِ! داد که لبخندی روی لبتغییر صداش و به وضوح نشان می

طورِ که چه بهتر! گفتم شاید توام از اون دخترایی باشی که اگه این -

 ترس از جن و ارواح و... 

 با تته پته حرفش رو بریدم:

زنی؟! ارواح که پیش خدان از چیه می عه این حرفای صد من یه غ -

تونه بیاد ون نگهبانی ام که نمیاجنه.ام که با ما ها کاری ندارن! دزد
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 پایینه. با اجازت من هم برم قرصامُ بخورم خدافظ! 

حتی امون ندادم خداحافظی کامل از دهانش خارج بشه و زود گوشی رو 

 قطع کردم. 

 ی بدجنس بیشعور!پسره -

داد. از چشم دوختم، ساعت چهار عصر رو نشون می ی گوشیبه صفحه 

های خونه رو بال استثنا  ی چراغجام بلند شدم و از اتاق خارج شدم. همه

بلند کردم  طور. صداش رو تا نیمهروشن کردم، تلویزیون رو هم همین

 طوری که صدای افکار مزاحم توی ذهنم رو نشنوم.

د طبی بردم کاش حال چیکار کنم؟! دستم رو به سمت گردنبن

تونستم بازش کنم. با یک تصمیم آنی دستم رو به سمت چسب پشت می 

گرنبند بردم و بازش کردم. با شل شدنش نفس راحتی کشیدم و با  

احتیاط گردنم رو کمی تکان دادم وقتی دیدم خبری از درد نیست با 

خوشحالی پرتش کردم روی مبل و از جام بلند شدم کش و قوسی به 

ام کشیدم. در همان حین به  م و دستی به گردن خشک شده بدنم داد

رفتم تا صبح از سمت آشپزخانه رفتم اگه به همین منوال پیش می

شدم! چشمم به سینی پر از غذای روی سینک افتاد!  گرسنگی تلف می
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هایی که  زدم شروع به شستن ظرف پوزخندی زدم و در حالی که غر می

 ه که صبح آوردن:ای باشزدم برای صبحانه حدس می

هایی که توش غذا خبر مرگش اومده بود پیش مریض حتی ظرف  -

شد اینا رو نشون جهان بدم بگم کوفت کرده رو هم نشسته! کاش می 

گیره؟! خوش به  بفرما تحویل بگیر نگاه جونتُ! اصال این چرا رژیم نمی

فه  رفت ده کیلو وزن اضاحالش حال من بودم یه بلور شکر روی زبونم می 

 کرده بودم!    

ها  زدم و با تموم شدن ظرفطور یک نفس پشت سر هم حرف می همین

به سمت عقب پیچیدم اما با دیدن جهان که کابینت پشت سرم تکیه  

کرد هین بلندی کشیدم! طوری زده بود و دست به سینه نگاهم می

                        شوکه شدم که حتی راه گلوم هم بسته شد و نتونستم جیغ بکشم!           

های بلند خودش رو بهم رسوند و کنارم ایستاد؛ با صدایی که با قدم 

 زد گفت:  خنده توش موج می 

 خوبی؟!  -

 اخم کردم و تیز نگاهش کردم: 
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 این چه وضع اومدنه؟! سکته کردم! یه سالمی یه علیکی!  -

دی  من سالم کردم اما جنابعالی صدای تلویزیون رو تا ته زیاد کر -

 شنوی! نمی

تر ای کردم و صافتازه متوجه صدای محیط اطراف شدم. تک سرفه 

 ایستادم:

 جا وایستادی؟ از کی اون -

 خیلی وقت نیست!  -

 موشکافانه نگاهش کردم: 

 حرفام روشنیدی؟  -

از روی سبد کنار یخچال دو تا توت فرنگی برداشت و یکیش رو به 

 سمتم گرفت: 

 دکتر؟آره! گردنبندت کو خانم  -

 مظلومانه نگاهش کردم:

 کرد به خدا! یاد اون گردنبندهای تنبیه سگ میوفتادم! اذیت می -
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های سفیدش رو به نمایش گذاشت و ای دندانی کنترل شده با خنده 

 ی من به تپش افتاد! سر تا پام رو برانداز کرد:دوباره دل بی جنبه

های روی اوپن رو کیسه دور از جونت! لزم نیست شام درست کنی )به   -

دونم زوده ولی گفتم شاید گرسنه به روی آشپزخونه اشاره کرد( می 

 باشی. 

 خواست از آشپزخونه بیرون بره که سریع گفتم: 

مرسی! )نتونستم جلوی زبانم رو بگیرم و پشت بندش گفتم( شب  -

 مونی؟می 

ها  ترسم تنکردم که بابا من می با زبون بی زبونی داشتم بهش حالی می 

 بمونم خونه! 

کنه )روی مبل راحتی رو به روی تلویزیون آره، جو خونه اذیت می -

نشست و صداش رو کم کرد( آقاجونت کم غذا شده، مامان جونت لم تا 

 زنه! حال و روز بابا هم زیاد تعریفی نداره! کام حرف نمی 

 پیش رفتم و با فاصله کنارش نشستم با تمسخر مشهودی گفتم: 

 اطر منِ! لبد به خ -
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 ی چشم تیز نگاهم کرد: با گوشه 

 کنی؟خودت چی فکر می  -

هاش رو روی پاش گذاشت و اش رو از پشتی مبل گرفت و آرنجتکیه

هاش رو تو هم گرده کرد، پرسشگرانه نگاهم  تکیه گاه بدنش کرد و دست

 کرد.

 مثل خودش نشستم و با اخم زل زدم بهش: 

ته دلم یه امید داشتم که آقاجون وقتی داشتم از خونه میومدم بیرون  -

دونی چه خوای بری؟! اما می جلومُ بگیره بگه غلط کردی کدوم گوری می 

شه؟ حتی  ی همون شارلتانی! باورت می جمله ای نصیبم شد؟! توام بچه

نگفت بمون مشکلُ حل کنیم! )با کالفگی سرم رو پایین انداختم( فکر 

گیره؟! همون لحظه م آنی میکنی من یه دختر سر به هوام که تصمیمی 

شم، که از اتاق آتیال زدم بیرون با خودم گفتم وِیلون و سرگردون می

 تنها امیدم همین امیرحسین بود. 

 ی اخموش خیره شدم: سرم رو بال گرفتم و به چهره 

خوام بحث گذشته رو پیش بکشم اما لعنت به بابام که زندگی منُ  نمی  -
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 کرد! یه شبه از این رو به اون رو

 

کردم زد سعی می دو می  -ی کم بین چشماش دونگاهم توی اون فاصله

خواد بگه با ناامیدی دو باره سرم رو پایین انداختم که بفهمم چی می 

 گردنم تیر کشید ناخواسته و عصبی دستم رو روش گذاشتم: 

 اه لعنتی!  -

های نحیفم  شانهام از درد مچاله شده بود. جهان دو دستش رو روی قیافه 

گذاشت و برم گردوند طوری که پشتم بهش باشه و شروع کرد به ماساژ  

های گردنم و در همان حین که من به خاطر این حرکت  دادن کناره

 بینی نشده توی شوک بودم با لحن مالیمی زمزمه کرد: پیش 

خوای کنی؟ یکم ریلکس باش. اگه می چرا انقدر خودتُ اذیت می -

ای داشته باشی انتظار همه چیز رو از همه کسی غهزندگی بی دغد

 داشته باش. 

های گرمش با پوستم  آب دهانم رو بلعیدم و در حالی که از برخورد دست

 تنگی نفس گرفته بودم سرم رو بال پایین تکان دادم و در جواب گفتم: 
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پس برای همینِ که همیشه انقدر آرومی؟ چون انتظار هر چیزی رو از   -

 ری؟! هرکسی دا

 نفس سنگینش رو بیرون فرستاد و زیر گوشم زمزمه کرد:

 سعی نکن منُ بشناسی!  -

 نکن!  -

 چی؟ -

از زیر دستش خزیدم و صاف وایسادم به سمتش برگشتم و با ابهام توی 

 چشمام به سوال گرفتمش: 

 با من بازی نکن، قبال هم گفتم بهت.  -

تمسخر؟ ترحم؟ یا  تونستم رنگش رو بفهمم، لبخندی زد که نمی

 مهربونی؟

 بزرگش نکن.  -

 دست به کمر زدم:

 ام دیگه آره؟!جنبه یعنی میگی بی  -
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 ای نامعلوم از خانه کشید و چیزی نگفت. ش رو به گوشهنگاه 

های بلند از جلوش رد شدم و به اتاق خیال گرسنگی و ضعف با قدم بی 

تم کمتر بشه. پناه بردم. در رو محکم کوبیدم تا حداقل کمی از عصبانی

روی تخت پریدم اولین بالشی رو که به دستم روسید برداشتم و گذاشتم  

 تر بشم!روی صورتم و با تمام توانم جیغ کشیدم! تا شاید کمی آروم

 د صدای بیخیال جهان از پشت در اومد: عچند لحظه ب

 هات رو نخوردی!بچه بازی درنیار! درضمن هنوز یادمه که قرص -

رو از صورتم دور کردم و کوبیدمش روی تشک تخت و  با پرخاش بالشت 

 با ولوم صدای بالیی گفتم: 

 گور بابای تو و قرصا باهم!  -

 بدون تغییری در لحن صداش انگار که حرفم رو نشنیده باشه گفت: 

 دارم میام تو.  -

 نخیر نیا!  -

اش رو به دستگیره در به سمت پایین حرکت کرد رو نیمه باز شد؛ تکیه 
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 حس و مبهم! چهارچوب در داد و دست به سینه نگاهم کرد. بی 

خوندم اما انقدر بچه شده بودم هاش میهای سرزنش رو توی چشمرگه

 اش بگیرم. طلبکارانه گفتم: که نادیده 

 کنی؟! ببین من... چرا انقدر اذیتم می  -

که حرفم رو تموم کنم جلوم وایساده بود. با یه حرکت دستش  قبل این

وی دهانم آورد و بعد تلخی قرصی بود که توی دهنم گذاشت و رو جل

 ام رو مچاله کرد!قیافه 

خواستم از دهنم درش بیارم که در حالی که لیوان آب روی پاتختی رو 

اش رو تهدید وار رو به روی ی دست دیگهکرد انگشت اشاره پر می 

 صورتم گرفت: 

 قورتش بده!  -

رو از دستش قاپیدم و ل جرعه سر  لیوان رو به سمتم گرفتم تعلل لیوان

 کشیدم. 

 که نیم نگاهی بهم بندازه زیر لب گفت: بدون این

گردم تا تنها نباشی. اگه راحت نبودی در اتاق من میرم، اما شب برمی  -
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شن نه در این خونه به  رو قفل کن و بخواب. نگران نباش نه برقا قطع می 

کنم نخورده باشی  میتو حتما بخور چک این راحتیا وا میشه. شام 

 کنم تا شام بخوری بعد بخوابی. بیدارت می 

 رفت گفت: طور که از اتاق بیرون می ی پا پیچید و همانروی پنجه

 زنی! مشکلی پیش اومد به خودم زنگ می -

اش نگاه کردم بدون توجه به بهت نگاهم ازم از پشت سر به اندام ورزیده

بعد صدای بسته شدن در  دور شد و از اتاق خارج شد. چند دقیقه

ورودی سالن تو محیط پیچید. من موندم با هزاران فکر که عصبانیت از 

 خیالی بی حد و مرز جهان چاشنیش شده بود. بی 

*** 

 ! بگو گهید بار هی ار؟یزان  یگفت یچ...چ

 لبخند  با و گذاشت زیم کشو داخل رو دستش ی تو  رنگ یآب زونکن

 :کرد  نگاهم  ییدندانما

 !خوامی م یرلفظیز

 ذوق با  .شدم بلند  زشیم ی جلو ی نفره  تک مبل ی رو  از و دمیخند
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 ... دمیکوب  هم به و هامدست

 من؟ واقعا مننننن؟ آخه؟ ی چطور! شهینم باورم -

 ی تو رو چپش دست یخاص ژست با   شد بلند جاش از حرکت کی با

 : گفت متیمال با و برد فرو شلوارش بیج

  به رویی ا پوشه) .هستن امگه ید نفر چند هی تو ریغ به! ی ستین  تو تنها -

 که ییهامدل  از عکس  تا چن هی ن یبب  خوب ببر نویا (گرفت سمتم

  دنبال غشونیتبل ی برا و هستن پا نو هاشرکت  نیا .کردن انتخاب رایاخ

 و  باشگاه یبرس خودت به مدت نیا  تو کن  یسع .جذابن ی هامانکن 

 به  مورب رو دستش) بعد  هفته چند. تیاولو  تو بذار همشونُ، میرژ

 گم ی م  بازم البته! هیترک بعدش و ابرا رو میریم (داد  سوق بال  سمت

 نشد نیا دیشا ی دید  چه رو دا خ! نیبش انتخاب تونکدوم داره ی بستگ

 . یبش شونغ یتبل  مدل  خواستن شونگهید یکی

  با و   دادم تکان رو سرم .اوردنیم شوق و ذوق به رو وجودم هاشحرف

 خواستمی م یخوشحال از. زدم رونیب اتاقش از یهولک  هول یخداحافظ

 دوستاش از یکی گفت و زد زنگ نکهیا از بعد! بندازم راه هوار و داد

 یکی قضا  از و غیتبل ی برا  مدل  دنبال که داره هیترک ی تو ی دیجد شرکت
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 زده رو امخونه در شانس .  نجایا اومدم وقت فوت بدون منم انتخاباشونم از

 ! بدم دستش  از بود ومحال بو

 توش شدیم ی اهفته دو حال  که جهان ی خونه آدرس .گرفتم  یتاکس

 . دادم رو کردمیم  یزندگ

  دست به ی ادیز ی هاتی موفق بعد  به نی ا از نکهیا بود داشته برم التیخ

 یکس .داشت نخواهم  چکسیه به ی از ین  و شمی م مستقل گهید. ارمیم

  که ییزجرا  تک -تک یتالف و کردم دای پ  بابامُ اصال دیشا دونستیم چه

 !دراومدم سرش  رو بود داده بهم

 سوار و کردم باز رو ی ورود  در. شدم ادهیپ  نیماش از ساختمان در ی جلو

، کردم  برانداز رو خودم  آسانسور ی که یت چند ی هانهییآ تو  .شدم آسانسور

 ! یناراحت و  استرس ی بابا گور! دم یرسیم خودم به شتریب دیبا

  نیا از بهتر  یول نبود بدک،  گذروندم نظر از رو کلمیه و دم یچرخ چپ به

 . باشه  که شدی م هم

 ادهیپ و گرفتم رمیتصو از رو نگاهم  آسانسور در شدن باز و ستادنیا با

 . شدم
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 ی تکاپو در که یحال در و دمشیکش رون یب بمیج از خورد زنگ م یگوش

 :دادم جواب بودم رنگم یمشک یپشت کوله از دیکل کردن دایپ

 جانم؟-

 : شد انداز نی طن گوشم ی تو ریام ی صدا

 !مهربون چه! اوووو-

 : شدم خانه وارد انداختم رو دیکل و ستادمیا  در ی جلو

  ! بدون یدونستینم ! بودم  مهربون -

 : گفت   تمسخر با و کرد  ی ا قروچه دندان

  !صلوات منکرش بر ،آره -آره-

  !بگو کارتُ  نکن یلودگ-

  ؟یهست یگذرونخوش ی هیپا-

 ی؟کِ  اما ،آره معلومه کهاون -

  حله؟، دنبالت امیم  نه  ساعت مشبا -

  نشان رو  چهار که انداختم روم به رو لوتوس ساعت ی هاعقربه  به ی نگاه
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 : گفتم  بود دهی خواب ذوقش که  ییصدا با دادی م

 و  خرت قلمم چن هی بخرم لباس برم پاشم الن! که ندارم  باسل-    

 ... یبگ دوش هی ام یب بعد بخرم شیآرا  برا پرت

 :دیبر رو حرفم

 ! گهید بکن  شیکار هی مه شیآرا! من از لباس-

 یتو بود هااتاق از یکی زیم ی رو که نگاه شیآرا لوازم ریتصو ناگهان

 : گفتم و زدم  یطان ی ش لبخند ! بست   نقش ذهنم

 که خودت! ها ی اریب برام ناجور  ی لباسا اون از باز ی نر  فقط باشه

 ! ی شناسیم رو امقه یسل

 !ارمی م تو برا همونُ اومد بدم یهرچ از کنمیم وا رو کمد در! خب آره-

 ؟ ی ندار  ی اگهید  کار برم من اجازت با مهحال ! قایدق  نیآفر-        

  .فعال زمیعز نه-

 به و چپوندم شلوارم بیج ی تو دوباره رو یگوش تماس کردن قطع  با

 پر  رو کانتر رو ی وهی م  ظرف جهان معمول طبق. رفتم  آشپزخانه سمت
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 ! ذاشتینم کم  خونه ی برا یچ یه خوراک لحاظ از .بود کرده

  دندون به  و برداشتم گهید ی هاوهیم ی ل بهل  از رو  یرنگ سبز  بیس

 رو می پشت کوله! شد جمع صورتم  داشت که یترش طعم از .دمیکش

 به رو دوم گاز که یحال در و انداختم نیزم ی رو کانتر کنار همونجا

 ! نگاهِ  ی برا دونستمی م  که شدم یاتاق وارد زدمی م بمیس

 همه که رو دی سف مذخرف  رنگ دوباره و کردم باز طاق به طاق رو در

 ریگ چرا دختره نیا اخه. کردم نگاه انزجار  با بود  پوشونده رو اتاق ی جا

 ! د؟ یسف به داده

 کشوهاش. ستادمیا رنگ ییطال و د یسف شیآرا زیم ی جلو و رفتم جلوتر

 و زدم ی پوزخند یشی آرا لوازم همه اون دنید با کردم باز دونه -دونه رو

 : گفتم  لب ریز

 ! نه؟ ای بخوره ی درد  هی به  دیبا نگاه نیا الخرهب- 

*** 

 - !نی ا از مه نیا خب

 شهیهم برخالف. کشو تو گذاشتمش و بستم رو هیسا بزرگ پالت در
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 ! بودم کرده  ی روادهیز یحساب دوز بزک و شی آرا  ی تو امشب

 ! بدم بروز چطور  دونستمینم رو امروز  خبر ی شاد

  نگاه صورتم ی رو دارک شیآرا به لذت با  و انداختم نهییا به رو آخرم نگاه 

 امچهره به رو یخاص طنت ی ش هی یاسب  دم ی موها و رهیت بنفش  رژ کردم

 ! بودن  دهیبخش

 خروج با همزمان .شدم خارج نگاه  اتاق از و گرفتم فاصله شیآرا زیم از

 . اومد هم خونه در شدن بسته ی صدا اتاق، از من

 رو  فمی ک  دمیکش تن به  رو کاپشنم و رفتم خودم اتاق سمت به زودتر

  از و انداختم سرم ی رو  یهولک هول رو بافتم  شال  .انداختم دوشم ی رو

 .زدم رونیب اتاقم

 . بده   بهم رو نش یماش  جهان که کردمیم خدا -خدا

 و بود نشسته ی نفر  سه ی کاناپه  یرو . سادمیوا کانتر ی جلو و رفتم

 پاش  ی رو رو تاپشلپ . بودن شده پخش اطرافش  ی ادیز ی کاغذها

 . بود کردن پیتا حال در  و بود گذاشته

 :داد نوازش رو گوشم بمش ی صدا من از زودتر که کنم ترلب  خواستم
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 جایی میری؟!

 .کیکوچ  یمهمون  هی رمیم ریام  با  ،آره       

  سمتم به رو سرش .نشست تر صاف و برداشت کردن پیتا از دست

 . کرد نگاه  صورتم به مات لحظه  چند و برگردوند

 : گفتم  مای ا با و دادم تکان رو سرم اشرهیخ نگاه دنید با

 ؟هیچ-

 : گفت و د یکش تاپشلپ  توریمان  صمت به رو نگاهش دوباره  و کرد اخم

  .ی د یرس خودت به ادیز، باشه یکیکوچ یمهمون  نیهمچ ادینم  نظر به -

 : نشستم کنارش و رفتم ذوق با  پوشوند رو  صورتم لبخند

!  بهم؟ گفت یچ یدونی م ! اری زان شیپ  بودم  رفته !خوشحالم یلیخ امروز

  شرکتشه ی برا مدل دنبال قاشیرف از یکی. ه یترک میبر قراره دیع  تا گفت

 ! دهیپسند و دهید هم رو  ما از نفر چن هی

  لب ری ز .دمی شنی م هم  ی رو رو هاشدندان شدن  دهییسا ی صدا  وضوح به

 :دیغر
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 - خواستن؟ رو شما که داره  مانکن و مدل  کم خودش هیترک

 : گفتم   ی طلبکار لحن با زد؟ی م ضدحال  چرا، کردم اخم

  !آدم؟ ذوق تو یزنیم چرا تو

تاپ رو  نفسش رو بیرون فوت کرد و دستی به سر و صورتش کشید. لپ 

روی میز عسلی جلوی مبل گذاشت و به سمتم پیچید که حق به جانب  

 کردم.نشسته بودم و با اخم نگاهش می 

 قبول کردی؟  -

 کردم؟!نباید می  -

 چشم روی هم فشرد و با صدای خفه، اما خشمگینی گفت: 

 کنی! کنسلش می  -

دادم بدون از حالت و لحنش، ترس توی وجودم جوانه زد. ترجیح می 

های درهمش برای منی  ا پا پس بکشم! صورت ملتهب و اخم جنگ و دعو

 بار صدای فریادش رو شنیده بودم ترسناک بود.که تا به حال یک

 گرفتم، گفتم: با طمانینه از جام بلند شدم. حینی که از مبل فاصله می 
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دونم چرا زنیم. هرچند، هرچند خودم هم نمی بهش حرف می بعداً راجع -

 بدم! باید بهت حساب پس 

تا خواستم چند قدمی از مبل فاصله بگیرم، مچ دستم مابین دست  

تنومندش اسیر شد. با یک حرکت از جاش بلند شد. هنوز هم اخم مابین  

 هاش و غیظ نگاهش وحشتناک بود و جدی!ابرو

 جا نمیری.تا قضیه حل نشه هیچ -

 ولم کن جهان! چته؟ دیوونه شدی؟! -

گیرم! چرا ی تو رو میکارهای بچگونه   دیوونه نشدم؛ فقط دارم جلوی  -

هام کنم تا آسیبی بهت نرسه؟ چرا به حرففهمی دارم سعی می نمی

 گوش نمیدی آوید؟

 در تقال برای آزد کردن مچ دستم، جوابش رو دادم: 

خوام رو  خوای کارهایی که می که هیچ دلیلی نمیگی! فقط ازم می  چون-

 نکنم! آخ! 

 شد. تر و بیشتر می فشار دستش روی مچ دستم بیش 
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 کنم به حرفم گوش کن! آوید! خواهش می  -

باألخره مچ دستم رو رها کرد. و دستانش رو دو طرف بازوم گذاشت و 

هام ات نگاه نافذش رو به چشمخم شد و رخ به رخم ایستاد. با جدی 

 دوخت.

جا کار برمت توی شرکت خودمون. همونجا نمیری! خودم میتو هیچ -

 جا نمیشه. مطمئن باش.کمتر از اینکن حقوقت هم  

 کنی؟ چرا این کارها رو می -

تر هاش خالص کردم. صاف اخم خفیفی کرد. خودم رو از بند دست

 ایستاد.

 قدر نگران منی؟جهان چرا این -

 .  …تو عضوی از -

 حرفش رو بریدم:

 بس کن جهان! خانواده، خانواده!  -

کنم. دل به دریا زدم و  ام رو امتحانخواستم برای آخرین بار شانس 
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 ناگهانی گفتم: 

هایی بهت داشته باشم!  کنی، باعث شده حس کارهایی که کردی و می -

  ولی … دونم از دم غلط هستن! ولیدونی! و می دونم خودت میمی 

 ! نیست  طرفه یک من حس که مطمئنم 

ای شد که ی بعد، جملهکرد. و جملهتمام مدت در سکوت نگاهم می 

 ام رو با خاک یکسان کرد.نصفه نیمهغرور 

چین استدللی کنی؟ اصالً برای اثباتش مدرکی چی باعث شده هم  -

 داری؟!

هام به جوش اومد. چند ثانیه  ام حبس شد. اشک چشمنفس توی سینه 

ناباورانه بهش نگاه کردم. مدرک؟! این دیگه چه کوفتیه! مثالً انتظار  

 خواست؟!درک میداشت من چی بگم؟ دوست داشته شدن م

ای به خواستم حتی ذرهلبخند تصنعی زدم و سرم رو پایین انداختم. نمی 

 ای گفتم: چشمان پر شده از اشکم نگاه کنه. با صدای خفه 

 من میرم. شب هم نمیام. فعالً.  -

 طور کیفم رو برداشتم و از خونه بیرون زدم.حتی ندونستم چه



 

 

 WWW.98IA3.IR 477 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

*** 

 میگه مدرک! دارم دیوونه میشم! هه مدرک! باورت میشه امیر بهم  -

 ای که معلوم بود حسابی سر رفته، بهم توپید: با حوصله 

دِ آخه تقصیر خودتِ! تو که پا پیش گذاشته بودی. دیگه این  -

 اش چی میشه.هات چی بود! معلوم بود نتیجهحرف

کنم!  تو رو خدا تو یکی دیگه با خاک یکسانم نکن امیر! خواهش می  -

 دی بد نیست! داری بیکم دل

ی خنگ؟! بگم خوب کردی گفتی و این چرت و  چی بگم آخه دختره -

 ها؟ اصال ًمن بگم. تو خودت باورت میشه؟ پرت

 پوزخندی زد و ادامه داد: 

اش! هرچند به فکرم هم  ذاشتم بری خونهاز اول هم نباید می  -

 جنبه باشی! قدر بی رسید این نمی

جنبه،  گفت. منِ بی ردم. راست میهام رو با عصبانیت روی هم فشدندان

 شعور باز هم غرور خودم رو له کردم!منِ بی 
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چند لحظه بعد جلوی باغ بزرگی که عمارت سفید رنگی وسطش  

کرد، نگه داشت. کمی به مغزم فشار آوردم و با زهر خندی خودنمایی می

 زیرلب زمزمه کردم:

قدر آخه چرا این ها گرفته؟ این بشرباز هم یاشار از این پارتی مجلل -

 دوست داره خودش رو بکنه تو چشم این و اون؟!

غرهای من، کمربندش رو باز کرد و شروع کرد  -امیر بدون توجه به غر

 ای رنگش. ی لباس سورمهبه مرتب کردن یقه

از ماشین پیاده شد و در عقب رو باز کرد. کتی رو که با سلیقه روی 

پالتوی مشکی رنگش رو روی صندلی گذاشته بود رو به تن کشید و 

کردم نگاه  ی چشم به منی که داشتم نگاهش می بازوش انداخت. با گوشه 

 کرد و گفت: 

غر نیستم. اومدم حال و  -بهت بر نخوره؛ ولی امشب گوش شنوای غر -

طوری از  هوام رو عوض کنم. ذهنم خیلی درگیره! اگه قراره کل شب این 

 کردیش!مشکالتت حرف بزنی، از الن کوفتمون 

ی صندلی گذاشته بود برداشت و کاور مشکی لباسی رو که سمت دیگه
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 گرفت سمتم و تخس گفت: 

 بریم؟ -

گفت! الن شاید جهان درگیر  باری زدم. راست میلبخند شیطنت 

جا تاپش. در حالی که من ایناش بود و زل زده بود به لپ کارهای مسخره

ز دستش کشیدم و از ماشین  از سر خشم در حال انفجار بودم! کاور رو ا

 بستم، گفتم: پیاده شدم. حینی که در رو می 

ی احساساتم. و صد البته گوری بابای کراشم!  ی، همهگور بابای همه -

 بزن بریم که شب دراز است و قلندر بیدار! 

*** 

کردن که دوباره  قدر سنگینی میهام اینهام رو باز کردم. پلکچشم 

ام گذاشتم.  م کجام. دستم رو کنار پیشانی دونستبستمشون. حتی نمی

 خواست از جونم؟! پدر چی می این سر درد بی

 ی دهانم شده بود، تلنگری به دیشبم زد.طعم تلخی که مزه

هام رو باز کردم و سر جام نیم خیز شدم. چشمم رو اطراف اتاق چشم

بزرگی که روی تختش دراز کشیده بودم، انداختم. کاغذ دیواری آبی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 480 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

روم با خیال راحت  های طوسی سیرابا دیدن قاب عکس امیر روبه هپرد

 دوباره خودم رو روی تخت کوبیدم. نفس عمیقی کشیدم.  

 آوید بیداری؟  -

ای که یادگار دادم با صدای دورگهدر حالی که کش و قوسی به بدنم می 

 های دیشب بود، گفتم:جیغ و داده

 آره!  -

تر ه با دو ماگ توی دستش نزدیکبا باز شدن در و به دنبالش امیر ک 

 شد، سرجام نشستم و با لبخند گفتم: می 

 خیر! سالم صبح به  -

 ی تخت نشست. ماگ رو به سمتم گرفت و گوشه 

 شونن! بگیر بخور. صدات شبیه پسرهایی شده که توی دوران بلوغ -

 خندیدم و ماگ رو از دستش گرفتم. 

 زهرمار!  -

اش حالم رو به هم زد. ی داغ رو مزمزه کردم که تلخیچند جرعه از قهوه
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 با انزجار از دهنم دورش کردم و گفتم: 

 به حد کافی دهنم تلخِ!  -

 اش رو نوشید و گفت: ای از قهوه بدون توجه به حرفم جرعه

تلفنت دیشب کشت خودش رو! مجبور شدم جواب بدم. جهان جونت   -

 شده باشه! بود! انگار که نگرانت 

رخ جذابش رو نگاه کردم که به سمتم برگشت و با ابروهای بال رفته نیم 

 متفکرانه گفت: 

 این پسره یه جای کارش ایراد داره! از من به تو گفتن!  -

ی تلخم رو  ای از قهوه ی دیگهای بال انداختم و به ناچار جرعهشانه 

 خوردم: 

ضد و نقیضش! معلوم   برام مهم نیست! خسته شدم از دست رفتارهای  -

 نیست من رو مسخره کرده یا خودش رو! 

با اومدن صدای دختری که توی چهارچوب در با لباس نه چندان  

مناسبی ایستاده بود، حرفم رو نصفه رها کردم. با تعجب کمی به سمت 

داشت به امیر که مثل برج   جلو خم شدم! که دختر بلوند و قد بلندی 
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کرد. با لبخند بزرگی چند قدم به  نگاه می زهرمار نشسته بود جلوم 

اش، باعث شد دیگه قدمی بر  مون برداشت که امیر با لحن جدی سمت

 نداره. 

ی آژانس کنار تلفنِ. قبل رفتن وسایلت رو چک کن. چیزی گم شماره -

 شده باشه بعداً دست و پای من رو نگیری! 

رمز شده بود با  دختر اول با تعجب و بعد با صورتی که از فرط عصبانیت ق

 کوبیدن پاهاش از اتاق خارج شد. 

 ی نچسب! امیر: دختره 

 با شیطنت خندیدم و گفتم: 

گردی روی مود قبلی. جای پدر جانت  ببینم که داری بر میبه! می  -به -

 خالی!

ای که در همش کرد، شد، با انزجار و قیافه حینی که از جاش بلند می 

 گفت: 

هم کم زبون بریز. پاشو برو به کار و  لی پدر؟ اون دیگه کیه؟! جنابعا -

 ات برس. من هم باید برم شرکت. زندگی 
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 کنی؟!الن داری من رو بیرون می  -

ندازم تا یک ساعت دیگه باید بری پیش زانیار  خیر! دارم یادت مینه  -

اش رفته در  برای کارهای ترکیه! یه ساعتی که همین الن دو دقیقه 

 نی دیشب روی صورتته!حالی که هنوز آرایش مهمو

ام با  با یادآوری قرار امروز با عجله از تخت پایین پریدم. با دیدن قیافه 

 آرایشی که کالً به هم ریخته بود، با عجله راهی سرویس بهداشتی شدم. 

*** 

داشتم. انگار که مطمئن بودم  تر از همیشه بر میهام رو محکم قدم

ه دارم روزهای جدیدی از  زندگی روی خوشش رو بهم نشون داده و دیگ

بار با  رسم؛ اما این هام مینویسم. بازهم دارم به خواسته ام رو میزندگی 

 های خودم.دست

ام رو  های ظریفی که دور بازوم حلقه شد، افکارم رو پس زد و توجهدست

نمایی زد ی دندانبه سمت لیلی جلب کرد. با تعجب نگاهش کردم. خنده 

 های متعجبم گفت: چشمو بدون توجه به 

جا دیگه رو بشناسیم! اونحال که قرارِ همسفر بشیم، باید بیشتر هم  -
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 ها!  دیگه فقط خودمونیم 

لبخند کجی ناخواسته روی لبم نشست. جلوی آسانسور ایستادم و حینی  

 دادم، گفتم: که دکمه رو فشار می 

پای قرار  کامالً موافقم! باورم نمیشه همین دو دقیقه قبل امضا زدم -

 داد! وای خدا جون!

 هاش رو به هم کوبید! با ذوق خودش رو از من جدا کرد و دست

اومد کل من دارم بال درمیارم! کاش دو جفت بال سر کتفم در می  -

 کردم!تهران رو پرواز می

 دیوونه! -

همین که برای خودم استقالل مالی داشته باشم خودش خیلیِ! یکم   -

 جا میشم العربی! ها درجا میرم دوبی! اون  یوفته که کار و بارم راه ب

 اش، گفتم: ی ناشی از ادا اطوارهای مسخرهبا خنده 

 مون العربی! نکشی  -

مونی   خوای بکنی؟! راهش باشه تو ترکیه می کار می تو چی؟ تو چی -
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 آره؟ 

 ی فضول! کرد این دخترهام میعجیب کالفه 

 دونم. شاید!نمی  -

 اِی؟! صیغه شاید دیگه چه  -

در همان حین آسانسور ایستاد و ازش پیاده شدیم. دوباره دستان  

 ام شد!ظریفش دور بازوم پیچیده شد و بیشتر باعث کالفگی 

 بریم کافه؟!  -

 ترین مخالفت سرم رو تکان دادم. از خدا خواسته، بدون کوچک

 آره حتماً. فقط من ماشین همراهم نیست.  -

 ! نگران نباش هانی. من دارم -

 ام رو در هم کردم و ادای عوق زدن درآوردم. قیافه 

اِی؟! اسمم رو بگی ممنون میشم! عادت هانی؟! هانی دیگه چه صیغه  -

 ندارم به این الفاظ! 

 ترین تغییر حالتی توی لحنش، خندید و گفت: بدون کوچک
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مون فرق دونستم با این دخترهای لوس اطرافاز همون اول هم می  -

 داری! 

 ود؟ تعریف ب -

 میشه گفت!  -

از ساختمون خارج شدیم و به سمت پارکینگ حرکت کردیم و سوار 

 قیمت لیلی شدیم.  ماشین نه چندان گران

 ات مشکلی ندارن با فرستادنت؟لیلی: میگم تو خونواده

 نه زیاد! -

ام رو برای کسی که فقط از ته دلم اصالً راضی نبودم که زندگی شخصی 

هام احتیاط  شناختمش توضیح بدم. بر خالف من که توی حرفمیدور 

 رسید. کردم، لیلی زیاد خوددار به نظر نمیمی 

آورد مطمئنا وال من که پدرم در اومده. بابام هم اگه قرض بال نمی -

 ذاشت به مدل شدن فکر کنم! حتی نمی 

 آهان. -
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شم؛ هرچند که  کرد تا زیاد با لیلی صمیمی نحس غریبی من رو وادار می

شد انگار که از اعماق شناختمش؛ اما باز هم دلم راضی نمی دورادور می

 خواستم فرد جدیدی قدم بذاره توی زندگی جدیدم! وجودم نمی

 ی بزرگی نگه داشت. بعد از چند دقیقه توی خیابون خلوتی جلوی کافه

از ماشین پیاده شدیم. چشمم رو اطراف خیابان خلوتی که فقط یک 

ن شاسی بلند طرف دیگرش پارک شده بود، گردوندم. ناخواسته ماشی 

 زوم پالکش شدم. و ناباورانه زیر لب گفتم: 

 دایی؟!  -

 صدای لیلی حواسم رو از پالک گرفت، و معطوف خودش کرد: 

 نمیای؟ -

هوا سری تکان کرد. بی جلوی در کافه ایستاده بود و منتظر نگاهم می 

فتم، دوباره نگاهم رو به سمت ماشین  ردادم و در حالی که به سمتش می

 کشیدم. یعنی واقعاً ماشین دایی بود؟!

ی خلوت شدیم، که به غیر ما چند میز دو نفره هم اشکال شده  وارد کافه

 بود.
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های زرد پشت میز سفید رنگی که روش گلدان سفالی آبی رنگ با گل 

 رنگ داخلش مزین شده بود نشستیم. 

هامون، لیلی دوباره شروع کرد به سوال  به محض نشستن و دادن سفارش

 کرد.پیچ کردن من؛ و حساسیت من رو ناخواسته بیشتر می 

 خب، خب! از خودت بگو آوید جون!-

 چی بگم؟ -

 ها باید از هم بدونن! هرچی که دوست -

 گرانه گفتم:یک تای ابروم رو بال فرستادم و پرسش 

 ها؟دوست -

ه همسفر بشیم. بماند که همکار هم  آره دیگه! من و تو ناسالمتی قرار -

 هستیم. 

سرم رو به سمت چپ کج کردم و دست به سینه نگاهش کردم. خیلی 

داد. لب تر کردم که  مون ویراژ میکار بودن و رفتن داشت روی هم

اش  ی دیگهام تحویلش بدم  که با جملهداستان الکی از خودم و زندگی
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 مانع شد. 

چین  شنیدم چند سال پیش تو یه هم   زنه!دونی من دلم شور می می  -

 شون زده!ها غیب سفری یه تعداد از مدل 

 هم سرایت کرد. پرسیدم:  نگاهم رنگ تعجب گرفت و به لحن

 شون آتیش نگرفته بود؟!شون زده؟! مگه هتل غیب  -

ترش  کمی خودش رو روی میز به سمتم کشید و با تن صدایی که پایین 

 آورد، جوابم رو داد:

 هاشون پیدا نشدن. هنوز هم که هنوزِ مفقود الثر هستن!جسدولی  -

آب دهانم رو قورت دادم. لحن مرموز و تن صدایی که با هر جمله بال 

کاشت. نکنه حق با جهان بود و شد، تخم ترس رو توی دلم می پایین می 

 !زدم؟می رو  شغل این قید کالً …باید قید این مسافرت که نه

ز جمالتی که لحظه به لحظه بذر تردید رو تو دلم الن ذهنم پر شده ا

 کاشتن. می 

در حالی که من ناخواسته دچار خود درگیری شده بودم، لیلی  
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 تر از قبل نگاهی بهم انداخت و گفت: خیالبی 

 شویی بیام. من برم دست  -

 از جاش بلند شد و از میز فاصله گرفت. 

ن کشیده  های لیلی و جهاذهن کنجکاوم هنوز هم به سمت حرف

 شد. می 

خواست مدل بشم. و خواست برم؛ حتی نمی جهانی که مصر بود و نمی

حال لیلی که معلوم نیست از کجا پیدا شده و از مفقودالثر شدن افراد  

 زد.مرده حرف می 

هام رو به صورت افقی روی میز  کالفه نفسم رو بیرون فوت کردم. دست

 کنار هم گذاشتم و سرم رو روش گذاشتم. 

روم کشیده  کردم افکارم رو پس بزنم، صندلی روبه حالی که تالش می در

که لیلیِ، با صدای  شد و حضور فردی رو روش حس کردم. به خیال این

 ای گفتم: خفه

 ها رو بیارن؟!کشه سفارشقدر طول می به نظرت چه -

روم نشسته با تعجب مکث  سرم رو بال گرفتم. با دیدن دایی که روبه
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شد فهمید که جهان به کی رفته که همیشه مثل روح می کردم. حال 

 جلوی آدم سبز میشه! 

 سالم دخترم! خوبی؟ -

کمی اخم ناخواسته سایه انداخت روی صورتم؛ اما به احترام همون  

 اش بودم، با حترام جوابش رو دادم: مدتی که توی خونه

 سالم دایی جان. خوبم! شما خوبی؟ -

هاش رو روی پا روی پا انداخت. و دستتکیه زد به صندلی چوبی و 

پاهاش در هم قفل کرد. نگاه نافذی داشت که غیرقابل انکار بود. و حال  

 های من دوخته شده بود! اون نگاه درست به چشم

 شنیدم که برای یک مدت داری میری. -

 ام تو هم جمع شد. حرفش رو قطع کردم: قیافه 

ها رو خریدن. امروز  شده. بلیط اگه اومدی بگی نرو باید بگم دیگه دیر -

 مورد نیاز رو دادم دفتر.  هم رفتم مدارک

هام نگرفت. هر لحظه بیشتر من رو یاد اخم کرد. اما نگاهش رو از چشم
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 قدر شبیه داییِ! فهمیدم جهان چهانداخت. حال می جهان می 

 چین حرفی زدم؟ من هم  -

میز و به سمتم  به وضوح جا خوردم! کارت مشکی رنگی رو گذاشت روی 

 شد، گفت: هول داد در حالی که بلند می 

 بهت گفته بودم تو شرکت خودم بهت کار میدم. مطمئن باش حقوقش  -

 هم بیشترِ. اگه بری ترکیه این امتیاز رو از دست میدی! 

 ایستاد و پالتوی کرمی رنگش رو توی تنش مرتب کرد. آخرین نگاه 

که بیشتر دور بشه رفت. قبل اینسردش رو بهم انداخت و از میز فاصله گ

 سریع از جام بلند شدم و گفتم: 

  …کنممیشه بهم بگی چرا همه از من بدشون میاد؟! خواهش می  -

 کرده کارچی  بابام بود؟ آتیال زن سمیرا! دایی بدونم دارم حق من …من

 ! بیزارین؟ هم  من از حتی که  شما ی خانواده  با

زد. منتظر جواب بودم و واقعاً کنجکاو میدو  -دو هام توی نگاهش چشم

 بودم! 

 خب من اومدم! -
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هام رو روی هم فشردم. بر خرمگس  با اومدن صدای لیلی با حرص چشم

 معرکه لعنت! 

خوای بدونی  اگه می "ی با ایستادنش کنار میز دایی با گفتن جمله

ازمون فاصله گرفت و از کافه   "مسافرتت رو کنسل کن و بیا شرکت

 بیرون زد.

با حرص نشستم روی صندلی. لیلی با تعجب اول به در و بعد به من نگاه  

 کرد.

 بابات بود؟! -

خواستم پاشم لهش کنم! سرم رو به طرفین تکان تیز نگاهش کردم. می 

ام رو کشید و روش نشست با کنجکاوی مشهودی  دادم. صندلی کناری 

 گفت: 

 .پس کی بود  -

تم رو به سمت کارت روی میز بردم و که نگاهش کنم، دسبدون این

 برش داشتم. با عجله از جام بلند شدم و گفتم: 

کنم  من باید برم یه مشکلی پیش اومده. ببخشید بعداً حتماً جبران می -
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 لیلی جون! 

 کیفم رو روی دوشم انداختم و از کافه بیرون زدم.

 کدومکشید! یعنی چی که هیچاین بازی مسخره زیادی داشت طول می 

 دادن؟!بهم جواب نمی 

 کنار خیابون ایستادم و سوار اولین تاکسی شدم. 

ی جهان رو دادم. مطمئن بودم اون  با تصمیمی آنی آدرس خونه

 پدرش نگرفته باشه! تونست جواب بده. البته اگه اون رگ بی می 

بعد از چند دقیقه جلوی ساختمان ایستاده بودم. درست جلوی ورودی؛  

گفت که رفتنم پیش  مواجه شده بودم! حسی بهم میاما با شک و تردید 

 شد حرف کشید؛ اما از اون نه!اش از سنگ مینتیجه جهان بی 

ی در ورودی به خودم نگاهی انداختم. واقعاً چه فکری کردم توی شیشه

 جا؟!که پا شدم اومدم این

 ها رو یکی دوتا پریدم پایین.عقب گرد کردم و پله

ردم و بیشتر پایین کشیدمش. با عجله طول  دستم رو به سمت کالهم ب

خیابان رو طی کردم. وقتی مطمئن شدم که به حد کافی دورتر شدم 
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ام رو در آوردم تا ماشین بگیرم؛ حینی که درگیر پیدا ایستادم و گوشی

ام بودم ماشینی جلوم های توی گوشیکردن برنامه از بین انبوه برنامه 

 که طبق معمول قلبم رو لرزوند:  نگه داشت و به دنبالش صدای جهان

 آوید؟ سوار شو برسونمت.  -

تر با مکث کوتاهی سرم رو بال گرفتم به صورت که با ته ریش جذاب

هایی که به خودم دادم  شده بود نگاه کردم. در کسری از ثانیه یاد قول 

به حد "، "غلط کرده!"، "سوار نمیشی!"افتادم. توی ذهنم تکرار کردم 

 . "بسه! کافی گند زدی 

 رنگی زدم و گفتم: تر از همیشه، لبخند کم مسلط

 نه ممنون! خودم میرم.  -

تر کشید. در حالی که دستش رو نفس عمیقی کشید و خودش رو عقب 

 به سمت کمربندش برد و بازش کرد. گفت: 

 ات نیست؟! وقت زبون خوش حالیچرا هیچ -

در کسری از ثانیه از ماشینش پیاده شد و دورش زد. همین که دستش  

رو به سمتم آورد تا بازوم رو بگیره، سریع کنار رفتم و جا خالی دادم.  
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 ات گفتم: یک تای ابروم رو بال بردم و با جدی 

 کنی؟!کار می چی -

دیدم! دوباره خم شد که هاش می اش رو روی لبلبخند کنترل شده 

بار با تعجب هم چاشنی گیره و من دوباره جاخالی دادم اینبازوم رو ب

 صورتش شد...با خنده ی کنترل شده ای گفت: 

تو کی مثل گربه شدی؟ هی از زیر دستم در میری! بیا سوار شو کارت  -

 دارم. 

 اوًل مثل گربه بودم! دوماً نمیام. کور خوندی!  -

دوباره به سمتم اومد، جاخالی  تر ایستاد. کامالً آماده بودم که اگه صاف 

بار با شیطنت از زیر  بدم و در برم! حدسم درست بود. دوباره اومد که این

 ی ماشین رفتم. دستش در رفتم و کنار دیگه

نمایی  ی ماشین بود و من طرف دیگه. لبخند دندانحال اون طرف دیگه

 زد و گفت: 

 بچه نشو آوید. این کارها چیه؟ -
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 براش درآوردم و گفتم:  کودکانه زبونم رو 

 نِ... می... آم! نمیام باهات!  -

 یک تای ابروش رو بال داد. 

 میای.  -

 خوای بگی، چرا باید بیام؟! دونم چی می نوچ! وقتی می  -

 شروع به درآوردن اداش کردم!

 ی منی. و و و! نرو آوید! حق نداری بری! توام عضو خانواده  -

 سی دست به سینه نگاهم کرد. ام با لبخند محسوتا تموم شدن جمله

 مگه قرارِ بری؟!  -

جوابی ندادم. شروع به قدم زدن دور ماشین کرد. با هر قدمش من هم 

 داشتم.در جهت مخالف حرکتش قدم بر می 

 کی این همه خوش اخالق شدی جهان جون؟  -

 خوش اخالق بودم آوید جون! -

 که دیدن!هایی دونیم خوش به حال اونوال ما که ندیدیم. نمی  -
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 ات سه متری شده. زبون دو متری  -

 مطمئنی؟ بیشتره ها!  -

 خوام ببرمت شرکت محل کارت رو نشونت بدم! پررو نشو! می  -

 جا محل کار منه؟ محل کار من شرکت زانیارِ! کی گفته اون -

ام یکهو شروع کرد دویدن جیغ کوتاهی کشیدم و من هم  با این جمله

 شروع کردم به دویدن.

 ا! دِ میگم وایسا! وایس -

 خوام! نمی  -

رو ایستاده بودند و ی چند نفری شدم که توی پیاده کم متوجه  -کم

کردن. یکهو ایستادم و عقب چرخیدم. جهان که مون می داشتند نگاه 

هم وایساد  چند قدمی با من فاصله داشت، با ایستادن من با تعجب اون

 و سوالی نگاهم کرد.

 ی آتیال و بابام چیه! باهات! بهم میگی قضیه به یه شرط میام  -

 دستی کردم:اخم کرد و خواست چیزی بگه که پیش 
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 ام!تونم دور ماشین خوشگلت بدو وگرنه تا خود صبح می  -

 میلی سرش رو به معنی باشه تکان داد و به ماشین اشاره کرد:با بی 

 سوار شو.  -

*** 

کاپشنم فرو بردم.  جیب هام رو توی بیشتر تو خودم جمع شدم و دست

جان زمستان قدرت گرم کردن من سرمایی رو نداشت! روی آفتاب بی 

نیمکت چوبی نشستم و چند لحظه بعد جهان هم اومد و کمی بافاصله 

 کنارم نشست. 

 تو کالً به بام عالقه داری نه؟!  -

 تو نداری؟  -

 چرا دارم! قشنگه، ولی سردِ!  -

شون مالیدم ر حالی کی به هم می هام رو جلوی دهانم آوردم و ددست

 کردم.  "ها"

هام رو گرفت و به سمت  راست جهان در عرض چند ثانیه دست  دست
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توجه به من  خودش کشید. مبهوت حرکتش با بهت نگاهش کردم. بی 

 هام رو بین دو دست گرمش گرفت و گفت: دست

 اگه خیلی سردته بریم تو ماشین بشینیم. همم؟ -

ام رغم میل باطنی. زود به خودم اومدم. علیسرش رو به سمتم گرفت

 هاش بیرون کشیدم و گفتم: دستم رو از دست

 کنم.جا خوبه. عادت می نه همین  -

دیدم؛ اما من دیگه مصمم بودم هاش میهای تعجب رو توی چشمرگه

 خود نشم! زود پرسیدم: که با هر حرکتش مثل قبال از خود بی

 خوای شروع کنی؟ خب نمی  -

ر نشست و آرنجش رو گذاشت قسمت پشتی نیمکت درحالی که تصاف 

 نداخت گفت: پا روی پا می

 خوای بدونی. خب چی می  -

 با کالفگی گفتم: 

 باز شروع کردی به بازی دادن من؟!  -
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 خب بپرس بگم! تا حدی که به تو مرتبط باشه جواب میدم. -

 سمیرا چیِ آتیال میشه؟ -

 نامزدش!  -

 خب؟ -

 خب!  -

 بیرون فوت کردم و از جام بلند شدم. نفسم رو 

 پیچونی من رو!طوری می اومدی نسازی! من اصالً خوشم نمیاد این -

که قدمی بردارم، مچ دستم اسیر دست بزرگش شد و به  قبل از این

 سمت پایین کشیده شد و مجبورم کرد بشینم. 

 کنی! با این رفتارهای بچگونه داری متعجبم می  -

از دستش بیرون کشیدم. در حالی که با دست  با غیض مچ دستم رو 

 ام دور مچم رو گرفته بودم، تکیه به نیمکت دادم.دیگه

ی این اداهای تو کشه و حوصلهمن بچه نیستم. فقط دیگه اعصابم نمی  -

 رو ندارم.
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 ی اداهای من رو نداری؟ که حوصله -

 هام رو روی هم گذاشتم و زیر لب غریدم: چشم

 ات گرفته؟! شوخی  الن مشکل اینه؟! -

رو برگردوند و درحالی که به تهرانی که با اون سرش رو به سمت روبه 

 کرد، گفت: عظمت انگار زیر پامون بود نگاه می

 تر بودی. ققبالً خوش اخالق-

 توام قبالً این نبودی! -

کم شروع کرد به   -مون حاکم شد.کم چند لحظه سکوت سنگینی بین 

 تعریف کردن:

درمورد سمیرا بدونی؛ سمیرا نامزد آتیال بود. آتیال بهش  خوای  اگه می  -

عالقه داشت؛ اما سمیرا با رفتنش نشون داد که حداقل حس اون عمیق 

نبوده. به گفتنش نیاز نیست که با پدرت به آتیال خیانت شده. بعد از 

 که قضیه رو شد، سمیرا و آتیال از هم جدا شدن. همین! این

 نگاهش رو روی صورتم کشید. 
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 حال راضی شدی؟  -

 کاری گفتم: هام رو جمع کردم و با لحن طلبلب

ها که چیزهای خاصی نیست. این رو خودم هم با کمی فکر کردن  این -

ای که موقع رفتنم از اون  فهمیدم! من فقط قالبم گیر کرده رو جملهمی 

که بابام چندین و چند ساله زندگی  ی آقاجون بهم گفت. اینخونه

 رو گند کشیده.  اشخانواده

ام که تر کرد و با انگشت اشاره روی نوک بینی صورتش رو کمی جمع

 ی آرامی زد.دونستم از سرما قرمز شده، ضربهمی 

ات! آخه دونستن این چیزها به چه کشتی من رو با این کنجکاوی  -

 کارت میاد؟

خواد بدونی؟! من  بابا خودت رو بذار جای من! تو باشی دلت نمی  -

 .  …فقط

تیر کشیدن زیر دلم باعث شد حرفم رو نصفه بذارم توی خودم جمع  

 بشم. لعنتی آخه الن وقتش بود؟

 کشید. درد توی کل بدنم پیچیده بود و زیر دلم تیر می
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 جهان که انگار متوجه حال من نشده بود، با تعجب گفت: 

 چت شد؟!  -

 شد، گفتم: با صدایی که به زور شنیده می 

 برسون خونه! فقط زود من رو  -

خودش رو به سمتم کشید و دست راستش رو پشت منی که از درد تو  

زد خودم مچاله شده بودم، گذاشت. با تعجبی که توی صداش موج می

 گفت: 

 حالت خوبه؟! آوید چت شد؟ -

 ام غریدم: های چفت شده از بین دندان 

 نظر خودت چیه؟! -

کشم با مالیمت  می اندکی مکث کرد. انگار که فهمید دارم درد چی رو  

 گفت: 

 رسونمت خونه. کنم بلند بشی. باشه؟ بعد هم می کمکت می  -

که خودم مجبور نبودم اسم پریود رو به زبون بیارم، حال از اینخوش
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هاش دو طرف بدنم و روی بازوهای لجون سرم رو تکان دادم. دست

 نحیفم جا خوش کردند و به آرومی از جام بلند شدم.  

آهسته  -داشتم، جهان هم آهستهدول قدم بر می  -درحالی که دول 

 کرد.کنارم حرکت می 

 زیر لب غرولند کردم:

 ر!شعوبی  حمقمرده شورت رو ببرن آخه. الن وقتش بود؟! ا -

به ماشین رسیده بودیم. جهان چند قدمی جلوتر رفت و در کمک راننده  

کرد تا سوار ماشین بشم با صدایی که  رو باز کرد. حینی که کمک می 

 زد، گفت: خنده توش موج می 

 تو با خودت هم جنگ داری!  -

که مهلتی بده تا جوابش رو بدم، در رو بست و ماشین رو دور  بدون این

 شست و ماشین رو به حرکت در آورد. زد. پشت فرمان ن 

هام رو درآوردم. پاهام رو بالتر با هزار بدبختی خم شدم و نیم بوت

شون، بیشتر تو خودم جمع کشیدمکشیدم و در حالی که به آغوش می 

 کرد.شدم. درد توی کل پاهام پیچیده بود و هوای سرد تشدیدش می
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 دست برد به سمت بخاری و تا ته زیادش کرد. 

 فه از وضعیتی که توش بودم، نالیدم: کال

 تر برونی؟!میشه سریع  -

بدون حرف سرعت ماشین رو بیشتر کرد. کمی بعد داخل شهر رسیده  

 بودیم که پرسید: 

 مونی؟پیش کی می  -

 که امان بده جوابی بدم، جواب خودش رو داد: بدون این

 معلومه دیگه پیش اون پسره! -

ترین بحثی رو نداشتم و فقط  وچکی کمن که بر خالف همیشه حوصله

به فکر این بودم که پام برسه به خونه تا مسکن بخورم و با دوش آب  

 گرم خودم رو آروم کنم، فقط زمزمه کردم: 

 جان عزیزت کوتاه بیا. فقط برو جایی که میگم.  -

آدرس رو دادم. تا دم در خونه ساکت بودم و پاهام رو بال کشیده و  

هام  گاه صندلی تکیه داده بودم و عاجزانه دستشیمن ی پام رو به نپاشنه 
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 رو دورشون حلقه کرده بودم. 

از این درد مزخرف متنفر بودم همیشه حال و روزم توی هوای سرد این  

آوردم؛ اما به لطف اتفاقات اخیر دیگه بود! همیشه با خودم مسکن می 

 خودم رو فراموش کرده بودم.

 پیاده شد. در کمک راننده رو باز کرد. جلوی ساختمان نگه داشت و 

زد؛ اما سعی در حالی که عجله از تک به تک کارهام تو چشم می 

کردم بدون هیچ حرکت ناگهانی وسایلم رو از صندلی عقب بردارم. می 

های نحیفم  که جهان پیش دستی کرد و حینی که با دست گرمش دست 

 گرفت، با مالیمت گفت: رو می

 م! من میارمش.  تو پیاده شو عزیز -

کرد. اگر حالت عادیم بود، یه بار بود که عزیزم خطابم می عزیزم؟! اولین

ام عود جنبگی رفتم توی خلسه. هرچند همین الن هم بی یک ساعتی می 

ای افسار گسیخته شدن و هام لجوجانه چند لحظهکرد و بازهم هم چشم

مانه بدنم رو رحاش خیره موندن؛ اما دردی که بی روی صورت پر جذبه 

 به مشت و لگد گرفته بود باعث شد به خودم بیام. 
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از ماشین پیاده شدم کمی بهتر شده بودم؛ اما هنوز هم فقط با دول 

 تونستم قدم بردارم.شدن می 

ی ورودی رو بال رفتم و سوار آسانسور شدم و به هر زحمتی بود چند پله

 ی پنج رو فشار دادم.ی طبقهدکمه

کس به غیر ما نبود. فرصت رو برای تشکر غنیمت  هیچتوی آسانسور 

 شمردم و انگار که کسی مجبورم کرده باشه، سریع گفتم: 

 ممنون بازهم باعث دردسرت شدم.  -

بازدمش بیرون فرستاد و با همان مالیمت و مهربانی که از بام تا حال 

 هاش، گفت: ی حرفپیچیده شده بود دور کلمه به کلمه

زنی؟ چه زحمتی؟ جمع کن این بساط تعارف رو. ه می ها چیاین حرف -

 دونی که اهل تعارف تیکه پاره کردن نیستم. خودت می

بار دلم خواست که همیشه کنارم  تشکر آمیز نگاهش کردم. برای اولین

  رو دیگههم  همیشه …قدر مهربون باشه و همیشهباشه. همیشه این

 ! باشیم داشته دوست

 آسانسور نگاه از هم گرفتیم و ازش پیاده شدیم. با ایستادن 
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رفتم  کردم امیر خونه باشه. وگرنه باید می خدا می -زنگ در رو زدم. خدا

 آوردم! ام رو از ماشین می کوله

ام ناامید از باز شدن در پیچیدم که به جهان بگم کلیدها توی کوله

لش قامت  هست، که صدای تیک در دوباره امیدم رو برگردوند. به دنبا

ی  ی حمام به تن داشت و حولهبلند و بالی امیر در حالی که حوله

کشید، نگاه  کوچک سفید رنگی رو روی موهای نسبتا بلند و درهمش می 

بارید و جهان که با  ام درد میگرش رو اول روی من که از قیافه پرسش 

 وار گفت: کرد، گردوند. زمزمه اخم غلیظی براندازش می

 آوید؟خبره؟! چه -

شدم. با دست  موندم به گند کشیده می من که دیگه اگه یکم دیگه می

هام رو به سمت خونه برداشتم و با  دول قدم -کنار کشیدمش و دول 

 نهایت عجله از کنارش رد شدم. 

 برو کنار امیر.  -

وارد اتاقم شدم و سریع در کوچیکی که توی هر اتاق بود و به حمام و 

شد رو، باز کردم و خودم رو توش پرت کردم. سرویس بهداشتی باز می 
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 شدیداً به دوش آب گرم نیاز داشتم. 

*** 

ی جلوی میز آرایش نشستم و در حالی که موهای بلندم رو توی حوله

پیچیدم، ی حمام تنم بود بود می رنگ همون حولهیاسی رنگی که هم

که  نفسی از سر آسودگی کشیدم. درد زبون نفهمم رو با مسکن و حموم 

تر کرده بودم. دوساعت توی وانش نشسته بودم، کمتر و قابل تحمل

 ام رو از روی میز برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. گوشی 

بوی کباب کل پذیرایی رو برداشته بود. چشم به اطراف گردوندم و امیر  

های ی ال طوسی رنگ پذیرایی که با نور لمپ رو دیدم که روی کاناپه 

رش، رنگ عجیب غریبی به خودشون گرفته بودند، لم  ادیسونی بالی س

اش پر از کرد و روی میز جلو مبلی بازی می اشداده و با گوشی 

 هاست. بار مصرف از انواع و اقسام کبابهای یکظرف

 به سمتش قدم برداشتم و پشت سرش ایستادم و با طعنه گفتم: 

 تنها دیگه. آره؟! -به چشمم روشن! تنها  -به -

اش نشستم و دست بردم ی کناری جلوتر رفتم و روی مبل تک نفره 
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 زد.ی مرغ زعفرانی که بهم چشمک میسمت تیکه 

 من نخریدم. عاشق سینه به چاکت خریده!  -

دستم روی هوا خشک شد و با چشمانی درشت و ابروهای بال پریده  

 نگاهش کردم. 

 شون رو میگی؟ نه بابا! کدوم  -

کنار گذاشت و در حالی که کمی به سمت جلو خم ی گوشی رو صفحه

 ای جگر برداشت و داد دستم: شد. تکه 

وال یکی دو تا که نیستن. اسم این هم یادم رفته. چی بود؟ دنیا؟ عالم؟  -

 ج داشت ها اول اسمش. 

طور خندیدم و جگر رو با یک حرکت گذاشتم توی دهنم و همون

 جوابش رو دادم: 

 اذیتم نکن! من که دیگه کاریش ندارم. ای امیر! خیلی مسخره  -

 خیال نگاهم کرد. با دهانی پر، بی 

دروغم چیه؟ وقتی رفتی یکم منتظر موند بعد پا شد رفت پایین گفت   -
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 ها رو.میره کیفت رو بیاره یه ساعت بعد هم کیفت رو آورد هم این

 رو رو نشون داد:با انگشت اشاره روبه

 اون هم کیفت.  -

 و من مثل مجسمه خشکم زده بود. مشغول خوردن شد 

مصرف من رو به رخم کنه! باز داره احساس بیباز داره باهام بازی می

 خواد بگه دوستم داری انکار نکن! میکشه! می 

ی مبل گذاشتم و  خودم رو عقب کشیدم و لم دادم آرنجم رو روی دسته 

اه کردم گاه سرم کردم. با اشتهایی که حال کور شده بود، به امیر نگتکیه

 خورد. که بر خالف من با ولع غذاش رو می 

هام رو از هوای بازدمم پر کردم و بیرون فرستادمش. ذهنم مشغول لپ

هایی که نصفه موندن.  بود. این رفتارهای ضد و نقیض عالوه بر اون حرف

کشیدم! با این تفکر چی رو از زیر زبونش بیرون می اه کاش امروز همه

 گفتم:  پوزخندی زدم و زیرلب

آره جون خودت تو بتونی از زیر زبون جهان حرف بکشی؟! جوک  -

 خنده داری بود!
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ام نگاهم رو سمت خودش کشید. خم  دینگ پیام گوشی  -صدای دینگ

 های روی میز برش داشتم. شدم و از بین پالستیک 

که بهتر  پرسید. این اعالن پیام بود. پیامی از طرف جهان که حالم رو می 

 ی چیزهایی رو که خریده رو باید تا آخر بخورم!که همهو این شدم یا نه؟

 جهان؟ -

ی بغل گوشی رو فشردم، که جواب جهان رو بدم، دکمهبدون این

اش رو خاموش کردم. حینی که خودم رو به سمت میز کشیدم تا صفحه

 ی مثبت تکان دادم.ای برای خودم بگیرم، سرم رو به نشانه لقمه

شون اشتهای کور های خوش رنگ و لعابی که با دیدنچند تکه از کباب

ام گذاشتم و به دندان ام بیدار شده بود رو برداشتم. لی لقمهشده 

 کشیدم. 

 انگار اون هم دوستت داره.  -

 دستی توی هوا تکون دادم. 

 ها فهمیدی؟!از این کباب -
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 نگاهش تیز به سمت صورتم چرخید. 

 مزه بازی در نیار. خوش -

 تر از قبل گفتم: کشیدم و جدی   نفس عمیقی

شون ترسم همهها. میها و این توجهی این اخالقترسم از همهمی  -

الکی باشه. همین جهانی که الن جویای احوالمه، همونی نیست که چند  

 کرد؟!ماه قبل با فهمیدن حسم حتی نگاهم هم نمی 

 شاید دلیلی داشته.  -

کنن دلیلی داره. که انگار من می ی مرموز هرکاری که این خانواده -

 نباید بفهمم! 

 کنم؛ ولی دیر یا زود داره.باألخره کشفش می  -

 اخم کردم.

 ات گل نکنه؟! تو مگه قول ندادی دیگه فضولی  -

تر کشید و در حالی که با دستمال دور دهانش رو پاک خودش رو عقب

 کرد، گفت: می 
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 کرد؟ عازمی؟کار باشه بابا اصالً به درک! ترکیه رو چی -

 سرم رو به معنی آره تکان دادم. 

 شنبه.   ی بعد سه کم مونده. هفته -

 اق ازش بخورم؛ که از دستم قاپیدش. لیوان دوغ رو برداشتم تا جرعه

 الن برات آب میارم.  -

 هام رو جمع کردم و گفتم: لب

 چه مهربون!  -

 دیگه، دیگه! -

برگشت. لیوان رو از به سمت آشپزخانه رفت و با لیوان بزرگی آب 

 دستش گرفتم و به شوخی گفتم: 

 تو رم بذارم تو لیست عشاق یا زودِ هنوز؟! -

ی مبل برداشت و با یک حرکت  کاپشن آبی رنگش رو از روی دسته 

 رفت، گفت: تنش کرد. در حالی که با خالل دندون توی دستش ور می 

 گیره که من بخوامت؟ گوش شیطون کر! آخه تو رو سگ می -
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 های گشاد شده نگاهش کردم و به سمتش هجوم بردم.چشم با

 امیر! بیشعوری خیلی  -

تا بهش برسم پا به فرار گذاشته بود و با خنده از جلوی در ورود نگاهم  

 کرد و زبونش رو برام درآورد و رفت بیرون.

خندیدم، زیر لب  وسط خونه ایستاده بودم و درحالی که به کارش می

 گفتم: 

 عور!شی بی پسره -

*** 

ام رو باز کردم و بار نوت گوشی زیپ چمدانم رو بستم. برای آخرین

سرسری چشم روی لیست بلند و بالی وسایلی که نیاز داشتم،  

 چرخوندم.

 بدید!  -بسه دیگه. ندید -

 که سرم رو بال بگیرم، گفتم: بدون این

خفه شو بابا! تو خودت بخوای بری سر خیابون شصت و هفت بار آینه  -
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 کنی! رو نگاه می 

هاش رو توی جیب شلوارش فرو تر اومد و کنارم ایستاد. دستنزدیک

 کرد و نگاهش رو روی وسایل روی تخت انداخت.

 پس روز موعود رسید! آوید خانم دارن میرن! -

 چه لبخندی زدم و گفتم: نیم 

 ماه نیستم. نهایتش یک ماه و نیم. فقط یک  -

جا کت واک هم دارین آره؟! تا برگردی کت وومنی میشی برای  اون -

 خودت! 

 مشت کم جانم رو روی بازوش فرود آوردم. 

 بله که داریم!  -

 دستش رو جای مشتم گذاشت و گفت: 

 کشی؟! واک رو می زنی؟ تعصب کت چیه می  -

ان بنفش رنگم رو گرفتم و ی چمدبدون توجه به کارهای امیر، دسته 

 خواستم بلندش کنم. که امیر مانع شد. 
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میزه شما فقط خودت رو باید  -ی ریزهبدش به من ببینم! با این جثه -

 ور بکشی! ور و اوناین

 ندازی ها! آقا امیر! زیادی داری بهم تیکه می  -

برن  ها رو میدم بات بال پایین شده ها! اینور آب جنبهپات نرسیده اون -

بذارن تو ماشین. ببین چیزی جا نمونده. بعد هم بیا بریم دیگه. دیرت 

 میشه ها! 

ام رو که کنار ی چمدان دیگهرفت، دسته در حالی که از اتاق بیرون می 

 در گذاشته بودم رو گرفت و به دنبال خودش کشید و از اتاق خارج شد. 

شتم. اما  ی عجیبی وجودم رو احاطه کرده بود. حس خوبی ندادلشوره

 رغم این احساسات منفی، سعی کردم به خودم مسلط باشم. علی

امیر جلوی در به دیوار تکیه داده بود و منتظر ایستاده بود. در خونه رو 

ی پارکینگ رو  بستم و به سمت آسانسور رفتیم و سوارش شدیم. دکمه

 ی فلزی اتاقک دادم. فشار دادم و تکیه به دیواره

 امیر؟ -

 هم؟ -
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 کنم؟ خیلی دلشوره دارم.نظرت دارم کار اشتباهی می به  -

 روم ایستاد. مون رو طی کرد و روبهی کم بین با چند قدم فاصله

قدر فکرت درگیر خوای یک کاری کنی اینببین من رو! چرا وقتی می  -

خوای، مصمم باش و تا تهش برو. مهم چیزِی  چیزی رو میمیشه؟ یک

 گیم! باشه؟ات یا جهان یا من می ییخوای. نه چیزی که داکه تو می 

ی سرم رو به معنی باشه تکان دادم. با ایستادن آسانسور چشم از چهره

 داد گرفتم.جدی امیر که کمتر بهم نشونش می 

از آسانسور خارج شدیم و به سمت ماشین امیر که ته سالن بلند و بال و 

 بین چندین ماشین دیگه پارک شده بود، رفتیم. 

خواست حرف بزنم و فقط  کامم چسبیده بود انگار که دلم نمی زبانم به 

 خواستم زودتر برسم فرودگاه. می 

 آفی ماشین رو به حرکت درآورد.سوار ماشین شدیم و امیر با تیک

 ای بال انداخت و گفت: خیالی شانه با ترس نگاهش کردم. که با بی 

 خیلی دیرت شده!  -
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روی ساعت ماشین لغزید. راست  اش ناخواسته نگاهم با این جمله

 رسیدم فرودگاه. ی دیگه باید می گفت. تا چهل و پنج دقیقه می 

ی در و دستم رو زیر چانه گذاشتم. چشم آرنجم رو گذاشتم روی دسته

به شهر شلوغ دوختم. اتفاقات چند وقت اخیر باز هم ذهنم رو به بازی  

ه دیده بودم. دایی  ای که جهان رو توی کافگرفته بودند. به اولین لحظه

که بعداً پیداش شده بود. چه فکرهای خامی با خودم داشتم. احساساتی  

که توی وجودم جوانه زده بودند. انگار که خانواده پیدا کرده بودم؛ اما  

کس نیست! هنوز هم نفهمیده بودم پدرم با این الن چی؟! اثری از هیچ

 م رفته بود! کار کرده بود که دودش توی چشم من هخانواده چی

ام که روی پام گذاشته بودمش، به خودم اومدم و با با لرزش گوشی 

 ی روشنش نگاه کردم. ی چشم به صفحه گوشه 

باری که با دیدن اسم جهان متعجب شدم. اخم ریزی کردم. آخرین

ی قبل بود و دیگه سراغی ازم نگرفته بود و متقابالً من هم  دیدمش هفته 

دادند، سراغی ازش توی ذهنم ویراژ می رغم سوالت زیادی کهعلی

 نگرفته بودم. 

العملی عاجز پیام رو باز کردم و با خوندنش برای چندلحظه از هر عکس 
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 موندم. 

فکر چرا حرف من رو گوش نکردی؟ حق نداری بری! ی بیتو دختره -

 ذارم. فقط بهم بگو کجایی؟ برگرد آوید. نباید بری! نمی 

کجا فهمیده پرواز من امشب بوده؟ و سوال  سوال اول این بود که از 

 دیگه این بود که چرا حق ندارم برم؟!

ی آخر، منصرف شدم.  سوالم رو تایپ کردم که بفرستم؛ اما در لحظه

ی سر و کله زدن با جهان بدعنق الن رو نداشتم. دلم جهان آروم  حوصله

ذاشت و با آرامش  و منطقی روزهای اول که همیشه بهم احترام می 

 خواست. کرد رو میوجودش آرومم می

 اش رو خاموش کردم.ام رو روی حالت پرواز گذاشتم و صفحهگوشی 

دوباره زل زدم به راه و گوش سپردم به آهنگ ترکی که  توی محیط  

 شد. ماشین پخش می

های توی ذهنم رو به  بعد از چند دقیقه به فرودگاه رسیدم. تمام نگرانی 

رستادم و فقط و فقط روی روزهای خوشی  ترین قسمت مغزم فانتهایی 

که در انتطارم بودند تمرکز کردم. حداقلش این بود که یک مسافرتی 
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 رفتم و حال و هوام عوض شد! 

طور هام رو از ماشین برداشت و هماناز ماشین پیاده شدیم. امیر چمدون

 شدیم، با لودگی گفت: که وارد سالن انتظار فرودگاه می 

 سیاه!  نوکر بابات غالم -

 ها رو نداره!زر نزن ببینم. دو تا چمدون که این حرف -

 روت رو برم بشر!-

 شون! همینه که هست. در ضمن خودت گفتی میاری  -

هاش، سرعتم رو بیشتر کردم و جلوتر ازش راه بدون توجه به غر زدن

ها رو افتادم. چشم دور سالن گردوندم تا زانیار یا حداقل یکی از بچه

 ببینم. 

ام رو از توی جیبم بیرون کشیدم و از حالت هواپیما خارجش  ی گوش

های که بتونم با زانیار تماس بگیرم، با حجم انبوهی از پیامکردم. قبل این 

خیال تر بود! بی جهان مواجه شدم؛ اما فعالً زنگ زدن به زانیار ارجح

ند  ی زانیار رو گرفتم و گوشی رو به گوشم چسبوندم. به چها، شمارهپیام 

 تا بوق نرسیده بود، که صداش توی گوشم پیچید: 
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 کجایی تو دختر؟  -

 جلوی ورودی فرودگاهم زانیار. شما کجایین؟ -

 دیدمت. الن میام پیشت.  -

گوشی رو قطع کرد. جلوی ورودی منتظر ایستادم. حتی یادم رفت که  

 چک کنم ببینم جهان تو اون همه پیام چی گفته. 

 امیر: کجان؟! 

 چرخید، گفتم: که چشمم دور سالن میدر حالی 

 دونم. گفت الن میاد.نمی  -

اش معطوف کرد.  باز  ام، حواسم رو به سمت صفحه صدای زنگ گوشی

 هم جهان؟! با غضب دستم رو روی صفحه کشیدم تا جوابش رو بدم. 

 الو؟چیه جهان؟ پدر من رو درآوردی تو! -

ده باشه! با تحکم و نفسش رو بیرون فرستاد. انگار که خیالش راحت ش 

 ای غرید: تن صدای کنترل شده 

 جایی که هستی وایسا. سوار اون هواپیما نشو لعنتی!  همون -
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 اخم کردم و معترضانه گفتم: 

کنی؟ از همون لحظه که فهمیدی تا همین  درد تو چیه؟! چرا ولم نمی -

 خوای از جون من؟ الن یک بند میگی نرو، نرو! چی می 

 اش رو به سمتم پرتاب کرد:جمله بار با فریاداین

کنم! من خودم تو میری لعنتی! حرفم رو گوش کن خواهش می می  -

 راهم. دارم میام فرودگاه.

مابین جنگ و جدال من و جهان پشت تلفن، زانیار از راه رسید و شروع 

به جانم   های جهان مثل خوره که حرفبه احوال پرسی با امیر کرد. با این

 اما لجاجتی زبان نفهم درونم افسار گسیخته بود. افتاده بود، 

 کردی!بینی که اشتباه می گردم. اون موقع می من باید برم جهان. برمی  -

ها و عصبانیتش، گوشی رو قطع کردم و دوباره  بدون توجه به آوید گفتن 

روی حالت هواپیما گذاشتمش. نفس عمیقی کشیدم و به زانیار که 

 کرد، لبخند زدم. گرانه براندازم میپرسش 

 سالم! بقیه کجان؟  -
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 با مهربانی همیشگی و لبخند جذابش جوابم رو داد:  

 تو باید دیگه ربع یک تا بودیم، تو منتظر نشستن؛ سالن  قسمتِ اون -

 دست پروازتم کارت بدم، تحویل برممی من رو وسایلت .باشیم هواپیما

  اوکی؟ .بیام بدم تحویل رو هااین منم ترانزیت سالن سمت  برو تو .منه

  

ی باشه تکان دادم، از ما فاصله گرفت و رفت تا  سرم رو به نشانه 

ی پا به سمت امیر برگشتم که با  هام رو تحویل بده. روی پاشنه چمدون

 کرد.  لبخند محسوسی نگاهم می 

 خودم رو در آغوشش جا دادم و زیر لب گفتم:  

  

 می؛ مثل یه برادر.  مرسی که هستی امیر، مرسی که همیشه پشت -

  

 گر گفت:  وار دستش رو روی موهام کشید و با لحنی توبیخ نوازش

  

 ش نکن! فیلم هندی  -
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 هام. کمی از خودش جدام کرد و زل زد به چشم

شوره دارم و نگرانتم. مواظب خودت  درسته حمایتت کردم اما هنوز دل  -

 خبرم نزار، فهمیدی؟ باش و بی 

  

ی پرواز سریع هایی پر شده سرم رو تکان دادم. با اعالم شمارهبا چشم

 ازش فاصله گرفتم و گفتم:  

  

 گردم!  ام مواظب خودت باش. زود بر میتو -

  

بخشیدم و به سمت سالن ترانزیت رفتم، هام سرعت  حینی که به قدم 

که جهان گفته بود توی راه  برای آخرین بار به ورودی نگاه کردم. این

چرخید. خیلی دوست داشتم قبل رفتن برای یک بارم فرودگاهِ تو دلم می

هایی که توی سالن در رفت  که شده ببینمش. ندیدنش بین انبوه انسان

آور  ر خودم داد بزنم و به خودم یادو آمد بودن، فقط و فقط باعث شد س

 گیره. بشه که شاید بازهم داره احساساتت رو به بازی می
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خواست؟  اما دلیل این همه توبیخ و مانع بودن از رفتن چی بود؟! چی می 

خوشی  خاطر خواهرش دنیا بود که الن از همچین چیزهایی دلشاید به 

 نداشت. 

ها و گرفته بود. با همین سوال ام هوش و حواسم رو به کل افکار آشفته 

داد شد که بهم هشدار مرگ می صدای جهان که توی ذهنم تکرار می 

 ی نامعلوم. سوار هواپیما شدم به خیال رسیدن و ساختن آینده

*** 

 سمت راست، اتاقی بود که کنارش به انگلیسی نوشته بود:  

 »مدیریت.« 

هایی بود قکبر خالف سمت راست که اتاقش عادی بود، سمت چپ اتا

شدند. افراد زیادی با ای کدر از هم جدا می که با دیوارهای شیشه 

 ها در تکاپو بودند.های توی دستشون بین اتاقکاغذ 

کرد و حواسم رو به خودش حوصلگی مشهودی غرولند می ساره با بی 

 معطوف کرد: 

 انگار بد موقع اومدیم، چه شلوغه!  -
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از ما فاصله گرفت و به سمت پذیرش  های او زانیار بدون توجه به غرولند 

 رفت. 

کمی گرمم شده بود کاپشن اسپرتم رو در آوردم و روی ساعدم انداختم  

و شال گردنمم انداختم روش. حواسم رو شش دانگ به زانیار داده بودم 

روییش بود. هیچی از زبان ترکی بلد  که درحال حرف زدن با دختر روبه

فهمیدم چی  شنیدم اما بازم نمیکه صداشون رو می نبودم و با این 

 گن. می 

 ی لیلی باعث شد چشم از زانیار بگیرم: سقلمه

 هم؟گن به به نظرت دارن چی می  -

ام رو بهش دوختم!  برخالف سنش عقلش در حد نگاه عاقل اندر سفیه 

رفت!نفسم رو بیرون یک دختر پانزده ساله بود که رو مغز آدم رژه می

 فوت کردم و گفتم: 

 گن. بلد نیستم! ولی خیلی دوست دارم بدونم چی می ترکی  -

طوری منم خیلی دوست دارم بدونم! راستی، تو اون روز تو کافه چرا اون -

 گذاشتی رفتی؟ 



 

 

 WWW.98IA3.IR 529 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 با کالفگی گفتم: 

 لیلی؟! الن وقتشه؟ واقعاً الن وقتشه؟! -

هاش رو جمع کرد. انگار که فهمیده باشه حرفش رو توی موقع لب

 نگاهم کرد:خور مناسب نگفته. دل

 ببخشید، خب کنجکاو شدم.  -

اش ناخواسته من رو یاد جهان انداخت و صداش توی گفتن این جمله

لبخند محوی روی صورتم جا  "تو باز کنجکاو شدی؟"ذهنم پخش شد.  

 کنه؟! بازم از دستم آتیشیِ؟کار می خوش کرد. یعنی الن داره چی

که این اواخر  با این  تونستم انکارش کنم! حتیدلتنگش شده بودم، نمی

 کرد!ام میدیوونه

 ام توسط لیلی به خودم اومدم: با تکان داده شدن شانه 

 زنم؟حواست کجاست دختر! دو ساعته دارم با دیوار حرف می  -

 ابروهام بال فرستادم و با حالت گنگی گفتم: 

 گفتی؟! هان؟ آهان! ببخشید چی داشتی می  -
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اش رو بگه زانیار اومد و هممون شنیده نشده ی قبل از اینکه بتونه جمله

 رو صدا کرد:

ریم تو، از بین شما چهار نفر فقط دو نفر انتخاب  دخترها الن می -

 شن. می 

 که کسی اعتراضی بکنه زود گفت:  قبل از این

کنه، قبالً عکس همتون رو طوری میدونم چرا اینمن خودمم نمی  -

 ر رو لزم داره. گه فقط دو نفنشونش دادم ولی امروز می

ای بال انداخت و به سمت اتاق مدیریت مایل به دنبال این حرف شانه 

 شد و گفت: 

 دنبالم بیاین.  -

اش مون به غیر ساره که انگار تنها خواستهجلوتر از ما حرکت کرد و همه

های آویزان پشت سرش حرکت تموم شدن این کارها بود، با قیافه 

 کردیم.

 ای که به در زد وارد اتاق شدیم.از چند تقه جلوی در ایستاد و بعد 

سالی که پشت میز نشسته بود با دیدن زانیار،  برق خاصی توی مرد میان 
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 چشماش نقش بست. سریع تلفن رو قطع کرد و از جاش بلند شد. 

زدم همون هاکان زانیار هم متقابالً به سمت میز مردی که حدس می

کردند به خوش و بش. ساره   باشه رفت و دست هاکان رو فشرد و شروع

کردم بازم از قدر هم دقت می هم رفت و کنار زانیار ایستاد.  هر چه

 هاشون هم عاجز بودم. فهمیدن حتی یک کلمه از حرف

بالخره هاکان نظری سمت ما انداخت و با چشم به ما اشاره کرد و به 

 زانیار چیزی گفت و هر دو شروع کردند به خنده.  

ی عجیبی به دلم افتاده  شورهحس خوبی به این کارهاشون نداشتم! دل 

خواستم همون فردی باشم که دونستم چرا اما از ته دل، می بود.  نمی 

 انتخاب نخواهد شد.  

بالخره هاکان به سمت ما برگشت و ما رو مخاطب جمالتش قرار داد. با 

 تموم شدن جمالتش زانیار گفت: 

تونست گه اگه می حاله!  می تون خیلی خوشدخترا هاکان از دیدن -

 کرد! تون رو انتخاب میهمه

ی توی دلم رو بیشتر کرد و ناخواسته  شوره ای کرد که دلی کریهخنده 
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 اخم غلیظی رو بین ابروهام نشوند. 

 هاش رو به هم کوبید و گفت:دست

خواد برای چند کشی نکنیم. هاکان ازتون می خب دخترها، وقت  -خب -

الزحمه رو هم  شاپ فردا همتون آماده بشین. البته که حقو تا فت

 گیرین.می 

 ای ادا کنه لیلی پرید وسط حرفش:  ی دیگهکه فرصت کنه جملهقبل این

 یعنی الن هر چهارتامونم انتخاب کرد؟  -

که  زانیار نگاه تند و تیزش رو به سمت صورت لیلی کشید ولی قبل این

 جواب لیلی رو داد:  چیزی بگه ساره با پرخاش مشهودی 

شه، فردا بعد فتوشاتتون اوکی رو عزیزم هنوز که چیزی معلوم نمی -

 قدر عجله داری؟!میده چرا این

با ابرو های بال پریده به ساره نگاه کردم. همچین بدخلقی رو از ساره تا 

 حال ندیده بودم.  

شون عالوه بر من بقیه هم متعجب شده بودند از اجزای صورت تک تک
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 خوندم.ی م

 ای کرد و گفت: زانیار تک سرفه

آد شما رو پیش خیاطتون ببره. تا شما کارتون دخترا الن یکی می  -

ام جا منتظرتونیم و یه سورپرایز کوچولوتمون بشه، من و هاکان هم این 

خوام ریم میجا، می ها رو آماده کنید که بعد از ایندارم براتون. لیست

 ترک مهمونتون کنم! ببرمتون خرید. شامم کباب 

قدر هم  صدای خنده و ایول گفتن دخترا محیط رو در برگرفت. اما هرچه 

داد مهم نبود. حس ششم من هنوز هم، بهم  که زانیار از این ادا ها می

 داد محتاط باشم.  اخطار می

ساره و زانیار و هاکان رو توی دفتر تنها گذاشتیم و به همراه یکی از 

 مت اتاق خیاط رفتیم. کارمندهای هاکان به س

های وارد اتاق بزرگی شدیم که ته سالن بود و داخلش پر بود از مانکن 

های ها روی تنهای به روز در انواع اقسام رنگچوبی رنگی که لباس

کرد تعداد  ام رو جلب میکردن. چیزی که توجهشون خودنمایی میچوبی

 شده بود. هایی بود که گوشه و کنار شرکت گذاشته زیاد گلدان
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کرد به زبان انگلیسی بهمون گفت که  پسری که ما رو همراهی می

 منتظر بمونیم و خودش از اتاق خارج شد. 

گندم که تا حال سکوت کرده بود با یه حرکت آنی روی میز بزرگی که از 

های طراحی هایی طالیی بود و از انواع کتاب مر سیاه با رگه  -جنس مر

شد حدس زد های روش به راحتی می رچهلباس و سنجاق و منجق و پا

 داد گفت: مال خیاطِ، نشست در حالی که پاهاش رو جلو و عقب تاب می 

 رن؟!مونن کی ها می ها می  به نظرتون از بین ما کی  -

ام رو روی مبل راحتی زرد رنگ کنار ورودی انداختم و خودم رو  کاپشن 

 حوصلگی گفتم: روش ولو کردم با بی 

کاش من رو انتخاب نکنن. من به چه منطقی پا شدم از مودش افتادم،  -

 جا؟! اومدم این

 هر سه ناباورانه نگاهم کردند. هما با بدخلقی گفت: 

 اومد.  ذاشتی به جات باران میطوری کنی می خب تو که قرار بود این -

کردم هدف گوشیم رو چک میهام رو جمع کردم و حینی که بی لب

 گفتم: 
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 افتم.  قدر زود از فازش می دونستم ایننمی -

ای بال ی طلبکارش کشیدم. شانه سرم رو بال گرفتم و نگاهم رو به چهره

 انداختم و گفتم: 

 شد؟سخت نگیر، از کجا معلوم انتخاب می  -

 یک تای ابروش رو بال فرستاد و جواب داد:

 شد؟! به این کار نیاز داشت! از کجا معلوم انتخاب نمی -

ی ی بحث رو نداشتم. اما چهره رو بیرون فوت کردم. حوصله نفسم

شه. لب تر کردم تا داد داره برای کلکل آماده می منتظرش، نشان می 

ای که به در جوابی بدم و خودم رو از شرش خالص کنم که با چند تقه 

خورد توجه هر چهارتامون به سمت درگاه در کشیده شد. خانمی تقریباً  

ی توی تنش هیچ سنخیتی با سن و سالش نداشتند و  هامسن، که لباس

از لحاظ قد و قواره هیچ چیز کم از یک دختر جوان نداشت، وارد اتاق 

های های پاشنه بلندش به پارکت تق برخورد کفش  -شد. صدای تق

شد فکر که روی اعصابم بود باعث می ای رنگ توی اتاق عالوه بر اینقهوه 

 تونه کار کنه؟! ی ها مطور با اون کفش کنم چه 
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همان اول کاری نگاه تیزش گندم رو که روی میزش نشسته بود هدف  

 گرفت. 

که به خودش بگیره با آرامش از روی میز پایین پرید و گندم بدون این

اش شد پشت چشم لبخند ملیحی به صورت خیاط پاشید که نتیجه 

 نازک کردن خیاط! 

رد و ما رو خطاب قرار داد . کی میز هدایت وسایل روی میز رو به کناره  

های گیجمون رو کدوممون نفهمیدیم و فقط نگاه چیزی گفت که هیچ

 بهش دوختیم. 

کنیم به سمت در رفت و سرش همین که دید گیج و منگ نگاهش می 

رو به سمت سالن گرفت و با صدای بلندی پسری رو که چند لحظه قبل  

 ما رو به اتاق آورده بود رو صدا زد.

 دعنقی گفت: هما با ب

 انگار اومدیم ارث باباشو بخوریم.  -

 پی حرفش رو گرفتم: 

  -ها طبقموافقم! زنیکه رو ببین انگار گوسفند جلوش وایساده! افاده  -
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 طبق. 

 لیلی با استرسی که تو صداش موج میزد بال بال زنان گفت: 

 شنوه الن!ها، میوای بچه -

 ام زدم و گفتم: ی آرومی به پیشانی با کف دست ضربه

شد تو سالن تا فهمید تا لوزالمعده خم می خنگول این اگه فارسی می  -

 ها توهم.   زنی اون پسره رو صدا بزنه؟! حرفا می 

 با ژست با نمکی سرش رو خاروند و گفت: 

 ها! گی راست می  -

 نفسم رو بیرون فوت کردم و سرم رو به طرفین تکان دادم. 

پسره به انگلیسی باهامون با اومدن پسره به سمتمون هر ساکت شدیم. 

زد که بین اون جمع فقط من بودم که از صدقه سری دک و پز حرف می 

 دادن به دوستام زبان رو یاد گرفته بودم! 

 رو به من گفت: 

لطفاً به صف بشین و نوبتی بیاین تا سایزتون رو مشخص کنن.  فقط   -
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نظمی نکنین. چیزی خواستین من رو صدا بزنین. اسمم عثمانِ  بی 

 کی؟ او

 هما پرید وسط:  ،تا خواستم بگم اوکی

 زبون؟!زنه این بی چه زری می -

ام ختم شد. به هام برای کنترل خنده شنیدن حرفش، به انقباض لب 

هاش بین من و هما در گردش بود. تشکر عثمان نگاه کردم که چشم

کوتاهی کردم و گفتم که اگه کاریش داشتیم حتماً ازش کمک  

 گیریم.می 

ی فعالً ی پا چرخید تا از اتاق خارج بشه، به نشانه روی پاشنه درحالی که 

اش زد و رفت. رفت و ندونست که عامل  سر دو انگشتش رو کنار پیشونی 

پر کشیدن ذهنم به شبی شد که جهان از در خونه بال پرید تا بازش 

 اش قلبم رو متوجه خودش کرد."عزت زیاد"کنه و با همین حرکت و یه 

م که به درگاه خالی زل زده بودم سرم رو به طرفین تکان به خودم اومد

دادم و افکارم رک کم و بیش از ذهنم بیرون کردم. با لبخندی که 

ی ذهنم به سمت خیاطی پیچیدم که سالحش کردم در برابر مشغله
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 کرد. منتظر به ما نگاه می 

*** 

های خرید پاکت توی پاساژ بزرگی بودیم و دست هممون پر شده بو از 

قدری دستم پر بود که یه شون بودم!  اینو وارنگ. خودم سر دسته  رنگ

 ها رو دادم دست زانیار. چند تا از پاکت 

ی اکسسوری ایستادم و به انگشترهای توی ویترین نگاه  جلوی مغازه

کردم. ویترین پر بود از انواع ساعت و انگشتر و دستبند. با ذوق نگاهم رو 

شون انداختم. مطمئنا اگه پسر بودم نصف این ویترین رو روی تک تک

 خریدم! می 

حضور زانیار رو پیش خودم حس کردم. کنارم ایستاده بود. حینی که با  

 گذروند گفت: دقت ویترین رو از نظر می 

 خوای کادو بخری؟! می  -

رخش گرفتم و به انگشتری که جواهر قرمز رنگ روش چشم از نیم 

 بود نگاه کردم و در همان حین جوابش رو دادم:ام رو جلب کرده توجه

 خوام دو تا انگشتر بخرم. یا نه یه انگشتر و یه دستبند!  آره، می  -
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 طوری که انگار مچم رو گرفته باشه گفت:  ابروش رو بال انداخت

 دوتا دیگه؟! -به! دوتا -به-

کردم بدون اش میزوم انگشتر شده بودم و داشتم از هر جهت بررسی 

 ی زانیار بشم سرم رو بال پایین تکان دادم و گفتم: ه متوجه تیکهکاین

 آره. -

 یکهو به خودم اومدم و سرم رو تیز به سمتش چرخوندم. 

 کنی، نه.  طور که فکر می نه! اون -چی؟! نه -

گذشتند رو زد زیر خنده. طوری که توجه چند نفری که از کنارمون می 

ام گرفته بود. با حرص ی بانمکش منم خنده هم جلب کرد. از خنده 

 مشتی روی بازوی قطورش فرود آوردم و گفتم: 

 نخند، منحرف!  -

 سرش رو بال پایین تکان داد و میان خنده گفت: 

 اعتراف کردی دیگه.  -

دوباره به ویترین نگاه کرد و با انگشت به انگشتری که چند لحظه قبل  
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 کردم اشاره کرد.  نگاهش می 

 خوای بخری؟ اون قرمز رو می -

 آره، قشنگه؟  -

 بستگی به صاحبش داره. -

اش هوا اسم جهان از دهانم خارج شد که تعجب زانیار رو به جملهبی 

 وصل کرد:

 ذارین؟! تو و جهان باهم، قرار می -

ترین چیزی از زندگی شخصیم به  که دوست نداشتم حتی کوچکینبا ا

 یک آدم تازه وارد بگم اما این بار گفتم: 

معلومه که نه! فکر کن جهان، با اون دک و پز و پرستیژ دکتر   -

 اش بیاد با من قرار بذاره.  روانشناس

 این یعنی تو دوستش داری؟! -

 اوش خیره شدم. ی جدی و کنجکچشم ریز کردم و موشکافانه به چهره 

کنی؟!خب  ی من و جهان رو بال پایین می قدر داری رابطهچرا این -
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 خوام براش کادو بخرم.پسرداییمه! می 

سرش رو بال پایین تکان داد و چیزی نگفت. دست آزادش رو توی جیب  

 شلوار خاکی رنگ کتانش فرو کرد و بحث رو عوض کرد:

ی جهانِ.  دستبندِ زنده در کل انگشتری که گفتی قشنگه. مطمئنم برا -

 برای کیه؟

 خودش بالفاصله جواب خودش رو داد: 

 اوم، بذار حدس بزنم. امیرحسین، آره؟  -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 از کجا فهمیدی؟ -

ی اکیپ شما زبان زد خاص و عامه! کیه که ندونه شما چهارتا هر رابطه -

 جا برین بازم پیش همین؟ 

 واو! چه اطالعات زیادی از من داری! -

 دوباره توی نقش زانیار مهربان و با شخصیت فرو رفته بود. 

 که پدرت بره زیاد تو چشم بودین.خب قبل از این -
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گفت. دوباره روح  لبخندم رنگ حزن به خودش گرفت، راست می 

های گرفت و به زمانغمگینم داشت ذهن و منطقم رو به غل و زنجیر می

خوشی. اما زود، به خودم های لبخند و شادی و کشید،  زماندور می

 اومدم. سرم رو به طرفین تکان دادم و جوابش رو دادم:

 آی بریم اون دو تا رو بخریم؟خیال! می گذره بی از اون روزا خیلی می  -

تونه جوابی بده، صدای ساره که داشت به سمتمون که به قبل از این

 : اومد باعث شد چشم از هم بگیریم. اومد و رو به زانیار گفتمی 

 امِ بریم شام؟ ان دیگه شب شده منم گشنه زانی دخترها خسته -

 زانیار نگاهی به من کرد که زود گفتم:  

ام ی دیگهتا شما برین دخترها رو جمع و جور کنین من دو تا وسیله -

 آم پیشتون. خرم و میمی 

ساره دستش رو مثل زنجیری دور بازوی زانیار حلقه کرد و حینی که 

 بردش گفت: ای میدیگه کشان به سمت -کشان

 باشه جونم، زود بیا گم نشی.   -

 -زانیار که به خاطر کشیده شدنش توسط ساره با اون نیم وجب قد، تلو
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داشت بهم نگاه کرد و با اشاره به ساره  تلو خوران به جلو قدم بر می 

 صدا لب زد:بی 

 ببخشید.   -

رد هام رو روی هم باز و بسته کردم و بعد از دور شدنشون واچشم

 کنارم شدم.  ی شیک و پیکمغازه

ای که کنار در پشت میز بزرگ، بنفش رنگ ایستاده به اولین فروشنده

خوام اما انگار بود نزدیک شدم. بهش گفتم که انگشتر ویترین رو می 

ام رو فارسی به  گم. ترنسلیت گوشیم رو باز کردم و جملهنفهمید چی می 

 روی صورتش گرفتم. بهی گوشی رو، روترکی ترجمه کردم صفحه

روم بود زیباییش  همان انگشتر رو آورد و روی میز گذاشت. حال که روبه

 اومد. در نظرم دو چندان می 

ی که انگشتر رو توی جعبهفکری مثل جرقه از ذهنم گذشت. قبل از این

ی  مخصوص بذاره ازش خواستم که در قسمت داخلی حلقه کلمه

 . سالوادور رو به لتین حک کنه

هام اومد، جهان همیشه توی ذهن لبخندی ناخواسته از این کلمه به لب 
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 من یه سالوادور مرموز بود. 

*** 

- Bir, iki, uç! 

ها به  ای از فلشبا هر بار گفتن این جمله توسط عکاس نور کور کننده 

 کرد! شد و تا ته مغزم نفوذ می محیط ساطع می 

اشت و موشکافانه عکاس دوربین رو کمی با فاصله از چشمش نگه د

 کرد.هایی رو که گرفته بود نگاه می داشت عکس 

 هما از فرصت استفاده کرد و کمی به سمتم خم شد و در گوشم پچ کرد:

 دن! های مغزم از زندگی انصراف می یکم دیگه پیش بره سلول  -

ی چشم نگاهش کردم و با تن صدایی مشابه تن صدای خودش  با گوشه 

 گفتم: 

 اناهلل شدن رفت! سوختن همشون!های من که سلول  -

خندیدیم که صدای عکاس که جمالت نامفهومش  ریز می  -داشتیم ریز

 تر وایسم.کرد باعث شد صاف رو پشت سر هم ردیف می
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نگاهم رو به سمت صورت نه چندان جوان عواسی کشیدم که با  

 زد. کرد و حرف می اش بهمون نگاه می های درهمهای آبی و سگرمه چشم

 اخم کردم و از بال به پایینش رو از نظر گذروندم. درسته  ً متقابال 

داد که داره غر آلودش نشون می گفت اما صورت اخمفهمیدم چی می نمی

 زنه. می 

تر شد و در زانیار با لبخندی متملق بهش نزدیک اشبا تموم شدن جمله

اس حالی که با لبخند جذاب و صورت شادابش سعی در آروم کردن عک

داشت دستش رو پشت کمر عکاس گذاشت و در حالی که به سمت مبل  

رفت، با  ی سالن بزرگ و کنار فون شطرنجی گذاشته شده بود می گوشه 

ی کارکنا دست از کار بکشن صدای بلند چیزی گفت که باعث شد همه

 و به سمت خروجی برن. 

 گندم نفسش رو بیرون فوت کرد. حینی که داشت به سختی از صندلی

اومد، هر لحظه دستش رو به دامن چوبی که روش نشسته بود پایین می 

 کشیدش.گرفت و پایین تر می اش میلباس کوتاه مشکی چرمی 

ام ام گرفته بود. گردنش رو بال آورد و تیز نگاهاز حالتش ناخواسته خنده 
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 کرد:

 خندی؟! آبرو واسم نذاشت این لباس.  چیه می  -

 ن و با همان لبخند گفتم: هام رو بال گرفتدوتا دست

 من که چیزی نگفتم.   -

ای که محکم  درپیپشت چشمی نازک کرد وبه همراه هما با قدم های پی

 شدند به سمت بقیه رفت. به زمین کوبیده می 

اومد. قد   توی اون لباس به خوبی به چشم می ً ش واقعاهیکل بدون نقص

 کردند. یاش رو دو چندان مش جذابیتفرمبلند و پاهای خوش

ی سالن  ی گوشه های خسته و لجونم رو به سمت مبل تک نفرهقدم

 کشیدم. خودم رو روش پرت کردم و به عبارتی قشنگ روش ولو شدم.

ی دخترها خوشبختانه لباس من یک لباس سرهمی از جنس لباس بقیه 

و چرم سیاه بود با این تفاوت که زیپی از زیر گردن تا نصف بال تنه  

شد، اما همین سرهمی بودنش بیشتر بهم از گذاشته می داشت که ب

 داد. ی ولو شدن روی مبل رو می اجازه

ی تاج مبل  هام رو بستم. سرم رو به گوشه نفس عمیقی کشیدم و چشم
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 تکیه دادم.

 خسته نباشی،  بفرما قهوه.  -

هام رو نیمه باز کردم. اول به لیوان سفید رنگ قهوه و بعد به چشم

 کرد،  نگاه کردم. تظر نگاهم می صورت ساره که من

ی قهوه رو از دستش گرفتم و زیرلبی تشکر کردم. اومد و روی دسته

 مبل نشست. 

 درپوش قهوه رو باز کردم و بوی خوش قهوه رو به دورن کشیدم.

 ساره: 

ذوق شدی تو. نه به اون ذوقی که موقع رفتن پیش  حال و بی قدر بی چه -

 لن.حالی اهاکان داشتی نه به این بی 

ام از تلخیش جمع شد، طعمش ی تلخ رو خوردم. قیافه ای از قهوهجرعه

 زارم. ی تلخ بی در از مزهباز یادم آورد که چقه

 جوابش رو دادم: 

افته.  دونم ساره. حس خوبی ندارم. انگار که قراره یه اتفاقی بی نمی -
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 دونم کی و چرا اما حس ششمم هی بهم هشدار میده. نمی

های متعجبش نگاه  ام سرم رو بال گرفتم و به چشمشدن جملهبا تموم 

 کردم. با تعجب گفت: 

ام گذاشت و زنی؟دست راستش رو روی شانه ها چیه می وا! این حرف -

 ادامه داد: 

شه. حتی اگه انتخابتم  زیاد به این چیزها فکر نکن. همه چی خوب می -

ته ازت گرفتن پول  هایی که این چن وقنکنن خدا تومن از این فتوشات

بری! اگه انتخابت هم کنن، که دن بهت. میری ایران حالش رو میمی 

جور که من از زانی شنیدم طرفی که دنبال مدلِ هم با  دیگه بهتر. اون

هاکان شریکِ هم تو دوبی برا خودش برو بیایی داره.  خدا رو چه دیدی  

 شاید سرنوشت دستت رو گرفت کشوندت دوبی.  

گه دوبی! از پوزخندم گم برگردم ایران این می، من می پوزخندی زدم

 برداشت اشتباه کرد و گفت: 

جا چیه دیوونه! نکنه فکر میکنی شدنی نیست؟!  اگه از ایران اومدی این -

جا به بعدم  و خودت رو از اون وضعیت کشیدی بیرون قطعاً از این
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 تونی.می 

 ای رو بهم بگه.  خواد چیز مخفیانه به سمتم مایل شد. طوری که می 

ها  زانی گفته تو مهمونی که فردا شب داریم قراره یه چندتا از اون خفن -

 شون رو زدی.  هم بیان، خدا رو چه دیدی شاید اصال مخ یکی 

خواهی رو توی  تونست آتش حرص و زیادههاش به خوبی می حرف

هرکسی بیدار کنه اما من هرکس نبودم. من لرزش صداش رو حس  

هاش رو روی صورتم، وقتی شنید حس دو زدن چشم -دوکردم! من می 

ها تکیه  تونستم به این چیز خوبی ندارم رو به خوبی دیدم. اما باز هم نمی

کنم و بهش بگم برای این بهت شک دارم که بوی گند کذب کارهات به 

 خوره!  سن زیادی نداشتم، اما آدم زیاد دیده بودم.  مشامم می 

 وابش فقط سرم رو بال پایین تکان دادم.لبخندی تصنعی زدم و در ج

صدای زانیار توی محیط پیچید که از همه خواست دوباره برگردن سر 

ی  جاهاشون و کارشون رو ادامه بدن. خم شدم و لیوان قهوه رو کنار پایه

کشیدم از جام بلند زمان که دستی به سر و روم می مبل گذاشتم. هم 

که جوابی به ساره بدم ازش دور شدم و به سمت فون شدم. بدون این
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 اس پا تند کردم. شطرنجی عک

*** 

 طور شدم گایز؟خب، این هم از این. چه

دور، دورِ خودش چرخید. لیلی با ذوق بهش از جاش بلند شد و یک

 گفت: 

 خیلی قشنگ شدی گندم! خیلی زیاد! -

ای براق و بلندی پوشیده  از بال به پایینش رو برانداز کردم. لباس نقره 

ی لباس به شد. یقه می   ی بلندش روز زمین کشیدهشد که دنباله می 

ترسیدم آبروش از دست  قدری باز بود، که با هر خم و راست شدنش می 

 بره.  

اسبی بسته بود که غرور خاصی به  موهای نه چندان بلندش رو دم

 ای که با آرایش دارک و غلیظش پوشونده بود،  هدیه کرده بود.چهره

 لباس گندم نداشت. ام که برامون آورده بودند کم از هاییی لباسبقیه 

طوری قرار  با عجز به لباسی که هنوز نپوشیده بودم نگاه کردم. آخه چه
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 بود این رو بپوشم؟!

ای به در خورد و پشت بندش سر زانیار از بین در نیمه باز نمایان تقه

 شد. 

کجایین پس؟عه آوید! تو که هنوز لباس نپوشیدی دختر! یه لباس  -

 ها.  میخوای بپوشی 

هاش رو جلوی سینه  به طاق باز کرد و با ژست جذابی دستدر رو طاق 

اش رو روی دخترا اش رو به در تکیه داد. نگاه خریدارانهقفل کرد و شانه 

 سایه انداخت. لبخند محوی زد و گفت: 

 به! امشب تو این مهمونی،  چهارتا ستاره از آسمون اومدن.  -به -

هنوز هم عمیقاً راحت   دخترا از این تعریف از خنده ریسه رفتن. اما من 

 نبودم. 

هر سه نفر خوش و بش کنان از اتاق بیرون رفتند و زانیار به من نگاه  

 گرانه گفت: کرد و توبیخ 

 ، فقط پانزده دقیقه وقت داره آماده بشی. ی چهارمستاره  -
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قیمتی که مچ دستش رو  دستش رو بال کشید و به ساعت گران

 پوشونده بود نگاه کرد. 

 از الن یه ربع شروع شد.   -

 ای از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست.بدون حرف اضافه

ی صندلی تکیه دادم و با  ام رو به دسته بازدمم رو بیرون فوت کردم. آرنج

در استرس داشتم؟!  تغییر رفتار زانیار قدست پیشانیم رو گرفتم. چرا این

از یک فرد جنتلمن و مهربون به یک آدم چاپلوس و متملق و عجول 

 کامال برام مشهود بود.

اصالً چرا امشب جشن رو توی یک عمارت اونم وسط جنگل گرفته 

قدر واجب بود که ما رو بکشونن وسط  بودند؟ اومدن به یک مهمانی این

 ب؟ جنگل؟  اونم این وقت ش

هام رو ل به لی موهای بلندی که بعد از دو ساعت به شکل  انگشت 

خواه زانیار در اومده بودند فرو بردم و با کالفگی گوشیم رو از جیبم  دل

رغم  داد. از جام بلند شدم و علیخارج کردم. ساعت ده شب رو نشان می 

 ام میل باطنی 
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اش، از جلو  ین لباس آبی رنگ یقه قایقی رو که مدل ماهی داشت و آست

افتاد؛ و از قسمت پشتش بلند بود و روی زمین کشیده  تا روی دستم می 

 شد رو به تن کشیدم. می 

دار کنار در ایستادم. سر تا پام رو از نظر ی قدی چراغجلوی آیینه

ام هیچ چیز کم نداشت، به خاطر لباس آبیم از انواع گذروندم. آرایش

ام آرایشم استفاده شده بود که چهرههای روشن توی های و رنگسایه 

هام هنوز هم رنگ تشویش رو به خودشون رو شادتر نشون بده اما چشم 

 گرفته بودند. 

که حال و هوام رو عوض کنم. گوشیم رو برداشتم و جلوی برای این

 آیینه ایستادم. چند تا عکس از خودم گرفتم. 

ه زد توی  ی گوشی رو خاموش کنم فکری جرقهمین که خواستم صفحه 

 ذهنم. 

عکسی رو که بهتر از بقیه بود رو انتخاب کردم و چشم بسته برای جهان 

 ارسال کردم و زیرش نوشتم: 

 ام سالوادور! هنوز زنده  -
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هام بود باری روی لبطور که لبخند شیطنت و ارسالش کردم، همون

ام رو به خودم گوشیم رو توی کیفم کوچکم جا کردم آخرین نگاه

 اتاق خارج شدم. انداختم و از 

هاش روی دالن مانندی که تزئین دیواردر اتاق رو بستم و در طول راه

هایی که چراغ  قیمت رنگ روغن بودند و با نور دیوار کوبهای گرانتابلو

 رفتم. کردند روشن شده بودند، راه می زرد رو پخش می

ود شد و زیر قسمت اصلی عمارت برویی که چندین اتاق رو شامل می راه

 به عبارتی پیلوت این عمارت بزرگ بود. 

های بزرگ در انواع طرح ها  کرد مجسمهام رو جلب میچیزی که توجه

های ظریف بودند. گلدان هایی که از منم بلندتر بودن و روشون طرح

 های سفید رنگی کشیده شده بود. شکوفه

از دیدن این همه تجمل و زیبایی دهانم باز مونده بود. وسط سالن  

 کردم.ایستاده بودم و اطراف رو نگاه می

قدر موقع اومدن ذهنم درگیر بودم و دلم آشوب که حتی به این  این

 ام ننداخته بودم. ها نیم نگاهی ها و تابلومجسمه
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صدای باز و بسته شدن در و پشت بندش صدای بشاش زانیار من رو به  

سرگرم خودم آورد. به سمت عقب چرخیدم و به زانیار که به شدت 

 صحبت با مرد کناریش بود نگاه کردم.

ای که روی سرش بود به راحتی حدس از لباس سفید و بلند و اون پارچه

 زدم که اهل یک کشور عربی باشه. می 

ام رو روی خودش حس کرده باشه، سرش رو انگار که سنگینی نگاه 

 هام داد.برگردوند سمت من و نگاهش رو درست به چشم 

 کرد که دستپاچه شدم و لبخند زورکی زدم.طوری نگاهم 

ی مرد روی من شده بود، رد  زانیار که انگار تازه متوجه نگاه خیره

هاش رو روی من لغزوند. برق تحسین و نگاهش رو گرفت و چشم

رضایت رو از نگاهی که سر تا پام رو همان اول کاری رصد کرد به خوبی  

ند،  زانیار با چاپلوسی که در دیدم. بهم رسیدند و رو به روم ایستادمی 

این مدت به خوبی باهاش آشنا شده بودم رو کرد به مرد عرب کناری و  

هاش و نگاهش رو روی  به عربی چیزی بهش گفت که لبخند رو روی لب

تر شده بود زیر نور تکان داد. حال که نزدیک من انداخت و سرش رو

نم چشم و ابرو سیاه  اش رو ببیتونستم چهرهتر می ها راحتدیوارکوب
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ها. قد متوسطی داشت و با کفش ازش بلندتر بود، درست مثل اکثر عرب

 بودم.

اخم کردم، حس خوبی نسبت به نگاه هاش نداشتم. انگار زانیار متوجه 

ها ریخته بودم شد و زود با ذوق کذبی من  خشم کم جانی که توی چشم

 رو خطاب قرار داد:

از اون مایه داراس. ازت خوشش بیاد ش نکن آوید طرف طور نگاه این -

 افته تو روغن! لبخند بزن!دلبری کن! تمومه، نونت زرتی می 

دونم با  ابروهام بال پریدند نگاه متعجبم بین مرد و زانیار چرخید. نمی 

کدوم منطقی حرفش روم تأثیر گذاشت و با لبخندی مالیم نگاهم رو 

و دوباره چیزی به  تر شداش پر رنگهای مرد. خنده دوختم به چشم

زانیار گفت که هردو خندیدند. همزمان که زانیار دستش رو پشت مرد 

خورد ی اول عمارت میی ته سالن که به طبقه گذاشت و به سمت راهپله

 هدایتش کرد، بهم گفت: 

 کنی! کار می طوری ادامه بده. ببینم تا آخر شب چی خوبه، همین  -خوبه -

 بال رفتن. ها از کنارم رد شدند و از پله
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 اش تو ذهنم تکرار شد. جمله

 "کنی. کار می ببینم تا آخر شب چی "

یعنی چی این حرف؟ اصالً به فرض من رو انتخاب کنن به زانیار چه 

زنه؟ قدر خودش رو به سنگ و آتیش می دخلی به زانیار داره که این

هایی که نامفهوم بودند و های النگ و دولنگ بودن کاراش و حرفحرف

 رفت روی اعصاب مخدوشم.  دونستم به چی اشاره داشتند، صاف می ینم

کوبان بال رفتم،  های چوبی رو پای چنین پلههای اینبا سوال و جواب

های چوبی ها به پله طوری که با بال رفتن از هر پله صدای برخورد کفش 

 رسید. شد به گوشم می حتی با وجود آهنگی که توی فضا پخش می 

پله رو بال رفتم و از بین دو مرد غول پیکری که هر کدام یک آخرین 

 طرف ورودی پیلوت ایستاده بودند گذشتم. 

جمعیت بیشتر شده بودند. نورهای آبی و قرمز و سبز و بنفش محیط رو  

 روشن تر کرده بودند. 

لولیدند گذشتم و خودم رو به به سختی از بین مردمی که در هم می 

ها بود که  ی دخترچشمم دنبال بقیه  جای خلوت تری رسوندم. 
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شد  دونستم کجان. با این صدای بلندی که توی محیط پخش می نمی

 بهشون جواب بده.  دونستم زنگ زدنبعید می 

کار هام رو روی هم فشردم. حال چیباز دمم رو بیرون فوت کردم و لب

 کنم؟ 

ری که از ام خورد به عقب برگشتم، به دختای که روی شانهبا چند ضربه 

شد فهمید خدمتکارِ نگاه کردم. توی یک دستش  لباسش به راحتی می 

های نوشیدنی چیده شده بود؛  با دست آزادش  سینی بود که روش جام

 کرد نگاه کردم. به سمت بال اشاره کرد، به جایی که اشاره می 

ی بالتر خانه که یک قسمتی به صورت نیم دایره جلوتر بود و طبقه 

 مرمری داشت اشاره کرد. های نرده

ها دیدم که تر نگاه کردم، ساره رو پشت نرده چشم ریز کردم و با دقت 

طور که از داد. منظور خدمتکار رو گرفتم. همونبهم دست تکان می 

کنارش گذشتم تا برم پیش ساره جامی رو از سینی خدمتکار برداشتم و  

 ای ازش نوشیدم. جرعه

پلر خورد و کنار هر راهبه سمت بال می  های مرمری از دو طرف سالن پله
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شون تا زمین بود آویزان شده بود.  لوسترهای کریستالی بزرگ که بلندی 

ی تالر  ی عمارت خوب پولی برای خانهالحق که صاحب ناشناخته 

 مانندش خرج کرده بود.  

ها به معنای واقعی ها رو یکی دوتا بال رفتم. پام داشت توی اون کفشپله

 شد! اما چاره چی بود؟له می 

 پله ایستاده بود، با لبخند نگاهم کرد. ساره بالی آخرین راه

جا لباس پرنسسی کوتاهی پوشیده بود و مثل ما اون هم لباسش رو این

 تحویل گرفته بود.

سر آخرین پله دستش رو به طرفم گرفت، دستش رو گرفتم. در حالی 

قسمت نیم دایره شکل نشسته که به سمت جمع مردان و زنانی که توی 

 کردند می، رفتیم با ذوق گفت: بودند و از بال به جمعیت نگاه می 

 مریزاد دختر! همین اول کاری شیخ بها ازت خوشش اومد.  دست -

 با تعجب گفتم: 

 شیخ بها؟!  -
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 شیخ بهاالدین دیگه! همون که با زانی اومد!  -

 گفت، همون پسر قد کوتاه.  تازه گرفتم که کی رو می 

صت نکردم که بپرسم چه شرکتی داره، چون درست وسط جمعیت  فر

جا نشسته بودند لرز  بودیم. نگاه کثیف مردهایی که شیک و آراسته اون

نداخت توی سلول به سلول تنم. عجب غلطی کرده بودم!جهان جون می 

 خورم!آم ورِ دل خودت جُم نمیغلط کردم برگردم ایران می

خودم رو به با فحش گرفته بودم که چرا  نالیدم و عاجزانه تو دلم می

 جا؟ چرا به حرف جهان گوش نکردم؟!اومدم این

به جمعی رسیدیم که زانیار و شیخ بها و چند مرد دیگه دور هم روی 

های مشکی چرمی نشسته بودند. غلظت دود سیگار به حدی بودم مبل 

 سوزوند. هام رو میکه چشم

میز رو پر کرده بود. در این بین  های برگ،  زیر سیگاری روی ته سیگار 

 کرد.چشمم به شیخ بها افتاد که کمی دورتر نشسته بود و نگاهم می 

 ی ساره توی پهلوم فرو نشست: سقلمه

 تو بال ببر! زودباش دیگه!ام نوشیدنی زود باش تو -
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تا بخوام بپرسم چرا؟ به صورت نامحسوس دستش رو از پشت روی بازوم 

 داد.  گذاشت و کمی به جلو هلش

اش متعجب از حرکتی که زده به شیخ بها نگاه کردم. بالفاصله نوشیدنی

 رو خورد و بیشتر روی مبل چرم لم داد.

 با تعجب به ساره گفتم: 

 کنی؟! چرا همچین می -

خودش رو روی مبل و پاهای خوش فرمش رو روی هم انداخت با لحن 

 خاصی گفت: 

صت طالیی تو  بهت که گفتم ازت خوشش اومده، خره. اگه یه فر

 زندگیت باشه اونم امشبِ. 

هایی که روی میز چیده شده بود خم شد و از بین انواع و اقسام میوه

ای رو برداشت. بدون توجه به من شروع کرد به ی انبهی قاچ شده تکه

 خوردن. 

مشکوک از طرز رفتارش به اطراف نگاه کردم، از بین دخترا  فقط هما  

 کنار یک مرد مسن.   جا نشسته بود؛بود که این
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رد ادا و اطوار طور داره برای مکمی که دقت کردم متوجه شدم که چه

هاش رو دور کمر هام از بهت گرد شده بودند. مرد دست . چشم میاد

نحیف هما گذاشته بود و در حالی که با لذت از سیگار برگ توی دستش  

 گرفت به بگو و بخند با هما مشغول بود.  کام می 

شد حدس زد که ایرانیِ. چون هما به  از حرف زدنش با هما به راحتی می

 ای بلد نبود.  غیر فارسی هیچ زبان دیگه

 افتاد؟!غرق تماشای هما بودم. چه اتفاقی داشت می 

ای طور غیر منتظرهای گرفته شد که به هام توسط دست مردونهمچ دست 

 کشید. من رو به سمت جلو می

که صاحب دست نگاه کردم که دیدم زانیارِ. بدون این با اخم به سمت  

ای کشان من رو به سمت مبل سه نفره -فرصتی به اعتراضم بده کشان

خودش و شیخ بها نشسته بودند برد و با یک حرکت پرتم کرد روی 

 قسمت وسطی مبل و خودش نشست کنارم. 

 . ام نشسته بودندحال شیخ بها در یک طرف و زانیار در طرف دیگه

معذب از وضعیتی که توش بودم، کمی خودم رو جمع و جور کردم و 
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 تر نشستم. صاف 

اش  شیخ بها به زانیار چیزی گفت که بالفاصله زانیار هم برای من ترجمه

 کرد:

 گه خیلی دختر خوشگلی هستی.  می  -

از اعماق درونم نسبت به تعریفش حس انزجار داشتم اما فقط یک کلمه 

 گفتم: 

 ممنون!  -

ی بلند و بال بدل شد که زانیار به شیخ بهایی ن به یک جملهممنون م

 تر از چند لحظه قبل شده بودند گفت. هاش وحشیکه چشم

احساس خفگی بین این همه دود و دم از یک طرف و شیخ بها و زانیار و 

 هاش از یک طرف شدید روی مغزم بودند،  حرکت

گفت و ازم می  هاییشون نشسته بودم. هرزگاهی شیخ بها جملهبین 

تر از اون کرد. اما من بد عنق کرد و زانیار هم برام ترجمه میتعریف می

 های مورد پسند زانیار رو ارائه بدم. العملشده بودم که بخوام عکس

ی طاقت فرسا،  زانیار به خدمتکار کنار مبل  بعد از گذشت چندین دقیقه 
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شیدنی جلومون اشاره کرد و چند لحظه بعد خدمتکار با سینیهای نو

 ظاهر شد. 

شیخ بها لیوانی رو برداشت و به سمت من گرفت.  به ناچار از دستش  

گرفتم و به دنبالش یکی دیگه رو به زانیار داد و یکی رو هم خودش 

 برداشت. 

ام دوخت و با ابرو به لیوان ل زانیار نگاه مشتاق و منتظرش رو به چهره 

 :اشاره کرد. گفت  

 وم؟ ، هبه سالمتی موفقیت -

 آب دهانم رو قورت دادم و همزمان که سرم رو بال پایین کردم. 

هاشون رو یک نفس خوردند. اما من فقط تظاهر به هر دو نوشیدنی 

ای  خاطر حس بدی که داشتم و شبهه نوشیدن محتویات لیوانم کردم، به

که تماما وجودم رو به بازی گرفته بود، عمالً امکان نداشت کاری کنم تا 

 واس از سرم بره.  هوش و ح

 زانیار زیرچشمی نگاهم کرد و گفت: 

 تو چته امشب؟!
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کردم بهم مشکوک شده. برای همین به دروغ خندیدم و احساس می

 گفتم: 

بینم  ام کردین؛ الن که میگفتم مسخره وای زانیار استرس داشتم، می  -

 شیخ بها ازم خوشش اومده خیالم راحت شد که یه حامی پیدا کردم. 

که دوباره هام بردم و قبل اینتوی دستم رو دوباره به سمت لب  نوشیدنی

 تظاهر به خوردنش کنم لبخند بزرگی زدم و شیطنت آمیز گفتم: 

 به سالمتیت!  -

 داد دروغم رو باور کرده.هاش نشون می ی لبش بال رفت. چشم گوشه 

چند لحظه بعد زانیار و شیخ بها و مردی که کنار هما نشسته بود به 

 ی نامحسوس زانیار از جاشون بلند شدند. همدیگه نگاه کردند و با اشاره 

که صاف بایسته سرش رو به سمت گوشم برد.  مورمورم زانیار قبل از این

 ام رو به حرفش دادم: شده بود اما توجه

رم کارا رو راست و ریس خوش بگذرون دختر، امشب شب توئه. منم می  -

 کنم.  

سرم رو به سمتش چرخوندم. برق شرارت رو حتی زیر اون نورهای رنگی  
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 تونستم به خوبی ببینم. هم می 

ای اهلل اعلم!  دیگه مطمئن بودم توی مخمصه افتاده بودم. اما چه مخمصه

 آوردم.  باید سر از کارشون در می

سرم رو تکان دادم که چشمک زد و صاف ایستاد. به شیخ و مردی که 

پله رفتند.  دونستم اشاره کرد و باهم به سمت راههم نمیهنوز اسمش 

که در میان جمعیتی که از خوشی داشتم. تا اینچشم ازشون بر نمی

 چرخیدند، گم شدند. مثل پروانه دور سر خودشون می

 اومد؟! هیچی! کوبید. چه کاری از دستم بر میقلبم به شدت می

قدر احمق بودم ودم. چهخودم رو به پشتی مبل کوبیدم، حماقت کرده ب

خواستن اعضای بدنمون که به حرف دایی و جهان گوش نکردم. نکنه می 

رو بفروشن؟! به خودم تشر زدم، اَه! خاک بر سرت این همه آدم ریخته  

چرا باید اعضای بدن ما رو بفروشن؟! بازدمم رو بیرون فوت کردم و به 

فتار زانیار و ساره رو قدر رای نامعلوم خیره شدم. پس چیه؟ چی ایننقطه 

ای بهم نگاه  عجیب کرده؟ پسر جنتلمن دیروز، امروز با رنگ دیگه

 کردم.  کرد، حس میمی 
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 آب دهانم رو قورت دادم. گوشیم رو از توی کیف دستیم بیرون آوردم.

ی واتساپم رو باز کردم. چشمم به چت جهان افتاد که بال تر از همه

 ها بود. چت

و صفحه رو باز کردم. عکسی که براش فرستاده  انگشتم رو روش زدم 

 بودم سین نخورده بود، جای تعجب هم نداشت!همیشه سرش شلوغِ! 

 طبق عادت بدون فکر کردن فقط شروع کردم به تایپ کردن:

اومدم پیش  گفتی. باید می حس خوبی ندارم جهان، شاید راست می  -

 خودتون. 

 و ارسالش کردم. دوباره یکی دیگه نوشتم. 

جا جون دونم چش شده! از اینکنه، نمی ر عجیب و غریب رفتار می زانیا -

دم از این به بعد مثل بچه آدم حرفتو گوش سالم به در ببرم قول می 

 کنم. 

ی گوشی رو خاموش کردم ارسالش کردم. با نشستن فردی کنارم صفحه 

 و نگاهم رو به سمت فرد ناشناس کشیدم. 

ارش که به راحتی خبر از های خمهما بود. با لبخند بزرگ و چشم
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اش رو  دادند نگاهم کرد و صمیمیت غیرقابل پیشبینی اش میخبری بی 

 اش پیچید: دور جمله

 طوره جیگر؟حال و احوالتت چه -

ابرو هام بال پریدند. متعجب نگاهش کردم که با انداختن دست چپش  

 اد: خودش رو روم انداخت و ادامه داز خود بی ام، سنگینی بدن  دور شانه

 دیدی چه مخی زدم؟! چشم حاجی رو گرفتم!  -

 چشم ریز کردم و با تردید گفتم: 

 گی تو؟ بقیه کجان؟ چی می  -

مابین بحث ما گارسون اومد و روی میز برای هر کدوممون یک جام پر 

 گذاشت و رو به من گفت: 

 شیخ بها.   -

دادم  و شیخ بها! با دست اشاره کردم بره و حواسم رو  تو دلم گفتم مرگ

به هما که بدون توجه به من جام رو برداشت و یک نفس بال رفت. بعد  

 ی مچاله شده گفت: با قیافه 
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م  گم چشمشُ گرفتم از این به بعد نونم تو روغنه. نیازی به بابابهت می  -

 ای ندارم. ندارم، دیگه خانواده

این جمله رو گفت و قهقهه زد. با حرص جام رو برداشتم و محتویاتش  

 ا نصف خوردم.رو ت

اش تلنگری شد برای من، خانواده نداره. منم کسی رو همین یک جمله

ی خوبی اش زیاد میونه دونم گندمم با خانواده ندارم، تا جایی که می 

گه خانواده منظورش پدربزرگ و ام همیشه وقتی می نداره و لیلی 

 مادربزرگشن. 

 ی متزلزل بود.مون یک وجه مشترک داشتیم، اون هم خانوادهاگه همه

حالش روی مبل هام سنگین شده بودند. هما رو پس زدم. تن بینفس 

کار کنم، هوای  دونستم باید چیسه نفری ولو شد. از جام بلند شدم؛ نمی 

کشیدم بوی تند سیگار تا هام می گرم و غلیظ از دود و دم رو به ریه

 کرد. سلول، های مغزم نفوذ می 

هام و در رفتن از فقط پوشیدن لباس اولین چیزی که به ذهنم رسید

 عمارت لعنتی بود. 
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ها رو با سرعت پایین رفتم. به زحمت از میان غرق در افکارم پله

شدند گذشتم.  جمعیتی که با رسیدن نیمه شب بیشتر هم می 

هام رو عوض کنم و در برم. بعدم می،  خواستم برم پیلوت تا لباسمی 

به دایی. در حال نقشه ریختن برای رفتم پیش پلیس و بعدم زنگ میزدم 

ی نجات خودم بودم که با دیدن دو بادیگارد جلوی ورودی پیلوت همه

 ها مثل دود رفتن هوا. نقشه 

هام رو روی هم فشردم، فکر کن آوید فکر کن. مغزتو به  با استرس چشم

 کار بگیر دختر! 

زدم به  خورد اما دل رو فکری به ذهنم خطور کرد. چشمم ازش آب نمی

هام رو ثابت و محکم  ام رو بیرون فرستادم و قدم های سنگین دریا، نفس 

خواستم از بینشون عبور کنم  به سمتشون برداشتم. همین که می

 یکیشون جلوم سد شد. 

اش کردم. بر خالف انتظارم با اخم و تعجب سرم رو بال گرفتم و نگاه 

 فارسی بلد بود. 

 تونین برین. نمی -
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 خیالی گفتم: گرفتم و با بی گوشیم رو بال 

 زانیِ! باید ببرمش،  دوست دخترشم.  گوشی  -

 با تردید سر تا پام رو برانداز کرد که با پرخاش گفتم: 

 خوای برم صداش کنم! چیه؟ می  -

با تعلل کمی خودش رو کنار کشید که بهش امان ندادم و با پررویی 

 گفتم: 

 برو کنار ببینم. پول دادیم خودمون رو راه نده!  -

ای که چندان اثری روی هیکل بزرگش نداشت از کنارش گذشتم و  ا تنه ب

 تند پایین رفتم،  توی سالن ایستاده بودم.  -ها رو تندپله

هام رو درآوردم  خدایا کدوم اتاق بود؟ خودم رو سمت چپ کشیدم کفش 

ای رنگ سالن  و به دست گرفتم تا صدای برخوردشون به پارکت قهوه 

تونستم در تک ها گذشتم. نمیز جلوی در اتاقیکی ا -بلند نشه. یکی

ترسیدم اتاقی باشه که زانیار و شیخ و اون مرد تکشون رو باز کنم می 

 توش باشن. 

های راهرو بود شون رو جلوی دری که وسط صدای ضعیفی از مکالمه
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شنیدم. با کمی فکر کردن یادم اومد که یک ساعت پیش از همین اتاق 

خواستم رو پیدا تونستم اتاقی که می س میخارج شدن. با همین آدر

 کنم.  

ی سر درآوردن  جا در برم اما وسوسه خواستم از اینهرچند الن فقط می 

 از کاراشون وادارم کرد.

یک قدمی رو که به سمت جلو برداشته بودم رو به عقب برگردوندم، 

شد فهمید  گوشم رو به در چسبوندم.صداشون زیاد واضح نبود اما می 

 گن. می چی 

 زانیار گفت: 

بینم که هما بد به دلت نشسته. صحبتمون که خب آقا اشکان عزیز، می  -

 یادت نرفته نه؟قول و قرار و این چیزها.  

 هاشون شدم.گفت. بیشتر متمرکز حرفاشکان؟ لبد نفر سوم رو می 

 اشکان گفت: 

 .ام نگران نباشحرفم حرفِ!  تو شبمُ بساز منم زندگیتُ! از بابت پول -
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 زانیار گفت: 

 آره یکیشم همینیه که جلوته! شیخ بها الدین.  -

 ای گفت و زانیار هم جوابش رو داد. صدای شیخ بها اومد که جمله

 اشکان گفت: 

 گه؟چی می  -

 زانیار با تمسخر گفت: 

شه. دارو ریخته تو نوشیدنی دختره منتظره هوش از سرش فکر امشبِ -

 بپره. 

تو نوشیدنی من دارو بود؟ زانیار  ام حبس شده بود، یعنینفس توی سینه 

 !احمق

 اشکان گفت: 

 همون که پیشش نشسته بود؟  -

 زانیار گفت: 

ات رام بشه. ولی آره دختر سرسختیه. یکم طول میکشه تا برای خواسته  -
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میترسم پاش رو به این ماجرا ها بکشم دایی و پسرداییش خود  

 !دردسرن.

 اشکان گفت: 

 ان؟ خانوادهبی ها مگه نگفتی این  -

 زانیار گفت:  

ترسم اتفاقایی که به خاطر دنیا سرمون بعداٌ فهمیدم با جهان فامیلِ. می  -

 آورد بازم تکرارشه.

کنن؟!   ها دارن قاچاق می عقب کشیدم. لعنتی! این  -خودم رو عقب

های جهان جلوی چشمم ظاهر شد. مثل ها و مقاومت ی بدخلقیهمه

هاش این بود! خبر چسبیدند. دلیل بدخلقی های پازل توی به هم تکه

 داشت! پس چرا بهم نگفته بود؟ چرا؟!

ی پشت سرم و به عقب رفتم. برخورد جسم لرزانم به مجسمه -عقب

 شدنش تو کل سالن پیچید.  دنبالش پخش شدن صدای هزار تکه

روح از تنم جدا شد، نفس کم آورده بودم. تنها چیزی که به ذهنم رسید  

زد که گرمای تند می  -قدر تندکه بگیرنم. قلبم اینبل از اینفرار بود ق
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کردم. با تمام وجود شروع ی بدنم حس می خون رو توی نقطه به نقطه 

 ها. کردم به دویدن سمت پله

 ها صدای زانیار به گوشم رسید که داد زد: سر پله

 بگیرینش!   -

های رو  همین یک کلمه کافی بود تا سرعت دویدنم رو بیشتر کنم. پله 

یکی دوتا بال رفتم. به سرعت از بین دو بادیگاردی که توی ورودی 

اومد به لطف آهنگ بیس داری که در حال ایستاده بودند و به نظر می 

پخش بود صدای زانیار رو نشنیده بودند رد شدم و خودم رو توی 

 جمعیت انداختم. 

شدم.  یآهنگ جمعیت رو به وجد آورده بود،  با تنه از بینشون رد م

 زدم و دنبال خروجی بودم. نفس می  -نفس

به زحمت خودم رو به در ورودی رسوندم. دختری همراه پارتنرش  

های بلندم  داد. قدمایستاده بود و داشت پالتوی خزش رو به خدمتکار می 

خواستم از در ورودی خارج  شون گرفتم و همزمان که می رو به سمت 

 دست خدمتکار رو ازش گرفتم. بشم دستم رو انداختم و پالتوی توی 
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رسید اما وضعیت بحرانی که داشتم گوشم  جیغ و داد دختر به گوشم می 

 گفت هر چه زودتر باید خودم رو نجات بدم. رو کر کرده بود و فقط می 

 جا پایین پریدم.ای شکل یکی نیم دایرهاز روی سه پله

ارد فرشی عمارت وایسادم جلوی در هم بادیگی سنگروی محوطه

ایستاده بود، به خشکی شانس! امکان نداشت بتونم از بینشون رد بشم.  

ی حیاط رو دیوار هایی با ارتفاع  های محوطهویال وسط جنگل بود کناره 

ها به صورت عمودی جلوشون مهمون کم احاطه کرده بودند که ماشین 

تونستم از  رفتم روی کاپوت ماشین به راحتی می پارک شده بود. اگه می 

 ی ویال خارج بشم. محوطه

رسید و این تعجیلم رو بیشتر  های زانیار به گوشم میآهنگ فریاد

 کرد.می 

 ها دویدم. ی توی دستم رو به تن کشیدم. با سرعت سمت ماشین پالتو 

 گرفت. ی حرکتا سریع رو ازم میلباس لعنتی که به تن کرده بودم اجازه

 لند بال رفتم. به سختی روی کاپوت ماشین مشکی رنگ شاسی ب

ور دیوار جنگل بود، اگه تو جنگل گم نفس افتاده بودم. اون   -به نفس
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شد! با اضطراب پشت سرم رو نگاه کردم زانیار و شدم مرگم قطعی می می 

دویدند. صداش به  چند نفر دیگه با آخرین سرعت داشتند به سمتم می

 رسید: گوشم می 

 وایسا آوید، وایسا حرف بزنیم  -

. 

بزنیم؟! خودم همه چی رو از دهان خودش شنیده بودم چه حرفی حرف 

 خواست بزنه؟می 

 ام بود!افتم! بهتر از فروخته شدنبه درک که قرار بود تو جنگل گیر بی 

ی فلزی  هام رو به سمت میله دیگه وقت تعلل نبود، با یک حرکت دست 

رو چراغی که روی دیوار نصب شده بود بردم و گرفتم. با کمکش خودم 

 از دیوار بال کشیدم و پریدم سمت دیگه. 

 روی گلِ سردِ پای دیوار افتادم، همه جا گلی بود! 

 گفت که هنوز تو خطرم.صدای فریاد زانیار از اون طرف دیوار، بهم می 

 ها! نذارین در بره، بیا برو رو ماشین. بگیرینش احمق -

رو بود و طرف دیگه جنگل. دل رو زدم به دریا. قسمتی از مسیر، ماشین 
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به سختی پا هام رو که حال از سردی هوا کرخت شده بودند از گل و 

لی بیرون کشیدم. عرض مسیر رو رد کردم. ناگهان صدای یکی از  

 مردها اومد:

 گیرمش! هاش، الن میاینا -

 ها گم کردم. ی درختل ناخواسته جیغ کشیدم و خودم رو، لبه

رفتم که ناگهان  هدف اما با شتاب جلو می توی تاریکی محض بودم و بی 

ی پالتوی توی تنم به عقب کشیده شد. چون جلوش باز بود، دو یقه

دستام رو به عقب بردم و پالتو از تنم خارج شد.صدای زمخت و خشن 

 داد:مرد بهم هشدار می

 م! وایسا دختر جون مجبورم نکن شلیک کن -

که دیگه نایی واسم نمونده بود و نفسم  هشدارش رو نادیده گرفتم با این

رفتم. حتی نفهمیدم کی پام پیچ خورد، تن  داد جلو میبوی خون می

جانم روی سراشیبی افتاد. غلت زنان به سمت پایین رفتم صدای بی 

 فریاد مرد به گوشم رسید: 

 جا!افتاد پایین! افتاد پایین! بیاین این -



 

 

 WWW.98IA3.IR 580 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

های شکسته به تاریکی غلت زنان روی گل و لی و از بین شاخهتوی 

زدم، افتادم. حتی دیگه دست و پا هم نمی سمت پایین سراشیبی می 

ی درختی تنومند و پشت بندش جانی برام نمونده بود. برخوردم به تنه

 درد شدیدی که توی پهلوم پیچید و بعد کل تنم رو احاطه کرد. 

تونستم جیغ  چشمام تیره و تار شد. حتی نمی  دنیای تاریک اطرافم توی 

 بکشم، دستم رو روی پهلوم گذاشتم و توی خودم جمع شدم. 

کرد؛ قدرت اشک ریختن هم از سرمای زمین خیس دردم رو تشدید می 

 هام گرفته شده بود. چشم

طور موندم. دیگه برام مهم نبود پیدام کنن. با این  ای همونچند لحظه

 خوردم!نمی وضع دیگه به دردشون

جا  رسید.حتماً اگه اینصدای جغد توی محیط جنگل به گوش می 

 شدم برای گرگ و جک و جونور.  موندم، شکاری میمی 

به سختی خودم رو از بین گل و لی پای درخت بیرون کشیدم. بدون 

که دستم رو از روی پهلوم بکشم یا حداقل صاف بایستم به سمت  این

 تاریکی قدم برداشتم. 
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*** 

چرخیدم، شاید یک ساعت شاید دونم چند ساعت بود دور خودم مینمی

 دو ساعت. 

هایی که سرما، تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود. پوست بدنم از خراش

ام  سوخت و تنها چیزی بود که بعد از سرما اعصاب حسیبرداشته بود می 

 کردند. به مغزم ارسال می

رفتند. توی دلم لی فرو می ام، با هر قدمم بین گل وپاهای لجون

 نالیدم: 

ترسم طوری بمیرم؟! این بود آخرش؟میخدایا پس قرار بود این -

 میرم. ترسم توی تاریکی، دارم میترسم؟میمی 

آستین بلند لباسم که معلوم نبود به کجا گیر کرد رو با حرص کشیدم،  

 صدای جر خوردنش اعصابم رو بیشتر خراب کرد با حرص داد زدم:

 لعنت بهت! لعنت بهتون! لعنت به من!  -

دردی که توی سلول به سلول تنم رسوخ کرده بود بالخره کار خودش  

 رمق و خسته خودم رو به آغوش کشیدم. رو کرد. روی زمین افتادم و بی 
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کردم، شده بودم مثل ضعیف شدن ضربان قلبم رو به راحتی حس می 

 تکه سنگ؛ عضالت پاهام قفل شده بودند. 

طوری بود؟ یه جایی توی تاریکی محض با خونی که تو مرگ این پس 

تابت رو تسلیم خدا هات یخ بسته زمین گیر بشی و بعد روح بی رگ

 کنی؟! 

کردم، انگار که منتظر  ناامید از هر کسی و هر چیزی دیگه حرکتی نمی 

رفتم وقتی جونم رو بگیره. کجا باید می عزرائیل بودم تا بیاد و جون بی 

 انتهایی اسیر شده بودم؟ریکی بیتوی تا

رمق زمزمه  هوشی صدای رد شدن ماشین شنیدم. بی مابین بیداری و بی

 کردم:

 جاده. -

هام، خودم رو روی زمین کشیدم؛ به سمت صدایی که با کمک دست 

 برام کورسویی از امید شد. 

 طوری بمیرم، نباید. نباید این -

راه رو دیدم. اما رگهای دو طرف بزحدسم درست بود،  روشنایی چراغ
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 درست زیر سراشیبی که جنگل رو از جاده جدا کرده بود. 

ارتفاعش زیاد بود، به زحمت پشت سرم رو نگاه کردم جایی که چند 

مردم. دوباره پایین رو نگاه  موندم قطعاً می لحظه قبل بودم، اگه اینجا می

اگه  کردم، الن اگه خودم رو از این سرازیری پایین هل بدم حداقل 

 شه.بمیرمم جسدم پیدا می 

دونستم نباید بخوابم اما دیگه برای من  هام سنگین شده بودند. می پلک

 آخرش بود، آخرِ آخرش. 

ام از اون سراشیبی رو به خوبی سرم به سمت جلو سنگین شد. افتادن

حس کردم. افتادم روی خاکی کنار جاده، دیگه فقط صدای رد شدن 

 تر میشد. رنگرنگ و کمرفته اون هم کم  -هشنیدم که رفتماشین رو می 

 ی پایان زندگیم گذاشته شد؟! یعنی دیگه تموم شد؟ نقطه 

 که توی خواب باشم. شنیدم مثل این صداهایی می 

- Hnim efendi! Hanim efendi!paşa gel hadi! 

 )خانم! خانم! پاشو بیا اینجا!( 

 باره از بین رفتند. ی صداها به یکو بالخره همه
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*** 

 گرما، بوی خوش قهوه. مردم اومدم بهشت؟ 

های چسبیده به سقف نیم کنم. ریسهآرام باز می  -هام رو آرام چشم

شون رو به اطراف ساطع  های زرد رنگای چوبی بالی سرم نوردایره

 کرد.کنن. ذهنم هنوز درست کار نمیمی 

ودم که کجا بودم، این جای گرم و نرم کجا بود؟ جایی که خوابیده باین

 ای شکل بود، کمی نیم خیز شدم. ی دایرهدرس جلوی پنجره

درد دوباره توی وجودم بیدار شد، آرنجم رو تکیه گاه بدنم کردم و از 

پنجره به بیرون نگاه کردم. گرگ و میش صبح بود و با کمی دقت  

 ام.ی جنگلتونستم بفهمم که هنوز توی محوطهمی 

شدند. نکنه پیدام کردن؟!دست هام تا آخرین حد ممکن گشاد چشم

 ام. تیشرت و شلوارک جای لباس شب رو گرفته بودند. بردم سمت لباس 

تیز پیچیدم سمت اتاقی که توی تاریکی غرق شده بود، دوباره ضربان 

قلبم بال گرفته بود. حتماً پیدام کردن!  به آرامی از تخت پایین رفتم.  

داشتم. با اولین قدم، کف چوبی  ای نام از درد مچاله شد اما چاره  قیافه 
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زیر پام که سر جاش شل بود صدای گوش خراشی رو توی اطراف پخش 

 شه و فاتحه. کرد، اشهدم رو خوندم که الن یکی پیدا می 

زیر چشمی اتاق رو پاییدم انگار که تنها باشم. توی تاریکی فقط نور 

 دیدم و بس. شومینه رو می 

ی اتاق غرق نور شد و به ناگهان همهدستم رو به سمت در بردم که 

 دنبالش صدای مردی ناشناس که روح از تنم جدا کرد:

 بیدار شدی؟ -

که  نفس افتادم. فارسی بلد بود! حتماً از افراد زانیاره! بدون این  -به نفس

نگاه کنم با آخرین سرعت خیز برداشتم سمت در و دستگیره توپی  

هایی دور کمرم حلقه شد و دست شکلش رو گرفتم اما تا بیام بازش کنم، 

 مثل پر کاهی از زمین جدام کرد. شروع کردم به جیغ وداد:

 ولم کن عوضی، ولم کن. به زانیار بگو ولم کنه.  -

سوخت و هنوز بدنم کوفتگی داشت،  به گریه کردن افتاده بودم. گلوم می

های دور کمرم  هام رو روی دستدیگه نایی برام نمونده بود. دست 

 نالیدم:   گذاشتم و
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 کنم.  فقط بذار برم، خواهش می  -

 آرام باش الن ولت خواهم کرد، فقط نپر.   -

 تند تکان دادم. پیچیدم سمت مرد غریبه. -سرم رو تند

سالی که جذابیتش نفسگیر بود. صورت استخوانی داشت و با  مرد میان 

 گذراند. اش با جدیت سر تا پام رو از نظر می های سبز آبیچشم

ناگهانی در و برخوردش به کمرم درد بدی توی پهلوم پیچید،  با باز شدن 

 جیغ کشیدم. دستم روی پهلوم رفت و روی دو زانوم فرود اومدم:

 آخ!   -

کردم،  دختر جوان زود اومد کنارم  تو خوم مچاله شده بودم و ناله می

 زانو زد و با نگرانی جمالتی رو پشت سر هم ردیف کرد.

ثل چوب خشک بالی سرم ایستاده بود.  بر خالف دختر،  مرد غریبه م

 به دختر چیزی گفت که باعث شد ازم فاصله بگیره. 

کم بال بردم و با تردید و التماس به مردی که جلوم   -سرم رو کم 

خورد راحت سی و شش یا سی و هفت سالش  ایستاده بود و بهش می 
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 باشه نگاه کردم. 

 با مظلومیت گفتم: دیدم. رحمی رو توی نگاهش به راحتی می رنگ بی 

 از آدمای زانیاری؟ -

های بلندش رو هاش رو روی هم فشرد و دوباره بازشون کرد. زانوپلک

گفت،  هام و چیزی نمیخم کرد و رخ به رخم شد. زل زده بود به چشم 

بود،  موردی ازش توی دلم کاشت. حتی اگه آدم زانیار هم نمیترس بی

   بازم به نظر فرد خشک و خشنی می، اومد.

 بالخره لب تر کرد:

 کردی؟ کار می تو این جنگل چی -

تونه آدم زانیار باشه. یعنی احتمالش  چشم ریز کردم. لهجه داره پس نمی

جایی که دیده بودم به غیر یک نفر بقیه افرادش ترک بودند.  کمه، تا اون

 با صدای نسبتاً بلندی بهم توپید: 

 با تو ام!  -

 خودم رو جمع و جورتر کردم. 
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 بودم.   گم شده -

 اش غرید:های چفت شدهتر شد،  از بین دنداناخمش غلیظ

 تو این جنگل؟ آن وقت شب؟  -

گفتم بین  گفتم؟می کرد، چی میهام رو سنگین می هیبت نگاهش نفس

یه مشت قاچاقچی آدم بودم در رفتم؟! تا به خودم بیام با یک حرکت  

گرفتشون و به سمت  رحمانه به چنگ دستش رو برد سمت موهام و بی 

تر آور طوری که نوک بینی تیز و  عقب کشید. صورتش رو نزدیک

هاش صورتم را خورد و هرم نفس اش به نوک بینیم می استخونی 

 سوزوند.می 

 میری. گی، یا می یا می -

 بریده گفتم:  -هام جمع شده بود.  بریدهاشک توی چشم

 ها فرار کردم.  از...از دست...قاچاقچی -

 ر شد. یک تای ابروش رو بال فرستاد:تدستش شل 

 ها؟کدوم قاچاقچی -
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 تعلل کردم، دوباره وحشی شد و موهام رو کشید و غرید:

 بگو!  -

ی چشمم فرو ریخت و با عجز اسم زانیار عابدی ی اشکی از گوشه قطره 

 رو زمزمه کردم.

هایی که جمع هام رو ول کرد. همین حرکتش تلنگر زد بهم و اشک مو

ی صدا.  چرا همهای بی هام، شروع کردم به گریهبودند توی چشمشده  

 افته؟ ها برای من می این اتفاق

مرد بدون توجه به من از اتاق بیرون رفت. با بیرون رفتنش دختر کنارم  

 زانو زد و گفت: 

 از دستش ناراحت نشو!  پاشا یکم جدیِ! بلند شو باید استراحت کنی.  -

ام آه و اشک سرم رو بال گرفتم. موهای آشفته بینیم رو بال کشیدم و با 

رو پشت گوش فرستادم و به دختر نگاه کردم، این قیافه، خدایا این کیه؟  

 خیلی آشناس! 

 ای زد و زیر بازوم رو گرفت.  کمک کرد بلند بشم: لبخند دلبرانه 
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 بلند شو، چرا خشکت زده؟ -

که به  طورشناختمش. این کی بود خدایا؟ همونچشم ریز کردم، می 

ی ذهنم دنبال  رفتم عمیقاً توی گوشه به گوشهسمت تخت خواب می

گشتم. اسمش مثل رعد و برق از ذهنم گذشت. با بهت  ی دختر میهچهر

دستم رو بیرون کشیدم و نگاهش کردم. خودش هم تعجب کرده بود با  

 تردید نگاهم کرد:

 چت شده؟  -

 خبره؟جا چهآره مطمئنم خودشه، دنیا؟! این

اش شدم. ته دلم تردید داشتم. بالخره نگاه مشکوکم تعجب و قیافهزوم 

 ام کشید: بعد جدیتش رو به رخ

 کنی؟طوری نگاهم می خانم! چرا این -

 ای گفتم: چشم روی هم فشردم. با صدای دو رگه

 شناسم.  خوام، خیلی شبیه کسی هستی که می معذرت می -

اخم کرد، چیزی نگفت و دوباره زیر بازوم رو گرفت و به سمت تخت 
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 رفتیم. روی تخت نشستم و اون هم کنارم جا خوش کرد.

 با عجز گفتم: 

 من کجام؟  -

 موهای بلندش رو پشت گوشش برد و با لبخند سعی کرد آرومم کنه:

 دونی کجایی؟الً می جای خطرناکی اومدی. اص -

 سرم رو به طرفین تکان دادم و با استرس گفتم: 

 اس.  کردم فقط یه کار مدلینگ ساده نه به خدا، من... من فکر می  -

هام سرم هام رو روی پام گذاشتم و با دست کمی به جلو خم شدم. آرنج 

 رو گرفتم و نالیدم:

 گول خوردم، از ضعفم سواستفاده کرد.  -

 ام رو خیس کرد. ی چشمم سر خورد و گونهقطره اشکی از گوشه

 اسمت چیه؟ -

 که نگاهش کنم گفتم: بینیم رو بال کشیدم و بدون این

 آوید.  -
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 اسم قشنگیِ.  -

 قشنگی زندگی من فقط به اسممِ.  -

 یعنی چی؟ -

کشید مطمئن  سرم رو بال گرفتم و نگاهش کردم. داشت ازم حرف می 

 ها خودشونم قاچاقچی بودند.  بودم، شاید این

دادم یه دختر گول خورده شناخته وضوعم رو تغییر ندادم. ترجیح می م

 بشم تا کسی که بهشون شک داره.

 ام!یعنی همین وضعیتی که توش -

 پوزخندی کنج لبم نشست. زمزمه کردم:

 طور پیدام کردین؟ چه -

 افتاده بودی کنار جاده،  از سرما یخ زده بودی. -

 تونم اسمت رو بپرسم؟می کردم قراره بمیرم،  راستی فکر می  -

 ام. من دِفنه  -

چند باری زیر لب اسمش رو زمزمه کردم، تا توی ذهنم حک بشه. دوباره  



 

 

 WWW.98IA3.IR 593 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

مشکوک نگاهش کردم،  شاید فقط یه شباهت ساده بود. دنیا مرده،   

کردم.  جای بخیه کنار  ام رصدش مییعنی جهان گفت که مرده. با نگاه 

 چشمم دور نموند. گردنش و سوختگی روی ساعدش از 

ام گذاشت و در حالی کرد. دستش رو روی شانهام اذیتش می نگاه خیره 

 شد گفت: که بلند می 

بهتره استراحت کنی. پاشا بهت مسکن زده برای همین دردت کمتره،   -

 اگه بازم شروع شد صدام کن. 

که از اتاق خارج  از تخت فاصله گرفت و به سمت در رفت. قبل از این

 مخاطب سوالم شد: بشه باز هم 

 تونم بخوابم،  جام امنه؟دفنه! با این ترس توی وجودم نمی -

 با مهربانی چشم هاش رو باز و بسته کرد: 

 جا نبودی.خواستیم بالیی سرت بیاریم، الن ایننگران نباش اگه می  -

ها و شومینه بود که توی محیط  کلید برق رو زد و دوباره فقط نور ریسه

 .  شدپخش می 

ی روی تخت گرم و نرم دراز کشیدم. سرم رو برگردوندم سمت  به آروم
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تونستم در پنجره و به بیرون نگاه کردم،  هنوز استرس داشتم.  کاش می 

ی شیرین خواب من رو رو قفل کنم؛ توی همین فکرها بودم که خلسه

 صدا و آروم با ذهنی مخدوش به خواب رفتم. توی خودش فرو برد و بی 

*** 

 هام رو باز کردم.صورتم پخش شده بود به زور چشم با نوری که روی 

اش ام درست جلوی پنجرهی کلبه ای که تختاز پشت شیشه به محوطه

 بود خیره شدم. 

ها و این بازتاب نور رحمانه دست میکشید روی برفنور خورشید بی 

 سفید چشم آدم رو میزد.

به سمت از پشت پنجره فقط درخت بود و درخت. معلوم بود که پنجره 

 قسمت پشتی حیاط بود. 

های متوالی و به دنبالش صدای دفنه به چند لحظه بعد، صدای تقه

گوشم رسید که باعث شد چشم از محیطی که حتی دیدنش هم سرما 

 شد، بگیرم. رو به جای جای بدنم یادآور می

 بله؟ -
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 تونم بیام تو؟می  -

 دستی به سر و روم کشیدم و همزمان جوابش رو دادم: 

 آره.  -

ی زیبای دفنه،  از لی در نیمه باز نمایان شد. لبخند  در باز شد و چهره

 نمایی زد و گفت: دندان

 سالم، صبحت بخیر.   -

 ای گفتم: متقابالً لبخندی زدم و با صدای دو رگه

 صبح توام بخیر.  -

اس. اگه موافقی بیا با هم صبحونه بخوریم و خواستم بگم صبحونه آماده -

 بزنیم. بعد یکم حرف 

ام رو با کنجکاوی از جام بلند شدم. حرکت ناگهانیم دوباره تن خسته

 ای مچاله شده رو به دفنه گفتم: پناهگاه درد کرد. با قیافه 

 شه بگی سرویس بهداشتی کجاست؟ آره حتما، فقط می -

در رو کامل باز کرد و به در انتهای راهرو اشاره کرد. سری تکان دادم و  
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 شدم گفتم: ق خارج می طور که از اتاهمان

 یه آبی به سر و صورتم بزنم بیام باشه؟  -

سرش رو بال پایین تکان داد و ازم فاصله گرفت. به سمت در سرویس  

ای رنگ رو باز کردم و جلوی روشویی بهداشتی رفتم. در چوبی قهوه 

های ظریف کابینتی که سینک چینی سفید رنگ مزین با طرح

 دم.هایی صورتی بود، ایستاشکوفه

ای شکل به خودم نگاه کردم،  صورتم پر بود از جای توی آیینه دایره

زدم به خاطر برخورد های ریز اما نه خیلی عمیق حدس میخراش

 کردند. های ریزی باشه که دیشب به صورتم برخورد می شاخه

ام طراوتش رو از دست داده  تر از همیشه و چهرهتر و چربموهام آشفته 

و با استرس شیر آب رو باز کردم، صورتم رو مهمان چند  بود. با کالفگی 

 مشت آب ولرم کردم.

کابینت زیر روشویی رو باز کرد دنبال برس و کش بودم تا موهام رو  

ببندم. بعد از تکاپوی زیاد بالخره یک کش سیاه و برس کوچیک پیدا 

کردم، موهام رو شونه کردم و دم اسبی بستم بعد از شستن شونه و  



 

 

 WWW.98IA3.IR 597 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 ش سر جاش از سرویس بهداشتی خارج شدم. گذاشتن 

 داشتم. صدا بر می های با احتیاطم رو حدالمکان بی قدم

پله هستم تا اگه حرفی خواستم طوری باشه که نفهمن توی راهمی 

زدند بشنوم. حدسم درست بود هر دو نفرشون دور میز کوچک کنار  می 

ود نشسته بودند،   پله بروی در ورودی و زیر راهآشپزخانه که درست روبه 

 زنن؟ کمی ایستادم. پس چرا حرف نمی

 صدای مرد من رو به هول و وَل انداخت:

 جا.  تونی چیزی بفهمی، بیا اینجا ایستادن نمیبا اون -

ام زد.  از هم متعجب، هم خجالت زده.  مثل مجسمه سر جام خشک

 کجا فهمید؟!  

 ایین رفتم. ها رو پآرام پله -با حرص چشم روی هم فشردم. آرام

مرد پاشا نام، در حال خوردن صبحانه بود و دفنه هم سر میز نشسته بود  

رفت که با دیدن من زود کنارش گذاشت. به  اش ور میو داشت با گوشی 

ی چوبی بود و فقط  ای ست کلبه صندلی چوبی که با رنگ قهوه 

 اش رنگ کله غازی بود اشاره کرد:گاه و پشتینشیمن 
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 بیا بشین.  -

 رفتم و روی صندلی، رو به روی پاشا نشستم.  جلوتر 

ام کنه. چشمم به بشقابش افتاد که با  پاشا حتی سر بلند نکرد تا نگاه 

ها رو یک طرف بشقاب و سوسیس و گوجه و خیار وسواس خاصی زیتون

 رو طرف دیگه به صورت منظم چیده بود. 

اب مدت زمان کوتاهی که من پاشا رو زیر نظر گرفته بودم دفنه بشق

 هایی که روی میز بودند. سرامیکی جلوم رو پر کرده بود از انواع خوراکی

روم مواجه شدم. با ولع شروع کردم به بهبه خودم اومدم و با بشقاب پر رو

 تر از اونی بودم که آداب غذا خوردن رو کامل رعایت کنم.  خوردن، گشنه

باریک جلوش رو برداشت بعد از تموم کردن صبحانه،  پاشا استکان کمر 

 و به سمتم گرفت: 

 بگیر بخور.  -

تر از قبل نگاهم کرد و در آخر کمی مشکوک نگاهش کردم. جدی 

 خیز شد و لیوان رو توی بشقاب خالی جلوم گذاشت. نیم 
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 دوباره برگشت و صاف نشست. 

شک و تردید رو کنار گذاشتم اگه قرار بود بالیی سرم بیاد تا الن اومده  

 ای از چای خوش رنگ و لعاب نوشیدم. رو برداشتم و جرعه بود. استکان

 خب خانم آوید ایرانمنش، از خودت بگو.  -

ای که پاشا گفت کافی بود تا چایی بپره توی گلوم و به همین جمله

 افتم. سرفه کردن بی 

هرچی توی دهنم بود ریخت روی کف چوبی. به سرفه کردن افتاده بودم 

 کرد. رکتی نمی و جالب بود که دفنه هم هیچ ح

خیالی مشهودی نگاهم  هام به پاشایی که با بی بعد از تموم شدن سرفه

 گرفته پرسیدم:  -کرد چشم دوختم. گرفتهمی 

 دونی؟اسم من رو از کجا می  -

 تای ابروش بال پرید:

 پرسم تو جواب میدی.من می  -

 چاره ای جز قبول کردن نداشتم! 
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 باشه.   -

 روحش رو صاف کرد. بیای صدای با تک سرفه

 جایی؟ چرا این -

جایی که ام خواهد بود یا نه، اما از اوندونستم صادق بودن به نفع نمی

پرسید رو هایی که می زدم جواب سوالدونست، حدس می اسمم رو می

 دونه.هم می 

 برای کار. -

دونه کردم همه چیز رو میقدر کوتاه و مختصر. درسته که فکر می همین

 دونست نه جزییات. قط کلیات رو میاما شاید ف

 کار؟ توی این جنگل؟  -

 اخم ریزی کردم و بی پرواتر از چند لحظه قبل گفتم: 

 جا نیستم که بدونم این جنگل کجاست.  من فقط... من اصالً اهل این  -

حرفم رو نجوبده قورت دادم. میخواستم بگم فقط به خاطر موقعیت و 

م. نقاب جدیت روی صورت مرد  پول بود که توی این تله افتاده بود
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خوند، لرزه هایی که انگار کل وجودم رو میروم با خاکستری چشمروبه

 نداخت توی وجودم.می 

تر کمی خودش رو عقب   

کشید و تکیه داد به پشتی صندلی چوبیش، با لبخند نامحسوسی 

براندازم کرد. اخم کردم و نگاه منتظرم رو بهش دوختم. کمی سرش رو  

وار روی  اش رو دایرهسمت چپ خم کرد و در حالی که انگشت اشارهبه 

 کشید گفت: اش میی نازک استکان چاییلبه

 شه از ما یا از ما بوده یا... آد تو این جنگل یا می کسی که می   -

که نگاه  سرش رو بال گرفت و مستقیم نگاهم کرد. بدون این-

به لیوان جلوش ضربه  گیرش رو از روی صورتم براره با پشت دست  نفس 

افته و هزار تکه بشه و همزمان جمله اش  زد و باعث شد از روی میز بی 

 رو تکمیل کرد:

 یا خواهد مرد! -

الکی  -طوری الکیهام رو مشت کرده بودم، مگه فیلمه؟ همین دست  

 یکی رو بکشن؟
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 دفنه با مظلومیت گفت:   

 پاشا.   -

. از جاش بلند شد، به  نگاه تیز پاشا به دفنه حکم سکوت رو اجرا کرد 

ای رنگش رو سمت رخت آویز چوبی کنار در قدم برداشت. کت خز قهوه 

اومد شوخی داشته  کردم. به نظر نمیبه تن کشید. با دقت براندازش می 

روحش ترس رو به جان هرآدمی های مستحکمش و صورت بیباشه. قدم 

ود. صداش هره آفریده بانداخت انگار خدا این موجود رو برای دلمی 

 باعث شد به خودم بیام: 

کنند  من به یک نفر احتیاج داشتم و کی بهتر از کسی که همه فکر می  -

 مرده؟!

با گفتن همین حرف از کلبه   

خارج شد و در رو پشت سرش کوبید. همین که در بسته شد نفس  

هدف به کف چوبی زمین خیره شده  ام رو آزاد کردم. بی محبوس شده 

از چاله افتادم تو چاه یا بلعکس؟! حال چیکار باید بودم، خدایا الن  

 کردم؟! می 
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 ترسیدی؟ -

 سرم رو به طرفین تکان دادم و به سمتش چرخیدم:  

 اشهترس، مال یه لحظه -

تونستم عضالت کردم میاش داد. حال که دقت می کش و قوسی به بدن  

 ی صورتی طوسی رنگش ببینم. ورزشیش رو از زیر لباس دو تکه

ش مثل تو بودم ولی از من به تو نصیحت هرکاری میگن بکن،  منم اول -

 گه رو بکن.  یعنی هر کاری که پاشا می 

ازم انتظار داری به ساز آدمی برقصم که حتی بیست و چهار ساعتم  -

 شناسمش؟نیست می 

 ای جز این داری؟ چاره -

لعنتی!  کل ناتوانیم رو با همین جمله کوبید توی صورتم. با حرص 

هام رو روی هم فشردم،  راه در رو نداشتم. با این وضعیت جسمی چشم

 تونستم به فرار فکر کنم. حتی نمی 

به فرار فکر نکن! این جنگل مثل ماز هزارتوعه! اومدنش با خودته بیرون 
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 رفتن ازش فقط به دست افراد ماست. 

های سرامیکی روی میز رو روی هم گذاشت  با تموم شدن حرفش بشقاب 

طور تونست ذهنم رو که چهجاش بلند شد؛  و من متعجب از اینو از 

 هوا پرسیدم:بخونه از پشت سر بهش نگاه کردم. بی 

 پاشا باباته؟ -

خندید. همزمان که برگشت   

 ی وسایل روی میز رو برداشت گفت: و بقیه 

 برام کم از پدر نداره، اون نبود الن منم نبودم.  -

 تیز نگاهم کرد:  

قدری به گردنم حق داره که بخواد جونمم دو دستی تقدیمش  اون  -

 کنم. می 

این رو گفت و از میز فاصله   

های صبحانه.  گرفت. به سمت سینک رفت و شروع کرد به شستن ظرف 

لنگان رفتم کنارش ایستادم به کابینت   -از جام بلند شدم و لنگان

 ای رنگ تکیه زدم و دست به سینه نگاهش کردم.قهوه 
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ای سکوت بینمون  چد لحظه 

 داد.  جولن می

اش رو در نظر گرفته  نیم رخ  

بودم، دوبار تصویر دنیا توی ذهنم زنده شد. چشمم  روی گردن و  

 دستش  گرفتم پر از جای زخم بودن و یه سوختگی روی ساعدش.

 های بقیه نگاه کنی. قدر به زخم خوب نیست این  -

 هان؟  -

هم کرد. خجالت زده و شرمگین سرم رو به سمتم برگشت و با لبخند نگا

 پایین انداختم و گفتم: 

 شناسم. خوام. گفتم که خیلی شبیه یه نفر هستی که می معذرت می   -

 مثالً کی؟  -

 یکی که...  -

گفتم یکی  گفتم؟ میچی می  

 که فقط عکسشو دیدم؟ 
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 یکی که؟  -

 خیال،  خیلی مهم نیست. بی   -

ی سفید رنگ کنار هخوشبختانه پاپی نشد. شیر آب رو بست و با حول

 سینک شروع کرد به خشک کردن دست هاش. 

ی نامعلومم بپرسم که قبل از من  دهنم رو پر کردم تا راجبع آینده-

 گفت: 

 پرسی؟پس چرا نمی -

 هان؟  -

ی کنار پنجره  پیچید و زیر بازوم رو گرفت در حالی که به سمت شومینه  

 رفتیم با لحنی بامزه گفت: می 

که ما کی که چه بالیی قراره سرت بیاریم؟ اینپرسی از اینچرا نمی  -

 ام؟  تو قراره کی بشی؟ هستیم؟ پاشا کیه؟ من کی 

ی مبل  قبل از من گوشه  

ی بزرگش تکیه داد و منم مثل  راحتی سه نفره نشست و به دسته
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 ی مبل نشستم و در جوابش گفتم: خودش سمت دیگه

شم؛ و دیگه شم، فروخته نمی دونم برده نمیهر چی باشه حداقلش می   -

 لزم نیست بالیی سر خودم بیارم. 

قید و شرطی  با صراحت بی  

 پرسید: 

 خانواه ای نداری؟  -

 داشتم؟! لبخند محزونی زدم و بحث رو سر داد سمت پاشا: 

 دونه؟ پاشا به نظر ته توی زندگیم رو درآورده جواب این رو نمی  -

 مادر نزاده کسی که بتونه از زیر زبون پاشا حرف بکشه.   -

 اوه! در این حد؟حتی به توام نگفته؟ -

دونه یا نه، ولی فقط درمورد پاشا این رو دونم خودش میمن نمی  -

داشته باشه   تونم بهت بگم، مثل سنگه! شاید یه تیکه سنگ احساسمی 

 کنم. اما پاشا،  فکر نمی

 افتم. بینمش یاد گادفادر میوقتی می   -
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 اش رو به سمتم گرفت: بشکنی تو هوا زد و انگشت اشاره 

 خوره.دقیقاً، حتی عثمانم بدون تأیید پاشا آب نمی  -

 عثمان؟ -

تر کرد. انگار که ناخواسته اسمی رو به زبان آورده هاش رو با زبانلب

 باشه. 

 شناسی. تش همه رو میبه وق  -

کنم دفنه یه کاری بکن من...  جا برم؟! خواهش می من قرار نیست از این -

 جا بمونم. تونم اینمن نمی 

با حسرت از پنجره به بیرون  

 خیره شد و گفت:

 دست من نیست، محکوم شدی به زندگی جدید.   -

کرد. پاشایی که زیر آسمان رد نگاهش رو زدم داشت به پاشا نگاه می 

رفت.  پاشید راه می آرام روی زمین می  -های برف رو آراماهی که دانه سی

فهمید ام نمیخوندم. هر کی حسرت و عالقه رو به راحتی از نگاهش می 

ها رو تو این چند ماهی که با جهان بودم فهمیده  من خوب رنگ این نگاه 
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 بودم.

جهان،  یعنی همه چی تموم  

 ام؟!کنه من مردهشده بود؟ اونم فکر می 

*** 

بزرگ  ی مخروبه هیوسط  - 

.با ترس و لرز به اطرافم نگاه  شدیتر م  کی و تار کیتار طی بودم. مح

که از  یخراشوحشتناک و گوش ی ها  غ یتوام شد با ج  یکی. تارکردمیم

 هر سمت و سو به گوش 

شکستن   ی . صدا دندیرسی م -

که از هر  ی شدنش با خون قرمز ی و مساو یمیقد ی پنجره ها ی هاشه یش

 ترنی و سنگ  نیهام رو سنگ نفس  ختی ریم نیزم ی پنجره مثل آبشار رو

با وحشت شروع کردم به    ومدیخون کم کم به سمتم م ی کرد...جو

 در طول مخروبه...  هدفیب  دنی...دودنیدو

به نفس نفس افتاده بودم   -

 یعیما ی انگار که کور شده باشم...سرد نمیرو بب ییجا تونستم ینم گهید
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خون الن   ی جو دونستمیم  کردمیرو که تا زانوم بال اومده بود رو حس م

  یبزنم و کمک بخوام اما حت  غیج خواستمی...مکنه یرو پر م نجایا گهید

 بکشم...  ادیفر ردمک ی توانم سع نیصدام رو هم نداشتم.با آخر

حد  نیچشمام رو تا آخر  -

. سر جام صاف نشستم و  دمیممکن باز کردم نفس نفس زنان از خواب پر 

 ... دیباریبه اطراف نگاه کردم.عرق از سر و روم م

نامنظم قلبم و  تمیر -

 ی شد.لجون از رو  شم یکابوس چند لحظه پ ادآورینامنظمم  ی هانفس 

بودم و اتاق   دهیبرق کنار در رفتم ترس زیتخت بلند شدم...به سمت پر

 بود...   نهیمنبع نور داشت اونم شوم کیها تن

.با هر دیلرزی هنوز هم بدنم م  -

 من رو ببلعه.  خواستیکه م یخون ی جو  ی ادآوری

 برق رو زدم. دیکل -

 ؟ی دیدیباز هم کابوس م - -

و دستم   دمی کش ی بلند  نیه -
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 قلبم گذاشتم.  ی رو رو

به سمت پاشا برگشتم که   -

 ی خاکستر ی نشسته بود و با چشم ها  نهیکنار شوم  ی کنار مبل دو نفره 

 ... کردیترسناکش نگاهم م

پشت  واریدادم به د هیتک -

سر و صورتم حس    ی هام رو توکه ضربان رگ زدیم ی سرم. قلبم طور

 گفتم:  دهیبر  دهی.برکردمیم

  خوابم یم یقراره وقت  یتا ک- -

 ! ؟ یبال سرم باش لیمثل عزرائ شمیم  داریب ی وقت یول ینباش 

بدون توجه به نگاه دلخورم،  -

 کلیمبل گذاشت و از جاش بلند شد. ه ی دسته ی دو دستش رو رو

داد و  ی رو برا  ی که داشت هر گونه اجازه ا ی جد ی ا افهیو ق یورزش

 . گرفتیفرستادنش رو ازم م رونیکردن و ب دادیب

  اشی شلوار راحت بیج ی .دستش رو توستادیرو به روم ا -

  هیصورتش تک ی ابهت و غضب نامحسوس تو دنیگذاشت.ناخواسته با د
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مافوقش   ی که جلو ی .مقل سرباز ستادمیگرفتم و صاف جلوش ا واریاز د

 باشه.  ستادهیا

  مچهی حرکتم ن نیاز ا -

چشمام رو هدف قرار دادند.   م یرو لبش اومد. چشماش مستق ی لبخند

بود که  یآدم نی.پاشا اولکردیم  خیهاش مو به تنم س نگاهش و چشم

.ناخودآگاه ازش حساب  گرفت یچشماش نفسم رو م ی خاکستر ی گو

 ی تو زنهیدرست زل م  یبودم وقت  دهیچند روز خوب فهم نی. تو ابردمیم

 ی خوب گوش کن!وگرنه عواقبش پا ریخفه خون بگ  یعنی هامچشم

 خودته! 

 ؟ی دیدیم یچ -

 : دمیمتعجب پرس  -

 !؟یچ- -

به سمت   یسرش رو به کم -

 راست خم کرد.زود گفتم: 

 آهان!کابوس. - -
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 کرد:  زیچشم ر -

چند  نیکه در ا یِ چه کابوس- -

 رو بلند کرده؟ ادتیشب فر

آب دهانم رو قورت دادم.   -

که مثل بختک روم افتاده بود خالص بشم  ی امکالمه ن یاز ا  نکهیا ی برا

 زود گفتم: 

 . دونم ینم- -

تکان داد   نییسرش رو بال پا -

 گفت:  رفتیو به سمت تخت م  شدیکه ازم دورتر م یو در حال

  ی که دار ییکابوس ها  دیشا- -

 داشت.  یکه خواه یِجیمه  یخبر از زندگ

تخت نشست و  ی رو -

 گاه بدنش کرد.  هیعقبتر تک یهاش رو کمدست

 یلب تر کردم تا بپرسم از چ -

 ی مهر سکوت سکوت رو زد رو  اشره یکه دوباره نگاه خ زنهیحرف م
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گرفتم و با عجز  نیزم ی هام رو روتو گلوم. ناخواسته چشم ی هاحرف

 گفتم: 

لحظه فقط   هیبه خاطر خدا - -

 لحظه زل نزن بهم!   کی

 س گفت: تخ -

 ؟ یترسیچرا؟نکنه ازم م- -

که   ی! جواب دم؟آرهیترس یم -

 !خواستی فکر کردن هم نم یحت

به   یحس خوب چکسیه- -

 آدم اسلحه به دست و مرموز نداره.  کی

کرد و مشکوک  زیچشم ر -

 : دیپرس

 اسلحه؟ - -

 پشت کمرتِ. شهی. هم دمیخودم د-
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 و مرتبش رو نشانم داد: دی سف ی هابار دندان نیاول  ی و برا دیخند

 ! یستین حواسی ب کردمیکه فکر م  یدر حد نیآفر-

 بهتره.  ینه حواس پرت بگ حواسی ب-

 باشه. با سر به کنار تخت اشاره کرد: دهیکه نشن انگار

 . ن یبش  ایب-

 دهیبدن ورز  گاههیازم گرفت. به سمت جلو خم شد آرنجش رو تک چشم

 اش کرد و ادامه داد: 

.خودت  ی مرد کنند یکه همه فکر م ستین  بیگفتنش برات عج-

 نه؟  یدونست یم

 گفتم:  محزون

 .زدمیحدس م-

و بعد هم   ییبا دا یو مدت ی هم خانواده ندار رانیدر ا دمی آنطور که فهم-

.قبال هم به تو گفتم،  ی رو ندار ی...عمال کسی کرد یدوست پسرت زندگ

 ایاز ما بشه و  یکی ا یاز ما باشه، دیبا ا یمحوطه  نیا ی اتو ادیکه م  یکس
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 با خودته.   می...تصمرهیبم

 تته پته گفتم:  با

 ن؟ یهست  یشمام قاچاقچ-

 م کرد: چشم نگاه  ی گوشه  با

 . یبدون  ستیلزم ن-

 از جاش بلند بشه که زود گفتم:  خواست

قرار  یوقت ادیاز دستم بر نم ی اگه بدونمم کار یحت  یدونیخودت م-

 ! رونیبرم ب نجایزنده از ا ستین

 تعجب نگاهم کرد و گفت:  با

 ؟ ی مردن رو انتخاب کرد یعنی-

بدونم اگه بخوام از شما باشم  خوامی نه نه! منظورم اون نبود! فقط م -

 .شهی م  یسرنوشتم چ

 لبش بال رفت...  سوک

 بچه جان؟!  یسرنوشتت رو بدون یتونیم  یکنیفکر م-
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  ادیباهاش کلکل کنم فر  خواستیدلم م  یلیهم فشردم.خ ی رو رو هاملب

بودم نگاه   ستادهیکه ا ییبه جا یآقا بزرگ! اما وقت  یبزنم بچه خودت

 انجام بدم!  تونمیکه م ِیکار نیمسخره تر دم یدی م کردمیم

.منتظر جواب بودم.اما انگار حال زدندیصورتش دو دو م ی رو هامچشم

سوالم رو نداشت به جاش از جاش بلند شد  حال ها قصد پاسخ دادن به 

 گفت:  رفتیکه به سمت در م یو در حال

شد.   یخواه ی گریفرد د دیجد یزندگ نینگران سرنوشتت نباش.تو ا-

 . دی با سرنوشت هم جنگ  یحت یدر زندگ  دیکه با یفهمیم

 هیرو هد یکیبرق رو زد و تار  دیجمالتش بودم که کل  یحال حالج در

 گفت:   بستیکه در رو م یرفت و در حال رونیداد به اتاق.از اتاق ب

 نگران نباش تا صبح به اتاقت نخواهم اومد.-

*** 

 تا شنا!   ۵۰ضربه!...ضربه!...ضربه...!  -

 به شنا رفتن.  میشروع کرد یسوتش رو به صدا در آورد و همگ 

به  می نیو از نوک ب  خوردندیدرشت عرق از صر و صورتم سر م  قطرات
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کل سالن رو  کردیپاشا که داشت غر غر م ادیفر ی .صداافتادندی م  نیزم

رو  ی چند ماه ترک نی !خوب تو اگه یم  یچ دمیفهمیم گه یبرداشته بود.د

 داده بود! ادمی

 . د یها رو شروع کن تی .ضربه به مد یبلند ش-

  تیبه ضربه زدن به م  میبا طرف مقابلش دو تا شد و شروع کرد هرکس

 ها. 

 شده بودند.  ترفیپا هام جون نداشتند! ضرباتم ضع گهید

غضب   ادیام و به دنبالش فردو کتف نی پاشا ما ب  ی پا ی ضربه  دیشد درد

 : دیچیآلودش تو سرم پ 

تا شنا و دوباره   ستی! ب ست یچه وضع ضربه زدنِ صنم؟قابل قبول ن نیا-

 ! عیاز اول ضرباتت رو بزن.سر

سوت  ی صدا دنیچیفرسا با پ طاقت ی هانیساعت تمر ک یاز حدود  بعد

بزرگ عمارت که به عنوان    نیزم ریز طیمح ی رنگ پاشا تو یمشک

  نیزم ی و شرط خودم رو رو  دیق یهمون جا ب  شد،یباشگاه استفاده م 

 . دمیانداختم و دراز کش
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 ی بلند شدن برا ی نا ی.دهانم تلخِ تلخ شده بود...اما حت زدمینفس م   نفس

از من   یکمهم دست  هیآب رو هم نداشتم.بق یخوردن جرعه ا

 افتاده بودند.  نیزم ی نداشتند.همه مثل جنازه رو

 عصابم رژه رفت...  ی رو  یپاشا دوباره مثل ناقوس گوش خراش ی صدا

 دست من؟ ریقرارِ بشن ز  تیخاصیمشت تنبل ب  هی-

کالمش   ریکه جلوش بود زد.با تحق ی ا پسر بخت برگشته  ی به پا ی لگد

 . ی اومدم سرباز کردمیاحساس م ی.هرزگاهکردیم وونمونید

از دست لگد پاش در امان بمونم زود سر جام  نکهیا ی برا

 ود تا بهم برسه. مونده ب ی نشستم.خوشبختانه چند نفر

 من گرفت و گفت:   ی رو رو نگاهش

 !ی روزت بود گند زد نیامروز بدتر-

 بزنمش!  خوردیبلند بشم تا م شدی.کاش م دمییسایهم م ی رو رو فکم

  دیببخش" ی جمله   هیخودم خاموش کردم و با   ی تمام خشمم رو تو یول

 دادم. صلهیف  هیبه قض  "قربان
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بچه ها   ی غر زدن از محوطه خارج شد.همهمه و ناله  قهیاز چند دق بعد

.بدون توجه بهشون از جام بلند شدم.به سمت کردیگوش آسمون رو کر م

 یمفرط یخستگ رغمی خارج شدم.عل نیتمر  ی پله ها رفتم و از محوطه

دوتا  یکیبدنم پله ها رو  ی جا  ی جا ی انداخت بود رو هیکه سا

 ی طبقه  یسالن فرع ی به کتابخانه که  ییو بال  بلند ی .پله هادمیپریم

بود   یبزرگ  نیزم ری.زمیکردیم نیکه توش تمر  یی. جاشدندیدوم ختم م

بزرگ  ی از سر دسته ها ی کی ن،ینصف عمارت عثمان چِت ریز قایکه دق

 .گهید زیقاچاق انواع و اقسام مواد،آدم،وهزاران چ

 ی.در چوبدمیمانده همزمان پر  یباق یدوپله ی و از رو   دمیچیپاگرد پ از

 و بازش کردم. دمیرو به عقب کش

بود که  ی بزرگ و بلند یچوب ی کتابخانه یمتر جلوتر ، قسمت پشت  مین

 ی. به عبارتشد یشدنش م  دهیدر قرار داشت و مانع د ی جلو  ی واریمثل د

پاشا ، فرد  ی هاکه جز شاگرد کردیبدل م یمخف ی جا  کیرو به  نجایا

 نیا ی تو ییجا نیکه همچ دونستیو نه م  ادینه اجازه داشت ب ی اگهید

 وجود داره. دشتعمارت درن

متر وجود داشت که   میبه عرض ن ی وارید یچوب  ی کتابخانه  کنار
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 ریکه ز یلیتا ر میزدیرمز رو م دی روش نصب شده بود. با ی دستگاه

کتابخانه رو به حالت    یو اندک ادیخانه قرار داشت، به حرکت در بکتاب

 ی طبقه   یو وارد سالن فرع م یقسمت خارج بش نیو از ا ارهیمورب در ب

 . می دوم عمارت بش

اش سبز شد.کتابخانه با و رمز رو زدم.صفحه ستادمیدستگاه ا ی جلو

 رونیبه صدا در اومد.از پشت کتابخونه خودم رو ب یخراشگوش ی صدا

 شدم.  یو وارد سالن فرع دمیکش

خانه رو به عقب  داخل کتاب ی هااز کتاب یکی دیبسته شدن در با ی برا

 تر رفتم. عقب   یخانه.چند قدم. با صاف شدن کتاب دادمی فشار م

بزرگ از راهرو جدا  یا شهیدر ش کی که توش قرار داشتم با  یقسمت

 . شدیپاشا استفاده م  ی به اصطالح مطالعه  ی قسمت برا نی. و ادشیم

و  یدوش حساب  هیو وارد راهرو شدم. دلم  دمیبه سر و گردنم کش یدست

 . خواستی م قیخواب عم هیبعدش 

اتاقم شدم. اتاق کوچک ته راهرو.وارد اتاق شدم و بدون توجه به  یراه

تخت انداختم.   ی با صورت خودم رو رو دیچکیکه از سر و روم م یکثافت 
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لب  ری.صورتم از درد جمع شد زدیکش ری با سرد شدن بدنم وسط کتفم ت

 گفتم: 

 بکپم! ستیاز دردش شبم قرار ن ی زد ن یخدا ازت نگذره پاشا! همچ-

رو جزم کردم تا از جام بلند شم! دستام رو دو طرف بدنم گذاشتم   عزمم

 ام رو از تخت جدا کردم.و تن کوفته 

 ام، در اتاق زده شد.جدا کردن خودم از تخت تک نفره  ی تکامو در

 تو؟ امی ب  تونمیصنم؟ م -

 به بدنم داد و گفتم:  ی و قوس کش

 آره!-

 نیسالن تمر ی بنفش رنگم رو که تو ی دفنه اومد تو. حولهباز شد و  در

 جا گذاشته بودم رو به سمتم پرتاب کرد. رو هوا گرفتمش و گرفتم: 

 رفته بود.   ادمیدمت گرم! -

 . تهی شگیکار هم-

که  ی و بر عکس روش نشست. طور  دی مطالعه رو کش زی پشت م   یصندل
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  یپشت ی لبه ی هاش رو رو جلوش باشه.دست  یصندل یقسمت پشت

 ش جا داد. دست ی رو رو فشینح ی گذاشت و چونه  یصندل

 ... دهی د  دیجد ی که عثمان خوابا دمیفهمیم کردینگاهم م  ی اونطور یوقت

بود که  سیخ ی رو از تنم جدا کردم.به قدر میحرکت لباس ورزش کی با

 انگار از تشت آب خارج شده! 

انحنا   نییکه به سمت پا یاتاق.دفنه با دهان  ی انزجار انداختمش گوشه  با

 کرده بود نگاهم کرد و گفت:  دایپ

 چه وضعشه؟ ببر بنداز تو حموم خودت بشورش! نیچندش! ا-

سابق رو   ی بلند گهیکه د ییموها ی انگشتانم رو لبه ل  یحوصلگی ب  با

 نداشتند فرو بردم و گفتم: 

 داده بهمون! نیبه جون تو نباشه به جون خودم پاشا مثل سگ تمر-

 !اسشهیکار هم نکهیا-

 ؟ ی عثمان بد دیخبر از خواب جد  نجایا ی اومد شال یا رهیخ-

 و گفت:  دیخند 
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 ! ایگرفت ادی-

 اس! حاصل شش ماه تجربه-

 نه شصت سالِ!  ایشش ماه انگار شش سالِ  گهیجور م هی-

حمامم رو بر   ی سمت کمد قدم برداشتم و همونطور که حوله  به

 گفتم:  داشتمیم

 دمی شد شصت سال شا دمیشد شش سال، شا دی.شادونهیچه م یکس-

 سپارنیکه عثمان و پاشا بهمون م  ییکارا نی!با اگهیشد شش ساعت د

 .میازنده  یتا ک  ستیمعلوم ن

مرد  هیبا  رانیا ی موندیداره! خوب بود م جانیه مونی جاش زندگبه -

  کلتیه نیبغلت؟؟الن بب دادنیدو تاام بچه م ی کردیازدواج م لویب یس

! تنت سالمت  یداره مثل چ جانی! شغلت هگریج ی !ورزشکارته یف  تهیف

 ! زهیریروحت شاداب پولم که از سر و رو مون م

 زدم...:  ی پوزخند

 اش جونم کف دستمه ها! تو هر لحظه یگ یکه م یجانیه نیا-
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 فوت کرد: رونیرو ب  نفسش

! دختر جون نه یحسابت با کرام الکاتب یزن یحرفا م نیپاشا بشنوه از ا-

زده   خیکه چند ماه قبل کنار جاده  یزن یحرف م ی دیمثل آو ی الن دار

خودت رو از اول  دیبا نجایا  ی پا تو بذار می! مگه نگفت میکرد داشیپ

  نی! صنم! پاشا ایمرد! تو صنم دی! آوی ستیاون آدم ن  گهیتو د ؟ی بساز

 هیازت   خوادیسنگ و بت! اون م شهی م  شیداده چون معن بهتاسمو 

 سنگ بسازه! 

 . م یهمون بش خوادیم یعن ی دهیبهمون م یمگه هر اسم-

 جاش بلند شد و به سمت در رفت:  از

 که ازمون انتظارش رو داره. ِیزیچ  نیاول دهیکه بهمون م یهر اسم-

 گفت:  د یبره با تاک رونیب نکهیرو باز کرد اما قبل از ا در

 هیباهامون راجب   خوادیشام باش.عثمان م زیسر م  گهیساعت د کیتا -

 مسئله مهم حرف بزنه. 

ذهنم مرور  ی هاش رو تو رو گفت و از اتاق خارج شد. حرف نیا

  دیواقعا با یعن ی...ستادم،صنم یکنار پنجره ا ی قد نهییآ ی کردم...صنم...جلو 
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  نیفقط هم می حداقل تا الن که زندگ ؟ یبت سنگ کیبه   شدمیم لیتبد

 رو ازم خواسته.سفت و سخت بودن!سنگ بودن! 

*** 

. نگاهم به ساعت بود دم یچیگرفتم و حوله رو دور موهام پ یکوتاه دوش

 وقت داشتم.   ی ساعت می هنوز ن

که   ییموها دنینشستم و شروع کردم به سشوار کش شی آرا  زیم ی جلو

 ی نمونده بود.پوزخند  شیاز بلند یچیو ه  دی رسیبه زور تا سر شانه ام م

 نمونده.  یچیه گهید  دیزدم!به قول دفنه،از اون آو

،  دمیجد  تیتر بودم. هو یالنم راض ی. اما ته تهش از زندگ دمیکش یآه

. درسته در ازاش  خواستمیکه م ی زیداشتن هر چ اریمرفه بودن و در اخت

و  ر یبود که توش فقط تحق  یجونم کف دستم بود اما بازم بهتر از زندگ

 .شدی م  بمیترحم نص

رو  شمی جاش دادم. لوازم آرا زیم ی کشو  ی رو خاموش کردم و تو سشوار

  ی رو رو شدیکه شامل خط چشم و رژ لب م یمیمال شیبرداشتم و آرا

 یصورتم جا دادم. پاشا کامال با صراحت اعالم کرده بود که حالت روح
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 . م یآراسته باش دیبا شهیهم  ستیمون مهم ن

روشنم   یآب لیرنگ و شلوار مام استا یمشک شرتیجام بلند شدم و ت از

بال زدم و اسلحه ام رو پشت کمربندم   یرو کم شرتمی.تدمیرو پوش

قابل  ی زی چیعمارت ه نیزدم تو ا نییرو پا شرتیگذاشتم و دوباره ت

ام  هی به ثان  رمیاگه تاخ ی. حتششونیپ  رفتمیم دیبا گهینبود! د   ینی شبیپ

 ! شدیم وانهید اشاپ  دیکشیم

 ی انداخت. تا الن برا یوحشتناک پاشا لرز به جونم م  ی ها هیاز تنب ترس

رو که بهش   یمدت افراد بدبخت نیتو ا یبود ول وفتادهیخودم اتفاق ن

  یاصال مفهوم هیو توج ریپاشا تاخ ی بودم. برا دهیمحکوم شده بودن رو د

 و تا عملکرد بود...  نی ا ی حکم ها برا نینداشتن و بدتر

اتاقم خارج شدم. کل طول سالن بال رو دوان دوان به سمت پله ها   از

از  یاصل ی جاها ری. هنوز هم به غموندی رفتم. عمارت عثمان مثل قصر م

هستند   یفقط افراد کم گفت ی قسمت هاش خبر نداشتم.دفنه م ی  ه یبق

 جاها خبر دارن. نیکه از ا

داشت   نیمز ریز لوتیپ هیدونستم،ی که من م  ییعثمان تا جا عمارت

که پاشا   ی افراد معدود  ی برا ی و بدنساز یاعم از رزم یها نیتمر  ی برا
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ها توش   گاردیسالن که اکثر باد ی .قسمت ورود کردیخودش انتخابشون م

و پر زرق و برق به چشم   یمتیق ی ایو از بدو ورود اش زدندیپرسه م

مثل غذا خوردن   ییکارها ی روزمره و برا یبود که زندگ   یخوردند،مکانیم

حق نداشت   ی دیفرد جد چی. اصول هشد یازش استفاده م یو  مهمون

 دوم. ی پاش رو بذاره طبقه 

کتاب  ی برا یکی.  شدیم ی ادیز یفرع  ی دوم شامل سالن ها ی  طبقه

عثمان گرانقدر و  نیافراد همکار با هم ی ها یدورهم ی برا  یکیخوندن. 

که پاشا    ی بود بلند و شامل اتاق افراد ییطبقه راهرو نیا ه یبق

 . کردیانتخابشون م

هم    یسوم ی . طبقه شهیها ختم نم نجایعثمان به ا ی طبقات خونه   اما

اونجا حضور داشته باشند.   تونستندیوجود داشت که فقط پاشا و عثمان م

  نییها اون هم پا گاردیو چهار ساعت شبانه روز توسط باد ستیتمام ب

اتاق نگهبان ها پنجاه   ی تو ییها  نیو دورب شدیراهپله محافظت م

 سالن سوم بودند.  نیهم ی درصدشون برا

رفتم.   نییپاگرد آخر سرعتم رو کمتر کرم و با آرامش از سه پله پا تو

مجلل که به شکل فرشته   ی کوب ها واریطبقه فقط با د نیا ط یشبها مح
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 زاریب  ادی. عثمان از نور زشدیبه دست داشتند روشنم م  یبودند و مشعل

 . دونستمیرو خوب م نیبود حداقل ا

بزرگ وسط   زیم ی گرفتم . خدمتکار ها رو شیرو پ ی سالن غذاخور راه

  ی رو ی نقره ا ی بودن.ظرف ها دهیچ ی ز یسالن  رو به صورت وسوسه انگ

شده بود رو ساطع    دهی نور کم اطراف رو که رو شون پاش  یحت زیم

 عمارت حد و مرز نداشت.   نیا یی.تجمل گراکردندیم

 کی بودم اگه  نیداخل ظرف دلم ضعف رفت. اما مطم ی غذا ها دنید با

بدو ام تا پاشا دلش خنک  ریدل س کیبعدش  دیغذا بخورم با ریدل س

 بشه! 

 شد.   دایدفنه پ ی سر و کله  یاز پاشا و عثمان نبود.ول ی خبر هنوز

 سالم! سالم -

و نشست. من هم سر جام  دیمن رو عقب کش یصندل ی رو به رو یصندل

داد و با ذوق نهفته در صداش به  هی تک زینشستم. آرنج هاش رو به م

 گفت:  یفارس

 ! میقراره بکن  کاریو چ هیذوق مرگم بدونم نقشه چ یلیخ-
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 بال انداختم و گفتم:  ی شانه ا  یالیخیب  با

!)به ظرف مرغ جلوم رمیمیم  یاز گشنگ برا من که فعال مهم غذاس!دارم-

 خوشگل و خوشمزه باشه؟!   نقدریا تونه یآخه!چطور م نشی ناخنک زدم(بب

 که گفت:  دمیخند ز یپوکرش ر ی  افهیق دنیرو بال گرفتم و با د سرم

 !شه؟یزهرمار!آدم عاشق غذا هم م-

 اون آدم منم! من!  شهیبله که م -

  کیکه نزد دی پاشا به کف پارکت به گوشم رس ی برخورد کفش ها ی صدا

. زود خودم رو جمع و جور کردم و با ورودش هر دو شدیتر م کیو  نزد

 . م یسر جامون صاف نشست

  زیم ی رو که کنار صندل  فیکه رد یصندل نیتر شد و اول کینزد  زیم به

دفنه نشست.   ی از من رو به رو یصندل کی ی و با فاصله  دیبود رو کش

صورت خسته  ی گذاشت و دست هاش رو جلو زیم ی آرنج هاش رو رو 

 اش در هم گره کرد.

  رهیصورت پاشا خ یدفنه و چشمان سبز رنگ خمارش رو  ی رایگ نگاه 

 شهی هم گذاشته بود. هم ی چشم هاش رو رو  یبود. اما پاشا با خستگ
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 بود.متفکر! نطوریهم

. ناخواسته بازدمم رو  دیبه گوشم رس  یدختران جوان ی قهقه  ی صدا

 لب گفتم:  ریفوت کردم و ز رونیکالفه به ب 

 شد!  داشونیساحره ها پ نیباز ا-

نگاه کردم که چند لحظه بعد   ی رو در کاسه چرخوندم و به ورود  چشمام

بودمشون وارد سالن شدند و به   دهیکه قبال ند ی دیعثمان و دو دختر جد

  یحرکت کردند.هر دو نفر قد بلند بودند و خوش فرم هرزگاه زیسمت م

و تمام  کشهیهم سرک م نگیصنعت مدل  ی عثمان تو  کردمیاحساس م

زدم.سر تا پاش رو از    ی .پوزخنداره یاز اونجا م خوادیم هرو ک ییدختر ها

مسن با   ی ها.مرددم و دستگاه  نیا ی همه  ی نظر گذروندم. سر کرده 

جوان پسندانه   پیاز اضافه وزنش.با ت یناش  ی کوتاه و شکم بر آمده  ی قد

ها و شلوار ها  ی . انواع و اقسام هودشدمیهر بار متعجب تر م زدیکه م ی ا

با   یبار اون هم به خاطر همراه کیلباس هاش رو فقط  تاق ها.ا شرتیو ت

مد روز!  ی شاد!لباس ها ی مملو از رنگ ها یبودم.اتاق بزرگ دهیدفنه د

  دهید بینج ی مسن رو با لباس ها یکه تمام عمرم مرد ها یمن ی برا

لباس  نیسن و سال با ا نیبا ا ی رمردیخنده دار بود که پ یبودم کم
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زده بودم فقط به  نیذهنم تخم ی براش تو که  ی. البته سننمی بب ی ها

براقش بودند  که طمع  یآب ی اطراف چشم ها ی و چروک ها نیخاطر چ

 ی. کسکردندیم انینما  ی ا نندهیهر ب ی برا یو هوس وجودش رو به راحت

رو برگزار   یمجلل ی هر ماه جشن ها  گذشت ینم یخوشگذران چیکه از ه

همه شناس شده بود. من مونده ام عثمان چطور با   ی برا گهیو د کردیم

خبره   انقدر در کارش چکهیازش م ی که فساد و هوس باز یزندگ نیا

 است! 

مثل پاشا رو داره  یمعلومه چون کس  ی پاسخ خودم رو با جمله  خودم

 دادم.  

از دختر ها  یکینشست.  زیاش سر م یشگ یهم ی جا ی با قدم ها  عثمان

و شرارت حرکاتش آشکار بود.با  یی. پر روستادیدفنه ا یکنار صندل

 گفت:  یگستاخ

 . نمیبش نجایا خوامی برو اونور من م -

 به صورت دختر نگاه کرد.  ریدفنه بال رفت و با حالت تحق ی ابرو  ی تا کی

کرد و با اخم  ی دوباره جمله اش رو تکرار کرد. دفنه دندان قروچه ا  دختر
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هر   وفتهیراه ب  یحساب ی دعوا  هیبه پاشا نگاه کرد. با ذوق منتظر بودم 

به صد بود! انگشتام رو در هم قفل   کیچند با وجود پاشا احتمالش 

 یشون بلند شد با لبخند کج  کیریت  کیریت ی کردم و قوس دادم صدا

تازه کاره وگرنه  دمی. فهمزیم ی رو دیبار کوب نینگاه کردم که ا رودختره 

 .دادیکار رو هم به خودش نم نیجرت ا 

دفنه و دختر   ن یشرورانه چشمانش رو ب یحرف  چیه  یب عثمان

دعواست اما تفاوتت  کی .مطمعن بودم اون هم مثل من منتظر گردوندیم

نشستن و  ی بود که من وسط دعوا بودم اما اون گوشه ا نیمن با اون ا

 .دادیم حینظاره گر بودن رو ترج

نظاره   یینمایس  لمیف کی ی  نندهی به سمت پاشا اومد.مثل ب گهید دختر

 دو تا دختر بخت برگشته بودم. نیگر ا

بزنه پاشا به شدت از   یسمت پاشا تا خواست دهان باز کنه و حرف دختر

افتاد.دست تنومندش در  نیزم ی رو  یکه صندل ی جاش بلند شد طور

  نیفک دخترک نشست و محکم گرفتش.  هم  ی رو  هیعرض چند ثان

 وا داشت. ستادنیحرکتش من و دفنه رو به ا

لوند کنار دفنه هم با بهت و ترس به پاشا و دوست نگون بختش   دختر
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 :دیلب غر ری. پاشا زکردینگاه م

.گم  کنمیگرنت رو خرد م نمتیساختمان بب  نیکه تو ا ی بعد ی دفعه -

 شو! 

تعادلش رو از  چارهیبه سمت عقب هلش داد. دختر ب ی حرکت کوتاه  با

که برق   یشد. با تن و بدن لرزان و چمشمان  نیدست داد و نقش زم

اش رو از   یو استخوان  فیبدن نح دیتو شون د شدیم یاشک رو به راحت 

و منتظر نگاهش کرد. اما  دیکند سرش به سمت عثمان چرخ نیزم

اش و دست به چانه با   یسلطنت  یچوب یصندل ی عثمان لم داده بود رو

از ثانبه هر دو دختر از سالن   ی . در کسر کردیمشاجره نگاه م نیلذت به ا

 عثمان فضا رو پر کرد: هی کر ی خنده  ی رفتند. صدا رونیب

 !ی ایپاشا! با دخترام راه نم ی اشتهام رو باز کرد-

تا روش بشسنه  کرد یرو بلند م نیزم ی رو ی همانطور که صندل پاشا

 داد: یجواب کوتاه

 حد خودش رو بدونه. دیبا یهر کس-

 .غذا سرد شد! د ینی !خب دخترا شما هم بشح ی:صحعثمان
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. عثمان با ولع مینشست   یصندل ی رو نهی حرفش با طمان نیگفتن ا با

 . دی کش زیم یرو ی خودش رو به سمت غذا ها

  جاتیسبز یمرغ کم نهیبشقاب دفنه رو گرفت و براش چند تکه س پاشا

  نیب  یدونستم چ یپاشا بود. نم یشگی. عادت همختیو سس قارچ ر

از  یول ستیمور ن یتوجه ها ب نیداشتم ا نی قی. گذرهیپاشا و دفنه م 

. نگاهش رنگ دهیربطه نم کیپاشا هرگز تن به  دونستمیهم م  یطرف

حد  یکه مهر نگاهش به پاشا ب  ی خالف دفنه ا رنداشت. سرد سرد بود ب

 هیتنها توج یول کردیتوجه ام رو جلب م شهیکه هم ی ز یو مرز بود . چ

 کردنش توسط پاشا بود.  ا ینجات پ  ت،یمحب نیا ی دفنه برا

 ؟ ی خور یچرا غذا نم-

.به سمتش برگشتم که  دیکش رونیپاشا بود که من رو از هپروت ب ی صدا

 زود جوابش رو دادم:  کردیمنتظر نگاهم م 

 منتظر شما بودم.   دیببخش-

 ی دآلشوبه  کردمیم یکه هر بار سع  ینگاهش رو از چشمان  نکهیا بدون

ام دراز کرد   یدستش رو به سمت بشقاب خال رهینکنن بگ دادیدرونم رو ب



 

 

 WWW.98IA3.IR 636 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

.بشقاب رو گذاشت جلوم و من با تعجب نگاهش ختیو برام سوپ ر

 توجه به تعجبم مشغول خوردن غذاش شد.  یکردم. ب

توسط خدمتکار ها هر سه  زیم ی رو لیاز شام و جمع شدن وسا بعد

افکار  ی که عثمان برامون در نظر گرفته بود.تو میبود  ی تیمنتظر مامور

دلم خدا خدا   ی بودم. تو  تیو به فکر مامور خوردمیخودم غوطه م

کردن  کیمجبور به شل  یبار هم مثل دو سه کار قبل نیکه ا کردمیم

رو صدا  شی نباشم.بالخره عثمان دهان باز ککرد و هامون محافظ خص

 زد:

 . نجایا ایهامون!ب -

 پدیخونه. با آ ی ها گاردیباد ی . سر دسته یکلیپسر عرب تبار و ه هامون

 هر کداممون گذاشت.  ی ها رو جلو پدیدستش داخل شد. آ ی تو ی ها

 هیمشهور ترک ی ها گریاز باز  یکیکه عکس  پدیآ ی روشن رو ی صفحه  به

 !م؟یرو بکش نیا  خواستیبار م  نینگاه کردم. نکنه ا دادیرو نشان م

 . که لب تر کرد:مینگاهش کرد منتظر

انفجار  هیدر حد  ستین ادیقرض داره بهمون. ز کم یبوراک تاش.-
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 از خونه هاش. یک ی ی تو کیکوچ

بار و شرورانه   طنتیش  ی و با لبخند دیذوق دست هاش رو به هم کوب  با

 گفت: 

خواهد داد. فقط قبلش   حی کنم!پاشا بهتون توض شیتراژد کمی خوامیم-

 .باهاش حرف دارم. شش یپ میریم

راه خروج از  دیکشیم  ازهیکه خم یرخوت از جاش بلند شد و در حال با

 گرفت:  شی سالن رو پ

 دخترا. ر ی.شب بخگهی اش رو پاشا م ه یبق-

...با انزجار شدیتک تک جمالتش نفرت تو وجودم شعله ور م دنیشن با

نگاه کردم که حال  پاشا   زیقناسش گرفتم و به  سر م کلیچشم از ه

 . کردیدستش نگاه م  ی تو پدیبود و با دقت به آ ستادهیاونجا ا

جا خوش   زیم ی خم شد. دست هاش رو یگذاشت. کم ز یم ی رو رو پدیآ

 شدند. اول رو کرد به دفنه:  تنومندش  کلیگاه ه هیکردند و تک

چند تا سگ.و چند تا  هی گاردی. چند تا بادست یخونه خاص ن ت یامن-

ها رو  ن ی.قبل ورود عثمان به خونه روند هک شدن دوربی تی امن نیدورب
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 چک کن.

 از دفنه به من نگاه کرد:  بعد

نخواهد بود . زن سابق   ی. خونه خال ی ایانفجار خونه همراه من م ی تو تو-

 اون خونه هستن. ی و به اش هم تو

  گرفتمیکه از چشماش م یرغم حس اضطراب یبچه عل ی کلمه   دنیشن با

با   شدیم ی عاجزانه نگاهش کردم. حق اعتراض نداشتم. اعتراضم مساو

که کشتن انسان براشون  ی مرگم. اون هم به دست افراد دیو شا هیتنب

 مثل کشتن پشه بود! 

مشت کرده بودم و همانطور به پاشا زل زده بودم  زیم ی رو رو دستم

 هینگاهم چ یمعن  دونهیم  دونستمی . مکرد یمتقابال اون هم به من نگاه م

بگه. عادت نداشت افرادش   ی زیچ تونستیبه خاطر وجود هامون نم یول

 جمله رو زمزمه کرد: کیخرد کنه. فقط  هیبق شیرو پ

 دستور دستور! -

*** 

ذهنم به شدت با خودم   ی گذاشتم تو زیم ی رو بلند کردم و رو پام
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 آدم بکشم؟ رفتمیداشتم م یجد ی جد یعنی . رفتمیکلنجار م

 و گره زدم دم یبوت ام رو محکم بال کش  بند

 دارم!  جانیه یلیخ ی وااا -

کمک دست قاتل  نکهیبزرگ من دارم از ا ی هم فشردم. خدا ی رو چشم

 ! نی دفنه رو بب نیاونوقت ا کنم یخودم رو سرزنش م  شمیها م

برداشتم و به سمتش برگشتم. بر خالف من که لباس  زیم ی رو از رو پام

زده بود و  پیخودش ت ی بود دفنه برا یهام سر تا پا اسپرت و راحت

 کرده بود.   شتریرو ب شی مادرزاد تیجذاب

لش  شرتیت کیاسلش و  دیشلوار سف  ای یاسمنیو  دیساقدار سف  یکتون 

 کمر شلوارش. ریکه گذاشته بود ز 

 بسته بود.  یبلندش رو دم اسب ی موها

 نشن!   یهام خون ی خدا کنه کتون-

سرش  ی اش قفل کر. با حالت زار نهیس  ی دستش رو بال آورد و جلو دو

 رو بال گرفت و گفت: 
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چقد خوشگلن لطفا لطفا نذار  ینی بیخوب و مهربون کفشامو م  ی خدا-

 . نی اکشن بکشه!آم ی کار به جاها

کرد.سرم رو به سمت راست    یلبم نقاش ی رو رو یهاش لبخند کوچک ادا

 خم کردم و با همون لبخند نگاهش کردم و گفتم:

 باشه؟!  پتیمواظب ت ی خوایاز خدا م ی واقعا دار -

کرد رو به   یرو ط نمونی ب ی د قدم فاصله کرد و چن نییرو بال پا سرش

  یبا لودگ یتناسب  چی که ه  یو دست هام رو گرفت و با لحن ستادیروم ا

 : دی چند لحه قبلش نداشت پرس

 تو چت شده؟! -

عذاب وجدان دارهخ مثل  گفتمیهم فشار دادم. اگه م ی هام رو رو لب

مخالفش  !سرم رو به سمت نداخت یراه م الیواو خورهیخوره روحم رو م

 .دادی شب رو نشوان م ی بایز  ی ایگرفتم و به پنجره چشم دوختم که در

 لب گفتم:  ریز

 استرس دارم.  کمی ستین  یخاص زیچ-

 نیا یهست از وقت  تیزیچ هی دونم یباهام راحت باش صنم!من که م-
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 .ی همش تو فکر  دهی رو شن  تیمامور

باز   شی مثل چند وقت پ  خواست یفرستادم. چقدر دلم م رونیرو ب  نفسم

هم  ی از مخمصه نجاتم  بده.چشم رو یناج کیو مثل  ادیهم جهان ب 

 فشردم:

.  وفتهیب  یامشب قراره چه اتفاق نکهیدل نگرانم. از ا کمی گفتم که فقط -

 استرس دارم. 

 . دهیات استرس رو نشون نم افهیق -

وصل کرده باشند.زود  یکیجمله انگار که بهم شوک الکتر نیا دنیشن با

بود و دست هاش  ستادهیدرگاه در اتاق ا ی که تو دمیبه سمت پاشا چرخ

 . دیکاویما رو م نانهیزب یشلوارش فرو کرده بود. ت ی ها بیج ی رو تو

 رونیدفنه ب ی قدم به سمتمون برداشت . زود دستم رو از دستها چند

 .  ستادمیا ستهیا یمافوقش صاف م دنیکه موقع د  ی و مثل سرباز دمیکش

  ی تو شرتیت ی اهی. نگاهم هنوز به رو به رو بود به سستادی و جلوم ا اومد

 ستبرش رو پوشونده بودند.   ی ها نهی س ی تنش که رو

. هنوز هم ترسوند ی نگاهش من رو م   رمینداشتم سرم رو بال بگ جرعت
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 کی ذهنم مثل  ی و با ابهت مردانه اش تو کردیم تمینگاهش اذ ی سرد

 کرد.  یان یبزنه دفنه پا در م یحرف نکهیبود.قبل از ا یحام

 . می ومدیم  میداشت-

 جواب داد:  رهینگاهش رو ازم بگ  نکهیباشه بدون ا دهیکه نشن انگار

 آماده اس عثمان منتظرته. نتونی.ماشرونیبرو بتو -

اش   ینا منظم دفنه خبر از نگران ی بود اما نفس ها  نییپا سرم

 از اتاق خارج شد و من موندم و پاشا.  یحرف  چی .بدون هدادیم

 بالخره لب تر کرد:  نکهیصدا گذشت تا ا ی ب نطوریهم ی لحظه ا چند

 .هیچ شیتشو نیا لی.نگام کن و بگو دل ریسرتو بال بگ -

به جلو رو حفظ کردم اما در   ممیدهانم رو قورت دادم. نگاه مستق آب

 جواب سوالش گفتم: 

 ندارم آقا. یشیتشو-

قدم به عقب برداشت و خم شد صورتش رو مقابل صورتم   کی

 گرفت.موشکافانه نگاهم کرد. شوکه شدم که گفت: 
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. خوبه فهمم یرنگ داره. و منم خوب رنگ ها رو م یهر نگاه  ی دونیم-

 خوب.

 قفل کرد: نهیس ی و دست هاش رو جلو ستادیتر ا صاف

نجات  ی که در تقال  یذهنت افتاده...ذهن  ی وجدانت مثل بختک رو-

 جسمته.

بدون گفتن!سرم  ی شدن ها دهیفهم نینکردم. عادت داشتم به ا یتعجب

 دی هم فشار دادم. نبا ی رو ت یانداختم.دندان هام رو با عصبان نییرو پا

انداز شد. شمرده شمرده با   نیطن  طیمح ی .دوباره صداش تودیفهمیم

 تحکم من رو مخاطب قرار داد: 

 بزرگتر لزمه.   ی  جهینت کی ی کارها برا  یانجام بعض-

 !رمی زبونم رو بگ  ی نتونستم جلو گهید

داشته  تونهیم  یبزرگ ی  جهیبچه چه نت کی زن باردار و  کیکشتن -

 !رن؟یبم دیکرده چرا زن و بچه اش با ی کار هیباشه؟!طرف خودش 

. نگاه سردش رو به کردمینگاهش م  زیبار بدون ترس بدون استرس ت نیا

 گفت:   یچشمهام دوخت با مکث کوتاه
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 جواب داشته باشن.  ستیاز سوالت قرار ن یلیکه خ ی شد ی باز هی وارد -

 گفت:  شدیکه از اتاق خارج م ینیگرد کرد و ح عقب

 باش.  اطیتو ح گهید قهیتا ده دق-

*** 

تک  یصندل نی. آخرکردیشب در جاده حرکت م  یکی تار ی تو نی ماش

نشستن انتخاب کرده بودم. سرم رو به   ی ون رو برا ی نفره در گوشه 

جاده که  یکیداده بودم و به تار هیباز تک مهین ی سرد پنجره  ی  شهیش

شده   رهیخ شدندی روشن م  ی بلند ی ها ربرقیت ییبا روشنا یهرزگاه

گونه هام   ی رو دیکشیدست نوازشش رو م  یانبودم.باد خنک شب تابست

  شتریو ب  دمشیرنگش رو گرفتم بهه عقب کش یمشک ی خم شدم دسته  

 ی مو ها ی هم گذاشتم باد ل به ل  ی بازش کردم. با لذت چشمام رو رو 

  ی دستم رو برا ی تو یاسلحه  ی .سردکردیو آرومم م دی چرخیکوتاهم م

 چند لحظه فراموش کردم.

  بیرو از ج  ی گوش یوادارم کرد چشم باز کنم. به سخت   میگوش ی  برهیو

از طرف   یامکی. اعالن پدمیکش رونیام ب ی مشک  بیشلوار شش ج یپشت
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صفحه زدم و بازش  ی کرده بود. انگشتم رو رودفنه صفحه و روشن 

 : دیلب هام کش ی رو رو  ی زیاش لبخند ر امیپ دنیکردم.د

 !  ؟یوستیپ یبه ملکوت اعل ای ؟ی زنده ا-

 کردم: پیتا  ی زود

 ن؟یدی .رسده ینه هنوز اجلم نرس-

و   دندیکه رس دادینشان م  نیو ا ومدین یرو ارسال کردم اما جواب امیپ

 وقت جواب دادن نداره. 

 ی به صفحه  ی ادیرو بال گرفتم و به پاشا نگاه کردم که با دقت ز سرم

ها باشند   نیهکر دورب دادمیکه احتمال م ی دو پسر  ی پا  ی لپ تاپ رو

 . کردینگاه م

برقها و  ریاز ت ی خبر گهیشد. د یخاک  ریلحظه بعد راننده وارد مس چند

محض کل محوطه رو پوشونده بود و فقط   یکینور چراغ هاشون نبود. تار

 انداخته بود.  نیزم ی نور ماه بود که نورش رو رو 

 دای رو پ ریمس یکیتار نیا ی طور تو چاره یب  ی سوال بود که راننده  برام

  الیاس و ی پ یهم وجود نداشت که با ج ینترنتی!؟وسط برهوت اکردیم



 

 

 WWW.98IA3.IR 646 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 کنه.  دایرو پ

سمت  د یچی.راننده پستاد یاز حرکت ا ن یفکر ها بوم که ماش  نیهم ی تو

 پاشا و گغت: 

 . میدیرس-

 تکان داد و به هکرها گفت:  ی سر پاشا

 . ن یکارتون رو تمام کن  دیبا ن ی.تا پنج من یدست بجنبون -

 ون رو باز کرد و ما رو مخابطب قرار داد:  در

.ماسک م یبر ادهیپ قهیده دق  دی.تا خونه بانیاسلحه هاتون رو چک کن-

 . ن یایو دنبالم ب نیهاتون رو بزن

 می رو گذاشت  مونمی سیکوچک ب ی ها یحرفش ، همه مون گوش ع یمط

و بدون فوت وقت از   میرنگمون رو زد یمشک ی هاگوشمون، ماسک ی تو

 .میشد  اده یپ نی ماش

ام رو پشت کمربندم جا دادم.پاشا رو دنبال کردم که جلوتر از  اسلحه

 . داشتی قدم بر م یکیتار ی تو
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 ی محوطه هی ی تو دمیفهمی بود که به کمکش م ی ماه تنها منبع نور نور

احاطه  دهیسر به فلک کش ییجلوتر با درخت ها یکه کم می هست یخاک

 شده. 

که با درخت   میشد  یو وارد قسمت میرفت  رونیب یخاک ی محوطه  از

 کوچکش رو روشن کرد.  ی قوه شده بود. پاشا چراغ ده یپوش

ما   ی قدم ها ریله شدن شاخ و برگ ها ز ی شب رو فقط صدا آرامش

 . شکستی م

پنهان شد و با عالمت دست بهمون اشاره  ی پشت درخت تنومند پاشا

 . م یکرد که ما هم پنهان بش

 شد.  یمخف ییو هر کس در جا میهم فاصله گرفت  از

 شدم.  یسرخس بزرگ مخف  ی بوته   پشت

رو بود. خانه درست در  نیو ماش  یخاک کیبار ریمس کیبه رو مون  رو

با نور   اطشیکه ح  ییالی و ی قرار داشت.خونه ا یخاک ریمس نیکنار ا

 ی روشن شده بود.خانه  اطیکوتاه ح واریکنار د ی دار فلز هیپا ی چراغ ها

که قسمت   دیفهم  شد یم یدقت به راحت ینبود. با کم یچندان مجلل
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 . می نی بیم خونه رو  یپشت

 انداخت. نی گوشم طن ی پاشا تو ی صدا

 . میوارد خونه بش میفرصت دار  قهیها هک شدن پنج دق  نیدورب-

تمام شدن جمله اش برق کل خانه قطع شد. فرو رفتن خانه در  با

بلند    ییشروع.اول پاشا و به دنبالش ما با قدم ها یعنی ما  ی برا یکیتار

 . میکه دور تا دور خونه بود رسوند یپشت واری خودمون رو به د

بود سرش رو بال  ستادهیزدم. پاشا کنارم ا هیتک یسرد سنگ وارید به

نه چندان بلند نگاه کرد.زود دستش رو قالب کرد و  واریگرفت و به د

 گفت: 

قسمت اگه قفل بود  نیکن. در آشپزخونه ا دایبپر برو خونه زنِ رو پ-

 بازش کن. 

و  دمیبال کش واریدستش گذاشتم و خودم رو از د ی پام رو رو بالفاصله

 .اطیح ی تو دمیپر

 رو پر کرده بود. اطیها ح گاردیباد یهمهمه  ی صدا

رو که حدس  یرنگ د یفوت وقت به سمت خونه نگاه کردم.در سف  بدون
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کردم. به سمتش رفتم و   دای رو پ گفتیباشه که پاشا م ی همون در  زدمیم

 قفل بود!  یکردم. لعنت  نییرو بال پا رهیدستگ

 .دند یپریم  نییپا واریاز د یکی یکیهم داشتند   ه یبق

. زانو زدم و شروع کردم به ور رفتن با  دمی کش رونیب بمیرو از ج چاقوم

 . ی قفل در لعنت

کردم و  شتریسرم حس کردم.سرعت دست هام رو ب ی پاشا رو بال  وجود

 باز شد.  یکوتاه کیت ی بالخره در با صدا 

 آشپزخونه شدم.   وارد

 . دی تابیاز درگاه در به داخل م یف یضع نور

حرف زدن دو نفر اومد که باعث شد زود پشت کانتر  ی دنبالش صدا به

وارد آشپزخونه   یک  نم یخم شدم تا بب  یبشم.کم میوسط آشپزخونه قا

رو نگه   شی دستش گوش کیکه در   یدر حال یسال تپل انیشده.زن م 

و رو  ریرو ز نتی داشت کشو کاب گهینورش با دست د ریداشته بود و ز

 :کردی غرولند م  کردیم

 قوه؟چراغ نیکجاست ا-
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کنم اما   دایاز خدمتکار گرفتم. اطراف رو نگاه کردم تا پاشا رو پ چشم

 ازش نبود.  ی اثر

 آشپزخونه باز مونده بود.  در

 ی قوه باز آشپزخونه توجه خدمتکار رو جلب کرده بود. با مکث چراغ در

  ی رو ی گذاشت.دستش رو به سمت چاقو نت یکاب ی شده اش رو رو دایپ

 : دمیدلم نال  ی برد و برش داشت.تو  نتی کاب

 طرف!  نیا ایکار رو نکن! ن نیا-

.به سمت در قدم برداشت.زود کردیم دیرو کرد که نبا ی همون کار  قایدق

شدم. اومد و  یکانتر مخف گهیسمت د دنش یجهتم رو عوض کردم. تا رس

 سرش رو به سمت جلو خم کرد. یکم  ستادیبا فاصله از درگاه در ا یکم

  ادیاز جام بلند شدم و خودم رو پشت سرش رسوندم تا به خودش ب فرز

بزرگش رو  ی به سرش وارد کردم که جثه  ی اسلحه ام ،ضربه ا ی با دسته 

 کرد.  ن ینقش زم

 !انتظار نداشتم! نیآفر-

قلبم گذاشتم و با اخم به پاشا نگاه کردم که پشت سرم  ی رو رو دستم
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 : دمیبود.پچ پچ کنان پرس  ستادهیا

 ؟ ی ا بودتو کج-

 .خچالیپشت -

 داخل و در رو بست.  دیتوجه به من خم شد و جثه زن رو کش بدون

 . چاره یدهن زن ب ی برداشت و چپوند تو نت یکاب  یاز رو یدستمال

  ت یدستاش رو ببنده با عصبان کردیم یسع گهید  ی که با پارچه  یحال در

 : دیبهم توپ 

 کن! طبقه بالس!  دایبرو زنِ رو پ-

 برا اتالف نمونده بود.اسلحه به دست  یخودم اومدم. وقت به

  ی که رو ینور چند شمع ی از آشپزخانه برون رفتم.به واسطه  اطیاحت با

از شمع ها رو  یکی. نم ی جلوم رو بب تونستمیبود م ی کنسول کنار ورود

 برداشتم و از پله ها بال رفتم. 

 اطی اسلحه از ح کیشل ی بودم که صدا ستادهیطبقه بال ا ی راهرو ی تو

 اومد.
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با شکم بر آمده   یاز اتاق ها باز شد و زن جوان  یکیلحظه بعد در  چند

 اومد. رونیرو به سمتم گرفته بود ب شیکه نور فلش گوش 

 خشکش زد. دنمید با

 لب زمزمه کردم: ریز

 ! ی لعنت-

پشت  . زود دستم رو خوند و رفت تو اتاق و در رو از دمیسمتش دو به

 قفل کرد. 

 صدام رو بالتر بردم: ی! کمی !لعنتدمی در کوب ی رو رو مشتم

 مجبورم خودم بازش کنم.  ایدرو باز کن -

 لرزان زن اومد:  ی .به دنبالش صدادیبچه به گوشم رس  ی  هیگر ی صدا

 ! یبرو گم شو عوض -

قفل در گذاشتم  ی اش رو رو و لوله دمیکش رونیام رو بناچار اسلحه به

و در باز شد به   دمیبا در فاصله داره.ماشه رو کش دادیبچه نشون م ی صدا

به در زدم و بازش کردم.وارد اتاق  ی اومد.لگد غیج ی دنبالش صدا
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 تونستم یشدم.در همان لحظه برق ها دوباره وصل شدند.حال بهتر م 

 . نمیاطرافم رو بب

 .میبود ستادهیا یاتاق نسبتا بزرگ وسط

رو به سمتم گرفته   ییبود و با دستان لرزان چاقو ستادهیابل ام امق زن

 بود.   دهیلباس مادرش رو چسب هیکوچکش با گر ی بود.دختر بچه

  سیرو از بچه گرفتم و به سمت زن دادم که صورتش از اشک خ نگاهم 

 شده بود. 

 بال تر بردم و گفتم:  یرو کم دستام

 بچه ات... ی برا  یممکنه اتفاق ی بشم.باردار ریباهات درگ خوامینم-

هاش دادم. دست یحرفم تموم بشه به سمتم هجوم آورد.جا خال نذاشت

.مچش رو گرفتم و خم کردم چاقو از دادیتو هوا تکان م انهیرو ناش

رو برگردوندم و دستش رو  فشی.تن نحچوندمیدستش افتاد دستش رو پ

پشت گردنش رو گرفتم.  ام از  گهیگذاشتم پشت کمرش و با دست د

زانو هاش  ی خوابوندم که باعث شد رو وشپام رو پشت زان ی ضربه 

 زدم:  ادیو داد راه انداخته بود.با خشم فر غیو ج کردی.تقال م وفتهیب
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 ! ر یخفه خون بگ-

 ی از بال به دختربچه  کردمیرو کنار پام حس م یف ی ضع ی ها ضربه

 داشت از مادرش دفاع کنه نگاه کردم.  یکه سع یکیکوچ

خودش رو رسوند   عیسر تیوضع دنی.با ددیپاشا از راه رس نیهمان ح در

 کنار تخت برد. یزن رو گرفت. به سمت صندل ی و بازو

به سمت دختربچه برگشتم که پام رو  م،یکه توش بود ی تیاز وضع کالفه

 به مشت و لگد گرفته بود.سرش داد زدم: 

 ! گهیمامانت د  شیگم شو پ -

نداشتم   ی اما چاره ا اوردیکرد چشمان اشکبارش قلبم رو به درد م مکث

 ! دیفهمیکاش م

 رو آورد وسط اتاق. یبست و کشان گشان صندل   یزن رو به صندل پاشا

 :کردیو التماس م زدیزار م زن

چقدر پول   ن؟دزد؟هریهست   یشما ک نی نداشته باش  مونی تو رو خدا کار-

 ! کنمیخواهش م م ی زنده بمون نیفقط...فقط بذار دمی بهتون م نیبخوا
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  ستادهی ا ی.اما پاشا مثل رباتکردمی با ترحم نگاهش م سوختیبراش م دلم

 . زدیبه عثمان زنگ م  شیبود و داشت با گوش

دورتر از   یکه کم ی زیم ی رو رو یبرقرار شد. پاشا گوش ی ر یتصو تماس

  نهیدست به س یصندل  گهیقرار داشت، گذاشت، و اومد سمت د  یصندل

 .ستادیا

. چند کردیم ییخودنما یصفحه گوش ی منحوس عثمان رو ی  افهیق

بسته  یگرفت که اون هم به صندل  ی رو به سمت مرد  ی لحظه بعد گوش 

 بودند.  ستادهیعثمان سمت چپ و راستش ا گاردیشده بود و دو باد

کر  ی عربده ها ی افتاد صدا یگوش  ی که چشمش به صفحه  نیهم

و عثمان رو به باد فحش گرفته  گفتیم  راهیاش بلند شد. بد و بکننده 

 عثمان بود. ی آزاردهنده ی بود اما تنها ثمره اش خنده ها

 دوست نداشتم.  صحنه ها رو اصال نیا دنید

ترس رو متحمل   نیا د یبا یچ ی برا دونستی نم یکه حت یطرف زن کی

 مثل عثمان در افتاده بود...  یکه با آدم خطرناک ی مرد  گهیبشه طرف د

بار راه التماس رو  نیکه از عربده هاش به نفس نفس افتاده بود ا مرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 656 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 اشتباه کرده...  گفتیو مدام م زدیگرفته بود زار م شیپ

 حرف ها بود.  نیتر از ا رحمی عثمان ب اما

  ی رو ی رو به سمت خودش گرفت و با لبخند کج یگوش نیدورب عثمان

 صورتش شرورانه دم زد:

 سرش پاشا! ی اسلحه رو بذار رو-

درهم و  ی به پاشا نگاه کردم که سگرمه ها دیگرد شدند با ترد چشمام

 ی جد  خواستیبود.نکنه م یگوش ی غضبناکش به صفحه   ی چشم ها

 نیزن باردار رو بکشه؟!به خودم تشر زدم!خب از اولم قرار بر ا کی ی جد

  تونستمی !اما هنوزم نمره یمیزن م نیانفجار قطعا ا ی بود النم نشه تو

 حد نامرد باشه...  نیدر ا اتصور کنم پاش

حرف عثمان، دست برد سمت  عیکه پاشا مط  دمید  ی کمال ناباور با

 ی تفنگ رو صاف رو ی و لوله رونیب  دشیحرکت کش  کیاش.با اسلحه

 گذاشت.  انیزن گر ی  قهی شق

 یعنی.کردیم  ین یام سنگ نهیس ی حبس شد.قلبم تو امنه یس  ی تو نفس

 ! کردم؟یکار م ییهاآدم نیهمچ ی خوار شده بودم که برا نقدریا
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و به عثمان  زدیمرد رو بلند کرد که زار م ی حرکت پاشا دوباره صدا نیا

 .کردیالتماس م

  نیزم ی چشمم به دختر بچه افتاد که از حال رفته بود و رو نیب نیا در

 افتاده بود. توان حرکت نداشتم. 

 گفت:  اشهیکر ی عثمان با خنده  بالخره

 دو،...  ک،یپاشا!-

از   ریو آژ کیشل ی خواست کلمه سه رو بگه که صدا  یمکث کوتاه با

 اومد.  اطیسمت ح

 .دید  شدیرو م اطیبود و تا ته ح اطیکه رو به ح دمیسمت پنجره دو به

بترسم.نفسم رو  ایحال بشم خوش دونستمی نم یچراغ قرمز و آب دنید با

 فرستادم.  رونیب  یبا آسودگ

 رو به پاشا گفتم:  دمیچرخ

 !نجانیا هاس یپل-

 . رفتندیبال م واری نگاه کردم. افراد داشتن از د نییبه سمت پا دوباره
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که   دیکه زن رو بسته بود کوب  یصندل هیبه پا ی لگد  تیبا عصبان  پاشا

 زد: ادیرو کرد به من و فر وفتهیب  نیزم ی باعث شد رو

 عجله کن. -

 یکه به سمت خروج ین یجلوتر از من از اتاق خارج شد.ح خودش

  یرو برداشتم.بدون اندک زیم ی رو یدستم رو دراز کردم و گوش دمیدو ی م

باز شدن  ی رفتم.صدا ن ییتعلل از اتاق خارج شدم پله ها رو به سرعت پا

ترم رفتن از خونه عجول رونیب ی ها برا سی خانه توسط پل ی در ورود

 کرد.

  ستادهی ا واریرفتم. پاشا لب د رونیکه اومده بودم از خونه ب  یهمان راه از

 گفت:  ی اکنترل شده  ی دستش رو قالب کرد و با تن صدا دنمیبود با د

 . نی ! خودتو برسون به ماشعیبپر سر عیسر-

دستش  ی پا رو دمینبود. با تمام توان به سمتش دو زیوقت جا فوت

 . وارید گهیسمت د دمی.پر دمیگذاشتم و خودم رو بال کش

که پاشا  ی زیجنگل بودند طبق چ ی در حال رفتن به محوطه  ه یبق

و فقط خودتون رو  نی نباش   چکسیوقت منتظر ه چیآموزش داده بود.ه
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 . دیبه محل امن برسون

 که پاشا رو تنها بذارم.  خواستمینم یعنی تونستمیمن نم اما

 ینفس راحت وارید  ی لبه ی هاش رودست  دنیرو بال گرفتم با د سرم

 کنارم.  دیو پر دیخودش رو بال کش هیاز ثان ی .در کسر دمیکش

که به سمت جنگل   یدستان تنومندش گرفت و در حال ی رو تو دستم

 : دیبهم توپ میدیدو ی م

 ن؟ یمگه نگفتم برو سمت ماش -

 با عصبانیت گفتم:

 وقت گیر آوردی؟  -

 کنم! توبیخت می  -

 ذاشتم. به درک! حقت بود تنهات می  -

 ذاشتی. می باید تنهام   -

 که بمیری؟ -

 ها به تو نیومده! این حرف -
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 پشیمونم، برگردم عقب در میرم!  -

کدوممون قصد کوتاه اومدن نداشتیم. با رسیدن به ماشین خودم رو   هیچ

پرت کردم توش و به دنبالم پاشا اومد و به راننده گفت که هر چه 

 تر مکان رو ترک کنه.سریع

ثیف بودن کف ماشین توجه کنم  که به کزدم. بدون ایننفس می  -نفس

 خودم رو ولو کردم روش.

پاشا دست به سینه بالی سرم ایستاد.از پایین به بال، به صورتش که زیر 

 درخشید نگاه کردم.نور کم چراغ کوچک سقف ون می

دونستم آرامشی بود قبل یه مثل اجل معلق بود! با لحنی که خوب می

 در میاورد گفت: طوفان مهیب در حالی که ماسکش رو 

 که به درک، هوم؟ -

 چشم روی هم فشردم و زیر لب گفتم: 

 ی توبیخم.من آماده  -

هام  خودم رو جمع و جور کردم و نشستم. زانوهام رو جمع کردم و دست
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 رو دورشون حلقه کردم. نگاه منتظرم رو از پایین به بال بهش دوختم. 

کسی نیست که  دونستم پاشاکردند. می بقیه با کنجکاوی نگاهمون می 

رسیدیم خونه که می ها خرد کنه اما حسابم بعد از اینمن رو جلوی اون

 با کرام الکاتبین بود.

 کنارم زانو زد؛ مستقیم نگاهم کرد و با لحن دستوری گفت: 

 بینم! مفهومه؟اولین و آخرین بارِی که سرپیچی می  -

 فتم: شنیدم گسرم رو پایین انداختم. با صدایی که خودم به زور می 

 بله.  -

 نشنیدم صدات رو. -

 بلندتر از قبل گفتم: 

 بله!  -

 خوبه. -

 بلند شد و خودش رو روی صندلی کنار هاکان انداخت، زیر لب گفت: 

 بمب رو جای درستی گذاشتی؟  -
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 شه.هام رو تیز کردم تا ببینم سرنوشت اون زن بدبخت چی می گوش

 خواین منفجرش کنین؟ هاکان: آره، می 

شه، پای پلیس بیاد وسط دولت فجر میهم من  منفجرش کنم پلیس  -

کشه. فعال غیرفعالش بکن یکم بگذره یکی رو امون نمی دستش رو از یقه

 بفرست درش بیاره. 

این یعنی کنسل! توی دلم خدا رو شکر کردم که اون زن رو نجات داد  

هرچند که تا حال چند نفری رو ناخواسته مهمان گلوله کرده بودم اما 

ها رذلی بودند که با مردنشون حس لذت به  آدم همشون قاچاقچی و 

 شد. وجودم تزریق می

 های ریز پاشا به پام به خودم اومدم با اخم گفت: با ضربه 

 خودت رو جمع و جور کن.  -

 باشه.  -

شدم ماسکم رو از روی صورتم بر داشتم و همزمان که از جام بلند می 

 نفسی تازه کردم.

روی اولین صندلی خالی نشستم. سرم رو عقب دادم و به پشتی صندلی  
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 تکیه کردم، چشم روی هم گذاشتم. 

 هام میومدن. افکار پریشانم از هر سو جلوی چشم

تا کی قرار بود به قول دفنه زندگیم انقدر هیجان دار باشه؟ تهش چی 

 جا باشم. کردم که الن اینشد؟ یک سال قبل تصورش رو هم نمی می 

هایی که با ورود به شرکت زانیار توی دل و ذهنم جوانه زدند.  چه خیال

هام رو روی هم فشردم. حتی اگه یک روز از عمرم هم  با عصبانیت دندان

 کنم! باقی بمونه یه گلوله توی مغز زانیار حروم می

*** 

-تیریکانگشتانم رو درون هم قفل کردم و به جلو خم کردم. صدای 

ی رو به روم نگاه کردم مداد رو از  شون بلند شد. با نفرت به جزوهتیریک

ی آموزش زبانی روی میز برداشتم و روع کردم به خوندن متن جزوه

کرد! هر چقدر که توی حرف ام می ترکی.  کاری که به شدت خسته 

 زدم.د و نوشتنش گند می عکردم توی قوازدنش روز به روز پیشرفت می 

اعتی درگیر نوشتن حروف و تمرین تلفظشون بودم که گوشیم یک س

زنگ خورد. از خدا خواسته از جام بلند شدم و کش و قوسی به بدنم  



 

 

 WWW.98IA3.IR 664 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 دادم. به سمت تلفن رفتم که تماس دفنه رو به تصویر کشیده بود.

 انگشتم رو روی صفحه کشیدم و گوشی رو گذاشتم روی بلندگو: 

 بله؟ -

 بیرون؟  خوای از اون آلونک بیای نمی -

ی کوچک روی میز گوشی رو روی میز گذاشتم و در حالی که با شانه 

 کردم گفتم: موهای کوتاهم رو شانه می 

طور. امروز روز استراحته، فردا هم روز استراحته، پس فردا هم همین -

خداروشکر سر عثمان خوب خلوته! من هم دارم از این الطاف الهی بهره  

 برم.می 

شناسی؟ فوقش یک روز  عثمان رو نمیخواب دیدی خیر باشه.  -

ریزی یا در حال عشق و اش یا در حال برنامه استراحت داشته باشه بقیه 

 حال. 

 مکث کردم و با حالت زاری گفتم:

 بازم مهمونی؟! اوف!  -
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اس. در حقیقت این عزیزم در نظر من و تو این یه مهمونی ساده  -

 ها برای شناسوندن خودشه! مهمونی 

 توی کشو میزم و پرسیدم: شونه رو پرت کردم 

 میشه من تو همین آلونکم بمونم؟  -

من رو وارد سیاست نکن هر حرفی هست مستقیم میری پیش پاشا! در   -

 ضمن این مهمونی از اون خفن طوراشه! سر یه برج صد طبقه. 

دیم که اگه تو چه فرقی داره کجا باشه وقتی کارهایی رو انجام می -

 دادیم؟ ی شد انجام مزیرزمین هم برگزار می

رفتی آدم کنی تو؟ خوب بود هرشب می اه چرا ذوق آدم رو کور می  -

 دادی؟ کشتی بوی خون می می 

کشتم؟ حرفش من رو به فکر فرو برد. کشتن آدم، بوی خون؟ آدم می

واقعا به یک آدم کش بدل شده بودم؟! من که تا حال کسی رو نکشته  

 بودم، شاید هم کشته بودم... 

 الو؟ صنم؟!  -
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 خودم اومدم و زود جوابش رو دادم: به 

 آماده شو بریم برای خرید.  -

 بسم اهلل! جن زده شدی؟ -

خواستم یک ثانیه هم این حقیقت  به سرعت از جام بلند شدم حتی نمی

 ای بشم!بینم تا یک آدم کش حرفهرو قبول کنم که دارم آموزش می

گم می آره! نه... یعنی... اه دفنه مگه خودت عاشق خرید نبودی الن -

پاشو بریم میگی جن زده شدم؟ آماده شو دم در منتظرتم، با ماشین تو 

 میریم. 

تماس رو قطع کردم. به سمت کمدم قدم برداشتم و بازش کردم؛ تاپ 

مشکی رنگ بندی رو به همراه رویه ی حریر به رنگ زرد پوشیدم. 

های مشکی رنگ تیپ  ام رو هم به تن کشیدم و با کتونی شلوارک جین

ام رو تکمیل کردم. گوشیم رو توی جیبم گذاشتم و از اتاق ستانی تاب

 خارج شدم. 

خودم رو به حیاط بزرگ رسوندم طبق معمول خبری از دفنه نبود و این  

 حالها باید منتظر بمونم.  -داد حال نشون می 
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ها هام سرعت بخشیدم و به سمت ته حیاط که پارکینگ ماشین به قدم 

ر ایستاده بود با دیدنم در رو باز کرد و وارد بود دویدم. نگهبان دم د

 پارکینگ شدم. 

توی پارکینگ فقط  پنج ماشین پارک شده بود. خوشبختانه یا متاسفانه  

ها برای عثمان عالقه ای به ماشین ها نشون نمیداد و دو تای این ماشین 

 ی عثمان. پاشا و دفنه بودند و سه تای دیگه برای استفاده 

باز کردن در از روش پریدم روی صندلی کمک راننده.   جلوتر رفتم. بدون

 گوشیم رو وصل سیستم ماشین کردم و آهنگی رو پلی کردم:

بردم که بالخره سر و کردم و لذت میبا لذت داشتم آهنگ گوش می 

ی دفنه پیدا شد. در ماشین رو باز کرد و نشستم پشت فرمون. بوی کله

شه حسابی شیک و پیک کرده ادکلنش تو هوا پیچیده بود و مثل همی

 بود.

عینک ریبنش رو به چشم زده بود و رز قرمزش صورت زیباش رو چشم 

 کرد.نواز می 

استارت ماشین رو زد و نیم نگاهی بهم انداخت. ماشین رو از پارکینگ 
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 خارج کرد و در همان حین گفت: 

رسی  نمیاز تو داشبورد یه عینک بردار بزن! تو چرا هیچ وقت به خودت  -

 آخه دختر؟! 

 پوزخندی زدم:

کنم تو داری از آرایش و کوفت و زهرمار برام من به زور دارم زندگی می  -

 زنی؟حرف می 

نفسش رو بیرون فوت کرد. سایبان جلوش رو پایین داد و با دلسوزی 

 گفت: 

طوری کنی؟ دیگه باید قبول کنی که کی هستی و  تا کی قراره این -

کشی اما نه پاشا نه عثمان اصال ونم چی می دکجایی! من دوستتم و می 

فهمی چی شوخی ندارن. برای اونا یا باید سفید باشی یا سیاه، می 

 میگم؟

زنه توی مغزم و آره... دست خودم نیست هرزگاهی انگار صاعقه می -

 ای که زیاد دور نیست میاد جلوی چشمم... تصویر گذشته 

زودتر جمع و جور کن   دونم چیا سرت اومده اما بهت میگم کهمن نمی  -
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 خودت رو.

دونستم حق با اونه اما مثل ناخدایی بودم که سرم رو تکان دادم. می 

 قایقش وسط یه اقیانوس بزرگ گم شده. 

بعد از نیم ساعت عالفی توی ترافیک سنگین شهر بالخره جلوی بوتیک 

 لباس و کفشی بودیم که اکثرا خریدهای دفنه از اونجا بود.

توی خیابون پارک کردیم. عینک آفتابی دفنه رو از داشبورد ماشین رو 

 برداشتم و به چشم زدم و از ماشین پیاده شدیم. 

ی بوتیک با دیدن ی بزرگ و شیک و پیک شدیم. فروشنده وارد مغازه

هاش برق زد. زو اومد و با لبخندی بزرگ شروع کرد به خوش دفنه چشم

های این پیرمرد مخاطب حرفآمد گویی. ناگفته نماند که دفنه تنها 

چاپلوس بود چون به نظرم نصف درآمد هرماه بوتیکش از دفنه تامین  

 شد. می 

دفنه و پیرمرد جلوتر از من راه افتادند به سمت اجناس به اصطالح  

هایی که قطعا اگه جدید و من هم شروع کردم به زیر و رو کردن لباس

 نشست. ز فروشنده می ی قبلم رو داشتم نصف بیشترشون روی میروحیه
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های آویخته شده از رگال بلندی که تا ی لباسبا حوصله دانه به دانه

کردم. ی ویترین کشیده شده بود رو زیر و رو میپشت نیم متری شیشه 

دونستم دنبال چه مدلی هستم فقط در حال زیر و رو خودم هم نمی

ویترین  ام به مردی جلب شد که جلوی کردن بودم. در همون حین توجه

کرد، دست خودم نبود تو این مدت  ایستاده بود و با گوشیش صحبت می 

 شدم. ایستادند مشکوک میبه افرادی که زیاد جلوی چشمم می 

دیدم. چشم ریز کردم، جلوی ویترین ایستاده بود، فقط نیم رخش رو می 

خیال  رسید. گوشیش به سمت داخل مغازه بود. بی میانسال به نظر می

ز رگال فاصله گرفتم و به سمت ویترین رفتم، دیدم که با لباس ها ا

کشید. احساس کردم ی چشم نگاهش به داخل مغازه سرک می گوشه 

کرد ام شد. شتابان به سمت جلو حرکت کرد اما هنوز وانمود میمتوجه

 زنه.که داره با تلفن حرف می 

افم دویدم سمت در و بازش کردم، از بوتیک خارج شدم. به دقت به اطر 

 رو مملو از جمعیت شده بود. نگاه کردم، پیاده 

بینه ولی گمش کرده بودم! لعنتی. مطمئن بودم که الن داره من رو می 

 شدیم؟من نه، نکنه داشتیم تعقیب می 
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به سرعت دویدم داخل مغازه و خودم رو به دفنه رسوندم. زیر بازوش رو  

 گرفتم و به فارسی گفتم: 

 کنه! مون می باید بریم یکی داره تعقیب -

 کردند، دفنه مشکوک پرسید: دفنه و مرد داشتن با تعجب نگاهم می 

 مطمئنی؟  -

 کشیدمش گفتم: کشان به سمت در می  -در حالی که کشان

 گرفت ازمون. آره مطمئنم. داشت فیلم می  -

بازوش رو با یک حرکت از دستم بیرون کشید رو به پیرمرد که چشمان 

 بودند گفت:   متعجبش بین من و دفنه در حال رصد

دارم بقیه رو بر شون و بفرست خونه هرکدوم رو خواستم برمیهمه -

 گردونم.می 

 فروشنده بیچاره فقط سرش رو تکان داد. 

از مغازه خارج شدیم و با عجله سوار ماشین شدیم. دفنه استارت زد و 

ی روف ماشین رو زدم تا سقفش بالی سرمون رو بپوشونه.  من دکمه
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 ز جاش کنده شد. دفنه با خشم ضعیفی گفت: ماشین با تیکاف ا

کوبم تو دهنت  به خداوندی خدا صنم اگه چرت گفته باشی همچین می  -

 صدای سگ بدی!

من مرض دارم هم خودم بگم بیایم خرید هم دو دقیقه نشده بگم بیا   -

 برگردیم؟!

 ای بال انداخت و پرسید: شانه 

 ات رو آوردی؟ اسلحه -

 نه!  -

ردم. باید برگردیم. یه روز خواستیم مثل به خشکی شانس، من هم نیاو -

 آدم بیایم بیرون، ببین چی شد. 

غر کردن اما من تمام حواسم پی مردی بود که چند -شروع کرد به غر

گرفت و  فقط وانمود  لحظه قبل دیده بودم. مطمئن بودم داشت فیلم می

 زنه ولی... ولی اون کی بود؟! کرد که داره با تلفن حرف می می 

*** 
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 مطمئنی خوبی؟  -

 برای بار هزارم گفتم: 

 آره! آره! بس کن دیگه دفنه پدر من رو درآوردی تو! -

اش کشید که بلندی دامنش تا دوباره دستی به لباس چسبان و دکلته 

داند ترکیب  ای جذابش که برق خاصی می رسید و رنگ نقره زمین می 

نیرش تکمیل می  زیبایی رو با موهای بلند و مواج سیاهش و آرایش بی 

 کردند. 

ام نگاه   ی جلوی خودم. به صورت غم زدهچشمم سر خورد سمت آیینه 

 کردم که زیر آرایش قایمش کرده بودم. 

لباس قرمز یقه هفته و پرنسسی کوتاهی پوشیده بودم که روش با 

رسید. کفش  های ریزی مزین شده بود، بلندیش تا روی زانوم می نگین 

 ام رو تکمیل کرده بود.ساده بند دار هفت سانتی تیپ 

صدای پیام گوشی دفنه بالخره وادارش کرد دل از آیینه بکنه. پیام رو 

 خوند و رو کرد بهم. 

 پاشا میگه گم شین بیاین! بیا بریم که دیرمون شد.  -
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مطیع حرفش شدم. از سرویس بهداشتی خارج شدیم و وار راهروی برج 

بود، سوار آسانسور ای شدیم که مهمانی توی پشت بومش  صد طبقه 

 شدیم. 

گفت که  اش بود. یک حسی بهم می دفنه فقط درگیر تیپ و قیافه 

مضطربه و درونش آشوبه. به سمتش رفتم و دستش رو گرفتم، نگاه  

زمردینش رو به چشمم دوخت با اطمینان چشمم رو بار و بسته کردم و 

 گفتم: 

 قدر هولی دختر؟!چرا ان -

 به زور نیمچه لبخندی زد و گفت: 

 هیچی!  -

 چشم ریز کردم و گفتم: 

 من دیگه تو رو نشناسم دیگه باید خودم رو بکشم!  -

 با تته پته گفت: 

 گم چیزی نیست. نه جدی می  -
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کرد.  کرد، بلکه قوی ترش هم میانکار مکررش حس ششم رو خفه نمی

صدای دینگ و به دنبالش باز شدن در آسانسور مانع از اصرار مجددم 

 شد. 

ی صد متر روبه روی آسانسور بود تیم. دری با فاصلهاز آسانسور بیرون رف

 ی مهمانی شدیم.خورد؛ بازش کردیم و وارد محوطهکه به پشت بودم می 

خوردند.  ها امشب زیا به چشم می چشمم رو به اطراف گردوندم؛ محافظ 

گشتم که بالخره های زیادی نیومده بودند. دنبال پاشا میهنوز مهمان 

 ردن به هامون دیدمش.در حال امر و نهی ک

به سمتش قدم برداشتیم با دیدنمون حرفش رو تموم کرد و به هامون 

 گفت که بره. 

جلوش ایستادیم. دست به سینه سر تا پامون رو از نظر گذروند که دفنه 

 گفت: 

 تعریف بکنی بد نیستا!  -

نیمچه لبخندی که به ندرت روی صورتش میومد رو دیدیم و این نشان 

 هایی که حالش اوکیه. امشب از اون شبداد می 
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 خوب شدین. -

 سپس چشمش رو روی صورت من متمرکز کرد و گفت: 

 هر دوتاتون خیلی خوشگل شدین!  -

بار انداختم، اینبر خالف همیشه که با دیدن چشمانش سرم رو پایین می 

 لبخندی تشکرآمیز رو پیشکش تعریفش کردم.

 چند لحظه بعد به دفنه گفت: 

 .تنهامون بذار -

با تعجب به دفنه نگاه کردم و اون هم با تعجب به من و دوباره به پاشا  

 نگاه کرد. 

که چیزی بگه اخم کرد و با دلخوری ازمون دور شد. من موندم  بدون این

و پاشایی که برای بار اول خواست با من تنها حرف بزنه! با شک و تردید  

 نهفته در صدام پرسیدم: 

 اتفاقی افتاده؟!  -

 ر کردم بهتر یک چیزی رو بهت بگم. نه، فقط فک -
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 گوش میدم.  -

ها کسیه  امشب یه چند نفر مهمان ایرانی خواهیم داشت و یکی از اون -

 شناسی. که می 

 ای درنگ گفتم: بدون لحظه

 بگو که زانیار!  -

 پوزخند زد، یک تای ابروی کمانش رو بال فرستاد و گفت: 

 دختر تیزی هستی!  -

 تلخ خندیدم:

 کشمش!می  -

 غضبناک نگاهم کرد:

ی من حق آب خوردن هم نداری! اون و دوستش تحت بدون اجازه -

 حفاظت عثمانن. 

 ناباورانه نگاهش کردم:

کشمش چون باعث  فکر کردی برام مهمه؟! جونم رو میدم ولی می  -
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 ام!بدبختیم شده، من همین اآلنش هم مرده 

حمایتم کنم که زیر چتر اگه توی حرفت جدی باشی تضمینی نمی  -

ات میده. خودت  بمونی و حتی مثل آدم بمیری. عثمان خودش شکنجه

 ها رو داره!دونی عثمان حیوانی ترین روشهم می 

های کثیفی در انتظارم  زدم چقدر تنبیه چهارستون تنم لرزید، حدس می

شد. لب تر کردم تا خواهند بود... اما آتش کینه درونم هم خاموش نمی

 ودش رو بهمون رسوند و در گوش پاشا گفت:بگم باشه که هامون خ

 دارن میان. -

کردم که  پاشا بدون توجه به من از کناره رد شد از پشت سر نگاهش می 

ی رو به روم نفس  جلوی ورودی ایستاد و چند لحظه بعد با دیدن صحنه

ام حبس شد و پاهام به زمین چسبیدند. قدرت پلک زدن هم  توی سینه 

 جا چخبر بود؟! زیر لب اسمش رو زمزمه کردم:نداشتم! خدای بزرگ این

 جهان؟! -

 قدرت باور کردن تصویر روبه روم رو نداشتم، امکان نداشت. 

رفت. مطمئنم خودشه، جهان! ولی بین این همه پاهام به سمتشون می 
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 قاچاقچی؟

چند قدم بیشتر نمانده بود که با ظاهر شدن زانیار و دست دادنش با 

 پاشا مکث کردم. 

ها در حال حرف زدن با همدیگه بودند  سنگین شده بودند. اون هامنفس 

 و من از فرط تنگی نفس و عرق سرد روی تنم در حال پس افتادن بودم. 

زمان برام ایستاه بود. نگاهم به جهان بود که با همان جذابیت غیرقابل 

کرد. مثل برق  تر از همیشه با زانیار و پاشا صحبت می انکار خوش مشرب

ای سرش رو بال آورد و با دیدن ا ایستاده بودم. زانیار برای لحظههگرفته 

کرد و همین نگاهش آتش  ای مکث کرد. با دقت نگاهم می من لحظه 

ور کرد. صاف و مستقیم زل زده بودم توی نفرتم رو دوباره شعله

اش  هاش. چند لحظه از مکثش گذشته بود که جهان و پاشا متوجهچشم

خیال زانیار نگاه عاجز و متعجبم رو سوق  زدند. بی  شدند و رد نگاهش رو

کرد، یعنی  دادم سمت جهان که بی احساس و بدون تعجب نگاهم می 

 من رو نشناخته بود؟ 

هامون طولنی تر شده بود. پاشا  کرد. جدال نگاه پاشا هم داشت نگاهم می 
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 صدام زد:

 صنم بیا اینجا!  -

م بود. حق نداشتم بدون به خودم اومدم. هنوز هم هشدار پاشا توی گوش

ی  اش حرکتی بزنم. اگه به خودم بود که تا الن یک گلوله رو هدیهاجازه

 قلب کثیف زانیار کرده بودم. 

های لرزانم رو به سمتشون برداشتم و کنار پاشا ایستادم. دستش رو قدم

 از پشت روی کمرم گگذاشت و رو به جهان و زانیارکرد:

)سپس من رو مخاطب قرار داد( آقایون از  صنم، از بهترین افراد ماست. -

 دوستان جدید هستن. 

فهمیم منظورش به دنبال این جمله پهلوم رو اندکی فشار داد و خوب می

اینه به خودت بیا! سرم رو پایین انداختم باید خودم رو جمع و جور می  

دادم برای جهان کردم شاید اگه بیش از این حالم داغونم رو نشون می 

 کردم.درست می  هم دردسر

سرم رو بال گرفتم و به خوبی توی نقشم فرو رفتم. لبخند دندان نمایی 

 زدم وگفتم: 
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 خوشبختم آقایون. -

کرد. دستش رو به سمتم دراز  زانیار با لبخند کذب و تردید نگاهم می 

کرد. نگاهم رو بین دستش و صورتش گردش دادم. علی رغم میل  

کم    -دیدم که کمخ زانیار رو میباطنیم دستش رو فشردم. حال رنگ ر

 داد. آرامش رو نمایش می 

کرد دستش رو پشت رو گرفتم سمت جهان که بی تفاوت نگاهم می 

سرش برده بود و با غرور مشهودی ایستاده بود. تمام سالم کردنش  

 خالصه شد به بال پایین کردن سرش.

به سر و  رفتم و دستی کردند. باید می پاهای لجونم تحمل وزنم رو نمی

 زدم.صورتم می 

خودم رو از  "از آشناییتون خوش حال شدم آقایون"ی با گفتن جمله

 چنگ پاشا نجات دادم. پاشا تیز به سمتم چرخی و پرسید: 

 خوای جایی بری؟ می  -

 که غوغای درونم رو نشان بدم خیلی ریلکس جوابش رو دادم: بدون این

 آره باید از سرویس بهداشتی استفاده کنم.  -
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 ی صحبت با زانیار شد. سرش رو بال پایین تکان داد و مشغول ادامه

ازشون فاصله گرفتم و به سمت در رفتم. بازش کردم  و وارد راهرو شدم.  

خودم رو جلوی آسانسور رسوندم و دکمه ی طالیی رنگش رو زدم. 

شدم، یعنی  های سردم رو کنار گردنم گذاشتم. داشتم دیوونه می دست

 شناخته بود؟! جهان من رو ن

حضور فردی رو کنارم احساس کردم، سرم رو چرخاندم. جهان بود که  

 کنارم ایستاده بود! مکث کردم، زوم نیمرخش شدم، آره خودش بود!

با باز شدن در آسانسور جلوتر از من رفت و سوارش شد. به خودم اومدم 

ی و من هم زود سوارش شدم. بسته شدن در مساوی شد با جمله

 ام:ه ملتمسان

 بگو که خودتی! خواهش میکنم بگو.  -

هام رو قدر هول شه بودم که حتی فارسی هم یادم رفته بود و جملهاون

 کردم.ترکی بیان می 

هاش سنگین بودند اما لم تا کام حرفی نزد! بغض چیزی نگفت. نفس

 کردم و دوباره با صدای لرزانم گفتم: 
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 بگو که بازم اومدی نج...  -

تمام کنم به سمتم چرخید و با تعجب نگاهم کرد و نذاشت حرفم رو  

 پرسید: 

 شناسیم؟ ما همدیگه رو می -

های نم دارم رو توی چشمان سرد و  هنگ کردم! ناباورانه چشم

 روحش دوختم... بی 

 زبانم به کامم چسبیده بود. چی داشتم بگم؟

آسانسور از حرکت ایستاد. در طالیی رنگش باز شد و جهان با پوزخندی 

پام رو از نظر گذروند. از آسانسور خارج شد و من هنوز شوک زده سرتا 

اش مثل مجسمه ایستاده بودم. از پشت سر نگاهش کردم، به از جمله

 پاهام سرعت بخشیدم.  

دست انداختم دور بازوی تنومندش و به سمت عقب کشیدمش. با 

 بیخیالی نگاهم کرد.

 تویی! خودتی!  -

هایی که به سمتم  مارش با قدمحرکت ناگهانیش به سمتم و نگاه خ
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ام ناتوانم کرد. با هر قدمی که به داشت، از گفتن ادامه ی جملهبرمی 

که از پشت رفتم تا این  داشت، من هم یک قدم به عقب می سمتم بر می 

 به دیوار برخورد کردم. با لحن خاص و صدای بمی گفت: 

 اونی که میگی نیستم ولی...  -

و صورتش رو درست مقابل صورتم گرفت  رو به روم ایستاد . خم شد 

 ی لبش کشید و زمزمه کرد: شصت  دست راستش رو گوشه 

 تونیم یه امشب رو آشنا بشیم. بخوای می -

بهت زده نگاهش کردم. نه امکان نداشت! جهان... این جهان من نیست!  

 با تته پته گفتم: 

 چ...چی داری میگی؟!  -

 غرور گفت: چشمانش رو یک بار سر تا پام گذروند و با 

 بدم نمیاد کنار نامزدم تنوع هم داشته باشم.  -

ی بدی گرفته بودم. این  کنی؟ سرگیجهکار می خدایا داری باهام چی

 تونست جهان باشه. آشغال نمی 
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 قامت بلندش رو صاف کرد و با تمسخر گفت: 

 ت کمه!تواَم که یه تخته -

قایون ازم فاصله گرفت و به سمت انتهای راهرو و سرویس بهداشتی آ

ام به یکباره نابود شدند. بغض ی احساسات برانگیخته شده رفت. همه 

امانم رو بریده بود. سرم رو پایین گرفتم و خودم رو به سرویس بهداشتی  

رسوندم درش رو محکم کوبیدم. به سمت شیر آب رفتم و صورت گر 

زدم. سرم  نفس می -ام رو مهمان چند مشت آب سرد کردم. نفسگرفته 

بالتر گرفتم و تو آیینه به صورتم نگاه کردم؛ با دقت،  رو کمی 

ام که جهان دیده. آره، خود خواستم مطمئن بشم که همون آویدی می 

 خودم بودم اما جهان همون جهان نبود. 

 زیر لب زمزمه کردم:

 کار کنم؟ خدایا کمکم کن! چی  -

تر از قبل از سرویس بهاشتی خارج شدم. خبری از جهان نبود. مسلط

میم گرفتم اگه دیدمش مثل خودش رفتار کنم تا ته توی جریان رو تص

 از زیر زبان دفنه بکشم. 
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ها بال رفتم تا حالم کمی جا بیاد. در ورودی رو باز بیخیال آسانسور از پله

ی مهمانی شدم که حال تعداد بیشتری رو در کردم و  وارد محوطه

 خودش جای داده بود. 

دنبال دفنه بودم که ناگهان با فردی برخورد  رفتم، طور که جلو می همان

 که حتی بفهمم کیه زود گفتم: کردم. بدون این

 ببخشید، ببخشید حواس... -

 ام رو بریده بریده تمام کردم:با بلند کردن سرم و دیدن زانیار جمله

 حوا...سم نبود.  -

زدمش و لبخند زد و نگاهم کرد. عوقم گرفته بود. کاش تا میخورد می

 زدم!رو آتیش می  اشلشه

به زور نیمچه لبخندی زدم و راهم رو کج کردم تا ازش دور بشم که 

 گفت: 

 خوشحال میشم باهات نوشیدنی بخوردم.-

شد. باید ام میشد و بیشتر پاپی گفتم مشکوک می ایستادم. اگه نه می
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 کردم.خیالش رو راحت می 

 به سمتش چرخیدم . لبخند مشتاقی زدم و گفتم: 

 البته.  -

بازوش رو خم کردم و به سمتم گرفت. حالم از وضعیتی که توش بودم 

خورد. دستم رو دور بازوش حلقه کردم. به سمت کانتر رفتیم؛  به هم می 

روی اولین صندلی نشستم و زانیار هم کنارم نشست. توی ذهنم در حال 

حسب و کتاب بودم که عثمان چرا باید کانتر به این گندگی رو توی 

ی خودش بهترین پشت بوم یک برج صد طبقه بذاره در حالی که خونه

 جا برای جشن گرفتن بود؟ 

 بفرما.  -

به لیوان شات جلوم نگاه کردم. سرم رو به طرفین تکان دادم و با حالت  

 معذبی گفتم: 

 خوام، لطفا ساده.ام! من آبمیوه می -

کردم. می  هام رو بر خالف آوید قبلیزانیار مکث کرد. باید تمام ویژگی

 ای داد. سریع به فرد پشت کانتر اشاره کرد و سفارش آبمیوه ساده 
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توی دستش رو به سمتم  شربتآرنجش رو روی میز گذاشت. لیوان 

 گرفت: 

 به سالمتی.  -

 سرم رو تکان دادم.  

ی جهان پیدا شد و کنار زانیار نشست. دو در همان حین سر و کله

جلو کشید. به خدمتکار    آرنجش رو روی میز گذاشت و خودش رو سمت

 اشاره کرد که براش نوشیدنی آماده کنه. 

 زانیار به سمتش برگشت و زیر لب به فارسی گفت: 

 ات نیست؟شبیه دختر عمه  -

 جهان بی تفاوت نگاهم کرد و در جوابش گفت: 

 کدوم دختر عمه؟ -

هاشون کردم که چیزی از حرفکردم. وانمود میگیج نگاهشون می

اش وا رفتم! زانیار سرش رو به سمتم  ین جملهنمیفهمم. ولی با هم

 گرفت و گفت: 
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 همون که مرد دیگه!  -

 جهان شات روی میز رو یه سره خورد و با صورت مچاله گفت: 

جمعش کن بابا! هر کی رو یکی دو روز نگه داری که نمیشه دختر عمه!  -

خورد، باز شرش از سرمون وا شد  شم به دردمون نمیمرد که مرد! زنده 

 ی سر به هوا!دختره

کردم. جهان جای بدنم حس می -هام رو در جای هنگ کردم. ضربان رگ

 بود ولی... ولی این اونی نیست که من میشناختم! 

 تونستم گاف بدم. با خنده گفتم: نگاه زانیار روم بود، نمی

 طوری باشه میذارم میرم. من نمیفهمم چی میگین، این -

 زانیار خندید و جهان پوزخندی زد.

مصرف زانیار  در مورد انواع و اقسام کارا های بی ای با صحبت دقیقه چند 

فهمیدم. تمام هاش نمیش گذشت. هیچی از حرفو شرکت مسخره 

هاش بغض بدی رو توی گلوم بیدار حواسم پی جهان بود که با حرف

 کرده بود. 

چند لحظه بعد محافظ زانیار نزدیکتر شد و بهش گفت که عثمان تو 
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 نتظرشه.  قسمت دیگه م

 شد، نگاهی به من انداخت و گفت: همزمان که زانیار از جاش بلند می

 بینمت. می  -

راه افتاد دنبال بادیگاردش. جهان هم از جاش بلند شد و بدون نیم 

 نگاهی به من دنبالشون راه افتاد.

شد. آرنجم رو روی میز گذاشتم و با هاش توی سرم پخش می حرف

تر تموم بشه!  گرفتم. کاش این شب نحس هرچه سریعهام سرم رو دست

 معلوم نیست باز وسط چه معمایی گیر افتادم. 

ای پشت بوم روفتم که بلندیش تا نصف  از جام بلند شدم و به سمت لبه 

هاش توام با نسیم  قدم بود. با شهری نگاه کردم که نمای دلنواز چراغ

 کردند. خنک تابستان آرومم می 

ی بلند شده و موزیک شادی که فضا رو گرفته بود، به  همهمهتوجه به بی 

 روم خیره شده بودم. ی روبهمنظره 

ی در همین بین دفنه اومد و کنارم ایستاد. تکیه زد به دیوار کوتاه لبه

 پشت بوم و نگاهم کرد. 
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 خوبی؟ -

 سرم رو به طرفین تکان دادم.

مین بال پرت میرم دفنه. کاش جنمش رو داشتم خودم رو از هدارم می -

 کردم پایین! می 

 تر شد. با نگرانی چند قدمی بهم نزدیک

 کنی! این حرفا چیه؟ کسی چیزی گفته بهت؟ جا میتو بی  -

که بخوام چشمام پر شده  نگاهم رو سمت مخالفش گرفتم. بدون این -

 بودند. با صدای لرزانم جوابش رو دادم: 

 نه! کی میریم؟ -

 با نگرانی جوابم رو داد: 

 بده برو! پاشا با من. اگه حالت  -

تشکرم رو توی نگاه و لبخندم ریختم. دستان بلند و ظریفش رو گرفتم و  

 گفتم: 

 ممنونم. برام مثل یه خواهر بزرگتری که هیچ وقت نداشتم.  -
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 تر از قبل چشمان زمردینش رو بهم دوخت. مهربان 

سپرم برسونتت تواَم برای من با ارزشی. حال دیگه برو. به هامون می -

 .خونه

 باشه.  -

*** 

 کوله پشتیم رو روی دوشم گذاشتم و راهی سالن تیر اندازی شدم. 

 ی بزرگی که سالن تمرین درست وسطش ساخته شده بود. محوطه

داد. از نظر قیافه سرم پایین بودم و صورت جخان توی سرم جولن می 

خودش بود ولی از نظر اخالق، در یک آن نگاه تخس اون شبش اومد  

بدم نمیاد کنار نامزدم تنوع "صداش تو گوشم پیچید  جلوی چشمم و  

 هام رو روی هم فشردم و زیر لب گفتم: پلک "هم داشته باشم

 لعنتی، باید اون باشه اما اون نیست.  -

ای ورودی رو گرفتم و به سمت خودم ی فلزی در شیشهدستگیره 

رسید.  کشیدم و بازش کردم. صدای شلیک اسلحه به راحتی به گوش می 

که نگاهم  نگهبانی ایستادم و کارتم رو روی میز گذاشتم. بدون اینجلوی 
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 کنه با سر اشاره کرد که میتونم برم.

این سالن برای یکی از دوستان عثمان بود. سالنی که توش از آماتور 

 گذاشتن. ها پا می ترین قاتلای ترین افراد تا حرفه

 زیرزمینش مختص تمرین تیر اندازی بود.

های فلزی سبز رنگ بود یین رفتم. سمت چپ کمد دیواری ها رو پاپله

 که توشون عینک و گوشی مخصوص قرار داشت.

که کوله پشتیم رو توی کمد گذاشتم، عینک و گوشی  بعد از این

ها  طور که سمت میز مسئول اسلحهمخصوص رو برداشتم و همان 

 رفتم، عینک رو به چشمم زدم.می 

های چاقوی عمیقی رو صورتش بود، با اخم زخممرد میانسالی که جای 

 سر تا پام رو نگاه کرد.

 ای رو روی میز گذاشت و به سمتم هلش داد و گفت: اسلحه

 از پاشا بعیده یکی مثل تو رو داشته باشه!  -

های گاه و بیگاهش عادت داشتم. بدون حرف اخم کردم و به طعنه 

سمت جایگاه تمرین.   اسلحه رو برداشتم. از میزش فاصله گرفتم و رفتم
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 گوشی رو روی گوشم گذاشتم و شروع کردم به تمرین.

 جا بود ولی حواسم هنوز هم پرت بود. جسمم اون

دیدم که چند نفری که اطرافم رفت و می هام به خطا می نشانه گیری 

 دادن.کردند و با تمسخر سری تکان میبودند. هرزگاهی نگاهم می 

ی ضعف من همین تیراندازی د. نقطه اعصابم خردتر از همیشه شده بو

کردم تیر اندازیم روز به بود. هر چقدر توی بقیه چیزها مهارت کسب می 

 شد. روز بدتر می

هایی که با هدف تر شدن، صفحه هدف و دیدن گلولهبا هر بار نزدیک

 گرفتم. فاصله داشتند توی دلم خودم رو به باد فحش می 

داشتم و تپانچه رو با حرص فشار هام بربا حرص گوشی رو از روی گوش

 دادم. فکرم خیلی درگیر بود. 

 خواد. هی، تیراندازی تمرکز می  -

به سمت صاحب صدا پیچیدم. خانم قد بلندی پشت سرم ایستاده بود و 

با لبخند ملیح و غروری که توی نگاه آبی رنگش نهفته بود دست به 

 تره.بزرگ  شد فهمید که ازم خیلیکرد.به خوبی می سینه نگاهم می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 695 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

کنم؛ به سمتم گام برداشت و برم گردوند. پشت  دید که حرکتی نمی

 سرم ایستاد و کمی خم شد و در گوشم گفت: 

 خیلی وقته میبینمت، تیراندازیت افتضاحه.  -

پوزخندی زدم. از حرفش ناراحت نشدم. اولین آدمی نبود که این رو 

 گفت و آخرین نفر هم نخواهد بود. می 

ام گذاشت و در حالی که به رو به رو و در حالی انه دستانش رو روی ش

 کرد زمزمه کرد:که به هدف نگاه می 

میدونی اون هدف، فقط یه هدف ساده نیست. بدترین آدم زندگیته که   -

 جا وایساده و منتظره. اون

دست راستش رو بال آورد و انگشت اشاره و وسطش رو به هم چسبوند و  

 به صورت یه تفنگ خیالی و ادامه داد:هاش رو خم کرد بقیه انگشت 

کنم که هیچ  منتظر یک گلوله به ازای کاراش و این رو تضمین می -

 تر از ریختن خون اون آدم توی این دنیا وجود نداره. حسی لذت بخش

 خودم رو ازش جدا کردم و متعجب نگاهش کردم.
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 من میشناسمت؟  -

رو صاف کرد و قامتی رو که به خاطر هم قد شدن با من خم کرده بود 

 جوابم رو داد: 

اوه ببخشید، یادم رفت خودم رو معرفی کنم؛ من جانا، پاشا بهم سپرده  -

 هرزگاهی توی تیراندازی کمکت کنم. 

شد که به هرکسی اعتماد سر تا پاش رو مشکوک از نظر گذروندم. نمی 

 کنم. 

اومد فهمیده که حرفش رو باور نکردم. به سمتم گام برداشت؛ به نظر می 

ام ایستاد؛ ی توی دستم رو بیرون کشید و رفت توی جایگاهانچهتپ

کرد. صالبت و تحکم ها رو بدون درنگ پشت سر هم شلیک می گلوله

 شد. تک حرکاتش دیده می -توی تک

هاش، صفحه هدف جلوتر اومد. چشم از قامت بلند  با تموم شدن شلیک

باوری به جای  اش گرفتم و به صفحه دوختم. در کمال نا و اندام ورزیده

 شون هم خطا نرفته بود. ها نگاه کردم که حتی یکی گلوله

 تابی به گردن بلندش داد و با غرور نگاهم کرد: 
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 کنم؟به نظرت من با این مهارت وقتم رو  روی گول زدنت تلف می -

خواست گولمم بزنه بازم مهم نبود. باید ازش کمک  حتی اگه می 

 گفتم: گرفتم. رفتم و کنارش ایستادم و می 

 برام مهم نیست کی هستی. کمکم کن بهتر بشم.  -

 اخم ریزی بین دو ابروش به نمایش در اومد.

 اگه شاگرد پاشا نبودی، امکان نداشت با این نزاکت کمت کمکت کنم.  -

خیال چرخیدم و ژستم رو گرفتم دستم رو بال بردم و جلوش گرفتم.  بی 

 ام گذاشت و پشت سرم ایستاد.تپانچه رو توی پنجه

 تر رفت.  صفحه عقب 

 جاست. همون کاری رو که گفتم بکن! قلب دشمنت اون -

ام خاک خاطراتش گرفتهپوزخندی زدم. روی هدف متمرکز شدم. دل غم 

و کنار زد. دشمنم کی بود؟ پدرم؟ شلیک کردم، سمیرا؟ دوباره شلیک 

بار دو بار پشت سر هم ماشه  ی دیگه، زانیار؟ اینکردم، بهراد؟ یک گلوله

 کشیدم.  رو
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ها چطور هدف به سمتمون کشیده شد. در کمال ناباوری دیدم که گلوله

 ی نزدیک به هدف نشسته بودن.دانه به دانه توی دایره

 جانا با تمسخره توام با غرور گفت: 

 چقدر دلت پره.  -

 سرم رو پایین انداختم. معلومه که دلم پره، شدم یه آدم دیگه.

 دمبل تمرین کنی و... مچ دستات زیادی ضعیفن، باید با  -

 شروع کرد به گفتن ایرادهام و راه بهتر کردنشون.  

بعد از یک ساعت تمرین و خداحافظی مختصری از جانا، وسایلم رو 

برداشتم و از سالن بیرون زدم؛ سوار ماشین شدم که توی حیاط بزرگ 

 پارکش کرده بودم.

است یک  ماشین دفنه رو برای چند ساعتی قرض گرفته بودم؛ دلم میخو

خوان گفتم و به عبارتی از هفت دوری هم بزنم اما باید قبلش به پاشا می 

 گذشتم.رستم می 

دست بردم سمت سیستم و آهنگی رو پلی کردم؛ صداش رو بلند کردم 

و راه عمارت جهنمی رو پیش گرفتم. صدای خواننده تو محیط پخش  
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 کردم.شد و همزمان هم آهنگ رو زیر لب زمزمه می می 

Tut elimi buradan gidelim 

 دستامو بگیر از اینجا بریم 

Olmaz demeden dinle beni bi' 

 قبل اینکه بگی نمیشه حرفامو گوش کن

Rüzgarım söndü, dindi ateşim 

Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim 

 ام آه عزیزم! من هنوزم دیوونه

Sen yokken ne gece ne de gündüz 

 وقتی نیستی نه روز و نه شب 

Ne ay var ne tek bir yıldız 

 نه ماه و حتی یک ستاره هم نیست

Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum 

 همه جا تیره و تاره نمیتونم ببینم... 

Sen yokken ne gece ne de gündüz 
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Ne ay var ne tek bir yıldız 

Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum 

Tut elimi buradan gidelim 

Olmaz demeden dinle beni bi' 

Rüzgarım söndü, dindi ateşim 

Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim 

Sen yokken ne gece ne de gündüz 

Ne ay var ne tek bir yıldız 

Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum 

Sen yokken ne gece ne de gündüz 

Ne ay var ne tek bir yıldız 

Her yer karanlık ve ıssız göremiyorum.. 

*** 

خواستم از ی درونم رو پس زدم و پشت اتاق پاشا ایستادم. می شبهه 

ی زانیار سر در بیارم. چند تقه متوالی به در زدم، چند لحظه بعد قضیه 

 صدای پاشا اومد: 
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 بیا تو!  -

ی رو به که سرش رو از ورقهدر رو باز کردم و وارد اتاقش شدم. بدون این

 اش نگاهم کرد و پرسید: وییش بال بگیره از بالی عینک مطالعهر

 جانا رو دیدی؟  -

 در رو بستم و به سمت میزش قدم برداشتم: 

 آره. ممنونم. خیلی کمکم کرد.  -

های توی دستش رو روی میزش هل داد و  با دقت نگاهم کرد. ورقه

 ید: اش تکیه زد و زیرکانه پرسگاه صندلی خودش رو عقب کشد و به تکیه 

 جا، درسته؟به خاطر جانا نیومدی این -

 خیالی گفتم: حال جلوی میزش ایستاده بودم. با بی 

 کار کنم چرا میپرسی؟ تو که همیشه میدونی میخوام چی -

 ی لبش بال رفت. به سر به صندلی جلوی میزش اشاره کرد.گوشه 

 بشین.  -

 مطیع حرفش روی صندلی مشکی رنگ نشستم. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 702 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

ترین مدل چیده شده بود. کاغذ دیواری سفید،  اتاق بزرگش به ساده 

ی بزرگ مشکی رنگ که جلوش میز کار با فاصله گذاشته شده  کتابخونه 

ها هایی که انواع و اقسام گیاه های اتاق پر بودند از گلدانبود و گوشه 

 توشون کاشته شده بود. 

با وجود این همه روشنایی و سادگی باز هم همیشه جو اتاق سنگین بود.  

نگار که این در و دیوارها هم وجود صاحبی با غرور و جدی رو نشان ا

 دادند. می 

 خب منتظرم.  -

ی آرام ولی جدی و با ابهتش نگاه  خودم رو جمع و جور کردم و به چهره 

 ام نبود. دونم چرا دیگه خبری از اون شجاعت اولیهکردم. نمی 

 ردم: بریده بیان ک-نفسم رو بیرون فوت کردم و جمالتم رو بریده

میشه... میشه بدونم که... میدونم از دستم عصبانی میشی اما میشه  -

 بدونم که زانیار... 

 کاری نیست که ارتباطی به تو داشته باشه.  -

 سرم رو پایین گرفتم و با ناامیدی گفتم: 
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 کنه؟خوام بدونم با دوستش  قاچاق می فقط می  من -

سرم  رو هم بال  کنه، از ترس اینکه دوباره من رو با حرفش کوچکم 

 نگرفتم. 

   نفس سنگینش رو بیرون فرستاد و بعد از چند لحظه گفت:

 که میاد پیش ما کارش مثل ماست. هرکسی   -

قاجاقچی بوده! شاید  جهان هم  یعنی این یعنی بله...، سرم رو تکان دادم

 ر داشت از زانیار دوری کنم... به خاطر همین بود که اونقدر اصرا

 گفتم:  شنیدم،می باصدایی که خودم هم به زور 

 تونم برم؟ می  - 

اش رو روی صورتم گردوند و یک تای ابروش رو بال نگاه موشکافانه 

 فرستاد و گفت:  

 نیست که بخوای بهم بگی؟  ای دیگهیز چ - 

  کردم: هام رو ترب گه، لمی شک نداشتم جهان رو . چشم روی هم فشردم

   شناسه.استش دوست زانیار من رو می ، ر ست زانیاردو -
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 لی شب مهمونی همچین چیزی حس نکردم.و -

 دونست ما فامیلیم؟!یعنی نمی  زدند... دو می-ش دوهانگاهم بین چشم 

   !گمنمی خب منم ، دونهاگه نمی

  خواستممی صرفا برای همین آشنایی   انگار من رو نشناخت. خب، آره -

 بخشید. ، بکننبدونم چیکار می 

 از جام بلند شدم و گفتم: 

 برم؟ تونممی  منون به خاطر جانا!م - 

های روی میز گرفت و به در اشاره کرد. از اتاقش  سرش رو به سمت برگه 

توی ذهنم هزار جور فکر و خیال   راه اتاقم رو پیش گرفتم.؛ خارج شدم

 رفت. ومد و میامی 

،  ونستی همچین بالیی قراره سر من بیاددجهان لعنتی تو اگه می ! جهان

 بود،لبد چون پای خودش هم گیر  چرا رک و پوست کنده بهم نگفتی؟!

به خودم تشر زدم، کم بهم هشدار نداد! کم باهام سر این    برای همین...

چرا الن پس  ؟الن چرا  ، امابچگی کردمبودم.  جریان بحث نکرد! من خر 

ام پوزخندی به سوال مسخره  کنه؟!کنه؟ چرا کمکم نمیاین کار رو می
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ت داشت یکی از افراد آدمی مثل عثمان رو أمعلوم بود چرا! کی جر زدم،

اشک توی ... خودش اون شب گفت که خوب شد مُردم برداره ببره؟!

لباس لباسم رو با  کردم؛ در اتاقم رو باز . ام به رقص در اومدهچشم

برم سالن تمرین. الن هیچ چیز مثل  خواستممی  ورزشی عوض کردم.

با خسته کردن جسم  کرد.آرومم نمی  خوردن،مشت زدن و مشت 

 . گرفت..قرارم هم آروم میشاید روح بی  ام،رنجیده 

*** 

 با  صدای بلندی گفتم: 

 ؟!چی - 

ش رو با حرص باز و بسته  هاهاش رو روی گوشش گذاشت و چشمدست

 متعجبم نگاه کرد و بهم توپید: ی چهرهاش به کرد. با نگاه شاکی

 زنی؟چته داد می - 

خودم رو روی صندلی جلوی میز آرایشش جمع و جور تر کردم و با 

 تر از قبل گفتم: ای صدام رو صاف کردم و این بار آرامسرفهتک

 خواد؟ طمئنی عثمان ازمون این رو می م -
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   سرش رو تکان داد و با ناامیدی گفت:  ی تخت نشست.وشه گ

هر ، خواد ما رو جاسوس کنهبار اولیِ که به خاطر دو تا تازه وارد می -

  عثمانِ. شناسی، تابعمی پاشا رو که  چقدر تالش کردم منصرف نشد.

 نفر دومم تویی. احتمال 

 باکالفگی بازدمم رو بیرون فوت کردم.

   جهان و زانیار رو بکنیم؟! با حالت زاری گفتم: آخه چطور باید جاسوسی

 خوان من رو انتخاب کنن؟! این همه آدم چرا آخه می دفنه، -

 سفیهی بهم انداخت: اندرنگاه عاقل ا

فهمی! اول من و تو از افراد  می  بگیری،گه یکم اون مغزت رو به کار ا - 

من   نشون دادیم!دست راست عثمان. دوما من و تو خودمون رو  پاشاییم! 

ای این هبین دختر  شدم؛که سه سالی که اینجا بودم از وسط نصف  

 پا به پای پاشا بودم!  نکشیده،ی من بدبختی  کس به اندازه هیچ عمارت،

تابی به گردن بلند و لغرش داد و درحالی که موهای خرمایی رنگش رو 

  ادامه داد: کرد،هدایت میپشت گوشش 

ولی تا حال ازت کار خالفی  هاییجدیرینجزو درسته  م که...هتو  -
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دست کم چهار بار خواسته از اینجا در اینجاس،  هر کسی ا گرفته نشده.

 بی کم و کاست انجام میدی دیگه. گنمی   هرچی بره.

   چشم ریز کردم و مشکوک پرسیدم:

 نن؟ کو نمیر گه بقیه این کارم -

 آب دهانش رو قورت داد.

 بگو ببینم چی به چیه!   م نیستم!ه چه ن خر نیستم دفنه! بم - 

 دونم آخه؟ چی چی به چیه؟ من چه می  یعنی - 

 نی! کتو داری یه چیزی رو قایم می - 

  از جاش بلند شد و بااخم نگاهم کرد:

 وبیخ من چه بدونم؟ من فقط چیزی رو که فهمیدم رو بهت گفتم.  -

 خودمه که...  تقصیر م نیومده بهت؟ه

 غرغر! زود دو دستم رو بال بردم و گفتم: زد رو کانال 

 لط کردم! غ -

ا تن  ، برفتطور که به سمت در می پیروزمندانه نگاهم کرد و همان
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 صدای پایینی گفت: 

 ! هابگی نشنوم به کسی چیزی  تمرین،رم میرم دا - 

   یس نگاهش کردم!فپوکر

 م دوست آشنا دارم اینجا!ه نه که خیلی  -

 انداخت و از اتاق خارج شد. ای بال شانه 

 خودم رو روی تخت ولو کردم.

  گه،مییی که دفنه های این چیزخدا کنه همه کوبید.یوار مقلبم دیوانه

 فقط احتمال باشه.

 داد،جهان دیگه اون جهان آرام قبل نبود. وقاحتی رو که اون شب نشانم 

 کنم! تا عمر دارم فراموش نمی

   بیرون زدم.لند شدم و از اتاق از جام ب شد.دیگه طاقتم طاق 

 اونم پاشا!  ، متاسفانه جواب سوال من دست یک نفر بود

رفت. به  ا می هسرم رو بال گرفتم. دیدمش که داشت به سمت پله

ی اول  هام سرعت بخشیدم و خودم رو بهش رسوندم. پاش که به پله قدم
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 ایستاد و به سمتم چرخید.، حضورم رو حس کرد رسید،

   که گفت:م ب دهانم رو قورت دادآ هم کرد.سوالی نگا

این بار دیگه چی  رسی!پیزیاد سوال م،  ا زیاد جلوی چشممیهین روزا -

   شده؟

  گه...ی خواستم ببینم راست ممی ؛  گفتایی می هاستش دفنه یه چیزر -

 یعنی... 

با دستش اشاره   ،فترها رو بال می پشتش رو کرد بهم و همزمان که پله

 کرد که دنبالش برم.

صدای   رفتم.مطیعانه دنبالش راه افتادم. بافاصله یک پله پشت سرش می

   پله طنین انداخت:بمش توی راه

انتخاب شدی برای اینکه بری پیش زانیار و ه، هر چی دفنه گفته درست -

 اون دوستت جهان.

کردم که تظاهر می چطور باید  نفسم مثل آهی از گلوم خارج شد.

   شون؟!شناسم نمی

شون خواد از صداقتی عثمان م کنن. ازه دارن کارشون رو شروع میت -
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خوام  نمی؛ این بار کارتون حساسِ  شون کنه.مطمئن بشه تا ساپورت

 الخصوص تو!علی ، کوچکترین خاللی توی کارتون ببینم

   پرسیدم: من،متعجب از تاکیدش رو 

 اشتباهی کردم؟  کار -

دستش رو برد سمت گوشیش و درش   آخرین پله رو بال رفت و ایستاد. 

 آورد. 

ی بالخره صفحه. خیره شده بودمبهش  روش ایستاده بودم وهبحال رو

 گوشی رو برگردوند.  

ناخواسته دستم رو جلو بردم  وا رفتم. شدمی با دیدن ویدیویی که پخش  

 دم. و گوشی رو از دستش بیرون کشی

 برج در شب مهمونی بود. ، های راهروفیلم دوربین 

سیر تا پیازش. خم شدن جهان روی   کشید،میکشمکش ما رو به تصویر 

 انداز شده بود. غلط  صورتم،

سعی    اش نگاه کردم.ی مبهم با تردید سرم رو بال گرفتم و به چهره 



 

 

 WWW.98IA3.IR 711 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 ! اما توی فهمیدنش اصال موفق نبودم  نه، کردم بدونم عصبانی یا می 

های مردانه و وم گرفت. گوشی رو گذاشتم کف دستر دستش رو روبه 

   خودم رو جمع و جور کردم و با صدای ته چاهی گفتم: اش.کشیده 

 کنی. طور نیست که فکر می ناو -

ش هاحرفایکلمهبهجدیتی که دور کلمهبار بای کرد و اینا دندان قروچه

  حرفم رو برید:، پیچیده شده بود

خداروشکر کن که این فیلم باعث شد برای این ماموریت انتخاب رو ب -

 وگرنه...  ،بشی

؛ امقامت بلندش رو خم کرد و صورتش رو مقابل صورت رنگ و رو رفته

اش رو روی صورتم کشید و  دستش رو جلوتر آورد و پشت انگشت اشاره 

   لرز انداخت: صداش، به جونم با سرمای 

 ی سر این صورت زیبا بیارم. نستم چه بالیدویوگرنه خوب م -

ی ظریفم رو بین  تندی چانهبا  چشم ازش گرفتم و زمین رو نگاه کردم.

 ش گرفت و غرید:اانگشت شصت و اشاره 
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 ام کن! نگ - 

نگاهم رو توی ، رقصیدند ام می ههای ترسی که توی چشمبا رگه 

لشون لبه رنگ،های سیاه اش که رگه هخاکستری وحشتناک چشم

 تهدیدوار گفت:  نداخت،دوختم.ارو یاد همان جنگل نحس می عجیب من 

  بمیر،ش به خاطر منِ. من بگم  اههم کشی، می گه نفس ا ای،اگه زنده  - 

رئیس   ای،زنده باید زنده بمونی! تا وقتی ،  من بگم زنده بمون باید بمیری!

منم. من باید از همه چی تو خبردار بشم. روز اول بهت گفتم دور 

، کافیه عثمان بهتون شک کنه کشی؛می خط قرمز   احساساتت یک

بار  ، بار من نجاتت دادموفته نه؟! این انی که چه اتفاقی میدوخودت می

 مفهومه؟! کشمت،می بعدی من خودم 

پشت سر بغضی که از ، م حلقه زد. صدام گم شده بودهااشک توی چشم

رم رو فقط س؛ نداختای پاشا توی گلوم چنگ می رحمانههای بیحرف

 تکان دادم. 

رداشت اون این بود که من  ب کرد.توضیح دادنم دیگه دردی رو دوا نمی

 . .با جهان در حال خوش و بش بودم.  جااون



 

 

 WWW.98IA3.IR 713 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

دیدم تنها توی سالن ایستادم و پاشا مثل روح غیب   اومدم،به خودم 

 شده... 

 اشکم دراومده بود! ، جا روی زمین نشستمهمون

چرا این غرور  چرا انقدر بد و سرد و مغرورِ؟! کنه؟چرا همیشه تهدیدم می 

 کنه؟! من رو بیشتر لگد مال می  ی لعنتی تیکه پاره شده 

ام بیرون هی چشمم رو که با سماجت از چشماشک گوشه، با سر انگشتم

 جهید رو گرفتم. 

 هم تسلیم این سرنوشت کوفتی شده بودم... ز این با همیشه،مثل 

*** 

 بفرمایین! ، ب خبخ -

ی بزرگ خودم رو توی آیینه هام کنار رفت.آرایشگر از جلوی چشم

ها صورتم آرایش غلیظ رو به خودش روم نگاه کردم. بعد از مدت بهرو

ها  حتی توی مهمانی  این،عثمان بود. قبل  خاطر دستوراون هم به؛ دید

 اما امروز...  نبود،هم چندان آرایشی روی صورتم 
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 وشگل شدی! خیلی خ  واای، - 

به سمت دفنه برگشتم   نیمچه لبخندی زدم که بیشتر شبیه تلخند بود.

که مثل همیشه زیبا بود و چشم نواز! بالوندی از جاش بلند شد و موهای 

 دارش رو پشت گوشش هدایت کرد. موج 

 بیرون بره. به آرایشگر اشاره کرد که 

ایستاد. موشکافانه صورتم رو روم آرایشگر بیرون رفت. دفنه اومد و روبه

   با ایما گفتم:، نگاه کرد

 چیه؟! -

پالت سایه رو از روی میز برداشت و درحالی که براش رو روی سایه 

   گفت:، کشیدمی 

 یکم استرس دارم. -

 براش رو روی چشمم کشید و ادامه داد:، ام رو بستمهچشم

 ولین بارِی که انقدر هول شدم. ا - 

 :  بالودگی گفتم 
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 کنه عاشق جهان جون شدی!ن -

سرم رو ؛  پوزخند صداداری زد دستش برای چند لحظه از حرکت ایستاد.

 ام رو باز کردم.هعقب کشیدم و چشم

 اقعا ازش خوشت اومده؟! و - 

 ای به سرم زد و باخنده گفت: ضربه  ،با نوک انگشت اشاره

 گفتم. کلی  خاک تو سرت! معلومه که نه!  - 

 آهان. - 

ولی اینکه چرا  کردماش رو به راحتی حس می تند و عصبی های نفس 

کردم. این وسط من بیچاره شده بودم که استرس داشت رو درک نمی

خودش رو به اون راه زده بود و الن باید  داشتم،کسی که دوستش 

 رفتم تو کار زدن مخش! می 

   تر رفت.عقب  شد،کارش تموم 

 ببینم.  هات روچشماز کن ب -

 مندی زد. تلبخند رضای کردم، ام رو باز هچشم
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چند تقه به در خورد و صدای خدمتکار از پشت در   حین،در همین 

 اومد:

 میز ناهار رو بچینیم؟  رسیدند.ا همهمونخانم! دفنه  - 

   داد زد: بود،دفنه با پرخاشی که ازش بعید 

ق گه اومدن فقط ناهار بخورن برن؟ معلومه که نه! به رضا بگو آلچیم -

 باش،اش کردن یا نه! خودتم منتظر ببینه آماده ،  تو حیاط رو چک کنه

 میز رو بچین.  گفتم،هروقت 

 چشم خانم!  - 

ای بال انداخت و شانه،  با دیدنم زده به دفنه نگاه کردم.با چشمان وق

   باتندی گفت:

  چیه؟ هان؟ -

 چته تو؟ بیا بزن بکش منو!  نکش، خجالت  -

 فت:  ای گصورتم گرفت. باصدای گرفتهنگاه تیزش رو از روی 

 اشو بریم. پ -
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 شدم، گنگ از رفتارش از جام بلند   این رو گفت و از اتاق بیرون رفت.

دستی به موهام که تازه پسرونه کوتاهشون کرده بودم کشیدم و به 

 دنبالش از اتاق خارج شدم. 

باتعجب راهم رو سمت   اثری ازش نبود. چرخاندم،چشمی به اطراف 

 اعلم! اهلل کرد؟می چرا دفنه انقدر متشنج رفتار   کردم.له کج پراه

اما هنوز هم  بودم؛ تپش قلب از اضطراب خودم کم کرده  قرص،به زور 

 . دادمیحسی ناخوشایند درونم ویراژ 

 چند نفس عمیق کشیدم. ایستادم،سر آخرین پله 

 پله قرار داشت و نیمه باز بود. در با فاصله از راه

دست  دونستم جهان هم هنوز هم با اینکه می  پشت اون در...هان جو 

 تونستم قبول کنم. باز هم نمی زانیار،

قطعا ، ش دروغهاهکه هم گفت میزد و از اعماق وجودم حسی فریاد می

 جهان هدفی داره.

ی طالیی  دستگیره  میل سمت در نیمه باز برداشتم.هام رو بی قدم

گرفتم و  رو،وخالی و نسبتا بزرگ بود ای تبزرگش رو که به شکل دایره
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 به سمت خودم کشیدم. 

ی نیم دو پله داشت.انگیز تابستان وجودم رو از تالطم باز می هوای دل

وقت  زمان پریدم. خوشبختانه دفنه هیچهم رو،ای شکل ایوان بزرگ دایره

 هام بکشم. تونست راضیم کنه که دست از تیپ اسپرت و کتونی نمی

 ها باز باشه! که دست و بالم توی پریدن از پله شدمی همین باعث 

 ها رفتم. ی آلچیقبه سمت محوطه 

مخصوص  ، این قسمت از حیاط که پشت عمارت قرار داشت

 هاش بود.های عثمان با همکارگذرانیخوش

 استخر بزرگی قرار داشت. ها،آلچیقوسط 

ود، کنار  ترین آلچیق که فقط مخصوص خود عثمان بترین و بزرگاصلی

ی  متشکل از چهار ستون فلزی مشکی رنگ و سقفی دولیه  بود؛استخر 

های کرد و همین آب از طریق سوراخشون رو آب پر میای که بین شیشه 

 ریخت.آبشار مانند توی استخر می، کوچک جلوی شیشه

 خودم که عاشق طرحش شده بودم.

 قرار داشتند.های راحتی سفید رنگی که زیر سقفش مخصوصا مبل 
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 رسید. های جمع به گوشم میکم صدای زانیار و خنده -کم

 داد! های عثمان رو میها خبر از وجود ساحرهی دخترصدای قهقه 

درحال  زانیار داخل استخر و  دیدم که بله!  محوطه،با رسیدن به  

 !اسگذرانی با بقیه خوش

نوشیدن  عثمان روی صندلی کنار استخرش نشسته بود و درحال 

 اش بود.آبمیوه

 گشتم که ببینم اون کجاست. دنبال جهان می 

ام گذاشتم و دستم رو روی شانه ، ای که از پشت سر بهم خوردبا تنه 

 داد.میراهش رو ادامه   بایسته،بااخم به جهانی نگاه کردم که بدون اینکه 

   نمایی صورتش رو به سمت عقب گرفت و باخنده گفت:لبخند دندانبا 

 ببخشید لیدی!  -

و من مات و مبهوت حرکاتی بودم که   چشمکی زد و ازم دور شد

وقت انتظارش رو از جهان سرسنگین و آرامی که فقط به آرامش  هیچ

 نداشتم.  شناخته بودمش، 

با عثمان خوش و بشی کرد و  ، رفتطور که به سمت آلچیق میهمان
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 نشست.  با فاصله از دفنه استخر،ی رو به روی مبل سه نفره

ای به تن داشت و  های سرمهراه-شرتی با زمینه سفید رنگ و راهتی

 های سفید رنگ.با کتونی  زانو،کمی تا بالی  لیشلوارک 

 وایسادی؟  جااینچرا  - 

 گذاشتم. باترس دستم رو روی قلبم 

 پاشا مثل روح جلوم ایستاد و دست به سینه نگاهم کرد. 

اصال ، ی کوچکمن قد کوتاه و جثهبه حدی درشت هیکل بود که من با ای

 دیده نشم! 

   گفتم: خشک،با لب و دهانی 

 تازه رسیدم.  -

 کنم! فکر نمی  - 

با   شدم،ای نامعلوم خیره صورتم رو به سمت چپ گرفتم و به گوشه 

 دلخوری گفتم: 

دونم که می   دونم در حدی نیستم که بهت جواب پس بدم پاشا.می  - 
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لطفا با این ؛ اتم ترس دارمهنگاه کردن به چشمحتی از ، دونیخودتم می

 نکن. تر از اینم ها من رو منزوی رفتارها و باور نکردن

تمام  ودم رو،ای بیان کرده بنیمه ای رو که با شهامت نصفه با گفتن جمله

 کردم.

خواستم از کنارش رد بشم که بازوم اسیر دستان قدرتمندش شد.  

 ش کردم.ه باتعجب سرم رو بال بردم و نگا

زد و مو به تنم سیخ دو می-دو هامچشماش توی هچشم خاکستری  

 کرد.می 

برای حفاظت از افرادمِ. این رو  ،دختر! من هر رفتاری داشته باشم - 

 وقت فراموش نکن! هیچ

 این رو گفت و ازم جدا شد. 

 به سمت عثمان رفت و کنارش ایستاد.

ام روی هچشم آنی،کت با حر کردم.می سنگینی نگاه جهان رو حس 

 . زل زده بود، به ما دیدم که بااخم؛ غافلگیر شد صورتش،
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 سرش رو به سمت استخر گرفت.   نگاهم،با دیدن 

ترین مبل کنار ای صدا من هم سمت آلچیق رفتم و روی گوشهبی 

 ورودی آلچیق نشستم. 

 پا روی پا انداختم. 

ای انگور توش  خوشهبشقاب کوچک کنار ظرف میوه رو برداشتم و 

 گذاشتم. 

 های شیرین انگور مشغول کردم.خودم رو با خوردن دانه

تفاوت به استخر زل زده بود. از حالت صورتش به خوبی دفنه اما بی 

 فهمید که عمیقا تو فکره...  شدمی 

؛  درحال تحلیل احوالت دفنه بودم که یکی از دخترها از جلوم رد شد

 اش روی بشقابم ریختند.  ه قطرات آب از روی بدن برنز

اخم کردم و باانزجار بشقاب رو کنار گذاشتم. دهانم رو پر کردم تا چیزی 

ی نشستنش کنار جهان و از اون بدتر لم دادنش  بگم که بادیدن صحنه 

 جمالت از ذهنم بیرون جهیدن.، توی بغلش

العملی نشون بده و یا پسش بزنه! بایدم این منتظر بودم که جهان عکس 
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 کرد!ر رو می کا

 ی دختر جا خوش کرد.دست چپش روی شانه ناباوری،اما در کمال 

 دادم. هام رو روی هم فشار باحرص چشم

 ورد!آدیگه داشت شورش رو در می

 ام رو جلب کرد... توجه  دستش،برق انگشتر توی  

متوجه شدم همان انگشتری که من به عنوان هدیه براش   دقت، با کمی 

 بود.خودش  خریده بودم! مطمئنم

 همون سنگ جواهر قرمز و همون حلقه!

 چیزی در گوش دختر گفت که باعث شد دختر باصدای بلند بخنده! 

 شد. دیگه طاقتم طاق 

دید این  عثمان نگاه کردم. مطمئنا اگه می ه ی بمنامحسوس و زیرچش

من  شد و  می خیال من بی   بسته،دختر برای زدن مخ جهان کمر همت 

هرچقدر که تظاهر به نشناختنش   بشم،خیال جهان تونستم بی قطعا نمی 

 کرد.دار میوجودم رو خدشه
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 جا پاشه.از اوناون دختر باید کردم، می باید یه کاری 

 نگاهم به جام پایه بلند نوشیدنی روی میز افتاد.

 بدون تعلل برش داشتم. 

ا رد هاز جلوی اونباید  دفنه،طرف و نشستن کنار برای رفتن به اون

 شدم. می 

پام رو گیر دادم به پای بلند و خوش  دختر،همین که رسیدم به 

 ! ریختم بود، روشهرچی توی جام توی دستم ، تراشش

 تر از اون بود که بلند نشه و جیغ و داد نکنه! زیادی لوس

به سرعت خودش رو از آغوش جهان جدا کرد و با عصبانیت نگاهم کرد.  

خودش هم خوب  بگه،داشت که چیزی به من  ت این رو نأجر

 دونست.می 

 : اما من خودم رو به اون راه زدم و گفتم 

 بخشید! ب - 

 د:باحرص غری
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 کنم. تمیزش می ،شکال ندارها - 

 به جهان نگاه کرد و با چشمکی گفت: 

 .لن میام عزیزما - 

 و بیار پایین! فکش رگه بزن شیطونه می م. آتیشی نگاهش کرد

 .کنارم رد شد و رفت از 

 زدم.استارت بازی رو  دختر،با رفتن 

 ی جهان نشستم. کمی کنارتر رفتم و سمت دیگه 

 با ابروهای بال رفته نگاهم کرد. 

 باری زدم و به سمتش برگشتم: لبخند شیطنت 

 صنم. دیگه رو بشناسیم آقا جهان! من هم وقت نشد زیاد  - 

   ام انداخت و گفت:شانهمتقابال لبخند تخسی زد و دستش رو دور 

 اون شب با یه دیوونه طرفم!  کردممی کر ف -

 خندیدم و پا روی پا انداختم: 

شما   گفتم، می هذیون  بودم،اون شب یکم زیاده روی کرده ، هآر - 
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   ببخشید!

 لیدی! کارت چیه؟  هاحرفگذر از این ب -

 خطرناک! کارهای  - 

 ثلِ؟ م - 

 پوزخندی زدم: 

 مثلِ...بازی با جونم!  -

   یک تای ابروش رو بال فرستاد و خندید:

 شه ازت گرفت! جواب درست درمون نمی ،وشم اومدخ -

 ی آرامی به بدن تنومندش وارد کردم.خندیدم و با پشت دست ضربه 

 باتعجب گفتم: 

 عجب هیکلی داری آقا جهان! - 

های بازوش رو  فیگور گرفت و ماهیچه  بازوی سمت راستش رو بالتر برد.

   به نمایش گذاشت:

 بازو رو؟   کنیمی حال  -
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   بالودگی گفتم:

 خیلی!  -

 دستش رو پایین آورد و روی پاش گذاشت. 

 چشمم سمت انگشتر رفت... 

دستم رو دراز کردم تا از انگشتش درش بیارم که زود فهمید و دستش  

 رو مشت کرد.

   زود گفتم:

 .نگشتر قشنگیِ ا -

   گفت:تر از قبل گرفته 

 خیلی. ، آره -

 ست؟   هدیه - 

   آره! -

 لبد از طرف نامزدت! -

 پوزخندی زد:
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الن زندگیش   کرد،می شقی که اگه به حرفم گوش برای یه کله  ،نه - 

 وسط جهنم نبود! 

نافذ   های چشمچشم دوختم به  سکوت کردم.، کرد نگاهممعنا دار 

 رنگش... مشکی

 بود. ن رو شناخته ! مدونست منمپس می 

 زد به اون راه؟!پس چرا خودش رو می

 غم مشهودی به صدام رنگ بخشید: 

 بدی؟چرا نمیری از اون جهنم نجاتش  - 

 اونم به وقتش!  - 

 اما نتونستم جلوی زبانم رو بگیرم:، دونستم کل عمارت شنود دارهمی 

 وقتش کیِ؟ - 

 و گفت:لبخند زد 

 نجات میدم! زندگیش رو اختنش،خطراندوقتی که بفهمم بدون به  - 

 جهان همون جهانِ! ، الن دیگه مطمئن شدم مکث کردم.
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خر که   نه، کنه؟داره برای عثمان پاپوش درست می  نکنه،خدا ! وای 

 نیست. 

ی آخرش در وجودم  کنان با انرژی که از جملهزود به خودم اومدم. خنده 

 گفتم:  بود،جوانه زده 

همه ، وسط جهنم افتادممی حال من اگه  مردم چه شانسی دارن! - 

  ا!جگفتن بمون همونمی 

اون سخت و کله ، آدم من با تو فرق داره  دم با آدم فرق داره دیگه!آ -

 فوذناپذیر و مقاوم! ، نشقِ

 باید تنی به آب بزنی!  جهان،وای که چه هوای خوبیِ -

 مون رو جلب کرد.توجه، زانیار با گفتن این جمله

 به دنبالش عثمان هم اومد و خودش رو روی اولین کاناپه ولو کرد.

   پا روی پا انداخت و باخماری گفت:

تون رو بکنید! لذت این دنیا رو بچشید.  جوونی  ،از من به شما نصیحت -

کردیم و بیشتر پول در بیشتر کار می  کاش  گن،می همه تو تخت مرگ 
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 ! گرفتممی ولی من قراره بگم کاش بیشتر پارتی   آوردیممی 

 خنده زد. زانیار زیر  ، اشبا تموم شدن جمله

 دست مریزاد! من باید شما رو الگوی خودم قرار بدم. زانیار:

اش رو از هم باز کرد و هدوتا دست زانیار،خواری توجه به پاچهعثمان بی 

 روی تکیه گاه مبل گذاشت. 

 باغرور به زانیار نگاه کرد و گفت: 

از من   بزنی.بهترِ کمی هم از کارت حرف ، ال که تا اینجا اومدی ح - 

 خوای؟ چی می 

 ای دور خودش پیچید و نشست. تر از قبل، حوله زانیار جدی 

 کنیم...  من و دوستم قرارِ چند نفری رو از مرز رد  - 

 چند نفر؟ -

 سی!  - 

 شرورانه و وقیح! خندید،ثمان ع

ی  یک نفر از دخترها به عالوه  اما... ،کار چندان سختی نیست - 
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 خوام.می  مزد،دست

گوشت کف دستم رو  ناخنم، ام رو باحرص مشت کرده بودم. فشار هدست

 سوزوند.می 

الن پاشم و یک گلوله حروم  تونستم همین کاش می  های وقیح!عوضی 

 بکنم. شون هر کدوم

 با حس گرمی که دور مشتم پیچیده شد از افکارم بیرون کشیده شدم. 

 ام گذاشته بود. جهان دستش رو روی دست مشت شده 

اما اون نگاهش و تمام حواسش به جلو و  کردم،باتعجب نگاهش  

 های اون دو نفر بود. حرف

که پاشا من رو زیرنظر داره. سرم رو به سمتش گرفتم .   دونستممی 

هاش رو باز و بسته کرد. خبری از با رضایت چشم، حدسم درست بود

 شون بوده. داد فعال همه چی باب میلاخم نبود و این نشون می

اما اگه زیر قولت بزنی و یا ، ذارمبهترین افرادم رو در اختیارت می عثمان:

نش رو از ها)انگشت باشم تون داشته ترین شکی نسبت به هرکدامکوچک

مثل همین لیوان  لیوان افتاد زمین و هزار تکه شد( کرد،دور لیوان باز 
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 کنم. میاتون هزار تکه

 کاری.عثمان همین بود! جدی سر مسائل ، تعجبی نکردم

زانیار رو مورد خطاب قرار   شد،می این رو گفت و حینی از جاش بلند 

   اد:د

 تون آقایون.سر میز نهار میبینم ، رو عوض کنم میرم لباسم -

  باشه،با رفتنش زانیار انگار آزاد شده  شد.به همراه پاشا ازمون دور 

   به فارسی گفت:.  نفسش رو بیرون فوت کرد و تکیه داد به مبل

 عجب ابهتی داره این پیرمرد! ، وای پسر -

   گفت: کنه،تا بشقابش رو با میوه پر  شدمی جهان درحالی که خم 

   ولی انگار مطمئنن! ا خطرناکنهزانیار این -

 کارهابباید ،  این که اوکی شدهاست. کارطرف خدای این  ،آره بابا  -

م بگم قدم نحسشون  هها  شیوخ شیخک به اون   کنم.مهمونی رم ردیف 

 بیارن. رو 

 داد. میخشم درونم جولن 
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 بجوام.رو اش خواست خرخرهدلم می 

دفنه که تا به الن سکوت کرده بود از جاش بلند شد و کنار زانیار  

 بالوندی گفت:  جاخوش کرد.

 ه نظر میاد یکی اینجا از عثمان  ترسیده! ب - 

زانیار   این رو گفت و پاهای بلند و خوش فرمش رو روی هم انداخت.

 بالذت خندید و دفنه رو به آغوش کشید: 

 انم خوشگله؟تو این رو فهمیدی خ - 

  باحالت لوسی گفت:  دفنه خندید.

 کردی. موهام رو خراب  ،عه نکن  -

 ی دستش رو بازتر کرد:زانیار حلقه

 . ببخشید  - 

به سمت   رو،ی از موهای بلند دفنه رو که دم اسبی بسته بود اطره

 آمیز بوسید. هاش برد و شیطنت لب

حالم ؛  مخالف گرفتمبا این حرکتش پوزخندی زدم و سرم رو به سمت 
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 خورد. می داشت از کثیف بودن زانیار به هم 

 خورد.می ی توی بشقابش رو خیال داشت انبه بی  من،جهان برخالف 

های فسار چشمخدمتکار بهمون نزدیک شد و باعث شد زانیار ا

 . اش رو به دست بگیره گسیخته 

 . آقا گفتند تشریف بیارین برای ناهار - 

 :  دفنه جوابش رو داد

 خورن.می سرما  ،اول برای آقا زانیار لباس بیار -

 . شم خانمچ - 

همون ، انگار نه انگار بازی کردن دفنه باز مونده بود! دهانم از این نقش

 وحشی بود که چند لحظه قبل دیدمش! 

خدمتکار با چند دست لباس اومد و بعد از تعویض ،  چند لحظه بعد

 برای صرف نهار به داخل عمارت رفتیم.  لباس،

حال بودم اون روز تمام حواسم به جهانی بود که از اعماق وجودم خوش

 اش توی زندگیم پیدا شده. که بازم سر و کله 
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*** 

بستم و شروع کردم به مشت زدن به کیسه بوکس قرمز  باند دستم رو

 روم.رنگ روبه

،  اما حتی این صدای بلند شد،می صدای بلند آهنگ توی محیط پخش 

 مانعی برای یادآوری و مرور گذشته نبود. 

کردم که سالن تمرین توی زیرزمین  ساعت سه شب بود و خداروشکر می 

 رسد... بود و صدا به طبقات بال نمی

فرود   درپی پام رو روی کیسه جلومهای پیو ضربه  زدممیمشت  

 وردم.آمی 

با  ؛ رو بلند کردم و به عقب برگشتم پام،با حس کردن فردی پشت سرم 

درست   ام روشده پای بلند کرد، می دیدن پاشا که دست به سینه نگاهم 

 کنار گردنش نگه داشتم. 

ام  به  فهمیدم کامال مطمئن بوده ضربه هیچ حرکتی نکرد. طوری که می 

 خوره. صورتش نمی 

 روش ایستادم.وردم و روبهپام رو پایین آ
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خم شد و حوله و کنترل رو از روی زمین برداشت و موزیک رو قطع  

 ام انداخت.ی سفید رنگم رو روی شانه حوله، کرد

تازه متوجه عرقی شدم که صورتم رو پوشونده بود. حوله ؛ به خودم اومدم

 رو روی صورتم کشیدم و به پاشا گفتم: 

 بیدارت کردم؟  ،ببخشید  - 

هاش رو توی جیب شلوار چند قدم دورتر از من وایساده بود و دست  حال 

 اش رو تر کرد:هلب  سفید رنگش فرو کرده بود. ورزشی

 نه.  - 

تر از این انتظار نداشتم جوابی طولنی   ،کالفه نفسم رو بیرون فوت کردم

 رو بشنوم. 

راه بیرون رفتن از سالن رو پیش   خم شدم و بطری آبم رو برداشتم.

  گرفتم که صداش از پشت سر اومد و متوقفم کرد:

 هنوز تمرینت تموم نشده.  -

چرا الن؟ اصال من کجا و تمرین   آخه چرا من؟ آب دهانم رو قورت دادم.
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   با پاشا کجا؟!

 با توام!  -

 میلی به سمتش بچرخم. صدای مستحکمش باعث شد با بی

 احساسش زل زدم.به صورت بی ،با التماس توی نگاهم

ت راستش رو بال آورد. دو انگشت اشاره و وسطش رو کنار هم قرار دس

 داد و اشاره کرد که به سمتش برم.

خستگی چند ساعت تمرین یک طرف، ترس از نه گفتن به پاشا از طرف 

 ای نداشتم. اما چاره کرد،میام دیگه کالفه

پاشام هم به  گشتم،برمی زمان که چند قدمی رو که رفته بودم رو هم

و   هایی رفت که روی هم کنار دیوار ردیف شده بودندسمت میت 

 ون رو برداشت. شیکی

  ای و بزرگ رو گرفت و گفت: کمی بافاصله مقابلم ایستاد و میت قهوه 

 پای راست. ، پنجاه تا ضربه -

   هام برروی میت.خوابوندن ضربه مطیع حرفش شروع کردم به 
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 ! به نظر میاد کارت رو خوب انجام دادی  -

   گفتم: زدم،می های ناشی از ضرباتی که زدننفس -با نفس

  چی؟ -

 م. گات با جهان رو میرابطه -

   گفتم:، بدون تغییر حالتی توی لحنم

  مگه خودت نخواسته بودی؟ -

  گم؟فهمی چی می ی م مه چی به حدش.ه -

 !  نه -

 هم اون.، یعنی کاری نکن که هم خودت بمیری  -

 نگاهش کردم.  حرفش،پام رو روی زمین گذاشتم و بااخم ناشی از 

 ازم نخواستین؟  این رومگه خودتون   مگه... یعنی چی این حرف پاشا؟ - 

 تفاوت جهت ایستادنش رو عوض کرد:بی 

 نجاه تا ضربه پای چپ! زود باش.پ - 

با سماجت درحالی که با عصبانیت پای   ،حرفش بشمخیال نتونستم بی 
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   دوباره گفتم:  آوردم،می چپم رو روی میت فرود 

به من بگو دقیقا چی   شه بالخره بگی من چه غلطی باید بکنم؟می  -

 تا منم...  خوای،می 

  رو برید: حرفم

 . احساسی بهش نداشته باش -

رفت،  گ سرش رو بال ؛ اش نگاه کردمبه صورت جدی .  مکث کردم

 زد.دو می-روی صورتش دو هامچشم

  با تردید پرسیدم: 

 منظورت چیه؟  -

 قامت بلندش رو صاف کرد و باپوزخند مشهودی گفت: 

خوام همچین  دیگه نمی  ؛نظورم واضحِ! نگاه تو به جهان عادی نیستم - 

 چیزی ببینم. 

طوری که ، ی کمی از صورتم نگه داشتخم شد و صورتش رو با فاصله

چند   اش،اشاره با نوک انگشت . تر کشیدمناخواسته کمی خودم رو عقب
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  ام وارد کرد:ضربه به قفسه سینه 

 این حرفم هشدار بود.ان، رفم رو جدی بگیر دختر جوح -

  پوزخندی زدم:

 میرم. می ،  گی اگه عاشقش بشمبه عبارتی داری می -

 کرد و چیزی نگفت.  منگاه متعجب  برای اولین بار تعجبش رو دیدم.

 ادامه دادم:

 تونم برم بخوابم؟می، تموم شد تهدیدهاگه بگی. اهر چی تو ، باشه  - 

   بابدجنسی لبخندی زد و گفت:

 البته بعد اینکه ده بار دور سالن رو دویدی. ، معلومه که آره -

ی زیر لبی گفتم و باذهنی که  با حرص نفسم رو بیرون فوت کردم. باشه 

 شروع کردم به دویدن.  پاشا بود،ای هدرگیر تهدید

*** 

 اگه یه درصد دلم بخواد الن باهات بیام! ، دا به سر شاهدِخ - 

رو روی   عصبانیتمتمام  ام زدم.ی آرامی وسط پیشانی ضربه دست، با کف 
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 پدال گاز ماشین خالی کردم و سرعت رو بیشتر کردم.

دونی بستن این قرارداد به تو خودتم می  صنم!نده ها  این اداها رو - 

خودت عمدا من رو انتخاب کردی! اون هالوک خیر   بود،محول شده 

 نه من!  ،ومداندیده باید باهات می 

   دستم رو به سمت ضبط بردم و باعصبانیت گفتم:

 اه!  خوام تو پیشم باشی حله؟غلط کردم گفتم می  -

دیگه صداش به گوشم  طوری که   کردم،وُلوم ضبط رو تا نصفه بلند 

 نرسه. 

 به چند ثانیه نکشید که صداش رو کمتر کرد. 

 با پرخاش نگاهش کردم که زود گفت: 

 یه چیزی بگم بهت.  خواممی  ،خب - 

  چشم ازش گرفتم و به جاده مقابل دوختم.

  دره،گیرم سمت جا فرمون رو میهمین بزنی، فقط اگه بازم غر   ،گوب -

 پرت شیم توش! 
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   گفت: زد،مینده توش موج با صدایی که خ

  پیشش،ریم خواستم بگم اینی که داریم میدر بسه. می قن همی  ،ه بابان -

عثمان گفت اگه    زیاد حرف گوش نمیده. داره،یکم چموش تشریف 

 نمیاد، بنگ. دیدین راه 

 یه تای ابروم رو بال فرستادم و گفتم: 

الکی پا نشده  -ای که الکیهمچین آدم کله گنده  بنگ؟ بکشیمش؟ - 

 های محترمش که مجسمه نیستن! محافظ اینجا،بیاد 

 ای کرد و با آرامش گفت: دندان قروچه

 اش با پاشاس.قیه ب - 

 آوردم، گفتم: رو به زبان  سوالی رو که آنی به ذهنم رسید

 ماموریت؟   فرستهمیش من و تو رو اهدفنه چرا پاشا هم - 

  فرستاد:نفسش رو باکالفگی بیرون 

جواب این سوالت رو موقعی که گفتی چرا برای  باز شروع کردی؟ -

 دادم. جاسوسی جهان و زانیار انتخاب شدیم،



 

 

 WWW.98IA3.IR 743 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 جوابم رو داده بود ولی جوابی که اصال قابل قبول نبود.  گفت،می راست 

 بگیرم،بینی اینکه قرار نیست هیچ جورِ جواب درست و درمان پیش 

تا رسیدن به مقصد هیچ حرفی نزدم و  برای همین چندان سخت نبود.

اینکه کی قرارِ بریم کمک جهان و ؛ فقط توی افکار خودم غرق بودم

 زانیار؟

 ی حیاط بزرگ هتل شدیم. وارد محوطه

توی  شهر،های شهر بودیم که البته خارج از توی یکی از بهترین هتل 

 با نمای دریا ساخته شده بود. سرسبز،ای ارتفاع تپه

 شد.ها رو به دریا باز می ی تعدادی از اتاقطوری که پنجره 

ها اونجا رو جلوی ورودی ساختمان نگه داشتم. یکی از کارکن  ماشین 

ایستاده بود و با پیاده شدنم اومد پشت فرمان نشست تا ماشین رو ببره  

 پارکینگ. 

  ،شدبه ورودی ختم می  هایی که دو طرف راهی کهاز لی شمشاد

 ای باز شد و وارد ساختمان هتل شدیم. گذشتیم. در شیشه

توی این فصل  سالن پر از دوربین بود.  گردوندم؛چشمی به اطراف 
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ی زیادی توی سالن به پا بود. لبخندی از سر تمسخر  شلوغی و همهمه

 . های دفنه دور نماندلبخندی که از چشم بست، هام نقش روی لب

 خندی؟ ی می به چ - 

ای زدم و  روی زنگ ضربه ایستادیم؛روی پیشخوان بزرگ چوبی دراز روبه

  جوابش رو دادم:، گذاشتمام رو روی موهام می درحالی که عینک آفتابی 

من و تو اومدیم بوی خون استشمام  ،بگذروننملت اومدن اینجا خوش -

 کنیم! 

 بالحن تمسخر آمیزی گفت: 

 د خاله؟خوااوخی! دلت دَدَر می - 

 کردم: نگاهش با خنده 

 زهرمار! یه ادایی بده به هیکلت بیاد.  - 

هاش رو روی پیشخوان گذاشت و با کف دست چند بار روی  یکی از آرنج

 . زنگ ضربه زد

ایی بگو به شخصیتت بیاد! ولی خب حال که انقد هم یه چیزهتو  - 
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 تفریحی و کاری!.  سفری در راه است بهت یه مژده بدم که  مشتاقی،

 سفر؟!  - 

هامون نصفه حرف ،با اومدن دختری که پشت پیشخوان ایستاده بود

 موند: 

 ام.من در خدمت  بفرمایید،  خوام خانم.به خاطر تاخیر عذر می  - 

دفنه موهای خرمایی رنگش رو پشت گوشش هدایت کرد و خودش رو 

  ور میز کشید و گفت: ی اونبه سمت دختر ریز جثه

   برو به آقای کایا بگو مهمون داره. -

   خوان کسی رو ببینن.جناب کایا الن نمی -

 فهمه.خودش می داره،تو برو بگو از طرف عثمان مهمون  ،دختر جون -

 خوان ببینن! کسی رو نمیگفتم که فرمودند هیچ خانم!  - 

   دفنه دستش رو روی میز کوبید و این بار با عصبانیت گفت:

 دارم.کار واجب  گممی  ت؟حالیت نیسچرا حرف  -

 دختر با تردید نگاهش رو بین من و دفنه تاب داد. 
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ی سویشرت سفید رنگش برد و کمی  دفنه دستش رو به سمت لبه 

به تته پته افتاد   اسلحه،ی ترش کشید. دختر بیچاره با دیدن دستهعقب 

 :  و با چشمانی درشت شده گفت 

 الن میام.  -

 هامون غیب شد. از جلوی چشم و در کسری از ثانیه

 به دفنه نگاه کردم!   باز،متعجب و با دهانی 

 ای بال انداخت: بهم نگاه کرد و شانه 

 فهمید. نمی ؟خب چیکار کنم - 

 ش کردم: ی ی بازوبا عصبانیت مشتی حواله

   دیوونه شدی؟! اگه بره زنگ بزنه پلیس چی؟ - 

 آوردی؟ چاقو و تفنگت رو  نباش. هاتو نگران این چیز -

  باحرص جوابش رو دادم:

 بله!  -

 رنگ،ای با کت و شلوار مشگی مرد میانسال اتو کشیده   بعد،چند لحظه 
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مون اومد و با لبخند و چشمانی که به خوبی ترس دوان به سمت-دوان

   به دفنه گفت: دادند،می وجودش رو نشان 

 طرف. بفرمایین از این ، وام خانم! خیلی خوش آمدیدخی عذر م -

 کردیم.از اینجا به بعد شش دانگ حواسمون رو باید جمع می 

با نگاهی به اطراف و دیدن دو نفر از افراد که کنار در ورودی ایستاده 

 ها رو فرستاده. مطمئنا پاشا قبل از ما اون  شد؛خیالم راحت ، بودند

 مرد دکمه طبقه آخر رو فشار داد.  شدیم،سوار آسانسور 

زیر  کردم؛سور تکیه دادم و از آیینه به خودم نگاه به دیوار فلزی آسان

ش به خاطر دیشبِ. تا ساعت پنج  اههام گود افتاده بود و لعنتی همچشم

 شبیه جن شدم!  شه همین.آخرشم می  داده،صبح من رو تو سالن تمرین 

با   چشمم به قطرات عرقی افتاد که پیشانی مرد بیچاره رو پوشانده بود. 

    - ارسی به دفنه گفتم:پوزخندی به زبان ف

 این بیچاره مرد اینجا! -

 سه باری مورد عنایت قرار داده! دو،نم شلوارش رو کیمن که فکر م  - 
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 ای بهش زدم:با انزجار و خنده صورتم رو جمع کردم و با بازوم سقلمه

 زهرمار!  - 

 آسانسور ایستاد و ازش خارج شدیم. 

 رفت.اتاق مدیریت می به دنبال مرد راه افتادیم که به سمت 

 ای به در زد و بازش کرد.چند تقه ،ای رنگ ایستادجلوی در قهوه

   خودش رو کنار کشید و با دست به سمت اتاق اشاره کرد:

 بفرمایین.  -

 مون رو توی اتاق گذاشتیم. های محتاط قدم

 مرد رفت و در بسته شد. 

 قرار داشت. ای بزرگ که کشویی بود و رو به دریا روی پنجره.در روبه

آفتاب  شد ساحل و دریا رو به راحتی دید.می  شفافش،ی از پشت شیشه 

های .تابوند و حتی مرغابی وسط آسمان آبی انوارش رو روی آب دریا می

 . شدندمی درحال پرواز هم هرازگاهی از کنار پنجره رد 

 زیادِ.مون از زمین قشنگ معلوم بود که چقدر فاصله 
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تونستم فرض کنم کنار پنجره درصد هم نمی  یک افتاد.ترس به جونم 

 بایستم! 

رو بگیرم و به سمت ی روبهباعث شد دل از پنجره جوانی،صدای مرد 

 چپ نگاه کنم. 

زدم نهایت سی سالش  پسر بور و جوانی با چشمانی آبی  که حدس می 

 بود.لم داده اش بزرگی، روی صندلی چرمیپشت میز  باشه،

اش ام به دو بادیگاردی که دو طرف صندلی توجه اول،در همان نگاه 

 ایستاده بودند جلب شد. 

  همها آخه من و دفنه نصف اون. شداما نمی  باختم، مینباید خودم رو 

 شدیم! نمی

هاش نشوند و با برق خاصی که توی پسر جوان لبخند ژکوندی روی لب

 هاش بود از جا بلند شد. چشم

. دستش رو به سمت  ستاد و کمی بهش تکیه دادجلوی میزش ای 

   های فیلی رنگ جلوش گرفت و گفت: مبل 

 ها. بفرمایین خانم  -
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کردم تا در صورت اتفاق جای اتاق رو رصد می -برخالف من که جای 

هاش رو به سمت  قدم  نفس،اعتمادبه  یم، دفنه باودر بر بینیپیش غیرقابل 

 پسر گرفت و روی مبل تک نفره نشست. 

 دم رو بهش روسوندم و من هم کنار مبل ایستادم.خو

 ی کتش رو باز کرد و جلوتر آمد.مرد دکمه

 روی دفنه نشست. روی مبل روبه

 هاش رو توی هم قفل کرد.پا روی پا انداخت و دست داد، تکیه به مبل 

 خورد.جز حرکاتش به چشم می جزبهدر غرور 

 لب تر کرد:

 .شنوم می  ،خب - 

دفنه بی برو برگرد  اش نتونست اعصاب دفنه رو به هم بریزه.زننده لحن 

 رفت سر اصل مطلب: 

از نظر امنیتم تا همین دیروز  ی که خواستی رو رد کردیم.هایچیز - 

ی تو از دست ندادیم! بیهوده  کارهای کم از افرادمون سر بودی؛ ساپورت 
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 خوای بزنی زیر قول و قرار؟حال می

لبد از جونش سیر . باتعجب نگاهش کردمشد؛ لند ی کریه مرد بخنده 

 شده که این اداها رو میده! 

کرد که انگار به دو تیکه آشغال به درد نخور نگاه  طوری نگاهمون می 

 آورد. میکنه و این حرکتش خونم رو به جوش می 

با پررویی دفنه رو  ای کردم و دست به سینه نگاهش کردم.دندان قروچه

 برانداز کرد:

هایی نه از موش ترسم،می نه از عثمان  کنم.می، هر کاری دلم بخواد - 

 برای شما زیادیِ.  هم موشهر چند ؛ مثل شما

اما زود خودش رو جمع و جور  ، ی من شوکه شده بوددفنه هم به اندازه

 کرد:

 دونی.میخودتم خوب ، فتیاکردی اری با بد آدمی دد - 

 گه؟ تو؟!نه بابا! کی این رو به من می ،عه - 

این جمله رو گفت و از جاش بلند شد. میز عسلی چوبی رو دور زد و  

هاش رو توی جیب شلوار یکی از دست دفنه؛روی اومد درست روبه
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 اش فرو کرد.طوسی 

ی عبوس دفنه نگاه  زدن از بال به پایین به چهره با چشمایی که برق می 

   وار گفت:ادار زمزمهبا لبخندی معن کرد.

 رای کارهای خشن زیادی خوشگلی. ب -

 دفنه زد زیر خنده!  ،اشبا تمام شدن جمله

دلم به حال این پسر بدبخت که  . ام گرفته بودطوری که منم خنده 

 اش رسیده بود انگار! سوخت. اجلمی  کرد،می داشت باتعجب بهمون نگاه 

آبی پسر زل سبز، چشمان  مستقیم به رخ، بهرخ دفنه از جاش بلند شد و 

  زد و زمزمه کرد:

 راه نمیای؟ -

 های مرد... جواب سوالش یه پوزخند شد روی لب

  ،همین حرکتش باعث شد دفنه خودش رو کنارتر بکشه و بیاد پیش من

 رو به پسر گفت:  حین،درهمان 

 بشه. خونی   لباسمدوست ندارم  ،خشید بب - 
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تن شیشه و به دنبالش  اش مساوی شد با صدای شکستمام شدن جمله

 افتادن اوزجان روی زمین. 

   دفنه گفت: بیان،تا بادیگاردها به خودشون 

 . بدو -

 به سمت در رفتیم.   کردم وقدرتم رو به پاهام منتقل 

   اما قفل بود.، اش رو بال پایین کردمدستگیره 

 قفله!  ، لعنتی -

   صدای بادیگاردها اومد که گفتن: 

 ا وایسین! جونهم -

 به سمت پنجره رفت.  ها،اوندفنه بدون توجه به 

 خواد بپره؟!نکنه می . با ترس آب دهانم رو قورت دادم

 . پرید و پایینپاهاش رو روی لبه پنجره گذاشت 

باید   فوبیای ترس از ارتفاعم گل کرده لود اما  ام گرد شده بودند.هچشم

 وقت ترس و تعلل نبود. ، رفتممی دنبالش  
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 پایین پریدم. هام رو بستم و چشم،  پنجره گذاشتم یپام رو روی لبه

 سوزش بدی رو توی پام حس کردم.؛  رسیدصدای شلیک به گوشم می 

 طوری من رو زدن؟ هبا اون ارتفاع آخه چ ها،لعنتی 

ن از  گی م ضربان قلبم بال رفته بود.؛ توی آغوش سرد آب فرو رفتم

 افتاده بود. دقیقا همین اتفاق برام  ، هرچی بترسی سرت میاد

سوخت. به زحمت جسمم رو زیر آب نگه جای زخمم به شدت می 

 داشتم و به سمت ساحل شنا کردم. 

با  ؛ گشتمسرم رو از آب بال آوردم. دنبال دفنه می ، کمی که دورتر شدم

 دیدنش توی قایق، بین درد لبخندی زدم.

 من رو دید و به مرد گفت قایق رو به سمت من بیاره. 

دستش رو به سمتم گرفت و کمک کرد سوار ؛ نگه داشته شدقایق کنارم 

 قایق بشم. 

 صدای بشاشش تو محیط پیچید:  خودم رو کف قایق ولو کردم.

  صنم؟ کردم،عجب فیلم اکشنی شد لعنتی! خیلی حال   ،ای و - 
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 گم؟ میشنوی چی ی.م

گرمای  ام رو نداشتم.هاما نای باز کردن چشم، شنیدمصداش رو می

ها، اما همه و همه صدای مرغابی کردم؛می پوستم حس  آفتاب رو روی 

 کم محو شدند.کم 

 . پیچیدمی سر و صدای مبهمی دور و اطرافم 

 تر از اون بودند که بخوام بازشون کنم. هام سنگین پلک

*** 

شنیدم که باز هم معلوم نبود کدام بیچاره رو داشت  صدای پاشا رو می

  کرد:توبیخ می 

با  . چند روز بعد باید برین یه ماموریت دیگه باشی!قرار بود مراقبش  -

 این پاش قراره چیکار کنه؟ 

خودت که میدونی   تیر بخوره. کردمنمیباور کن حتی فکرشم   دفنه: 

وگرنه از پنجره   بود،در کوفتی قفل شده  اون چقدر تند و تیزه! 

 پریدیم.نمی

حتی   خدای بزرگ! یچید.صدای نفس سنگین و عصبی پاشا تو محیط پ 
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 کنم. هام رو باز خواست چشمدلم نمی

دونم می  رو،هات باز کن چشم   ؛خورنات دارن تکان می هپلک - 

 هوشیاری. 

 دونی؟!چرا همه چی رو می ،  لعنت بهت پاشا

 آرام باز کردم.-رو آرام هامپلک

ایستاده بالی سرم ، به پاشا نگاه کردم که مثل عزرائیل دست به سینه 

اما مطمئن  ، برام عجیب بود دیدم؛میش هامنگرانی رو توی چشود. ب

 بودم که نگاهش نگرانِ.

با  . هام خشک شده بودندلب  کرد؛دفنه کنارش ایستاد و باناراحتی نگاهم 

 صدای ضعیفی گفتم: 

 چی شده؟  - 

 ی تخت نشست: و لبه  دفنه جلوتر اومد

  !ترسیمی  دونستم تو از ارتفاعمن نمی، ببخشید  - 

  چی؟ -
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خون ازت رفته بود از ، پاتم بد زخمی شده بود؛فشارت پایین اومده  -

 حال رفتی. 

های تازه یادم اومد که یکی از فوبیا  گذاشتم؛دستم رو روی پیشانیم  

 زندگیم رو تجربه کردم.

 یتت رو لغو کنم. مامورنظر میاد باید  به  پاشا:

 دامه داد: اپرسشگرانه نگاهش کردم که 

ا هشدیم که قرارِ دخترتا یه هفته بعد باید با جهان راهی شهری می  - 

مونی پس می ، تونی کاری بکنیظاهرا تو نمی رو از اونجا رد کنیم.

 کنی. می جا و استراحت مینه

 نه! عمرا اگه بمونم!. ام حبس شد نفش تو سینه 

   گفتم:سریع سر جام نشستم و بره،  اتاق بیرونعقب گرد کرد که از 

 باهاتون بیام. خواممی ،  من خوبم -

طوری  گرفت؛ سرش رو به سمت راست   ،ایستاد و بدون چرخاندن بدنش

 چشم،ی هایی که از گوشه و خاکستری چشم دیدمرخش رو می که نیم 
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  زود ادامه دادم:  کردند.نگاهم می 

 کنم منم با خودتون ببرین.ی خواهش م، تونم اینجا بمونممن نمی -

 خوب نیست. جسمانیت ضعیت و - 

به   با وجود سوزش کنار پام از تخت پایین رفتم. زدم.لحاف روم رو کنار 

با التماس ، کنارش ایستادمزدم. می کمی لنگ  ؛  گام برداشتم ستمش

   گفتم:

تونم بدون تو و دفنه اینجا بمونم.  کنم پاشا! من نمی می خواهش  -

 اونجا بودنم بهترِ. بازم ، مطمئن باش اگه به کارت هم نیام

 اخم کرد و توپید:

خوای کمک دست من می  کشه،نمیا این پایی که تن خودت رو ب - 

 بشی. 

 متقابال اخم کردم و باجدیت جوابش رو دادم: 

 شه. این پا تا یه هفته دیگه خوبِ خوب می - 

 هاش رو روی هم فشرد و ازم فاصله گرفت. چشم
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 آره؟!، بری دیگهمی پاشا   - 

   رو به پاشا گفت: همیشگی،دفنه پا درمیانی کرد و با شوخ طبعی 

 میریم خودمون هتل،ذاریمش تو می نهایتش اینه   ،سخت نگیر پاشا -

 چنان کار سختی نداریم.آندونی خودتم می . اهدنبال کار

گم. مسئولیت هر گند کاری توسط آوید با به خاطر خودش می کن پاشا:

 توئه دفنه! 

*** 

 رو جلوی دستگاه گرفتم و بعد چند لحظه در اتاقم باز شد. کارت 

به  ؛ قبل از من وارد اتاق شد کرد،می پسرک جوانی که چمدانم رو حمل 

 دنبالش من هم وارد اتاق شدم.

   ها رو کنار تخت دو نفره گذاشت و گفت:چمدان

 ای ندارین خانم؟امر دیگه -

 بره. تونه دستم رو بال بردم و اشاره کردم که می 

 از اتاق خارج شد.
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 چشمم رو دور و اطراف اتاق بزرگ چرخوندم. 

 ای بود!برای خودش خونه

 روی ورودی قرار داشت.روبه بزرگش،اتاق بزرگی که در تراس 

ای میز چوبی دایره ای تراس،تر از در شیشه کمی با فاصله  اتاق،وسط 

مگنولیای   های با گل  شکل،ای شکلی قرار داشت و روش گلدانی استوانه 

 کرد.خود نمایی می  توش،

 خواب دو نفره سمت راست قرار داشت.تخت

  بودند،ای که روی دیوار پشت تاج تخت زده شده  های بزرگ و ساده تابلو

 نمای زیبایی به اتاق داده بودند. 

 قرار داشت.، های فیلی رنگ پنج نفرهسمت چپ هم کاناپه 

اما بازم یه  بشه،ینی جایگذاری لوازم اتاق کمتر از اون بود که توش دورب

 م! هستگفت اینجام زیر نظر پاشا حسی می

اما زدم، میهنوز هم کمی لنگ  به سمت تخت گام برداشتم.

تیری که به پا زده شده بود از کنارش عبور کرده بود  ؛ شانس بودمخوش
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 و با چند تا بخیه کارش حل شد. 

 خودم رو روی تخت انداختم و دراز کشدم. 

 سقف ساده و سفید رنگ زل زدم.به 

ای کشیده  های بخت برگشته فکرم به سمت اون دختر، بدون اینکه بخوام

الن با هزار امید و آرزو درحال آمدن به   شد که گول زانیار رو خوردند.

 اینجان.

 دونستن دارن قاچاقی میان! شاید هم می 

اینجا چه  وگرنه ما دونن،میخودشون   آره، شد.ای توی ذهنم زده جرقه

 کردیم؟غلطی می 

دونن که فروخته  مسلما نمی خب،.. ولی . آخ که من چقدر خنگم! ولی 

 شن. می 

فروشن و بازم پا  اش رو میامکان نداره. فرض کن کسی بدونه دارن جسم

 ور آب.شه بیاد این

رو از سقف سفید بالی سرم بگیرم،   نگاهمبدون اینکه  پوفی کشیدم.

آوردمش   بیرون،و کشیدم ز دستم رو به سمت جیبم بردم و گوشیم 
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 جلوی صورتم.

 .دادمی ساعت هنوز سه ظهر رو نشون  زدم؛دکمه بغلش رو 

ام رو باز کردم و شروع کردم به طی  های بازی تازه نصب کردهپآیکی از 

 مراحل.کردن 

حتی حق نداشتم یک حساب کاربری توی فضای  شریفم،به خاطر شغل 

 ای هم حق نداشت. س دیگهکچبلکه هی  من،نه تنها   مجازی داشته باشم.

  خورد،های ناگهانی و محکمی که به در قشنگ در بحر بازی بودم که تقه

 پیشونیم. آن حواسم رو پرت کرد و گوشی درست افتاد روی  یک

 ام بردم و گذاشتمش روی جای گوشی. با اخم دستم رو سمت پیشونی 

محلی رو که ی خروس بیاز جام بلند شدم و درحالی که زنده و مرده  

پشت در بود رو مورد عنایت قرار داده بودم، به سمت در رفتم و بازش 

 کردم.

شکم زد. تمام درد پیشونیم از یادم رفت و مات و خ جهان،با دیدن 

 مبهوت بهش نگاه کردم. 
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  زیر لب زمزمه کردم:

 کنی؟ میاینجا چیکار  -

زود به جلو خم شدم و چپ و راست سالن رو نگاه کردم. اگه پاشا 

 شد.ی خودم و خودش خونده می فاتحه دیدمون،می 

 و بستم. به سرعت بازوش رو گرفتم و کشیدمش تو اتاق و در ر

به سمتش چرخیدم تا هر چی از دهنم در میاد بارش کنم. ولی  

 چرخیدنم مساوی شد با فرو رفتنم در حصار آغوشش... 

 . کوبیدمیقلبم به شدت  

اما باز هم   داشتم،با وجود استرسی که از بودن شنود و دوربین 

 خواستم از آغوشش جدا بشم.نمی

در  کنندآخر عمر من رو مهمون  جا وایسن و تاها همونخواستم ثانیه می 

 ترین مکان دنیا برای روحم.آرام

 زده بود.  موردی توی گلوم جوانهبغض بی 

 آرام من رو از خودش جدا کرد. 
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 رو پر کرده بود.  هامچشمبغض لعنتی کار خودش رو کرده بود و 

های سیاه نافذی ریخته بودم که در اون  ی احساسم رو توی چشمهمه

 زد.دو می-چشمان نمنانکم دولحظه، توی 

  دارش گوشم رو نوازش کرد:صدای خش

 دلم برات تنگ شده بود دردسر. -

   ای کردم و باصدای لرزانم گفتم:تک خنده ،مابین بغض و اشک

 من...   ترکه...می دلم داره  بینمت جهان.یفکر کردم دیگه نم -

 هق افتادم.-بغض امانم رو برید، به هق

 لرزیدند. هام از گریه میدست پوشاندم. شانهصورتم رو با دو 

 حصار بازوهاش رو دورم احساس کردم و بیشتر هوایی شدم. 

 بریده گفتم: -بریده گریه،میون 

  کا... از دست دادم... خودمم از دست... ام!...من مرده   من...  جهان...  - 

 کردم! میکاش حرفت رو گوش 

 . شدمی دست گرمش روی سرم نوازش وار کشیده  
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 ای روی موهام کاشت.  بوسه 

هام حلقه کرد و وادارم  قدمی به عقب برداشت و دو دستش رو بین مچ

 کرد از روی صورتم برشون دارم.

دست راستش رو کنار صورتم گذاشت. انگشت شصتش رو زیر چشمم 

 .کشید و اشک روی صورتم رو پاک کرد

تو هر  بود،بال شده بود. همان پسر مهربان که ناجی من دوباره مثل ق 

 شرایطی... 

اومدم زیباترین دردسر زندگیم  ، من اینجام. نبینم گریه کنی هیشش،   - 

 باشه؟، حال گریه رو تموم کن. قول میدم برت گردونم جا ببرم؛ اینرو از 

 بال پایین تکان دادم. ،  سرم رو به معنی باشه

 و پشت سرش رو نگاه کرد. دستش رو پایین انداخت

  گرفتم.دستش رو  کردم،میهام رو پاک طور که با یک دست اشکهمان

با صدای تو دماغی   بردمش،میدرحالی که به سمت قسمت نشیمن اتاق 

   گفتم:
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 بیا بریم بشینیم. ؛ یه لحظه نتونستم خودم رو کنترل کنم د، ببخشی -

وادارم کرد  دستم، ی فیلی رنگ نشست و با کشیدنروی مبل دو نفره

 که کنارش بشینم. 

 . مبل تکیه دادام انداخت و به پشتی دستش رو دور شانه 

 اش گذاشتم. سرم رو روی شانه

 هام کشیدم. بالذت بوی ادکلن تلخش رو به ریه

انگار که هر دو از این سکوت راضی بودیم ؛ نه من  گفت،مینه اون چیزی 

 خواستیم. میو فقط وجود هم رو 

 ی مبل گذاشته بود. اش رو روی دستهدست دیگه

 انگشتر هنوز توی دستش بود. 

دستم رو توی دستش قفل کردم. باصدایی که به خاطر ؛ لبخندی زدم

 گفتم:  بود،تر شده گریه چند لحظه قبل گرفته

 این رو از کجا آوردی؟  - 

   دار و بمش کنار گوشم لب زد:باصدای خش
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اما  کردن، هست برای تعریف ها خیلی چیز، وای بدونیخمی دونم می  -

 الن وقتش نیست. 

   خودم رو از آغوشش جدا کردم و پرسشگرانه نگاهش کردم.

م اگه  ه ی قبلدفعه خبره!کنم بهم بگو چه می جهان خواهش  -

  شد.نمی طوری بال پایین اینالن زندگیم  ، فهمیدم چی به چیهمی 

  باشه،همین النشم از استرس اینکه پاشا شنودی چیزی تو اتاقم گذاشته 

 میرم. دارم از دلشوره می

،  خبری از شنود نیست ولی در مورد قسمت اول حرفت  نباش،نگران  - 

  الن تو این وضعیت نبودی. کردی،می اگه یه ذره به حرف من گوش 

طوری الکی داشتی مانع کارم همین ز من چه انتظاری داشتی وقتی ا -

 شدی؟ خودت بی دلیل کاری رو انجام میدی؟می 

 پوزخندی زد:

  دونی؟بازم من رو مقصر می  اومده،این همه بال سرت  - 

شد اگه می گم بهتر می فقط  دونم! فقط...معلومه که تو رو مقصر نمی  -

 دونستم. می دلیل 
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   هاش رو باز و بسته کرد و گفت: مبا کالفگی چش

من رو گوش  های حرفدلیل بی ، خواهشا شما یه این بار رو کوتاه بیا -

من مگه   شق،ی کله ام رو جدی بگیر! دِ آخه دخترهههشدار کن.

 طوری الکی بهت بگم فالن کار رو بکن؟ام که همیندیوونه

 ادامه داد:  شد،میزمان که از جاش بلند  هم

سرنوشت تو همیشه من رو تحت تاثیر قرار  ؛جایی گیر افتادی د ب - 

 میده. آوید یک سال پیش کجا و صنم الن کجا! 

   گفت. با کنایه گفتم: می راست ؛ پوزخندی زدم

صنم فقط در تالشِ زنده   اما صنم...، وید دنبال ساختن زندگیش بودآ -

وب فهمیده که  اما الن صنم خ نداره،شد خانواده بمونِ. آوید باورش نمی

 به غیر خودش. نداره،کسی رو هیچ

با   نگاهم. چشمانش مستقیم پل زد به ؛ جلوم ایستاد.  کردم تیز نگاه 

   گفت: ،شدعصبانیت نامحسوسی که از جمالتش ساطع می 

بگو حتی ؛ کنهوقت ولش نمیبه صنم امروز بگو که جهان دیگه هیچ -

 ه بشه سالوادورش. یکی رو داره ک باشه،نداشته  هم اگه خانواده
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 انگشتریش،اش کردم. تازه یادم افتاد که داخل رینگ مبهوت و ناباور نگاه 

 ی سالوادور رو حک کرده بودم.کلمه

  لبخندی زدم:

چقدر عوض شدی. تو همون جهانی هستی که هر بار من رو پس   -

   زدی؟می 

   به خاطر اینکه الن اینجا نباشی. بود؛ه خاطر خودت ب -

 کاش الن اینجا نبودم... ، گرفتم جهانمیرو جدی  هاتحرفکاش  -

تو   کنم.میها رو برات تموم ی این کابوس همه، زود-زودِ نباش؛نگران  - 

م  ه حتی اگه بهت گفتن من رو با یه تیر بزنی باش،فقط با من هماهنگ 

   .گممی این رو من بهت  ؛ درنگ نکن

   منظورت چیه؟! م...  -

فقط به خاطر  اینجا،اومدنم به  برم.من باید ، هیچی نپرس دختر خوب -

 فعال صنم خانم!  آوید بود...

 ام رو باز و بسته کردم و متقابال گفتم: همنظورش رو فهمیدم. چشم 
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 واظب خودت باش آقا جهان.م - 

 های بلند به سمت در رفت. سری تکان داد و با قدم 

 مهابا. بلند و بی  خندیدم؛ذوق با  صدای بسته شدن در،با 

 توی دلم هزاران بار خداروشکر کردم. 

خواستم با تمام وجودم به شه؟! این بار می یعنی همه چیز درست می 

 جهان اعتماد کنم.  

چیزی که با موندن توی گروه پاشا هم هر روز و هر ؛ نهایتش مرگ بود

 لحظه در کمین زندگیم بود. 

*** 

 هام.جلوی آیینه ایستادم و شروع کردم به ریمل زدن به مژه 

 ی عجیبی توی وجودم بود.با وجود اینکه هنوز هم دل آشوبه 

به همراه چند نفر دیگه زانیار رو لب مرز ، قرار بود فردا پاشا و دفنه

 بیارن. جارو اینا  هببینن و دختر

ها  ارت شناساییبرای هر کدام هویت جعلی درست شده بود که تمام ک
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 دست عثمان بود. 

 هام کشیدم. بار روی لبچندرژ قرمز رنگم رو  

برق شوق رو  کردم؛چند پاف از ادکلنم زدم. توی آیینه به خودم نگاه  

 بمونه!دیدم. برقی که امیدوار بودم از چشم پاشا دور م میهاتوی چشم

ودنش  تو این دو روز لذت نب نیست؛خداروشکر که یک روز و نیم اینجا 

 برم!  رو می

 نگاهی به ساعت روی پا تختی انداختم. 

 . رفتمهتل می باید تو رستوران ، یک ربع به هشت بود

 کارتم رو از روی میز برداشتم و از اتاق خارج شدم. 

 تر. موقع شام بود و راهرو شلوغ

  ها،ماموریتشش دانگ حواسم رو به محیط داده بودم. همیشه توی این 

 انداختند. کسایی بودن که سنگ جلوی پامون می 

چند نفر دیگه رو هم توی خودش جا   من،سوار آسانسور شدم که به غیر 

 داده بود.
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 نگاه کردم. زدند،می به دو پسر نوجوانی که باهم حرف 

  کردند.د محبوبشون صحبت می در مورد جدیدترین مدل گوشی برن

خاطرات خودم وقتی   اومد؛هام ناخواسته لبخند تمسخر آمیزی روی لب

، امبود و اوج دغدغه  که شانزده، هفده سالم شون بودم. وقتیکه همسن

 داشتن گوشی آخرین مدل بود. 

 آسانسور ایستاد. از هپروت بیرون اومدم و ازش خارج شدم. 

ت زیرزمینش برای تفریح طراحی شده  قسم؛ هتل ساختار جالبی داشت

 بود. از قسمتی که مثل شهربازی پر بود از وسایل مختلف.

بیشتر  یخ،ذوق بودن صاحب هتل از بودن پیست اسکی روی اما خوش

 شد. نمایان می

 چیزی که همیشه آرزو داشتم یاد بگیرم. 

، رستوران هتل توی ساختمانی بود که درست کنار هتل بنا شده بود

 تر داشت.اشرافی نمایی

 ی پایین کافه. طبقه بال رستوران و طبقه داشت؛ی مجزا دو طبقه

مشامم رو  ورود،وارد ساختمان رستوران شدم. بوی غذا از همان بدو 
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 داد. نوازش می

خوردن! و فقط صبحونه بدی اینجا، این بود که مردم اصال ناهار نمی 

همین   ی غذایی شون داشتن.برنامه مفصل و میان وعده و شام رو تو 

وسط روز هالک ، منی که عادت به ناهار خوردن داشتم شدمی باعث  

 بشم و موقع شام مثل یک گرگ گرسنه غذا بخورم!

های مشکی های عریض که از جنس سنگ مرمر کرم رنگ با رگهپله

 رنگ بود رو، یکی دو تا بال رفتم. 

 سید. رگوشم می ی دوم به ی افراد طبقه همهمه

 وارد سالن غذاخوری شدم.

 نگاه کردم تا پاشا و دفنه رو پیدا کنم. 

 کنار پنجره نشسته بود. میز،پاشا رو دیدم که تنها سر 

هاش رو جلوی دهانش قفل آرنجش رو روی میز جای داده بود. دست 

 کرد.ی نامعلومی نگاه می کرده بود و از پنجره به نقطه 

اینقدر   صدا،توی این سر و  تونستمی چطور   باکنجکاوی نگاهش کردم.
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 ریلکس و آروم بشینه و به فکر فرو بره؟

 روش رو کشیدم و نشستم. صندلی روبه  رفتم،به سمت میز 

 چشم در حدقه چرخوند و نگاهم کرد.، بدون اینکه سرش رو برگردونه

 گه.اما نمی  داره،کردم حرفی برای گفتن احساس می

بالخره طاقت نیاوردم و با ایما و    اش گذشت؛یره چند لحظه که از نگاه خ

   اشاره گفتم:

 چیه؟ -

 برداشت، گوشیش رو از روی میز  رو از هم باز کرد. هاشدستقفل  

 زد:لب  کرداش رو باز میدرحالی که صفحه

 پات بهتره؟ هیچی، - 

ناخودآگاه  الن،جمله همیشه و من اش،طمانینهحرکات مرموز و با 

ی تو دلم گفتم النِ که مثل دفعه کرد.استرس رو توی وجودم بیدار می

 ها رو نشونم بده!  قبل صفحه گوشی رو برگردونه سمتم و فیلم دوربین

   سعی کردم عادی باشم:
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 دفنه کجاست؟ چیز خاصی نبود. ،بهترم -

   د:جوابم رو دا بگیره،اش ی گوشی بدون اینکه نگاهش رو از روی صفحه

 شه. میلن پیداش ا -

 نه جهان.  بود،نه اثری از دفنه   سرم رو به سمت ورودی گرفتم.

 نفس عمیقی کشیدم. حال من با این برج زهرمار چطوری سر کنم؟! 

  اش،ناگهانی چند لحظه از سکوت بینمون گذشته بود که با سوال 

  ام کرد:متعجب 

 یه سوال شخصی ازت دارم.  -

 نم از من! آب دهانم رو فرو فرستادم و گفتم:او سوال شخصی و پاشا!

  چه سوالی؟ - 

   گیری؟ب چیزی هست که بخوای یاد -

 چی؟! -

   نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و دوباره گفت:

 خواستی یاد بگیری ولی نتونستی؟چیزی هست که توی زندگیت می -
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 :بردمام هام رو جمع کردم و متفکرانه دست به زیر چانهلب

 تونی بهم یاد بدی.هستن یه چند تایی ولی مطمئنم تو نمی وممم،ا - 

   یک تای ابروش رو بال فرستاد:

 چرا؟  -

 تعارف جوابش رو دادم: بی 

 خالف و قاچاق نیست.  ها،که مربوط به کشتن آدمچون - 

ای که بهش زدم رو به نظرم تا عمر داره  به وضوح جا خورد. کنایه 

 کنه. فراموش نمی

 پروا زل زده بودم بهش.ام دوخته بود که بی هاش رو به چشمهچشم

دونم این شجاعت رو از کجا آورده تر از همیشه شده بودم. نمینترس

 اش بد گیر کرد لی دندانم. اما هر چی بود مزه ، بودم

اش از پنجره به  توجه به نگاه خیرهسرم رو به سمت مخالف گرفتم و بی 

   وار گفتم:کردم و زمزمهی بیرون نگاه منظره 

اولش پدرم رو  تونی تصورش رو بکنی.انقدر آرزوها داشتم که نمی  -
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)سرم   اونم که...، رفت. بعد خودم رو حامی خودم دونستم، حامی دونستم

 رو به سمتش گرفتم( مجبورش کردن بمیره و بشه یکی دیگه.

  بازوهام رو به آغوش کشیدم و با نفس عمیقی ادامه دادم:

پای یه ناجی به زندگیم باز  شدم،کردم حامی خودم می وقتی فکر  -

 هااینببخشید، باید   ای کردم()سرم رو پایین انداختم و تک خنده شد...

 دیگه تکرار نم...  نه؟! کردم،میرو فراموش 

   کالمم رو برید:

 نه.  -

 .  سرم رو بال گرفتم

 چی؟  ،نه -

الن دیگه مطمئن  ؛ ذاشتگوشی توی دستش رو روی میز گ  مکث کرد.

کنه که  به خاطر همینِ که داره کاری می خواد چیزی بگه.بودم می 

 تر صحبت کنم. باهاش صمیمی 

   داری گفت:با صدای خش 
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 ننگفت؟ ه اشکالی نداره. یکی از آرزوهات رون -

 پوزخند زدم:

 خوای برآورده کنی؟ می   -

 از کجا معلوم شاید تونستم.  -

 گیره؟خون نمیمطمئنی بوی    -

 زیادی زبونت دراز شده.  -

هام خیلی خب عصبانی نشو. شاید به نظرت مسخره بیاد ولی...)چشم -

رو بستم و جمالت رو سریع پشت سر هم ردیف کردم( من خیلی دوست  

 . دارم رقص روی یخ یاد بگیرم

کم لی  لحظه باز نکردم.کم هام رو چندام کنه چشماز ترس اینکه مسخره

ام رو باز کردم با دیدن لبخند نادری که مطمئنم افراد کمی تا هپلک

 حال روی صورتش دیده بودند خودم هم خندیدم. با همان خنده گفتم: 

 . ببخشید خب چیکار کنم خوشم میاد دست خودم نیست -

 خورد گفت: توش نامحسوس به چشم می  هایی از خندهبا صدایی که رگه 
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 به خاطر آرزوت میگی ببخشید؟ -

 . نه...یعنی فکر کنم آره -

نباید به خاطرش بگی ببخشید. باید به آرزوهاتم افتخار کنی حتی اگه  -

 بقیه بهش بخندن. فهمیدی؟

 اوهوم. -

کردم دل رو رو بین خودم و پاشا حس می  حال که احساس صمیمیت 

 زدم به دریا و پرسیدم: 

 پاشا تو چند سالته؟ -

 هاش درشت شدند زود گفتم: چشم

 . اس. اصال به من چه؟ من که میدونم چهل سالتهقط یه سوال سادهف -

 ام کرد. چشم ریز کردم: دوباره خندید و منتظر نگاه 

 و نه؟سی   -

تر بنشینم و کمی خودم عدم تغییر حالت توی صورتش باعث شد صاف 

 رو روی میز به سمتش کشیدم: 
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 .و هفت رو شاخشهدیگه سی  -

وقت فکر با لبخند بهش نگاه کردم. هیچ سرش رو بال پایین تکان داد.

کردم این وجه از شخصیت پاشا رو به چشم ببینم. حتی خوابش رو نمی

 .دیدمهم نمی 

 چند لحظه گذشت که صدای دفنه اومد:

شما هنوز هیچی سفارش ندادین؟ من گفتم الن با یه میز پر از غذا  -

 . مواجه میشم

های قرمزش کشید و نشست. چشم میز رو دور زد و صندلی کنار پاشا رو 

تونستم بپرسم گریه ام رو به خودش جلب کرد. جلوی پاشا نمیتوجه

هاش اشاره کردم. سر پاشا پایین بود و با  کرده یا نه. اما با ایما به چشم

 هام رو تکان دادم و گفتم: رفت. صامت لب اش ور میگوشی 

 قرمزِ.  -

 گفت:  هاش رو به حرکت درآورد ومثل من فقط لب 

 چیزی نیست.  -

صدای ما پاشا بدون اینکه سر بلند کنه به  های بی بین این صحبت 
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 فارسی گفت: 

 پیش قاضی و ملق بازی؟ -

ی من متعجب بود. هر دوتامون خیره هم به اندازههنگ کردم دفنه 

 شدیم به پاشا.  

 دفنه: 

 این رو کی یادت داده؟   -

 پاشا: 

 کتاب.  -

 خندیدم و به شوخی گفتم: 

 لمصب همه چی سرش میشه.  -

العمل پاشا دفنه خندید و با سر حرفم رو تایید کرد؛ اما تمام عکس 

 تر شدن لبخند چند لحظه عمیق

 قبل بود.  

 دفنه گارسون رو صدا زد و در همان حین گفت: 
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 امِ.خواد نیا من گشنه خواد بیاد نمیاین جهان می  -

 با عجز گفتم: 

 میرم از گشنگی. منم دارم می -

ای  هامون رو دادیم. چند دقیقه با اومدن گارسون هممون سفارش

بود و تنها  ی جهان هم پیدا شد. میز چهار نفره نگذشته بود که سر و کله

 صندلی خالی صندلی کنار من بود.

 جهان نشست و با شادی رو به پاشا گفت: 

 زانیار تا چند ساعت دیگه به مرز میرسه و... -

 ی ادامه دادن رو بهش نداد و گفت: پاشا اجازه

 اس؟ دفنه همه چیز آماده-

قورت ام رو به زور باد جهان خوابید و با تعجب به پاشا نگاه کرد. خنده 

 دادم. انگار هنوز پاشا رو نشناخته. 

 دفنه هم که دست کمی از من نداشت جواب پاشا رو داد: 

 کنیم. افراد هامون تو کلبه منتظرمونن. آره امشب حرکت می  -
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ای شکل رو به روش رو نوشید و زیر ای از آب لیوان استوانهپاشا جرعه

 لب گفت: 

 خوام ببینم. میخوبه. کار کوچیکیِ اما کوچکترین خللی ن -

 اش رو به صندلی داد.جهان تکیه

اش نیست. هرچند که  کردم دیگه خبری از اون انرژی اولیهاحساس می

شناختمش.  جهان کال آدم با انرژی نبود و بیشتر به آروم بودن می 

ی چوبی صندلی چوبی گذاشته بود و دستش زیر آرنجش رو روی دسته

ای که توی محیط  کرد. موزیک زنده نگاه می ی بیرون چانه بود. به منظره

پخش میشد، صحنه رو زیباتر کرده بود. از شلوغی سالن کاسته شده بود  

 ها پر بودند.  و به غیر ما فقط،تعداد کمی از میز

 با آمدن غذا، هر کس مشغول بشقاب رو به روش شد. 

نه  پاشا برای اینکه غذای سنگینی نخوره به سالد اکتفا کرده بود و دف

هم با چند تکه گوشت به همراه چند تکه کلم بروکلی  توی بشقابش  

ها من و جهان با ولع در حال غذا خوردن  مشغول بود. بر خالف اون

 بودیم. بعد از تمام شدن غذا از سر میز بلند شدیم.
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هایی که از خیر موزیک زنده نگذشته بودند و دست در دست  از کنار زوج

 شتیم. هم در حال رقص بودند گذ

با گرفته شدن دستم توسط جهان ایستادم و به سمتش چرخیدم. قبل از  

 اینکه حرفی بزنم گفت: 

 افتخار رقص رو بهم میدی صنم خانم؟ -

مردد اول به جهان و بعد به پاشا نگاه کردم. منتظر بودم که ببینم پاشا  

  اجازه میده یا نه. از این اجازه گرفتن ها متنفر بودم ولی مجبور بودم.

ام به هشداری که داده بود مثل ناقوسی توی ذهنم زنگ میزد.  نگاه 

فایده بود؛ چون انگار اون هم منتظر بود ببینه من  صورت سردش بی

 کنم. چیکار می 

 ش رو از من گرفت: در نهایت با پا در میانی دفنه نگاه 

 پاشا میشه ما هم بریم برقصیم؟ -

هاش زل زده مشهودی به چشمکرد که با ذوق  ای نگاه با مکث به دفنه 

های دیگه، شون ما بین زوج بود و در نهایت با تکان دادن سرش و رفتن

هام رو دور گردنش حلقه با خیالی آسوده تر همراه جهان شدم. دست 
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هاش رو دور کمرم گذاشتم و به آرامی با ریتم آهنگ  کردم. دست 

 عنه گفت: ای نگذشته بود که با طکالم حرکت کردیم. چند لحظهبی 

 بری.انگار خوب از پاشا حساب می -

 مجبورم. بعد عثمان پاشا اولین آدم این گروهه.  -

 پوزخندی زد:

 به چشمم خوش نمیاد! دور و برش نباش.  -

 کنه. کردم زیرپوستی حسادت میلبخند زدم. حس می 

 چرا؟ رئیسمه. اگه اون نبود منم الن زنده نبودم مدیونم بهش.  -

 شدی.کردی مدیون همچین آدمی نمی و گوش میاگه حرف من ر  -

 شناسیش که اینطوری راجبش حرف میزنی؟مگه تو می  -

 .کنه معلوم چجور آدمیِبا کارهایی که می  -

چیزی راجبش جایی. اینانگار یادت رفته خودت برای قاچاق  -

تونم تصورش رو هم بکنم که تو  پرسم چون حتی توی ذهنم نمینمی

 .خالفیتوی کار 
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 کنه. گاهی زندگی آدم رو مجبور به یه سری کارها می -

 خب شاید اون هم مجبور شده.  -

 این بار کفری جوابم رو داد: 

 گیری؟ چرا داری طرف اون رو می  -

 ای گفتم: ی کنترل شده با خنده 

 دارم جوابت رو میدم مگه فوتبالِ که طرف یکی رو بگیرم؟!  -

اش خیره کرد و من با لذت به صورت کالفهکالفه نفسش رو بیرون فوت 

دونستم تنها جوابش سکوت بود شدم. توی ذهنم هزار سوال بود اما می 

برای همین ترجیح دادم در اون لحظه فقط از جو آرامی که اطرافم بود 

لذت ببرم در آغوش کسی که دیدنش برام مثل آرزویی دور بود اما الن  

 برآورده شده بود. 

*** 

ارش نکنم! حواست به اطراف باشه. هرچند از افرادمون هم تو دیگه سف -

هم زیاد اینور اونور نرو دو تا بخیه داره اونام به   هتل هستن. با این پات
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 فنا میرن. 

ی تلویزیون مقابلم بگیرم پوزخندی زدم بدون اینکه چشم از صفحه

  اش رو باها رو دیشب خودم کشیدم. هر جملهبیچاره خبر نداشت بخیه 

کردم. بالخره طاقتش طاق شد و اومد جلوی صفحه سر تایید می 

 ام کرد.آلود نگاه  تلویزیون ایستاد. دست به کمر و اخم

 نگاهم رو روی صورتش کشیدم و گفتم: 

 چیه؟ - 

 یک تای ابروش رو بال داد: 

 زنم نه در و دیوار!دارم با تو حرف می  -

 کردم بهت! خب منم داشتم گوش می  -

 معلوم بود.کامال  -

 از روی مبل تک نفره بلند شدم. با جدیت گفتم: 

نگران من نباش من اینجا جام امنِ تنها هم نیستم جهان هست. تو   -

 خبرم نذار باشه؟مواظب باش هم مواظب خودت هم مواظب پاشا. بی
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 باشه! -

ی مبل رو روی دوشش انداخت. باهم از  این رو گفت و کوله پشتی گوشه 

م. پاشا توی حیاط هتل منتظر بود. سوار آسانسور اتاقش خارج شدی

سوختن. تا رسیدن آسانسور به همکف  هام میشدیم؛ از فرط خواب چشم

ی فلزی و طالیی رنگ اتاقک آسانسور تکیه دادم  سرم رو از پشت به بدنه 

 هام رو روی هم گذاشتم. و چشم

 و باز کنم: هام رمیلی چشمای که دفنه به پهلوم زد باعث شد با بی سقلمه

 چیه؟ -

 از پاشا یه چیزایی شنیدم.  -

 چه چیزایی؟  -

 راجب تو و جهان! -

ام پرید و با دهانی باز و چشمانی وق زده هر چی خواب بود از کله

 نگاهش کردم و گفتم: 

پاشا بهت راجب من و جهان گفته؟! عمرا اگه باور کنم! اصال... اصال  -

من گفتین باهاش اوکی شو منم    مگه من و جهان نسبتی باهم داریم؟! به
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همون کار رو کردم وگرنه با رقصیدن و یه دو بار دیدن همدیگه که 

 نمیشه آدما عاشق هم بشن. 

کم داشتم چرت و پرت  عمال دست و پام رو گم کرده بودم و کم 

کرد نفس عمیقی کشیدم و گفتم. دفنه با لبخند مرموزی براندازم میمی 

 گفتم: 

 کنین نیست. نگاهم نکن. اونطور که فکر می اینجوری  -

طور که به  هاش رو دور بازوم حلقه کرد. همانبا ایستادن آسانسور دست

 رفتیم با خنده گفت: سمت حیاط می 

 باشه حال چرا جوش میاری؟ کل موتور مغزت هنگ کرد. -

 با دلخوری ساختگی جوابش رو دادم:

گین. اون از پاشا که میگه  میآخه یه چیزای عجیب غریبی   -

 کشمتون این هم از تو که حرفاش رو باور کردی.می 

نه قربونت برم من باور نکردم یعنی یه کوچولو باور کرده بودم اونم  -

 العمل نشون میدی معلومه چیزی نیست. اینطوری که تو عکس

هم به  سرم رو بال پایین تکان دادم. کامال مشخص بود که خودش
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یی که میگه باور نداره. بیشتر پاپی نشدم. پاشا دم در ایستاده بود هاحرف

 و منتظر دفنه بود.

های نیم دایره پایین رفتیم و کنارش ایستادیم. بدون هیچ سالم و از پله

 کالمی اول بسم اهلل من رو هدف قرار داد:

گردیم  کنی.فردا شب برمی در نبود من حواست رو شش دانگ جمع می -

دم تو هتل هستن سپردم مواظبتون باشن. اگه جهان دست از پا بقیه افرا

 کشیش مفهومه؟کنی و در جا می خطا کرد درنگ نمی

زبانم از جواب دادن بهش قاصر بود و فقط تونستم سرم رو تکان بدم.  

 چطور از من انتظار داشت جهان رو بکشم؟! 

 نگاه معناداری بهم انداخت و زیر لب گفت: 

 بریم دفنه.  -

گرد کرد و زودتر از دفنه به سمت ماشینش رفت که خدمتکار هتل  عقب 

کمی دورتر نگه داشته بود و دست به سینه منتظر بود. دفنه هم در 

رفت خداحافظی مختصری کرد و خودش رو به حالی که پشت سرش می

پاشا رسوند. تا سوار شدن و خارج شدنشون از در خروجی هتل از جام 
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 تکون نخوردم. 

ی پا چرخیدم و برگشتم تو  ون نفس عمیقی کشیدم. روی پنجهبا رفتنش

هتل.توی دلم عروسی به پا بود که حداقل برای  بیست و چهار ساعت  

هیچکسی نبود که بهم گیر بده. سوار آسانسور خالی شدم، توی هتل 

پرنده هم پر نمیزد؛ البته که ساعت سه صبح هیچکس مثل ما مغز خر 

 ل کار خالف! نخورده بود پاشه بره دنبا

با ایستادن آسانسور از کابین خارج شدم و به سمت اتاقم رفتم. در رو باز 

ای  کردم؛ با استشمام بوی ادکلنی که توی فضا پخش شده بود لحظه

صدا به سمت وسط اتاق های ریز و بیم مکث کردم. در رو بستم و با قد

 رفتم.  

رفتم اما با دیدن با روشن شدن ناگهانی آباژور کنار تخت سریع گارد گ

جهان که روی تخت نشسته و به تاجش تکیه زده وا رفتم. اخم کردم و 

 دست به سینه ایستادم.  

 تر از حد معمول کردم و گفتم: تن صدام رو پایین

 کنی؟تو اینجا چیکار می -
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 ما بین خمیازه ای که کشید گفت: 

 . منتظر تو بودم -

 م.به سمت تخت رفتم و با فاصله ازش دراز کشید

 کارم داشتی؟  -

خودش هم دراز کشید. به سمت من چرخید و دستش رو تکیه گاه 

 سرش کرد:

 . خواستم ببرمت یه جاییآره! می  -

 هام گذاشتم.خواب آلود گفتم: ساعدم رو روی چشم

 سه صبح؟! جهت اطالعت پاشا نیست ولی افرادش هنوز اینجان. -

 . خب به درک -

فهمی دست از پا خطا کنیم  کرده نمیتو اون رگ لج و لجبازیت گل  -

 ریم جهنم. هر دو تا مون باهم می 

خواستم ببرمت قسمت  خوایم خطا کنیم؟ می حال کی گفت می  -

 تفریحی هتل. 
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 پوزخندی زدم و گفتم: 

هم بشیم! یا از اون تفنگ فیس   خوای سوار موتور و ماشین لبد می  -

ها آخرشم یه خرس جایزه اردکها برداریم آب بپاشونیم رو فیسی 

 بگیریم آره؟ 

هام فرود اومد و وادارم کرد ساعدم رو از روی  دست گرمش روی دست

 هام بردارم.چشم

 تفنگ فیس فیسو چیه دختر؟! -

هام رو که از فرط تو صداش کامال مشهود بود. چشم های خنده رگه

هاش که  خوابی خمار شده بودند رو به صورتش دوختم؛ با دیدن چشمبی 

خواستم بگم. با  به کل یادم رفت چی می  درخشیدندزیر نور کم آباژور می 

 گفت.  هاش شده بودم؛ خودش هم چیزی نمی لذت غرق سیاهی چشم

زدند.  هام دو دو میهاش توی چشماش رو باهام کمتر کرد؛ چشمفاصله

تر کرد.بدون هیچ اعتراضی فقط مسخ نگاهش  سرش رو به سرم نزدیک

داد. که ناگهان صدای پاشا توی ذهنم چرخید که بهم هشدار می  بودم

 هام رو بستم. سرم رو برگردوندم و سر جام نشستم. زود چشم
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دیدم که خشکش زده. قبل از اینکه من چیزی بگم خودش پیش  می 

 دستی کرد: 

 کردم که... خوام. فکر نمی معذرت می  -

 نذاشتم حرفش رو تموم کنه چرخیدم سمتش. 

 خوای بریم شهربازی هتل خب بریم! می گفتی  -

خودم رو کامال به اون راه زدم انگار که هیچ چیز نشده. چند لحظه خیره  

 نگاهم کرد و بعد به آرومی از جاش بلند شد.  

 دنبالم بیا.شهر بازی تا صبح فقط برای من و توعه. -

*** 

 بیا دیگه صنم!  -

هش کردم که با  ی دور پیست رو ول کنم کفری نگابدون اینکه میله 

 چرخید.خنده دورم می 

 با عصبانیت گفتم:

خواستی نشونم بدی؟! من بابام دنسر روی این بود اون جایی که می  -
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 یخ بوده یا مامانم؟

ی فلزی این بار بلندتر خندید و اومد کنارم ایستاد. تکیه داد به میله 

 ای رنگ و تخس نگاهم کرد. نقری 

این میله رو ول کنم پخش زمین میشم   اونطوری نگام نکن. راه نداره -

 شکنن.  هام می استخون

لبخند کجی زد. یک تای ابروش رو بال فرستاد و دستش رو مقابلم  

 مایی زدم و گفتم:  گرفت. لبخند مکش مرگ 

 خوام برم بخوابم. بریم؟آقا من غلط کردم اصال می -

دوباره به  اش مایل کرد و یک بار به دستش و سرش رو به سمت شانه 

 من نگاه کرد. 

 . ترسمبه جان جهان راه نداره می  -

بدون توجه به حرفم با یک حرکت آنی دستش رو روی دستم گذاشت و  

ی دست  اش باعث شد حلقه به سمت خودش کشید. این حرکت ناگهانی 

تر بشه و اون هم از این فرصت استفاده کنه و دست ام دور میله شلدیگه

 .و بکشه سمت خودش دیگه ام رو هم بگیره
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اش من رو هم به خنده  ناخواسته جیغ کشیدم و افتادم توی بغلش. خنده 

 واداشت: 

 ترسم.خندی؟ خب می زهرمار دیوونه به چی می  -

 به سمت عقب حرکت کرد و گفت: 

 ترسی آخه؟ ذارم تو بیفتی که اینطوری می مگه من می  -

 ایستاد و من رو از خودش جدا کرد.

 بازوم رو گرفت و گفت: با دو دستش  

 خوام یکمش رو یادت بدم. بعد باهم یه رقص رو یخ بریم باشه؟می  -

پیشنهادش وسوسه کننده بود. خصوصا برای منی که عاشق رقص روی  

ای از زندگیم شروع یخ بودم؛ حتی به خاطر همین هم، در یک برهه

 ش بود!کرده بودم به یاد گرفتن اسکیت چون شبیه 

 م و با خنده گفتم: لبم رو تر کرد

 !قول بده نذاری بیوفتم  -

 هاش رو باز و بسته کرد. با اطمینان چشم 
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 هام رو از دور بازوهات بکشم باشه؟ خوام دستخب الن می -

 باشه.  -

 دستش رو کشید . به سمتم اومد و کنارم ایستاد.

 تا حال اسکیت سوار شدی؟ -

 اوهوم! -

 و کمی شل کن و... تر میشه! زانوت رپس کارمون آسون -

دادم و در نهایت بالخره حرکت رو به گفت انجام می هر کاری رو که می

 جلو رو یاد گرفتم! 

 دستم رو گرفت و گفت: 

 دیدی چقدر آسونِ!  -

کردم بدون اینکه چشم از یخ همانطور که با احتیاط به جلو حرکت می 

 سفید زیر پام بگیرم گفتم: 

 رم با مخ بخورم زمین گردنم بشکنه! این کجاش آسونِ؟ هر لحظه منتظ -

 نگران نباش بادمجون بم آفت نداره! -
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 من بادمجون اراکم آفتم دارم!  -

اومد و جلوم ایستاد. سرم رو بال گرفتم و سوالی نگاهش کردم. بی  

 مقدمه گفت: 

 فردا نگاهم میاد.-

خیالی  بدون تغییر حالت صورتم سرم رو پایین گرفتم و خودم رو به بی

کردم تحت نظر افراد پاشا ام و از طرف دیگه  از طرفی حس می زدم. 

خواستم جهان حساسیتم رو ببینه. یک دور دور خودم چرخیدم و نمی

 در همزمان با خنده گفتم: 

پس من باید ازت فاصله بگیرم آقا جهان. نامزد محترم بفهمه با یه  -

 دختر دیگه داری حرف میزنی برات گرون تموم میشه نه؟

 ی حرفم رو اومد:ادامه

خوام دور و  معلومه که آره. از فردا تا وقتی که کارمون تموم بشه نمی  -

 برم بپلکی اوکی؟

پوزخندی زدم. چه خوب توی نقشش فرو رفته بود! با تمسخر مشهودی  

 جوابش رو دادم: 
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 اوکی جهان جون اوکی!-

*** 

کشیده شدم.  ی شیرین خواب بیرون با صدای آلرم گوشیم از خلسه

دستم رو روی پاتختی کنار تخت کشیدم و در همان حال یک چشمم رو 

باز کردم. بالخره گوشی رو برداشتم و جلوی صورتم گرفتم. آلرم رو 

خاموش کردم و گوشی رو گذاشتم روی میز. هنوز از خواب سیر نشده  

بودم. به لطف جهان صبح ساعت شش به اتاقم برگشته بودم و یک 

ش هم تماما با مرور حرفاش و کاراش گذشته بود. الن هم که  ساعت بعد

ساعت دوازده ظهر بود.چرا حال که پاشا نیست تا ساعت سه نخوابم؟!  

این موهبت الهی نصیبم شده باید تا جا داره ازش استفاده کنم.  با  

ست و گور بابای افراد پاشا  رسیدن به این نتیجه که خواب بهترین گزینه

ش همه چی رو بگن سر جام غلط زدم و لحاف سفید رنگ رو که قراره به 

 به آغوش کشیدم.

بین خواب و بیداری بودم که دوباره گوشیم زنگ خورد.اخم کردم. با  

 ای گفتم: صدای گرفته
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 عمرا اگه برت دارم خودت خفه شو.  -

چند لحظه بعد صدای زنگش قطع شد ولی به چند ثانیه نکشید که 

اش تو کل اتاق پیچید. زیر لب فحشی نثار فرد دوباره ویبره رفت و صد

پشت خط کردم و چرخیدم و گوشی رو برداشتم. اسم پاشا روی صفحه 

هام تا آخرین حد ممکن گشاد شد. زود پارچ کرد. چشمخود نمایی می

روی میز رو برداشتم و سر کشیدم تا خشکی گلوم رفع شه با چند تا 

 و وصل کردم:سرفه برای اینکه صدام صاف بشه تماس ر

 بله؟ -

 صدای خشنش تا مغزم نفوذ کرد: 

 مصرف رو جواب نمیدی؟ چرا این گوشی بی  -

 ام رسید پروندم: اولین دروغی رو که به ذهن 

 گرفتم. داشتم دوش می -

گوشیت رو همه جا همراه خودت ببر حتی حموم. )با مکث گفت(  -

 نگران میشم. 
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 متعجب و ناباور گفتم: 

 چی؟! -

 جمع و جور کرد:زود حرفش رو 

 نگرانمون نکن! وضعیت اونجا چطوره؟ چیز مشکوکی دیدی؟  -

 نه همه چی امن و امانه.  -

 رسیم. کنیم. تا سه صبح می خوبه. شب ساعت دوازده حرکت می  -

 اوکی. -

 قبل اینکه تماس رو قطع کنه زود گفتم: 

 پاشا؟  -

 بله؟ -

دونستم چطور جمله  نمیخواستم بدونم نگاه هم همراهشونِ یا نه اما می 

 رو سر هم کنم. 

 الو صنم؟!  -

ام قراره همراه زانیار بیاد. گفت یه نفر دیگه اینجام. راستش جهان می  -
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 خواستم بهت خبر بدم. 

 آره. یه دختر هم همراهش آورده.  -

 خوبه. کاری نداری؟  -

 نه.  -

 مواظب خودتون باشین.  -

تماس رو قطع کرد. با  "باشه "مکث کرد؛ بعد چند ثانیه با گفتن 

ی بلندی کش و قوسی به بدنم دادم و قولنج کمر و گردنم رو خمیازه

شکست؛ خواب از  سرم پریده بود. از جام بلند شدم و بدون مرتب کردن 

تخت به سمت سرویس بهداشتی رفتم و دست و صورتم رو شستم. توی 

ود. در یک لحظه هام گود افتاده بآیینه به خودم نگاه کردم، زیر چشم

فکر شیطانی به ذهنم خطور کرد، مطمئنا الن جهانم خوابه. با یک 

تصمیم آنی از اتاقم خارج شدم و راهی اتاق جهان شدم که یک طبقه 

خیال آسانسور شدم که جلوش چند نفری  بالتر از اتاق ما بود. بی 

 ها رو بال رفتم. ایستاده بودند پله

برای اذیت کردن و بد خواب کردن   توی ذهنم در حال نقشه ریختن
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جهان بودم که توی پاگرد به فردی برخورد کردم. تلو تلو خوران به عقب  

رفتم. سرم رو بال گرفتم که عذر خواهی کنم که با دیدن جهان کال مات 

هام رو هام نقشه بر آب شده بودند. پکر شدم و لب موندم. تمام نقشه

شد با اخم ریزی بین ابرو هاش و ی روی صورتش توام جمع کردم. خنده

 به دنبالش پرسید: 

 چت شد؟  -

 قرار بود بیام بد خوابت کنم چرا بیداری اه!  -

دونم چرا انقدر لوس شده بودم اما هر چی بود باعث شد  خودم هم نمی

 ی نادر جهان رو ببینم. قهقه 

 اش من رو هم به خنده وا داشت: خنده 

 خندی؟ زهرمار چرا می -

 رفت با خنده گفت: ت و همزمان که به سمت راه پله می دستم رو گرف

 آخه دختر خب مرض داری بیای من رو بد خواب کنی؟ -

 رفتم گفتم: در حالی که از پله ها پایین می 
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 خب من خودم بیدار شدم گفتم بیام تو رو هم بیدار کنم.  -

امان از  تو این کارهات.) زیر لب خیلی آرام گفت( من قراره باهات  - 

 یکار کنم؟ چ

ام گرفته بود ولی خودم رو به نشنیدن زدم و اش خنده از این جمله

 گفتم: 

بری؟ از الن بگما من روی یخ دستم رو گرفتی داری من رو کجا می  -

 نمیرم! 

ترسم بخوری زمین مغزت از هم بپاشه نه دیگه اون منتفی شد می  -

 بمیری!

 گیرم! یادش می  خیلی بیشعوری! به خاطر این حرف تو هم که شده -

 نگاهم کرد و با لبخند و چشمک ریزی جوابم رو داد:

 من که از خدامم هست. پارتنر رقص روی یخ رو شدید لزم دارم.  -

 چند وقته بلدی؟  -

هام. مامانم مربیش بود وقتی باهاش اینجا زندگی  یه چند سالی بچگی -
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 کردیم یادمون داده بود.می 

رفت. متوجه غم روی صورتش شدم که به  اش به فکر فرو با اتمام جمله

صورت نامحسوسی صداش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود. از ساختمان 

هتل خارج شدیم و توی حیاط شروع کردیم به قدم زدن؛ چیزی  

تر های سیاه بالی سرمون جو رو سنگین گفت. هوای ابری و و ابرنمی

 کردند.  می 

 هوا پرسیدم: بی 

 الن کجاست؟ -

 معلوم بود که حواسش به من نبود، سرش رو بال گرفت و گفت: 

 چی؟ کی کجاست؟ -

 مادرت رو میگم. کجاست؟ -

 سرش رو برگردوند و با غم مشهودی گفت: 

وقت نمیدونم.یک روز دیدم که خونه رو ترک کرد بعد از اون هیچ -

 برنگشت. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 806 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

از این  خواستم بیشتر تر شد؛ نمی ابروهام بال پریدند. صورتش گرفته

 اذیت بشه برای همین بحث رو به سمت دیگری سوق دادم: 

 هامون بره. خوندم تا غم از دلزدم و میکاش الن یه گیتار بود می  -

به سمتم مایل شد و در گوشم با تن صدای خیلی پایینی طوری که  

 خودم بشنوم گفت: 

 دلم برای صدات تنگ شده.  -

 هام نقش بست. لبخند کمرنگی روی لب

 کردم به خواندن آهنگی که به ذهنم اومد.  شروع

Seneye bu sıralar 

 سال بعد این موقع ها 

 elele çıkarız burdan 

 دست تو دست هم از اینجا بیرون میریم

Biraz sabır biraz sabır 

 کن   صبر یکم…یکم صبر کن
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Seneye bu sıralar 

 سال بعد این موقع ها 

 başlarız yaşamaya en baştan 

 زندگی رو از اول شروع میکنیم 

Biraz sabır biraz sabır 

 کن   صبر یکم…یکم صبر کن

  

 صدام توجه مردم اطراف رو هم جلب کرده بود. 

 ایستاده بودند و نگاه میکردند. 

 ی آهنگ رو خوند: به جهان نگاه کردم که با نگاه معنا داری ادامه

Bir sene dursun hayat beklesin bizi 

 یک سال منتظر بمونهزندگی فقط 

Bir ömür önümüzde tek bir sene nedir ki 

 یک عمر در مقابلمونه یک سال که چیزی نیست 
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 )یک عمر قراره باهم باشیم یک سال که چیزی نیست(

Bir de bakarsın açılmış kapı ardına kadar 

 ناگهان نگاه میکنی و میبینی در باز شده)مشکالت حل شدن(

Dünya dönmeye başlar tekrar umduğun gibi 

 دنیا شروع کرده به چرخیدن همونجوری که آرزوشو داشتی

Dünya dönmeye başlar 

 دنیا شروع میکنه به چرخیدن

Dünya dönmeye başlar tekrar 

 دنیا شروع میکنه به چرخیدن دوباره

بارون شروع به باریدن کرده بود، قطرات ریز و درشت باران با مالیمت  

ریختند. بقیه هم شروع کرده بودند به همخوانی صورتمون میروی سر و 

با ما. لذت اون لحظه وصف ناپذیر بود. زیر بارانی که شدت گرفته بود و 

داد. اونقدر شور و شعف توی قلب ام رو نوازش میصدای جهان که گوش

ام تزریق شده بود که یک آن همه چیز رو فراموش کردم. حس  غمگین 

کردم. تن، دوباره عاشق شدن رو داشتم فراموش می دوباره دوست داش
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کرد.  با تمون هاش دوباره زنده می حسی که جهان با اومدنش با مهربانی 

شدن خوندنمون چند نفری که اطرافمون جمع شده بودند هم شروع 

هام رو روی سینه گذاشتم و مثل خواننده ها  کردند به دست زدن. دست

دم. با پراکنده شدن جمعیت، زیر بارونی  کمی خم شدم و ادای احترام کر

 که هنوز هم از شدتش کم نشده بود شروع به قدم زدن کردیم. 

 آوید؟  -

 هوم؟ -

ات نیست؟ مگه نگفته تازه بیدار شدی حتما چیزی هم گشنه  -

 نخوردی؟ 

 از اینکه حواسش بهم بود قند توی دلم آب شد. ریز خندیدم گفتم:

 دارم تلف میشم تلف! -

کشان من  به سمت رستوران هتل کج کرد. همونطور که کشان راهش رو

 کشید غرغر کنان گفت: رو دنبال خودش می 

 . حواست به همه چیز هست ال خودت -

در رستوران رو باز کرد و اول من رو به سمت داخل هدایت کرد و بعد  
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خودش وارد شد. خدمتکاری که جلوی در بود با تعجب به سر و  

چکید. به طرف میز دو  د؛ آب از سر و رومون میکروضعمون نگاه می

ی سالن رو برای نشستن انتخاب کردیم که کنار شومینه  ی گوشهنفره 

 بود.  

ی شومینه کم بود و طوری نبود که زیاد محیط رو گرم کنه.  روی  شعله

صندلی نشستم و جهان هم رو به روم نشت. رستوران خلوت تر از دیشب 

ندم؛ چند خانواده و دو مردی که کمی دورتر  بود. چشم به اطراف چرخو

تونستم حدس بزنم از افراد پاشا  از ما نشسته بودند و خیلی راحت می 

 هستن. پوزخندی زدم و روم رو ازشون برگردوندم.

 جهان درحال خوندن منو بود. بدون اینکه سرش رو بال بگیره گفت:

 چی میل داری لیدی؟ -

 تونه باشه و ... کیک! چایی هم می نمیدونم.سوپ یا سالد.  -

همینطوری سفارشاتم رو پشت سر هم چیده بودم و جهان هم با لبخند  

 هام بدون تغییر حالتی گفت: کرد. با تمام شدن حرفعریضی نگاهم می

سوپ و چای؟! سالد و کیک؟! حالت خوبه تو؟! اصال خودم سفارش -
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 میدم تو کاریت نباشه. 

صدا زد. بعد از دادن سفارش هایی که شامل  این رو گفت و گارسون رو 

های دیگه بود به گارسون گفت  کیک و چای چند قلم از دسرها و شربت 

 که بره. 

 با ابرو های بال پریده نگاهش کردم:

 این همه سفارش؟ کی قراره این همه چیز رو بخوره؟ -

 خواست سوپ و چای رو با هم بخوره. همون دختری که می  -

ای  خندید. متقابال خندیدم و سرم رو پایین انداختم. چند لحظه تخس 

ی های بارون به شیشهبینمون سکوت بود؛ فقط صدای برخورد قطره

پیچید. حواسم بهش بود که  های بزرگ توی محیط کافه می پنجره

ی صندلی بود؛ دستش رو زیر چانه گذاشته بود و آرنجش روی دسته

 کرد.مستقیم نگاهم می

 مقدمه گفتم: و بال گرفتم و بی سرم ر

 نگاه هم اومده.  -
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 هاش کمی تو هم رفتن: اخم

 خب؟ -

 خب که خب. میگم اینجاست نامزد گرانقدرت. -

کردم که برای اون هم نقش بازی کردن سخت  مکث کرد. احساس می

 بود.

ی من و تو هم تموم همونطور که قبال توافق کردیم با اومدنش رابطه  -

 میشه، اوکی؟

 اس؟ اوکی. نامزدت چیکاره -

ها به سرش زده نامزد من مدلِ و دختر دایی زانیارم هست. البته تازگی  -

 با ما ها همکار بشه.

کردم که جهان توی کار خالف مرموز نگاهش کردم. هنوز هم باور نمی

 .باشه 

 کنی؟ چیه چرا اونطور نگاهم می  -

 هیچی! خیلی دوست دارم نامزدت رو ببینم.  -
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 ها رو روی میز چید. ن بین گارسون اومد و سفارشدر ای

 بینی. نگران نباش اون هم می  -

اش با طرح گل سرخ  های چینی که کنارهبا رفتن گارسون یکی از بشقاب

مزین شده بود و توش قاچ کیک وانیلی بود رو جلوی خودم کشیدم. در 

ی نگاه یک لحظه هم از ذهنم بیرون افکار خودم غرق بودم. چهره 

 رفت.  نمی

تونستم بپذیرم چه برسه  اینکه واقعا با جهان نامزد بود یا نه رو حتی نمی 

 که به زبون بیارم و از جهان بپرسم. 

 صنم؟ صنم!  -

 صدای جهان من رو از افکارم بیرون کشید. سرم رو بال گرفتم و گفتم: 

 جانم؟ -

 مکث کرد. چشم ریز کرد و گفت: 

 چت شد؟  -

 لبخند زدم: 
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 کردم.هیچی! داشتم فکر می  -

 به چی؟ -

 به...  -

قبل از تمام شدن حرفم چشمش به پشت سرم کشیده شد و با مکث  

 خیره موند. 

 با تعجب نگاهش کردم.

 جهان؟ -

سر جام کمی به عقب چرخیدم. با دیدن فردی که پشت سرم ایستاده 

م. هام رو روی هم فشردکرد چشمبود و داشت با لبخند جهان رو نگاه می 

تر زنه نزدیکالعملی از من و جهان سر نمیوقتی دید که هیچ عکس 

ی غلیظ اومد و کنار میز ایستاد. رو به من به زبان ترکی اما با لهجه 

 فارسی گفت:  

 ام نامزد جهان. سالم من نگاه  -

الخصوص با  سر تا پاش رو از نظر گذروندم. زیباتر از قبل شده بود؛ علی

هاش لباس تابستانی که پیراهنی آبی رنگ بود که اندکی از آستین  
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رسید و پاهای خوش خیس شده بودند. بلندیش تا بالی زانوش می

 تراشش رو به نمایش گذاشته بود. نگاهش هنوز هم مغرور بود.

هاش بین من و نگاه در هان نگاه کردم که چشمی چشم به جاز گوشه

 گردش بود. از جام بلند شدم. دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم: 

 خوشبختم. منم صنمم.  -

هام دور نموند. میز  دستم رو فشرد. انگشتر جواهر توی دستش از چشم

دو نفره بود برای همین خودم رو کنار کشیدم و به صندلی که تا چند  

 جایگاه من بود اشاره کردم. بهش گفتم:  لحظه قبل

 رفتم. بفرمایید بشینید. منم داشتم می -

بدون تعارف با پوزخند تمسخر آمیزی از جلوم رد شد و روی صندلی 

 نشست. با ذوق شروع کرد به حرف زدن با جهان: 

عزیزم دلم برات تنگ شده بود. دوام نیاوردم قبل زانیار و بقیه با یکی  -

 دم و... از دخترا اوم

اش رو تمام نکرده نگاه معنا داری بهم انداخت. به خودم اومدم جمله

هاشون هاشون بودم. یک فرد اضافه که داشت به صحبت گر صحبت نظاره 
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 داد!گوش می 

 جانی به صورت مغرورش پاشیدم و زیر لب گفتم: لبخند کم 

 من باید برم.  -

به سمت خروجی رفتم.  های بلند  بالفاصله از میز فاصله گرفتم و با قدم

اون   دونستم منشا حس خفگی بهم دست داده بود. حسی که حتی نمی

 ی جهان و نگاه؟چیه؟ حسادت به رابطه

از رستوران بیرون زدم. اصال این نگاه با کدوم خری اومده بود اینجا؟! 

مگه قرار نبود شب بیان؟ نفسم رو با حرص بیرون فرستادم. شدت باران 

ی حیاط در حال بارید. توی محوطهنم می ا هنوز هم نم کمتر شده بود ام 

قدم زدن بودم. خسته شده بودم از این هتل! دلم بیرون رفتن 

 خواست! می 

 سالم عرض شد!  -

جلوم ایستاد و دست به سینه با لبخند نگاهم کرد. سرم رو بال گرفتم و  

باشه که با  با خشم ناشی از چند لحظه قبل بدون اینکه حواسم به دفنه  

 کرد گفتم: ی عریضی نگاهم می خنده 
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 این نگاه رو کی آوره اینجا؟  -

هاش پر کشید با تعجب نگاهم کرد. به خودم اومدم. لب  خنده از لب 

 گزیدم و با تته پته گفتم: 

 منظورم اینکه... سالم! چه زود برگشتین.  -

  مشکوک نگاهم کرد. دستم رو دور بازوش حلقه کردم و همزمان که به

 کشیدمش گفتم: سمت جلو می 

ببخشید اون نامزد دماغوی جهان اعصابم رو ریخته بود به هم برای  -

 همین یهویی منفجر شدم. 

هام آزاد کرد. ایستاد و وادارم کرد که من هم بازوش رو از حصار دست

 بایستم. 

 دختر خوبیه به نظرم.  -

 ناخواسته اخم کردم:

 شناسیش؟ می  -

 نه!  -
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 ی خوبه؟ خب پس چرا میگ -

 اومد.من که تا اینجا آوردمش به نظر خوب می -

 این رو گفت و جلو تر از من حرکت کرد. 

 ی نگاه؟! جهان کم بود، دفنه هم رفت تو جبهه 

 پشت سرش قدم برداشتم و گفتم:

 پاشا کجاست؟  -

 اون شب میاد.  -

 میشه یه دقیقه وایسی؟  -

 فعال.خوام برم دوش بگیرم. ام مینه خیلی خسته -

ایستادم و اون هم بدون نگاه کردن به من بدو بدو رفت توی هتل. اینم 

 اتون برین! که مودش گرفت! اصال به جهنم! همه

*** 

در کمدم رو باز کردم. هودی بلند مشگی و شلوار چسبان همرنگش رو 

بیرون کشیدم و تنم کردم، کاله نقاب دارم رو روی سرم گذاشتم و از 
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 اتاق بیرون رفتم. 

ساعت شش صبح بود. تو این مدت از ورزش به شدت عقب مونده بودم و 

خبری از جهان از طرف دیگه درگیری ذهنی که با وجود ده روز بی

تونستم  ی انرژیم میکرد. تنها کاری که برای تخلیهداشتم مضطربم می 

انجام بدم دویدن و ورزش کردن بود. با دیدن سالن خلوت خونه شروع 

و از خانه خارج   دویدن. از پله ها دو تا دوتا پایین پریدم کردم به آرام

 شدم. 

بادیگاردهای حیات در حال عوض کردن شیفتشون بودن؛ دلم براشون  

سوخت که شب تا صبح اینطور سر پا وایمیسادن، ولی هر کدام  می 

هیبت هرکول داشتن. شروع کردم به دویدن در طول خیابان سنگفرش 

بود؛ کنار دریا قسمت سکو مانند بلند و طویلی بود شده. خانه کنار دریا 

ها بود. به خاطر اینکه  که اکثرا در این ساعت محل ورزش کردن خیلی

تونستم از هندزفری استفاده کنم و کفرم دراومده  حواسم پرت نشه نمی

 بود. شغل خطرناک که میگن همینِ ها! 

هایی که روی دریا پرواز  پوزخندی به افکارم زدم. صدای مرغابی 

کردند تنها آهنگی بود که به توام با صدای دریا گوشم رو نوازش می 
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داد. افکارم هنوز پریشان بودند.  جهان که نصف بیشتر ذهنم رو به می 

خودش مشغول کرده بود، مخصوصا الن که دیگه با دیدن اون دخترها  

 تی توی کار خالف داره.مطمئن شدم دس 

ها یعنی دایی ازش خبر داشت؟! آخ آخ تازه تازه یادم اومد که اول اول

که تو بیمارستان باهاش آشنا شدم، آتیال چقدر از دستش عصبانی بود 

خبر اینور اونور میره. یا درگیری که تو خیابون با اون مرد ها که بی 

 داشتیم و آخر سر بازوش زخمی شد. 

شدند و بیشتر به این نتیجه ی خاطراتم کنار هم چیده می هدانه به دان

ی دایی کال تو کار خالفن! اگه  رسیدم که جهان و یا شاید هم خانوادهمی 

تو کار خالفن پس چطوری دایی، آقا جون و مامان جون رو قانع کرد که 

 پیشش بمونن؟!  

ر حالی هام رو به کمر زدم و دایستادم، به نفس نفس افتاده بودم. دست 

هام رو به حالت عادی برگردونم سرم رو به کردم نظم نفس که سعی می 

سمت عقب بردم و صورتم رو به آسمان گرفتم. رنگ نیلگونش رو دوست 

ای فاقد از هر فکری محو تماشای آسمان بودم که داشتم. برای لحظه

 بوی ادکلن پاشا و به دنبالش حضورش رو کنارم حس کردم. 
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 از آسمان بگیرم با تن صدای آرومی گفتم: بدون اینکه چشم 

 پرونه!قشنگ نیست؟ رنگش عقل از سر آدم می -

رخم باعث شد دل از آسمون بگیرم و اش به نیم نگاه طولنی و خیره 

 چشم بدوزم بهش. 

 چیه؟ -

 سر تا پام رو نگاه کرد و گفت: 

 هیچی.  -

 اخم کردم. شروع کرد به آرام دویدن.  

تونستم همراهیش کنم. خودم برای همین می  نفسم کمی جا اومده بود

زد. هر چقدر که من  رو بهش رسوندم. طبق معمول لم تا کام حرفی نمی

وراج بودم پاشا لل مادرزاد تشریف داشت. بعد از چند دقیقه دویدن 

دوباره پیچید سمت مسیری که به خانه منتهی میشد. من هم به  

 دنبالش. 

زدم. کم کم خیابون ها داشتند  دی میخیالی داشتم اطراف رو دیبا بی 

شدند. در حالی که محو تماشای دخترکی بودم که با دسته  تر می شلوغ
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کرد، صدای موهای طالیی داشت بر خالف جهت ما با مادرش حرکت می 

 پاشا باعث شد دل از زیبایی دخترک بگیرم. 

 امروز بعد از تمرین کالس داری. -

 انداختم و گفتم: چینی بین دو ابرو 

 کالس ندارم. یعنی امروز آخرین تمرین رزمیِ. -

 برای بقیه آره ولی برای تو نه.  -

 فکرم به تیر اندازی رفت زود گفتم: 

 کنم نیازی نیست جانا بیاد و... من خودم دارم تمرین می -

 منظورم رقص روی یخِ. -

 ستادن.جوری این جمله برام غیرقابل باور بود که پا هام از حرکت ای

با تعجب غیرقابل وصفی نگاهش کردم که با کمی فاصله جلوتر ایستاد و 

برگشت سمتم. با دیدن صورت متعجب و دهان بازم لبخند ملیحی روی  

 ی بعدیم قشنگ رنگ تعجب و ناباوری رو گرفته بود: صورتش اومد. جمله

 چی گفتی پاشا؟رقص روی یخ؟!  -
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 گفت: سرش رو کمی خم کرد و بدون تغییر حالت  

 مگه نگفتی یکی از آرزوهاته؟  -

 آره...نه! یعنی...الن واقعا نمیدونم چی بگم!  -

به تته پته افتاده بودم. در حقیقت اصال از پاشا انتظار چنین چیز هایی 

 رو نداشتم! 

اش رو روم گردوند و یک تای ابروش رو بال فرستاد. نگاه عاقل اندر سفیه

 گفت: 

ی دیگه سر میز تکان بده باید تا بیست دقیقهفعال یکم خودت رو  -

 صبحانه باشیم! 

با ذوق ناشی از خبری که شنیدم دستام رو به هم کوبیدم و دوباره برای 

 چند لحظه خودم شدم: 

 هستی تا خونه مسابقه بدیم؟  -

 پوزخند زد و یک دستش رو به کمر زد با ژست جذابی گفت: 

 ها ببینم توبی... ن بی ادبی ی بعد از ایخاره دفعهچی؟ تو تنت می -
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ی توبیخ از دهنش کامل در بیاد شروع کردم به دویدن. نذاشتم کلمه

 ای به بازوش زدم و گفتم: وقتی از کنارش رد میشدم ضربه 

 بپا عقب نمونی پیرمرد!  -

 اش رو از پشت سر شنیدم:صدای فریاد کنترل شده 

 ی پررو؟!به من میگی پیرمرد دختره -

هاش باعث شد با لذت بخندم و سرعتم رو بیشتر کنم.  شنیدن صدای پا

تونستم حتی یک قدم هم بردارم دم در خونه ایستادیم؛ دیگه نمی

و  همونجا کنار دیوار روی زمین نشستم. پاشا هم کنارم ایستاده بود

 دست کمی از من نداشت.  

 بریده بریده گفت:

 زبونت زیاد دراز شده.  -

 بی رمق نگاهش کردم و گفتم: 

 بیخیال فعال که من بردم. -

 اخم کرد:
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 کی گفته؟  -

 شخص شخیص خودم! -

کردم که با دستم رو روی دیوار گذاشتم و از جام بلند شدم. حس می 

اش عود کردم حس پدرانهکرد. هرازگاهی احساس میام می لبخند نگاه 

کنه. سرم رو زود به سمتش گرفتم که همزمان شد با چرخیدنش به  می 

 دی حیاط.   سمت در ورو

در حیاط رو باز  "فقط ده مین داری تا پای میز صبحانه باشی"با گفتن  

 کرد و واردش شد. 

تونستم  زیر لب نامردی نثارش کردم و به سمت خانه دویدم. دیگه نمی 

هام بلندتر شدن! بعد از ده دقیقه هر سه نفرمون سر میز  بدو ام فقط قدم 

رو به روی من نشست.    صبحانه بودیم. دفنه دیرتر از ما رسید و

هاش توی هم بودند و با یک من عسل هم نمیشد خوردش. سگرمه 

ش رو به متعجب از اینکه حتی سرش رو بال نیاورد تا مثل همیشه انرژی 

 مون بکشه، گفتم: رخ

 دفنه؟ -
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 بدون اینکه نگاهم کنه گفت: 

 هوم؟ -

 خوبی؟!  -

 آره. -

 یعنی خفه شو! خودش رو مشغول پر کردن بشقابش کرد. این 

ای بال انداختم. با اومدن عثمان صبحانه رو شروع کردیم.  بیخیال شانه 

گذروندیم گوش تیز برای اولین بار تمام دقایقی که سر میز با عثمان می

کرده بودم تا به مهمانی اشاره کنه. مطمئنا اگه مهمانی در کار بود زانیار 

بودم که اگه یک نفر  کرد. کم و بیش فهمیدهو جهان رو هم دعوت می

 هاش نگهش داره.کنه تا آخر توی دستمشتریش بشه سعی می 

امیدم به ناامیدی سوق پیدا کرده بود که بالخره پاشا رو مخاطب قرار 

 داد و گفت:

 در مورد این پسره بیشتر تحقیق کن. این جدیدا. -

 پاشا: 
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 قبال انجام شده. -

 خب؟ -

 دونی تازه کاره.  چیز مشکوکی ندارن. همونطور که می-

ی کوتاهی از زندگی زانیار.با تمام شدن  شروع کرد به گفتن خالصه

 هاش عثمان دستی به صورتش کشید و گفت: حرف

ام هست. زیاد خوب نیست؛ معلومه که زیاد تو چشمِ . پس خواننده  -

خوام به سمتمون بیاد؛ بعد از مهمانی که سر ماه توی جنگل  دیگه نمی

 ور و برمون نپلکه.گرفته بهش بگو د

 باشه.  -

عثمان از جاش بلند شد و من تو دلم عروسی بود که دوباره سر ماه 

بینم. امیدوار بودم که با دیدنش جواب سوالتم رو به دست  جهان رو می

بیارم. با بلند شدن عثمان از سر میز و رفتنش دفنه بالفاصله بلند شد و 

جام بلند شدم و به دنبالش   .  متعجب از حرکتش ازاز سالن رفت بیرون

رفت، خودم رو بهش رسوندم و بازوش رو  دویدم. داشت از پله ها بال می 

 گرفتم و به سمت خودم برگردوندمش. 
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 کرد.با اخم نگاهم می 

 دفنه چی شده؟ -

بی برو برگرد رفت سر اصل مطلب و همین اخالقش باعث میشد بیشتر  

 از قبل دوستش داشته باشم: 

ا پاشا میری ورزش برات مربی تیراندازی و رقص پیدا بینم که بمی  -

 و.کنه. خبری هست به ماهم بگمی 

ی کلماتش زدم زیر  اولش با تعجب نگاهش کردم. با حالجی دونه به دونه

 ام کرد و با عصبانیت غرید. با ابرو های بال پریده نگاه   خنده.

 . خفه شو صنم الن میگن دیوونه شدی  -

ردم. با صورتی که هنوز آثار خنده روش بود با ادا خودم رو جمع و جور ک

 و اطوار گفتم: 

اوخی دخترم حسودیش شده؟ اشکال نداره بابایی برای توهم مربی  -

 . کنه فقط قول بده دختر خوبی باشیپیدا می 

 . به زور جلوی خودش رو گرفته بود که نخنده 
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 زهرمار!  -

رفتیم پله ها بال می دستم رو دور بازوش حلقه کردم و در حالی که 

 گفتم: 

 خیلی احمقی دفنه! جدا فکر کردی که خبریه؟  -

چیزی نگفت و نفسش رو عصبی بیرون فوت کرد. حالش رو درک  

 .خوردمدیدم نگاه نامزد جهانِ داشتم جر می کردم، منی که الن میمی 

 . کنهام حسودیش گل می معلومه که دفنه 

 حرفم رو ادامه دادم:

وقت راجب من از این فکرا نکن. درسته قلبم مرده گفتن بت  هیچدفنه  -

 و سنگ باش ولی منم یکی رو تو قلبم دارم.

یک تای ابروش رو بال فرستاد و با  ایستاد و منم وادار به ایستادن کرد.

 چشمان ریز شده گفت: 

 مطمئن باشم دیگه؟  -

 . مطمئنِ مطمئن -
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*** 

تابی  قلبم برای دیدن جهان بی صبرانه بالخره روز موعود رسید. بی 

کرد. اسکیت هام رو از پام در آوردم و گذاشتم توی کیف و زیپش رو می 

کشیدم.  بعد از خداحافظی با مربی و بقیه از سالن تمرین بیرون زدم. 

اش پیدا توی پیاده رو ایستاده بودم و منتظر دفنه بودم. بالخره سر و کله

 شد.  

ی دلبرش واقعا ابهت خاصی داشت. به ه با ماشین آخرین مدل و قیاف

. ماشین رو   دیدم که توجه خیلی از عابرین پیاده رو جلب کردهراحتی می 

 روم نگه داشت. سوار شدم وماشین رو به حرکت در آورد.  روبه

 با ذوق و انرژی گفتم: 

 سالم.  -

 دفنه: 

 سالم خسته نباشی.  -

 تو این دو ساعتی که نبودم خبر جدیدی نیست؟ .قربونت -

های خاص باشه. ایرونی،  امشب قراره از اون شب .آهان چرا هست ،نه -
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اشون هم کله همه .ای داریم تو مهمونیاز هر قوم و قبیله  .ترک ، عرب

 گنده. 

 با تعجب پرسیدم:

 ی اینا به خاطر چند تا دختریه که زانیار آورده اومدن؟!همه -

ها پر از آدمایی مثل زانیارِ. اینطور مهمونی  .ومه که نه خنگ خدامعل -

 .هااشون برداشتن یه عده دختر آوردن بفروشن به کله گنده همه

 آخه مگه یه شب ارزشش رو داره که اونا بکوبن بیان اینجا؟ -

وای صنم! امروز زدی رو فاز خنگ بودن؟! دخترم اینا یه شب حالش   -

برن کشور خودشون اونجا د تا رو با خودشون می برن بعد یه چنرو می

فروشنشون. دخترا شانس بیارن وارد حرامسرایی مثل حرمسرای می 

های پایین  عثمان میشن ولی اگه بخت باهاشون یار نباشه میرن محله

 شهر. 

هام کف دستم گزگز  هام از فرط خشم مشت شده بودن. جای ناخندست

ی  ذلی داره. اعصابم خرد شده بود. همههای ر کرد. این دنیا چقدر آدممی 

 انرژی که از کالس گرفته بودم به یک باره دود شده بود و رفته بود هوا. 
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 دفنه که حالم رو دید آروم روی پام ضربه زد و گفت: 

خواستم ام میبیخیال کاری از دست من و تو بر نمیاد. یه چیز دیگه -

 بگم. 

 و! تو رو خدا اگه در مورد این آدما نگ -

 نه بابا  چیه؟ راجب پاشا بود. امروز دیدیش؟  -

 نه!  -

 تر. یه جوریه امروز. خیلی دقیق  -

 باز رفته رو حالت سگی؟ -

 هام رو به حالت تسلیم بال بردم:ام کرد. زود دستچپ چپ نگاه 

 غلط کردم. ببخشید.  -

گفتم، یه جوری شده صنم. از صبح تا همین النش  خب داشتم می -

نتونستم وادارش کنم یک کلمه حتی یک کلمه بگه فقط اوامرش رو 

 گفت همین. می 

 تفاوت گفتم: سرم رو خاروندم. بی 
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بینی فردا  پاشاس دیگه من که عادت دارم به این کاراش. حال باز می  -

 هاش گرفت. موج ترکیه رو آنتن

 کنه؟به نظرت الن موج کدوم کشور رو دریافت می -

 .ی شمالیکره  -

تر شدیم. ماشین رو توی کم به پاساژ نزدیکدو تایی زدیم زیر خنده. کم 

 پارکینگ پاساژ نگه داشت و پیاده شدیم تا برای امشب خرید کنیم.  

*** 

لباسم رو از چوب لباسی درآوردم و شروع کردم به پوشیدنش. لباس 

رسید و ی بند دار قرمز رنگ  که بلندیش تا وسط ساق پام می دکلته

 زیبایی خاصی داشت. ساده بود اما برای من دوست داشتنی. 

طبق عادت همیشه جلوی آیینه ایستادم آرایش غلیظ روی صورتم بر  

خالف همیشه برام جذابیت داشت؛ مخصوصا رژ قرمز رنگی که روی 

 هام زده شده بود هارمونی زیبایی با لباسم داشت. لب

 ه بود. بازش کردم.گوشیم توی دستم ویبره رفت. پیام از طرف دفن



 

 

 WWW.98IA3.IR 834 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 نمیای؟ من دم درم. -

زود از اتاق بیرون رفتم. همزمان که بدو بدو پله ها رو پایین میرفتم  

 تایپ کردم:

 الن میام.  -

جلوی در منتظرم بود. بدو بدو رفتم پیشش و با هم از ساختمان خارج 

شدیم؛ قرار بود با ماشین پاشا بریم. با کمال تعجب پاشا توی ماشین  

 . ه بود و منتظر ما بودنشست

 آروم در گوش دفنه گفتم: 

 این زودتر از ما رسیده و منتظر ماست؟ .بینمبگو که خواب نمی -

 مثل من با تن صدای پایینی گفت: 

کنم این بشر رو بار اول دیدم. هیچی من خودمم امروز احساس می -

زدم گلدون اتاقش رو شکستم بازم هیچی نگفت تنها . نمیگه هیچی

 اش این شد دست نزن میگم بیان جمعش کنن. جمله

با رسیدن به ماشین هر دومون ساکت شدیم.  دفنه روی صندلی کمک  

راننده نشست و من هم عقب نشستم. ماشین رو به حرکت درآورد و از  
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ی اصلی شدیم. تاریکی شب همه جا رو حیاط بیرون رفت و وارد جاده

بود. این مسیر برای فرا گرفته بود. دو طرف مسیر درخت و جنگل  

هرکسی زیبا باشه برای من خیلی ترسناک بود و صد البته یاد آور اون  

شب نحسی که زندگی من رو به این نقطه رسونده بود. قرار بود به همون 

 عمارت بریم.

ای که چند ویال داشت و های خالف بود. محوطه این جنگل کال برای کار

داد یا خودش مهمونی  می همشون هم برای عثمان بودن؛ یا اجاره

گرفت. از یاد آوری اون شب سرد و برفی تنم لرزید. شبی که خون می 

هام یخ زده بود و نا امیدتر از همیشه بودم.  وارد مسیر خاکی توی رگ

جنگل شدیم. بعد از طی مسیر کوتاهی به ویالی بزرگی رسیدیم. حیاط  

که دور تا دور حیاط  ویال  رو میز چیده بودند و ماشین ها کنار دیواری 

 .کشیده شده بودند پارک شده بودند 

پاشا ماشین رو نگه داشت و از ماشین پیاده شدیم؛ شب قشنگی بود. 

آسمان پر ستاره، موزیک مالیم کل فضا رو گرفته بود. دستی به لباسم  

های عمیق ریتم نامنظم قلبم  ترش کردم. به کمک نفس کشیدم و مرتب 

 تر کردم.رو منظم 
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ا کنار دفنه ایستاد. دستان دفنه دور بازوش حلقه شدند و با هم به  پاش

سمت در بزرگ حیاط رفتند. من هم به دنبالشون. دفنه لباس مشکی 

کوتاه و جذبی پوشیده بود که آستین های بلندی داشت طوری که 

اش روی زمین کشیده میشد. هیکل  ی پولکیهای از جنس پارچهآستین 

اومد. موهای بلندش رو س بیشتر به چشم می خوش تراشش با این لبا

 ی دیگه رو بافت زده بود.  سمت راست جمع کرده بود و کناره

با وارد شدن به حیاط چشم از تیپ و ظاهر دفنه گرفتم. نگاهم رو دور و  

اطراف چرخوندم. موزیک زنده تو محیط پخش میشد. جمع دختران  و 

سازهاشون بودند. وسط  پسران جوان در گوشه حیاط در حال نواختن 

ای  ی سفید فرشته حیاط حوض بزرگی قرار داشت که وسطش مجسمه

ی بزرگی بود و از توش آب توی حوض قرار داشت که توی دستش کاسه 

 ریخت.می 

های چوبی به رنگ  قرار داشتند و روشون پر بود از دور تا دور حیاط میز 

انواع غذا، دسر و ژله و نوشیدنی.  همه چیز نظم خاصی داشت و معلوم 

بود که خوب پولی بابت این همه تشریفات خرج شده. بعد از دید زدن  

ر ها، حواسم پی بادیگارد ها و نگهبان ها رفت. کمی بیشتمیز ها و مهمان
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 تونستم حس کنم.  از همیشه بودند مشکوک بود. این رو به راحتی می 

خواستم  تونستم و نمی هام شده بود و نمی رصد کردن آدم ها جزو عادت

که از سرم بیرونش کنم. در بین جمعیت نگاهم روی دختری که لباس 

پرنسسی صورتی کمرنگی به تن داشت ایستاد.  پشتش به ما بود اما 

کرد. تن سفید رنگش و ای رو جلب میتوجه هر بیننده  زیبایی لباسش

دار اطرافش رها شده بودند،  موهای نسبتا بلند و خرمایی رنگی که حالت 

 ی چشم نوازی داشتند. جلوه

با دیدن نیمرخش تازه فهمیدم که کیه! صورتم رو جمع کردم و با 

حسادت سرم رو به سمت مخالف برگردوندم. در همان حال هم به جلو 

کردم و چون حواسم نبود نفهمیدم که پاشا و دفنه ایستادن و  حرکت می 

 با سر به پاشا برخورد کردم.

 هر دو با تعجب به سمت من چرخیدند. 

خودم که از این گیج بازیام خندم گرفته بود، با لبخند ملیحی زیر لب  

 گفتم: 

 ببخشید حواسم نبود.  -
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ما دفنه با ایما و حرکات پاشا بدون توجه به من دوباره به جلو چرخید ا

   "چته؟"صورت پرسید

اش به بهش اشاره کردم که چیزی نیست. با آمدن زانیار دفنه هم توجه

رو به روش جلب شد. زانیار در حال زبون ریختن بود و هر لحظه بیشتر 

حالم رو به هم میزد. چشم ازش گرفتم و به زمین دوختم. کاشم میشد  

 رم و صداشم نشنوم.  هام بگذاهام رو روی گوشدست

خوشبختانه طوری شد که زانیار و پاشا با هم به سمت داخل ویال رفتند  

 و من و دفنه موندیم.

کنارش ایستادم. به میزی که کنارمون بود نگاه کردم با ذوق و ولع 

 نسبت به غذا های رنگارنگ روی میز گفتم: 

آره آره . خب حال از چی شروع کنیم؟اول ژله؟ یا نه اول نوشیدنی  -

 همین خو... 

 ا.سالم دختر -

ادامه حرف تو دهنم ماسید. چشم روی هم فشردم. آخه این نگاه چرا 

 همیشه مزاحمِ؟!
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بر خالف منی که بدون کوچکترین رغبتی جوابش رو با یک کلمه سالم 

رویی تحویلش گرفت. از این حرکت کفر من در اومد. دادم، دفنه با خوش

 گیره برام جای سوال داشت. تحویل میاینکه چرا انقدر نگاه رو 

الکی خودم رو مشغول ناخنک زدن به غذاهای روی میز کرده بودم اما 

 های نگاه بود تا ببینم جهان هم امشب هست یا نه. تمام حواسم به حرف

هاشون خالصه شد توی هام بی نتیجه بود. تمام حرفاما گوش دادن

چند لحظه  .زش خریده بودنها و برندهایی که لباس رو ازیبایی لباس

بعد هر دوتاشون به سمت تاب زیر درخت بید مجنون کنار دیوار رفتند و  

 . من رو تنها گذاشتن

ناباورانه و با دلخوری از پشت سر نگاهشون کردم. آره دیگه نو که اومد  

 . به بازار کهنه میشه دل آزار

 با حرص دستم رو مشت کردم و زیر لب گفتم: 

 به درک! -

زمان پیچیدم سمت میز. هام رو مشت کرده بودم و همدست  با حرص

ی میز و  ی مربعی شکل گوشه های چیده شده دست بردم سمت بشقاب 
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شون رو برداشتم. هر چی که به دستم اومد رو گذاشتم توش و تا یکی

 جایی که میشد پرش کردم.

ی حیاط و دقیقا زیر درخت بید ها هم سمت دیگهیکی از همون تاب

ن بود. البته کمی دور تر از جمع. قبل از اینکه کسی بره و روش مجنو

بشینه خودم رو بهش رسوندم و روش جا خوش کردم. بشقابم رو توی 

بغلم گذاشتم و همزمان که تاب رو به آرامی به سمت عقب و جلو 

 کردم.دادم، محتویات بشقابم رو مزمزه می حرکت می 

موندم. این  ها تنها می مونی همیشه همینطوری بوده. همیشه من تو مه

ای توی ذهنم زده شد.  رسمش نبود! اسم امیرحسین مثل صاعقه 

دادم بهش فکر تونستم خبری ازش بگیرم و برای همین ترجیح می نمی

های رو به روم خیره شده بودم و در حال فکر کردن به  نکنم. به چمن 

اطراف نگاه  امیرحسین بودم که یهو تاب به شدت تکان خورد. با ترس به 

 کنه. اخم کردم و گفتم:  کردم که دیدم جهان با خنده داره نگاهم می 

 ای!خیلی بی مزه  -

ی توی دستم رو که گاز زده بودم با  کنارم جا خوش کرد. شیرینی نصفه
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 برد گفت: یک حرکت از دستم کشید و همزمان که به سمت دهانش می 

 عمیقا تو فکر بودی.  -

 شت و با چشمکی ادامه داد: شیرینی رو توی دهنش گذا

 فکر چی بودی؟ -

تونستم بگم که به فکر امیر بود برای لبخندم رنگ حزن گرفت. الن نمی

اکتفا کردم. خوشبختانه  "هیچی "ای بال انداختم و به همین فقط شانه 

اون هم پاپی نشد. به جاش بشقابم رو از روی پا هام برداشت و خوش رو  

 بشقاب مشغول کرد. کودکانه گفتم: به خوردن محتویات 

 . این بشقاب برای منه -

 .فعال که دست منه پس برای منه -

 اخم کردم:

 .بده من ببینم همش رو خوردی تموم شد -

با لجاجت به سمت چپ پیچید طوری که کمی پشتش به من مایل شد.  

 ام گرفت بیخیال شدم و خودم رو عقب تر کشیدم. از کارهاش خنده
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 باشه بابا نخواستیم مال خودت.  -

وقتی خیالش راحت شد که آروم سر جام نشستم، خودش هم مثل آدم 

 ی بینمون گذاشت. سر جاش نشست. بشقاب خالی رو در فاصله

ی چشم به دستش نگاه کردم. انگشتری که من براش خریده  با گوشه 

ی توی دست چپش باعث شد بدون بودم دست راستش بود ولی، حلقه

 اینکه بخوام اخم کنم. طعنه رو چاشنی حرفم کردم و گفتم:  

 نامزدت خیلی خوشگله.  -

 بازدم عمیقش رو بیرون فرستاد بدون اینکه نگاهم کنه زیر لب گفت: 

 .  آره -

 عروسی کیِ؟  -

سرش  بار با طمانینه ریختم. ایندونستم چرا داشتم کرم می خودمم نمی

 رو به سمتم برگردوند.

 فعال راجع بهش تصمیم نگرفتیم.  -

 هام رو سوق دادم به سمت دفنه و نگاه و صادقانه اعتراف کردم:چشم
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ی انقد خوشگله که بهش حسودیم میشه. قد و بالش و قیافه -

  خیلی چشم نوازِ. خوشگلش

و در چشمانت  کنی  می احساس درون زیبایی چیزیست که در -

 . منعکس می شود.  زیبایی چیزی فیزیکی نیس

نیمچه لبخندی زدم. این جمله رو خودم هم بار ها خونده بودم برای 

 همین زود گفتم: 

 سوفیا لورن؟  -

جمع کردم و  هام رو خندید و سرش رو به معنی آره بال پایین کرد.  لب

شادمان از اینکه بهش فهمونده بودم منم یه چیزایی حالیمه سر جام 

 تر نشستم. صاف 

میدونی یه زمانی زیبایی برای من فقط خالصه شده بود توی جسمی  -

م و ادامه هاش پل زد به نگاه دیدم اما الن...)چشمکه با چشمم می 

ه با قلبم لمسش داد(اما الن زیبایی برای من خالصه شده توی حسی ک

 کنم. می 

گرفتم، حتی از اینکه فکر کنم جمالتش رو خواه ناخواه به خودم می 
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 کردم. مخاطب جمالتش هستم حض می 

 خواست زمان بایسته.همیشه وقتی با جهان بودم دلم می

 ی بعدیش قلبم رو هیجان زده تر از قبل کرد:با جمله

هایی که دل رو  چشم زیبایی درونی تو، وصل شده به سیاهی  -

 لرزونه.می 

توی دلم قند آب شد. اینکه کسی که دوستش دارم اینطور من رو وصف 

کردم کرد واقعا برای من هیجان انگیز بود. حسی که شاید فکر می می 

قبال تجربه کردم اما امشب و هر لحظه که بیشتر و بیشتر با جهان  

 داد هر هیجانی عشق نیست. گذشت، بهم نشون میمی 

 جهان عشقم؟  -

تر میشد هر دوتامون رو به  صدای نگاه که قدم به قدم بهمون نزدیک

خودمون آورد. جهان به سمت نگاه برگشت و من هم با عصبانیت دندان 

روی هم ساییدم. نگاه جلوی جهان ایستاد و از بال به پایین با لبخند 

نگاهش کرد. من هم که نظاره گر این صحنه بودم فقط داشتم  

کردم. دوست داشتم اون لحظه دست و بالم باز میشد و پا  خوری میخود
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گفتم به خاطر خدا کم توی زدم پس سرش و میشدم دو تا میمی 

 لحظات احساسی زندگی من، خودت رو نشون بده!  

به خودم که اومدم دیدم دستای جهان رو گرفته و بلندش کرده . رو به 

 من گفت: 

 گشت . بمون همینجا بهش میگم بیاد. میعزیزم دفنه داشت دنبال تو  -

ی زیرلبی گفتم و به زور لبخندی زدم. دلخور بودم. این وضعیت  باشه 

کرد. حتی به جهان نگاهم نکردم. با اینکه سنگینی نگاه اون ام می عصبی 

 کردم.  رو خوب حس می

 قبل از اینکه کامل ازم دور بشن نگاه متمایل شد سمت من: 

 کم دارن آماده میشن. ها کم عد بیاین تو ویال. مدل راستی چند دقیقه ب -

بدون اینکه بایسته تا من بپرسم برای چی دارن آماده میشن دست در 

دست جهان رفتن داخل ویال. ز تعداد جمعیتی هم که توی حیاط بودند  

گرده از جام بلند  توجه به اینکه دفنه داره دنبالم می داشت کم میشد. بی 

 ویال قدم برداشتم.   شدم و من هم به سمت

ای که برای عثمان بود و دیده بودمشون، داخل ویال ، مثل ویالهای دیگه
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ها و گلدان های چینی حالتی سلطنتی و کالسیک داشت. مجسمه

بزرگی که در گوشه و کنار سالن چیده شده بودند. لوسترهای کریستالی  

و   های ریزرسید و کریستال که بلندی شون از سقف تا زمین می 

ی مارپیچی وسط خونه های پلهدرشتشون خیره کننده بود، حتی نرده

شدند که دار بود، همه و همه باز هم بهم یادآور میکه چوبی و طرح 

 عثمان چقدر عاشق تجمالتِ. 

ام به سمت سکوی سفید رنگی جلب شد که توی سالن، پشت پله توجه

های ای دخترخورد. پوزخندی زدم لبد گذاشتن اونجا بربه چشم می 

بیچاره که ببان روش راه برن و مثال ادای مدل ها رو در بیارن اما خبر 

 ندارن که قراره فروخته بشن. 

 به چی اینطور خیره شدی؟ -

صدای پاشا که کنارم ایستاده بود باعث شد از تحلیل مسائل دل بکنم و 

رخش خیره بشم. نگاه اون هم به سمت سکو بود. طبق عادت به نیم 

دستم رو به سمت موهام بال کشیدم. کمی از موهام رو که الن کمی 

 بلندتر شده بودند به پشت گوش فرستادم و گفتم: 

فهمیدم،  ها که اگه اون شب نمی هرازگاهی ذهنم پر میشه از این سوال  -
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 افتاد؟کردین چه اتفاقی برام میاگه تو و دفنه پیدام نمی

 جواب منطقی: ای تکیه زد به رحمانهبه شکل بی 

فهمیدی دو حالت داشت یکی اینکه الن توی یه جای مرفه اگه نمی  -

 شم که... در یک کشور عربی بودی دومی

 اش رو تمام کردم: خودم جمله

 .مردمزدم و می کنار جاده از سرما یخ می  -

 پوزخندی زد. 

 پاشا؟  -

 بله.  -

 دادی؟ اگه یک روز تواناییش رو داشتی این دخترا رو نجات می -

 دادی؟ تونستی این کار رو انجام میتو خودت اگه می  -

جوابم رو سوال کردی؟...خب...راستش نمیدونم شاید بازم توبیخ ام کنی  -

حتی  . خوامم بکشمنمی  .ولی، آره پاشا من هیچوقت هیچکسی رو نکشتم

اگه بدونم بدترین آدم روی زمینِ. بازم مردن حقش نیست. اگه بدترین  
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ای باشه که به زور مونه و زجر بکشه ولی اگه بدبخت بیچارهباشه باید ب

 هاش رو جمع کنه. تقدیرش آورده اینجا باید بمونه و گند کاری 

هاش کلمات رو پشت سر هم چیده بودم و متوجه خاکستری چشم

 کردند. ام مینبودم که با تعجب نگاه 

کرد های زیادی میاستفادههر کسی جای تو بود از این امکانات و پول  -

 دختر جون.

 پوزخندی زدم:

تونم  حتی اگه بدونم این لحظه می  .کنممن هیچ وقت این کار رو نمی -

 . کنمکنین شک نکن فرار می فرار کنم و عثمان و تو پیدام نمی

 شانه ای بال انداختم و گفتم:  .ابروهاش بال پرید

 خواستم حقیقت رو بگم.  -

 د و بازوش رو به سمتم گرفت و گفت: تر کرخودش و جمع

 ها رو اینجا به هیچکس نگو. حال هم بیا بریم. این حقیقت  -

ی سالن،  دستم رو دور بازوش حلقه کردم. همزمان که به سمت گوشه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 849 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 رفتیم پرسیدم: کمی دور تر از سکو می 

 بینمش. دفنه کجاست؟ نمی -

 اش داد.  اش خبر از کالفگی نفس سنگین شده

 طرف اون طرف میره. دونم. زیاد ایننمی  -

نگرانی کالمش متعجبم کرد. تا حال ندیده بودم نسبت به دفنه اینطور 

 ابراز نگرانی کنه. با طعنه گفتم: 

صنم  .آره دیگه زورت به من میرسه دم به دقیقه میگی صنم، توبیخ  -

 . توبیخ

خر  هاش انحنا داد هرچند کمرنگ. روی صندلی ردیف آلبخند به لب 

. چند لحظه بعد  نشستیم. جایی که کمترین دید رو به سکو داشت 

ها خاموش شدند و نور روی سکو یی افتاد که زانیار وسطش  چراغ

ایستاده بود. شروع کرد به حرف زدن. اما تمام حواس من پی نگاه و 

جهانی بود که سمت دیگه، ردیف اول ، دست در دست هم نشسته 

 گلوم بیرون جهید.بودند. نفسم آهی شد و از 

ی پاشا نشست.  ی دفنه پیدا شد اومد و سمت دیگهبالخره سر و کله
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اومده و نیومده باز شروع کرد به حرف زدن با پاشا؛ حرف زدنی که به  

خیال تونستم بشنوم. بی خاطر موسیقی و تن صدای پایینش نمی 

 هام به سمت جهان و نگاه خزیدند.  هاشون دوباره چشمحرف

جهان حال  ی جهان در حالی که دست نکه نگاه سرش روی شانهدیدن ای

روی پاهای نگاهِ ، به طرز عجیبی رگ حسادتم رو بلند کرد. شیطونِ 

اش کنم. به خودم تشر زدم، فعال که زن شرعی  میگه پا شم برم له

 قانونیش نگاهِ. 

 دوباره خودم جواب خودم رو دادم:

 شه. مطمئنم الکیِ امکان نداره راستکی با -

هام رو توی هم قفل کردم و سعی کردم حواسم  دست .اه اصال به درک

های اجرا بود که یکی از بادیگارد ها اومد و ها نکنم. وسط رو معطوف اون

دم گوش پاشا چیزی گفت؛ چیزی که باعث شد پاش بلند بشه و دنبال  

 بادیگارد بره. 

ن کارش داشت.  ها بال رفت. حتما عثمابا چشم دنبالش کردم که از پله

ی بین من و خودش رو که تا چند لحظه قبل دفنه یک صندلی فاصله 
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جای پاشا بود، پر کرد. هنوز از دستش دلخور بود برای همین بدون 

 توجه بهش به رو به رو نگاه کردم. 

 کمی به سمتم متمایل شد: 

 سالم عرض شد.  -

 دلخوری وجودم به صدام سرایت کرد:

 . ی چه عجب شما ما رو دید -

 چریان رو زود گرفت: 

 خب ببخشید اصال حواسم نبود.  -

بخشم من خیلی از اون نگاه خوشم میاد تو ام بیا پیش  اصال ام نمی -

 اون کوچیکم کن.

 بابا خب ببخشید دیگه! الن دیگه نمیتونم که درستش کنم.  -

 هام رو جمع کردم و گفتم: لب

 باشه.  -

 الکی؟ -
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 . رو میکشم هم نگاه روی بعد هم تو نه ولی دفعه -

 با خنده گفت: 

 حسود پالستیکی.  -

ی همان لحنش من وادار به خنده کرد. در همین حین دوباره سر و کله 

بادیگاردی پیدا شد که چند لحظه قبل برای بردن پاشا اومده بود. در 

گوش دفنه چیزی گفت. دفنه هم سرش رو تکان داد و با سر به من  

 دنبالش برم.  اشاره کرد که بلند بشم و

 مطیعانه از جام بلند شدم. 

 دنبال بادیگارد راه افتادیم. در گوش دفنه پچ زدم:

 چیزی شده؟ -

 منم نمیدونم.  -

 کنم اتفاق بدی افتاده. احساس می-

کردم که اون هم مثل من مردد و ای بال انداخت؛ اما حس می شانه 

مشکوکِ. از پله های مارپیچی بال رفتیم. ته سالن فقط یک در بزرگ 
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قرار داشت و به عبارتی طبقه بال فقط دارای یک اتاق بزرگ بود. کنار در 

دان چهار تا بادیگارد ایستاده بودند. فهمیدن اینکه عثمان تو اتاقِ کار چن

 سختی نبود. 

بادیگارد همراه ما در رو برای ما باز کرد و با دست به سمت داخل اشاره  

کرد. وارد اتاق شدیم؛ اتاقی که بزرگیش به حدی بود که میشد برای 

ی مجزا باشه، از وسایل تزئینی تا تلویزیون و میز کار و خودش یه خونه

 غیره. 

 صدای عثمان توی محیط پیچید: 

 خوب موقعی رسیدین. داره کیش و مات میشه. . های پاشابه به فرشته  -

ای امون به سمت عثمان و پاشا رفت که سمت راست جلوی بوفهتوجه

که توش پر از انواع بطری های شیشه ای نوشیدنی قرار داشت جلب شد.  

ی شطرنج بین عثمان و پاشا قرار داشت و  با تعجب اخم کردم. یه صفحه

کردند و دو بادیگارد هم بالی سر عثمان می انگار داشتن با هم بازی 

 ایستاده بودند. 

اینکه امشب تعداد نگهبان ها به یک باره انقدر زیاد شده بود جای تعجب 
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داشت. مردد به دفنه نگاه کردم که دست کمی از من نداشت. حس 

ی هاش رو به صفحهخفگی عجیبی بهم دست داده بود. عثمان چشم

 ره ها رو حرکت داد. مقابل دوخت و یکی از مه

 شروع کرد به حرف زدن با پاشا: 

این رو من  .زندگی مثل شطرنجِ. نه میدونی کی کیش میشی کی مات -

 . و تویی که چند سالِ باهمیم خوب میدونیم

هاش نزدیک کرد اندکی از محتویات  لیوان روی میز رو برداشت و به لب

 لیوان رو  سر کشید و  ادامه داد: 

 هایی شنیدم آقای پلیس. ها چیز تازگی -

ام وصف نشدنی بود؛ تعجب توام با ناباوری! آقای پلیس؟! حس اون لحظه

چرا به پاشا میگه پلیس؟ گردنم سمت دفنه چرخید که . امکان نداشت

 دیدم!مرخش هم می حتی تعجبش رو از نی 

آب دهانم رو قورت دادم و منتظر بودم پاشا حرکتی بزنه چیزی بگه اما 

 ی رو به روش بودش به صفحهتمام حواس

 بالخره بعد از چند لحظه بدون اینکه سرش رو بال بگیره گفت: 
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 عمر کارهایت سر اومده. -

  ریآژ ی صدا لحظه همون در ."آقای پلیس"این یعنی مهر تایید به لفظ  

  .دیرس گوش  به اطیح از سی پل نی ماش

 یکی از با دیگارد ها در رو باز کرد و گفت: 

 ها اومدن.پلیس رئیس،  -

ترین حرکتی مهره دیگری برداشت و روی برد عثمان بدون کوچک

  کام  دستش ی تو برگ گاریس از کهیحال  در شطرنج به حرکت درآورد.

 : گفت  پاشا  به گرفتی م

 فتم؟ یم ری گ ها یراحت نیا به ی کرد فکر -

 ی سرد  بعد لحظه چند. دستش رو بال آورد و به من و دفنه اشاره کرد

با    .کرد خکوبمیم جام سر کردم حس کمرم پشت که  یتفنگ ی لوله

 لبخند مرموزی دوباره پاشا را مخاطب قرار داد: 

گیرم حتی اگه به قیمت و من اگه دستگیر بشم قبلش انتقامم رو می  -

 جونم تموم بشه. 

با تمام شدن حرفش پاشا تفنگش رو بیرون کشید و مقابل صورت 
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عثمان گرفت. با این حرکتش دو بادیگاردی که دو طرف عثمان ایستاده  

 هاشون رو درآوردند و به سمت عثمان نشانه گرفتند. بودند اسلحه

شدند . پاشا پلیس  هاج و واج اطالعاتی بودم که در لحظه وارد مغزم می  

دفنه هم دست کمی از من نداشت  ! حال دستگیر شدن بود و عثمان در

  دست ی تو ی اسلحه نیب چشمم و در تعجب خودش غوطه می خورد.

 .بود گردش در عثمان لکسیر  و آرام کامال صورت و پاشا

 اش.تکیه زد به صندلی

تونی من رو بکشی)با انگشت اشاره به سرش تند نرو آقا پلیسِ. تو نمی  -

پر از اطالعاتیِ که به خاطرش ده سال تمام پیشم این تو  اشاره کرد(

 زندگی کردی. 

ی پایین افتاده بود به ای که بین جمعیت طبقه صدای ضعیف همهمه

اش رو بندازه از جاش بلند شد و پاشا بدون اینکه اسلحه رسید.گوش می 

 گفت: 

پس بیشتر از این  .گیر میفتی ،خودتم میدونی هیچ راه فراری نداری  -

 ت رو سنگین تر نکن. بذار دخترا برن.اپرونده 
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ات رو بنداز پاشا وگرنه هر دوتاشون رو میکشم. میدونی که اسلحه -

 میکنم. 

پاشا زیر چشمی به من و دفنه نگاه کرد و دوباره با تردید به عثمان 

 چشم دوخت . انگار که باور نداشت عثمان بخواد به ما آسیبی بزنه . 

 ن بار با تحکم تر گفت: ای

 بهت گفتم بذار دخترا برن عثمان! -

ات اینا نیستن؟با سه تا گروگان به نظرم بشه فرار هتچرا؟ مگه هم دس -

 .کرد

 چند لحظه سکوت بود. پاشا با لحن مرموزی گفت: 

 ؟ چه نقشه ای  .کنی داری وقت کشی می -

بادیگارد   اش رو تمام کنه دفنه پیچید سمت عقب و باقبل اینکه جمله

ای  درگیر شد. در همان لحظه پاشا یکی از بادیگاردها رو با شلیک گلوله

 روی زمین انداخت و با بادیگارد دیگه درگیر شد.  

قدمی به سمت راست   تلنگر حرکاتشون من رو هم به حرکت درآورد.

برداشتم تا بدنم از امتداد سر تفنگ دور بشه. به عقب چرخیدم . اما 
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حال دستم رو خونده بود با دستش گردنم رو گرفته بود. بادیگاردی که 

با یک حرکت ناگهانی  .شدماسیر دستاش شده بودم و داشتم خفه می 

پاش ضربه ای وارد کردم . دستش   بهپام رو بلند کردم و با تمام توانم 

شل تر شد و توی خودش جمع شد . به سرفه کردن افتاده بودم اما 

رو که روی زمین افتاده بود رو برداشتم در   سریع خفم شدم و اسلحه ای 

بی  . همان لحظه تیری به سمت پاش شلیک شد . فریاد بلندی کشید

توجه بهش به اطراف نگاه کردم پاشا که حال بالی سر عثمان ایستاده 

بود نگاه معنا داری بهم انداخت و به دفنه اشاره کرد که گیر افتاده بود 

ام رو به دست بادیگار دی که باهاش درگیر بود. بدون درنگ اسلحه

ود سمت پای بادیگار نشانه گرفتم و شلیک کردم. خوشبختانه کار ساز ب

 و به هدف خورده بود. 

کرد و  سر بر گردوندم و خیره شدم به عثمان که هیچ حرکتی نمی 

ای دیگه ای رو که زیر  تر از اون این بود که خم شد و لیوان شیشه جالب

ای اش  چشمم به ته لیوان شیشه  .میز بود برداشت و با نوشیدنی پر کرد

   یک نفس سر کشید. ای توش بودافتاد که انگار ماده

ها وارد اتاق شدند. باز هم عثمان در ناگهان باز شد و به دنبالش پلیس
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ها  با اومدن پلیس. کردمآرام و ریلکس بود. کم کم داشتم بهش شک می 

از خدا خواسته  . به پاشا نگاه کردم که بهم اشاره کرد اسلحه ام رو بندازم

یم بال ی تسلهام رو به نشانهام رو روی زمین انداختم و دستاسلحه

ی تسلیم دفنه هم با اینکه روی زمین افتاده بود اما به نشانه بردم.

ها  پاشا از عثمان فاصله گرفت و به سمت گروه پلیس. دستاش رو بال برد

تر شده بود و پاهاش رو تند تند تکان قراربه عثمان خیره شدم بی . اومد

 .دادمی 

دستبند بزنه. در یک آن چیزی به ها به سمتم اومد تا بهم یکی از پلیس

ذهنم رسید. حال فهمیدم چرا عثمان انقدر ریلکسِ چون همه چی براش 

 . تموم شده

 فریاد زدم:  

 . پاشا... سیانور -

کردم به سمتش برم اما پاشا سریع به سمتم چرخید. حینی که تقال می 

 ام میشد گفتم: پلیس مانع 

 . کنهی نذار از نوشیدنیش بخوره داره خودکشی م -
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پاشا به سمت عثمان دوید اما انگار دیر شده بود چون عثمان بیهوش 

پاشا کنار جسم لرزان عثمان زانو زد و با فریاد به   روی زمین افتاده بود.

چند نفر گفت که سریع برش دارن. در همان حال ما رو هم از اتاق 

 بود بمیره؟آخرین نگاهم رو به عثمان انداختم . یعنی قرار  خارج کردند.

*** 

ی ی اتاقکی که به وسیله ی گوشهروی صندلی فلزی زهوار در رفته

های بلند محصور شده بود نشسته بودم. هنوز در حال حالجی بودم. میله 

اتفاقات چند ساعت پیش مثل یه خواب بود و شاید هم پایان یک 

ی  ی رنگ پریده بی هدف به زمین خیزه شده بودم. تصویر چهره کابوس.

 .عثمان یک لحظه هم از جلوی چشمم دور نمیشد 

 موند؟!بدون تقاص می ارهای کثیفش یعنی قرار بود بمیره؟ اون همه ک

ام توسط دفنه  توی همین فکر ها بودم که با تکان داده شدن شانه

طلبکارانه کنارم  نگاهم رو به صورتش دوختم. ی  افکارم پاره شد. رشته 

 نشسته بود. 

 . زنمابا تو حرف میچهار ساعته دارم  -
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 بازدمم رو بیرون فوت کردم و با کالفگی مشهودی گفتم: 

 چیه دفنه؟ چیه؟! -

 هوی چته مثل سگ هار شدی؟! -

ببخشید که مثل بلبل چمنزار نیستم احیانا یه نگاه به این قفسی که   -

 توشیم انداختی؟ 

 دست به سینه به دیوار پشت سرش تکیه زد:

خواستم یکم غر غر کنم ولی تو خودت یکی رو نیاز  باشه حال. من می-

 . داری سرش غر بزنی

پشت چشمی براش نازک کردم و چشم ازش گرفتم. تو وضعیتی قرار 

داشتم که نه میتونستم خودم رو نچات بدم نه میتونستم بشینم یک جا 

 و منتظر خبری باشم. خون خونم رو میخورد که بدونم جریان چیه؟!

 سکوت محیط رو به هم زد:  دوباره صدای دفنه

 کنن؟ به نظرت اعداممون می -

جوری سرم رو به سمتش برگردوندم که صدای تیریک تیریک 
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 هاش در اومد. با غیظ گفتم: استخوان

ما رو به زور اونجا نگه داشته بودن. پاشا ام خودش .  معلومه که نه -

 . اون میگه به همه .شاهدِ

 پوزخندی زد:

ولی ؛ شناسه نه من رون دیگه الن نه تو رو می دلت خوشه ها نه؟! او -

ام رو ببینم و جهان خوام قبلش یک بار خانوادهاگه اعدامم کنن فقط می 

 .رو

 مشکوک نگاهش کردم.

 جهان؟ این همه آدم هست چرا جهان؟! -

 که دلم براش خیلی تنگ شده بود. چون -

اش انداخت و بینیاش دیدم. سرش رو پایین همبرق اشک رو توی چش

ام به یقین تبدیل شده بود . پس بار اول اشتباه نکرده رو کشید. شک 

هام انحنا داد. بودم دفنه همون دنیا بود. لبخندی از روی دلسوزی به لب 

 اش گذاشتم و گفتم: دست روی شانه 

ام باشه حکم هر دو تامون میشه و اون موقع  نگران نباش اگه اعدامی -
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 ها میری عرش تعالی. یگه از فامیل اس که با یکی د

 ام کرد زود گفتم: ای قرمزش نگاه هم سرش رو بال گرفت و با چش

 .دختر دایی جون -

ی دختر اش به یک باره به زیر تعجبی که با شنیدن کلمهغم توی چهره

باز شدن در توسط یکی از پلیس ها، باعث شد به    دایی زنده شد، رفت.

ن به سمتمون اومد . توی دستش یک شلوار سمت در نگاه کنیم. زن جوا

شلوار رو به سمت دفنه و  جین زغالی و سویشرت مشکی رنگی بود. 

 : ی مختصرسویشرت رو به سمت من پرت کرد و با جمله

 اینا رو بپوشین و بیایین بیرون. -

از اتاقک بیرون رفت و کنار در ایستاد. با تردید به کت دستم و بعد به  

تن صدای بلند زنی که با بی حوصلگی کنار در ایستاده    دفنه نگاه کردم.

  بود و ازمون میخواست سریع باشیم باعث شد به خودمون بیاییم.

های سردش  دفنه دست  هایی رو که بهمون داده بودند رو پوشیدیم.لباس

ام قفل کرد و با هم پشت سر زن جوان به سمت سالن  هترو توی دس

 حرکت کردیم.
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حکم گرفته بودم. در اتاقی که به سالن باز میشد های دفنه رو مدست

  ای که خیر سرش اومده بود ما رو ببره باز شد.حوصلهتوسط پلیس بی 

ی رفت و آمد جمعیت پرش وارد سالن بلند و بالیی شدیم که همهمه

 کرده بود. 

در همان لحظه با برگرداندن سرم و دیدن جهان و پاشا که صحیح و 

کیه داده بودند، نفسی از سر آسودگی کشیدم. هر سالم به دیوار سالن ت

دفنه دستم رو رها کرد و به  دو متوجه ما شدند و به سمت ما اومدند.

بهشون  و خودش رو توی آغوش برادرش گم کرد. سمت جهان دوید

رسیدم و کنار پاشا ایستادم. نگاه تشکر آمیزم رو به چشمان پاشایی 

ام ام میکردند. دستش رو دور شانهنگاه دوختم که مهربان تر از همیشه 

 انداخت و گفت: 

 خوبی؟ -

 با صدای لرزانی که گواه بغض گلوم بود گفتم: 

 . اصال خوب نیستم نه -

چشمام پر شده بودند. صدای هق هق دفنه توی سالن پیچیده بود.  
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چشم از پاشا گرفتم و به دفنه و جهان نگاه کردم که با  شوق اشک 

 ریختند.می 

 . ای دفنه اشک منم در آورده بودگریه ه

اشتباه   اداشی.د کردم ببینمتدفنه: دلم برات یه ذره شده بود. فکر نمی

 کردم.کردم باید به حرف...به حرف بابا گوش می 

جهان تن لرزان و نحیف دفنه رو از آغوشش جدا کرد و با مهربانی و 

 چشمانی که نم اشک رو توشون دیده میشد به خواهرش نگاه کرد: 

دیگه   تموم شد همه چی تموم شد. عزیز دلم.  ی من.آرم باش دردونه-

 ذارم اشک به چشمات بیاد.نمی

 دوباره دفنه رو به آغوش کشید. 

یا   ی رو به روم باعث تشدید بغضم شده بود. خوبه که دفنه.دیدن صحنه

سرم رو  ای داشت که نگرانش بودند اما من چی؟!بهترِ بگم دنیا! خانواده

ی چشمم رو با نوک مخالف گرفتم و قطره اشک سمج گوشه  به سمت

 ی رو به روم نگاه کردم. دوباره با لذت به صحنه  انگشت گرفتم.

هاش رو باز کرد و به سمت من چند لحظه بعد جهان یکی از دست
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 میان اشک و آه با تعجب به دستش و بعد به صورتش نگاه کردم.  گرفت.

اش دفنه رو تو آغوشش نگه  دست دیگه تر ایستاد و در حالی که با صاف 

 داشته بود به سمت من نگاه کرد و گفت: 

 . جای تو خالیِ. بیا اینجا دخترک کله شق -

کنترل پاهام دیگه دست خودم نبود به خودم اومدم دیدم که کنار دفنه 

 ام رو باز کرد.و تو آغوش جهانم... همین آغوش راه اشک

 جهان در گوشم زمزمه کرد: 

 گران هیچی نباش نمیذارم اون تو بمونین. ن -

 ی پام بلند شدم و در گوشش پچ زدم :اندکی روی پاشنه 

 . بهت اطمینان دارم سالوادور من -

*** 

به لطف پاشا بعد از دو هفته از بازداشت در   توی ماشین نشسته بودیم.

روی صندلی کمک راننده نشسته بودم و به جاده ی روبه  اومده بودیم.

برای بار هزارم تمام اتفاقات .  روم خیره شده بودم اما در حقیقت داشتم

باورم نمیشد الن اینجا باشم. کنار جهان.   کردم.این روز ها رو مرور می
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 کنار دنیا! 

  دنیایی که روی صندلی عقب ماشین از فرط خستگی به خواب رفته بود.

ی بلندش هاام حس کردم. انگشت هتهای جهان رو دور دس گرمی دست 

ی نرمی  هاش برد. بوسه رو بین انگشتان ظریفم قفل کرد و به سمت لب 

پشت دستم کاشت. وقتی مهربان میشد دلم رو بدجور به لرزه در 

 ورد.آی م

تر آورد و روی پاش گذاشت. بدون اینکه چشم از امون رو پایینهتدس

 جاده بگیره زیر لب گفت: 

خوام اون دل کوچیکت بیشتر از این داغ غم  نمی به گذشته فکر نکن .  -

 ببینه. 

 ناخواسته لبخندی زدم. 

این حس رو با   .ما ،تو و من  بینم.جهان حس میکنم دارم خواب می  -

 نم. حتی اگه دنیا رو بهم بدن بازم تو جهان منی. کهیچ چیز عوض نمی

م  فهمیداز گفتن احساسات ابایی نداشتم. بالعکس با گفتن هر جمله می

ی قلبم پا فشاری که چقدر احمق بودم که از همون اول روی خواسته
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 کنج لبش لبخندی نشست و دستم رو دوباره غرق در بوسه کرد. نکردم.

 چند دقیقه بعد جلوی آپارتمان ده طبقه ای ایستاده بودیم.  

بعد از پارک ماشین تو پارکینگ، جهان به آرامی از ماشین پیاده شد. در 

باز کرد تا دنیا رو که غرق در خواب بود به آغوش بکشه.    صندلی عقب رو

اش رو باز کرد و سریع سر جاش صاف نشست. با اضطراب هم اما دنیا چش

 های دنیا رو گرفت و گفت: به اطراف نگاه کرد. جهان زود دست

 خواستم بغلت کنم ببرمت خونه. نترس دورت بگردم. می  -

 . دیدمبش رو می فکر کردم عثمانِ. داشتم خوا فکر...  -

جهان با فک های منقبض شده دست به سمت بازوی دنیا برد و در 

 حالی که کمکش میکرد از ماشین پیاده بشه با تحکم غرید:

شرف دیگه غلط بکنه بخواد بهت نزدیک شه. مگه از رو نعش  اون بی -

 من رد بشه. 

من هم پیاده شدم. ماشین رو دور زدم و پشت   و در ماشین رو بست

دنیا تو این مدت به شدت ضعیف شده بود و به  ون حرکت کردم.سرش

زد. همین باعث شده بود که بدش لب به غذا نمی خاطر حالت روحی
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سوار آسانسور  حتی برای یک راه رفتن عادی هم به جهان تکیه کنه.

 ی چهار رو زد.شدیم. جهان دکمه طبقه 

 گوشش آروم گفتم: کنار دنیا ایستاد و زیر بازوش رو گرفتم در 

 خوبی؟ -

تکیه دادم به کابین فلزی   پوزخندی زد و سرش رو به طرفین تکان داد.

ترسه اما  فهمیدم که از عثمان می تونستم حال دنیا رو درک کنم. می نمی

آسانسور توی طبقه مورد . اش دیگه نبودنی دار و دستهعثمان و همه

 سور فقط در یک خانه بود.جلوی آسان  نظر ایستاد. از کابین خارج شدیم.

جهان جلوی در ایستاد و کلید انداخت توی قفل اما قبل اینکه کلید رو 

با ابرو های بال پریده   ی خندان نگاه نمایان.بچرخونه در باز شد و چهره 

نگاهش کردم. تاپ شلوارک مشکی رنگی به تن کرده بود و با لبخند به  

حرکت میداد. یک قدم پهنای صورتش چشماش رو بین جهان و نگاه 

جلو گذاشت و دنیا رو به آغوش کشید. دنیا که انگار شوکه شده بود مثل  

با حسادت مشهودی دست به سینه شدم و   مجسمه صاف ایستاده بود.

ای خدا این نگاه تا کی قراره دماغش تو  ام رو به زمین دوختم. هچشم
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 زندگی من باشه؟ 

کرد نا رفیق؟ میدونی  و میر تکجا بودی دنیا؟! میدونی چقدر دلم هوا -

 ای چه حالی شدم؟وقتی شنیدم زنده  

هاش مثل  هاش رو تر کرده بود. حرفاشکش در اومده بود و گونه 

 ی دنیا.تلنگری شد برای آغاز گریه

هر دو در آغوش هم مثل ابر بهار اشک میریختند و با این صحنه تازه  

دست   د تر خواهد بود.فهمیدم که از این به بعد دوستی من با دنیا سر

شون بیدون اینکه با رفتن دنیا رو گرفت و به سمت داخل خانه کشید.

 حواسم به جهان باشه، با تمسخر ادای نگاه رو در آوردم: 

ای چه حالی شدم؟ وای که شما چقد میدونی وقتی شنیدم زنده   -

 . مهربونی

ن  ی جهان به خودم اومدم. خجالت زده سرم رو پاییبا صدای خنده 

 کردم نخندم گفتم: انداختم. در حالی که خودم هم سعی می 

 .حواسم نبود اینجایی -

هام جا خوش کرد و در حالی که از درگاه عریض در  اش دور شانه هدست
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 گذشتیم، گفت: می 

 حسود کی بودی تو؟  -

خندیدم و از زیر بازوش جا خالی کردم رو به روش ایستادم . در خونه رو 

 بست. 

من حسودم رو بیخی بیا بریم که یه عالمه چیز میز هست که  این که  -

 . باید برام تعریف کنی

ی لبخند داشت براندازم ام کرد وبا صورتی که هنوز ته مایه مشکوک نگاه 

 کرد:

 چیز میز؟  -

 اوهوم! یه عالمه سوال دارم یه عالمه! و...  -

   ی نامزدی توی دستش افتاد. اخم کردم.چشمم به حلقه

 صوص در مورد نامزدی با نگاه. الخعلی-

دستش رو بال آورد و حلقه رو از انگشتش بیرون  ام رو زده بود.رد نگاه 

 کشید و انداخت زمین: 
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 همش الکیِ.  -

 یعنی چی؟ وقتی میگی نامزد یعنی شرعی قانونی زنته!  -

 اش به قلبش اشاره کرد: یک تای ابروش بال رفت.با انگشت اشاره 

 یا این دلی که اینجاست؟شرع و قانون مهمِ  -

 صورتم به لبخند مزین شد. 

 م بلد بودی؟ ه اوهو! تو از این حرفا -

 چیه بهم نمیاد؟ -

 .وال قبل اینکه بیام اینجا لل مادر زاد بودی  -

 ما بین خنده گفت: . زد زیر خنده

 .دستت درد نکنه واقعا -

 کنم قابلی نداشت. خواهش می  -

 گرفت: تر شد و دستم رو بهم نزدیک

خیلی چیزا هست که باید بدونی . همشون رو تعریف میکنم برات. فعال  -

 نیاز به استراحت داری. 
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این اخالق و رفتارها از جهان برام خیلی دلنشین بود. مطمئن بودم برق  

  سرم رو به معنی باشه تکان دادم. ام دیده میشد.همحالی توی چشخوش

 ذیرایی حرکت کردم.با هم از راهرو عریض جلوی در به سمت پ

های فیلی رنگ  واحد نقلی که متشکل از پذیرایی کوچیک با کاناپه 

ای قرار  ای شیشهراحتی و میز عسلی سیاه رنگ که روش گلدان استوانه

داشت و دو اتاق خواب که سمت راست قرار داشتند و یک آشپزخانه در 

 سمت چپ. 

 گاه کردم. خبری از نگاه و دنیا نبود. با کنجکاوی اطراف رو ن

 کجا رفتن؟  -

کرد جلوتر رفت و روی کاناپه ولو شد. همزمان که تلویزیون رو روشن می

 با بیخیالی گفت: 

ای این دوتا حال حالها تمومی نداره. احتمال رفتن تو اتاق هحرف -

 حرف بزنن. 

 زل زد به تلویزیون. رفتم و با فاصله ازش نشستم.

تر از اونی بودم که حتی  کرد. نیزا به حموم داشتم اما خستهسرم درد می
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سرم رو به پشت مبل تکیه دادم و چشمام رو روی   از جام تکان بخورم.

ی ای شد که پاشا قبل از ترک ادارهفکرم مشغول جمله هم گذاشتم.

پلیس بهم گفت. اینکه باید توی دادگاه حاضر بشم و امکان داره که 

 زندانی هم بشم! 

ه بیفتم زندان کای این کشور دیگه برام خفه کننده شده بود. فکر اینفض

از یک طرف و از طرف دیگه دلشوره ی بی موردی که نسبت به اتفاقات 

یتونست انقدر کردند. انگار که همه چیز نم داشتم، اعصابم رو خرد می

 خوب پیش بره. منتظر اتفاق بدی بودم.

 جهان.  -

 جانم.  -

 داری؟  از امیرحسین خبر -

 امیرحسین کیه؟ -

دونستم داره ادا میده و امکان نداره امیر  هام رو روی هم فشردم. می لب

 . رو فراموش کرده باشه

 مسخره نشو. نجها -
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 . شناسم عهخب نمی  -

 موندم. اش میکه تو خونهرفیقم. همون -

و بگیره نیفتی تو ر آهان. همون رفیق شفیق که جنم نداشت جلوت -

 هَچَل.

 اون فقط حمایتم کرد. به اون چه ربطی داره آخه؟! -

 کرد.که نباید می  -

 ام رو باز کردم و به نگاهم رو روی صورت عبوسش کشیدم: همچش

تونستی همه چیز اگه به نذاشتن باشه خودت اولین کسی بودی که می  -

 رو بگی و منم بشینم سر جام و نیام اینور آب. 

ای که پا میشی دونستم انقد یه دنده نمی . گمتونستم بهت ب من نمی -

 . میای 

 ذاشت. دونست این بال قرار سر من بیاد وگرنه مطمئنا نمی م نمیه اون -

 بگیر بگیر طرف اون رو بگیر. .گیری چه خوب طرفش رو می  -

 با کالفگی دستی به سرو گردنم کشیدم: 
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 بچه نشو.   -

 گفت: با مکث کوتاهی   نفسش رو بیرون فوت کرد.

حالش خوبه. شرکتش رو جمع کرده و خودش برای خودش کار   -

کنه. از وقتی خبر غیب شدنت رو شنید، سرش رو کرده توی لک می 

 خودش. 

 غیب شدن من؟! -

م آوردن تحویل دادن در ه آره مردن تو. بهمون گفتن مردی. وسایلت -

 خونه.

 پوزخندی زدم. 

 دیگه سرباری ندارن! لبد همه خوشحال شدن از اینکه  -

 ام کرد و جدی تر از قبل گفت: با اخم نگاه 

 این حرفا چیه میزنی؟  -

یادت که نرفته با چه وضعی از خونه زدم بیرون. اون شب رو یادم  -

رحمی آقاجون و بد خلقی آتیال. شاید آتیال حق  نمیره، هیچ وقت! از بی 
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دگی شکست  ام که به خاطرش توی زنداشته باشه بالخره دختر کسی

 کنم. اما آقاجون رو درک نمی ،خورده

 خیلی چیزا هست که نمیدونی.  -

 خب بگو بدونم.  -

 الن؟! یه استراحتی به خودت بده جان دلم. وقت زیادِ! -

 من میخوام الن بدونم!  -

داد.  اش میام کرد. چشم های قرمزش خبر از خستگی با مالیپت نگاه 

. لب گزیدم و با  کارهای ما بوده دونستم از صبح دنبال خوب می

 شرمندگی گفتم: 

ای. راست میگی الن باید استراحت ببخشید اصال حواسم نبود خسته -

 کنیم. کدوم اتاق برای منِ؟

 آفرین دختر خوب! هر کدوم که میخوای و راحتی.   -

سری تکان دادم و با گفتن شب بخیر به سمت اتاق پا تند کردم. صدای 

خواستم مزاحمتی براشون ایجاد  ومد. نمی ای پشت در هم منگاه و دنیا از 

کنم برای همین در اتاق کناری رو که خالی بود باز کردم. بدون اینکه 
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ی وسط اتاق ولو کردم. چراغ رو روشن کنم خودم رو روی تخت دو نفره

خیال حمام شدم و زیر پتو خزیدم. خستگی رخنه کرده توی جسمم بی 

 ی شیرین خواب کرد.قیقه من رو وارد خلسهبالخره در عرض چند د

*** 

تابید و اتاق رو با  ی آبی رنگ اتاق مینور خورشید  از ل به لی پرده

ای که روش دراز کشیده  کرد. روی تخت دو نفره تر می انوارش روشن

در حقیقت من هبیچوقت  بودم غلت زدم. هنوز از خواب سیر نشده بودم.

ی نخوابیدن هام  ی همهخواست به اندازه می دلم  از خوابب سیر نمیشدم!

اما بالخره سر و صدایی که از ؛ راحت و آسوده چشم رو روی هم بذارم

ی نگاه و  ام رو باز کنم. صدای خنده همومد وادارم کرد که چش ابیرون می 

بالجبار بلند شدم و سر جام نشستم.  رفت.دنیا تا هفت آسمون می 

قوسی هم به بدنم دادم و قولنج گردنم رو ای بلند کش و همراه خمیازه

 . شکستم

 سالم صبح بخیر! -

ومد باعث ترسم شد. هین بلندی اصدای جهان که از پایین تخت می
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 ام رو بهش دوختم.  کشیدم و نگاه 

 با تعجب و صدای دو رگه ای گفتم: 

 کنی؟تو...تو اینجا چیکار می  -

ام پایین به بال نگاه جاش رو درست کنار تخت پهن کرده بود و از 

 با خنده پتو رو کنار زد و سر جاش نشست. کرد.می 

اشون تمومی نداشت منم مجبور شدم بیام اینجا هدنیا و نگاه حرف -

 پیش تو بخوابم. 

 یک تای ابروم رو بال فرستادم. 

تونستی تو پذیرایی بخوابی دیگه؟ حتما باید آهان بله. بعد شما نمی -

 ومدی اینجا؟ امی 

 خس خندید.ت

معلومه که آره. اینجا کیفش بیشتره . بماند که کمرم شکست رو  -

 زمین. 

ی خواب آلود و ی تخت آویزون کردم و با لذت به قیافه پاهام رو از کناره 
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 اش نگاه کردم: در هم بر هم 

 ای به خدا.دیوونه -

 شک نکن.  -

 . کنمشک نمی  -

 بریم صبحونه؟ -

 با نگاه جون.اوه اوه اونم سر یه میز  -

 چرا انقدر ازش بدت میاد؟  -

هام رو بال ومد؟ شانه اای کردم. واقعا چرا از نگاه بدم می دندان قروچه

 فرستادم: 

 .نمیدونم. شاید چون دل به دل راه داره -

 بلند شد و شروع کرد به تا کردن پتوی توی دستش. 

 با این حرف موافقم.  -

 رو کرد به من: ی اتاق و پتو رو مرتب گذاشت گوشه 

 دارم میرم صبحونه. توام دیر نکنیا.  -
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سرم رو به معنی باشه تکان دادم. از اتاق خارج شد. با رفتنش از جام 

بود و  ی آبی رنگ روی پاتختی رو برداشتم. اتاق ساده بلند شدم. شانه 

تنها دکورش یک کمد دیواری سفید رنگ و یک تخت دو نفره و پا 

گشتن آیینه نداشتم برای همین همینطور ی اش بود . حوصلهتختی

 هول هولکی شانه رو روی موهام کشیدم و از اتاق خارج شدم. 

ومد که با خنده و در حال تعریف یکی ازوخاطراتش به  اصدای دنیا می 

اینقدر . کردمشون شدیدا حسودی می نگاه بود. دروغ چرا؟ به رابطه

بعد از  رسید.می   صمیمیت داشتن با یک نفر واقعا خوشایند به نظر

شستن دست و صورتم، سر میز صبحانه نشستم. میز کوچک چهار نفری  

که روش پر شده بود از انواع مربا و کره و پنیر و شیر و خالصه هر چیز 

 . ای دیگه

ی  لقمه نگاه رو به رو من، جهان سمت راست و دنیا سمت چپم نشستند.

ر چند از سر و کوچکی گرفتم و بی سر و صدا مشغول خوردن شدم. ه

صدای نگاه و دنیا سرسام گرفته بودم. انگار جهان هم دست کمی از من  

 نداشت. 

ای بعد از تمام شدن صبحانه نگاه رو کرد به جهان و در حالی که حلقه
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 رو روی میز گذاشت و به سمت جهان هل داد گفت: 

 .ات رو دم در انداخته بودی. شانس آوردی پیداش کردمحلقه-

ای از چاییش رو نوشید. کنجکاو بودم که ببینم چیکار  جهان جرعه

 میکن. با نوک انگشت، حلقه رو به سمت نگاه سر داد. با جدیت گفت: 

 بردار دادمش به تو . دیگه احتیاجی بهش ندارم.  -

 ی نگاه دیدن داشت!  قیافه 

 دنیا با تعجب گفت: 

داداش؟! مگه شما نامزد  یعنی چی؟! این...این حرفا چیه به نگاه میگی   -

 نیستین؟ 

 قبل از اینکه پاسخ جهان از دهانش خارج بشه، نگاه پیش دستی کرد:

 کنه! ها می جهان هر از گاهی از این شوخی -

دستش رو به سمت دست جهان برد و حلقه رو کرد توی انگشتش.  

 داشت با خنده گفت: همزمان که بشقاب ها رو از روی میز برمی 

 اده به دست نیاوردم که ساده از دست بدم. من جهان رو س  -
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بله دیگه   اش قرار گرفتم.اش هدف نگاهِ کوتاه ولی خصمانهبا اتمام جمله

ی چگونه از شر نگاه خالص شویم رو از این به بعد هم آوید خانم با پروژه

 . به رو میشه

اصال وایسا ببینم یعنی چی جهان رو ساده به دست نیاوردم و 

 ی افکارم رو پاره کرد: اینا؟!صدای دنیا رشته 

نکرده دعواتون شده شما دو تا عادتون  خدا رو شکر منم گفتم خدایی -

 . ام همین بودینچند سال پیش  .هاهمینه 

چند سال پیش؟! یعنی اینا چند سال پیش هم باهم بودن؟! ای خدا! 

دستی  . ههمینطور فرت و فرت داره اطالعات وارد مغز منِ بیچاره میش

روی سر و گردنم کشیدم و چشمان پرسشگرم روی صورت جهان ثابت  

 اش رو باز و بسته کرد. هموند. با اطمینان چشم

 ی سوالم جواب بده. چشم ازش گرفتم. باید به همه 

 خوایم بریم خرید! تو ام میای؟راستی آوید می -

 .متعجب از پیشنهاد نگاه، اون هم به من، مکث کردم

 ی من جواب داد: دنیا به جا
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 . معلومه که میاد صنم عاشقِ خریدِ-

تنفرش رو از من   . رسیدبه خودم اومدم. نگاه دختر با سیاستی به نظر می 

با  .داد. پس من هم نباید حرکتی میزدم که بشم آدم بده نشاون نمی

 لبخند گفتم: 

 معلومِ که میام نگاه جان. کی بریم؟ -

 بعد از ظهر خوبه؟ -

 دنیا: 

 شامم میریم بیرون. آره  -

 مابین برنامه ریزی های ما جهان گفت: 

خوام تو ذوقتون بزنم دخترا ولی امروز باید یه سر بریم پیش پاشا.  نمی  -

 باید بازجویی بشین. 

 با عجز نالیدم: 

 آخه چقدر دیگه. -

نمیدونم! فعال خدا خدا کنین براتون حبس ننویسن. البته پاشا میگه   -
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 احتمال تبرئه بشین. 

ی تبرئه کمی از استرس درونم کم شد اما هنوز هم با شنیدن کلمه 

 هایی از نگرانی بابت زندانی شدن توی وجودم بود.رگه

 گرفته تر از قبل پرسیدم: 

 اس؟ عثمان هنوز زنده  -

 سرش رو به معنی آره تکان داد. 

 دنیا: 

 زانیار چی شد؟  -

 جهان:

پرونده داره به این کلفتی)دو  اس ولی یه اونم خبر مرگش هنوز زنده  -

دستش رو موازی و با فاصله از هم نگه داشت( فکر نکنم این بار حتی با  

 ر در بره. صپول زیا هم بتونه ق

 شرف تر از خودش چی؟بابای بی  -

ام تو ایران در خدمت برادرای پلیسِ! نگران نباش همشون شرف اون بی -
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 . تقاص تک تک غلطایی که کردن رو میدن

دستم رو روی دست   دوباره چشمان زمردین دنیا رو رنگ کرد.اشک 

 : اش گذاشتم و آرام فشار دادم. زیر لب گفتم مشت شده 

 .دیگه روزای سختمون تموم شدن -

ای که از فرط بغض گلوش با چانه .لبخند محزونی به صورتش رنگ داد

 لرزید گفت: می 

خواستم  همش از خدا می .کردم یه روز دعاهام مستجاب بشنفکر نمی  -

هم از عمرم باقی مونده   حتی اگه یک روز یا نه حتی اگه یک ساعت

 .باشه بتونم بابا و آتیال و جهان رو ببینم و بعد بمیرم

نگاهش روی جهان سر خورد که با ترحم به جز جز صورت دنیا خیره 

جهان از جاش بلند شد و روی صندلی کنار دنیا نشست. دست دیگر  بود.

 نیا رو گرفت. جدی و با لحنی جدی گفت: د

های  دست بر دار از مرور این حرف . ین کار رو با خودت نکن دنیاا -

اگه من برادر خوبی   .ور اتهدلم خون میشه وقتی میشنوم حرف نغمگی

ات نمک رو زخم هاین حرف. بودم و هوات رو داشتم تو الن اینجا نبودی 
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تن و روحم وقتی که خبر  همون زخمی که جا خوش کرد روی  .منه

مرگت رو بهمون دادن. کل این سه سال همش به خودم گفتم عجب  

 . آدم بی عرضه ای ام که خواهرم رو با دست خودم فرستادم ته دره

 دنیا نطق جهان رو برید:

نگو اینطوری داداش تو نبودی منم الن اینجا نبودم. پاشا یکم از  .نه نه -

ها همکاری کردی. مدیونتم  م با پلیس قضیه رو بهم گفت. گفت که توا

 جهان تا آخر عمرم.

ی خواهرش انداخت و در حالی که جسم جهان دستانش رو دور شانه

 کرد گفت: ظریف دنیا رو در حصار آغوشش گم می 

ذارم همچین اتفاقی برای هیچ کدوم از اعضای دیگه هیچ وقت نمی  -

 ام بیوفته. هیچ وقت! خانواده

صحنه ها قلبم رو با حس شادی که خیلی وقت  دیدن این لحظات و 

کرد. دنیا و میشد در خودش حس نکرده بود، بار دیگه رو به رو می

 جهان، هر دو برام عزیز بودند. 

متمرکز شد که با لبخند به جهان  حدقه چرخید و روی نگاه  رام دهچشم
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سمتم  ام رو حس کرد و سرش رو به سنگینی نگاه  کرد.و دنیا نگاه می 

العملی نشون عکس  لبخندش به ریشخندی رنگ عوض کرد. چرخوند.

ندادم. در حقیقت تنها یک چیز بود که توی ذهنم جولن میداد، اینکه 

آخرش بازی به نفع من میشه یا  نگاه واقعا قرار نیست از جهان جدا بشه؟

 اون؟! 

 دختری که جلو روم ایستاده بود و نیش ریشخندش رو به دلم میزد رنگ

دوست داشتن جهان رو توی چشماش به نمایش گذاشته بود و به نظر  

 ومد که حال حال ها هم قصد کنار رفتن داشته باشه. انمی

*** 

 . اه زود باش دیگه دنیا  -

 . باشه دیگه الن میام  -

دست به سینه به چهارچوب در تکیه زده بودم و به نگاه و دنیا چشم 

های توی کمد همه جاش لباس دوخته بودمم که توی اتاق که تمام

طرف میرفتند تا لباس مد  پخش و پال شده بودند، این طرف و اون

 نظرشون رو پیدا کنن. 
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همین  . صمیمیت توی رفتارشون از چند کیلومتری میزد توی چشم آدم

ی سردرد  صمیمیتی که برام کمی غیر قابل تحمل بود باعث شد به بهانه 

 ای به من از اتاق خارج شد. اه با تنه نگ توی خرید باهاشون همراه نشم.

 من برم پیش جهان الن دیوونه میشه.  -

تونستم هیچ  ولی نمی  گرفتاخم کردم. نگاه داشت همه چیزم رو ازم می

 . اعتراضی بکنم

 از خونه زد بیرون و در رو بست.

 با صدای نگاه به خودم اومدم:

 میشه. ای جهان زودی آماده ههمیشه از ترس غر زدن -

 با لحنی که از این جمله بوی تعجب گرفته بود پرسیدم: 

 همیشه؟!-

ام کرد. در حالی که رژ لب رو روی  ای که جلوش ایستاده بود نگاه از آیینه

 کشید گفت: هاش می لب

ی ما شده. خیلی خاطرات با هم آره. نگاه دیگه مثل عضوی خونواده -
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 مثل خواهرمه.  داریم.

تر ایستاد.به سمتم چرخید و رژ لب رو روی میز آرایش گذاشت و صاف  

 با لبخند گفت: 

 چطورم؟ -

دلم از حرفش لرز گرفته بود. لرزی که تمام تالشم رو کردم به صدام 

 منتقل نشه: 

 خوب. مثل همیشه!  -

لبخندش به پوزخند تمسخر آمیزی رنگ عوض کرد. سر تا پام رو بر 

 انداز کرد و با طعنه گفت: 

 حرف من ناراحتت کرد؟ ناراحت به نظر میرسی. -

یعنی چی این حرف؟ این دنیای جدید کم کم   .هام توی هم رفتن سگرمه 

 رفت. داشت روی اعصابم می 

 چرا باید از حرفت ناراحت بشم؟ -

 ام ایستاد. رو با چند قدم پر کرد و رخ به رخ ی بینمون  فاصله
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ام ببین آوید، تا حدودی میدونم چیا به سرت اومده و دختر عمه -

امون خراب شه. پات رو از زندگی نگاه و هستی ولی کاری نکن میونه 

جهان بکش بیرون. اونا از اول هم مال هم بودن. نگاه همه چیز رو بهم  

نکن! با نگاه در  رو بکشی سمت خودت.گفت اینکه سعی داری جهان 

 بیفتی انگار با من در افتادی.

 هاش بودم. ی حرفبا بهت و ناباوری در حال هضم کلمه به کلمه

 گفت؟! زندگی نگاه و جهان؟این چی می

 نفس کم آورده بودم.غرورم ل به لی جمالت دنیا تکه تکه شده بود... 

دم. رفته بود! رفته بودن و با صدای بسته شدن در خروجی به خودم اوم

و این خوب بود. حداقل برای من. تا توی این  من دوباره تنها شده بودم

ها و اتفاقات سکوت، دست به دامن عقلم بشم و فکر کنم به این حرف

 دور و برم.

ی سرد در اتاق رو توی دستم گرفتم و در رو محکم به هم دستگیره 

 کوبیدم. 

 پریدم. با عصبانیت روی مبل سه نفری 
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ور کرد و آتش خشمم رو شعلههای دنیا تازه داشت روم اثر می حرف

حتما گفته جهان  . چی گفته بهش کرد. خدا میدونه اون دخترهمی 

عاشث سینه به چاکشِ و منم همون بی همه چیزی ام که اومده وسط  

کاش اون  .عه عه عه! دختره رو ببین  .میخواد کل رابطه رو از هم بپاشه 

سال پیش بودم اون موقع ببینم جرعتش رو داشت پشت سرم  آوید دو

 . اصال همتون برین گم شین زر مفت بزنه؟!

چشم روی هم گذاشتم و به پشتی مبل تکیه دادم. از حرص در حال  

العمل نشون میدم اما به  دونستم دارم بیش از حد عکسمی . انفجار بودم

 کرد.ها تو دلم سنگینی می طرز فجیعی این حرف

جهانم که حتما آخرش مخش زده  . گیرهیام دیگه طرف نگاه رو می دن

ام رو دو طرف سرم گذاشتم و زیر لب به خودم تشر هت میشه و... دس

 زدم:

 . اه خفه شو دیگه بسه-

 با چند نفس عمیق سعی کردم خودم رو آرام تر کنم. 

 . چی فکر میکردم چی شد
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برداشتم. بازش کردم.  خم شدم و لپ تاپ روی میز جلوی مبل رو 

دیدن برنامه ی اینستاگرام توی دسکتاپ  خوشبختانه پسورد نداشت.

ای نرم. دیدنش توی ذهنم کافی بود تا دیگه سراغ هیچ قسمت دیگه

 .  ای ایجاد کرد. اونم اینکه برم و پیج امیر رو پیدا کنمجرقه

  شیطان درونم همش قلقلکم میداد تا برم و دایرکت هاش رو دونه به

در تکاپوی پس زدن این وسوسه ها، به قسمت سرچ  .دونه چک کنم

 رفتم.  

با ناامیدی آیدی زلفا و هویار رو . سریع آیدی امیر رو تایپ کردم. نبود

هم سرچ کردم. با پیج های شخصی مواجه شدم که باید برای دیدن 

با نا امیدی تارخچه سرچ رو پاک  دادم.فالور هاشون، درخواست فالو می 

 م.کرد

گفت  ها رو باز کردم. یه حسی بهم می در یک تصمیم آنی صندوق پیام 

  .امیر و جهان با هم حرف زدن. و بالخره حدسم درست از آب در اومد

 یک چت با آیدی به اسم امیر با پروفایلی به رنگ مشکی.

بازش کردم بدون اینکه کلمه ای از چت هاشون رو بخونم رفتم و آیدی 

از خدا  . هیچ پستی هم نداشت.یل عکس مشکی بود پروفا رو چک کردم.
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خواسته برگشتم به قسمت پیام ها و چند تا از ذخرین پیام ها رو  

 خوندم. 

تهدید های جهان و مقصر   ام به یقین تبدیل شد.با خوندن پیام ها شک

امیر بی تقصیر بود. خود جهان هم   کرد.خطاب کردن امیر ناراحتم می 

 کنار پروفایل به رنگ سبز در اومد. ی دایره. بی تقصیر بود

 بدون فکر کردن زود تایپ کردم. 

 . سالم -

 کرد.تا چند دقیقه بعد از تحویل پیام زل زده بودم به مانیتور. سین نمی 

 دوباره نوشتم: 

 منم امیر. آویدم. -

 این بار در عرض چند ثانیه تیک خورد. 

فوت وقت وصلش  بعد از چند لحظه اعالن تماس تصویری اومد. بدون 

 کردم.

 دونستم چی بگم! ضربان قلبم اوج گرفته بود. با دیدنش لب گزیدم. نمی
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ماتش برده بود. همین سکوت بهم  ، اون هم دست کمی از من نداشت

ش پوشیده شده بود  وقت داد تا یک دل سیر صورتی رو که با ریش سیاه

 و صورتی که استخوانی تر از قبل بود رو خوب نگاه کنم. 

خواستم لب تر کنم و چیزی بگم، در خونه باز شد. صدای جهان تو تا 

 کل خونه پیچید: 

 سالم من برگشتم!  -

تا به خودم بیام و لپ تاپ رو جمع کنم، پشت سرم ایستاده بود. با اخم 

صدای فریاد امیر که    گردوند.نگاهش رو بین من و صفحه لپ تاپ می

 رو به خودمون آورد: جهان رو مخاطب قرار داده بود هر سه تامون 

 اس؟!عوضی چرا بهم نگفتی زنده  -

 جهان یک چشمش به صفحه بود و یک چشمش به من. 

 با صدای بلند امیر دوباره به مانیتور نگاه کردم: 

 بینم دختر نه؟خودتی؟! خودتی دیگه آره خواب نمی آوید -

 . لبخند زدم و زیرهام رو با طمانینه روی هم گذاشتم و باز کردمچشم
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 لب گفتم: 

 . دلم برات تنگ شده -

 هاش رو روی صورتش گذاشت و با صدای لرزانی گفت: دست

اش رو از صورتش پایین  هتای)دسخدا رو شکر که زنده  .خدا رو شکر -

 منو ببخش!   . ذاشتم بری کشید(همش تقصیر من بود نباید می 

 سرم رو به طرفین تکان دادم:

 خودمه!و همش تقصیر  ر  نگو این حرف -

  ناخواسته به سمتش چرخیدم. ،صدای پوزخند جهان به گوشم رسید

مبل رو دور زد و به سمت آشپزخونه رفت.تازه متوجه خریدهای توی 

 دستش شدم. 

توجه بهش دوباره امیر رو نگاه کردم. هنوز هم ناباورانه نگاهم میکرد بی 

 زیر لب زمزمه کرد:

 من... ای.خدای اون عوضی بهم نگفته بود زنده  -

 اخم کردم:
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 دونست. زود قضاوتی نکن! م نمیه اون خودش-

 پوزخند معنا داری زد. 

تا نبینمت دلم آرم   گردی ایران؟کی برمی  دونست.آره مطمئنم نمی -

 گیره! نمی

 هام بال رفتن: شانه 

 نمیدونم. -

 با نگرانی پی حرفم رو گرفت: 

بمونی؟ اصال یعنی چی نمیدونم؟ چه خبر شده آوید؟ نمیخوای اونجا  -

 تو فقط بگو کجایی. .خودم میام اونجا

 سعی کردم با لحن آرامی نگرانیش رو از بین ببرم.

یتونم دونه به دونه تعریفشون کنم.  امیر! یه عالمه اتفاق افتاده الن نم -

 اوکی؟  گردم قول میدم.ولی بر می 

نفسش رو بیرون فرستاد و سرش رو تکان داد. با اومدن صدای مردی که 

امیر رو صدا میزد تازه به اطرافش دقت کردم و متوجه شدم توی اتاقی  
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 شبیه به اتاق کار نشسته. زود گفتم: 

 برو به کارات برس بعدا حرف میزنیم.  -

خودت  ات رو برام بفرستی. خیلی مواظب آره باید برم. یادت نره شماره -

 ای عوضی! باش. خوشحالم که زنده 

 خندیدم و گفتم: 

 فعال. . عوضی خودتی بیشعور -

تماس رو قطع کردم و لپ تاپ رو روی میز گذاشتم. دلم آروم گرفته 

بود. برای منی که هیچکسی رو نداشتم که براش مهم باشم وجود 

 کرد کمکم کنه. سعی می  دوستی مثل امیر نعمت بود. امیر که هر لحظه

 اتون تموم شد؟ هحرف .چه زود -

با صدای جهان که کمی با فاصله تر از من روی مبل سه نفری جا خوش  

 .کرد

 چه زود حرفاتون تموم شد.  -

با صدای جهان به خودم اومدم. اومد و کمی با فاصله از من روی مبل  



 

 

 WWW.98IA3.IR 899 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

سه نفره نشست. تازه یاد چت ها و حرف هایی که به امیر زده بود افتادم.  

خم نگاهش کردم. بدون توجه به من تلویزیون رو روشن کرد و زل زد با ا

 به تلویزیون. 

این نادیده گرفتنش بیشتر روی مخم رفت. کنترل رو از دستش بیرون 

کشیدم و تلویزیون رو خاموش کردم. انتظار عکس العملی رو ازش  

داشتم تا جر و بحث رو شروع کنم. نه تنها به خاطر حرف هایی که به  

زده بود بلکه به خاطر حرف هایی که دنیا قبل رفتنش بهم گفته  امیر

بود و نامزدی جهان با نگاه که هنوزم هیچ توضیحی بابتش نشنیده بودم.  

اما بر خالف تصورم تنها عکس العملش یک نگاه کوتاه و به صورت اخم 

آلودم و بعد بلند شدنش بود. باز راه آشپزخونه رو گرفت. بالفاصله از جام 

 ند شدم و با پرخاش گفتم:  بل

 به نظرت وقتش نرسیده که حرف بزنیم؟   -

کرد حال توی آشپزخونه ایستاده بود و در حالی که در یخچال رو باز می

 گفت:  

من با این آوید عصبانی هیچ حرفی ندارم بزنم. آروم شدی حرف  -
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   .زنیممی 

ام  دیوونهبطری آب رو برداشت و سر کشید. این همه آرامش داشت 

 هام شد:  نیشخند مهمان لب  .کردمی 

البته اگه نامزد عاشق پیشه ات بذاره و  .آره حتما بعدا حرف میزنیم -

ات رو با  خوام میونه دنیا جان با هر سالمی که بهت میدم فکر نکنه می 

 . نگاه به هم بزنم

  جلوی کانتر ایستاد و دست به سینه نگاهم کرد. دوباره جوابی نداد. مثل 

 .تلخی حرف های دنیا توی دلم بود .اسپند رو آتیش شده بودم

 بدون اینکه خودم متوجه شده باشم تن صدام بال رفته بود:  

خوام؟! فقط  کنی؟ چیز زیادی ازت میچیه؟ چرا اونطوری نگام می  -

 . یه چیزایی حرف بزنم ه بع میخوام باهات راج

 دستش رو بال آورد و وادار به سکوتم کرد: 

نم نگفتم باهات حرف نمیزنم فقط گفتم الن اعصابت سر جاش م -

 . نیست 

عارت میاد به جای این همه آروم بودن یکم نگران بشی بدونی چه  -
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 بپرسی بگی کی چی گفته که اینقدر تلخ شدم؟!   مرگمه؟

 این بار کم کم صدای جهان هم بال تر رفت: 

م تو رفتی اون  چیزی غیر از اون رفیق شفیقته؟! یعنی من نمیدون -

ارزش   ها رو خوندی؟ خوندی و الن اومدی ازم حساب پس بگیری؟چت

 امیر انقدر زیاده که به خاطرش با من سر جنگ و جدل بر داری؟! 

 پوزخندی زدم. مات و مبهوت موندم.

 منظورت چیه؟ چه ربطی  به امیر داره؟! من فقط...   -

 حرفم رو برید: 

تو فقط نگرانشی! تویی که توی دلت امیر هست چرا اومدی تو زندگی   -

 من!  

 نفس تو سینه ام حبس شد. 

تو داری این حرف ها رو به من میزنی؟ تویی که این . باورم نمیشه -

ی من نیست اگه  ای تو زندگهمه دوستش دارم؟ امیر آدم تازه

خواستم باهاش باشم نیازی به اجازه ی تو نداشتم تا الن بهش گفته  می 

بودم!)خنده ی هیستریکی روی صورتم نقش بست(خودت چی؟ تویی 
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بری خودت چرا الن نامزد که داری کل احساس من رو زیر سوال می 

 داری؟ دختری که از چند سال پیش تو خانواده تون بوده.   

عجب گرفت. همین برای من مهر تاییدی بود از اینکه نگاهش رنگ ت

 های دنیا راست بوده. با بیرحمی کلمات رو پشت سر هم چیدم:  حرف

پس راست بوده. هیچوقت راجب نگاه با من حرف نزدی همیشه فکر  -

فهمم آدم الکی زندگی تو من  کردم دوست دختر الکیه ولی الن میمی 

دل غافل حیف شد قبل مردن یه  بودم. فکر کردی مردم و گفتی ای 

کامی ازش نگرفتم حال که مرده دیگه برم نگاه رو بگیرم. حقم داری هم 

خوشگله هم پولداره هم خوش بر و رو! با وجود اون چه نیازی به من 

و بابامم ول کرد از دیگران چه ر داری که دارش از دنیا یه دوسته؟ من

 انتظار؟!  

 با خشم غرید:  

حواست هست داری چی میگی؟ خجالت  .د میری دیگه داری تن -

 . ها رو تو روی من میزنی؟ به خودت بیانمیکشی این حرف

کرد آرام باشه و من رو هم آروم کنه اما  حتی در اون لحظه هم سعی می 
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 من احمق از کوره در رفته بودم:  

 خجالت نمیکشم! میدونی چرا؟ چون امروز یه حرفایی شنیدم که...  -

صدای تلفنش نطقم رو نصفه گذاشت. بدون اینکه نگاه دلخور و غضب  

آلودش رو از صورتم بگیره گوشی رو از جیبش بیرون کشید. و با گوشه 

هاش بیشتر توی هم رفتن. نتونستم جلوی  ی چشم نگاهش کرد. سگرمه 

 با تمسخر مشهود و ادا گفتم:  خودم رو بگیرم .  

ای وای! ببخشید آقا جهان یادم نبود نامزدتون بیرونه و باید برین   -

 . دنبالشون

استخوان فک زیر صورت سه تیغش برجسته شد. چیزی نگفت سرش رو  

 انداخت پایین و با گفتن :  

 امشب منتظر من نباشین.   -

از خونه زد بیرون. با کوبیده شدن در خروجی با حرص روی مبل 

 نشستم.  

نفس هام عمیق و سنگین شده بودند. بغض بدی راه گلوم رو بسته بود. 

هر کلمه ای که بهش گفته بودم یه قطره  بغضی که با فکر کردن به 
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گند زده بودم. بدم گند زده بودم اما   کرد.ام می هاشک پیشکش چشم

 ومد گریه بود.اتنها کاری که در اون لحظه از دستم بر می 

*** 

ی اتاق دراز کشیده  یپیچید. روی تخت خواب دو نفرهدرد توی سرم م

ه بودم. امروز یکی از بودم . حتی چراغ های خونه رو هم روشن نکرد

 بدترین روزایی بود که میشد باشه! 

کردم. به  تو این چند ساعتی که تنها بودم فقط به دعوامون فکر می 

های صد من یه غازی که زده بودم! عصبانیتم رو سر جهان خالی حرف

های من  کرده بودم. درسته که اونم حرف درستی بهم نزده بود ولی حرف

 .تر بودنسنگین 

 لب فحشی به خودم داد: زیر 

 ت کنم! حمقخاک تو سر ا -

شون بود. به دهنده برگشتن سر و صدایی که از پذیرایی میومد نشان

هوای اینکه جهان هم همراهشون اومده از جام بلند شدم و با همون 

سردرد بدی که توی سرم پیچیده بود به سمت در قدم برداشتم و بازش 
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ها خاموش بودن همزمان با ورود من  کردم. وارد پذیرایی شدم هنوز چراغ

ام از فرط نور زیاد  هبرق رو زد؛ نور همه جا رو فرا گرفت. چشم دنیا کلید

تر شدن اما با این حال دنبال جهان می گشتم. دیدن دنیا که تنها  تنگ

 کنار پریز ایستاده با تعجب پرسیدم:

 نگاه و جهان کجان؟  -

بدون اینکه نگاهم کنه کلید رو توی جیبش گذاشت و در حالی که به  

 گفت :  رفتسمت دستشویی می 

 جهان حالش خوب نبود. با نگاه رفتن ویال.  -

این رو گفت و وارد حموم شد سر جام میخکوب شده بودم من این همه 

خودم را سرزنش کردم که چرا با جهان بحث کرده بودم اما حال اون 

به سمت   بدون اینکه اهمیتی به حساسیت من بده پیش نگاه بود؟!

رو نشون دنیا می دادم چون این بار هم  آشپزخانه رفتم نباید حال خرابم 

صدای باز شدن در دستشویی رو که شنیدم  .فکرهای ناجوری می کرد

دستی  ی روی کانتر برداشتم و توی پیش زود سیبی از ظرف میوه 

دنیا بهم  م.کنارش گذاشتم خودم رو مشغول پوست کندن سیب کرد

به سمتش نزدیک تر شد و به کانتر تکیه زد. سیب رو نصف کردم و 
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 گرفتم.  

 می خوری؟ -

 سیب رو از دستم گرفت و به سمت دهانش برد با دهان پر در گفت:  

 جهان حالش بد بود چیزی بهش گفتی؟  -

 :خودم رو زدم به اون راه

 چطور مگه؟ چیزی شده؟ -

 محتویات دهانش فرو فرستاد و با لحن جدی گفت: 

نوشیدنی خورد  دونم توی رستوران بودیم کمی بیشتر از همیشهنمی  -

بود عادت نداشت این همه زیاده روی کنه موقع رفتن حواسش پریده  

 بود.

 با تعجب پرسیدم:

 یعنی چی حواسش به خودش نبود پس کجا رفتن؟ -

دنیا پشت فرمون نشست. گفت میبرتش یه جایی که حالش خوب  -

 بشه. 
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به  خودم اون رو  های بی توی دلم لعنتی به خودم فرستادم. من با حرف 

تونستم بهش زنگ بزنم چون نگاه پیشش  این حال انداخته بودم . نمی 

بود هم شش دانگ حواسش را به من داده بود میتونستم نگاه های  

 تیزش رو حس کنم که من رو زیر نظر گرفته. 

 نمیدونی کجا رفتن؟  -

 احتماًل رفتن ویالی نگاه.  -

نمیدونم چرا به  .بریزههمین یک جمله دنیا کافی بود تا کل عصابم بهم 

شکل عجیبی حس حسادتی در من نسبت به رابطه نگاه و جهان به  

دونستم جهان آدمی نیست که فریب  وجود اومده بود. با اینکه می 

 دختری مثل نگاه رو بخوره. 

توی ذهنم هزار سناریو در کسری از ثانیه نقش بست. نکنه امشب تنها  

نه نه امکان . لعنت بد شیطون .دادمهام رو روی هم فشار بمونن و... پلک

نباید  .همش تقصیر خودمِ که الن به جای من نگاه پیش جهانِ . نداره

کردم. نباید همچین حرفایی رو بهش میزدم رسما بهش این کار می 

 گفتم آدم لابالی!
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صدای دنیا رشته افکارم رو پاره کرد نگاهم به سمتش رفت و با گیجی 

 گفتم: 

 هان؟ -

 و نمیدی!ر دارم صدات می کنم جوابم دو ساعت -

 یه لحظه حواسم پرت شد! چی میگفتی؟  -

بی اهمیت تر از قبل شانه ای بال انداخت و همونطور که به سمت  

 یرفت گفت: پذیرایی م

 خواستم بدونم شام خوردی یا نه. ولی دیگه مهم نیس.  هیچی می -

امشب با همه  دونستم چیکار کنم از طرفی فکر اینکه نگاه و جهاننمی

مثل خوره به جونم افتاده بود و از طرف دیگه اینکه نمیتونستم به جهان 

زنگ بزنم و حالش رو بپرسم، بیشتر کفری ام میکرد . این همه فکر و 

ها رفتم و بعد از زیر  خیال سر دردم رو تشدید کرده بود به سمت کابینت

یکی از ورقه ها را و رو کردنشون با دیدن دو ورق قرص بی برو برگرد 

برداشتم بعد از خوردن قرص ها بدون اینکه به دنیا شب بخیر بگم راهی 

 اتاقم شدم. 
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در رو بستم خوشحال بودم که دنیا پیگیر نیست چه مرگمه و این هم از 

 هایی بود که نگاه به دنیا گفته بود.صدقه سری حرف

دنیا رو  معلوم نبود چه چیزهایی پشت سر من ردیف کرده که این همه

نسبت به من بدبین کرده. خودم رو روی تخت ولو کردم به سختی  

خودم رو قانع می کردم که به جهان نگاه فکر نکنم اما واقعا نمی شد  

 ی از تفکرات غوطه خوردم حتی نفهمیدم کی خوابم برد.انقدر در هاله

*** 

هام رو جلوی سر میز غذاخوری توی آشپزخونه نشسته بودم. دست 

در هم قفل کرده بودم. از ساعت پنج بیدار بودم و کارم شده بود  صورتم

برای بار هزارم به ساعت   گردن؟! شمردن ثانیه ها. پس کی بر می 

ایستاده ی بزرگ گوشه ی خونه نگاه کردم. هفت و نیم صبح رو نشون 

 داد.می 

چه انتظارایی  .پوفی کشیدم و دست بردم ل به لالی موهای آشفته ام

لومه که قرار نیست به این زودی ها پیداشون بشه. سر جام نیم  مع مدار

خیز شدم تا به اتاقم برگردم. انقدر نشسته بودم کل کمر و گردنم خشک  

شده بود. کش و قوسی به بدنم دادم. صدای تیریک تیریک شکستن  
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 قولنجم تو محیط پخش شد. 

قفم کرد.  راه اتاقم رو پیش گرفته بودم که صدای تقه های در ورودی متو

با تردید به سمت در  .ی دیگهبا تردید به در نگاه کردم. دوباره چند تقه 

قدم برداشتم. یک چشمم رو به چشمی در نزدیک کردم. متعجب از 

دیدن پاشایی که پشت در ایستاده دستگیره ی در رو گرفتم و بازش 

 کردم. 

 پاشا؟!   -

 و مغرور!   دست به سینه جلوم ایستاده بود. مثل همیشه جدی سرد

سر تا پاش رو از نر گذروندم. بالخره به غیر مشکی رنگ دیگه ای هم 

توی تنش دیدیم! شلوار کتان خاکی و پلیور بافت لجنی که زیر کاپشن 

ومد. بدون اینکه خودم  اچرمش خود نمایی میکرد عجیب بهش می 

متوجه باشم بهش زل زده بودم. زل زدنی که آخر سر طاقتش رو طاق 

 : دکر

 جهان خونه ست؟  -

 با خجالت خودم رو جمع و جور کردم و با لخند تصنعی گفتم:  
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نه جهان خونه نیست یعنی    بینمت.ببخشید بار اولیه که اینطوری می -

 از دیشب نیومده. 

 نیشخندی زد و زیر لب چیزی گفت که نشنیدم. برای همین پرسیدم:  

 چی؟ -

 نفسش رو بیرون فوت کرد و گفت: 

 دفنه چی؟ اونم نیست؟   -

اصال چرا نمیای تو؟)خودم رو کنار کشیدکم   نه اون هست ولی خوابه. -

 و به داخل اشاره کردم( بیا تو دم در واینسا. منم برم دنیا رو بیدار کنم.  

سرش رو به معنی باشه تکان داد. ازش دور شدم و خودم رو به اتاق دنیا  

 رسوندم. کنار تخت سفید رنگش ایستادم و شانه اش رو تکان دادم:  

 شو.  هوی دنیا دنیا بلند  -

 . ولم کن میخوام بخوابم -

 .بابا بلند شو بهت میگم کارت دارم -

   .بعدا کارم داشته باش -
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 ام پیچیدم:  هلبخند بدجنسی زدم و با لحن بیخیالی رو دور حرف

 . باشه پس به پاشا بگم بره یه وقت دیگه بیاد -

صاف سر جاش نشست. با تن   و اش تا آخرین حد ممکن باز شدهچشم

 کرد پایین باشه پرسی:  سعی می صدایی که 

 مرگ من راست میگی؟ اینجاس؟   -

من میرم تو ام یه  .نه پس مغز خر خوردم صبح زود بیام بیدارت کنم -

 دستی به سر و صورتت بکش بیا. 

از اتاقش خارج شدم.  پاشا کنار کانتر ایستاده بود و با گوشی دستش ور 

   نزدیکتر شدم.میرفت. تک سرفه ای کردم و چند قدمی بهش 

 بیدارش کردم الن میاد.   -

 باشه.   -

 خوری؟  چایی می  -

 البته اگه تازه دم باشه.   .آره -

 خندیدم:  
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 تازه دمه!   -

به آشپزخونه رفتم. از چایی که برای خودم آماده کرده بودم، دو فنجان 

یکی برای خودم و یکی برای اون ریختم. همزمان که به سمت مبل ها  

 م:  رفتم گفتمی 

 بیا بشین خسته میشی.  -

فنجان ها رو روی میز گذاشتم و خودم روی مبل تک نفره نشستم. اون 

هم روی مبل سه نفره نشست و مشغول خوردن چاییش شد. کم کم سر  

ی دنیا هم پیا شد. بعد از سالم و احوالپرسی مختصری اومد و روی  و کله

 مبل کناری من نشست.   

دیم. دروغ چرا هر لحظه منتظر بودم بگه هر دو به پاشا خیره شده بو

دستش رو کرد . اتفاق بدی افتاده یا مثال بگه حکم اعدام برامون بریدن

 توی جیب پشتی کاپشنش دو پاکت رو بیرون کشید و گذاشت روی میز. 

حکم دادگاه تونه. دیشب خواستم با جهان حرف بزنم اما جواب نداد   -

هم از احوالتون با خبر بشم و برای همین مجبور شدم خودم بیارمش. 

 شید.  ه می ئهم بهتون بگم که به احتمال خیلی زیاد تبر
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خشکم زده بود. بر خالف من دنیا بعد از مکث کوتاهی شروع کرد به 

 خنده:  

 . وای خدای من باورم نمیشه -

ام رو جلوی دهانم گذاشته بودم. توی دلم خدا رو هزار بار شکر هدست

 کردم. 

کرد پاشا که لبخند روی صورتش نشسته بود و با لذت به دنیا نگاه می

 گفت:  

 اش رو بشنوین؟ خواین ادامهنمی  -

 چشم ریز کردم:  

 ای؟  چه ادامه -

 خودش رو جلوتر کشید.  

داخت مبلغی بشین. صرفا به ادامه اش اینه که احتمال مجبور به پر-

خاطر کارهایی که انجام دادین. من به طور تمام و کمال بهشون توضیح  

دادم که شما بالجبار اونجا مونده بودین و به خاطر حفظ جانتون مجبور 
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 به همکاری بودین اما شهادت اینم دادم که کسی رو به قتل نرسوندین.  

 لبخندی زدم: 

 ز اعدام یا حبسه! پرداخت مبلغ خیلی بهتر ا -

نیم نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و همزمان که عزم رفتن کرده بود 

 گفت:  

من باید برم. پاکت ها رو باز کنید و به دقت بخونید. چند ساعت قبل   -

دگاه هم باید اونجا حضور داشته باشید. سپردم کارای هویتتی تون رو دا

زمان ممکن به کشور  تر انجام بدن تا در نزدیک ترین هرچه سریع

 . خودتون برگردین

ذوق توی وجودم جوانه زده بود. خوشحال تر از اونی بودم که شد  

 . وصفش کرد. دنیا هم دست کمی از من نداشت

 تا دم در پاشا رو بدرقه کردیم. دم در ایستاد و دوباره با تاکید گفت: 

 یادتون نره چند ساعت قبل دادگاه اوکی؟   -

ن دادیم. پاشا که عقب گرد کرد بره نتونستم جلو هر دو سرمون رو تکا
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 دار خودم باشم با تمام شادی که توی سلول به سلول وجودم بود گفتم:  

پاشا به خاطر ما خیلی زحمت کشیدی. شاید اگه تو نبودی الن ما  -

 . زنده ام نبودیم تا عمر داریم مدیونتیم 

 لبخندی سوک لبش نشست. دنیا ادامه ی حرفم رو اومد: 

 .راست میگه. همه چیز رو مدیون توییم -

دست هاش دور پاشا   وش قدم هاش رو سمت پاشا گرفت  اهبا اتمام جمل

ام گرفته بود. کرد. خنده حلقه شدند.  پاشا با تعجب به دنیا نگاه می 

سرم رو پایین انداختم تا خنده ام  .  بیچاره مثل چوب خشک ایستاده بود

امیدوار بودم دنیا بالخره احساسش رو به   رو نبینه. راهی خونه شدم. 

در حالی که از خوشی خبرهای خوب اول صبح  .  پاشا بگه و تمام

سرمست بودم کنار میز ایستاددم و یکی از پاکت ها رو برداشتم و باز 

 کردم.

دای قدم های تند کسی رو که سطر به سطر نامه رو با دقت خودنم.  ص

پشت سرم بود شنیدم . به هوای اینکه دنیاست پیچیدم عقب تا نامه رو 

 ی نگاه لبخند روی صورتم ماسید. ی آشفته توضیح بدم اما با دیدن چهره
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مشکوک نگاهش کردم. چرا به این روز افتاده بود؟ کل میکاپش پخش 

داد. با دنش می ای قرمزش خبر از گریه کرهصورتش شده بود. چشم

 مکث کوتاهی سر تا پام رو برانداز کرد و بهم توپید: 

 آخرش کار خودت رو کردی آره؟  -

 با تعجب گفتم:  

 چی؟!  -

ی بشاش و لبخند بزرگی روی  در همون لحظه دنیا هم اومد تو. با چهره 

ی نگاه مثل من از تعجب  صورتش به سمتمون اومد اما با دین چهره

 ی بینمون رو پر کرد: یک قدم فاصله خشکش زد. نگاه با

 خواستی؟ گی من می دآخرش زهر خودت رو ریختی؛ چی از جون زن -

قبل از اینکه من چیزی بگم دنیا اومد و زیر بازوی نگاه رو گرفت با  

 نگرانی پرسید:  

 چی شده دورت بگردم؟ کسی چیزی بهت گفته؟  -

نگاه که انگار کولی بازیش گرفته بود. خودش رو روی مبل انداخت دو تا  
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 دستش رو روی صورتش گذاشت و با گریه گفت:  

 م به خاطر اینه. ه شاهخواد ازم جدا بشه. همجهان می  -

 ور شد و کفری گفت:  نگاه دنیا رنگ غیض گرفت. به سمتم حمله

 چه غلطی کردی؟!  -

داشتم. اما به خودم اومدم. من باید خودم از خودم  حس بی دفاع بودن 

کردم. هر چیزی رو هم از دست داده باشم هنوز خودم رو از دفاع می 

ی دنیا  دندان قروچه ای کردم. پشت دستم رو روی سینه ست ندادم.

ی خودم و نگاه  کنارتر رفت. فاصله وگذاشتم . آرام به عقب هلش دادم 

 ستادم.  رو طی کردم و رو به روش ای

 از بال به پایین نگاهش کردم. تا خواست دهان باز کنه سریع گفتم: 

هم تو هم من خوب میدونیم جریان از چه  .پاشو کولی بازی در نیار -

قراره. خوب میدونم نامزدی تو و جهان الکیه و بهتر از اونم میدونم که با  

ا هنایی که پشت سرم زدی جای من و خودت رو توی این داستاهحرف

عوض کردی و یه مشت شر و ور تحویل دنیا دادی  و نسبت به من  

اشته  دبدبینش کردی. تقصیر تو نیست من جلوت کوتاه اومدم دور برت 
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 چرخه.  ای تو می هکنی دنیا دور تصمیمفکر می 

با پرخاش خواست از جاش بلند بشه که قبل از اون دستم رو روی شانه  

 اش گذاشتم و با لحن جدی گفتم:  

 . ات رو تموم کنمخوام این بازی بچگونه می  .بتمرگ سر جات -

قبل از اینکه چیز دیگه ای بگم دنیا شانه ام رو کشید و باعث شد عقب  

 عقب برم. بین من و نگاه ایستاد و بهم توپید:  

 ها من...  هیچی بهت نمیگم دور برت نداره -

 تن صدام بال تر رفت و تقریبا سرش داد زدم: 

تویی که با  ؛ام با تو یکی زیادههتو خودتم خفه خون بگیر که حرف -

من هر چی باشم خونه خراب کن   .حرف این اومدی بهم تهمت زدی 

و باور کنی  ر ای صد من یه غاز آدمی مثل اینهقبل اینکه حرف .نیستم 

از چه قراره.)دست به سینه   ومدی پیش خودم تا بدونی جریانامی 

ایستادم و با تمسخر به نگاه چشم دوختم( مثال بگم که جهان  

خواسته با نگاه باشه و همش الکی بوده. جنمش رو داری خودت نمی

 تعریف کن نگاه. من دیگه به زحمت نیفتم.  
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بالخره آثار شک و شبه رو توی صورت دنیا هم دیدم. به سمت نگاه  

 چرخید. 

 میگه؟ این چی  -

نگاه با وقاحت تمام دوباره نقاب مظلومیت زد. اما من از این دخترا زیاد  

 زدم زیر خنده و قبل از ناله زاریش گفتم:  . دیده بودم

جون به جونت کنن از این کارا فقط آه و . اصال بازیگر خوبی نیستی  -

ی  حالم بیشتر از این آبروی خودت رو نبر بلند شو یه آب .اش رو داری ناله 

ای هتو ان حرف )دنیا رو نگاه کردم(. م به سر و صورتت بزن مادمازل ه

 . من رو قبول نداری برو از جهان بپرس چی به چیه

 ای عقب گرد کردم و به اتاقم پناه بردم.بدون حرف دیگه

خوردی نگاه خانم؟  . انگار یه بار سنگینی از توی دلم برداشته شده بود

 . نوش جونت

*** 

همچنان توی اتاقم بودم. حتی برای ناهار هم از اتاق بیرون نرفتم. تنها  

صدایی که بعد از اومدن به اتاق شنیدم جر و بحث بین دنیا و نگاه بود و 
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حوالی عصر بود سر جام دراز . در نهایت دست نگاه برای دنیا رو شد

ی کتابی بود که تم بر میومد مطالعهکشیده بودم تنها کاری که از دس

 توی اتاق روی میز گذاشته شده بود و یقینا برای جهان بود. 

ی کتاب بودم که کتابی که بیشتر تم تاریخی داشت. غرق در مطالعه

 صدای فریاد دنیا به گوشم رسید: 

 تو چیکار کردی؟! انقدر پست شدی؟ -

جهان و دنیا رو به روی  سراسیمه از جام بلند شدم و از اتاق خارج شدم. 

ی دنیا، جهان بوده هم ایستاده بودند و به نظر میرسید مخاطب جمله

باشه. با تعجب چشمام بین دنیا و جهان در گردش بود. دنیا دوباره با 

 خشم گفت: 

چطور تونستی با نگاه این کارو بکنی؟ چطور دلت اومد؟ اون بهترین  -

 به تو بسته بود ولی تو... دوست من بود با هزار امید و آرزو دل 

های منقبض شده اش  هاش رو روی هم فشرد و از میان فکجهان چشم

 غرید:

ای زندگیم باید به تو حساب هصدات رو بیار پایین. من برای تصمیم  -
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 پس بدم؟ 

 یکه خوردن دنیا به وضوح قابل درک بود. 

دختر باورم نمیشه جهان تو که هیچ وقت با احساس یه   باورم نمیشه. -

کردی. کی به این روز افتادی؟ به خاطر این با نگاه به هم  بازی نمی

 میزنی؟! 

 ام کنه دستش رو به سمت من گرفت. پوزخندی زدمبدون اینکه نگاه 

ای نگاه رو فهمیده ولی هکردم خانم چرت و پرتمن رو باش فکر می 

کنارم  تا خواستم جوابی بهش بدم، جهان اومد و  زهی خیال باطل! 

ام قفل شدن.  هتهای گرمش در کسری از ثانیه توی دسایستاد. دست

 اش روی دنیا متمرکز شد. نگاه 

م  ه پای آوید رو نکش تو این جریان. خودت میدونی که من از اولش -

به نگاه حسی نداشتم چند سال پیشم فقط به خاطر اینکه حال روحیش  

مدت پیشش باشم. بعد   خوب نبود و گفتی بهم نیاز داره قبول کردم یه

از رفتنت هم مجبور شدم رابطه رو تا اینجا کش بدم. به خودش گفتم از  

 همون روز اول هم گفتم که همیشگی نیستم. 
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 اش روی صورت برادرش دو دو میزد.دنیا مکث کرد. نگاه طولنی 

 جهان دوباره گفت: 

رم؟ مگه غیر از اینه که همون روز اول به تو ام گفتم من دوستش ندا -

خود تو بودی گفتی مادرش مرده حال روحیش خوب نیست و نیاز به  

تکیه گاه داره. منم از روی انسانیت رفتم و مثل دوست پیشش موندم.  

اما حال دیگه خیلی از اون روزا گذشته. نه نگاه همون نگاه سابقِ نه من.  

ذارم سر هیج و پوچ  مونم. نمیمنم آدمم عاشق شدم و پای عشقمم می 

حس شیرین از زندگیم بره. تنها انتظاری که ازت دارم اینه به من و  این

 ام احترام بذاری. کاری که همیشه من برات کردم.خواسته

ی جهان، آغازی بود برای یک سکوت طولنی که جو  اتمام جمله

سنگینی رو به دوش داشت. سکوتی که بعد از چند لحظه، صدای گریان 

 نگاه شکستش. 

 .دی ومانباید می  -

 ها روی نگاه لغزیدند. چشم

ه خودم رو به آب و مفهمی؟! لین ه جهان من...من عاشقتم چرا نمی -
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آتیش زدم تا فراموشت کنم نشد! پا به پات اومدم تا خواهرت رو پیدا 

کنی؟  چرا این کار رو با من می  کنی بازم نتونستی دوستم داشته باشی.

 چرا؟! 

رو که توی دست من بود رو با عجله به سمتمون اومد. دست جهان 

 امون از هم جدا شد. هگرفت و به سمت خودش کشید. طوری که دست

 سرم داد زد: 

مردی. سایه موندی! کاش می کاش زنده نمی ؛لعنتی همش تقصیر توئه  -

 انداختی رو عشق من. 

ها کم کم داشتم به  با ابروهای بال پریده نگاهش کردم. با این حرف 

و باز هم جهان قبل از اینکه من چیزی بگم ؛ کردمخودم هم شک می

پیش دستی کرد. با غیض دستش رو از دست نگاه بیرون کشید و این بار  

 رفت صداش رو بالتر برد:با عصبانیتی که کمتر ازش انتظار می 

دِ لمصب من به چه زبونی بگم تقصیر اون نیست؟!)دستش رو روی   -

تو توی قلب من   .ل اینه! اینقلبش گذاشت و ادامه داد( بابا مشک

 فهمی؟جایگاهی نداری. چه آوید باشه چه نباشه چرا نمی
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 اگه دوستم نداشتی چرا دیشب باهام اومدی؟ -

صبح پا شدم دیدم ویالی تو . من چه میدونم؟! من حالم به خودم نبود-

 .ومدماام. مطمئن باش اگه حواسم سر جاش بود باهات نمی

ادن رو به نگاه بده دوباره مچ دستم رو اسیر بدون اینکه امان جواب د 

ترسوند برای اش کرد و به سمت اتاق رفت. عصبانیتش من رو می هدست

همین بدون هیچ اعتراضی پشت سرش رفتم. جلوی کمد ایستاد و در 

هایی که برام خریده بود کشویی کمد رو باز کرد. از بین انبوه لباس 

 داد دستم. کاپشن اسپرت سفید رنگ رو برداشت و 

 بپوش.  -

مطیع حرفش کاپشن رو به تن کشیدم. چند لحظه بعد به سمتم  

چرخید و کاله مشکی رنگ توی دستش رو روی سرم گذاشت. شالگردن 

 رو هم دور گردنم پیچید و زیر لب گفت: 

 اینجا دیگه جای موندن من و تو نیست.  -

 رفتم. دستم رو گرفت و از اتاق خارج شدیم. کشان کشان دنبالش می 

 دنیا با دیدن ما دوباره آمپر چسبوند: 
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 کجا داری میری؟  -

 داشت گفت: همزمان که جهان لپ تاپش رو از روی میز برمی 

 جایی که بتونم نفس بکشم.  -

 دنیا پوزخند صدا داری زد:

 لبد با آوید.  -

 آوید نباشه نفسی نیست که بخواد بره و بیاد.  -

محوی بدون اینکه خودم بخوام به قند توی دلم آب شده بود. لبخند 

از خونه زدیم بیرون.جهان توی یک دستش  هام جان داده بود.لب

اش، دست من رو محکم تاپش رو نگه داشته بود و با دست دیگه لپ

خواستم هیچ چیزی  ی شیرینی بودم. فعال نمی توی خلسه گرفته بود.

 بهش بگم. 

ن رفتیم و از ورودی  از پله ها پایی دیدم که ناراحته.به وضوح می 

ساختمان خارج شدیم. الخره دستم رو ول کرد و ریموت رو از توی 

به سمت ماشین شاسی بلند سفید رنگی که درست   جیبش در آودی. 

  رو به روی ساختمان، کنار خیابون پارک شده بود رفت و سوارش شد.
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 م. منم در کمک راننده رو باز کردم و سوار شد

 غلم و ماشین رو با شتاب به حرکت درآورد. تاپ رو گذاشت تو بلپ

 صدای کشیده شدن لستیک ها توی محیط پخش شد. 

تونستم  چند دقیقه با سکوت گذشت. بالخره با آرام ترین لحنی که می 

 گفتم: 

 جهان؟ -

 بارید.. خستگی از صداش می دنفسش رو بیرون فوت کر

 . جانم -

 خوام.معذرت می -

 تو دیگه چرا؟!-

ها حق تو  حرفای سنگینی بهت زدم. ببخشید. شنیدن اون حرفدیروز   -

نبود. بعد از رفتن مثل چی پشیمون شدم ولی خب موبایلی نداشتم که 

 بهت زنگ بزنم. 

منم یه معذرت خواهی بهت بدهکارم. نمیدونم با چه منطقی به   -
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 ی تو و دوستت شک کردم. عصبانی بودم یه چیزی پروندم.رابطه

 ضبط برد و صدای موزیک رو زیادتر کرد. دستش رو به سمت 

خوام بهمون خوش  اصال بیخیال این اتفاقای بد. امشب می  -

 بگذره!)دستش رو باز کرد و کمی بالتر آورد( هستی؟

ومد بعد از مدت ها با  البخند شیطنت باری زدم. خودم هم بدم نمی 

 جهان وقت بگذرونم. دستم رو توی دستش گذاشتم و گفتم: 

 تم.پرسش؟ معلومه که پایهدانی و  -

هاش رخ خندانش دوختم. دستم رو به سمت لب هام رو به نیم با چشم

ی نرم روی دستم کاشت. دلم بیشتر از پیش از عشق به برد و چند بوسه 

همه و همه  جهان سرشار میشد. این همه آرامش این همه مهربانی.

برای هیچ کردند که جهان کل قلبم رو احاطه کنه و جایی کاری می 

 ای باقی نذاره. دوست داشتن دیگه

 ی بازوش کردم و با خنده گفتم: مشتی حواله

 خدا وکیلی از کجا به ذهنت رسید پاشیم بیایم شهر بازی؟ -

اش دست دیگرش رو به نوک ام انداخت. انگشت اشاره بازوش رو دور شانه
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 بینیم زد و گفت: 

های شلوغِ دست خودش که  برای اینکه میدونم دلبرجان عاشق محیط  -

 .اسنیست آتیش پاره 

 دلبر جان؟! من رو میگه؟ .کردمروی ابرها سیر می

که تمام   با لحنی .از سر ذوق لبخند بزرگی روی صورتم جا خوش کرد

 کردم ذوق بیش از حدم رو نشون نده گفتم: تالشم رو می 

 خوشت نمیاد. ، آخه تو که اینجور جاها رو دوست نداری  -

 . من از هر جایی که تو اونجا باشی خوشم میاد -

 .اسجنبه اینطوری نکنا قلب من بی  -

 خندید و به شوخی گفت: 

 . بذار من اون تسبیح ام رو پیدا کنم .چیه نکنه تیپ لوتی دوس داری  -

 . از حرکاتش زدم زیر خنده .اشهشروع کرد به گشتن جیب 

 نکن اینجوری زشته!  -

 خانم جان من بالخره به کدوم ساز شما برقصم آخه؟ ؟چی زشته -
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 .شما نرقص آقا جان -

 پوفی کشید . 

 . اونم به چشم -

ما خانواده های همینطور تو محیط شهربازی سرپوشیده ای که به غیر 

ی بولینگ زیادی توش بودن، قدم میزدیم. ناگهان چشمم به محوطه

 افتاد. با ذوق از آغوشش جدا شدم و به سمت محوطه اشاره کردم. 

 بولینگ! بریم بازی؟!  -

 ایستاد. دست به سینه شد و یک تای ابروش رو بال فرستاد: 

 دیگه خسته نشدی؟!تو بعد از این همه بازی با دم و دستگاهای  -

 ابرو هام رو بال انداختم. 

 . نوچ -

خوای مطمئنی می  .ولی بدون استاد بولینگ اینجا وایساده .باشه  -

 باهاش بازی کنی؟

 مثل خودش ژست گرفتم و با غروری کاذب گفتم:
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 . از الن خودتو بازنده بدون .رجز خونی نکن آقا خوشگله -

رو گرفت و همزمان که به  با چند قدم خودش رو بهم رسوند. دستم 

 کشید گفت: ی بازی می سمت محوطه 

 بیا ببینم چند مردِ حالجی! -

کنار سبدهای توپ وایسادیم. هر کدام یکی از توپ ها رو برداشتیم. با  

 غرور گفتم: 

در ضمن بازنده اون یکی رو مهمون برگر   ؛ات نگیرهبِپا بعد باختن گریه -

 . کنهمی 

 . شمرن خانمجوجه رو آخر پاییز می  -

های سفید رنگ نگاه کرد. با قدم های بلند جلو تر رفت و توپ رو  به پین 

 توی مسیر به سمت پین ها انداخت.  

 ها افتادن. تو همون ضربه اول نصف بیشتر پین

 ها اشاره کرد. به هدف دست به طرفم برگشت و با چشم و ابرو 

 ضربه رو داشتی؟ -
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خودم رو نباختم. پشت چشمی نازک کردم و من هم توپ رو به سمت 

هایی که به زمین  کردم که پین هدف فرستادم. تو دلم خدا خدا می

 میفتن از برای جهان بیشتر باشن! 

در اوج ناباوری تمام پین ها پخش شدند. مثل بچه ها بال پریدم و با  

 م: ذوق گفت

 خوام با آدم مبتدی بازی کنم! کنم نمیمن تو اوج خداحافظی می  -

ای کنترل شده به سمت سبد رفت و توپ دیگه ای  جهان با خنده 

 برداشت.  

 .  معلوم بود شانسیِ -

ها  خم شد و توپ رو هل داد. این بارم توپ به جای اینکه به سمت هدف

 د.بره به کناره مسیر کشیده شد و اصال به هدف نخور

 مابین خنده ناشی از این بد شانسی گفتم:  

 تو اصال این بازی رو بلدی؟!  -

 .آره بلدم! توپ اینا خرابه -
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 توپ مشکی رنگ رو برداشتم و با چشمکی گفتم: 

 خوب نگاه کن یاد بگیر  -

 ها افتادن!توپ رو توی مسیر انداختم و این بار هم نصف بیشتر هدف 

 هوا و ادای رقص در آوردن.  شروع کردم به تکان دادن دستام تو

 خب جهان جون باخت رو قبول کن بریم برگر بزنیم بر بدن!  -

 در حالی که به ادا اطوار من میخندید جوابم رو داد:

بیا بریم برگرت رو  . باشه بابا تسلیم  این چه اداهاییِ میدی دیوونه؟! -

 بخرم!

 هم زدم.هام رو به دست از رقصیدن برداشتم و با خوشحالی کف دست

 آخ جون!  -

به طرفش رفتم و بازوش رو چسبیدم. حینی که به سمت بیرون 

 کشیدمش گفتم: می 

 خوام!من دوبل می  -

 ای!از دست تو دختر! کسی ندونه میگه بچه شش ساله -
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 خودم رو براش لوس کردم:

 ام؟ عه جهان! من بچه -

 آره دختر کوچولوی منی دیگه!  -

*** 

 برگرم رو توی دهانم گذاشتم . با ولع آخرین تکه 

. با هر کردام میتمام این مدت حواسم به جهان بود که با لبخند نگاه 

حرکتش بیشتر غرق شادی میشدم. دلم با هر حرفش هوایی میشد و با  

سر جام صاف نشستم و من هم متقابال خیره  تر!تابهر نگاه مهربونش بی 

 اش.هشدم به چشم 

ام رو بین  کنجکاوانه نگاه  از من گرفت. با صدای زنگ گوشیش چشم 

گوشیش و صورتش گردوندم. به خیال اینکه دنیا و یا نگاه پشت خط  

سرم رو به سمت مخالف گرفتم و به نقطه  ام در هم شد.باشن، قیافه 

نامعلونی خیره شدم. از جاش بلند شد. از میز فاصله گرفت و کمی دورتر  

 تلفنش رو جواب داد. 

بعد از . شده بودم. قطعا یکی از اون دو نفرن که زنگ زدنشدیدا پکر 
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ای  با دیدن لبخندش و چال گونه  چند لحظه اومد و رو به روم نشست.

خیال پرسیدن این شدم که داشت با  بی  .بردکه زیر ته ریشش دلم رو می 

ام بردم. آرنجم رو روی میز گذاشتم و دستم رو زیر چانه کی حرف میزد.

متقابال ژست من رو گرفت و با لبخند  . تش خیره شدمبا لذت به صور

 ام کرد.نگاه 

تپش های نامنظم قلبم اون لحظه به گوش خودم میرسید! زیر لب بیتی  

 رو  زمزمه کرد:

مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود/ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی   -

 )فریدون مشیری(

و میزد. سکوت چند  مکث کردم. نگاهم  بین اجزای صورتش دو د

 ای بینمون رو با بیتی که خوندم شکستم: لحظه

 اکنون نشوم گم که نشانم کردی ترسیدم که گم شوم در ره تو/می  -

هاش رو باز و بسته کرد. سرش رو کمی به سمت راست خم کرد و  چشم

 با لحن بانمکی گفت: 

و خوام شیرینی امشبمون رهنوز یه جایی مونده که باید بریم. می  -
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 تکمیل کنم. 

. تا خواستم بپرسم جریان از چه قراره دستش  پرسشگرانه نگاهش کردم

 رو بالتر آورد. 

 بینی. نپرس. تا چند دقیقه دیگه می  -

مثل یک دختر حرف گوش کن هیچ چیزی نگفتم و با خنده از جام بلند  

 شدم: 

 .خیرِ ایشاهلل-

 دستش رو به سمتم گرفت و گفت:

 نگران نباش خیرِ!  -

 در دست هم از محوطه شهربازی بیرون رفتیم.  دست

سوار ماشین شدیم. ماشین رو به حرکت درآورد و از پارکینگ خارج  

 کرد.

 جهان.-

 جان دلم.-
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 خوام یه سوالی بپرسم ازت.ولی... می -

 حرفم رو نجویده قورت دادم. بدون کوچکترین تغییر لحنی گفت: 

 هر سوالی داری بپرس. -

نگاه و اینکه چرا وقتی ایران بودم حقیقت رو بهم  راستش درمورد -

 نگفتی تا نیام؟ 

ای هجریان نگاه برای چند سال پیشِ، همونطور که میدونی از دوست -

م خوب ه اش با ما نزدیک دنیا بود. به خاطر رفت و آمد زیادش میونه 

بود. مادرش که مرد، ضربه روحی بدی خورد. دنیا اصرار کرد که پیشش 

دونستم که در این حد ها نمی قتی به خودش بیاد. اون موقع باشم تا و

  مون ادامه دار شدرابطه اس.کردم یه خوشامد ساده دوستم داره فکر می 

مونم. بعد از اینکه خبر م گفته بودم پیشش نمیه ولی از همون اولش

م پیش من موند. باهم گریه کردیم تا روزی که ه مرگ دنیا اومد، اون

ام که دختر دایی زانیار  ار و پدرش پشت این کارهان. نگاه معلوم شد زانی

دونستن. برای نزدیکتر شدن به زانیار ی ما رو همه میبود و تقریبا رابطه

 رابطه ادامه دار شد. 
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 پس به خاطر دنیا بود؟ -

مرگ تو ام اومد دیگه مصمم شدم زانیار رو به  خبر آره. بعد از اینکه -

یه نامزدی صوری کردیم. بازم همون اولش  خاک سیاه بشونم. با نگاه 

ا جدا شیم. ولی خب میبینی  هقرار گذاشتیم که بعد تموم شدن جریان

که. بعد اونم که خودت میدونی زانیار و من باهم به اصطالح همکار 

شدیم و بعدم که اومدیم اینجا. یادته یه بار توی پارک پیدات کردم و یه 

اونا هم اآدم هایی مثل  یر شدین؟عده دنبالمون بودن. باهاشون درگ 

 . زانیار بودن البته رقیب

 متفکرانه سرم رو بال پایین تکان دادم.  

 آهان. پس جریان از این قرار بوده. -

آره. در کل چیزی نیست که بخواد در این حد بزرگش کنه اما در  -

مورد اینکه گفتی چرا وقتی ایران بودی بهت نگفتم تا کارت به اینجا ها  

آوید من حق نداشتم همچین چیز حیاتی رو به کسی بگم. پلیس   شه.نک

ترین افراد زندگیمم اعتماد شدیدا بهم اخطار داده بود حتی به نزدیک

انتظار داشتم   تونستم بگم اما خیلی تالش کردم نذارم بیای.نکنم. نمی 
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 خودت با رفتارم یه چیزایی دستگیرت بشه اما نشد. 

دادم. فکرم پر کشید به شبی که توی فرودگاه ناراحت سرم رو تکان 

هاش اهمیت  و من مثل یک بچه لجباز به حرف  بودم و بهم زنگ زده بود

 ندادم.

 هام رو از بازدمم پر کردم و بیرون فرستادم.لپ

خریت کردم جهان. خریت محض! خدا رو شکر که تموم شد. خدا رو -

این راه دنیا رو هم کرد تو شکر که پاشا پیدام کرد. کی فکرش رو می

 ببینم؟! 

 پوزخند زد و سرش رو تکان داد. 

 آره واقعا عجیب بود.   -

اش فرو بردم. هدستم رو پیش بردم و انگشتان ظریفم رو لبهالی انگشت 

 اش خیره شدم . شروع کردم به آهنگ خوندن: با لذت به نیمرخ 

 منم آروم آروم آروم خودم مث قلبم عاشق شدم  -

 دیگه ثانیه ثانیه فکر توام  خودمو یادم رفته
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 توی حرف حرف حرف حرفام تویی

 تنها کسی رو که میبینه چشمام تویی

 شک ندارم اونیو که

 بیشتر از همه میخوام تویی 

ای نرم پشت دستم مثل هر بار دستم به سمت لبهاش رفت و بوسه 

 کاشت و خودش هم ادامه آهنگ رو خوند:

 نفس من دیگه به نفسای تو بنده -

 تونه حتی شبیهت بخنده کی می

 تو نباشی کنارم کیو دارم بی قرارم

 نفس من دیگه به نفسای تو بنده 

 کی میتونه حتی شبیهت بخنده 

 تو نباشی کنارم کیو دارم بی قرارم

کردم که جهان رو قرار شد. هزاران بار خدا رو شکر میدوباره قلبم بی 

بدون اینکه حواسم باشه خیره شده بودم بهش. در حالی که فرمان  دارم.
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 چرخوند گفت: رو با ژست جذابی می 

 کنی؟چرا اونطوری نگاهم می  -

 کنم که تو رو سر راه من قرار داد. دارم خدا رو شکر می  -

ماشین رو کنار خیابون نگه داشت. بدون اینکه دستم رو ول کنه به  

 سمتم چرخید و گفت: 

خدا من رو دوست داشته که مهر تو رو توی دلم گذاشته. دوست   -

 مونه. داشتنت برای من مثل نفس می 

 ام به رقص در اومد. اخم شیرینی کرد و شاکی شد: هاشک توی چشم

 نبینم گریه کنی! -

دستش رو کنار صورتم گذاشت و انگشت شصتش رو نوازش وار روی 

 صورتم کشید. 

ختن ممنوعه چه از رو احساساتی شدن چه دیگه از این به بعد اشک ری -

 از روی ناراحتی! حالم پیاده شو خانم خانما! 

 بینیم رو بال کشیدم و با کنجکاوی اطراف رو نگاه کردم.
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 ریم؟ کجا می  -

 پیاده شو خودت میفهمی.  -

اومد و در کمک راننده رو باز کرد. از   خودش زودتر از من پیاده شد.

  کشید.پاییز بود و هوا سوز خاصی رو به رخ می اوایل  ماشین پیاده شدم.

 خودم رو بهش چسبوندم و بازوش رو گرفتم: 

 واایی چقد سرده هوا! -

در فلزی مشکی رنگ مکانی رو که هم ردیف با مغازه های کنار خیابون  

 بود باز کرد. 

 اینجا رو ببینی چی میگی؟ -

 با تعجب پرسیدم:

 اینجا؟! -

چیز خاصی ندیدم. توی راهرو کوتاهی بودیم که  اطراف رو نگاه کردم اما 

با نور سفید مهتابی های روی سقف روشن شده بود. انتهای راهرو یک 

 در دیگه قرار داشت. 
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 به سمت در رفت و بازش کرد.فضای داخل بر خالف سالن تاریک بود..

. چشم ریز کردم و مشکوک نگاهش کردم با سر به داخل اشاره کرد

در گذشتم، چراغ ها روشن شدند و نور روی کف  همین که از درگاه

ی اسکی افتاد که با نور های آبی، صورتی، و سفیدی که از یخی محوطه

 سقف روش میتابید زیبایی منحصر به فردی پیدا کرده بود.

 د.ام کرکنارم ایستاد و نگاه  به جهان نگاه کردم.

 کار کردی.از دنیا شنیدم که رقص روی یخ رو دوست داری و یه مدت  -

با چشمانی که از شور و شوق برق میزد سرم رو بال پایین تکان دادم و 

 گفتم: 

آره بعد از اینکه از هتل برگشتیم پاشا گذاشت برم کالسش...ولی خب  -

 زیاد بلد نیستم. 

 اشکال نداره یکمم بلد باشی کافی.   -

بودند رفت و به طرف دو تا جعبه ای که روی هم کنار دیوار قرار گرفته   

هر دو تا رو برداشت و کنار پام گذاشت زمین. همزمان که کاپشن  

 ورد گفت: آدوخت مشکی رنگش رو در می خوش
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 کفشت رو در بیار.  -

 ای مشکی رنگم رو از پا در آوردم. هاز خدا خواسته زود کتونی 

 ها کجان؟پس اسکیت  -

فید رنگی رو در  جلوم زانو زد و در یکی از جعبه ها رو باز کرد. اسکیت س 

 آورد و جلوی پام گرفت: 

 بپوش دلبر!  -

کرد که با هر بار شنیدن این کلمه انقدر لفظ دلبرش توی من جادو می

های خودش  اسکیت رو پوشیدم. اون هم اسکیت . با ذوق نیشم باز میشد

رو به پا کرد و به سمت زمین یخی که به خاطر نورهای رنگی چشم هر  

اولین قدمم رو روی یخ گذاشتم اما کم    کرد رفتیم.ای رو خیره می بیننده 

مونده بود سر بخورم که زود دستش رو دور بازوم انداخت و من رو به  

 خودش چسبوند. 

 . تو که باز داری میفتی-

 حق به جانب گفتم: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 945 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 . سنجیدمداشتم میزان آمادگی تو در برابر حوادث رو می نخیرم -

 . اوه نکشیمون لفظ قلم  -

 . هست آقا جانهمینه که   -

 عه اگه اینطوریه یه دور بچرخ ببینم اصال بلدی؟ -

 ازش فاصله گرفتم و کودکانه دور خودم چرخیدم.

 . بفرما  -

 لبخندی زد و گفت: 

 . باهام برقص .حال یه کار سخت تر -

من چطوری رقص روی یخ برم آخه؟! من دو تا  .خیلی نامردی  -

 . چرخیدن بلدم فقط

 زد زیر خنده و گفت: 

 کنم. سونه من کمکت می آ -

گوشیش رو از جیب شلوارش درآورد و بعد از چند لحظه صدای موزیک  

 توی محیط خالی سالن پخش شد. دستش رو به سمتم گرفت و گفت: 
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 .بولینگ برا تو بو اما اینجا دیگه واس ماس  .خب بیا ببینم -

 ای گرمش گذاشتم.  هدست سردم رو با تردید توی دست

 کنه!خدا به خیر  -

با یک حرکت غیر منتظره من رو به سمت خودش کشید. دستاش رو 

 دور کمرم حلقه کرد و کمی بلندم کرد. یک بار دور خودش چرخید. 

چون حرکتش ناگهانی بود جیغ کوتاهی کشیدم و همونطور که تو 

 آغوشش بودم معترضانه گفتم: 

 .ترسیدم دیوونه -

 گفتم: وایساد و من رو روی زمین گذاشت...با خنده 

در توان من نیست من نهایت بتونم   .خیال این جریان رقص و ایناآقا بی -

 با اسکیت روی یخ اینور اونور برم و دور خودم بچرخم.

 در حالی که سعی داشت خودش رو کنترل کنه تا نخنده گفت: 

 ای بابا مطمئنی؟ -

 . آره آره مطمئنِ مطمئن-
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 ام کرد و گفت: تخس نگاه 

 .دیمنجا مسابقه می پس از اینجا تا او-

 با دست به انتهای قسمت یخی اشاره کرد. با ذوق گفتم: 

 . یک، دو،... سه .حال شد -

با گفتن سه هر دو همزمان به سمتی که اشاره کرده بود حرکت کردیم. 

 کودکانه خندیدم. 

 : ازش جلو زده بودم و خوشحال از اینکه عقب مونده گفتم

 برنده منم!  -

  شنیدم.ی اسکیتش رو روی یخ می تیغهصدای کشیده شدن 

 « رو  نشون دادم:  v»  با رسیدن به انتها دستم رو بال بردم و عالمت

 من بردم!  -

به عقب چرخیدم تا یکم رجزخونی کنم اما با دیدن جهان که مقابلم 

ای مشکی رنگ با انگشتر جواهر توش خود ایستاده و توی دستش جعبه 

اش متمایل کرد و با  سرش رو به سمت شانه   کنه، مات موندم.نمایی می 
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 . کرد تپش قلبم رو چندین برابر کردلبخند جذابی که دلبری می

چون خواستم بدونی جهان  جلوت زانو نزدم چون نیازی بهش نیست -

دوزه به هم تا مونه. زمین و زمان رو میهمیشه سرپاست و کنارت می 

لین بار دیدت دلش رو گریه به چشمات نیاد. همین جهانی که وقتی او

جهان آروم بود تو  . دونست متضادشیباخت. با اینکه از همون اولش می

حاضری بقیه عمرت   بره دلبر.ت هنوزم دل می برق نگاه   .شر و شیطون

 .اتههپیش صاحب قلبی باشی که تو دست 

باورم .  باورم نمیشد؛ نفس کم آورده بودم. پا هام به زمین چسبیده بودن

منی که حتی   .به این زودی این درخواست رو به من بدهنمیشد که  

 یتونستم باور کنم جهان پا به زندگیم گذاشته. نم 

 ج...جهان!   -

 دستم رو روی قلبم گذاشتم و بریده بریده گفتم: 

 جهان تو. وای خدا باورم نمیشه!   -

 یه تای ابروش رو بال داد و با لحن بانمکی گفت: 

 انگشتر رو بدم دست صاحبش. ام دلبر تا منتظر بله  -
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ی چشمم این بار نتونستم جلوی خودم رو بگیرم اشک شوق از گوشه

 چکید با خوشحالی دستم رو جلو بردم و گفتم: 

 تا آخر آخرش آره! -

با ذوق و شوق به    انگشتر رو از جعبه بیرون آورد و انداخت توی انگشتم.

انگشتری که  بود.  دستم نگاه کردهم که حال با انگشتر جهان مزین شده

های ریز دورش  جواهر  مستطیلی شکل آبی رنگ بزرگی داشت و با نگین 

 ی ظریفش هم پوشیده از نگین بود.  قاب شده بود و حلقه

 خوشت نیومد ازش؟  -

 بدون اینکه چشم از انگشتر بگیرم گفتم: 

 اس! خیلی خوشگله. این معرکه -

 تو انگشت تو خوشگله.  -

بلش تمام شده بودند. سرم رو بال گرفتم و نگاه  کلمات و جمالتم در مقا

 ام رو بهش دوختم: 

 )فاضل نظری(.   سازد.های مرده هم پروانه میکه عشق از پیله -
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ام رو دور گردنش حلقه کردم و در  هخودم رو بهش رسوندم. دست 

 گوشش گفتم: 

 ی جان و جهان من شدی سالوادورِ من!از این به بعد تو همه -

*** 

هام نیمه کردم مجبورم کرد که چشمام حس می نوازشی که روی گونه  

باز شن. دیدن صورت مهربان جهان به عنوان اولین تصویر صبح به 

 کرد.هام انحنای خنده داد. لبه ی تخت نشسته بود و نگاهم می لب

 نمی خوای بیدار شی دلبر؟  -

سر جام صاف  ها رفتن به دادگاه مثل برق از ذهنم گذشت. مثل جن زده

 نشستم و پرسیدم:  

 ساعت چنده؟   -

 تر کرد و با خنده گفت:  اش آشفته هت ام رو با دسموهای آشفته 

 هنوز شش و نیمه. ولی گفتی باید زود تر بریم.  -

با شنیدن ساعت خیالم راحت تر شد. کش و قوسی به بدنم دادم و 
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 گفتم:  

 اوه هنوز تا هشت خیلی تایم داریم.  -

هاش رو باز و بسته کرد. از روی تخت بلند شد و در حالی که از چشم

 رفت گفت:  اتاق بیرون می 

 صبحونه آماده کردم منتظرتم زود بیا .     -

ره تخت بزرگ دو نفره فلزی آویزون کردم. از اتاق خارج شد. پاهام رو کنا

شدم باید پا می  ؛ای نبودخواست اما چارههنوز هم دلم خوابیدن می 

 رفتم پی کارهای لزم برای برگشتن به ایران. می 

رنگ پنجره به   د ی سفیردهپاز جام بلند شدم. نور خورشید از ل به لی 

هاش با رنگ جهان خزید. دکوراسیون ساده و شیک اتاق خوابدرون می

تخت فلزی مشکی و آباژور با پایه ، کرد. دیوار های آبی و سفیدآرومم می

ی فلزی مشکی. دراور مستطیلی شکلی که کنار آبازور بود و روش یک  

ی کوچک قرار داشت. با دیدن این اتاق به راحتی میشد حدس زد  آیینه

هاش رو زیر و  که مورد استفاده ی یک پسره. به سمت دروار رفتم و کشو

ای پیدا کنم و به موهام بکشم. توی رو کردم بالخره موفق شدم شانه 
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رسیدند. چشمم که ام میآیینه به خودم نگاه کردم. موهام دیگه تا شانه 

به انگشتر توی دستم افتاد دوباره مثل هر دفعه ی این یک هفته توی 

در ه پرواز دراومدن. چقدر خوشحال بودم و چقبها دلم شاپرک

 خوشبخت!  

شانه رو روی دراور گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم. بعد از شستن دست و 

صورتم. راهی آشپزخونه شدم. جهان سرگرم گوشیش بود. صندلی میز  

  چهار نفره ی مربعی شکل رو که رو به روش بود کشیدم و روش نشستم.

نخواستم مزاحم کارش بشم کمتر پیش میومد سر میز گوشی به دست  

 بگیره.  

ی کوچیکی برای خودم گرفتم. استرس توی جونم رخنه کرده بود.  لقمه

دادم. یعنی تو دادگاه امروز قرار بود چه اتفاقی عصبی پام رو تکان می 

الن  بیفته؟ برخالف این بک هفته که خودم رو ریلکس نشون داده بودم، 

یه مردم. اشتهام به کلی کور شده بود. واقعا داشتم از دلشوره می 

تا خواستم بلند شم جهان سریع سرش  ؛ام رو نوشیدمای از چاییجرعه

 رو بال کشید و طلبکارانه نگاه ام کرد: 

بشین صبحونه ات رو   .فکر نکن حواسم نیست. دیدم یه لقممه خوردی  -
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 . کامل بخور

 میت گفتم:  مکث کرم و با مظلو

 . کنم راه گلوم بسته شده به خدا حس می -

 گیرم راه گلوت باز میشه.  بشین الن خودم برات لقمه می -

قبل از اینکه چیزی بگم ،دکمه کنار گوشیش رو زد و هلش داد روی 

بالجبار سر جام   میز. از جاش بلند شد و روی صندلی کناریم نشست. 

یزهایی که به سالمتی مربوطه اصال نشستم. یاد گرفته بودم جهان تو چ

. همیشه به وعده های غذایی اهمیت میده  .نمیشه اصال شوخی نداره

 لقمه ی کوچک کره عسل رو جلوی دهانم گرفت.  

 بفرما!  -

 لقمه رو از دستش گرفتم و گذاشتم توی دهنم.  

 عزیزم میدونم استرس داری ولی باید آروم باشی باشه؟   -

 ت دادم و با عجز گفتم:  محتویات دهانم رو قور

 باور کن من اصال استرس نداشتم نمیدونم چم شد یهو!   -
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 رو گرفت و با آرامش خاصی گفت:   مدست

من پیشتم پس نترس باشه؟ فقط حواست باشه همه چیز رو دقیق -

 بگی.  

یه  نهام رو باور نکنن چی؟ اینا که اعدام ندارترسم جهان اگه حرفمی  -

 ندازنم زندان و...  تا آخر عمرم می؛ باره بکشن آدم خالص شه

 : ام گذاشتهاش رو بالتر آورد و به آرومی روی لبانگشت اشاره 

ا چیه میزنی؟ قول میدم همچین اتفاقی نمیفته. تو کاری هاین حرف -

نکردی که مستحق این حکم باشی! النم دیگه باید کم کم آماده بشی 

 خرفم فکر نکن.  زبه این چیزای مپاشو. پاشو و 

 *** 

از اتاق دادگاه در اومدم.  روی اولین صندلی که توی سالن بود نشستم.  

 ی سالن ایستاده بودند.  دنیا و نگاه گوشه 

 جهان هم همراه پاشا معلوم نبود کجا رفتن.  

قاضی برای دادن حکم وقت استراحت داده بود. خدا رو شکر دیگه خبر 

ی خبر نگار ها با لجلجت دم دادند. همهمون راه نمینگاری توی ساخت
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تیتر خبرشون دستگیری قاچاقچی بزرگ عثمان اوزای    .در دادگاه بودند 

بود! کسی که بیست سال آزگار کارش به گند کشیدن بود. سرم رو بال 

گرفتم. نگاه روی صندلی رو به رویی من نشست و اونم مثل من توی 

 که حس کرد سرش رو بال گرفت.    فکر بود. سنگینی نگاهم رو

دلم براش تنگ شده بود. لبخند محزونی زدم. نگاهش روی انگشترم 

خزید. با خودم گفتم النه که بیاد و باز درگیری لفظی پیدا کنیم! از 

جاش بلند شد. قشنگ آماده ی هر تیکه پرونی شده بودم. نگاه هم 

خودش رو از دیواری که بهش تکیه زده بود جدا کرد. بادیدن برق توی 

نامحسوس روی لبش پوزخندی زدم. دنیا اومد و رو به   نگاهش و لبخند

 روم ایستاد سرم رو آرام آرام بال تر بردم و نگاهش کردم. 

 با جدیتی که زیاد ازش دیده نمیشد گفت:  

 اون انگشتر برا چیه؟  -

آب دهانم رو فرو فرستادم و نگاهم رو به زمین دوختم. نگاه هم اومد و 

 کنار دنیا ایستاد. 

 ا تو ام آوید اون انگشتر برای چیه؟  ب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 956 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

با گکالفگی مو هام رو پشت گوشم فرستادم قبل از اینکه چیزی بگم 

 نگاه گفت:  

 . معلومه دیگه. خانم خانما داره هوو میشه -

 .اخم کردم. دیگه داشت گنده تر از دهنش حرف میزد

 تیز نگاهش کردم. از جام بلند شدم .  

 کنی چقدر تو پررویی! زر زر می  تر از دهنتدیگه داری گنده  -

ها رو نداشت اول بهت زه و بعد با تمسخر انگار که انتظار این حرف 

 گفت:  

 به به میبینم که به لطف جهان جیک جیک کردنم یاد گرفتی جوجه!  -

 از بین فک چفت شده ام غریدم:  

 خوام باهات در گیر شم.  شرت رو کم کن نگاه. نمی  -

 دستش رو بال آورد و به تندی گفت:   مابین بحث ما، دنیا

 شین! نگاه تنهامون بذار.  هر دو تاتونم ساکت می  -

تنها عکس العملش نگاه خصمانه ای به من و  .نگاه به وضوح یکه خورد
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به دنبالش من هم   ودنیا روی صندلی نشست  بعد دور شدنش شد.

بالخره با سوالش این سکوت رو  .نشستم. تا چند ثانیه سکوت بود

 شکست.  

میدونم آدمی نیستی که وسط زندگی کسی لنگر بندازی. تو این مدت  -

به حرف های نگاه خیلی گوش کردم ولی هیچ وقت گوشی برای شنیدن  

داری  ی تو نداشتم حال تو بگو. خودت از هر جایی که دوستهاحرف

 شروع کن. قانع ام کن اون دختری نیستی که نگاه میگه.  

ها و بشنوم. با خنده  مات و مبهوت نگاهش کردم. باورم نمیشه این حرف

 گفت:  

 زود باش. تو این بیست دقیقه باید سیر تا پیاز همه چی رو بگیا!   -

نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به تعریف داستان آشناییم با جهان.  

نکه از همون روز اول حواسش بهم بود تا شبی که ازم خواستگاری از ای

 کرد.

 با تمام شدن حرف هام با تعجب و ابرو های بال پریده گفت:  

گفته فرق داره! مگه تو شب تولد جهان،   نگاه یزی که چاما این خیلی با  -
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 مجبورش نکردی زودتر با هم برین؟ 

خودت برادرت رو   اصال من هیچی نمیگم  .من؟! معلومه که نه -

های نگاه  شناسی پسریه که تولد و دوست دختری که احتمال با گفته می 

 اون موقع عاشقش بوده ول کنه و بره؟!  

 به فکر فرو رفت. ادامه دادم: 

از این به بعد من هیچی از داستان خودم و جهان نمیگم تو برو از  -

 هنزدیک تر ای کدوممونهجهانم بپرس ببین چیزایی که میگه به حرف 

 من یا نگاه؟  

 مشکوک نگاه ام کرد شانه ای بال انداختم و گفتم:  

 چیه نکنه فکر کردی نشستیم سناریو نوشتیم که چی بگیم بهت!   -

خندید. بعد از مدت ها. سرم به سمت نگاه برگشت. لبخند پیروزمندانه  

 ی بر افروخته از خشمش پاشیدم!  ای به چهره

 دوستش داری؟ -

 سرم رو به طرف دنیا برگردوندم. با خنده گفت: 
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 کنم، همدیگه رو دوست دارین؟ جمله ام رو اصالح می  -

نگاهم روی انگشتریم نشست با به یاد آوردن اون شب صدام  لبخند زدم.

 سرشار از شادی توی قلبم شد. 

جهان ناجی من تو این زندگی بود. حتی وقتی تنها از   .من که خیلی -

خونه زدم بیرون اون پیگیرم بود. مگه میشه همچین آدمی رو دوست  

 نداشت؟  

 باز دم عمیقش رو بیرون فرستاد و گفت: 

آخیش! الن دیگه مطمئن شدم. ببخشید تو این مدت نیش و کنایه  -

 کردم که... بهت زدم. من فقط فکر می 

 لسه داره شروع میشه بفرمایید. ها جخانم  -

ی نگهبانی که دم در ایستاده بود حرف دنیا رو نصفه گذاشت. با  جمله

 استرس دستم رو گرفت و گفت: 

 میرم از دلهره.وای دارم می -

ترین سعی کردم با آروم با اینکه خودمم دست کمی از اون نداشتم اما
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 لحن ممکن دلهره اش رو کمتر کنم. 

گردیم پیش  داره تموم میشه. بعد از این دیگه بر می  آروم باش دیگه  -

 خانواده هامون! 

 و ول کنیم از جامون بلند شدیم. ر ای همهبدون اینکه دست

 اما بلند شدنمون مساوی شد با اومدن زانیار. 

دو تا نگهبان کنارش بودند و دستاش رو   . با خشم نگاهش کردم. عوضی

ه بود. زیر چشماش گود افتاده دستبند زده بودند. تکیده و لغر تر شد

 د. مون کربود. سرش رو بی رمق بال گرفت و نگاه 

خواستم به سمتش برم و مشتی توی صورتش بخوابونم که دنیا دستم رو  

 به سمت خودش کشید و گفت: 

 نباید دردسر درست کنیم.  ؛ خودت رو کنترل کن -

 در این بین جهان و پاشا هم پیداشون شد.  

 با نهایت کینه و نفرتی که توی دلم بود به زانیار توپیدم: 

کنه ولی  دیدنت تو این وضع آرومم نمی  ه.خدا جای حق نشست -
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 امیدوارم تا ابد توی زندان بمونی و بپوسی عوضی!  .کنهخوشحالم می 

خورد بزنمش. ا می خورد برم جلو تخون خونم رو می  .زدمنفس می نفس 

دیدم اما برق پشیمونی عجز و ناتوانی رو توی جز به جز صورتش می 

اش کم بود. دست جهان پشت کمرم نشست. ههنوز هم توی چشم

آدم رذلی که جلوم ایستاده بود، هنوز هم جزای   ؛ام پر شده بودندهچشم

 کار هاش رو نکشیده بود!  

رد خودم رو جمع و جورتر با اومدن صدای مردی که در اتاق رو باز ک

 کردم.

 .بفرمایین داخل -

  به دنبالش ماهم وارد اتاق شدیم.  واول زانیار رو بردند 

***  

بی سر و صدا روی صندلی عقب ماشین نشسته بودم. دنیا هم جلو 

 نشسته بود و سرگرم حرف زدن با جهان بود.  

شنیدن مبلغی که دادگاه برامون بریده بود، حالم رو گرفته بود! از کجا 

قرار بود جورش کنم؟! چشمم رو به بیرون دوختم. توی ترافیک بدی 
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 ی بخار گرفته کشیدم.  افتاده بودیم. پشت دستم رو روی شیشه 

 آوید؟   -

برخالف من که زانوی غم بغل گرفته بودم دنیا خیلی شاد و خوشحال  

لب و لوچه ام رو جمع کردم و به صورت خندانش  . بود. خب بایدم باشه

 نگاه کردم. با لبخند گفتم: 

 جانم؟   -

 نشنیدی چی گفتم؟   -

 . نه -

 خودش رو بیشتر روی صندلی جلو جا به جا کرد:  

 میگم که منم میتونم بیام پیش شما بمونم؟   -

ی من نبود که بخواد از من  سوالش معذبم کرد. در هر حال اونجا خونه 

 اجازه بگیره.  

 ام رو بالتر کشیدم و چینی بین دو ابرو انداختم:  چانه

 . معلومه که آره -
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  .خب جهان وقتشه سر کیسه رو شل کن اول باید بریم خرید .ایول -

م باید بریم هخوام یه جشن سه نفره بگیرم. البته قبلش امشب می 

 هام رو از آپارتمان نگاه برداریم. لباس

 با تعجب پرسیدم:  

 ی نگاه بود؟ مگه اونجا خونه -

 اوهوم. -

 خبر نداری خودش کجا رفت؟  -

 هاش رو بال انداخت: شانه 

 نه. بدون خداحافظی ام رفت.   -

 پوزخند زدم: 

 رو میشه به جلز و ولز افتاد!  دید دستش داره -

 جهان که تا اون موقع سکوت کرده بود گفت:  

احتمال بلیط برمیگرده ایران. دیگه کسی رو نداره که پیشش باشه. از -

 ترسه.  ام میتنهایی 
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 از آیینه خیره چشماش شدم و با ایما گفتم:  

 ترسه؟ خب دیگه از چیا می  -

 لبخن دندان نمایی زد و با شیطنت جواب داد: 

 از قبرستون...از حشرات بعد...   -

 ش فرود آوردم:    هام گشاد شدند. دستم رو مشت کردم و روی شانهچشم

 زهرمار خجالت بکش!    -

در حالی که دستش رو روی جای مشتم گذاشته بود زد زیر خنده و 

 گفت:  

 پرسی من چیکار کنم؟! خودت داری می -

شت چشمی براش نازک کردم و سرم رو برگردوندم. دنیا که از اد های پ

 ما خنده اش گرفته بود رو به جهان توپید:  

اداش  ببخشید آوید جون این د  کنی؟!بسه دیگه چرا داری اذیتش می -

 .اش کمهمن یه تخته

 . ادبِام بی معلومه خیلی  -
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 ام بی فکرِ!خیلی -

 ام فاقد کمالته! خیلی -

همینطور پشت سر هم داشتیم صفات منفی رو به جهان نسبت  

 دادیم صدای اعتراض جهان بلند شد: می 

 .خجالت نکشین خوبه خودم اینجا نشستم -

 دنیا هم زد زیر خنده و گفت:  

ام و باید بریم گیم. اینم بگم که من الن گشنهدروغ که نمیخوب  -

 . مونهرستوران بعد از اونم نوبت مهمونی بزرگ سه نفره 

نفس عمیقی کشیدم و با لبخندی تصنعی حرفش رو تایید کردم. خودم  

رو روی صندلی جا به جا کردم و سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم. 

پولی بود که باید به دادگاه پرداخت   هنوز هم فکرم درگیر جور کردن

شد که از جهان بخوام مبلغ رو برام پرداخت بکنه چون به  کردم . نمیمی 

 حد کافی بهش بدهکار بودم. 

 ام رو به صحبت هاشون معطوف کرد: سوالی که دنیا پرسید توجه  
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 گردیم ایران؟ جهان کی برمی -

  ی آینه دیدم که چشچشمم را برگردوندم تا به دنیا نگاه کنیم اما تو

ام بگیره جواب دنیا  ههای جهان روی منه بدون اینکه نگاهش رو از چشم

 رو داد:

نمی دونم باید اول مبلغ دادگاه را پرداخت کنیم. بعد کارای  -

 تون رو راه بندازیم تا بتونیم برگردیم.پاسپورت

اشاره  ام کرد و با ایما وبعد از تموم شدن حرفش دوباره از آیینه نگاه  

م رو با طمانینه باز و بسته کردم و سرم را به هاپرسید چی شده؟ چشم

ی هیچی به طرفین تکان دادم اما هنوز هم توی دلم به فکر جور نشانه 

 کردن پول دادگاه بودم. 

*** 

بطری شیشه ای سبز رنگ رو از روی زمین برداشتم و تو کیسه  

وی مبل خوابش برده پالستیکی مشکی رنگ توی دستم انداختم. دنیا ر 

بارید. من هم به اندازه اون خسته بودم اما بود خستگی از سر و روش می

اومد که جهان کل خونه رو به تنهایی تمیز کنه. کیسه  دلم نمی
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پالستیکی دستش رو گذاشت زمین و به سمت اتاقش چند دقیقه بعد با  

 پتوی کوچک توی دستش اومد و پتو رو روی دنیا انداخت.

کاش منم یه برادر  .ابطه خواهر برادری شده از حسودیم میشدبه ر 

 داشتم! 

بقیه خرت و پرت ها رو هم از . چشم ازشون گرفتم و کارم رو ادامه دادم 

روی زمین جمع کردم و توی کیسه گذاشتم . در کیسه رو گره زدم و به 

 جهان گفتم : 

آشغال روی  آخیش! بالخره تموم شد مگه ما چند نفر اینکه این آت و  -

 زمین ریخته ؟ 

سرش بال کشید و نگاهم کرد. مثل همیشه تبسم زیبایی روی صورتش  

 بود.

 ممنون که کمکم کردی خونه رو تمیز کنم.   -

خواهش می کنم عزیزم. اگه اجازه بدی منم دیگه میرم بخوابم ولی  -

 خوابی ؟یخودت کجا م

 تخس نگاهم کرد و گفت: 
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 اتاق خودم پیش تو.  -

 ابرو هام بال پریدن با خنده گفتم :

 . خوابمدیگه چی؟ دیوونه! پس من توی پذیرایی می-

 خوابم اینجا توام که تو اتاق.شوخی کردم من می  -

حوصله تعارف تیکه پاره کردن نداشتم برای همین از خدا خواسته قبول   

کردم و به سمت اتاق رفتم قبل از اینکه وارد اتاق بشم صداش باعث شد  

 بایستم : 

احساس می کنم امروز یه چیزیت هست بعد دادگاه تا الن همش توی  -

 فکری ؟ 

 چشم روی هم فشردم به سمتش چرخیدم:

 نه چیز خاصی نیست فقط یکم خستم .  -

رو بال فرستاد . به سمتم قدم برداشت حالت صورتش   یک تای ابروش

 نشون می داد که اصال حرفم رو باور نکرده . 

اری باور کنم؟ فکرت مشغولِ یه چیزِی ولی نمیگی. بگو شاید انتظار د -
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 تونستیم یه راه حلی براش پیدا کنیم.  

خیلی دوست داشتم که باهاش حرف بزنم و مطمئن بودم با آوردن اسم 

ام را بال انداختم و مبلغ دادگاه دلخور میشه برای همین بیخیال شانه

 گفتم: 

 گردیم.برمی  نه بابا. فقط فکرم درگیر اینه کی -

 روز دیگه میریم .  ۱۰فکر کنم تا یه هفته   - 

چه خوب این بهترین خبری بود که توی این روزها میشد شنید. اینکه  -

گردم به وطن خودم دلم لک زده برای یه  بر می گردم پیش بقیه برمی 

 دیزی خوشمزه!

 ناباورانه نگاه ام کرد:

 تونی دیزی بخوری؟مگه تو می  -

 دیزی خوردن توانستنیه؟! مگه  -

 نه آخه دخترای زیادی ندیدم که اهل دیزی باشن.  -

 خورم!خب من از اون دخترا نیستم با پیاز می -
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 اوه اوه پیاز؟! -

چیه نکنه انتظار داری قیافه ام رو کج و کوله کنم بگم واااایی نهههه  -

 خورم؟! من فقط سوشی می 

 با شیطنت گفت: 

 خودمم!نه من به فکر   -

 م گرد شدند! ناباورانه و با خنده کنترل شده گفتم: هاچشم

 !جهاااان؟-

 اش گرفت.از ادا و اطوارم خنده 

 باره. از دست تو دختر! برو دیگه بخواب خستگی از چشمات می -

سری تکان دادم در اتاق رو باز کردم اما قبل اینکه وارد بشم صدای 

 جهان متوقفم کرد:

 و بدی؟ر شب بخیر منخوای بوس نمی  -

 چرخیدم سمتش و با خنده گفتم: 

 . خجالت بکش خرس گنده -
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حتی نفهمیدم کی خودش رو بهم رسوند و حصار بازوانش رو دورم 

ی نرمی روی موهام کاشت و دستش رو نوازش وار روی بوسه  انداخت.

 موهام کشید. 

 میدونم به فکر چی هستی. نگران پول دادگاهی آره؟  -

 : با تعجب گفتم

 از کجا فهمیدی؟  -

یهویی به ذهنم رسید ناسالمتی به خاطر همین استقالل مالی که  -

 .هاخواستی کارت به اینجا ها کشیده می 

 .تونم قبول کنم یکی دیگه جور من رو بکشهچیکار کنم خب نمی  -

 زیر لب با صدای دورگه و آرومی گفت: 

 . تونم بهت قرض بدم من می  -

 قرض؟ -

قسطی از . که برگشتیم ایران برای من تو شرکت کار کنآره بعد از این -

 کنم. حقوقت کم می 
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 قول میدی؟.  به شرطی که واقعا کم کنیا -

 گیری ازم؟ ای بابا چرا قول می  -

 . قول بده بهم. عه جهان-

 باشه دلبر قول میدم! حال حل شد؟ دیگه فکرت مشغول نمیشه؟ -

تپش قلبش دادم و زیر ام رو دور کمرش حلقه کردم. گوش به هدست

 لب گفتم: 

 با وجود تو فکر من همیشه آرومِ جان و جهانِ من!  -

*** 

حس شور شوق توام با استرسی بی مورد وجودم رو به بازی گرفته بود!  

روی صندلی  . فکر کنم این اواخر از حجم اظطراب و هیجان سکته کنم 

منتظر دایی و  دادم.فرودگاه نشسته بودم و عصبی پاهام رو تکون می

دنیا هم   آتیال بودیم. قرار بود قبل ما تو فرودگاه باشن اما دیر کرده بودند.

دست کمی از من نداشت بلکه بدتر از من بود. دست بردم سمت شالم و  

 .موهام رو مرتب تر کردم
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 به نظرت الن کجان؟ -

 . نمیدونم  -

 ندارم؟!نگاه کن من رو ببین خوبم؟! چیزی کم و کسر  -

چشم از زمین گرفتم و به صورت بی نقصش دادم. کمترین آرایشی رو 

که تا به حال ازش دیده بودم امروز بود . اما همین آرایش کم هم صورت 

 کرد. سرم رو بال پایین تکان دادم و گفتم: زیباش رو زیباتر می 

 . مثل همیشه خوشگل -

تر  مدام پایین  نفسش رو بیرون فوت کرد. آستین مانتوی تو تنش رو

هایی که هیچوقت ندونستم  هاش رو بپوشونه. زخم کشید تا جای زخممی 

 <برای چیه

 سعی کردم ذهنش رو به سمت دیگری بکشم:

 دنیا؟  -

 هوم؟-

 ی پاشا چیشد؟قضیه  -
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 زنیم و شاید... هنوز چیزی نشده. یه مدت فقط باهم حرف می -

میزدم که  نگاهش به پشت سرم افتاد و حرفش نصفه موند. حدس

قبل از اینکه فرصت کنم و به عقب برگردم دنیا از جاش  بالخره اومدن.

با نفس عمیقی خودم  بلند شد و با سرعت دو به سمت در ورودی دوید.

رو آروم کردم. توی دلم به خودم یادآور شدم که نباید منتظر خوشامد  

دنیا    از جام بلند شدم و به طرفشون برگشتم. گویی چندان گرمی باشم. 

کرد. آتیال هم کنار دایی بود و برق تو آغوش دایی بود و داشت گریه می 

 اشک توی خاکستری چشمانش به وضوح قابل رویت بود. 

جهان هم سمت دیگر دایی ایستاده بود و با مهربانی داشت بهشون نگاه  

سرم رو پایین انداختم. دو دل بودم که سمتشون برم یا نه. از . کردمی 

این صحنه قلبم رو میفشرد. اینکه کسی نبود از دیدنم  طرفی دیدن 

خوشحال باشه یا اهمیتی به وجودم بده. نفسم آهی شد و از گلوم بیرون 

 جهید. 

همینطور سرم پایین بود که یک جفت کفش مردانه درست در تیرراس  

ام رو از دو جفت بوت قهوه ای رو به روم بالتر هچشم. نگاهم قرار گرفت 

لباس سرمه ای و بوی ادکلن تلخ مخلوط شده با تندی کشیدم. دیدن 
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 بوی سیگار، فقط نشان یک نفر بود.

تر شده بود. صورتی که لغ تر و استخوانی روی صورتش مکث کردم.

ام دور گردنش حلقه شدند و بی  هلبخند شوق به صورتم رنگ داد. دست 

 مهابا زدم زیر گریه:

 امیر!  -

 گوشم پچ زد: اش دورم پیچیدند. زیر هدست

 ی دیوونه دلم برات خیلی تنگ شده بود. دختره -

 با هق هق گفتم: 

 کردم دوباره ببینمت! فکر نمی  -

 ولی من امید داشتم ببینمت.  -

ام رو روی اشکهایی کشیدم که  هازش جدا شدم. پشت انگشت اشار 

به سمتم   چند لحظه بعد جهان هم به ما اضافه شد. شدند.متوقف نمی 

و دستمال سفید رنگش رو به سمتم گرفت. دستمال رو از   قدم برداشت

دستش گرفتم و اشک هام رو پاک کردم.رچ به سختی بغضم رو فرو 
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 فرستادم و سرم رو بال گرفتم. آتیال و دایی به همراه دنیا اطرافم بودند. 

 دایی نگاه معنا داری بهم انداخت. با شرمندگی سرم رو پایین انداختم.  

 زده نباش دخترم. اینقدر خجالت -

بدون اینکه سرم رو بال ببرم زیر چشمی نگاهش کردم. چند قدمی بهم  

 نزدیک تر شد و به آغوشم کشید. 

من از همون روز اول گفتم تو یادگار خواهرمی. من رو ببخش که  -

 دار خوبی نبودم. نتونستم ازت مراقبت کنم. امانت 

 با بغض گفتم: 

کردم. مثل یه احمق حرفتون رو گوش میتقصیر من بود. من باید -

های شما خودم رو توی  بدون مشورت با شما بدون گوش دادن به حرف

 .دردسر انداختم. ببخشید واقعا ببخشید

 اش رو نوازش وار روی مو هام کشید. به آرامی ازش جدا شدم.  هدست

آتیال و دنیا  ت. اروزای بد گذشتن! الن دیگه بازم برگشتی بین خانواده -

 قراره اگه خدا بخواد قسمتت بشه.  خواهر برادرتن و جهان
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لب گزیدم. و با خجالت بیشتری دوباره سر به زیر شدم. خجالتی که با  

 تیکه پرانی آتیال همه رو وادار به خنده کرد: 

 . ا نیستی هدونیم اهل این خجالتسرت رو بگیر بال ما که می  -

 هش کردم. گفتم: تند سرم رو بال آوردم و نگا

 . م خیلی ام با حیامهاصال  -

ام رو هو بعد زبونم رو براش درآوردم. یک لحظه به خودم اومدم و دست 

 .روی دهانم گذاشتم. حرکتم صدای خنده رو بیشتر کرد

 آتیال سرش رو به طرفین تکان داد و گفت: 

 دیگه جمع کنین بریم. ناهار توپ منتظرمونه.  -

باورم نمیشد  تایید کردن و به سمت خروجی راه افتادیم.همه حرفش رو 

. که این آتیال همون آتیالی سگ اخالقی باشه که قبل رفتن دیده بودم

ام های جهان رو توی دستهگرمی دست  از سالن فرودگاه خارج شدیم.

 رفت. حس کردم. به سمتش برگشتم که کنارم دوشا دوش راه می

 کی به دایی گفتی؟ -
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 و؟!ر چی -

 جریان من و خودت رو دیگه. -

 قبل از اینکه بیایم گفته بودم. -

 . زودِ آخه -

 با تعجب سرش رو به سمتم برگردوند: 

کنیم و برای اینکه دلت راضی شه تا هر وقت  یعنی چی زودِ؟ نامزد می  -

 مونیم.  بخوای نامزد می 

 تونم نه بیارم؟! با این جدیتی که تو میگی مگه من می  -

 رو به طرفین تکان داد: خندید و سرش 

 . معلومه که نه -

تر بود الن  راستی آتیال چقدر عوض شده. یعنی قبال خیلی گند اخالق -

 . نیشش بازه کال

 چشماش به سوی آتیال کشیده شد. 

آره. آتیال زیاد بد اخالق نیست فقط به خاطر اون جریان ضربه خورده -
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 بود. چند وقتی میشه که میره پیش مشاور. 

 اممم. میشه یه چیز دیگه ام بگم؟ . آهان -

 معلومه که آره دلبر. -

 کنن؟ مامان جون اینا هنوز با شما زندگی می  -

 آره چطور؟ -

 از حرکت ایستادم. پرسشگرانه نگاهم کرد. 

 چرا وایسادی؟  -

 میشه من الن نیام با شما؟  -

 چرا؟!  -

 . خوام آقاجون رو ببینم نمی  -

هاش رو به سمت تم توی دستش بود به قدماخم کرد و در حالی که دس

 جلود برداشت.

این بچه بازی ها چیه آوید؟ امروزم نیای فردا پس فردا که  -

 میبینیشون. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 980 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 لجوجانه خودم رو عقب تر کشیدم و وادارش کردم بایسته 

 خب الن آماده نیستم.  -

 خواد مگه؟! آمادگی می -

کنه.  ز تیکه بارم می با آقا جون از من خوشش نمیاد الن میام بااب -

 جهان مرگ من کوتاه بیا! 

آخه الن با من نیای کجا   عه چرا جون خودت رو قسم میدی؟!-

 خوای بری؟ می 

 رفتم؟هام رو جمع کردم. واقعا کجا باید می لب

 ی من. میتونه بیاد خونه -

 امیر بود که این حرف رو زد. اومد و کنار جهان ایستاد. با جدیت گفت: 

ان من خالیِ منم تا سر شب کار دارم. وسایالش دست نخوردهخونه ی  -

کلید رو بدم  بهت برو  ولی خاک خوردن! )به من نگاه کرد و ادامه داد(

 ی جهان.برمت خونه می  م یامیکم استراحت کن شب  

 های جهان بیشتر توی هم رفتند.  سگرمه  
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توی خوندم که کوچکترین تمایلی نداره که من پام رو از نگاهش می 

 : ی امیر بذارم. برای همین زود گفتم خونه

ی تو نمیام. یعنی حس نظرم عوض شد. نمیشه که تا آخر  نه امیر خونه  -

 عمر از دیدن مامان جون و آقاجون فرار کنم. ولی بازم مرسی رفیق. 

برق رضایت رو تو سیاهی چشمان جهان دیدم. همین برق نگاه باعث شد  

 . خار کنمکه به خاطر حرفم به خودم افت

 امیر بی تفاوت تر از قبل گفت: 

من دیگه باید  )نگاهی به ساعتش انداخت( باشه هر جور که راحتی. -

برم ولی یه قرار بذاریم ببینمت باید سیر تا پیاز همه چی رو برام تعریف  

 . کنی

 لبخند زدم. 

 .برو دیگه دیرت میشه .حتما -

دایی اینا خداحافظی  با خداحافظی مختصری ازمون دور شد و جلوتر با 

 کرد و رفت.
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 چند دقیقه در سکوت گذشت که جهان با صدایی گرفته گفت: 

 میری ببینیش؟ -

 کی رو؟ -

 نفسش رو بیرون فوت کرد.

 . امیر -

 از نظر تو که مشکلی نداره نه؟ آهان. آره. -

 . نه -

دونستم به خاطر من گفت نه اما  این نه از صد تا بله بد تر بود. می 

تم آزادی خودم رو به خاطر بودن توی رابطه از دست بدم دوست نداش

 برای همین چیزی نگفتم و بیشتر از این پی بحث رو نگرفتم. 

 توی ماشین آتیال نشسته بودیم. دایی و دنیا ، تو ماشین دایی بودن. 

خودم رو توی صندلی عقب جمع کرده بودم . هوای شهر بر خالف ترکیه  

تابید بیشتر شبیه تابستان بود ر سویی می گرم بود. آفتاب نورش رو به ه

 .تا پاییز
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 د. وراجی آتیال در مورد کار های پاساژ ها و غیره حوصله سر بر بو

اما بهتر از غرق شدن در تفکرات ذهنی بود که درگیر پیشبینی  

 . العمل آقاجون و مامان جون باشهعکس 

 و بریدن اونجا؟ ر  زنی؟زبونتتو چرا حرف نمی -

کردم، با  بر خالف همیشه که بلبل زبانی می   ؛ش من بودممخاطب جمله ا

 ام رو از آیینه به چشمان خاکستریش دوختم و گفتم: همالیمت چشم

 اتون استفاده میکنم. هدارم از صحبت -

زدم انتظار این مالیمت رو از جانب من  ابروهاش بال پریدن. حدس می 

خودم نداشتم اما به طرز نداشته باشه حقیقتا خودم هم این انتظار رو از 

 عجیبی انرژیم تحلیل رفته بود. سرش رو بال پایین تکان داد: 

 . که اینطور -

ی چند دقیقه بعد جلوی خونه لبخند زدم و چشمام رو باز و بسته کردم.

اول آتیال از ماشین پیاده شد. جهان با مکث به سمت   دایی اینا بودیم.

 وازش داد.ام رو نهمن چرخید. لطافت نگاهش چشم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 984 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 خوبی عزیزم؟ -

دونستم خوب راست و دروغم خوب بودم؟ معلومه که نبودم! با اینکه می 

دستم   رو تشخیص میده اما بازم به دروغ سرم رو بال پایین تکان دادم.

 رو به سمت دستگیره در بردم که گفت: 

شونی معلومه که  نگران عکس العملشون نباش هر چی باشه دختر بچه -

 ن.دوستت دار

 با تعلل جوابش رو دادم. 

 شایدم از دلتنگیِ!  دونم چرا اینطوری شدم.خودمم نمی  -

 م حسابی دلتنگتن. ه  مطمئنم اونا -

هام رو به رخش کشیدم. در رو باز کردم و از  لبخند مصنوعی روی لب

دنیا جلوی در  دنیا و دایی هم تازه رسیده بودن. ماشین پیاده شدم.

بارید. جلوتر  ایستاده بود. هیجان از تک به تک حرکاتش می فلزی حیاط 

ای مشکی رنگ ایستاد. دایی و آتیال، به دنبالشون رفت و جلوی در میله 

دستش رو بال آورد و زنگ رو . من و جهان رفتیم و کنارش ایستادیم

دایی دستش رو پشت   .د چند لحظه بعد در با صدای تیکی باز ش فشرد.
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 کرد گفت: کمر دفنه گذاشت و در حالی که در رو باز می 

 به خونه خوش اومدی دخترم .-

های لرزانش رو توی حیاط گذاشت. حیاطی که هنوز هم  دنیا قدم 

هاش رنگ سبز شون رو  به رخ درختان بلند و بالی افراهای برگ چمن

بست. عقب تر از  جهان در رو و وارد حیاط شدیم کشیدند.طالیی می 

یاد آخرین شبی افتادم که چطور از خونه زدم  کردیم.همه حرکت می 

حس لذت بودنش   دست گرم جهان دور انگشتان ظریفم پیچید.. بیرون

در خونه باز شد و مامان جون با هول و ول خودش   دوای هر دردی بود.

 رد. رو به دنیا رسوند. در کسری از ثانیه آعوشش رو برای دنیا باز ک

 ی قشنگ من. الهی دورت بگردم نوه  -

هام در هم رفته نظاره گر این صحنه بودم. بدون اینکه بخوام سگرمه

بودند. مامان جون خودش رو از دنیا که مثل مجسمه خشک ایستاده بود  

 جدا کرد  با بغض گفت: 

 قربون تو برم من میدونم چقدر سختی کشیدی مادر دردت به جونم!  -

 و ادامه داد: رو کرد به دایی
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 پسرم آوید کجاست؟! -

قبل از اینکه منتظر جواب دایی بمونه به من نگاه کرد. با دیدنم برق 

اش نمایان شد. با قدم های بلند آتیال رو کنار زدم من رو هاشک چشم

هم آغوش کشید. برای اینکه قدم متناسب قدش بشه کمی خم شده  

هایی بینم که چقدر لباس خودش رو ازم جدا کرد . تازه تونستم ب .بودم

که پوشیده بهش میان. بلوز بنفش تیره که جلوش سنگدوزی شده بود و  

 دامن مشکی بلند.

صداش وادارم کرد به صورتش که لغرتر از آخرین باری بود که دیده  

 بودم خیره بشم. 

دار خوبی  دور تو بگردم مادر! تو امانت کتایون من بودی اما من امانت  -

 نبودم. 

ام رو روی  هدست  .زیر گریه. دلم از این همه مظلومیتش کباب میشدزد 

 بازوهاش گذاشتم و گفتم: 

این حرفو نزن قربونت برم. من به خاطر حماقت خودم به این  -

 سرنوشت دچار شدم! 
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 اش گفت: ههقهام رو گرفت و میان هق دست

 دیگه...دیگه خودم مراقبتم. -

اش کاشتم. دستم  پیشانی های ای روی چین و چروکخم شدم و بوسه 

 اش حلقه کردم و آرام آرام به سمت خونه قدم برداشتمرو دور شانه

 زیر لب نجوا کردم:

خوای منم گریه می ؛هاگیره ام میتو اینطوری گریه کنی منم گریه -

 کنم؟ 

هاش کشید و دوباره دلم برای این هاش رو زیر چشمسریع دست 

 مظلومیت ضعف رفت. 

 دخترم از این به بعد فقط خوشی باید تو زندگی مون باشه. نه  -

آقاجون توی سالن پذیرایی نشسته بود. همگی به   ، وارد خونه شدیم

با دیدن  و نشسته بود آقاجون روی مبل تک نفره  سمت پذیرایی رفتیم.

نگاهم که با چشمان خاکستری اش تالقی کرد مکث  . تر نشستما صاف 

موشکافانه منتظر حسی ؛ و از نظر گذروندمز به جز صورتش رجکردم. 

 اندازه. بودم که با دیدن من روی صورتش سایه می 
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اش  ام کرد. نگاه خوشبختانه اثری از سردی نگاهی نبود که اون شب آزرده

هاش رو از هم باز کرد و با صدای بین من و دنیا در گردش بود. دست

 گرفته ای ما رو به آغوشش دعوت کرد .

 ن!دخترای م -

کردم انقدر از این رو با تردید به سمتش قدم برداشتم. حقیقتا فکر نمی 

بر خالف من دنیا سر جاش ایستاده بود و  . به اون رو شده باشه

کنار مبل آقاجون  های مامان جون توی دستش قفل شده بودن.دست

دونم چرا اما تنها آغوشی  روی دو زانو نشستم و با بغض بغلش کردم. نمی 

های گرمش رو آقاجون دست  زدم زیر گریه. بغضم سر باز کنه.بود که 

 خواست. کشید و مدام ازم معذرت میروی موهام می

دخترم من بهت بد کردم خطای پدرت رو پای تو گذاشتم یادم رفته -

 . دختر منی .بود تو یادگار کتایون منی

بودم فشرد اما از طرفی هم خوشحال  ها قلبم رو می شنیدن این حرف

اما اینکه گفت گناهم   ؛خوشحال از اینکه دوباره آقاجون مثل قبل شده

ای از ذهنم حک شد. هرچی که بود مربوط به  رو پای من نوشته گوشه 
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 . وردمآگذشته میشد و من باید ازش سر در می

*** 

ای  ی وسط اتاق ولو کردم. به کناف نسکافهخودم رو روی تخت دو نفره  

ی سفید رنگ تخت رو ملحفه ، شدم. خیلی خسته بودمرنگ سقف خیره 

ومد.  انمیدونم چرا از این اتاق جدید انقدر بدم می  دور خودم پیچیدم.

همه چیزش ساده چیده   آخرین اتاق توی راهرو با دیزاین سفید و کرم.

تخت سفید با تاج بزرگ  .زد که اتاق مهمانهشده بود و قشنگ داد می

ساده کرمی رنگ و در نهایت میز آرایش و صدفی شکل، کاغذ دیواری 

تنها دلخوشی همین در   کمد تنها اسباب موجود توی اتاق بودند.

ای بزرگ تراس بود که به جای دیوار جلوی تخت قرار داشت و شیشه 

 . گرفتتصویر آسمان رو قاب می 

رو نداشتم اما با   می شستن میکاپ صورتسر جام غلت زدم. اصال حوصله

اتاق   بر رخوت تنم غلبه کردم و از جام بلند شدم. یک تصمیم آنی

سرویس بهداشتی نداشت برای همین ازش خارج شدم و راهی اتاق دنیا  

چند تقه به در زدم. با شنیدن اجازه  شدم که قبال به من داده شده بود.

دنیا با   ورود دستگیره فلزی در رو آروم پایین کشیدم و وارد اتاق شدم.
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هم برهم و مسواک توی دهنش وسط اتاق ایستاده   پیژامه و موهای در

 لبخند محوی به روش پاشیدم در رو بستم .  بود.

 میشه از سرویس بهداشتی استفاده کنم؟ -

کشید سرش رو بال پایین  زمان که مسواک رو روی دندان هاش می هم

وارد سرویس بهداشتی کوچک اتاقش شدم که کاشی و   کرد.

دیوار های اتاقش یعنی بنفش بود و سینک چینی  هاش به رنگ سرامیک

بعد از شستن دست و  سفید با کمد کوچک زیرش شیک ترش کرده بود.

 صورتم از سرویس بهداشتی خارج شدم. 

به کنجکاوی نگاهی به    به دنبال من دنیا وارد سرویس شد و در رو بست.

شد که  ی اتاق جلب ام به کارتن بزرگ گوشهاطراف اتاق انداختم و توجه

در  های نقاشی که سابقا به دیوار اتاق آویزان بودن.توش پر بود از قاب

باز شد و دنیا از سرویس بیرون اومد. به سمتش برگشتم و به کارتن  

 اشاره کردم. 

 خوای بیندازی دور؟ اینا رو می -

 حینی که روتختی تختش رو کنار میزد گفت: 
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 مونه. خوام هیچی از گذشته اینجا باقی بآره نمی  -

 زیر پتوش خزید و بر اندازم کردم.

 حیفه به خدا این تابلوها خیلی خوشگلن!  -

 خب اگه دوسشون داری ببر اتاق خودت آویزون کن.  -

 جدی؟  -

 راستی وقت داری یکم حرف بزنیم؟  اوهوم. -

 بدون مکث گفتم:

 . اش خوابم گرفت به دل نگیر هم وسط آره ولی خسته  -

 تخت کمی جمع و جورتر کرد و گفت: خندید و خودش رو روی 

 اشکال نداره بیا دراز بکش.  -

چند قدم فاصله تخت رو طی کردم و پتو رو کنار زدم. کنارش دراز 

نگاه هر    کشیدم. کوسن روی تخت رو برداشتم و به آغوش کشیدم.

دومون به سقف سفید رنگ اتاق بود  نفس عمیقی کشیدم و زمزمه وار  

 پرسیدم: 
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 چه حسی داری؟  -

بینه باورم نمیشه برگشتم. برگشتم  حس کسی که انگار داره خواب می  -

و با پدربزرگ مادر بزرگمم آشنا شدم! دیدی آقاجون چقدر شبیه  

 . آتیالس

 ذوق زده از این کشف مشترک گفتم: 

 آره لمصب خیلی شبیهِ!  -

 تو چه حسی داری؟  -

 کمی مکث کردم.

م. حس اینکه توی امنیتم.  یه حس خوب! حس اینکه خانواده دار اممم. -

 هام.البته اگه زندگی مثل همیشه گند نزنه به داشته 

سر جاش غلت زد و به سمتم چرخید. دستش رو تکیه گاه سرش کرد. با  

 تن صدای پایینی پرسید: 

 ی بابات چیه؟! خیلی کنجکاو شدم بدونم.قضیه  -

 بازدمم رو بیرون فرستادم. 
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نیست. تقریبا یک و نیم، دو سال پیش  قضیه ی بابام خیلی پیچیده  -

بابام من رو اینجا ول کرد و رفت. گویا یه مقدار قرض و قوله هم داشت و  

پا از برای همین خونه و ماشین و خالصه همه چی رو ازم گرفتن و با تی

یه کوله داشتم که توش پر بود از لباس و یه  .خونه پرت شدم بیرون

تم پیش مامان پری اینا شش ماهی با  تاپ و یه گوشی. بعدشم که رفلپ

 اونها بود و بعدشم که دایی اومد. همین. 

کرد. چشم هام رو گوش میسرم رو به طرفش برگردوندم. با دقت حرف

 ریز کرد و پرسید:

 چرا پدرت ترکت کرده؟ -

 بیشعور یکم به فکر ناراحتی منم باش دیگه.  -

 خوام بدونم! خب می  -

سمیرا  ت.گرانقدرش سمیرا خانم از ایران رفهیچ با دوست دختر   -

 نامزد آتیال! 

 با چشمان گرد شده نگاهم کرد.

 دروغ میگی! جدا؟  -
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 .امدروغم چیه؟ معلومه که جدی  -

 اش کشید. موشکافانه دستی به چانه 

گفتما این جهان بهم تذکر داد راجب سمیرا چیزی نپرسن پس جریان   -

 این بوده. 

 ش کردم. تفاوت تر از قبل نگاه بی 

 ؛ها برای من تکراری شده من دنبال جواب  یه سوالموال این داستان -

 . اونم اینه که بابام چیکار کرده

 بخشیش؟ برگرده می  -

فکر نکن حتی دلم باز بشه نگاهش   ؛پرسی سوالی سخت سخت می  -

 . کنم

تا خواستم نطقم رو شروع کنم صدای نفس های بلند و عمیق دنیا  

خوابش برده بود و صورتش معصوم تر از همیشه  ب کرد.ام رو جلتوجه

لبخندی زدم دخوره دیوونه هنوز گرم نشده بودیم چرا خوابش  شده بود.

 برد؟

از تخت پایین اومدم چراغ خواب رو پا تختی کنار میز رو روشن کردم.  
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ها رو خاموش کردم و راهی اتاق موقع بیرون رفتن از اتاقش تمام چراغ

  رفتم تا مبادا کسی رو بیدار کنم.پاورچی پاورچین راه می  خودم شدم.

در اتاقم رو باز کردم و با دیدن جهان که درست رو به روی د ایستاده 

م. جیغی که صداش تو کل راهرو پیچید. جهان دبود ناخواسته جیغ کشی

  که شوکه شده بود زود دستم رو گرفت و کشید توی اتاق و در رو بست.

ی بازوش  مشتی حواله و نگاه شیطنت بار جلوم ایستاد. اومد و با لبخند

 کردم.

 کنی ترسیدم! یچرا اینطوری م  -

ترسی. در ضمن)دستش رو جلوی من چه میدونستم اینطوری می -

 و چرا درآوردی؟ ر این صورتم گرفت که انگشترم توش بود(

 انگشتر رو از توی دستش برداشتم و انگشتم کردم: 

 نا ببینن. که زشته دایی ایچون -

 بابام خبر داره خانم جان! بنداز انگشترت رو دیگه نبینم درش بیاری. -

 اوکی؟ 

 اوکی. -
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ی تخت نشست. دستش رو از دو طرف پشت بدنش  رفت و گوشه 

 گذاشت و براندازم کرد.

 لب هام رو جمع کردم و گفتم: 

 خوای بری بیرون؟نمی  -

 ابروهاش رو بال  پایین کرد: 

 نوچ.  -

 نگاهش کردم:پوکر 

 . خوای تو اتاق من بخوابییعنی چی نوچ؟ لبد می  -

 . من راضی تو راضی گور بابای ناراضی ؟ایرادش چیه خب-

 چند قدم جلوتر رفتم و جلوش ایستادم.

خیلی دوست داشتم   .امبه جان تو نباشه به جان خودم خیلی خسته -

 . الن باهات کلکل کنم ولی نه حسش هست نه حالش

 رو گرفت و با مالیمت نگاهم کرد: هام دست

 . خواستم راجب یه موضوعی حرف بزنیمفقط می  -
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 ابروهام چین ظریفی برداشتن. 

 چه چیزی؟  -

 . راستش من میخوام هر چه زودتر نامزدیمون رسمی بشه -

 .زوده جهان -

 . نه اصال -

 کنی آخه؟چرا عجله می -

جاش برگشته  چرا نکنم؟! الن که همه چی خوب شده همه چی سر  -

اصال یه ماه   چرا خوشبختیم رو تکمیل نکنم؟ من و تو مال همیم آوید.

 . اونم به خاطر گل روی تو

 لبخند زدم و معنا دار نگاهش کردم.

 کنی آخه؟ چرا انقدر عجله می .عزیزم ما بچه نیستیم  -

 نفسش رو بیرون فوت کرد.

واد عید راستش میخوام تا عید همه چیز تموم بشه. چون بابا میخ -

 اقامت بگیریم و یه مدت از ایران بریم.
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 متعجب نگاهش کردم:

 چرا؟!  -

 نمیدونم.  -

 اخم کردم:

 کنی؟ باز داری پنهون کاری می .خوام بدونمجهان دلیل رو می  -

دلیلش رو خودمم نمیدونم اما حدسم اینه به خاطر   .معلومه که نه -

 دنیاس. 

 آهان. راستی میتونم یه سوالی بپرسم؟  -

 معلومه که آره.  -

 بابام چیکار کرده؟ -

 مکث کرد. 

 نمیدونم.  -

 سریع گفتم: 

 میدونی ولی نمیخوای بگی.  -
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 آوید... -

م نپرسیدم فقط میخوام بدونم  هجهان من بچه نیستم سوال خاصی  -

رسه بگی دردسر درست من که دستم بهش نمی  . بابام چیکار کرده

 . کنم. فقط میخوام بدونممی 

دیدم. دستم  اش می هاندکی سر جاش جا به جا شد. تردید رو توی چشم

ام بود بهش خیره هرو روی دستش گذاشتم و با خواهشی که تو چشم

 شدم. 

 لطفا بگو!  -

 لحن مظلومم هم کارساز نبود. 

 خواد بدونی برو از بابا بپرس.دلت می اگه خیلی  -

 خب وقتی تو هستی چه نیاز به پرسیدن از دایی دارم؟  -

 نگاه معنادارش رو بهم دوخت. 

 تا حال دیدی حرف کسی رو بهت بزنم؟!  -

 بادم خالی شد. پشت چشمی براش نازک کردم و با عصبانیت گفتم: 
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 . نگو اصال نخواستیم  -

کسری از ثانیه آغوشش رو حصار   رام انداخت و دشانه اش رو دور ه دست

 با خنده گفت:  تنم کرد.

 . کنه دخترِ منببین چه زودم قهر می  -

 خودم رو براش لوس کردم.

 .کنی دیگهو اذیت می ر  خب چون دختر گل و قشنگت  -

ریخت  دستش ل به لی موهام فرو رفت و همانطور که به همشون می

 گفت: 

بهت میگم جانان اما تو جانِ منی، مگه آدم به جان  . من غلط بکنم -

 رسونه؟خودش اذیت و آزار می

قلبم از شنیدن این کلمات و جمالت به وجد میومد و جالب اینجا بود 

.  چسبید و هیچ جوابی برای این جمالت نداشتمزبانم به کام دهانم می 

ش.  هام رو باز کردم و به آغوش کشیدم کمی به سمتش پیچیدم و دست 

 در گوشش نجوا کردم:

هات داری روز به روز  با این کارات و با این حرفات حتی صدای خنده  -
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خیلی دوستت دارم بیشتر از دیروز و کمتر از  کنی.ام میبیشتر دیوونه

 فردا.

*** 

 یک ، دو ، سه! -

انگشتم رو برای بار هزارم روی صفحه گوشی زدم و هزارمین عکس رو 

گرفتم. ژستش رو عوض کرد و دوباره منتظر نگاهم کرد. نفس  هم از دنیا 

 کالفه ام رو بیرون فوت کردم و کفری نگاهش کردم.

 خوای؟ این همه عکس گرفتم هنوزم می  .بس کن تو رو به اون جدت -

های باغ بزرگی که اش رو از درخت بزرگی که مثل تمام درختتکیه

با قدم  داده بود جدا کرد. های زرد و نارنجی زینتتوش بودیم، با برگ

های ریز و پی در پی خودش رو بهم رسوند و گوشی رو از دستم کشید.  

 در حالی که انگشتش تند تند روی صفحه بال پایین میشد گفت: 

ام میخوام همه بدونن زنده .امخوام یه عالمه عکس بذارم توی پیجمی  -

 برگشتم حسودا کور بشن! 

 وم رو بال فرستادم. چشم ریز کردم و یک تای ابر 
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 .کسی ندونه میگه آنجلینا جولیِ  -

ام رو بال انداختم و سرش رو بال کشید و پوکرفیس نگاهم کرد. شانه 

 گفتم: 

 چیه؟! -

 زنی تو ذوقم آخه!چرا می -

ی خودم پشیمون شدم. پوفی ش مظلوم شد که از گفته اچنان قیافه 

 کردم و گوشی رو از دستش بیرون کشیدم. 

 .تا عکس دیگه ام بگیرم ازت دجهنم و ضرر برو بشین چن -

رفت تا ژست بگیره که صدای جهان از . وشحالی چشماش برق زدخبا 

 . ی نجات منی کمی دورتر شنیده شد و مثل همیشه شد فرشته فاصله

 .دخترا بیاین ناهار -

با خوشحالی دکمه بغل گوشی رو زدم و صفحه رو خاموش کردم. به 

که وسط باغ قرار داشت و همگی اونجا جمع شده بودند  سمت آلچیقی

 پا تند کرد. 
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 دنیا خودش رو بهم رسوند و با خنده گفت: 

 . ببین چه میگ میگ شده برا من -

ی این کارا رو ندارم. سه چهار سالی عمرم رو با اینا به خدا من حوصله -

 .ام بودتلف کردم بس

خیلی  .یزی نگفتیجدی تو هیچ وقت راجب زندگی قبلیت بهم چ -

 دوست دارم بدونم. 

 پوزخندی زدم:

ی از عرش به فرش رسیده که میگن دقیقا برای منه. یه شبه  جمله -

 بهشتم زیر و رو شد. 

 مثل زندگی من!  -

اوهوم البته برا من دو بار اتفاق افتاده با اینکه میگن تا سه نشه بازی   -

 نباشه. نشه ولی امیدوارم دیگه سومی در کار 

 ی آرامی روی بازوم فرود آورد:خندید و ضربه 

کنی؟ از این به بعد دیگه زندگی خدا نکنه دیوونه این فکرا چیه می  -
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 مال ماست. 

واقعا قرار بود از این به بعد زندگی برای ما باشه؟ نمیدونم چرا اما ته دلم 

ت هام من رو نسبت به اتفاقاحس دلشوره داشتم انگار همه ی بد بیاری 

به آلچیق رسیدیم. آتیال و جهان در حال   خوب بدبین کرده بودن.

پختن کباب بودن و دایی و آقاجون هم مشغول بازی شطرنج. مامان 

.  جون هم مشغول چیدن سفره روی میزی که وسط آلچیق قرار داشت

ی آلچیق بزرگ که مربعی شکل بود و دورش  روی صندلی کناره

 من رو دوباره یاد پاشا انداخت.   دیدن شطرنج  ای نشستیم.شیشه 

 به سمت دنیا متمایل شدم و با تن صدای پایینی پرسیدم: 

 راستی از پاشا چه خبر؟  -

لبخند روی لبش ماسید. موهاش رو پشت گوش هدایت کرد. کالفگی 

 سایه انداخت روی تک تک کلماتش: 

من    .خودت که میشناسیش میخ اعظم  ؛به خدا اگه خبر داشته باشم  -

 . کنهونم چرا بهم توجه نمینمید

 با تعجب نگاهش کردم.
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 مگه تو رابطه نیستین؟!  -

بینی  یهو می ،ولی پاشا خیلی خیلی سرد و بی روحِ ؛ معلومه که هستیم -

شم کنه ولی یه مدت کال غیبش میزنه بهانه مهربون شده و توجه می

 . شده کار 

 . خب خودت میدونی که اون کارش حساسِ یکم کوتاه بیا -

 ا با من حرف بزنه؟! هبابا یعنی تو کل روز یه نیم ساعت وقت نداره شب -

 از طرفی توام حق داری. . چی بگم وال  -

 هاش رو پر از هوا کرد و بیرون فرستاد. لپ

 ی شما در چه حالیه؟راستی رابطه  -

بدون اینکه حواسم باشه سرم رو به سمت جهان آتیال که سر منقل  

شه تبدیل به اولین چیزی بود که با شنیدن نام  بودند گرفتم. لبخند همی

 داد.جهان به صورتم رنگ می 

 لبم رو با زبان تر کردم و گفتم: 

فهمم عالی! جهان انقدر خوبه که کنارش هر لحظه بیشتر و بیشتر می  -
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اش قلبم رو هکه خوشبختی دوباره به زندگیم برگشته. توجه کردن

 . هلرزونه. نباشه میخوام دنیایی نباشمی 

زود به خودم اومدم و  حواسم نبود که با هر حرفم دنیا چقدر پکر میشد. 

با شرمندگی . ش دادم. حدسم درست بودغنگاه ام رو به صورتش دم

 دستم رو روی دستش گذاشتم و زیر لب گفتم: 

 . ببخشید دنیا  -

 کرد.نگاه کودکانه و با نمکش دلم رو آب می

گرفت. ببین  از این جهان یاد میخوش به حالت! کاش پاشا ام یه ذره  -

 تو رو خدا النم زل زده به تو! 

رد نگاهش رو زدم. جهان بیرون آلچیق کنار آتیال ایستاده بود و مسیر 

لبخندم گشادتر شد. دوست داشتم همون لحظه برم   نگاهش روی ما بود.

 . و محکم بغلش کنم

 بابا میخواد براتون جشن نامزدی بگیره.  -

ش و متعجب و با چشمانی گزد شده نگاهش کردم که  تیز پیچیدم سمت 

 ادامه داد:
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 جهانم راضیِ اما انگار تو راضی نیستی.  -

 خودم رو جمع و جورتر کردم. 

کنم  نه من که از خدامِ که شرعا و قانونا پیشش باشم اما فقط فکر می  -

که کمی زودِ. من و جهان همیشه توی شرایط تنش زا کنار هم بودیم 

خوام یه مدتی هم توی جو آروم و با خیالی راحت رابطه مون رو می 

 بگذرونیم تا ببینیم خدا چی میخواد.

دیس بزرگ توی   هامون رو نصفه گذاشت.اومدن جهان و آتیال حرف

همگی دور  ها رو توش چیده بودند روی میز گذاشتن.دستشون که کباب

بود و آتیال جهان سمت چپ و دنیا سمت راستم نشسته  میز نشستیم. 

دایی و مامان جون هم رو به روی ما و طبق معمول   هم کنار دنیا.

بعد از ناهار دوباره بساط شطرنج آقاجون و دایی  آقاجون سر میز بود.

من و دنیا به همراه مامان جون شروع کردیم به جمع کردن  پهن شد.

 سفره. 

د رنگی  های سرامیکی سفیام رو جلب کرد. بشقابی گوشیم توجهویبره

رو که روی هم چیده بود توی یک دستم گرفتم و گوشیم رو به زحمت 

با دیدن اسم سالوادور چنی ظرفی    از جیب کاپشن چرمم بیرون کشیدم.
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ام روی جهان خزید که کنار دایی نشسته بود هبین دو ابروم افتاد. چشم

کرد. پیام  کرد. با ایما پرسیدم چیه؟ به گوشیم اشاره ام میو داشت نگاه 

 رو باز کردم و خوندمش. 

 کارت تموم شد بیا بریم تو باغ قدم بزنیم.  -

خیلی دوست داشتم اما قطعا با حضور دایی و بقیه نمیشد برای همین   

 سریع تایپ کردم:

 کشم. نمیشه. خجالت می  -

 ها رو بردارم بازم پیام اومد. تا خواستم  بشقاب ارسالش کردم. 

  ت داره؟از چی؟ قدم زدن خجال -

ای هی مرموزی چشمدر حال خواندن پیام بودم که دنیا اومد و با خنده 

ها رو سبزش رو بین من و جهان حرکت داد. در حالی که بشقاب 

 داشت زیر لب طوری که خودم بشنوم گفت: برمی 

 مون گرفت بابا! عوق؛ کفترای عاشق رو ببین تو رو خدا -

نکه بتونم جوابش رو بدم زود  خندیدم و بهش چشم غره رفتم قبل از ای

پوفی کردم و رفتم روی   ها رو توی سبد گذاشت.رفت بیرون و بشقاب
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صندلی کناره دیوار که رو به روی جهان بود نشستم. در جواب پیامش  

 تایپ کردم:

 خب زشته دیگه این همه آدم اینجا نشستن من و تو بریم بیرون؟! -

 در کسری از ثانیه جواب اومد:

خواد باهات حرف بزنم! الن چیکار کنم باید شما الن دلم می خب من  -

 را بِرُبایم؟

 لبم رو به دندان گرفتم تا نخندم! 

 بِرُبا!  -

 تخس خندید.

شیطونه میگه همین الن به بابا بگم تا به آقاجون بگه جریان چیه  -

 خالص شیم! 

نشون ام گرد شدند سرم رو بال گرفتم و با ایما شاره براش خط و هچشم

ام کرد. با سر انگشت ضربه ی کوتاهی به شانه  شیطنت بار نگاه   کشیدم.

دقتم برای لب خوانی بی فایده   ی دایی زد و چیزی در گوشش گفت.
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 بود و حرفش هر چی که بو باعث شد دایی با لبخند نگاهم کنه. 

ی چشم از من گرفت و به صفحه یآشوب شیرینی توی دلم نشست. دای

   ی رو حرکت داد. با لحن با نمکی به آقاجون گفت: ره مه و شطرنج دوخت

ی یه امر خب حاج احمد حال که دور همیم وقتشِ که با اجازت واسه -

 خیری قدم پیش بذارم. 

الن دیگه   دست آقاجون روی صفحه خشک موند و دایی رو نگاه کرد.

نمیدونم چه  همگی توی آلچیق بودند. مامان جون کنارم جا خوش کرد.

رسی بود که به جونم افتاده بود اما نمیتونم منکر شیرینی و لذتش  است

 بشم! هیجان زده خیره شده بودم به دایی و آقاجون!

 تر نشست. آقا جون دستی به ریش سفیدش کشید و کمی صاف

 انشاهلل که خیرِ .  -

 ای صداش رو صاف کرد . دایی با تک سرفه

 میخوام دختر گلم آوید رو ازت خواستگاری کنم.   .حتما که خیرِ -

آب دهانم رو فرو فرستادم. سرم رو پایین انداختم. غیرقابل باور بود اما  
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 .کردمکشیدم و گر گرفتگی صورتم رو حس می انگار واقعا خجالت می 

 . با جمله بعدی آقاجون متعجب سرم رو بال کشیدم

 یدم برام مهمِ. البته که آتیال پسر خودمونِ اما نظر آو -

با تعجب به جهان که دست کمی از من تداشت نگاه کردم. آتیال  

 معترضانه گفت: 

 خوایم!من نه آقاجون برا این خنگول می -

لبم رو  ؛م گرفتاه جهان طوری کفری به سمت آتیال پیچید که خند

 . گزیدم تا صدای خندم بلند نشه

 خندید گفت: آقاجون که خودشم می 

خب مرتضی میدونی هر کاری رسم و رسومات خودش    بله آقا جهان! -

 انشاهلل کی میاین خواستگاری؟  ،رو داره

هام رو جمع کردم. خواستگاری؟ بقیه هم متعجب بودن. آقا جون لب

 ادامه داد:

 ؟! نکنه انتظار داری توی همین آلچیق دخترم رو بهتون بدم -
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 تر نشست و با لبخند محوی گفت: دایی صاف

 ه! انشاهلل فردا شب مراسم خواستگاری رو انجام میدیم! البته که ن -

تو دلم شور و غوغا بود . گرمای دست مامان جون توی دست های سردم 

 ام زد و در گوشم گفت: ای کنار شقیقه اندکی آروم ترم کرد. بوسه 

 قربون تو برم من مادر کاش کتایونمم زنده بود.  -

ی استخوانی  پاشید. سرم رو روی شانهلبخند محزونی روی صورتم رنگ 

 اش گذاشتم و نجوا کردم:

 مطمئنم مامان پیشمونِ. -

*** 

تر وایسادم و صورتم رو عقب . سواس رژ لب قرمزم رو پررنگ تر کردموبا 

  آرایش طبیعی و مالیمی صورتم رو پوشونده بود.،  از نظر گذروندم

که بلندی دامنش  پیراهن بلند و چین دار مشکی و قرمزی پوشیده بودم 

موهام رو که بلندی شون تا شانه ام بود رو از بغل  تا نصف ساق پام بود.

 بافت زده بودم و گیره پاپیونی سفیدی روش زده بودم.

صندل روفرشی مشکی رنگم که روش مروارید سفید رنگ بود رو 
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ی  پوشیدم. به نظر خودم که همه چیز اوکی بود. برای بار هزارم صفحه

از  روشن کردم و ساعت رو نگاه کردم. هنوز ساعت هشت بود.گوشیم رو 

ی قبلی آقا جون بودیم و به خواسته ی اتاق خارج شدم. توی خونه

  ،به سمت آشپزخونه رفتم  خودش، باید خواستگاری اینجا انجام میشد.

توی ورودی   مامان جون مشغول چک کردن وسایل پذیرایی بود.

شد سرش رو بال گرفت. نگاه ام کرد آشپزخونه ایستادم. متوجه حضورم 

 زیر لب ذکری گفت. 

 ماشاهلل هزار ماشاهلل مثل یه تیکه ماه شدی دخترم. -

 تر شد. لبخندم پررنگ 

 مرسی دورت بگردم. -

در همین حین صدای آقاجون از پشت سرم اومد و باعث شد به سمتش  

 برگردم.

 ماشاهلل دختر قشنگم.  -

دیدم. خودم رو پشت ویلچرش رسوندم و  برق اشک رو توی چشماش می

نشست هدایتش  ای که همیشه میدر حالی که به سمت مبل تک نفره
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 کردم گفتم: می 

اگه تو نبودی حتی تو  ؛ فدای تو بشم من آقاجون مرسی که هستی -

 ی کَس و کار من شمایین. دیدم. همهخوابمم همچین شبی رو نمی 

تونه ندیده  نش رو که نمی تو دختر منی آوید جان آدم گوشت و خو -

خوام من رو به خاطر اون شبی که مانع رفتنت نشدم  بگیره. فقط ازت می 

 ببخشی دخترم. حاللم کن نتونستم مراقبت باشم. 

 معترضانه گفتم: 

عه آقاجون این حرفا چیه؟! وقتی خودم انقدر احمق بودم که خودم رو -

کنم  واهش می ور تقصیر شما چیه؟ خجای ناهدرست انداختم وسط آدم

 دیگه از این حرفا نزن. 

 انشاهلل که بعد از این دیگه عاقبت به خیر بشی دخترم. -

کمکش کردم تا روی مبل  کرد.همین دعای خیرش دلم رو قرص می 

خواستم به آشپزخونه برم که صدای  بشینه و ویلچر رو کنارش گذاشتم.

جون در آیفون توی خونه پیچید. سریع ساعت رو نگاه کردم. مامان 

 رفت غرولند کرد: حالی که به سمت آیفون می 
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 ببین تو رو خدا مثال گفتم ساعت نه بیان! این مرتضی همیشه عجولِ. -

نفس عمیقی کشیدم و بازدمم رو بیرون فرستادم. وای خدا الن باید 

 چیکار کنم؟! 

 دخترم برو پیشوازشون. -

دایی، آتیال، دنیا   راهنمایی آقاجون باعث شد خودم رو به ورودی برسونم.

ام  دنیا با دیدنم لبخند گشادی زد و چشمکی حواله و جهان اومده بودند.

نگاهم رو از دنیا گرفتم و متمرکز جهان کردم که کت و شلوار   کرد.

مشکی خوش دوختی رو با پیراهن سفید رنگی پوشیده بود. دسته گل  

 بزرگ رز قرمز رو در دست داشت. 

به دنبالش آتیال، بعد دنیا اومد و جعبه    اول دایی وارد خونه شد و

 شیرینی رو به سمتم گرفت. 

 بفرما عروس آینده!  -

کنار رفت و جهان اومد و رو به   خندیدم و جعبه رو از دستش گرفتم.

سرم رو بال گرفتم و خیره شدم به صورت سه تیغ شده اش  روم ایستاد.

 و مدل مویی که کالسیک حالت گرفته بود. 
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 با دو دست به سمتم گرفت: دسته گل رو 

 بفرما دلبر.  -

دیگه روی این کلمه ضعف پیدا کرده بودم. با هر بار شنیدنش قند   !دلبر

دسته گل رو با دست آزادم گرفتم و زیرلب تشکر  توی دلم آب میشد.

همگی به سمت پذیرایی رفتن. در رو بستم و آخرین نفر وارد  کردم.

 پذیرایی شدم.

ته بود و مامان جون هم روی صندلی کنار  دایی کنار آقاجون نشس

آتیال و جهان روی مبل سه نفره رو به روی ورودی و دنیا هم   آقاجون.

دنیا با دیدنم سرش رو بال گرفت و با چشم به مبل   روی مبل تک نفره.

خالی کنارش اشاره کرد. سرم رو به معنی باشه تکان دادم. دسته گل و 

یز گذاشتم. ظرف میوه و شیرینی رو شیرینی رو توی آشپزخونه، روی م

 روی میز چیدم. 

کنار کتری ایستاده بودم  آقاجون و دایی مرتضی مشغول صحبت بودند.

تا چایی دم بگیره و همزمان هم شش دانگ حواسم به صدای دایی بود 

انقدر حواسم پرت بود که حتی متوجه نشدم دنیا   ومد.اکه از پذیرایی می
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 کنارم ایستاده. 

 ی تموم شدا! آب کتر -

هین بلندی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم. ریز خندید و با  

 لودگی گفت: 

 اوخی ترسیدی عروس خانم؟ -

 ای گفتم: ی کنترل شدهحق به جانب نگاهش کردم و با خنده 

 زهرمار! خب حواسم نبود.  -

 تابی به گردنش داد و گوشیش رو در آورد.

 .بگیریم میخوام بفرستم برای پاشاباشه حال بیا یه سلفی   -

 تر برد .  خودش رو بهم چسبوند و گوشی رو بال 

 یک ، دو، سه! -

عکس گرفت و با ذوق گوشی رو پایین آورد زل زد بهش. تازه فهمیدم 

البته با این   ؛که دنیا هم مثل من عاشق عکس گرفتن از خودش بود

هام عوض تفاوت که من تو این مدت انقدر درگیر بودم که تماما اخالق
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 سینی رو توی دستم گرفتم. و چایی رو توی فنجان ها ریختم شده بودن.

 بریم دیگه دنیا زشته.  -

همونطور که مشغول گوشیش بود و معلوم بود داره چیزی تایپ میکنه  

. سینی چایی رو اول جلوی  از آشپزخانه خارج شدیم باشه ای گفت.

 بزرگترها گرفتم و در آخر به جهان و دنیا که کنار هم نشسته بودن.

 جهان با مکث و لبخند نگاه ام کرد . فنجان رو برداشت و زیر لب گفت: 

 .دلبر من امشب چه کرده -

 دنیا هم ادامه داد:

 .بعضیا رو هوایی کرده دل -

کنار مبل دنیا نشستم . امون   لب گزیدم تا نخندم. روی مبل تک نفره ،

 نداد و به سمتم مایل شد و در گوشم پچ زد: 

 رمز موفقییت رو به منم بگو سر این پاشا پیاده کنم شاید فرجی شد.  -

 متقابال در گوشش گفتم: 

خدا شاهدِ خودمم نمیدونم چی شد که الن وسط مجلس خواستگاری  -
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 نشستم. 

همه فقط آتیال بود که معلوم ریز خندید. چشم دور سالن گردوندم بین 

 بود داره از کالفگی خفه میشه!  

بالخره بعد از چند لحظه با پا در میانی و چشم ابروی مامان جون به 

تر نشست و دایی، بحث در مورد اخبار روز تموم شد و دایی کمی صاف 

 گفت: 

مون  خانمخوایم آوید مون اینِ که میخب پدر جان، غرض از مزاحمت -

 رو برای پسرم جهان خواستگاری کنم. 

به آقاجون چشم دوخته بودم.  ؛هام رو توی هم گره کرده بودمدست

رقصید. آقا جون با جدیت هنوز اون استرس شیرین توی وجودم می

 گفت: 

)چشمانش روی   اگه اجازه بدی چند کلمه با پسرمون حرف دارم. -

 یه؟ی جدی جهان نشست( پسرم تو شغلت چچهره

 همه با تعجب به هم نگاه کردیم. جهان کمی روی مبل جابه جا شد. 

من مهندس عمرانم و کمی هم توی کار خرید و فروش سهام فعالیت   -
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 دارم. 

 پس کار داری. خونه و ماشین چی؟ -

ماشین بله خونه نه. با اجازتون هر جا که آوید صالح بدونه از همونجا  -

 گیریم. خونه می 

آوید یادگار دختر منِ. یک بار با اشتباهم طعم از   ببین پسر جون -

دست دادنش رو چشیدم و برام مثل زهر بود. الن دیگه مثل جفت  

خوام از این به بعد توی زندگیش سختی  دیگه نمی  ؛ام مراقبشمهچشم

 ببینه. قول میدی خوشبختش کنی؟

ام نشست. با کمی مکث  سیلهی چشمان جهان روی صورت هیجان زده

 زد و جواب داد:  لبخند

 ذارم نگران نباشین. تا هستم براش کم نمی  -

ی مامان  فرما شد. سکوتی که با جملهچند لحظه سکوت توی جمع حکم

 جون شکست. 

 ها برن تو اتاق یکم باهم حرف بزنن. خب پس اگه موافقین بچه -
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 بعد رو کرد به من و با اشاره زد که بلند شم. 

همزمان با من جهان هم بلند شد و به سمت اتاق من  از جام بلند شدم. 

در رو باز کردم و کنار رفتم تا رد بشه. ولی قبل اینکه تعارف کنم   رفتیم.

 گفت: 

 اول شما بفرما . -

قبل از اینکه  مطیع حرفش وارد اتاق شدم پشت سرم اومد و در رو بست.

. هاش رو دور کمرم حلقه کرددست ؛به سمتش بپیچم پشت سرم ایستاد

سرش رو روی شانه ام گذاشت... این حرکت ناگهانیش اول شوکه ام کرد 

 و باعث شد سر جام خشک بشم.

 در گوشم نجوا کرد:

 امشب خیلی خوشگل شدی.  -

 هام رو با زبان تر کردم و با تن صدای پایینی گفتم: لب

 تو ام امشب خیلی جذاب شدی. -

 تو پرِی نازِ منی.  ای مثل تو میشدم یا نه؟ی فرشتهرازنده بالخره باید ب -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1022 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

تپش قلبم اوج گرفته بود. چند نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط 

 باشم. 

 توام سالوادورِ جذاب منی. خیلی دوستت دارم.  -

تر کردم. به هاش گذاشتم و حصار دور رو شل دستم رو روی دست 

 چپ صورتش نشست.  سمتش برگشتم. دستم نوازش وار روی سمت

هیج ؛ وقت ترکم نکنی. هیچ وقت نری قول بده جهان! قول بده هیچ -

 .وقت مثل بابام نشی

 ام کرد. دستش رو بال آورد و روی دستم گذاشت. عمیق نگاه 

تونم از جانم جدا بشم؟ میخوام هر تو جان و جانان منی چطور می -

ت قدم به قدم  بینی دلت قرص باشه که همیشه یکی هسوقت من رو می 

 باهات جلو بره تو مشکالت پشتت باشه نذاره زمین بخوری.

ای عاجز بود. محبت و دوست داشتن جهان رو نسبت به  زبانم از هر کلمه 

روی  کردم.کردم و در دل هزاران بار خدا رو شکر می خودم حس می

متعجب از حرکتم با   م. موهایش را بوسیدی پا بلند شدم و پاشنه 

های خوش فرمش کم کم لبخند به لب  چشمانی درشت نگاهم کرد.
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م رو بوسید. با لبخند نگاهش کردم که زیر  خم شد و پیشانی  انحنا داد.

 لب گفت: 

 من فدای تو، به جای همه گل ها تو بخند  -

 )فریدون مشیری(

 جهان؟ -

 جان دلم. -

 یه سوالی میخوام ازت بپرسم ولی شاید برات مسخره باشه.  -

 :م ظریفی کرداخ

 تو بپرس دلبر.  -

 اس گاها برام سوالِ که چرا من رو انتخاب کردی؟ میدونم بچگانه  -

 بدون درنگ جواب داد: 

کردن. شاید باورت نشه اما چون چیزای زیادی داشتی که جذبم می  -

 همون موقع که توی کافه با اون دخترِ درگیر شدی ازت خوشم اومد!

 ؛ی دندان نمایی سرم رو پایین انداختم خنده لبخند خجولی زدم و با 
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کشیدم. دستش رو زیر چانه ام گذاشت  واقعا از کار اون روزم خجالت می

 و وادارم کرد نگاهش کنم. 

بعدم که فهمیدم بعد از رفتن پدرت سعی کردی روی پای خودت  -

زدی تا منت کسی رو نکشی بایستی و خودت رو به آب و آتیش می 

هاتم که جای خود داشتن! ماجرا وقتی  . لجبازی بیشتر خوشم اومد

یتونستم چیزی بهت  اما نم ی تر شد که فهمیدم تو ام بهم عالقه دارجالب

ای نشم چون اول  ی دنیا مجبور بودم وارد هیچ رابطهبگم. به خاطر قضیه

ای رو  کردن ب نگاه قرار میذارم و دوما جون آدم دیگههمه فکر می 

 دازم. برای همین دست نگه داشتم. نمیتونستم به خطر بن

 .پشت انگشتش گونه ام رو نوازش کرد

وقتی رفتی خیلی دلشوره داشتم از اینکه دوباره نبینمت. اما الن اگه  -

 خدا بخواد و تو بخوای تا آخر عمر قرارِ دیدنت قسمتم بشه. 

هاش ی حرفنفس عمیقم از گلو خارج شد. سعی داشتم کلمه به کلمه

ی شبی که بهترین شب زندگیم  حک کنم. لحظه به لحظه رو توی ذهنم

 بود.
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*** 

 که داری عروس میشی!  -

 به سیگار توی دستم پک زدم و با تمسخر گفتم: 

 . آره چه عروسی بشم من -

 هام بیرون کشید و کامی ازش گرفت. سیگار رو از لی انگشت 

نمیدونم  فعال که داری مزدوج میشی. چه قری بدم تو عروسیت. فقط  -

 . این جهان بدبخت چه گناهی کرده بود که عاشق تو شده

با صدایی که به خاطر سرماخوردگی اخیرم تو دماغی شده بود معترضانه  

 گفتم: 

 عه امیرحسین از این خزعبالت پیش بقیه نگیا! زشته.  -

شده بود این آوید خانم ما  سوراخ  باشه بابا باشه اصال میگم آسمون  -

 الئک جدا شد افتاد زمین خوبه؟اشتباهی از صف م

 پشت چشمی نازک کردم.

 مسخره!  -
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بیخیال به صندلی چوبی تکیه داد و فیلتر سیگار رو توی زیرسیگاری له 

 کرد.

همه ولی همه چیز به کنار خیلی خوشحالم زنده موندی. بعد از این -

 اتفاق هایی که افتاده دیگه باید حواست رو جمع کنی . 

ای چوبی، توی هم قفل کردم و خودم رو ز دایرهدو دستم رو روی می

 کمی جلوتر کشیدم. 

به خدا برای خودم مثل خواب بوده و هست! چند ماه پیش کجا بودم  -

 الن کجام.

 آره از این به بعد...  -

ی حرفش با صدای زنگ گوشیش که توی محیط خلوت کافه ادامه

شد. اش روی صفحه گوشی متمرکز هچشم پخش شد، نصفه موند.

ناخواسته توجه من هم به صفحه جلب شد که اسم حسینی روش 

 کرد. انگشتش رو روی صفحه کشید و رد تماس کرد.خودنمایی می

 سرش رو بال گرفت. متعجب گفتم: 

 بابات بود؟! اون بهت زنگ میزنه.  -
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 عصبی دستش رو لی موهاش فرو برد.

 آره یه چند وقته گیر داده بهم.  -

 چه گیری؟ -

 ازدواج!  -

 مات موندم.  

 چی؟ -

 نفسش رو بیرون فوت کرد.

 ولش کن.  -

 طلبکارانه نگاهش کردم. 

ذارم کف دست تو دستت درد نکنه واقعا! من همه چی رو میارم می  -

بابات که حتی اسمت رو هم   ولی الن حتی بهم نمیگی چی شده؟

 ورد برا چی الن گیر داده ازدواج کنی؟آنمی

 دمم نمیدونم! فعال فقط بهم میگه برم پیشش. میدونم آوید! خو ن-

 متفکرانه چشم ریز کردم و با لحن مرموزی گفتم: 
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 نکنه کار اون زیبای بیشعورِ. -

 برد گفت: هاش میپوزخندی زد و در حالی که قهوه رو به سمت لب 

ها نیست. هر چند از  این ی این حرفزن بابای عزیزم در حد و اندازه -

 ی بر میاد ولی نوچ! این بار کار اون نیست میدونم. دم بریده هر چی بگ

 دستی کرد و ادامه داد:قبل از اینکه چیزی بگم پیش 

خوام در این مورد حرف بزنیم ته توش رو در میارم ببینم چه فعال نمی -

گلی باید به سرم بگیرم. یه خبر دست اول هم دارم برات...بچه ها دارن  

 بر میگردن.

 مکث کردم. 

 کنی؟!می شوخی  -

 معلومه که نه!   -

 با ذوق سر جام جا به جا شدم. 

پس چرا به من  ،  تونستی بهم بدی وای بهترین خبری بود که می  -

 نگفتن؟! 
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 نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت. 

 تونم پیدا کنم اون بیچاره ها از کجا پیدات کنن؟ تو رو من نمی  -

 خودم رو جمع و جور تر کردم. 

 سرم اومده؟ میدونن چیا به  -

 آره فقط میدونن غیبت زده.  -

 آهان. -

 .آره -

هاش رو  هاش رو بست و فکدوباره گوشیش زنگ خورد. با حرص چشم

 بازم پدرش بود. روی هم سایید.

 این بار خیلی آنی از جاش بلند شد و گوشیش رو از روی میز برداشت. 

 مین دیگه میام.  ۵میرم ببینم باز چی میگه   -

تکان دادم. از میز فاصله گرفت و از پله های چوبی کافه پایین  سرم رو 

خیلی کنجکاو بودم برای اینکه بدونم پدرش چرا بهش پیله کرده.  رفت.

اونم پدری که هیچوقت امیر رو راحت نذاشته بود و به عبارتی دل  
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کالفه چشمی دور و اطراف کافه ای چرخوندم  خوشی از هم نداشتن.

 ن داشت و توش مثل کلبه بود.دیزاین قهوه ای روش

صفحه گوشیم   به خاطر کار امیر مجبور شدم این وقت صبح قرار بذاریم.

  داد.رو روشن کردم و به ساعت رو نگاه کردم که نه و نیم رو نشون می 

بدون اینکه خودم بخوام حواسم به بک گراند گوشی معطوف شد. عکسی 

بود و دسته گل بزرگ رز اری گرفته شده گاز من و جهان که شب خواست 

 قرمز توی دستم بود. لبخند زدم و دلم باز هواش رو کرد.

ی انیر پیدا شد. بیخیال  تا خواستم پیامی براش ارسال کنم سر و کله 

 اش رو خانوش کردم. فرستادن پیام دکمه بغل گوشی رو زدم و صفحه

 ودند. هاش بد توی هم رفته بنگاه کنجکاوم رو به امیر دوختم که سگرمه 

 من من کنان گفتم: 

 اممم...اتفاق بدی افتاده؟ -

 بسنده کرد.   "نه "به پاسخ کوتاه

 اگه خواستی حرف بزنی میتونی روم حساب کنی باشه؟  -

 تکان داد. نفس سنگینش رو بیرون فرستاد و سرش رو بال پایین
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داد که نیاز داره تنها باشه برای همین از جام بلند شدم  حالش نشون می 

 دادم گفتم: ام جا میحالی که گوشیم رو توی کیف کمری  و در

امیر فکر کنم اگه یکم دیگه طول بکشه دیر برسی سر کار. در ضمن  -

 . منم باید برسونی پیش جهان 

هاش رو با اش کرد و لبتازه به خودش اومد و نگاهی به ساعت مچی 

 حرص روی هم فشرد.

 . امروز اصال و ابدا حس کار نیست -

 بال رفتند و با لحن کشداری گفتم:  هامشانه 

 .زندگی که خودت انتخاب کردی آقای معمار -

 . ی بابام باشم آره بهتر از اینه که وابسته  -

 ی تایید باز و بسته کردم. ام رو به نشانههچشم

*** 

جلوی در اتاق دایی ایستادم. چند نفس عمیق کشیدم و با پشت  

چند ثانیه بعد در باز  پی رو در زدم.هام ضربه های کوتاه و پی در انگشت 
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 کرد، نمایان شد. شد و قامت دایی که با تعجب از سر تا پام رو رصد می 

 آوید؟  -

 با لبخند مضطربی جوابش رو دادم:

 خبر اومدم محل کارتون. سالم دایی جون. ببخشید بی  -

 نه دخترم این چه حرفیه بیا تو.  -

های کوتاه  داخل اتاق اشاره کرد. با قدم خودش رو کنار کشید و با سر به  

نظمی اتاق جلب شد. جعبه ام به بی جهو وارد اتاقش شدم.همون اول کار ت

های بزرگی روی پارکت های کرم رنگ قرار داشتن که توشون پر شده  

انگار   .ها و کاغذ. روی میز کار هم پر بود از کاغذ و خودکاربود از پرونده

 باشه! که وسط اتاق بمب ترکیده 

در رو بست و دستش رو پشت کمرم گذاشت همونطور که به سمت   

 رفتیم گفت: صندلی های جلوی میز کارش می

 چی باعث شده سعادت دیدنت نصیبم بشه؟  -

 بزرگواری دایی جون. راستش اومدم یه چند تا سوال بپرسم.  -
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ای رو دور زد و رو به روی اولین صندلی نشستم و دایی هم میز شیشه

 روم نشست. چشم ریز کرد و مشکوک نگاهم کرد.

 چی؟ هبع راج -

ای چوبی روی هم تلنبار  نگاهم رو از روی انبوه کاغذ هایی که توی جعبه

 شده بود گرفتم و گفتم: 

 بابام. -

 اخم ظریفی ابروهاش رو به هم نزدیک کرد. 

 لبد راجب گذشته آره؟ -

 . بله -

روی زانوم گذاشتم با   خودم رو کمی جلوتر کشیدم و آرنج هام رو

کشید روی ریش های جو کنجکاوی زل زدم به دایی که دست می 

 گندمیش. 

 خوام سیر تا پیاز جریان رو بدونم. خیلی کنجکاوم. ببین دایی می - 

درسته دخترم حق داری. البته من از همون اول هم به آقاجون گفتم   -
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چیه مانعم که بهت بگیم اما چون خودش هم تازه فهمیده بود جریان 

 شد. اول بذار پاشم یه چایی بیارم بخوریم.

 از جاش بلند شد که سریع گفتم: 

خورم. میشه بگین منشی تون بیاره که زودتر به من چایی نمی  -

 امون برسیم؟ هصحبت 

 با لبخند ملیح نگاهم کرد. 

کنیم. منشی  عجول نباش دخترم. همونطور که میبینی داریم جمع می  -

 مرخص کردم. رو هم دیگه 

 تازه دلیل بی نظمی اتاق کار دایی رو فهمیدم. 

 کنین؟چرا دارین جمع می  -

خوایم از داریم میریم. انشاءاهلل بعد از جشن نامزدی تو و جهان می  -

 ایران بریم. مگه جهان بهت نگفته بود؟

 ام رو بال کشیدم. چانه

آقاجون و  مون؟ یعنیاهخوایم بریم؟ همنه من خبر نداشتم. کجا می  -
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 مامان پری ام همراهمون میان؟ 

ی اتاق که چای ساز کوچکی روش قرار  هحال جلوی میز کوچک گوش

های سرلمیکی سفید رنگ رو پر کرد و آورد  داشت ایستاده بود. فنجان

 گذاشت روی میز.

شاید آلمان شایدم کانادا فعال برای هر دوتا درخواست دادم. بستگی به   -

مون تو کدومش بیشتر سود کنه و بله همگی با هم  یهاین داره که سرما

 ریم.می 

جرعه ای از چاییش رو خورد و به من هم تعارف کرد. فنجان رو برداشتم  

 های سردم رو دورش حصار کردم.و دست

 خب دایی از اینا بگذریم دیگه شروع کن.  -

کنه  کردم داره عمدا اینطور وقت تلف میاندکی مکث کرد. احساس می

 کرد.تا من از حوصله برم اما من بیشتر کنجکاویم گل می

های شر و شیطون بود. تک فرزند بود و وضع مالی  فرهاد از اون جوون -

کم منم وصل خودش خوبی داشتن. همش پی خوشگذرونی بود و کم 

رفت همراهش بود. خاطرات خوب زیادی داشتیم. یه  کرد. هر جا که می
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همون  بالم مادرت رو دید و خاطرخواه شدروز موقعی که اومده بود دن

اول هم جریان رو به خودم گفت. اون زمان مثل الن نبود که روابط  

های دیگه رگ غیرتم باد انقدر آزاد باشه. منم مثل خیلی از برادر بزرگ

مون سرد شد. تا اینکه با کرد! کار به دعوا کشید و از اون به بعد رابطه 

با رضایت آقاجون و مامان، قرار شد یه مدت   خانواده اومد خواستگاری.

ی من و خونواده ها با هم رفت و آمد داشته باشن. در این بین رابطه 

 پدرت هم مثل اول شد. 

هاش برد. این همه سکون در حرکات و فنجان چاییش رو به سمت لب 

حرف زدنش برای منی که عجول بودن توی ذاتم بود، به بدترین شکل  

اش به کف زمین دوخته شدند. انگار که داشت  هچشم  بود.آزار دهنده 

 اش تو محیط پیچید. کرد. صدای گرفته خاطرات رو مرور می 

دوستی من و پدرت  دوباره از نو ساخته شده بود و همه چیز داشت   -

رفت تا اینکه فهمیدم پدرت داره به خواهرم خیانت  خوب پیش می 

کرد . ز ها هم با پدرش کار می ها پالس بود جای دیگه و روشب . کنهمی 

جون بودم و خام! چند تا  ؛ها منم برای خودم برو بیایی داشتماون موقع

خورد زدیمش. بهش گفتم  از رفیقامم برداشتم و رفتم محل کارش تا می
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دونستم با  الخصوص خواهرم. اما نمی ام خط بکشه علیدیگه دور خانواده

کاشتم و قدم آخر رو اول این حرکتم فقط بذر کینه رو توی دلش 

 برداشتم. 

خوب یادمه با   . چند روزی گذشت، سر کار بودم که با موتور اومد دنبالم

خواد باهام حرف بزنه اولش ی درهم و ناراحتی اومد. گفت می چه قیافه 

قبول نکردم اما اصرار بیش از حدش دلم رو به رحم آورد. کاش اون روز  

توی حاشیه های شهر رفتیم.   تقریبا یه جایی رفتم!همراهش نمی

خونه ای اونجا بود با هم نشستیم چایی خوردیم و فرها شروع کرد قهوه 

کنه و  به نواختن ساز پشیمونی. از اینکه پشیمونِ دیگه از این کار ها نمی

 اش بیشتر خامش شدم.قول میده کتی رو خوشبخت کنه. با هر جمله

 و گفتم:  با کنجکاوی بیشتری روی صندلی جابه جا شدم

 . تر بگو دق کردم دیگهدایی تو رو خدا سریع -

 با تعجب سرش رو بال گرفت و زمزمه کرد:

بالخره توی   اش هم به مزاجت خوش میاد یا نه.نمیدونم شنیدن بقیه  -

خونه که به غیر من و خودش فقط سه نفر دیگه نشسته  همون قهوه
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ای کتی شاه کلید  هبودن ختم کالم رو باهاش کردم. گفتم اشک چشم

گفتم نه مردنشِ. اونم قبول کرد. برام جالب بود که چرا هر چی می 

هامون در حال رفتن بودیم و ورد. خالصه بعد از تموم شدن حرفآنمی

دم موتور صدای دعوا به گوش رسید سه تا جون در حال دعوا با  درست 

ها یه پسر جوون. قبل از اینکه من چیزی بگم فرهاد خودش رو به اون

رسوند و کار به برخورد فیزیکی کشید منم رفتم پیش فرهاد و با اون سه 

نفر درگیر شدیم. وسط دعوا بود که صدای فریاد متوقفم کرد. به طرف 

همون پسرک جوان بود برگشتم. دیدم که روی زمین    صاحب صدا که

افتاده و غرق خونِ فرهاد و یکی از اون سه نفر هم بالی سرش ایستادن.  

چاقوی خونی توی دست مرد خودش گواه همه چیز بود ولی تا من 

بتونم به خوم بیام با ضربه ای به سرم دنیا برام تیره و تار شد و بیهوش 

ام و هر چقدر داد و بیداد  دیدم توی کالنتری  شدم. وقتی به هوش اومدم

هام رو باور نکرد. گفتن شاهد داریم که آدم  وکردم هیچکس حرف

 کشتی! اون لحظات بدترین لحطات عمرم بودند.

 با بهت و ابروهای بال پریده پرسیدم:

 پس بابام کجا بود؟! -
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 پوزخند زد.

اش پیدا شد به بعدا توی دادگاه سر و کله  .خبری از پدرت نداشتم -

بد تر از همه این بود که عالوه بر قتل بهم    عنوان یکی از شاهدهای قتل.

اتهام ساقی بودن رو هم زده بودن! اون موقع اعتیاد هم داشتم و این 

الخصوص با شهادت باعث میشد اراجیف بیشتر حکم تایید بخورن. علی 

 پدرت بر علیه من. 

ی من یعنی پدر من همچین خدا با بهت و ناباوری خیره شدم بهش. 

 آدمی بود؟!

دایی داری میگی بابای من همچین آدمی رزلی بوده که الکی بهت   -

 انگ قاتل بودن زده؟!

باور کردنی نیست ولی آره. هیچکس باورم نکرد حتی پدر و مادر   -

خودم. تا اون موقع هیچکسی جز وکیلم نداشتم. وکیلی که بعد ها  

. بهم قول داد در ازای ازدواجمون آزادیم  مجبور شدم باهاش ازدواج کنم

خصوصا به   ؛رفتمکردم قطعا باید بالی دار می رو بخره و اگه قبول نمی 

خاطر قاضی که عموی مقتول بود. بعد از چند سال سگ دو زدن وکیلم  

رویا، بالخره با دیه و حرف زدن با خانواده مقتول رضایت دادن و آزاد 
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رویا بود. یه عالمه چک و سفته دستش بود  شدم. حال تمام قرض من به 

گشتم زندان. با رویا ازدواج  زدم باید دوباره برمی اگه زیر حرف ازدواج می

 سال بزرگتر بود.  5کردم. رویایی که ازم 

  

در لحظه و بدون اینکه فکر کنم اولین سوالی رو که به ذهنم رسید به  

 زبون آوردم.  

 ج با شما این همه خرج رو قبول کنه؟!  چرا باید یه وکیل به خاطر ازدوا  -

  بدون اینکه سرش رو بال بیاره چشم در حدقه چرخوند و نگاهم کرد.

نامزد سابق پدرت بود. به خیال خودش به وسیله ی من قرار بود پا   -

ی کتی و فرهاد رو به هم بزنه. البته من این بذاره توی خانواده و میونه 

کردم رویا به خاطر اون موقع فکر می چیزا رو بعدها فهمیدم و 

 احساساتشه که پا پیش گذاشته.  

 نفسم رو فوت کردم و تکیه دادم به صندلی با عجز گفتم: 

عجب خر تو خری شده لمصب!)با یادآوری اینکه جلوی دایی نشستم   -

زود خودم رو جمع و جور کردم(خیلی خوب میشد اگه این قضایا رو قبال  
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 گفتین دایی. بهم می 

خواستن تصویر پدرت رو توی من به آقاجون و مامان گفتم اما نمی-

 ذهنت خراب کنن. 

 پوزخندی زدم.

کسی که من   .چی میگی دایی جون؟چه پدری؟! من دیگه پدری ندارم -

 رو ول کرد رفت به امون خدا لیاقت پدری ام نداره! راستی...اممم...  

برای پرسیدن رابطه ی سمیرا که نامزد آتیال میشد و پدرم، دو دل بودم.  

 ویا دایی پی به این تردید برد برای همین با لحنی آرام گفت:  گ

 . خوام جای سوالی توی ذهنت بمونهبپرس. نمی -

منظورم اینه ؛ و اینکه از کجا مدرک آوردین را و بابامخب راستش سمی-

 که شاید مدارک جعلی بودن. 

 نفسش آه مانند از گلوش خارج شد.  

ی رویا تو کار خالف بودند و خب از اونجایی که پدرت قبال با  خانواده -

ی رویا  رویا رابطه داشته فکر کنم خوب بتونی حدس بزنی که با خانواده 

هم در ارتباط بوده به عبارتی دستشون توی یه کاسه بوده اینا مواد 
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کرد. بعد از ازدواج من و رویا دوباره  کردند اون پخش میمخدر وارد می

چون منم مجبور به همکاری  ،فرهاد رو دیدم اما این بار به عنوان همکار

گذشتن.  می  ها همینطورای نداشتم. سال با پدر زنم شده بودم یعنی چاره

مون خوب بود. یه مدت تو ترکیه زندگی  تا بچه داشتیم و زندگی ۳دیگه 

کردیم.رابطه ام با رویا بهتر شده بود و اون هم دیگه قید فرهاد رو زده 

بالخره بعد از مدتها  بود. وضعم بهتر شده بود و دست و بالم باز تر.

کردم. یادمه  ایی که توی قهوه خونه بودند رو پیدا هگشتن اون عوضی

خورد کتکش زدم و به افرادمم گفتم فقط بزننش و نگاه  اون شب تا می 

اش نکنن! از زیر زبونش کشیدم که فرهاد ازش خواسته بود به آه و ناله 

همچین کاری بکنه. شکم به  یقین تبدیل شد. به هیچکس چیزی 

 شون رو لو بدم و مطمئن بودمانگفتم و منتظر زمان مناسب شدم تا همه

 برن. دیگه کم کمش برای فرهاد یه بیست سالی می 

ام رو با زبان تر کردم و کنجکاوتر از قبل چشم های خشک شده لب

 هاش رو به لبخند نا محسوسی انحنا داد. دوختم بهش و این حرکتم لب 

 بینی مثل فیلمه! ی م -

 فیلم؟! شوخیت گرفته دایی؟! به فیلم گفته زکی!  -
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 متعجب نگاهم کرد.

 کنی؟  به خاطر کارهای پدرت تعجب نمی  تو -

کرده. تو شوکم! بالخره لوشون خب باورم نمیشه بابام این کارا رو می -

 دادین؟ 

گرفتم.  دادم عذاب وجدان میبا هر کاری که برای باند انجام می  -

بالخره بعد چند سال لوشون دادم. رویا هم با اینکه مخالف کارهای 

با فهمیدن اینکه من لوشون دادم از دستم عصبانی اش بود اما خانواده

ی پول کالنش  شد. دنیا رو برداشت و خونه رو ترک کرد. بابات به واسطه

قصر در رفت و متاسفانه انتقامم از اون کامل نشد و فقط براش ضرر مالی  

و این مدت تمام تالشم بر این بود که رویا رو پیدا کنم برگردم ت داشت.

خواست با من باشه. حتی دیگه دنیا رو هم نخواست و نمیاما رویا دیگه 

ا رو فرستاد دم در خونه. با اینکه خودش وکیل بود اما  نیبا وکیلش د

حتی یک روز هم نیومد دادگاه تا باهاش حرف بزنم و آخرین دیدارمون 

اش تشکیل شده بود و چون دستی  توی دادگاهی بود که برای خانواده

داشت متهم محسوب نمیشد و برای همین تبرئه توی کار خانواده اش ن

 شد و بعدش به یکباره ناپدید شد. 
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 دونین خانمتون کجاس؟  هنوزم نمی  -

  هاش رو در هوا تکان داد:دست

 خوام راجبش حرف بزنم.  نمی  -

 سرم رو تکان داد و منتظر نگاهش کردم. ادامه داد: 

رام حبس زد که دادگاه من رو هم تبرئه کرد و فقط یکی دو سال ب -

اونم با فروختن خونه و ماشینی که داشتم تونستم بخرم. دیگه عمال هیچ 

ی قد و نیم قد همراهم  چیز در بساط نداشتم و بدتر از اون سه تا بچه 

ی پدری دیدم. بهشون گفتم خودم  بودند. تنها راه چاره رو رفتن به خونه

الف بود و گفت  ها پیششون بمونن. آقاجون طبق معمول مخنه ولی بچه 

ام اونجا بود و وقتی یک دندگی  ای به اسم من نداره. اون شب کتی بچه

ها مراقبت  آقاجون رو دید من رو کنار کشید و گفت خودش از بچه

کرد که همچین چیزی رو قبول کنم اینکه پول  کنه. غرورم قبول نمی می 

واقعا برام عذاب اور بود. ولی کتی که   ، فرهاد رو برای زندگیم خرج کنم 

تا حدودی از جریان خبر داشت قسم خورد پول خودشه و وقتی کار 

کرد جمعشون کرده. مادرت تا یه مدت بعد ازدواج معلم بود تو خیلی  می 
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 بچه بودی فکر نکنم یادت باشه.  

ومد که مامان  اتصاویر محوی توی ذهنم نقش بستند ولی دقیق یادم نمی

 از شغلش زده باشه. حرفی 

خالصه یه مدت از شغلش صرف نظر کرد و مربی مهدکودک شد و  -

سالش بود و جهان و   ۳ها رو هم آورد پیش خودش. اون موقع دنیا بچه

ساله. کتایون رو گردن من زیادی حق داره! حتی یه مقدار از  ۵-۴آتیال 

زها طالهاش رو داد که بفروشم و برای خودم کاری دست و پا کنم. رو

ها هم به عنوان کارم خرید و فروش با همون سرمایه اندک بود و شب 

موندم و بچه هامم پیش خودم بودن. بعد از نگهبان توی همون مهد می 

ها که با تالش زیادی خودم رو بالتر کشیدم یک بار پدرت رو دیدم سال 

ها رو کنار بذاریم و همون موقع بعد از چندین سال بهش گفتم کدورت

وتش کردم به خونه. در اوج ناباوری قبول کرد. همون موقع بحث  دع

گذشته رو باهاش پیش کشیدم و بهم گفت که اون قتل صرفا برای اینکه 

از سر راهش برم کنار گردن من انداخته بود. به عبارتی من رو مانعی 

دونست. از پشیمونیش گفت از اینکه برای رسیدنش به کتایون می 

ر درستی نبوده. حتی این رو هم میدونسته که خودش هم میدونه کا
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کتی بهم کمک کرده ولی مانعش نشده بود و به خاطر همین مدیونش  

شدم. صداش توی خونه شنود میشد. سپرده بودم فایل رو ذخیره کنن.  

اما اینبار نه برای دادن به پلیس یا امثال این کارها. این دفعه برای اثبات 

 کرد.ها بود که داشت اشتباه می ل خودم به آقاجون و اینکه سا

  دایی خبر داری که چرا رفته؟ -

قبل از اینکه فرصت کنه جواب بده گوشیش زنگ خورد. گوشی رو از 

 رفت گفت: روی میز برداشت و در حالی که از اتاق بیرون می 

 الن میام.  -

از اتاق خارج شد. با رفتنش از جام بلند شدم و کش و قوسی به بدنم  

اما   ؛ کردقیقتا شنیدن این حقایق راجب پدرم اذیتم می ح. دادم

ی ماجرا  العملی نشون بدم و دایی رو از گفتن ادامهخواستم عکسنمی

ی سمیرای الخصوص حال که داشتیم به قسمت رابطهعلی منصرف کنم

 . رسیدیملعنتی با پدرم می

توجه ام به قاب عکس چوبی روی میز جلب شد. دستم رو بلند کردم و  

برش داشتم. قاب چوبی مشکی رنگی که یک عکس خانوادگی رو توی 
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 خودش جای داده بود. عکسی از دایی و آتیال و دنیا و جهان. 

ی جهان معلوم بود مال چند سال پیشِ. گوشیم رو درآوردم و روی چهره

ومد ای با نمکش که به نظر می گرفتم. قیافه زوم کردم و عکس 

 هام کاشت. سالگیش باشه لبخند محوی رو روی لب۱۸

 سال پیشِ. ۸مال -

ام کرد و باعث شد از جا بپرم.  صدای جهان که از پشت سرم اومد شوکه 

اش  زود به سمتش چرخیدم ولی چون فاصله کم بود با صورت توی سینه

ه بگیرم دستاش حلقه شد دورم و مانع  قبل از اینکه ازش فاصل. فرو رفتم

ی سرد ادکلنش مشامم رو نوازش شد که کامال ازش جدا بشم. رایحه

 داد. 

 کجا کجا؟!   -

 بینه! زشته جهان دایی میاد می  -

 انگار که جمله ام رو نشنیده باشه 

ندازی؟ مگه قرار نبود نیم ساعت پیش  دختر تو یه نگاه به ساعتت نمی  -

 .ماشاهلل گوشیتم که جواب نمیدی  همدیگه رو ببینیم؟
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 .ای جذابشهبه زور سرم رو عقب کشیدم و خیره شدم به چشم 

 . ای وای! ببخشید من اصال حواسم نبود گرم صحبت شدم یادم رفت -

هاش رو از هم باز کرد و یک قدم به عقب رفت با شیطنت و چشم دست

 ابرو اومدن گفت: 

 ه؟اونم از پدر گرانقدرش؟ی همسر آینداومدی برای تحقیق درباره  -

 ی کنترل شده ای غریدم:با خنده 

 . دایی میشنوه. جهاااان زشته -

 ای بابا تو ام هر چی میگم میگی زشته!  -

 ی من تویی؟!در ضمن از کجا معلوم همسر آینده   که زشته چون -

ای که رنگ اخم به خودش  یک تای ابروم رو بال بردم و با لذت به قیافه 

نگاه کردم. کمی به سمتم خم شد و گوشش رو به سمتم گرفته بود  

 گرفت تهدید آمیز گفت: 

 . ببخشید نشنیدم چی گفتی. یه بار دیگه بگو -

 لب پایینیم رو به دندان گرفتم و آرام تر از قبل گفتم: 
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 فرمودم که از کجا معلوم قرارِ تو...  -

اور  هاش رو از زیر مکث کردم یهو صاف وایساد و با ژست جذابی دست

 .کت مشکی رنگش رد کرد و به کمر زد

 نه بگو خجالت نکش بگو ولی عواقبشم قبول کن!  -

 : تخس گفتم 

 چه عواقبی مثال؟  -

ی بعدی رو به زبان بیارم با سرعت فاصله بینمون رو با  تا خواستم جمله

چند قدم بلند طی کرد. خواستم برم عقب .ذهنم رو خوند و دستش رو 

 شد.   گذاشت پشت کمرم و مانع

صورتش رو لحظه به لحظه به صورتم نزدیک میکرد و من هر چقدر به  

 .فایده بودسمت عقب خم میشدم بی 

 گفت:  با صدای آرومی

 کردی که.چی شد دلبر؟ تا چند ثانیه پیش بلبل زبونی می -

های داغش صورتم رو خورد و هرم نفس نوک بینیش به نوک بینیم می 
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العمل بال آوردن  چرخید تنها عکسدهنم نمیپوشونده بود. زبونم توی 

های سفیدش رو  حرکتی که دندان ؛هام بوددستم و گذاشتنش روی لب

 به نمایش گذاشت. 

ی دستم  فاصله رو کم کرد و بوسه ی ریزی رو روی انگشتان سرد شده 

. زد. ازم جدا شد. با لذت به منی که سر جام خشکم زده بود نگاه کرد

 و چند باری جلوی صورتم تکان داد.  دستش رو بال آورد

 ؟!airplan moodآوید؟ رفتی رو   -

ام زد باعث شد به خودم بیام. اخم کردم چند تا بشکنی که جلوی چشم

 و گفتم: 

 خیلی بد جنسی!  -

 وقت؟ چرا اون -

 که...  که...چون  چون -

ی بی در و پیکرم رو از یادم برد. دایی وارد اتاق  صدای باز شدن در جمله

های خوش فرمش خود . جهان که هنوز لبخند تخسش روی لبشد

زمان که روی هاش رو توی جیبش فرو کرد و همدست . کردنمایی می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1051 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 نشست بهم چشمک زد.صندلی می 

 پشت چشمی براش نازک کردم و رومو ازش برگردوندم. 

دایی به سمت میز کارش رفت و شروع کرد به زیر و رو کردن کاغذ ها.  

 حال هم به من گفت: در همون 

 دخترم بقیه ی صحبت هامون باشه واسه یه وقت دیگه. باشه؟ -

 ام زیر لب گفتم: رغم میل باطنی علی

 چشم بمونه برای بعد و اینکه ممنونم که وقت گذاشتی دایی جان. -

این چه حرفیه دخترم انشاهلل که جواب بعضی سوالتت پیدا شده  -

 ن تو ام آوید رو برسون خونه آقا جون.باشن.من باید برم کار دارم. جها

 جهان بدونی هیچ ابایی تخس خندید و گفت: 

 ای به چشم! -

 دایی بعد از خداحافظی با عجله از اتاق خارج شد. 

 جهان سرش رو به سمتم برگردوند و گفت: 

 خب کجا بودیم؟ -
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به سمتش قدم برداشتم. جلوش ایستادم و خم شدم سمت صورتش.  

 ش بردم.دستم رو کنار صورت

 میخوای بگم کجا بودیم؟ -

 قبل  اینکه چیزی بگه گوشش رو گرفتم و به سمت راست خم کردم.

 ؟ کنیآی! چیکار می  -

ی مبل بود و جهان روش نشسته بود خم شدم و کیفم رو که کنار دسته

 رو بیرون کشیدم و با خنده گوشش رو ول کردم و گفتم: 

برسونی خونه!)کیفم رو روی دوشم انداختم  اونجایی بودیم که من رو   - 

 م بخری اوکی؟ ه و تابی به گردنم دادم( سر راه باید برام پشمک

*** 

سوار ماشین شدم و پشت فرمون نشستم. دلم شدیدا رانندگی  

ی بوی دسته گل رزی که روی صندلی عقب کنار جعبه  خواست.می 

گرفته بود. با  بزرگ شکالت و نوتال گذاشته شده بود کل ماشن رو 

 کنجکاوی بهشون نگاه کردم. 

ای بال انداختم و سر بیخیال شانه  یعنی به چه مناسبت اینا رو خریده؟
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 جام صاف نشستم. موزیکی رو پلی کردم. 

ی جهان پیدا شد. در کمک راننده رو باز کرد و چند دقیقه بعد سر و کله

 نشست. همزمان که کمربندش رو میبست گفت: 

بریم دنیا رو برداریم و بعدشم بریم برای ناهار یه دیزی    خب خب! اول -

 خوشمزه بخوریم.

 سریع ماشین رو روشن کردم و با شوق گفتم: 

 ایول! -

 ماشین رو به حرکت در آوردم.

 ها چیه؟ها و شکالتراستی جریان این گل -

 اینا شیرینی خالص شدنم از دست نگاهِ.  اینا؟ -

 ب گفتم: سرم رو به سمتش گرفتم و با تعج

 چی؟! مگه ازش جدا نشده بودی؟!  -

 نه!  خب -

 اومدی خواستگاری من؟ بعد در حالی که نامزد اون بودی  -
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 . عشق دلم تو کله میدونی همش صوری و الکی بود -

چشم ازش گرفتم و نفسم رو کالفه بیرون فوت کردم. با اینکه  

 دونستم صوری بود اما بازم حس بدی داشتم. می 

 دیگه آوید!دلخور نشو  -

 برای اینکه حال خوبش خراب نشه لبخند زدم و گفتم: 

 ام.نه عزیزم من اوکی  -

چند دقیقه بعد جلوی در خونه بودیم. دنیا که دم در منتظرمون بود 

 سریع سوار ماشین شد. 

 سالم سالم!  -

 . سالم به روی ماهت -

پی اس نشون در رو بست و نشست. ماشین رو به سمت آدرسی که جی

ی بشاش دنیا انداختم که  اد حرکت دادم. از آیینه نگاهی به چهره دمی 

براش زدم. همان چشمک    "چیه؟"خیره شده بود بهم. چشمکی به معنی

 رف زدنش.حاستارتی شد برای 
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اووو میبینم که داداش گلم دست و دلباز شده)شیشه نوتال رو برداشت  -

جشنی چیزی خواین یه نامزدی شما نمی و درش رو باز کرد( میگم 

 ها.بالخره باید رسمیش کنین این   بگیرین؟!

 دستی کرد و گفت: جهان قبل من پیش

 فعال که خانمِ دلبر جان موافق نیستن.  -

سریع چشم ازش دزدیدم.   نگاه تیز دنیا از آیینه بهم دوخته شد.

 معترضانه گفت: 

 تو نمیخوای؟  ببخشید آوید! راست میگه؟ صنم  -

 کردم . هام رو تر لب

خب راستش من فقط میگم که یه کوچولو صبر کنیم بهترِ. میدونی  -

هامون به دستم نرسیدن. نوبت دادگاه زانیارم برای که هنوز شناسنامه

 ماه بعدِ و میدونی که باید ما هم اونجا باشیم. 

 خب که چی؟ -

ی این قضایا از سرمون باز بشن بعد بریم تو خب اینکه من میگم همه -
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 قد و عروسی هوم؟کار ع

ها که چیز خاصی نیس نهایتا تا هفته بعد  معلومه که نخیر! شناسنامه  -

رسن. جریان جلسه دادگاه زانیارم اصال نفهمیدم! چرا تاریخ نامزدی  می 

 تو باید تحت تاثیر دادگاه زانیار باشه؟

ای به پهلوی جهان زدم و زیر لبی حرف حق جواب نداشت! ناچار سقلمه

 گفتم: 

 یخوای چیزی بگی؟نم -

 خندید.

 معلومه که نه چون خودمم همین رو میخوام!  -

 خیلی بدجنسی!  -

 میدونم!  -

 دوباره جهان صداش رو بالبرد.

آقا پس قضیه ناهار و دیزی کنکله)کنسله(همین فرمون رو برو ته  -

ریم پاساژ گردی ببینیم لباس مناسب پیدا  خیابون بپیچ سمت راست می 
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کنیم و کفش و اینا خودمم باید لباس میشه. یه چن تا لباس پرو می 

بخرم!)دستش رو از بین صندلی ها رد کرد و جلوی جهان گرفت( کارت 

 ت رو هم بده که امروز باید سر کیسه رو شل کنی! بانکی 

 جهان با اعتراض گفت: 

 مگه من نمیام؟! -

 . که نمیای شگون ندارهمعلومه  -

 جهان کارت رو با غیظ کف دست دنیا گذاشت و زیر لب غرید:

 خانم برا من فاز خرافات برداشت.  -

 دنیا خودش رو عقب کشید و تکیه زد به صندلی با تمسخر گفت:

 همینه که هست آقای داماد! -

ه برای رسمی کردن هنوز  ککل شون نگاه میکردم. با این  -با خنده به کل

تردید داشتم. تردیدی بی دلیل اما عشقم نسبت به جهان به این  هم 

 حس غلبه کرده بود.

 اتفاقات همینطور پشت سر هم ردیف شده بودند. 
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 بالخره برنامه های جشن نامزدی چیده شد. 

 میکاپتون تموم شد عروس خانم! -

ی ی ریز نقش آرایشگر جوانی که موهای شکالتی رنگ و چهرهجثه

ام که شاداب تر از داشت از جلوم کنار رفت. توی آیینه به چهرهجذابی 

ابروهام هشتی و تن رنگی متناسب با موهام  همیشه شده بود نگاه کردم.

بر  داشتن که به خاطر امشب، چند درجه روشن ترشون کرده بودم.

خالف همیشه لنز عسلی گذاشته بودم و موهام شنیون بسته پشت  

آرایش چشم غلیظ روی صورتم خودنمایی رژ لب صورتی و  گردنم.

 کرد.می 

 خب خب بفرما لباستم بپوش خوشگله.  -

چشم از آیینه گرفتم و به لباس سفید رنگ توی دستش نگاه کردم. 

لباسی که بعد از چندین ساعت پاساژ گردی و با وسواس خاصی توسط  

شده بود.  اش مروارید دوزی پیراهن بلند که بالتنه  دنیا انتخاب شده بود.

دامنی حریری داشت و آستین هاش هم از قسمت بازو به پایین کلوش 

از جام بلند شدم و لباس رو از آرایشگر گرفتم. بعد از تعویض لباس  بود.

های سفید ریز و درشت با کالهی بزرگ سفید رنگ رو که دورش گل
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چند نفس عمیق  مروارید چیده شده بود رو روی سرم فیکس کردم. 

گرفتم، توی آیینه به تصویر ی جهان رو میهمونطور که شماره کشیدم و 

 خودم خیره شدم.

 جانم؟ -

 ی اضطرابم پر کشید. صداش که توی گوشم پیچید، همه

 خواستم ببینم کجایی؟جونت بی بال عزیزم. می -

 ام.جلوی در آرایشگاه  -

 ؟ چی؟! کی رسیدی  -

 نیم ساعتی میشه. -

 نیم ساعتِ منتظر منی؟  -

 دیگه امروز دربست در خدمت شماییم بانو.  بله -

 باشه الن میام.  -

ای شاد تماس رو قطع کردم. به آرایشگر و کمک دستش که با چهره 

کردند، نگاه کردم و بعد از تشکر مختصری از پله های مارپیچ  ام می نگاه 
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 سفید رنگ سالن پایین رفتم و از سالن خارج شدم.

کردم. زودتر از من کار آرایشش می  کمبود حضور دنیا رو به خوبی حس

رو تموم کرده بود تا برگرده و ترتیب مهمونی کوچیکی که قرار بود تو 

 خونه برگزار بشه رو بده.  

ی سالن گذشتم و وارد کوچه شدم. از حیاط بزرگ سنگفرش شده 

ماشین جهان کنار خیابون پارک شده بود و خودش هم مشغول  

ای هام کشیدم و با خنده رو به ریههوای سرد زمستونی  گوشیش بود.

با سوار شدنم زود دکمه  دندان نما به سمت ماشین رفتم و سوارش شدم.

اچگیش رو پاش رو خاموش کرد. عمال دستبغل گوشیش رو زد و صفحه 

 دیدم!

اش گردوندم.  هام رو بین گوشی و صورت رنگ پریدهپرسشگرانه چشم

 زود به خودش اومد. 

 خوشگل شده دلبر من! به به!چه  -

 دست رو بال تر آورد و با مالیمت روی گونه ام کشید. 

 ی زندگیم از امروز رسما دیگه همسرم میشی.فرشته  -
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 با لذت و ذوق نگاهش کردم. 

 امروز بهترین روز زندگیمِ جهان!  -

 منم دلبرم.  -

ماشین رو به حرکت در آورد. کت و شلوار طوسی سیر و لباس سفید 

شیده بود رو برانداز کردم. صورتش رو سه تیغ کرده بود و  رنگی که پو

 موهاش رو هم رو به بال درست کرده بود.

 کنی خانم؟ به چی نگاه می -

 به شما آقا!  -

 من صاحاب دارما!  -

 ای داری آقا!چه صاحب خوش سلیقه  -

 به سمتم برگشت.

ترم هم  یه چیزی بگم بین خودمون بمونه من از صاحبم هم خوشبخت  -

 تر!سلیقهخوش

ی خفیفی روی بازوهای  لبخند زدم و ضربه .قند توی دلم آب شد
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 بزرگش وارد کردم.

 از دست این زبون تو باید سر به بیابون بذارم!  -

 مون هست! چرا بیابون؟ تا وقتی خونه  -

 خونمون؟! -

خونه و تا گردیم دنبال ام داشته باشیم دیگه. از فردا میآره. قراره خونه  -

 کنیم. عروسی یکی پیدا می 

 مگه قرار نبود بعد نامزدی از ایران بریم؟! -

نه فعال اون کنسله! شاید بقیه برن اما من و تو یه مدت کوچولو بیشتر   -

 مونیم. از اونا اینجا می

 چرا؟  -

به خاطر یه عده آدم چرت و پرت که سنگ پرت کردن جلو پامون و  -

امشب رو  .هافعال بیخیال این حرف.  فروشیمتونیم سهاممون رو بنمی

نیمچه لبخندی زدم و .  فقط میخوام خوش بگذرونی و حالت خوب باشه

سکوت کردم. دلم گرفته بود. جای خالی پدرم رو توی همچین روزی به 

کردم. هرچند دل خوشی ازش نداشتم اما باز هم دوست  شدت حس می 
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خودم بودم و دوباره  توی  هم اون هم مامان. ؛بودداشتم پیشم می 

استرس توی جونم رخنه کرده بود. برام جالب بود که بر خالف همیشه 

کرد چک کردن گوشیش بود. جهان هم ساکت بود و تنها کاری که می 

 طوری که آخر سر طاقت نیاوردم و پرسیدم: 

 کنی؟ اتفاقی افتاده همش گوشیت رو چک می -

 جدی تر از قبل جواب داد: هاش کمی در هم رفتند و با لحنی سگرمه 

 دارن. کاریه! بهشون گفته بودم امروز نیستم اما بازم دست بر نمی  -

. دادته دلم نسبت به جوابش نامطمئن بودم. حسم گواه اتفاق بدی رو می

در هر حال تصمیم گرفتم حرفش رو باور کنم و دوباره بی سر و صدا سر 

سفید رنگ محضر  چند دقیقه بعد جلوی ساختمان شیک جام نشستم.

نگه داشت. دسته گل کوچکم رو که دسته ای از گل های لله بود رو 

 برداشتم. 

ماشین رو دور زدم و کنارش ایستادم. بازوش رو خم کرد و به سمتم 

گرفت. دستم رو دور بازوش حلقه کردم. عجیب توی خودم فرو رفته بود.  

یاست؟  ی بابام جلوی چشمم بود. یعنی الن کجای دنهمش چهره
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دخترش اینجا داره به سمت خوشبختیش میره و اون معلوم نیست  

 بخشمش!کجاست. هیچوقت نمی 

 دلبر من کجاست؟-

ی جهان حواس پرتم رو جمع کرد. سرم رو بال گرفتم. جلوی جمله

خورد ایستاده  های سنگی سفید رنگی که به در ورودی محضر می پله

 بودیم. نگاهش رنگ و بوی تعجب گرفت. 

 ویدم چیزی شده؟ آ -

 دست گرمش روی صورتم نشست. اشک توی چشمم جوشید. 

 کنی؟عه داری گریه می  -

 : کامل به سمتم چرخید و صورتم رو با دستاش قاب گرفت

 چی شده دورت بگردم؟!  -

هایی که به زمین دوخته بودم بغضم رو به سختی فرو فرستادم و با چشم 

با صدایی که خودم به   تا بیشتر از این اشک هاشون رو نشون ندن

 سختی میشنیدم گفتم: 
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 یاد بابام افتادم. ببخشید.  -

 مکث کرد. 

 با تو ام آوید! نگام کن.  سرت رو بال بگیر-

 هام رو آرام آرام بال بردم و به چشم های سیاهش خیره شدم. چشم

میدونم هیچوقت نمیتونم جای پدرت رو بگیرم اما از این به بعد خودم   -

با این ؛ پدر میشم هم دوست میشم هم رفیق و همدم و همسربرات هم 

 بدون که من رو داری.  .ها ناراحتم نکناشک

 با مظلومیت تمام خیره شده بودم بهش. 

قول بده مثل بقیه بهم پشت  ؛کنیقول بده! قول بده ترکم نمی جهان -

 کنی. قول بده اگه یه روز هوای رفتن به سرت زد... نمی

 هام نشدت و وادار به سکوتم کرد.روی لباش  انگشت اشاره 

من همیشه هستم و خواهم بود حتی احتمال نبودنم رو به  هیس! -

 .ذهنت نیار. از امروز تا آخرش

ام بالخره قطره اشک لجوجی از چشمم بیرون غلتید و روی گونه



 

 

 WWW.98IA3.IR 1066 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

اش رو روی صورتم گرفت. کمی خودش رو پشت انگشت اشاره  نشست.

بخشید  ی که جذابیت خاصی رو به صورتش می عقب کشید و با لبخند

 رفت گفت: ها بال می دست سردم رو گرفت و حینی که از پله

یکم دیگه دیر برسیم کنسلش   . حال دیگه وقت رفتن خانم جان -

 ها.کنن می 

ام پنهان کردم. ام رو پشت خنده با دیدن ذوقش افکار و احساسات منفی 

جلوی در  کردم!جهان هم خراب می نباید همچین روز مهمی رو برای 

بزرگ چوبی ایستادیم. نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به طرفش  

 چرخوندم.

 بریم؟ -

 دستش رو روی دستگیره در گذاشت و بازش کرد.

 دِ برو که رفتیم! -

زمینش پارکت سفید بود و روی دیوارهای   وارد سالن بزرگ شدیم.

وسط سالن  . آویزون بودهای مینیاتوری سفیدش تابلوهایی با نقاشی 

با ورودمون، مامان جون اولین نفری   ی بزرگ عقد چیده شده بود.سفره 
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بود که به پیشوازمون اومد. به دنبالش، دنیا و دایی و آتیال هم اومدن.  

هاش رو  گشتم که دیدم کنار میز عاقد نشسته و چشمدنبال آقاجون می

دنیا   دیدم.ش میبرق خوشحالی رو به راحتی توی چشما ،بهم دوخته

 هام رو توی دستش گرفت. تر از همیشه جلوم ایستاد و دست دشا

وای ببین چه خوشگل شده!خوشبخت بشی صنم جونم...یعنی آوید  -

 جون!

سر تا پاش رو از نظر گذروندم. مانتوی مجلسی بلند   تک خنده ای کردم.

هاش به به رنگ سبز یشمی پوشیده بود که هارمونی زیبایی با چشم 

جود آورده بود شال همرنگ مانتوش رو سر کرده بود و زیر مانتو سر و

همی مشکی رنگی پوشیده بود. آرایش غلیظ روی صورتش زیباییش رو 

 دو چندان کرده بود.

 وام خیلی خوشگل شدی! مرسی -

ی دنیا برد و لپش  هاش رو به سمت گونه جهان کمی جلوتر اومد. دست 

 رو ریز کشید.

 ا دنیا خانم.  تو ام خوشگل شدی -
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 دنیا تابی به گردنش داد و گفت: 

 مرسی آقای جنتلمن!  -

 های ما دایی گفت: میان صحبت 

 جهان تا النم دیرتون شده فقط نیم ساعت تا خوندن عقد وقت هست.  -

جهان دستم رو گرفت و به دو صندلی که طرح سلطنتی داشتند و به  

نشستیم. با هیجان به بقیه نگاه  روی صندلی   رنگ طالیی بودند کشید. 

دایی و دنیا  ، خوندبه مامان جونی که زیر لب برامون ذکر می ؛کردممی 

های  کردند و حتی  شادی که توی چشمکه با شوق نگاهمون می 

 کرد.رقصید، همه و همه من رو هم شاد تر می خاکستری آتیال می 

ورتش  گرمی دست جهان رو دور دستم حس کردم. نگاهم رو روی ص

 کشیدم. با اطمینان چشماش رو باز و بسته کرد و نجوا کرد:

 انقدر هیجان دارم که حد و مرز نداره.  -

 لبم به لبخند انحنا پیدا کرد.

خوام  کنارت نشستم و می ، باورم نمیشه اینجام .منم همینطور جهان -
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 شروعی داشته باشم برای همیشه کنارت بودن. 

با اومدن عاقد   معنادرش رو به چشمام دوخت.نفس عمیقی کشید. نگاه 

چشم از هم گرفتیم. به احترام عاقد که مرد مسنی بود از جامون بلند 

دنیا بالی  عاقد سر جاش نشست و دفتر بزرگش رو باز کرد. شدیم.

ی سفید بالی سرمون رو سابید و دو طرف پارچهسرمون قند می 

 ش بودن.دخترایی گرفته بودند که حتم داشتم دوستا

چند لحظه بعد سالن در سکوت فرو رفت و عاقد شروع کرد به خوندن  

 خطبه عقد. 

جناب آقای جهان جمالی آیا از طرف شما وکالت دارم ، خانم آوید  -

منش را با مهریه معلوم و شرایط ذکر شده و مورد توافق  ایران

 ؟کنم  اجرا طرفین

 جهان:

 بله.  -

پناه ایزد عقد بین دوشیزه محترمه سرکار ه مبارکی و میمنت و در ب -

 خانم آوید ایرانمنش و آقای جهان جمالی اجرا و منعقد می گردد.
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  عقد به را شما وکیلم آیا ایرانمنش آوید دوشیزه محترمه سرکار خانم 

 مورد که شروطی و  معلوم ٔ  مهریه و صِداق به جمالی جهان آقای  دائم

 وکیلم؟آیا  .آورم در بوده طرفین توافق

 دنیا: 

 عروس رفته گل بچینه.  -

 عاقد: 

 کنم آیا وکیلم؟عروس خانم برای بار دوم عرض می  -

 دنیا: 

 عروس رفته گالب بیاره.  -

کشیدم این گل بچینه گالب بیاره من رو به خنده  مابین هیجانی که می 

 انداخت!می 

 وم میپرسم آیا وکیلم؟سعروس خانم برای بار  -

 دنیا: 

 خواد! زیرلفظی می عروس  -
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اگه   .ای خدا! به این قسمت بلند و بالی عقد هیچ وقت دقت نکرده بودم

دایی از روی   گفتم بله حاجی جون!به من بود همون بار اول می 

  صندلیش که هم ردیف با صندلی عاقد بود بلند شد و به سمتم اومد.

رون  ی توی دستش دستبند طالیی رو بی کنارم ایستاد و از داخل جعبه

 آورد و دور مچم انداخت. خم شد و در گوشم گفت:

 خوشبخت بشی دختر نازم.  -

 با کنار رفتنش عاقد دوباره پرسید: 

 عروس خانم وکیلم؟  -

 سعی کردم تپش نامنظم قلبم رو با چند نفس عمیق رفع کنم. 

 . بله ی بزرگترای همهبا اجازه  -

ایرانمنش را به عقد دائم موکل  ی خود سرکار خانم به عقد دائم، موکله -

 . مبارک باشد انءشاهلل خود آقای جهان جمالی درمی آورم.

همه شروع کردن به دست زدن. از جام بلند شدم. دنیا اولین نفری بود 

 که به سمتم اومد و من رو به آغوش کشید. 
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 . تبریک میگم آوید جان. خوشبخت بشین  -

 ممنونم دنیا.  -

آلود رو به روم ایستاد.  های اشکون با چشمکمی کنارتر رفت. مامان ج

اش حلقه کردم. باز اشکش در هام رو دور شانه کمی خم شدم و دست 

 اومد.

کاش کتایونمم اینجا بود و این روز ها رو  .خوشبخت بشی دختر نازم -

 دید. می 

 بغض دوباره چنبره زد توی گلوم.

 بینه. رو می  مونمطمئنم مامان الن اینجا پیشمونِ و داره شادی  -

آتیال ویلچر  هاش.از آغوشم جدا شد. شروع کرد به پاک کردن اشک

آقاجون رو به سمتمون آورد. جلوش زانو زدم و دست های لغر و 

 ام گرفتم.هاش رو بین دست تکیده 

 خوشبخت بشی دخترم. -

 اس. ممنونم آقا جون. دعای خیرت بهترین هدیه  -
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 ام کشید و نجوا کرد:گونهدستش رو نوازش وار روی 

انءشاهلل که از این به بعد فقط شادی توی زندگیت باشه. قول بده   -

 همیشه پای زندگیت باشی و طعم خوشبختی رو بچشی.

 ام رو باز و بسته کردم و گفتم: هبا اطمینان چشم 

 . کنمقول میدم! هیچوقت نگرانتون نمی -

ی مهمون ها،  ارک شده جهان ماشین رو توی حیاط، کنار ماشین های پ 

صدای آهنگ کل حیاط رو برداشته بود. متعجب از وجود این   پارک کرد.

 ام رو دور حیاط چرخوندم.ههمه ماشین چشم

این همون مهمونی جمع و جور و کوچیکی بود که دنیا ازش دم  -

 میزد؟!

 جهان با بیخیالی شانه ای بال انداخت.

 . گردهدیگه کم کم داره به خود قبلیش برمی  -

منم از ماشین پیاده شدم. بقیه قبل   و  در ماشین رو باز کرد و پیاده شد

جهان کنارم  ما رسیده بودند. به عبارتی مجلس فقط ما رو کم داشت.

ی ورودی بود ایستاد و قدم زنان مسیر سنگفرش شده رو که تا دم پله
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 طی کردیم. 

 هوای ابری و سرد شهر رو خاکستری کرده بود.

 ور بازوی جهان حلقه کردم.دستم رو د

 واییی چقدر سرده! -

 ریم خونه گرم میشی. الن می -

 خیلی مشتاقم بدونم دنیا کیا رو دعوت کرده. -

 کرد گفت: جلوی در ایستاد و در حالی که در رو باز می 

 اش نباشن! ای عنتیقه هامیدوارم دوست-

بزرگ خونه سالن   در رو باز کرد و حجم هوای گرم به صورتم خورد.

قسمت بالی سالن، میز و صندلی طالیی  خالی از اسباب شده بود.

های رز قرمز و سفید سلطنتی سفید گذاشته شده بود. روی میز گل

های بزرگ طالیی کنار هم قرار ها هم حلقهچیده شده بود. پشت صندلی 

 داشتند. 

ی صدای دیجی که دختر جوانی بود و پشت دم و دستگاهش گوشه 
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 ایستاد بود فضا رو پر کرد. سالن 

خانم ها و آقایون عروس و داماد مون تشریف آوردن یه کف مرتب به   -

 افتخارشون!

هاشون رو رومون برای چند لحظه ساکت شدند و به نگاه جمعیت روبه

 بهمون دوختند، بعد شروع کردن به دست زدن.

 دنیا با عجله به سمتم اومد و دستم رو گرفت. 

 که باید لباست رو عوض کنی. آوید بدو بیا  -

قبل از اینکه همراه دنیا برم چند  .اصال حواسم نبود که لباس محضر تنمِ

نفر از دوستان جهان به طرفمون اومدن و شروع کردن به تبریک گفتن.  

کردم که جهان شناختم! در حقیقت اصال فکر نمیهیچکدومشون رو نمی

رم صحبت با دوستانش  در حالی که جهان سرگ هم دوستی داشته باشه!

از جمعشون جدا شدم و سریع رفتم  بود به دنیا اشاره کردم که بریم.

 همراه دنیا وارد اتاقم شدم و در رو بستم. طبقه بال.

 آخیش! از کجا این همه آدم رو پیدا کردی دنیا؟ -

 کشید گفت: در حالی که زیپ کاور لباسم رو پایین می 
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 ایی که چشم ندارن ببیننمون! ههمینطور آدمدوست آشنا زیادِ. -

کالهم رو از سرم برداشتم و روی تخت انداختم. لباس رو از دستش 

 گرفتم و با خنده گفتم: 

 بد خواهای عزیزم دعوت کردی واقعا؟  -

 لبخند تخسی زد.

 نمک مجلس همین بزرگواران. مگه میشه مجلس بدون اونا باشه؟ -

 بله بله!  -

م با پیراهن بلند و دکلته مدل ماهی که آستین پفی  بعد از تعویض لباس

 داشت، از اتاق خارج شدیم. 

 دنیا دستش رو دور بازدم انداخت و با هیجان گفت: 

 من چطورم؟ -

 ای رنگش انداختم. نگاه سر سری به لباس ماکسی یقه هفتی نقره 

 خیلی قشنگی مثل همیشه.  -

 مرررسی امروز مهمون ویژه داریم!  -
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 سمت بال کشیدم. لبهام رو به  

 مهمون ویژه؟! کی هست حال؟ -

 . میرمدارم از ذوق می؛ رسونهپاشا! گفت تا شب خودش رو می -

 کپ کردم. ناباورانه نگاهش کردم. 

 چرا الن میگی؟! جدی جدی داره میاد؟  -

 .آره! خودمم باورم نمیشه قبول کرد -

و بال ر ابروملبخند معنا داری روی صورتش پاشیدم و با شیطنت چش 

 انداختم. 

 اس.هنکنه به خاطر بعضی  -

کرد تا از پله ها بره  همزمان که قسمت پایین پیراهن بلندش رو جمع می 

 پایین جوابم رو داد:

 خدا از دهنت بشنوه.  -

 با احتیاط پام رو روی پله اول گذاشتم. 

نکنه فکر کردی به خاطر جشن من پا شده    .قطعا اینطوره شک نکن -
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 . معلومه که به خاطر دیدن تو اومده اومده؟

زدند.چشمگی بهش زدم و پله آخر رو پایین  اش از ذوق برق می هچشم

بین انبوه جمیعتی که هنوز متوجه حضورم نبودند دنبال جهان   رفتم.

گشتم. ولی دیدن فردی بین جمع باعث شد اخم هام توی هم فرو می 

 برن.

ا غیظ سرم رو به سمت دنیا  ب کنه؟امکان نداره! این اینجا چیکار می 

کرد. دهانم رو به سمت گوشش بردم و با ام میچرخوندم. مردد نگاه 

 عصبانیت گفتم: 

 کنه؟ نگاه اینجا چه غلطی می  -

ام رو توی دو تا تر از قبل بهم نزدیک شد و دست مشت شدهنگران

 اش گرفت.هدست

 به خدا مجبور شدم آوید. -

یادت رفته این بیشعور چقدر پرت و پال پشت یعنی چی مجبور شدم؟!  -

خودتم میدونی نگاه اون به جهان مثل دوست   سر من بهت گفته بود؟

 کنه! عادی نیست و این من رو اذیت می
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آوید من میدونم تو چی میگی ولی باور کن مجبور شدم. پدرش   -

ی باباس. اصال...اصال قبل من خودش اونا رو دوست چندین و چند ساله 

 ت کرده.دعو

  چشم روی هم فشردم. واقعا نگاه بذر نفرت رو تو قلبم کاشته بود.

حقش   ی زیبا اما مغموم دنیا نگاه کردم.ام رو باز کردم و به چهرههچشم

 نبود اینطوری جشن رو کوفتش کنم کاری بود که شده بود. 

خوام شبم رو به خاطر اون یمکاش نبود ولی دیگه اومده بیخیال. ن -

 . بیا بریم.خراب کنم

تر گرفتم و کشیدمش سمت دستش رو که هنوز در دستم بود رو محکم

ها بیشتر و بیشتر  جایی که جهان نشسته بود. کم کم تعداد مهمان

کردند گذشتم و کنار  ام میمیشد. از ل به لی دختر و پسرهایی که نگاه 

م.  جهان که جلوی در ایستاده بود و داشت با دوستاش حرف میزد ایستاد

 متوجه حضورم شد. دستش رو پشت گودی کمرم گذاشت و گفت:  

)به پسر لغر و قد بلندی  عزیزم میخوام دوستام رو بهت معرفی کنم. -

ایشون آرمین هستن از دوستای  که جلومون ایستاده بود اشاره کرد(
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 قدیمی و استاد دانشگاه من!  

   متعجب سر تا پای پسر رو به روم رو نگاه کردم و گفتم:

 استاد دانشگاه؟!   -

 پسر خندید و گفت:  

 خوره؟اتون. چیه؟ بهم نمی با اجازه  -

 بی رو در وایسی جوابش رو دادم: 

ابدا! ماشاهلل خیلی جوونید وقتی اسم استاد دانشگاه میاد بیشتر انتظار   -

 یک آدم مسن رو دارم! خندید و سرش رو بال پایین تکان داد. 

 . اشیم هما از اون جوون -  

 ن.ام عالی. خوشبختم از آشنایی توخیلی -

به ترتیب بقیه دوستانش رو هم بهم معرفی کرد که به خاطر مشغولیت   

ذهنیم راجب چشمان نگاه که رنگ غضب و خشم رو به خودشون گرفته  

کردند، زیاد نتونستم با دوستان جهان گرم بودند و ما رو برانداز می

ی آرومی به پهلوی جهان وارد کردم. سرش رو به سمتم خم  بگیرم. ضربه 
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 شش گفتم:  کرد در گو

 ها!این نگاه بد رو مخمه -

صاف ایستاد و با سگرمه های درهم چشم دور سالن گردوند. دوباره خم   

 شد و در گوشم گفت:  

 مجبور شدن دعوتش کنن وگرنه منم از حضورش زیاد راضی نیستم.   -

 : رو کرد به دوستاش و گفت

 آقایون با اجازتون ما بریم.   -

ازشون جدا شدیم و به سمت جایگاهی  اش هبا شوخی و خنده دوست  

رفتیم که برامون جدا شده بود. پشت میز بزرگی که روش پر بود از 

اش قفل کرد و  هام رو توی دست ههای سفید نشستیم. جهان دستگل

ام سر خوردند  های روشون کاشت. ناخواسته چشمطبق معمول بوسه

خوب حس  اش رو هتوی صورت نگاه. برق اشک و نفرت توی چشم

کرد. تنهای  ی سالن ایستاده بود و همانطور فقط نگاه می کردم. گوشه می 

 تنها. 

 چقدر چاق شده.   - 
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 چی؟  -

 با تن صدایی کمی بالتر در گوش جهان گفتم: 

 نگاه رو میگم. ببین چقدر چاق شده!   - 

 اخم کرد و با مکث کوتاهی گفت: 

 پرخوری عصبی داره. -

 آهان.   - 

تر شد.  ا کم کم میدان رقص و هم گرم هه تعداد مهمانبا افزوده شدن ب

همه وسط سالن در حال رقص بودن. نتونستم آروم بشینم. همونطور که 

 چشم دوخته بودم به افراد در حال رقص گفتم:  

 جهان پاشو بریم برقصیم.  -

جوابی نشنیدم. سرم رو که برگردوندم دیدم به زمین خیره شده و   

 عمیق توی فکرِ. دستم رو روی پاش گذاشتم و چند بار تکان دادم.

 کجایی آقای داماد؟  - 

 به خودش اومد و نگاهم کرد. 
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 جانم؟  - 

 میگم میخوای بریم برقصیم؟  - 

و حق به جانب   قبل از اینکه جوابی بده سر و کله ی دنیا پیدا شد. اومد 

 گفت: 

ببینشون تو رو خدا! انگار اومدن مجلس عزا. حال با این جهان کار  - 

ندارم همیشه عصا قورت داده تو دیگه چرا نشستی آوید؟ اصال شما دو تا  

 برای رقصتون آهنگ انتخاب کردین؟!  

 هردو همزمان گفتیم:  

 چی؟!  -

 ایه تو این هیری ویری!؟ جهان: آهنگ رقص دیگه چه صیغه 

به نشانه ی تایید حرفش سرم رو بال پایین تکان دادم. دنیا آروم چنگی   

 به گونه انداخت:  

 خاک به سرم شما دو تا چقدر بی ذوقین!  -

 جهان با بیخیالی خودش رو عقب کشید و گفت:   
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 همینه که هست.   -

 ستاد.دنیا پوفی کشید و صاف ای

اصال من نمیدونم خودتون میدونین. حداقل یه رقص کوتاهی برین   -

 خب! 

 جهان: 

 و بذاره. ر یه اهنگی میگم برو بگو اون -

 بلند شد و در گوش دنیا چیزی گفت و نشست. با کنجکاوی پرسیدم:   

کدوم آهنگ رو گفتی؟ نری بگی جونی جونومی چیزی بذارنا من زیاد   -

 بلد نیستم. 

 نه بابا جونی جونوم چیه؟! - 

  از جا بلند شد و دکمه کتش رو بست. دست راستش رو مقابلم گرفت.

ی دیجی جایی دستم رو توی دستش گذاشتم و کنارش ایستادم. با اشاره 

که مخصوص رقص بود رو خالی کردند. همونطور که به سمت وسط  

 . رفتیم صدای موزیک توی محیط پخش شدسالن می 
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دستم رو گرفت و دست دیگرش رو پشت کمرم هدایت  با یک دستش 

 کرد.

رسد از راه تو تا رسیدی ستاره ای افتاد از دریاها شبیه یک رویا که می 

 گذشتی رها شدی در باد 

 سرش رو کنار سرم گذاشت...  

دیدمت بوییدمت بوسیدمت در خواب از تو دنیا زنده میشد آن شبِ  

 مهتاب 

 در گوشم نجوا کرد:

 خوشگل شدیا! امشب خیلی  -

دیدمت بوییدمت بوسیدمت در خواب از تو دنیا زنده میشد آن شبِ  

 مهتاب 

 کنی! بد دلبری می  -

از خودش جدام کرد دستمون رو به سمت بال کشید و یک دور دور 

 خودم چرخوند.
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 یساخت شبیه یک رویا جهان لبریزه ما باران از شوقمان ترانه ها م 

 کردم!روی ابر ها سیر می

 بافت ها می شب آسمان از عشقمان افسانهروز و 

دیدمت بوییدمت بوسیدمت در خواب از تو دنیا زنده میشد آن شبِ  

 مهتاب 

دیدمت بوییدمت بوسیدمت در خواب از تو دنیا زنده میشد آن شبِ  

 مهتاب 

دیدمت بوییدمت بوسیدمت در خواب از تو دنیا زنده میشد آن شبِ  

 مهتاب 

*** 

 ام رو باز کنم؟هتونم چشمالن می -

 رسیم! نه وایسا کم مونده الن می  -

 با ایستادن آسانسور دستم رو گرفت و به دنبال خودش کشید.

 ات رو وا نکنیا! هتا نگفتم چشم -
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 با کالفگی گفتم: 

 کنم فقط زود باش.نخیر باز نمی  -

هام به کف زمین  کشید. صدای برخورد کفش من رو دنبال خودش می

حتی فرصت تعویض لباس بعد از جشن رو هم  ؛ دپیچیتوی محیط می 

بهم نداده بود و فقط بارانی و شالی به تن کرده بودم و دنبالش اومده  

فهمیدم که داره در جایی رو با کلید  بالخره ایستاد. از صداها می  .بودم

 کنه. باز می 

 و وا کن!ر اتهبفرما! حال چشم -

 ؛ای که باز شده بودتعجب به در خانهبا  هام رو آروم آروم باز کردم.چشم

داخل خونه تاریک بود و از دم در تا سالن از دو طرف امتداد در 

 شون گلبرگ های گل رز.های کوچکی چیده شده بود و مابین شمع

با چشمان درشت شده به جهان نگاه کرده که تکیه اش رو به دیوار داده  

 ش گوشم رو نوازش داد:اکرد. صدای بم ام میبو و با لذت داشت نگاه 

 بریم تو خونمونم ببینیم؟  -

دستم رو گرفت و دنبال  زبونم از گفتن هر کلمه ای عاجز شده بود. 
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 خودش کشید.

بیا بریم ببینم خوشت میاد یا نه. ببخشید همه چیز رو با سلیقه خودم   -

 کنیم. انتخاب کردم اگه دوست نداشتی عوضش می 

ام رو  های آهستهون بست. قدم وارد خونه شدیم. در رو پشت سرم

ها که تا سالن پذیرایی چیده شده بودند گذشتم.  برداشتم و از بین شمع

هایی بود که به عمر دیده  ی روبه روم یکی از زیباترین صحنه صحنه 

 . دیدمای رو به روم بود و کل شهر رو از بال می بودم. دیواری شیشه

 خوشت نیومد؟  -

 با ذوق گفتم: 

 اس. ته جهان؟! این...این معرکه شوخیت گرف -

 ام زد. ای روی شقیقه دستش رو دور بدنم حلقه کرد و بوسه 

 اس. این خونه با وجود تو معرکه -

 قند توی دلم آب شد. جلوش ایستادم. دستم روی گونه اش نشست. 

 اس.زندگی منم با وجود تو معرکه -
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موهام هاش رنگ لبخندی محو به خودشون گرفتن. آروم خم شد و لب

بعد از چند ثانیه سرش رو عقب برد و پیشونیش رو به  . رو بوسید

پیشونیم چسبوند. صداش خش دار شده بود که عجیب به دلم  

 نشست.می 

فقط   نمیدونم کی توی دلم رخنه کردی. نمیدونم باهام چیکار کردی. -

 ا نفس دارم صاحب این قلب تویی.این رو میدونم که ت

اش  ام رو دور کمرش حلقه کردم و بغلش کردم. سرم رو به سینههدست

 چسبوندم و گفتم: 

 همیشه پیشم بمون سالوادور من!  -

 اش روی موهام نشست. بوسه 

حتی اگه روزی جسمم نباشه روح و جون من پیش توئه. گفتم که من   -

 . بهت میگم جانان اما تو جان منی

زدند با  اش که برق می ه با بی طاقتی ازش جدا شدم و زل زدم به چشم

 عجز گفتم: 

 هم جسمت و هم روحت برای منه. باید بمونی. حق نداری نباشی!  -
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 معلومه که نمیرم. تو برای منی...  هیس. -

*** 

تا به حال انقدر از صدای  صدای زنگ گوشیم باعث شد از خواب بپرم.

سر جتم غلت زدم اما حرکت ناگهانیم تنها  . نشده بودمزنگ گوشیم بیزار 

زیر لب   باعث شد زیر دلم تیر بکشه و با درد توی خودم مچاله بشم.

ی کسی که داشت بهم زنگ میزد، کردم. بالخره فحشی نثار زنده و مرده

 .صداش قطع شد! اما درد من هنوز آروم تر نشده بود

هام دور  تاج تخت تکیه زدم. چشمبه زور کمی خودم رو بال کشیدم و به 

 اتاق چرخید. تازه تونستم دکور به غایت ساده اش رو ببینم. 

ای داشت و میز آرایش رو به ای و چرمی رنگ قهوه تخت تاج نیم دایره

ها دو طرفش قرار گرفته بودند. دیوار اتاق با کاغذ دیواری رو و پاتختی

یده شده بود.  اتاق سفید که طرح گل های ریز طالیی روش داشت پوش

ای داشت که مثل نمای پذیرایی کل  پرده نداشت و یک دیوار شیشه

 شهر رو از بال قاب کرده بود.

مطمئن بودم شب   لحاف رو کمی بالتر کشیدم و دور خودم پیچوندم.
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لباس هام رو روی زمین انداخته بودم ولی الن هیچکدومشون نبودن. 

؟ نکنه من رو تنها گذاشته رفته؛  نبود ها جهان هم پیداش عالوه بر لباس 

ای طرح چوبی رفتم و  آرام آرام از تخت پایین اومدم. به سمت کمد قهوه 

بازش کردم. اولین لباسی رو که معلوم بود برای جهانِ به تن کشیدم و 

دوباره زیر دلم تیر   هاش رو بستم. فعال فقط همین لباس رو داشتم.دکمه

شیدم و دو ل شدم. باید مسکن  کشید. ناخواست جیغ خفیفی ک

 . میخوردم دردش برام غیرقابل تحمل بود

ل دول به سمت در رفتم. دستم رو روی دستگیره گذاشتم قبل اینکه ود

 در رو باز کنم، خودش باز شد و جهان توی چهار چوب در ایستاد. 

توی دستش سینی بزرگی بود که توش انواع و اقسام مربا و گردو و پسته 

 . پنیر چیده شده بود و کره و

 با دیدنم اول تعجب کرد ولی بالفاصله اخمو شد و گفت: 

 الن باید استراحت کنی!  تو چرا بلند شدی دورت بگردم؟ -

قبل از اینکه پاسخی بدم، سینی توی دستش رو روی میز آرایش  

گذاشت و به سمتم اومد. مثل پر کاهی از زمین جدام کرد و به آغوشم  
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 اش غر میزنه، سرم غر زد:ه سر بچه کشید. مثل پدری ک

کنی؟ دو ل  خوای من رو صدا نمی د آخه قربونت برم چرا چیزی می -

 دول میای سمت در!

من رو روی تخت گذاشت و در حالی که بالشتی رو پشت کمرم قرار 

 : داد ادامه دادمی 

هات رو هم جمع کردم برات صبحونه ام آماده کردم باید بخوری. لباس -

دادم ببرن خشکشویی. ولی نگران نباش یه چند دست لباس دیگه اینجا 

 کنه بریم دکتر! کنه؟ اگه درد میجاییت که درد نمی  هست برات.

با لبخند کنترل شده و دلی که توش کیلو کیلو قند آب میشد خیره  

دادم که بوی نگرانی هاش گوش می اش و به حرفشده بودم به چهره

ومد جمالت زیادی از دهانش خارج بشه. دستم رو  اداشتند. کم پیش می 

 روی دستش گذاشتم و تشکر آمیز نگاهش کردم. 

تونه حالم  من خوبم عزیزم. نیازی به دکتر نیست. فقط یه مسکن می  -

 رو بهتر هم بکنه. 

ها از جاش بلند شد سریع سینی چوبی رو که چند لحظه مثل برق زده
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 و روی پا هاش گذاشت.  قبل روی میز قرار داده بود رو آورد

م گذاشتم اینجا ولی اول باید صبحونه بخوری. بیا این چایی همسکن  -

 رو بخور.

فنجان چینی لبه طالیی رو رو به روم گرفت. این حالت نگران و 

ام جرعه ای از چایی .مضطربش باعث مییشد حتی درد رو هم از یاد ببرم

سلیقه برام    تداشت در نهایکردم که زیر چشمی نگاهش می رو خوردم.

گرفت. هودی و شلوار اسلش طوسی رنگی تنش کرده بود و از  لقمه می 

 حالت موهاش معلوم بود که هنوز نم دارن.

 بیا دلبر.  -

دهانم رو باز کردم و لقمه رو   لقمه پنیر و گردوی رو جلوی دهانم گرفت. 

من هم بدون داد. گرفت و به خوردم می ه می مخوردم. همینطور برام لق

از این همه توجه، عشق و   بردم.هیچ اعتراضی فقط از کارهاش لذت می

 چیزایی که خیلی وقت بود توی زندگیم کمرنگ شده بودند.  محبت. 

بعد از صبحانه و خوردن مسکن سینی رو کنار گذاشت و اومد طرف 

به پهلو غلط زد و دستش رو تکیه گاه سرش   دیگه تخت دراز کشید.
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 و پایین تر کشیدم و من هم مثل خودش دراز کشیدم.خودم ر کرد.

 ای از موهام رو پشت گوشم هدایت کرد. رهتدستش رو بال آورد و 

 خیلی خوشگلی دلبر. هر لحظه خوشگل ترم میشی.   -

 ام رو باز و بسته کردم و خندیدم.هچشم

 دیشب که اذیت نشدی نه؟  -

ذب شدم. با تته  کنی خودم رو جمع و جورتر کردم. به طرز عجیبی مع

 پته گفتم: 

 نه زیاد. -

 خوبه. هر چی که اذیتت کرد بی رو در وایسی بهم بگو باشه؟ -

لب گزیدم. صورتم گر گرفته بود. با صدایی که خنده توش موج میزد 

 گفت: 

 باشه حال چیزی نگفتم که انقدر قرمز شدی!  -

 سرم رو بال گرفتم و مشتم رو روی بازوش فرود آوردم. 

 زهرمار!  -
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 خندید و بازوم رو گرفت و به سمت خودش کشید.

 . من رو میزنی جوجه؟ بیا اینجا ببینم  -

 در کسری از ثانیه توی آغوشش کشیده شدم. 

 اش گذاشتم و به نوای قلبش گوش سپردم.سرم رو روی سینه

 . هازنهبه خاطر تو می  -

 در کمال پررویی گفتم: 

غیر من برای کِس دیگه ای بزنه؟  جرات داره به. بایدم برای من بزنه -

 . کنم کنم سوراخ سوراخش میخودم یه هفت تیر پیدا می 

 آوید! تو کی انقدر خشن شدی؟! -

 . کشممن تعصب می  -

 . داداشمی به مول  .کنمهیچ جوره ولت نمی -

 زدم زیر خنده.

 ای!مزه خیلی بی  -

 . رو در میاری  هاخب میگی من چی بگم خودت ادا لت -
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 همینه که هست آقای محترم!  -

 باشه خانم محترم مگه من چیزی گفتم؟ اصال اعتراضی کردم؟!  -

 ما بین جر و بحث ما صدای پیام گوشیم بلند شد.

 روی پاتختی کنار جهان بود. 

 میشه گوشیم رو بدی. -

 .حتما -

امیر گوشی رو ازش گرفتم و بازش کردم. تماس و پیام هردو از طرف 

 .بود

 کیه؟  -

تردید داشتم که اسم امیر رو بیارم ولی از طرفی هم نمیخواستم همین  

 اول کاری دروغ بگم برای همین با لحنی بیخیال گفتم: 

 کسی نیست امیرِ.  -

 نفس سنگینش رو بیرون فرستاد. 

 چی میگه.  -
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 کنی؟ سین جیم می  -

 پرسم و خوشحال میشم جواب بدی.می  -

تونیم  سالم آوید اگه وقت داری می )پیام رو خوندم( میکنم.الن بازش  -

 ای چیزی حرف بزنیم؟ مغزم در حال انفجارِ.یه سر باهم بریم کافه 

اش بین من  و  هاخم کردم و با تعجب به جهان نگاه کردم که چشم 

 صفحه گوشی در گردش بود.

 شده؟به نظرت چی -

 ش افتاده؟نمیدونم. عجیبه. این اواخر اتفاق بدی برا -

گفت باید بره پدرش رو ببینه ولی دیشب چیزی اممم..آخرین بار می  -

 باید برم ببینمش.  نگفت خودت که دیدیش.

 میری ببینیش؟  -

 .معنا دار نگاهش کردم

 نرم؟!  -

 نه نه منظورم این بود امروز میری ببینیش؟   -
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 آره. -

 بگو. رسونمت. ساعتشو هماهنگ کردین به منمخوبه پس خودم می  -

ومد اما با لجبازی عجیبی دلم  ااش قشنگ به چشمم میلحن سرد جمله

ام رو بزنم. به عبارتی اولویت خودم، خودم هراضی نمیشد که قید دوست 

از جاش بلند شد و بدون هیچ حرفی از اتاق خارج  باشم. غرور بود دیگه.

 شد. 

*** 

 ماشین رو کنار خیابون و جلوی در کافه نگه داشت.

 بفرمایین آوید خانم.  -

 ممنون آقا جهان -

 کارت تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت دیگه به امیر زحمت نده!  -

جمله به امیر زحمت نده رو با طوری گفت که قشنگ فهمیدم منظورش 

ی باشه تکان سری به نشانه . اینه که لزم نکرده سوار ماشین امیر بشی 

 و بازش کردم.دستم رو به سمت دستگیره در بردن  دادم.
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 راستی جهان خودت کجا میری؟  -

یه کار کوچیک دارم باید حلش کنم. ولی تو زنگ بزنی خودم رو  -

 رسونم. می 

 اوکی عزیزم. پس من میرم فعال. -

 فعال دلبر. -

ای کافه داخلش رو نگاه  از ماشین پیاده شدم و در رو بستم. از در شیشه 

پاتند کردم و وارد  ،ته بود ی سالن نشسکردم. امیر رو دیدم که گوشه 

ای غلیظ از دود سیگار به صورتم برخورد کرد کافه شدم. همون ابتدا مه 

ام رو اشکبار. چند باری سرفه کردم. همانطور که به سمت میز  هو چشم

رفتم،  یر شده بود می م ای کوچک دونفره گوشه سالن که خلوتگاه ادایره

 دودها رو کنار بزنم.  دادم تا کمیدستم رو جلوی صورتم تکان می 

 صندلی رو به روی امیر رو کشیدم و نشستم. 

 .چخبره اینجا. وای خفه شدم -

اش رو توی زیر  ، سیگار نیمه سوختهکردمی م ی کههایامیر با دیدن سرفه

 هاش رو از بینی بیرون فرستاد. سیگاری له کرد و دود داخل ریه
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ای با صدای گرفته  بود.نگرانی و تشویش به خوبی در صورتش هویدا 

 گفت: 

 خوبی؟ -

 هام رو در هم گره کردم.خودم رو روی میز جلوتر کشیدم و دست

 من خوبم اما انگار یکی اینجا حالش نامیزونِ . چی شده؟  -

 اش کشید. دستی ل به لی مو های آشفته 

چند روز قبل رفتم   .نمیدونم! خودمم نمیدونم چه بالیی داره سرم میاد -

اصرار به ازدواج هنوز پا بر جا بود. میگه ازدواج کن تا اموالم  بامدیدن با

 رو به نامت بکنم در غیر این صورت... 

 پوزخندی زد و سری تکان داد.

مرتیکه میگه ازدواج نکنی هر چی دارم و ندارم رو به نام باران و پسرش  -

 . کنممی 

انی با ابرو های بال پریده و چشم گفت؟! هنگ کردم! چی داشت می 

کردم به خودم مسلط درشت شده براندازش کردم. در حالی که سعی می 
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 باشم گفتم: 

 ؟ ترهنامادری که از خودت کوچیک ؛ باران؟ اون دختر نچسب -

 تیز و برنده نگاهم کرد... 

 جای دخترشِ. .آره! همون بارانی که از منم کوچیکتره -

 سرم رو به سمت مخالف برگردوندم و ریشخندی زدم.

 عجب! میخوای چیکار کنی؟  -

 . آوید من نمیتونم ازدواج کنم .نمیدونم  -

هایی که بیچارگی نادری توشون موج میزد و نگاهم  خیره شدم به چشم

 کردند.می 

 خب ازدواج صوری بکن.  -

رسید رو  زمزمه  چشم روی هم فشرد . صدایی که سخت به گوش می 

 کرد:

 یاد همه چی تموم میشه.ات بمیگه خبر اولین بچه . م میخوادهبچه  -

وشه  گ تر از قبل چنگی به پاکت سیگار روی میز زدم و با ضربه به حرصی
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 پاکت یک نخ رو بیرون کشیدم. 

 خودش رو مسخره کرده؟! دلیل این کارهاش چیه؟!مرض داره؟!-

 سیگارم رو با فندک طالیی روی میز روشن کردم و منتظر نگاهش کردم.

 ر حقم پدری کنه.خواد دم آخری د خیر سرش می  -

 دود سیگار رو بیرون فرستادم.

 دم آخری؟ -

 .مریضِ تو سرش تومور داره  آره. -

رفت دستم  که به قصد تکاندن خاکستر سیگار به سمت زیر سیگاری می 

اش رو زده اما اینم ی خانوادهمیدونستم قید همه تو هوا خشک موند.

برای پدرش و مادر دونستم که ته ته قلبش هنوز هم جای خاصی می 

نفسم آه شد و از گلوم بیرون جهید. با ترحم بهش   مرحومش جدا کرده.

خیره شدم که با نوک انگشت اشاره اشکال نامفهومی روی میز چوبی 

 کشید.ای میقهوه 

 . واقعا متاسفم -
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 بدون اینکه حتی سرش رو بلند کنه پوزخند صدا داری زد:

درسته دل خوشی ازش ندارم اما میره. خودمم باورم نمیشه داره می -

فهمم از دست دادن یک عضو از خانواده یعنی از دست دادن الن می

ی منِ. مامانم که مردِ الن نوبت پدرم یک قسمت از روح. تنها خانواده 

 میشه و بعد تنهای تنها میشم. 

 اخم کردم و دستم رو روی دستش گذاشتم. سرش رو بال آورد.

.  و هویار و زلفا همیشه پیشت هستیم من، این حرف رو نزن -

ای که ترکت کرده رو بهت برگردونم اما  تونم خانوادهامیرحسین من نمی

 میتونم خودم برات خواهر باشم! مثل تموم این چند سال!  

اش روی دستم جا خوش کرد. لبخند کمرنگ اما تشکر آمیز  دست دیگه

 اش رو باز و بسته کرد.هد. چشمی هاش رقصرو لب

میدونم! پشتم به بودن تو و هویار و زلفا گرمِ!فقط اگه بابام بمیره شاید   -

 یه مدت طول بکشه خودم رو جمع و جور کنم.  

 با دیدنش قلبم فشرده میشد.  وضعیتش تاسف بار بود.

 حال میخوای چیکار کنی؟  -
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 هاش رو بال انداخت.شانه 

نباید بذارم باران به دونم! فعال تنها چیزی که میدونم اینه که  نمی  -

هدفش برسه. من حاضرم کل سرمایه پدرم به خیریه داده بشه تا اینکه 

 باران باهاشون بریز و بپاش کنه! 

 پس میخوای ازدواج کنی؟ -

اس! من چطور آوید من با ازدواج مشکلی ندارم. تنها درد من بچه -

بیارم؟! فردا پس  ای به دنیا میتونم بدون عشق ازدواج کنم و بعدش بچه

ندازه تو صورت من؟ نمیگه چرا من رو به خاطر فردا اون بچه تف نمی

ات به دنیا آوردی؟! من نمیتونم پدری چندرغاز پول و نفرتت از نامادری 

 آماده نیستم.  کنم آوید.

گفت و کامال حق با اون بود. کالفه تر از قبل لم دادم و ساعد  راست می 

 کردم. هام رو جلوی سینه در هم 

 به نظرت برم مریم رو پیدا کنم و...  -

 تیز نگاهش کردم.

شکر خدا معیوب عقلی شدی؟! چی میگی برا خودت؟ مریم دیگه خر -
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کیه؟ هرچند برای اومدن مریم نیازی نیست بری بگردی کافیه به یکی  

اش یکم از قضیه رو بگی برسه به گوش مریم. خودش سر و هاز خبرچین

 شینه جلوت میگه عاشقتم! یک و مجلسی میاد می اش پیدا میشه. شکله

 دستش رو زیر چانه برد و تکیه گاه سرش کرد.  

 میگی من چیکار کنم؟!  -

دونم فقط میدونم باید یه فکر اساسی بکنی. الن خیلی عصبی نمی  -

 هستی.  

میگه من تا شش ماه بعد  .بهم وقت داده میدونی کجاش جالبه؟! -

 . ید ازدواج کنیمیرم قبل ماه چهارم بامی 

تونستم بهش بزنم. حتی هیچ حرفی نمی زبانم به کامم چسبیده بود.

اما عمیقا ذهنم درگیر پیدا کردن راه  .تونستم بهش دلداری بدمنمی

 حلی مناسب برای مشکلش بود... 

*** 

جلوی آیینه رژ لبم رو تجدید کردم. لباسی که جهان برام خریده بود رو  

به تن کرده بودم. پیراهن کوتاه قرمز رنگی که بلندیش تا نصف رانم 
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 . ی ساده و کمی افتادهمیشد و چاک کوچی سمت چپش داشت. یقه 

موهام رو پشت گوشم  ام جا به جا کردم.بندهای نازکش رو روی شانه

خرین نگاهم رو به آیینه انداختم. آرایش غلیظ عجیب  هدایت کردم. آ

 . روی صورتم نشسته بود

بوی غذا کل خونه رو برداشته    در اتاق رو باز کردم و ازش خارج شدم.

کرد رو پایین رفتم  ای که راهرو اتاق ها رو از پذیرایی جدا می بود. دو پله

 و مستقیم راه آشپزخونه رو پیش گرفتم. 

به   ی در حال کشیدن قورمه سبزی توی ظرف بود.جهان با وسواس خاص

رفت وقتی انقدر  دلم غنج می  ؛کانتر تکیه زدم و با لذت بهش نگاه کردم

بافت یقه اسکی چهارخانه د. دا با وسواس و سلیقه کاری رو انجام می 

مشکی قرمز بهتن کرده بود و شلوار کتان مشکی که پوشیده بود شدید 

 ومدن. ابهش می 

ام رو حس کرد. سرش رو بال گرفت. سر تا پام رو با  سنگینی نگاه 

 تحسین نگاه کرد.

 خیلی خوشگل شدی.  -
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 ممنون جهانم! به خاطر لباس قشنگیه که خریدی. -

ظرف رو ازروی کانتر برداشت و حینی که به سمت میز غذا خوری 

 رفت جوابم رو داد: می 

 این لباس قشنگه چون تو تنِ توئه.  -

ای بود و ار میز غذاخوری که کنار دیوار شیشهپشت سرش رفتم و کن

 کرد ایستادم.ی بکر و چشم نوازش توجه جلب می مثل همیشه منظره

 ها جهان.  کنی داری بد عادتم می  -

 کنارم ایستاد و صندلی سر میز رو عقب کشید. 

 بد عادت؟ -

 روی صندلی نشستم و گفتم: 

 کنه! اوهوم! این همه مهربونی بد عادتم می -

ام رو نرم بوسید. ازم دور شد. نور محیط رو کمتر کرد و  موها خم شد و 

 اومد رو به روم سر دیگه میز نشست. 

 ام به میز جلب شد که با نهایت سلیقه چیده شده بود. تازه توجه
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اووو! چه کردی آقا جهان! خیال من که راحته راحته. دیگه از این به   -

 .بعد آشپزی گردن تو

 برنج کشید. برای خودش 

ردن من باشه باید کل عمر فقط همین قورمه کگه قرار باشه آشپزی  ا-

هر از گاهی هم تخم مرغ در انواع مختلف. نیمرو،  .سبزی رو بخوریم

 عسلی، خام!

 با انزجار گفتم: 

 خام؟! -

 آره خام! زیادم بد مزه نیست.  -

 ادای عوق زدن درآوردم.

کنه  ای یه بار قورمه سبزی کفاف می هفته خدا خیرت بده نخواستیم!  -

 .اش به عهده خودمبقیه 

کردم که فکرش درگیرِ و مثل هر شب  لبخندی زد. به وضوح احساس می

حواسم  شام رو در سکوتی که کمتر میشد از ما دید خوردیم. نیست.

تمام و کمال معطوف به جهان بود که چطور بعد از اتمام شام با آرامش  
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بالخره طاقت نیاوردم. ظرف های   و جور کردن میز شد.مشغول به جمع  

توی دستم رو روی کابینت گذاشتم و به طرفش رفتم. در حال تنظیم 

اش گذاشتم و با آرام ترین ماشین ظرف شویی بود. دستم رو روی شانه

 : لحن ممکن پرسیدم

 عزیزم چیزی شده؟  -

یی. کوتاه و ها تو ماشین ظرفشوصاف ایستاد و شروع کرد به چیدن ظرف

 مختصر جوابم رو داد. 

 نه. باید چیزی شده باشه؟  -

 آلود بهش خیره شدم. دسته به سینه و اخم

یه چند مدتیه که حسابی تو خودتی جهان. چرا بهم نمیگی چی شده   -

 شاید تونستم کمکی بکنم. 

هاش رو دور کمرم  در دستگاه رو بست و به طرفم چرخید. دست 

هام رو کرد و روی کابینت گذاشت. دست  گذاشت. با یک حرکت بلندم

 گرفت و زمزمه کرد:

همین که میدونم تو هستی برام بزرگترین آرامشِ. اینکه بدونم یه  -
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 ای مثل تو رو تو زندگیم دارم برام کافیه تا از هیچ چیزی نترسم. فرشته 

دستم رو ل به لی موهای پرپشتش فرو کردم و سرم رو به پیشانیش  

 بمش توی گوشم پیچید: چسبوندم.صدای  

 خیلی دوستت دارم دخترک سرتق. -

 لبم بال جهید با شیطنت گفتم: 

 من بیشتر ناجیِ من!  -

با حرکت   زد.موهام ی نرمی رو  سرش رو آرام آرام جلوتر آورد و بوسه

حرکتش باعث   ناگهانی من رو به آغوش کشید و از روی کابینت برداشت.

 بشه.ای از گلوم خارج شد جیغ خفه 

 . کنی دیونه ترسیدمچیکار می  -

 بغلت کردم خانم خانما بغل من ترس داره؟  -

بازو هام دور گردنش حلقه شدند. سرم رو توی گودی گردنش فرو بردم 

 ام نفس کشیدم. کودکانه گفتم: و سرمای ادکلنش رو به درون گر گرفته 

 بغل تو بهشت منه!  .معلومه که نه -
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 گفت در اتاق رو باز کرد و 

 شیرینی روزای تلخ! بهت احتیاج دارم -

*** 

توی سالن انتظار کنار دنیا نشسته بودم. بین من و پاشا نشسته بود و 

 کرد!تفاوت این دو بشر همیشه متعجبم می  سرگرم صحبت با پاشا بود. 

پاشایی که به ندرت حرف میزد و دنیایی که پیشش وراج تر از همیشه 

 بود.

دایی و  مامان جون هم کنار من نشسته بود و  آقا جون هم کنارش بود.

ای از سالن در حال جهان و آتیال از وقتی که اومده بودیم در گوشه

 .صحبت کردن بودن

ی داغون جهان از خزید. قیافه ام سمتشون می هر چند لحظه یک بار نگاه 

تونستم  جوره نمی وردم. هیچ آدیگه داشتم کم می  موند.چشمم دور نمی

به صورتش خیره شدم که بر خالف  از زیر زبونش بکشم که چه مرگشه!

همیشه ریش گذاشته بود. جهانی که ته ریش رو هم به زور تحمل 

 کرد.می 
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 نفسم رو بیرون فوت کردم و دست به سینه سر جام نشستم. 

 دخترم پس کی میریم؟  -

 پرسید.  میمامان جون بود که برای بار هزارم این سوال رو 

شماره پروازتون رو اعالم  میدونم مامان جون. به نظرم دیگه الن ن-

 رین گیت. کنن بعدشم میمی 

 سرش رو بال پایین کرد. سکوتش به چند لحظه نکشید که دوباره گفت: 

 شما کی پیشمون میاین مادر؟  -

 دونم مامانی بستگی به تموم شدن کارای جهان داره.نمی  -

 مونه! این چه کارِی مادر. من که دلم اینجا پیش شما میمن نمیدونم  -

 دستان لغرش رو گرفتم و آروم فشار دادم با اطمینان گفتم: 

قربون تو برم من چرا آخه دلت باید اینجا بمونه؟ ما که بچه نیستیم.   -

بینی چقد همه چی رو به راهِ. تا تو به آب و هوای اونجا خودت که می

 میایم!   عادت کنی من و جهانم

 چی بگم مادر.  -
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کرد توی سالن پخش شد که  صدای ظریف زنی که پروازها رو اعالم می

دنیا از جاش بلند شد. دایی و بقیه هم   شماره پروازشون رو اعالم کرد.

مامان جون ویلچر آقاجون رو گرفت و با چشمان اشک بار نگاهم   اومدن.

 کرد.

 دایی: 

بریم. مواظب خودتون باشین. انشاهلل اگه خدا ها ما دیگه باید خب بچه  -

 بینیمتون. بخواد تا دو، سه هفته دیگه می 

هاش رو توی جیب شلوار خاکی رنگش  جهان اومد و کنارم ایستاد.دست

 : فرو کرد و گفت

کنم کار ها رو زودتر  سفر به سالمت. مراقب خودتون باشین. سعی می -

 تموم کنم و بیایم پیشتون. 

بعد   نگاهش کرد و با اطمینان چشمانش رو باز و بسته کرد.دایی با مکث 

 از خداحافظی با تک تکشون، ازمون جدا شدن و به سمت گیت رفتن. 

 بعد از رفتنشون، جهان به پاشا گفت: 

  خب آقا پلیسِ تایم پرواز شما کیِ؟ -
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 پاشا نگاهی به ساعت مچی بزرگ رو مچش انداخت.

مثل الن دو ساعت تاخیر نداشته باشن.  تا نیم ساعت دیگه. البته اگه   -

 نیازی به موندن شما نیست. 

ام کرد. حقیقتا خودم هم خسته شده بودم و  جهان سوالی نگاه 

ای به موندن توی فرودگاه نداشتم! مطمئن بودم که کوچکترین عالقه

 این خستگی از چشمان تیز بین پاشا دور نمونده! 

 باره گفت: قبل از اینکه تصمیمی بگیریم پاشا دو 

خیلی ممنونم به خاطر مهمان نوازی این چند مدت. مواظب خودتون   -

 باشید. 

دست راستش رو جلوی جهان گرفت، جهان دستش رو فشرد و جوابش  

 رو داد:

میزبانی از شما افتخار بود آقا پاشا. انشاهلل که یه چند وقت دیگه دوباره -

 بینیم. همدیگه رو می

خاکستری چشمان پاشا روی من متمرکز شد. خیلی از هم جدا شدن. 

ردم جونم رو مدیونش  کدوست داشتم بغلش کنم. همیشه احساس می
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ومد برای اهستم اما مطمئنا این کار زیاد به مزاج جهان خوش نمی

 هام رو جلوی بدنم در هم قفل کردم و گفتم: همین دست 

 سفر به سالمت رئیس! خیلی مواظب خودت باش. - 

رو باز و بسته کرد. همان لبخند مختص خودش رو روی   چشمانش

 هاش نشاند. لب

 ام قفل کرد: هاش رو توی دستهجهان دست

 پس با اجازه!  -

ی صدا طی کردیم. و از محوطهاز پاشا جدا شدیم.طول سالن رو بی 

تا وقتی که سوار ماشین بشیم به عمد حرف   فرودگاه خارج شدیم.

تر از حوصلهجهان چیزی میگه یا نه ولی بی زدم. منتظر بودم ببینم نمی

 ای بگه. اونی بود که کلمه

فقط صدای موزیک   توی ماشین نشستیم و ماشین رو به حرکت درآورد.

بالخره طاقت نیاوررم و بعد از چند   بود که توی ماشین پخش میشد.

 دقیقه با پرخاص صدای ضبط رو تا ته کم کردم. 

 تو رو خدا بگو چته جهان.  -
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اش هم هش به جاده بود اما اخم ظرف روی صورتش رو از نیمرخنگا

 دادم.تشخیص می 

 کنی چیزیمه؟ چرا فکر می.  چمه؟! هیچی -

ای! بهم من رو رنگ نکن جهان! یه چند مدتِ کم حرفی، بی حوصله -

 بگو! بگو شاید کمکت کردم. 

 ی پنجره گذاشت. پوفی کشید و آرنج دست چپش رو روی لبه

چیزی برات کم گذاشتم که اینطوری میگی؟ من تمام تالشم رو آوید  -

 هام آسیبی بهت نرسونن!  کنم که ناراحتیمی 

خوام فقط آدم روزای خوش تو باشم  نکن! تالش نکن جهان! من نمی -

 م نصف نصف باشه! چرا اینطوری می... ه اتهخوام سختیمی 

د. دستم رو ام شحالت تهوع شدیدی که گرفتم مانع تمام کردن جمله

سرعت ماشین رو کمتر کرد و با   جلوی دهانم گذاشتم و عوق زدم. 

 نگرانی به طرفم برگشت. 

 عزیزم چی شد؟ -

خواستم جوابش رو بدم اما حالت تهوع شدیدا حالم رو دگرگون کرده 
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 بریده بریده گفتم:  .بود

 ما...ماشین رو نگه...دار! -

ین پیاده شدم و کنار جاده ماشین رو کنار جاده نگه داشت. سریع از ماش

مد و کنارم زانو وخم شدم و شروع کردم به عوق زدن. چند لحظه بعد ا

 کردم.ام گذاشت. نگرانیش رو حس می ه زد. دستش رو روی شان

 چی شدی دورت بگردم؟! -

مایع تلخی که    دوست داشتم جوابش رو بدم اما حالت تهوع مانع میشد.

کمی که  از گلوم خارج شد مثل زهر بود! به نفس نفس افتاده بودم. 

 حالم بهتر شد، جهان دستمال توی دستش رو دور دهانم کشید. 

چرا  .هی من میگم صبحونه بخور بیا به حرفم گوش نمیدی که -

 کنی آوید؟ چرا به سالمتیت اهمیت نمیدی آخه!اینطوری می

فتم. دستم رو به بدنه ماشین گرفتم و از جام دستمال رو از دستش گر

 بلند شدم. 

 . غر نزن ؛جهان فقط بریم خونه -

هاش رو روی هم فشرد و سرش رو تکان داد. کمکم کرد سوار ماشین  لب
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بشم خم شد و کمر بندم رو بست. صورتش رو مقابل صورتم گرفت و 

 هام. خیره شد به چشم

 قربونت برم ببخشید عصبانیت کردم. -

 مچه لبخندی زدم. نی

 نه تقصیر تو نیست یهویی شد. ببخشید.  -

 تر از قبل گفت: رو بوسید و مهربان  پیشونیمنزدیک تر اومد و 

 ا خانم! هنگرانم کردی -

پیشانیم   ام رو باز و بسته کردم. کنار رفت و در ماشین رو بست.هچشم

رو به شیشه سرد در ماشین چسبوندم. چشم روی هم گذاشتم تا  کمی 

 بخوابم. 

هام رو باز کنم. اتاق ام حس کردم وادارم کرد پلکنوازشی که روی گونه 

ی تخت درخشیدند.لبه تاریک بود اما چشمان جهان زیر نور کم آباژور می

 چشمان خواب آلودم رو بهش دوختم.  کرد.نشسته بود و نگاهم می 

 ساعت چندِ؟ -
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 ای؟ شام پختم. هشت و نیم. گرسنه  -

ی نه تکان دادم. سر جام جابه جا شدم و خودم رو بال سرم رو به نشانه 

به تاج تخت تکیه دادم. به سمتم مایل شد و پشت دستش رو  وکشیدم 

 روی پیشانیم گذاشت. با لحنی نگران جدی گفت:

 چند روزِ اینطوری شدی پاشو بریم دکتر. -

نکه زبان به  ام جمع شد ولی قبل از ایحال دکتر رو نداشتم. قیافه 

هام اش رو روی لباعتراض باز کنم پیش دستی کرد انگشت اشاره 

 : گذاشت و اخم آلود گفت

 ات رو میارم.هریم. الن لباسریم یعنی می گفتم می  -

از روی تخت بلند شد و به سمت کمد رفت. هودی مشکی رنگ تنش رو  

غر درآورد. پشتش به من بود. با دیدن بدنش احساس کردم که کمی ل 

تر از قبل شد. در حالی که سر جام پیچیدم و پاهام رو از کناره تخت  

 آویزان کردم گفتم: 

خواد به خودت بگه بری دکتر! ببین خودت رو چقدر لغر یکی می  -

 شدی.
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کرد صدای بمش جوابم رو ها رو زیر و رو میهمانطور که یکی یکی لباس

 داد. 

رفتن یا سرت گیج میره یا همش  تری. از وقتی بابا اینا بجفعال تو وا -

 داری بال میاری.

هام رو دور کمرش حلقه با چند قدم بلند پشت سرش ایستادم. دست 

 ش رو ریز بوسیدم. موهاکردم و روی 

کنی خیالمم هست؟ من پیش تو خوبم. تو بدترین حالمم فکر می  -

 پیش تو خوبم. 

نموند.دستش رو روی دستان اش از چشمم دور های بلند و کالفهنفس 

ام گذاشت و از هم بازشون کرد. به طرفم برگشت و در هم گره خورده

 دستانش قاب صورتم شدند. 

 .آوید قبل من باید به خودت اهمیت بدی. اگه یه روزی من نبودم..  -

پرخاش و عصبانیت ناخواسته رنگ دادند به جمالتم که سخنش رو 

 نصفه کردند. 

های صد من یه غاز چیه میزنی؟ تو یعنی چی من نبودم؟! این حرف -
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 مونی. نمیتونی نباشی! قول دادی. قول دادی که می 

تاش جدا کردم و پشتم  هبی اختیار عصبی شده بودم صورتم رو از دس

شایدم داشتم خودم رو براش لوس   ؛رو بهش کردم. بغض کرده بودم

بغض رو مهمان گلوم کرده کردم نمیدونم اما هر چیزی که بود می 

دیدم پشت سرم داره چیکار میکنه اما از صدا نمی  ام پر شدند.هبود.چشم

ها میفهمیدم که داره لباس میپوشه. چند لحظه بعد اومد و جلوم  

 ایستاد.

از روی لجبازی حتی سرم رو هم بال نگرفتم. بدون توجه به حالم 

بازوم رو گرفت در  اشکاپشنم رو توی یک دست گرفت و با دست دیگه 

تر از گذروند گرفته حالی که بازوم رو از آستین کاپشن مشکی رنگم می

 قبل گفت: 

و یا میرم. من فقط گفتم اولویت خودت  مکنمن نگفتم ترکت می -

 باش.)زیپ کاپشنم رو کشید( قبل از من به فکر خودت باش.

اش رو  هی توی دستش رو هم روی سرم گذاشت. دست کاله بافت ساده 

کماکان در حال حالجی   هام گذاشت و از اتاق خارج شدیم.دور شانه
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 هوا گفتم: هاش بودم. بی حرف

د خودم. تو نباشی منم نیستم. شاید زنده  اولویت من اول تویی بع -

 ی متحرک میشم. بمونم ولی مرده 

 نگو اینطوری.  -

جلوی در خروجی از جاکفشی چوبی کنار در بوت های اسپرتم رو 

برداشت و انداخت جلوی پاهام. تا خواستم خم بشم و بپوشمشون 

با هر کارش  ها رو پام کرد. محو کارهاش بودم.خودش زانو زد و کفش 

از جاش بلند شد و در  داد. یشتر حس مهم بودن بهم دست می ب

 خروجی رو باز کرد از خونه خارج شدیم. 

حال تر از اونی بودم که خودم هم بی ، تا پارکینگ لم تا کام حرفی نمیزد

در بین این سکوت سرد  بخوام چیزی بگم. حتی آهنگی هم پلی نمیشد.

 تلفنش زنگ خورد.

کشید و نگاهی به صفحه انداخت. در کسری  گوشی رو از جیبش بیرون 

 هاش توی هم رفتن. از ثانیه سگرمه 

 کیِ؟ -
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 دکمه کنار گوشی رو زد و گفت: 

 هیچکس.  -

 به خاطر هیچکس اینقدر اخم آلو شدی؟ -

 کالفه و جدی گفت: 

 گیر نده خب؟ حوصله ندارم. -

نگاهش  قلبم فشرده شد. چند لحظه ناباورانه نگاهش کردم. ولی جهان 

خودم رو جمع و جور کردم. تا حال اینطوری باهام حرف  رو به جلو بود.

 حوصله!نزده بود. انقدر سرد و بی

*** 

برای بار هزارم طول و عرض پذیرایی رو طی کردم. صدای دکتر توی 

 ذهنم بود. 

 "خانم با عالئمی که میگین احتمال باردار هستین. "

م که دکتر چی گفت و با گفتن  باورم نمیشد! اون شب به جهان نگفت

چند تا چیز الکی ماجرا رو فیصله دادم. دوست داشتم اول  واقعی بودن 
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با اینکه فردا    .مون رو بدونم و بعد سورپرایزش کنمبه وجود اومدن بچه

خواستم امروز براش تولد بگیرم و غافلگیرش شب تولدش بود اما می 

 کنم. 

 فتم: دستم رو روی شکمم گذاشتم و زیر لب گ

 یعنی دارم مادر میشم؟!  -

ورد! من عاشق آحتی فکر کردن به اینکه مادر بشم وجودم رو به وجد می 

شدم تا نگاهم سمت ساعت کشیده شد.کم کم باید آماده می  بچه بودم.

ناهار جهان رو آماده کرده بودم و صبح هم بهش گفته    برم مطب دکتر.

ازش خواستم ماشین رو ام رو ببینم و هبودم که میرم یکی از دوست

ای رنگم رو ی قهوه ی کردمی و شلوار راستهبه اتاقم رفتم. پالتو ه. نبر

ه ای بافتم رو روی موهام انداختم و از خونه خارج  پوشیدم. شال قهو

 سوار آسانسور شدم و دکمه پارکینگ رو زدم. شدم.

توی آیینه به خودم نگاه کردم. شادی به چشمام رنگ داده بود!بدون 

هام میرقصید. با ایستادن آسانسور از کابین  اینکه بخوام لبخند روی لب

بوی ادکلن جهان  خارج شدم. به طرف ماشین رفتم و سوارش شدم.

فضای ماشین رو گرفته بود انگار که خودش هم اینجا نشسته! حینی که  



 

 

 WWW.98IA3.IR 1125 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 : وردم گفتمآماشین رو به حرکت در می 

 مهربونی داری فسقلی من! کاش بدونی چه بابای جذاب و  -

*** 

 تبریک میگم خانم شما باردارین.  -

ام گرد شده بودند و ناباورانه به خانم دکتر میانسالی که پشت میز  هچشم

 .کردمنگاه می  تنشسته بود و بهم تبریک میگف 

 خدای من! تته پته کنان گفتم:  .ام جمع شدهاشک تو چشم

 خ...خیلی ممنونم!  -

 نسخه و گفت: شروع کرد به نوشتن  

ون میای واز همین الن باید به خودت خوب برسی به نظر که ج -

 بارداری اوله درسته؟

 سرم رو به معنی آره تکان دادم که ادامه داد:

م که گفتی برای تهوع  ه نویسم. اون قرصی برات مکمل و ویتامین می  -

کنی تداخل دارویی نداره اگه خیلی اذیت شدی بازم مصرف  مصرف می 
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ها کوتاهی نکن نی نی کوچولومون باید خوب تو خوردن مکمل  کن.

 تغذیه بشه. )نسخه رو به طرفم گرفت( پدرش خبر نداره؟

 گرفتم گفتم: از جام بلند شدم و در حالی که برگه رو از دستش می 

 خوام برای تولدش سوپرایزش کنم. خواستم بدونه. می نه! نمی  -

 لبخند مهربانی زد و گفت: 

 کنم تا عمر داره این تولدش رو فراموش نمیکنه! فکر  -

 خندیدم و گفتم: 

تون من دیگه برم فقط کی برای اهبا اجاز  کنم.منم همین فکر رو می -

 چکاب بیام؟

 ی دیگه منتظرتونم. دو هفته  -

 چشم. -

با شادی از مطبش بیرون اومدم. دلم میخواست فریاد بزنم! شاید برای  

می غیرمعقول بود اما برای من فرقی نداشت  ها بارداری نامزدی کخیلی

 کار خالفی نکرده بودم!  
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ی از ساختمان مطب خارج شدم. به طرف ماشین رفتم که طرف دیگه

 م. خیابون پارک کرده بودم و سوارش شد

 دستم رو جلوی دهانم گذاشتم و گفتم:   .یهو عوقم گرفت 

 ا فسقل! هکنی دیگه داری اذیت می  -

شده بود.از کیفم قرص ضد تهوع برداشتم و یه حالت تهوعم باز شروع 

 خوردم.  دونه

 ماشین رو به حرکت در آوردم. برای امشب خیلی کار داشتم. 

*** 

برگ های رز قرمز ریخته بودم ول به لشون شمع روی میز غذاخوری گل

کیک شکالتی رو که روش قلب های قرمز گذاشته شده بود   چیده بودم.

دور و اطراف میز هم گلبرگ رز سفید ریخته  گذاشته بودم. رو وسط میز 

 بودم. همه چی حاضر و آماده بود. 

ی میز گذاشته بودم، توی  عالوه بر ساعتی که کادوی تولدش بود و گوشه

یه جعبه کوچیک بیبی چک و برگه آزمایش رو گذاشته بودم و با یک 

 میاره! جفت کفش نوزاد! مطمئن بودم مثل من اون هم بال در 
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ی ساعت مچیم نگاه کردم تقریبا یک ساعت تا اومدنش وقت  به صفحه 

؛  داشتم. سریع به آشپزخونه رفتم. همه چیز آماده بود. غذا ها رو کشیدم

بعد از زیر و رو کردن   سالد و بقیه چیزا رو آماده کردم و به اتاقم رفتم.

محضر کمد، پیراهن بلند سفید رنگی رو که موقع خرید مانتو برای 

 همراه دنیا خریده بودیم رو برداشتم. 

ی هفتی داشت با آستین های بلند توری  پیراهن سفید و بلندی که یقه 

و براق. از بالتنه تا کمر کامال چسبان بود و از کمر به پایین دامن توری  

سریع روی تخت   هاش بود. اش مدل کلوش داشت و از جنس آستین 

 انداختمش و شروع کردم به میکاپ.

هر لحظه و هر دقیقه هیجانم بیشتر میشد. توی ذهنم برای بچه اسم 

 رفتم. اش میکردم و قربون صدقه انتخاب می 

ی صورتی و شاین بود و خط ای که فقط سایهبعد از میکاپ ساده

هام کشیدم. بعد از  چشمی کوتاه، رژ لب صورتی رنگم رو روی لب

هام گذاشتم! برای روی مو متعویض لباس، تاج گل سفید رنگی رو ه

دوباره به ساعتم نگاه    پوشیدم.اولین بار انقدر ساده و پوشیده لباس می

 کردم. باید تا الن پیداش میشد. روی تخت نشستم. 
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تقریبا نیم ساعت دیگه ام گذشته بود اما هنوز هم خبری از جهان نبود.  

ام رو برداشتم و بهش زنگ زدم.صدای نحس نگرانش شده بودم. گوشی 

گفت مشترک مورد نظر قادر به پاسخگویی نمیباشد روی ی که می زن

 نفس سنگینم رو بیرون فوت کردم.  مغزم رژه رفت!

حتی برای ناهار هم نیومده بود خونه. اینو از غذایی که دست نخورده 

 روی میز مونده بود فهمیده بودم. 

 اش کنم برای عصبی شده بودم اما دوست نداشتم هی زنگ بزنم و دیوانه

 همین پیامکی براش نوشتم و ارسال کردم. 

 سالم عزیزم اگه میتونی امشب کمی زود بیا خونه. -

 پیام رو ارسال کردم اما اونم تحویل داده نشد.

 تر از قبل به صفحه گوشیم چشم دوختم.کالفه

 نه انگار خبری ازش نبود. 

روی تخت دراز کشیدم و کتابی رو که اخیرا زیاد توی دست جهان 

میدیدم رو از روی پا تختی کنار تخت برداشتم. لی کتاب رو باز کردم. 

 .  قسمت های مختلفش رو هایالیت کرده بود. اولین پاراگراف رو خوندم



 

 

 WWW.98IA3.IR 1130 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

کنم، و نگاهش را خاموش هنرپیشه بالخره فریاد: حرفت را باور می "

گوید. چند بار بهتان  ها دروغ نمیکنم. این چشمکرد. حرفت را باور می 

گفتم که اشتباه اساسی شما کم بها دادن به اهمیت چشم است. زبان 

 "ها، هرگز. آدمی شاید بتواند حقیقت را کتمان کند ولی چشم

هام رو باز کردم. نور صدای باز و بسته شدن در، بیدارم کرد. لی پلک

   تابید. خورشید به اتاق می 

 خوابم برده بود؟! 

تم. ساعت رو نگاه کردم. هشت  سر جام نیم خیز شدم و روی تخت نشس

صبح بود! کنارم رو نگاه کردم اما اثری از جهان نبود! یعنی دیشبم خونه 

 نیومده؟! 

شیم رو برداشتم. اعالن تحویل پیامم اومده بود اما پاسخی دریافت  وگ

 .نشده بود 

از جام بلند شدم و در اتاق رو باز کردم. جهان خونه بود. روی صندلی 

هاش رو روی میز  ش چیده بودم نشسته بود دستشپشت میزی که برا

 هاش. گذاشته بود و سرش رو روی دست
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 به طرفش قدم برداشتم. جلوی میز ایستادم.

متوجه حضورم شد. نفس عمیقی کشید و سرش رو آرام آرام بال کشید.  

چشمان قرمز و خمارش سر تا پام رو بر انداز کردند و روی صورتم 

 ایستادند.

 تلخ گفتم: 

 ودی؟ دیشب کجا ب -

 از جاش بلند شد.

 بیرون.  -

 میز رو دور زد و به طرف اتاق رفت. دنبالش راه افتادم: 

 دیشب منتظرت بودم! -

 خب؟ -

 مکث کردم! 

 خب؟! خب یعنی چی جهان؟ نگرانت شده بودم!  -

جلوی کمد ایستاد و  وارد اتاق شد و من هم همچنان پشت سرش بودم. 
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برداشت و شروع کرد به چپوندن لباساش توی بازش کرد. ساکی رو 

 ساک.

 با بهت نگاهش کردم. متعجب پرسیدم: 

 جایی میریم؟ -

دستش از حرکت ایستاد نفس سنگینش رو بیرون فرستاد و همونطور 

   که پشتش به من بود گفت:

 تو نمیری من میرم.  -

 یعنی چی؟!  -

 در کمد رو بست و به طرفم پیچید.

 . باید باهات حرف بزنم -

ی تخت نشست. با سر اشاره بدون اینکه ساکش رو ول کنه رفت و لبه 

 کرد که منم برم بشینم. 

هام رو لرزون و  دمقاسترس بدی به جونم افتاده بودم. استرسی که 

 کشید. وجودم رو به آتش می 
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 کنارش نشستم و منتظر نگاهش کردم.

 جهان اتفاقی افتاده من کاری...  -

های تاریک دل رو به لرزه ایی که توی شباش مثل ناقوس بد صدجمله

 در میاورد قلبم به لرزه درآورد.

 باید جدا بشیم!  -

 لب و دهانم خشک شدند. 

 ...یعنی چی؟!ی  -

هاش رو دو طرف سرش. هاش رو روی زانوهاش گذاشت و دست آرنج

بارید اما اون لحظه حالم ی حرکاتش می به دونهعجز به راحتی از دونه 

 تر از اونی بود که حالش رو در نظر بگیرم. خراب

 بازوش رو چسبیدم و بهش توپیدم:

 چی داری میگی جهان؟! واضح بگو! جدا بشیم یعنی چی؟!  -

 گرفته تر از قبل گفت: 

 خوامت. نه تو رو نه این رابطه رو!واضحِ! یعنی دیگه نمی  -
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 ام دور بازوهاش شل شدند. ادامه داد. قلبم گرفت. دست

کنم  من میرم البته نه پیش بابا و بقیه. میرم ترکیه و ازت خواهش می -

چیزی بهشون نگی. بعدا خودم میرم پیششون. وکیلم رو میفرستم برای  

وخونه ام برای توئه همینجا بمون بعد تموم شدن  این های محضری.کار

 فرستم بری پیش بقیه. کارامون بلیطت رو می

اومد. سرد و بی روی سرم فرود میهاش مثل پتکی  هر کلمه از حرف

 رحمانه... 

از جاش بلند شد. به طرف در رفتم. خیز برداشتم سمتش و جلوش  

ایستادم. بغض صدام رو به بازی گرفته بود اما مانعی نشد برای نگفتن  

 هام:حرف

تونی بری! طالق و جدایی چیه؟ چی میگی تو جهان باورم نمیشه! نمی  -

میخوام!   یا که نیست!نشم! به این سادگمیخوام! ازت جدا نمن نمی 

 زدی؟! این بود اون همه عشقی که ازش دم می

دستش رو روی بازوم گذاشت و  مستقیم خیره شده بود به چشم هام

پا تند کردم و توی چهارچوب در ایستادم. با  . کنارم زد. به سمت در رفت
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 هاش رو عصبانیت چشم روی هم فشرد. صدای ساییده شدن دندان

 شنیدماما اهمیتی نداشت. می 

کنی لعنتی! پس...پس چرا داری  تو که گفتی هیچوقت ترکم نمی  -

 میرم!نمیتونی بری...جهان... تو بری من ... می  میری؟!

های مشکی رنگش رو هاش رو از هم باز کرد. سرد تر از همیشه تیلهپلک

 بهم دوخت. 

 خوام حرمت بشکنم. برو کنار آوید. نمی -

ی سختی بهم زد و از چهارچوب در گذشت. با هق هق پشت سرش تنه

 داد زدم:

حرمت؟ از چی داری حرف میزنی؟! حرمتی مونده؟ داری میری و من   -

 کاری از دستم بر نمیاد! حتی نمیدونم چرا داری میری!...جهان! هیچ

ای سردم گرفتم. پشتش  هخودم رو بهش رسوندم دستش رو توی دست

 یچارگی نالیدم: بهم بود. با ب 

نکن جهان! نرو! این کار رو با ما نکن. بهم بگو چی شده. بگو تا حلش  -

 کنیم. 
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 دیگه دوستت ندارم. -

 هام شل شدند. با صدای ته چاهی گفتم: دست

 باور نمیکنم! د...دروغ میگی!  -

 با حرص دستش رو از توی دستم بیرون کشید و به سمت خروجی رفت. 

  "گوید.دروغ نمی چشم"ه بود به ذهنم اومد.دیالوگی که هایالیت کرد

دونستم بچگانه بود اما در اون لحظه دست به دامن هر چیزی میشدم می 

دستش رو به دستگیره گرفت. با خشم   اش رو تکذیب کنه!که این جمله

 . به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم به طرف خودم کشیدم

زمین دوخته شده  اش هنوز هم به هخودش به سمتم پیچید اما چشم 

 بودند. 

 ام کشیدم و با بغض گفتم:پشت دستم رو روی گونه

 ام نگاه کن و بگو! بگو که دوستم نداری!هتو چشم -

اش روی صورتم  ههاش به هم گره خوردند و چشممکث کرد. ابرو 

 متمرکز شدند. 
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ی این مدت داشتی فیلم  دِ یال دیگه بگو! بگو دوستم نداری! بگو همه  -

 بگو یه عوضی به تمام معنا بودی! یه آشغال!  ؛کردی بازی می 

فهمیدم عصبانی شده  هاش سنگین شده بودند میگفت. نفس چیزی نمی

 تونستم ادامه بدم. اما برام مهم نبود! من بدون اون نمی

فکر کردی من بچه ام و این کارا بچه بازِی؟! میدونم داری دروغ  -

 میگی. میدونم! 

شده بود بهم و من هنوز هم   دستگیره در بود. خیرهدستش هنوز روی 

 دیدم.ای غمگینش می هدوست داشتن رو توی چشم

دستگیر در رو پایین کشید و در  مون رو شکست.صدای زنگ در پل نگاه 

رو باز کرد. با دیدن امیر که خواب آلود و ژولیده پشت در ایستاده بود 

 امیر ایستاد و بهش گفت:  ام کرد.جهان از خانه خارج شد و کنارشوکه 

 مواظبش باش.نذار دنبالم بیاد.  -

ی  قیافه  اش رو تموم کرد و با قدم های بلند به طرف آسانسور رفت.جمله

 چیز خبر نداره. متعجب امیر نشون میداد که هنگ کرده و از هیچ

 جهان وایسا! -
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شدند  ای امیر دور کمرم حلقه  هخواستم خودم رو بهش برسونم که دست 

کردم تا خودم رو به آسانسور برسونم و جهان تقال می  و جلوم رو گرفت.

رحمی سوار آسانسور شد و در رو منصرف کنم اما جهان با نهایت بی 

 کسری از ثانیه دیگه نبود. 

پا هام تحمل وزنم رو نداشتند. با گریه روی زمین افتادم. سویشرت امیر  

 رو چنگ زدم و اشک ریختم.

 ای گفت:در تالش بود بلندم کنه با صدای کنترل شده امیر که 

 پاشو آوید. پاشو بریم خونه ببینم چی شده!  -

ها نشستم. فقط  روی پله با کمکش از جام بلند شدم و رفتیم توی خونه.

 ومد.  اام می هاشک بود که از چشم

 ام کرد. آرام گفت: امیر جلوم زانو زد و با ترحم نگاه 

 ده؟  وید بهم بگو چی ش آ-

 هام نالیدم: میان هق هق 

امیر   گفت دوستم نداره.  بینی امیر؟ جهان نیست. رفت.بینی؟! نمینمی  -
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 میرم! دارم می

کردم. به  هاش دور جسم لرزانم حلقه شدند. مثل ابر بهار گریه می دست

 ومد! اجز گریه کاری از دستم بر نمی 

سیاهی رفتن  ام شروع شده بود. با  کرد. سر گیجهوق میذوق ذسرم 

چیزی نشنیدم و تکرار مکرر اسمم توسط امیر کم   هام دیگه هیچچشم

 کم به صدایی نامفهوم بدل شد. 

*** 

یک  ی خانه کز کرده بودم.زانو هام رو به آغوش کشیده بودم و گوشه 

هفته؟ دو هفته؟ سه هفته؟! حساب روز هایی که توی خونه مونده بودم 

سرم رو به  ب توی خونه لنگر انداخته بود.از دستم در رفته بود.تاریکی ش

تابید  ی پشت پنجره گرفتم. تنها منبع نوری که به خونه میسمت منظره 

 های پایین ساطع میشد. نوری بود که از ساختمان

ام شروع به زنگ خوردن کرد.زحمت سر برگردوندن رو به خودم تلفن

زانو هام رو  ندادم. میدونستم کیه و میدونستم برای چی زنگ میزنه.

 بیشتر توی خودم جمع کردم و سرم رو روی زانوم گذاشتم. 
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ام. من کجای کار رو مرور رابطه مرور خاطرات. کارم شده بود مرور.

اشتباه کرده بودم؟! خدایا چیکار کردی باهام؟ خودت خسته نشدی ولی 

 من شدم. 

ی فکر آسیب زدن و نابود کردن خودم برای همیشه این روز ها تنها چیز

کردم که ای رو میاما هر لحظه فکر بچه رفت.بود که توی سرم رژه می 

دستم رو روی شکمم گذاشتم و  با من بود. کرد.توی وجودم رشد می 

 گفتم: 

 تونستی به وجود بیای! بدترین موقعی بود که می  -

کی ون ..  آره! باید از بین ببرمش! ا فکری مثل برق از سرم گذشت.

 ی من بخواد؟! زمزمه کردم: گی کنه که بچهمیخواد بدون پدر زند

 رحمِ!ذارم به دنیا بیای عزیزکم! این دنیا بی نمی  -

گوشیم رو چنگ زدم و به سختی از جام بلند شدم. سرگیجه امانم رو 

بریده بود...دستم رو به دیوار گرفتم و کشان کشان خودم رو به اتاقم 

 به تن کشیدم.  ام رورسوندم.شالی روی موهام انداختم و کاپشن 

داشتم  ام رو به طرف خروجی برمی حالهمونطور که قدم های بی 
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ی زلفا رو گرفتم. زلفایی که به خاطر این مصیبتی که زندگیم بهم  شماره

دیدنش مساوی  نشون داده بود حتی نتونستم برای اومدنش شادی بکنم. 

 شد با گم کردن خودم توی آغوشش و زار زدن...

 پیچید: صداش توی گوشم 

جانم؟ دختر تو چرا جواب تلفن رو نمیدی مردیم و زنده شدیم ما! امیر   -

 و هویار دیگه دیوونه شدن. 

کردم تعادلم رو حفظ کنم و از پله  کالفه و بی رمق در حالی که سعی می 

 ها پایین برم جوابش رو دادم: 

 مطب رو بستی؟ -

 صداش رنگ تعجب گرفت: 

 نه چطور؟ -

 میام اونجا.نبند. دارم  -

 انرژی صداش بال رفت: 

 بیا عزیزم منتظرتم.-
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تماس رو قطع کردم. کنار نگهبانی ایستادم و به پیرمردی که کنجکاوانه 

تقریبا بعد از نیم  کرد گفتم برام تاکسی بگیره.سر تا پام رو رصد می 

ی زلفا اونجا ساعت دم در ساختمانی بودم که مطب تازه تاسیس شده 

 قرار داشت.

بغض به گلوم چنگ  ی مرمری بال رفتم.  پله های نیم دایره از

ای رو بکنم که با  کرد که فکر کشتن بچهنداخت. کی فکرش رو میامی 

 هام رنگ داده بود؟! شنیدن خبر وجودش شور و شعف به لحظه 

طول سالن خلوت رو که دو طرفش مطب دکتر های مختلف قرار داشت 

دم در مطب ایستادم  ام بود. ز قدم قبلی هر قدمم مردد تر ا رو طی کردم.

 و زنگ در رو فشردم.

ی مهربان زلفا در چهارچوب ظاهر شد.  چند لحظه بعد در باز شد و چهره 

هاش هنوز کردند اما لب اش با ترحم نگاهم می چشمان درشت و عسلی

 به مهربانی انحنای لبخند گرفته بودند. 

مطب سفیدتر میزد یا شاید اش زیر نور مهتابی های سالن و پوست سبزه 

هم به خاطر خستگی زیادی که این روزها سر کارهای تاسیس مطبش  
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 کشید رنگ پریده تر شده بود. می 

 خوش اومدی! بیا تو.  -

 اندام ظریف و لغرش رو کنار کشید. وارد مطب شدم.

تر باشیم. البته دیگه این موقع ها  به منشی گفتم بره تا راحت -

 م آخه شام نخو... د راستی سفارش غذا دا. بندیممی 

 نفس عمیقی کشیدم و میان حرفش پریدم: 

 خوام کورتاژ کنم! می  -

 جدی شد.  مکث کرد. با تردید بر اندازم کرد.

 مطمئنی؟!   -

 چند قدم به سمتم اومد و دستم رو گرفت. 

ات الن داره میشه سه ماهه.  بچه عزیزم میدونم شرایط سختی داری. -

وه بر اینکه از لحاظ جسمی سختی داره روحا هم بهت آسیب  کورتاژ عال

این وجودی که توی شکمتِ  )دستش رو روی شکمم گذاشت( زنه.می 

 تونی صدای قلبش رو بشنوی.الن اگه بخوای میس. ازنده 
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 هیستریک خندیدم و خودم رو عقب کشیدم: 

  کو؟!  ندازه تو صورت من؟ نمیگه بابامااین بچه فردا پس فردا تف نمی -

ام ولی هنوز قبری ندارم! ولم  م! مردهاهمرد .ببین من رو ؛ و ببینر زلفا من

 خوام چیکار؟!اش رو میکرد رفت. حال بچه

نزدیکم اومد و تن لرزانم رو به آغوش کشید. دست نوازشش روی موهام  

 کشیده شد. 

 آروم باش عزیز دلم آروم. -

 بغض توی گلوم رو به سختی بلعیدم. 

 صدای قلبش رو بشنوم؟ میشه قبل کورتاژ-

 دستش از حرکت ایستاد.

اما الن میتونی صدای قلبش رو  برای کورتاژ باید آخر هفته بیای اما... -

 بشنوی. 

 ازم دور شد. با ذوق دستم رو گرفت و از قسمت انتظار به اتاقش برد.

های بزرگ که برای تبریک تاسیس  اتاقش پر شده بود از دسته گل

با دیدنشون خجالت زده سرم رو پایین گرفتم. به   بش فرستاده بودن.مط
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فرسته، جای اینکه من اولین نفری باشم که توی دسته گل براش می

 دست خالی اومده بودم تا بهش زحمت بدم. 

ی اتاق و پشت پرده بود. رفت و دستگاه رو دستگاه سونوگرافی گوشه  

 اه بود گفت: روشن کرد. در حالی که مشغول تنظیم دستگ

 م بده بال. ه بیا روی تخت دراز بکش لباست -

روی تخت دراز  کاپشنم رو درآوردم روی صندلی کنار تخت گذاشتم.

 کشیدم و لباسم رو کمی بالتر کشیدم. 

ام ی شنیده شدن ضربان قلب بچه با فکر اینکه این لحظه، یعنی لحظه

ای  کرد. زلفا مایع ژله بود، غم عالم رو توی دلم روانهباید جهان پیشم می 

سردی رو روی شکمم ریخت و چند لحظه بعد دستگاهی رو به صورت 

  دورانی روی شکمم به حرکت درآورد.

 ببین تو رو خدا این کوچولو رو! -

اش رو روی صفحه سرم رو به سمتش گرفتم که با ذوق انگشت اشاره

دنیا توی دلم غم  داد.ی کوچکی رو نشون میمانیتور گذاشته بود و نقطه 

 خواست کوچکترین آسیبی به این بچه بزنم! دلم نمی نشست.
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 میخوام صدای قلبش رو بشنوم زلفا.  -

محزون نگاهم کرد. چشماش رو باز و بسته کر و دستش رو روی دکمه 

 گذاشت. 

 بفرما مامان خانم!  -

 های قلب جنین توی اتاق پیچید.دکمه رو فشار داد و صدای تپش

ام  ریخت و دیده ام بیرون می هوقفه از چشمی اشک ب د.ام پر شدن هچشم

 رو تار کرده بود.

 زنه؟ نگاهش کن اینجاست. ببین چه... بینی قلبش چه تند تند می می  -

صدا رو قطع کرد و  با دیدن صورت غرق در اشکم به وضوح جا خورد.

سریع از جاش بلند شد و بازوم رو گرفت وادارم    دستگاه رو کنار گذاشت.

 ت. ام انداخد بشینم. خودش هم کنارم نشست و بازوش رو دور شانهکر

 کنی قربونت برم من؟چرا گریه می -

 میان اشک و آه گفتم: 

گریه نکنم؟! گریه نکنم زلفا؟ تا چند یه مدت پیش من خوشبخت   -
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 ترین دختر روی زمین بودم ولی وضعیتم رو ببین... 

هق روی صورتم گذاشتم و با هقدوباره بغضم سر باز کرد دو تا دستم رو 

 گفتم: 

  ای مادر بچه خواستممن می زلفا این بچه رو دوست دارم.، ش دارم دو-

چیکار کنم؟!الن...اومدم با   اما الن نیست.؛ بشم که پدرش جهان باشه

 . بکشم ام روبچه، بچه رو ای خودمهدست

و  کردمهمینطور اشک ریختم. مثل تمام مدتی که به جهان فکر می 

تونستم بچه رو از بین ببرم. از طرفی هم  ریختم. نمیاشک می

تونستم به خود جهان بگم اما نه  تونستم بدون پدر بزرگش کنم. می نمی

 .دادهام رو نمیتا وقتی که جواب تلفن

حضور فردی رو جلوی خودم حس کردم. بوی ادکلنی که توی محیط  

و آروم آروم از روی صورتم ام رهدست  پیچیده بود نوید اومدن امیر بود.

 کرد.آلود نگاهم می رو به روم ایستاده بود اخم پایین کشیدم.

 ی چند قدم ازش،هویار ایستاده بود. با فاصله 

ی ی پالتوگفت. اتاق چند لحظه توی سکوت فرو رفت. گوشه چیزی نمی
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اش رو گرفتم و با صدایی که به خاطر گریه دو رگه شده بود طوسی 

 گفتم: 

 بگو که پیداش کردی امیر. -

هاش روی هم فشرده شدن. صندلی که جلوی دستگاه بود رو کشید  فک

 و رو به روم نشست. 

 بهم بگو. بگو که پیداش کردی. میرم!امیر دارم می  -

 بالخره لب باز کرد:

 کنی؟پیداش کردم ولی اول بهم بگو اگه جاش رو بهت بگم چیکار می  -

هام رو پاک ام اشکحالی که با پشت دست بینیم رو بال کشیدم و در 

 کردم گفتم: می 

میرم پیشش. میرم و بهش میگم باردارم. میگم بیاد! میگم دوسش   -

 دارم...میگم. 

 حرفم رو برید:

 خواد با یکی دیگه ازدواج کنه؟حتی اگه بدونی می  -
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 ناباورانه گفتم:  هنگ کردم.

 امکان نداره!  -

 بشه تا با یه نفر دیگه ازدواج کنه.  امکان داره. منتظره از تو جدا -

امکان نداره جهان با آدم  تا نبینم باورم نمیشه! چی داری میگی امیر؟-

 ای ازدواج کنه! دیگه

گوشیش رو درآورد و به سمتم گرفت. گوشی رو از دستش گرفتم و به  

 صفحه چشم دوختم. 

ی جهان قیافه با یه دختر توی ماشین بودند و دختره بغلش کرده بود. 

 ی دختره نه. معلوم بود ولی قیافه

 هام شروع به لرزیدن کردن. با تته پته گفتم: دست

 ای...این...این دختره...دیگه کیه؟  -

ام کرد. ناخواسته تن صدام بالتر  هاش رو با زبون تر کرد و مردد نگاه لب

 رفت: 

 ازت میپرسم این کدوم بی پدرِی که جهان رو بغل کرده؟! -



 

 

 WWW.98IA3.IR 1150 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

اش رو روی هم گذاشت و با صدایی که انگار از ته چاه بیرون  چشم

 ومد گفت: امی 

 نگاه.  -

همه چیز  ی بینگاه؟! تا کی این دختره  باز نگاه؟!  دنیا روی سرم آوار شد.

 قرار بود روی زندگیم سایه بندازه؟!

 خودم رو از آغوش زلفا جدا کردم و از تخت پایین اومدم.  

ها رو بدونم!  م ببینمش. باید دلیل این مسخره بازی امکان نداره! باید بر -

 چرا ؟ این همه دختر چرا باید با نگاه ازدواج کنه؟! 

های امیر شد. پرخاشگرانه  از کنار صندلی که رد میشدم بازوم اسیر دست 

 ام کرد.از جاش بلند شد و تیز نگاه 

ا  کجا داری میری؟ میخوای چیکار کنی؟! بری بگی جهان جون باشه بی  -

 ات؟ نه میخوای بری چی بگی؟ من زن دوم

 ام کشید.  رحمانه به رخ حقایق رو بی

 ولم کن امیر! حداقل باید بدونم چرا مستحق این عذابم یا نه؟ -
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 اون باید توضیح بده نه اینکه تو بری دنبال توضیح!  .نه -

 ای برد که کنار در قرار داشت. خشمگین بازوم رو کشید و به طرف آیینه 

ی متحرک بنداز. ببین تو چه حال و روزی هستی.  یه نگاه به این مرده -

کنی بری قبولت  ی اینا یه نفره و اونم جهانِ. بدبخت فکر می مسبب همه 

کنی بچه رو قبول  فکر می  .خواب دیدی خیر باشه بانو کنه؟!هه!می 

کنه؟ میدونی اگه بخواد میتونه بچه رو بعد به دنیا اومدنش ازت می 

 ! بگیره؟

رو به هیچ  ناخواسته دستم روی شکمم رفت. امکان نداشت! این بچه

بازوم رو گرفت و به سمت خودش برگردوند. سم بی . دادماحدی نمی

 جانم رو محکم تکان داد و تشر زد:

ایی هبه خودت بیا!خسته نشدی از این وضعیت؟ چرا همیشه دنبال آدم -

 کنه؟که ول می  هستی که ولت میکنن؟ چرا هیچ وقت کسی نیستی

 امیر بود که این حرف ها رو میزد؟ انقدر صریح و بی رحمانه؟!

های امیر رو گرفت و هویار هم اومد و زلفا پا پیش گذاشت و دست 

 کنارش ایستاد. به آرامی گفت: 
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ولش کن اذیتش   امیر با سرزنش کردن آوید کاری درست نمیشه -

 کنی. می 

راست   دار روی زمین افتادم.های امیر شل شدند. با چشمای نم دست

کردن. گفت. همیشه همین بودم. همیشه فردی بودم که ولم می می 

موندم و یه روحیه داغون و له همیشه افراد از من دور میشدن و من می 

 شده. 

 امیر: 

بد میگم؟ بد میگم خودش رو جمع کنه؟ اینطوری بره داغون میشه  -

ی بیشرف این رو اینطور گذاشته رفته هنوزم میگه اون پسره میره!می 

 خوام برگردم پیشش! می 

 طاقت نیاوردم و با فریاد گفتم: 

فهمی اینو؟ عاشقشم!  انتظار داری چه غلطی بکنم؟! عاشقشم امیر می  -

تونی درک کنی دارم چی  یک درصدم نمی .اش توی وجود منِبچه

 ها ندارم! من چیکار کنم؟من... میکشم؟ هیچکسی رو به غیر شما

 امیر: 



 

 

 WWW.98IA3.IR 1153 کاربر نودهشتیا   Mehrang    –  سالوادور 

 ممم 

 با من ازدواج کن!  -

کردن هم یادم رفت. هویار و  ام حبس شد. حتی گریهنفس توی سینه 

 زلفا هم دست کمی از من نداشند. 

 مون ناباور و متعجب بود.نگاه هر سه 

 امیر حالت خوبه؟چی داری میگی  -

 هام رو گرفت: اومد و جلوم زانو زد. دست

ی ما همون دوستی خواهد موند. بابام حالش خیلی  ببین آوید، رابطه -

ضعیت فوت کنه همه چیز به نام باران میشه. عمال  وبد شده.اگه تو این 

تونم بچه کاری از دستم بر نمیاد. حتی اگه فردا هم ازدواج کنم، نمی

 بیارم. 

 هاش بیرون کشیدم.  دستم رو از با خشم از دست

کردم اگه اسم مرام و معرفت بیاد خیلی پستی! این همه مدت فکر می  -

 .کردمباید کنارشون اسم توام بیاد ولی اشتباه می 

 اخم کرد و گفت: 
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من دارم راهی رو پیشنهاد میدم که هم به نفع من باشه هم تو.   -

کنم. آوید من قرار نیست هیچوقت  ات رو من تضمین میی بچهآینده

آزمایش برای اثباتش دارم. ولی تمام محبتم رو  مریضم. برگه   پدر بشم.

ی من و تو بیشتر از خورم رابطهی تو. قسم میریزم به پای بچهمی 

 چیزی که الن هست نشه. حتی کمترم نمیشه. 

آدم هولی نبود.  رمردد نگاهش کردم. میدونستم داره راست میگه. امی

خیره   کافی بود دلش بخواد تا انواع و اقسام دخترها براش به صف بشن. 

از جا بلند شد و بالی سرم  اش.ای منتظر و جدی هشده بودم به چشم

 ایستاد.

سرم بره حرفم نمیره تو این مدت حداقل این مورد رو ازم   -

م تا دستت رو بذار توی دست دیدی.)دستش رو به سمتم دراز کرد(

ات رو ازت بگیره.  کمکت کنم! کمکت کنم تا جهان هیچوقت نتونه بچه

کمکت کنم یک آدم دیگه بشی! به   .کمکت کنم روی پای خودت وایسی

 معرفت نشی و پشتم رو خالی نکنی!قبوله؟! شرطی که تو هم بی 

ترس؟اضطراب؟شک و شبهه؟ عصبانیت؟ حسی که در اون لحظه سر تا 

بود نامی نداشت. در اون لحظه فقط یک چیز سر بدنم رو فرا گرفته 
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. هنوز هم قلبم برای ن و صد البته جها ام بودخواستم اون هم بچه می 

تونستم بچه رو جهان بود...هنوز هم جان و جهانم بود ولی...ولی نمی

 ی محاسباتم رو به هم ریخت. پیشنهاد ازدواج امیر همه بهش بدم. 

ای نداشتم؟ یا کردم؟! منی که هیچ پشتوانهباید درخواستش رو قبول می 

 کرد؟!موندم...جهانی که داشت ازدواج میمنتظر جهان می 

*** 

دسته گل مریم رو روی سنگ قبر گذاشتم. موهای پریشانم رو زیر شال  

 ام فرستادم. سیاه 

 خیره شدم به سنگ قبر.  

یزا سالم مامان! فکر کنم این آخرین بارِی که اومدم اینجا. خیلی چ -

سرم اومده. میدونم از همشون خبر داری. میدونم که میدونی امروز یکی 

از بدترین روزای عمرمِ. میدونی دارم از کجا میام؟ دادگاه! امروز آخرین 

خیلی ازش ترسیدم مامان. وقتی   جلسه بود. دیدمش! سرد بود و خشک.

گاه  تفاوت چشم ازم گرفت. راستی با ن برای آخرین بار نگاهش کردم، بی 

هیچ چیز نگفتم. چیزی نداشتم بگم. مامان! میخوام از این  .اومده بود
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ای شروع کنم. برام ام، زندگی تازهشهر برم. میخوام برای خودم و  بچه

دعا کن. دعا کن این قلب تهی بشه از عشق جان و جهانش.)بلیطی رو 

ط  که جهان توی دادگاه بهم داده بود رو از توی کیفم برداشتم و از وس

ها( دیگه هیچ چیزی از این خانواده پاره کردم و گذاشتم کنار گل 

خوره. من میرم اما نه پیش  خوام . این بلیطم دیگه به دردم نمینمی

 تر بودن.ای غریبهآشناهایی که از هر غریبه

 دوستت دارم مامان. قول میدم قوی باشم. خداحافظ. 

شت زهرا فاصله گرفتم.  ی بهام رو به چشم زدم. از محوطهعینک آفتابی 

هوای گرفته و ابری بود. آسمان هم مثل من دلش پر بود این رو از  

 فهمیدم. خورد میقطرات بارونی که به صورتم می 

 نفس عمیقی کشیدم و بوی خاک بارون زده رو به ریه هام کشیدم. 

 دستم رو روی شکمم گذاشتم و نجوا کردم:

قوی تو! دار و ندار من مامان دنیای من تو میشی عزیزکم. میشم مادر  -

مونه. از این به بعد زندگی من خالصه میشه تو شادی همیشه پیشت می

 تو پسرکم.
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 "پایان جلد یک"

1.52Am 

3.bah.00  

خب خب! جلد اول رمان تموم شد امیدوارم که دوست داشته باشین.  

اگه کم و کسری بود به بزرگی خودتون ببخشید رمان اولم هست و 

 میدونم خیلی راه تا پیشرفت قلمم هست! 

 ♡مشتاقانه منتظر نظراتتون هستم  

ی عزیزم دوستی  هاشم زاده در آخر این رمان رو تقدیم میکنم به محدثه 

هاش و تشویق  که همیشه مشوق من بود و برادر عزیزم که با راهنمایی

 هاش کمکم میکرد.
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