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خالصهای از فصل اول:
در فصل قبل از انتقامی گفته شد که شعله میکشید اما قصد سوزاندن نداشت .از مردی که مهر و عطوفت را به
گفتهی خودش درون سینه ،خاک کرده بود اما ورق برگشت و نمایان شد که هنوز هم تپندهای در وجودش به اسم
قلب ،میتپید!
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گرمای عشق به وجودش جانی دوباره داد اما روزگار ناجوانمرد و تقدیری سنگدل ،حکم تنهایی را برایش ُبرید و محکوم
شد که به طناب جدایی و حسرت ،به دار آویخته شود.
او محکوم شد به از دست دادن همان که جانش بود و جان داد به تن بیجانش!
بعد از گذشت روزهای سخت و از بین بردن موانع سر راهش برای رسیدن به آرامش و خوشبختی ،این شالق تنهایی
که محکم بر تنش کوفته میشد ،از رسم روزگار به دور بود.
خالصهای از فصل دوم:
حال و بعد از گذشت سه سال ،زندگی تصمیم دارد برگی تازه از کتابش را ورق بزند تا جانی دوباره بدهد و فرصتی برای
زندگی نصیبش کند که چندی پیش از او سلب کرده بود.
اما آیا ممکن است که درست ،وسط زندگی پر از مرگش سایهی خدا را هم َ
بیابد؟ دست تقدیر دستش را میگیرد تا
َ
بردارد؟
نجاتش دهد و سایهی نحس تنهایی را از سرش
*****
مقدمه:
هدفم انتقام بود...
از آن دو گوی سیاه رنگ...
از آن کسی که حال ،وجودم بسته به وجودش...
و نفسم بند نفسهایی است که اگر روزی بینفس شوند ،دنیا را برایم خاموش میسازند...
انتقام من از اول هم آتشی از جنس آب بود...
شعله میکشید اما نمیسوزاند...
اکنون که نفس را از دنیایم گرفتهاند...
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به جان همانی که دلیل نفس کشیدنهایم است...
هوا را از دنیایشان خواهم ربود
#سه_سال_بعد...
«آرش»
دستهی چمدونم رو میگیرم و دنبال خودم میکشم .نگاهم رو به اطراف میچرخونم و باالخره بهزاد رو میبینم که
برام دست تکون میده .جلو میرم و مقابلش میایستم که با لبخند میگه:
 میذاشتی ده سال دیگه میاومدی و من بدبخت رو دق میدادی. ناراحتی میتونم برگردم.میخنده:
 بیجنبه شدی ها! بیا بریم زن و بچهام اون ور منتظرن یه ساعته عالف تو شدیم.سری تکون میدم .همراهش به جلو قدم برمیدارم و این بار به ملیحه میرسیم که پرهام بغلشه و منتظر ماست.
 سالم آقا آرش ،رسیدن به خیر.آروم سر تکون میدم:
 ممنون. -سالم عمو.
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نگاهم که به پرهام میافته ناخواسته لبخند محوی میزنم.
 سالم.همین! حتی دیگه نمیتونم رفتار سردم رو با یه بچه عوض کنم .باز هم شدم همون آرش قدیمی .همونی که دلیلی
برای خنده نداشت .زمین داره میچرخه و من به جای اینکه جلو برم ،بدتر دارم به عقب و روزهای گذشته
برمیگردم .سوار ماشین بهزاد میشیم و من روی صندلی عقب میشینم .بهزاد ماشین رو روشن میکنه و حرکت
میکنه.
 اون دو نفر رو پیدا کردی؟نیشخند میزنم .بهزاد هم میدونه چقدر از اون دوتا موجودی که حتی نمیدونم چی لیاقتشونه تا بهشون بگم،
نفرت دارم که اسمشون رو جلوم نمیاره.
 هنوز نه. بیخیال شو آرش! اون دوتا دیگه پیدا شدنی نیستن .کل دنیا رو گشتی و پیداشون نکردی ،عمرا دیگه به نتیجهبرسی.
عصبی میگم:
 سه ساله تموم از کار و زندگیم زدم تا فقط اونها رو پیدا کنم ،خودشون خوب میدونستن آسمان تنها دلخوشی منتوی این زندگی سگی بود اما باز هم پاشون رو از حد فراتر گذاشتن .یه کم به اوضاع شرکت رسیدگی کنم دوباره
اونقدر میگردم تا پیداشون کنم و همون بالیی رو که سر آسمان آوردن سرشون بیارم.
بهزاد نفسش رو خسته ،فوت میکنه.
 -خدا آخر و عاقبت ما رو به خیر کنه.
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چیزی نمیگم که دوباره بهزاد میگه:
 االن کجا میری؟ خونه یا... اول برسونم خونه یه دوش بگیرم و چمدونم رو بذارم ،بعد میرم شرکت. اوکی.دیگه تا پایان راه و رسیدن به خونه سکوت بینمون حکم فرما میشه .باالخره به خونه میرسیم و من پیاده میشم.
بهزاد هم همراهم پیاده میشه و چمدونم رو از صندوق عقب بیرون میاره و دستم میده .میخوام برم که دستش رو
روی شونهام میذاره.
 آرش ،این تن بمیره...دستش رو به صورتش میزنه.
 یه کم حواست رو به خودت هم بده ،مراقب خودت باش!سری تکون میدم و ازش فاصله میگیرم .جلوی در میایستم ،کلید میاندازم و در رو باز میکنم و وارد خونه میشم.
باز هم یه مشت تصویر و صدا و خاطره به سمتم حمله ور میشن .سری به طرفین تکون میدم تا به خودم مسلط باشم.
در خونه رو میبندم و چمدون رو همون جلوی در رها میکنم .کتم رو از تنم بیرون میکشم و روی مبل پرت میکنم.
َ
دکمههای پیرهنم رو هم باز میکنم و اون رو هم از خودم میکنم .سمت اتاق میرم و نگاهم باز هم به قاب عکس بزرگ
باالی تخت میافته .تلخندی میزنم.
 میدونستی با رفتنت داری تیشه میزنی به ریشهام و باز هم رفتی؟دستی به صورتم میکشم .روزگار کی بر وفق ُمراد من چرخیده که این بار دومش باشه؟ یه حقیقته که خدا با من
مشکل داره .یه حقیقت احمقانه که حقیقتا گند زده به زندگی من! بدون خارج کردن شلوارم از پام ،وارد حموم میشم
و آب رو باز میکنم .سرم رو باال میگیرم تا شاید بتونم مغزم رو از هر چیزی خالی کنم.
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 آرش!سرم رو پایین میارم و چشمهام رو باز میکنم .نمیبینمش! نیست و باز هم میفهمم که توهم ذهن خستهام هست که
هر جا میرم صداش رو میشنوم و نگاهش رو میبینم.
دیگه رسما دارم دیوونه میشم .نگاهی به حلقهی توی انگشتم که قطرههای آب روش میچکه میاندازم .سه سال
زندگی نکبتی و از حاال به بعدش بدتر هم میشه و کم کم دارم به این باور میرسم که من بدون آسمان هیچم! آب رو
میبندم و از حموم بیرون میرم .از توی کمد ،کت و شلوار و یه پیرهن رو بیرون میکشم و تنم میکنم .ساعتم رو به مچ
دستم میبندم و از اتاق بیرون میرم .کیفم رو که روی میز افتاده بود ،برمیدارم .در رو باز میکنم و از خونه بیرون
میرم و سوار ماشین که میشم بیمعطلی روشنش میکنم و با سرعت حرکت میکنم .نمیدونم چقدر میگذره که
باالخره جلوی شرکت ترمز میکنم .در ماشین رو باز میکنم و پیاده میشم .وارد شرکت که میشم صدای کارمندها
باعث میشه سر جام بایستم.
 نه بابا زنش جوون بود بنده خدا. آخی طفلک! بیست و سه سال سنی نیست که. چی بگم واال؟ خدا نخواسته البد. خدا نخواسته نیست عزیزم ،زنش لیاقتش رو نداشته.دستهام رو مشت میکنم.
 وا! چه حرفها! تو مگه توی زندگیشون بودی که سر خود داری میبری و میدوزی؟ نه نبودم ،ولی مشخصه کامال .احتماال زنش از این آدمهای خوشگذرون بوده که شوهر موهر و اینها سرش نمیشدهخدا هم گفته بکشمش این بنده خدا رو از دستش خالص کنم.
با چهرهی عصبی و جدی جلو میرم.

8

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 شما منی یا خدا؟نگاه همه سمتم برمیگرده و رحمانی ک انتظار حضور من رو نداشت رنگ از ُرخش میپره.
 آ...آقای مشتاق ،من... تشریف بیارید اتاق من همه چی مشخص میشه .بقیه هم برگردن سر کارشون!بعد هم جلو جلو میرم و وارد اتاق میشم .کیفم رو روی میز میذارم و روی صندلی پشت میز میشینم .رحمانی وارد
اتاق که میشه اشاره میکنم که در رو هم ببنده.
 خانم رحمانی تشریف ببرید حسابداری برای تسویه و ما رو به خیر و شما رو به سالمت.ملتمس میگه:
 آقای مشتاق به خدا من...وسط حرفش میپرم و عصبی میگم:
 الزمه حتما صد بار مطرح کنم که این جا محل کاره؟ نه! درسته .خیلی خب شما برید تسویه کنید تا درس عبرت بشه برای بقیه .بفرمایید! آقای مشتاق خواهش...شدیدا بیحوصله و عصبیام.
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 خسته نباشید.با بغض به عقب برمیگرده و از اتاق بیرون میره .ذرهای توی این زمینه دلسوز نیستم! آسمان من تنها کسی بود که
حتی وقتی فکر خودشم نبود به فکر من بود .از اتاق که بیرون میره ،پشت سرش من هم بیرون میرم و خطاب به
بقیهی کارمندها با جدیت میگم:
 از این به بعد هر کی چشم من رو دور ببینه و بخواد توهینی بکنه آخر عاقبتش میشه همین! پس یادتون باشه اینجا محل کاره نه مجلس غیبت و چرت و پرت گفتن.
همه «چشم» میگن و من وارد اتاق میشم و درش رو میکوبم .به در تکیه میدم و سرم رو بهش میزنم .خستهتر از
خستهام! خستهام از گشتن بینتیجه ،خستهام از خوشبختیهای کوتاهی که حتی دو روز هم نمیتونم روشون
حساب باز کنم .سمت میزم میرم و در کشو رو باز میکنم و پاکت سیگار رو همراه با فندک بیرون میکشم .یه سیگار از
توی پاکت درمیارم و کنج لبم میذارم .سیگار رو فندک میزنم و فندک رو روی میز پرت میکنم .سمت پنجره میرم و
مقابلش میایستم .نگاهی به آسمون ُپر از دود و شهر خاکستری رنگ میاندازم .سیگار رو برمیدارم و دودش رو
بیرون میدم .یادمه با خودم عهد کرده بودم دیگه تحت هیچ شرایطی سیگار نکشم ،ولی روزگار بهم وفا نکرد که حاال
من وفای به عهد کنم .سیگار رو زمین میاندازم و لهش میکنم .همین طور اون دوتا بیوجود رو له میکنم! گوشیم
رو درمیارم و شمارهی بهزاد رو که میگیرم ،با بوق چهارم صداش توی گوشی میپیچه:
 جانم؟ بهزاد میتونی بیای شرکت یه کم کارها رو جمع و جور کنی؟تعجب میکنه.
 مگه خودت نرفتی؟ دل و دماغ و حوصلهی کار رو ندارم .سه سال جور شرکت رو که کشیدی ،چند وقت دیگهام روش! اگه نمیتونی... -این حرفها چیه؟ بسپارش به خودم .همه چی حله.
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 اوکی .من دارم میرم تو هم خودت رو برسون! تا نیم ساعت دیگه اونجام.گوشی رو قطع میکنم و کیفم رو از روی میز برمیدارم .در اتاق رو باز میکنم و بیرون میرم .رو به منشی که با دیدنم
بلند میشه میگم:
 تا چند دقیقهی دیگه آقای رادمنش میان به جای من به کارها رسیدگی میکنن.حرفم رو با کنایه ادامه میدم:
 گزارش اتفاقات رو ازشون میگیرم و اگه باز هم ماجرای امروز تکرار بشه دیگه بخششی در کار نیست.سر تکون میده .از اونجا میگذرم و از شرکت بیرون میرم .سمت ماشین میرم و میخوام در رو باز کنم که صدایی
دستم رو روی دستگیرهی ماشین خشک میکنه.
 نه ،بهش بگو اسمم آسمانه دیگه .آره.جرئت ندارم سرم رو بچرخونم .دستگیره رو توی دستم فشار میدم.
برمیگردم و باز هم با یه سراب دیگه رو به رو میشم .من چم شده؟ جوری شده که فکر میکنم هر کی اسمش آسمانه
اونه ،ولی نیست.
دیگه واقعا عقلم رو از دست دادم .در ماشین رو باز میکنم و سوار میشم .در رو میبندم و میخوام ماشین رو روشن
کنم که از آینهی باال چشمم به زنی میخوره که پشت درخت پنهون شده و نگاهش به این سمته .صورتش باندپیچی
شده است .از ماشین پیاده میشم و میبینمش که با دیدنم که از ماشین پیاده شدم ،سریع فرار میکنه .دنبالش
َ
مید َوم.
کمی که میگذره توی یه جای خلوت گمش میکنم .این زن برام آشنا میزد .یعنی کی میتونست باشه؟ نمیدونم.

11

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

دوباره سمت شرکت برمیگردم و باز هم سوار ماشین میشم .حرکت میکنم و سعی میکنم ریشهی افکار در هم و بر
همم رو خشک کنم.
***
به ضرب از روی صندلی بلند میشم و دستم به لیوان روی میز میخوره و زمین که میافته صدای شکستنش به
گوشم میرسه.
 چی میگی بهزاد؟ واقعا پیداشون کردی؟ با بدبختی آره. کجان؟از آشپزخونه بیرون میرم.
ُ
 دبی.مشکوک میپرسم:
 اون جا چیکار میکنن؟ نمیدونم. میدونی توی کدوم هتل هستن؟ یا اگه خونه دارن آدرسش رو داری؟پرده رو کنار میزنم.
 -نه فعال ،ولی برات گیر میارم .فعال به همین هم بسنده کن تا بقیهاش رو هم برات پیدا کنم.
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 اوکی .منتظرم. حله.قطع میکنیم و من خیرهی نم بارون میمونم که به شیشه میزنه و یاد شبی برام زنده میشه که با هم آهنگ خوندیم و
همون جا بود که برای اولین بار پیش خودم گفتم من این دختر رو دوست دارم.
خدا توی زندگی من مثل غباری شده که باد با خودش برده.
از دست دادن کسی که بعد عمری مهرش به دلت نشسته مثل راه رفتن روی تیغهی مرگ و زندگیه!
نه میتونی بمیری ،چون میخوای انتقام بگیری و نه میتونی زنده بمونی چون نداریش.
پرده رو میاندازم .به دیوار تکیه میدم و باز هم درگیر افکار موریانه زدهی خودم میشم .نگاهم به قاب عکس بابا روی
دیوار میافته .نیشخند میزنم.
 یه روزی فکرش رو میکردی به روزی برسم که برای از دست ندادن دختر داریوش دست و پا بزنم؟نه! کی فکرش رو میکرد؟ کی فکرش رو میکرد منی که توی انتقام کامال مصمم بودم این طور به این روز بیفتم؟
مسلما هیچ کس!
هر چقدر هم زور بازو داشته باشی حریف تنهایی نمیشی!
تنهایی مثل قبر میمونه ،دیر یا زود باید توش خوابید .دیر یا زود غرقت میکنه.
خسته ،سوییشرت مشکی رنگم رو تن میزنم .سوئیچ ماشین رو برمیدارم و از خونه بیرون میرم.
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من هنوز هم همون آرش مشتاقم .از سنگ سختتر و از کوه محکمتر! سوار ماشین میشم و حرکت میکنم .هر طور
شده اون دوتا موجود نفرت انگیز رو پیدا میکنم و این بار زندگی رو با دستهای خودم از وجودشون بیرون میکشم.
ضبط رو روشن میکنم و گوش میسپارم به صدای آهنگ که این روزها تنها همدم تنهاییهامه.
«چی تو چشماته که تو رو انقدر عزیز میکنه...
این فاصله داره من و بی تو مریض میکنه...
این که نگاهت نمیکنم ،یعنی گرفتار توام...
رفتن همه ولی نترس ،من که طرفدار توام...
هر چی سرم شلوغ شد ،رو قلب من اثر نذاشت...
بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت...
من و نمیشه حدس زد با این غرور لعنتی...
هیچ وقت نخواستم ببینیم ،تو لحظه ناراحتی...
شیشه رو پایین میکشم و صدای نفسهای باد هم همراه با آهنگ سعی میکنه آرومم کنه.
«میخواستم نبخشمت ،یکی ازت تعریف کرد...
دیدن تنهایی تو من و بالتکلیف کرد...
بیا و معذرت بخواه ،از جشنی که خراب شد...
از اون که واسه انتقامم از تو انتخاب شد...
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هر چی سرم شلوغ شد ،رو قلب من اثر نذاشت...
بدون تو دنیای من ،انگار تماشاگر نداشت...
من و نمیشه حدس زد ،با این غرور لعنتی...
هیچ وقت نخواستم ببینیم ،تو لحظهی ناراحتی...
پوزخند میزنم .من خیلی وقته که توپم از این دنیا ُپره.
شاید با یه کم آتیش بازی و سوزوندن همونهایی که سوزوندنم آروم بگیرم .نه فقط من رو ،آسمان رو هم سوزوندن!
«چی تو چشماته که تو رو انقدر عزیز میکنه...
این فاصله داره من و بی تو مریض میکنه...
این که نگاهت نمیکنم ،یعنی گرفتار توام...
رفتن همه ولی نترس ،من که طرفدار توام...
هر چی سرم شلوغ شد ،رو قلب من اثر نذاشت...
بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت...
من و نمیشه حدس زد با این غرور لعنتی...
هیچ وقت نخواستم ببینیم ،تو لحظه ناراحتی»...
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(طرفدار _ شادمهر عقیلی)
باالخره میرسم .از ماشین پیاده میشم و واردش که میشم مکان مسکوتی رو میبینم که هر از گاهی با صدای کالغها
رضایت میده تا سکوتش رو بشکنه.
از بین هزارتا سنگ قبر میگذرم و در آخر چشمم به همون درخت بزرگ که قبر خواهرم رو دقیقا کنار خودش جا
داده ،میافته .نیشخند میزنم و سمت درخت میرم .بهش میرسم و نگاهی به اسم روی قبر میاندازم.
«آلما مشتاق»
زیر درخت میشینم .دوتا انگشتهام رو به سنگ قبر میزنم و زیر لب فاتحه میفرستم .هیچ وقت فکرش رو هم
نمیکردم که به همچین روزهایی برسم.
بطری آب معدنی کنار قبر رو برمیدارم و درش رو باز میکنم .آب رو روی سنگ قبر میریزم و روش دست
میکشم.
بازیهای دوران بچگیم حاال جنسش با بازیهای االن خیلی فرق کرده که بیرحمانه ،ناعادالنه است!
بطری خالی از آب رو روی زمین میاندازم و بلند میشم.
میخواستم بیام اینجا و حرف بزنم و درد و دل کنم ولی حقیقتا حوصله و دل دماغش رو ندارم.
از فضای خفقان آور اینجا دور میشم و سمت ماشینم میرم که باز هم چشمم به همون زنی میافته که با اون
صورت باند پیچیدهاش داشت من رو دید میزد.
این زن برام مثل هالهای از ابهام شده و شخصیتش برام مجهوله.
به چشمم آشناست و حس میکنم میشناسمش ولی یه جورهایی برام یه غریبهی آشناست.
این بار دو نفر هم همراهشن؛ یه مرد همسن و سال خودم و یه زن کنارش بود.
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سوار ماشین میشن که من هم سوار میشم و همون موقع که حرکت میکنن ،من هم آروم و نامحسوس تعقیبشون
میکنم.
هر طور شده باید سر در بیارم این زن کیه ،چرا امروز داشت من رو دید میزد و و وقتی رفتم دنبالش در رفت .احتماال
یه کاسهای زیر نیم کاسهاش هست.
گوشیم زنگ میخوره و با دیدن شمارهی بهزاد ،کالفه جواب میدم:
 چی شده زود زود دلت برام تنگ میشه امروز؟ چرا هی زنگ میزنی بهزاد؟میخنده:
 بده به فکرتم بیلیاقت؟ من نخوام تو اینقدر به فکرم باشی کی رو باید ببینم؟ خب حاال .یه کم حرف زدن کسی رو نکشته که االن این طور داری من رو میخوری .حاال کجایی لندهور؟ یه جایی کار دارم .سؤال دیگه؟ خب یه جایی کجاست؟ وقت گیر آوردی واسه بیست سوالی تو هم.بلند میخنده:
 -حیف من که اینقدر نگران توام واال!
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خونسرد میگم:
 نباش!ُ
 میخواستم بگم آدرس خونهی اون دو نفر رو توی دبی پیدا کردم.توی یه حرکت ناگهانی ترمز میکنم.
 واقعا؟ آره .یکی از بچهها تونست ردشون رو بزنه.ُ
 برام بلیط بگیر به دبی ،آدرس رو هم برام بفرست!متعجب میگه:
 اینقدر زود میخوای بری سروقتشون؟ تازه خیلی هم دیر کردم .اگه نمیتونی خودم...وسط حرفم میپره:
 چرت نگو روانی! میتونم بگیرم برات .فقط آخه اینقدر زود؟ همین قدر زود. اوکی .جون به جونت کنن اول و آخر حرف ،حرف خودته .برات میگیرم. -میرم خونه .بلیط گرفتی بیا!
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 حله.قطع میکنیم و من هزار جور روش کشتن رو توی ذهنم پرورش میدم.
حتی اصال برام مهم نیست که اون زن رو گم کردم چون حاال که فرصت انتقام پیش اومده ،هیچ جوره ازش نمیگذرم.
فقط نمیدونم دقیق چه طور بکشمشون یا بهتر بگم با چی بکشمشون که پیش خودم و وجدانم شرمنده نشم .هه!
وجدان؟ کدوم وجدان؟ من جلوی اون دوتا حیوون فقط یه گرگ زخمیام که تا تقاص زخمهاش رو از باعث و بانیشون
نگیرم ،بیخیال نمیشم.
سمت خونه حرکت میکنم و بعد مدتی جلوی در ترمز میکنم و از ماشین پیاده میشم .کلید رو از جیبم بیرون
میکشم و توی قفل میچرخونم و در که باز میشه ،داخل میرم و وارد خونهای میشم که حاال جز سردی کینه و حس
نفرت هیچ چیزی توش جریان نداره.
در رو میکوبم و طبق معمول همیشه ،سوییشرتم رو درمیارم و روی مبل میاندازم.
روی مبل میشینم و فقط به صفحهی خاموش تلویزیون زل میزنم و باز هم توی افکارم غرق میشم.
یکی دو ساعت میگذره و بعد زنگ خونه زده میشه و من بیحوصله ،از روی مبل بلند میشم و سمت در میرم و بازش
میکنم .بهزاد داخل میاد.
 علیک سالم آرش.کالفه میگم:
 سالم.میخنده:
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 خاک بر سر بیبخارت کنم آرش .این همه رفتم برات بلیط گرفتم پاشی بری دنبال اون دوتا جونور .عوض تشکرته؟ همین سالمی که بهت کردم دیگه اوج تشکرم بود.با خنده ،سری به نشونهی تأسف تکون میده:
 آدم بشو نیستی. بلیط گرفتی؟ آره بابا .پس یه ساعته دارم چی زر میزنم؟ نمیدونم. امشب رو تا فردا که بری پیشت میمونم .شاید باورت نشه ولی ملیحه دیگه داره بهت حسادت میکنه .میگهاینقدری که به تو میرسم ،به اون نمیرسم.
وارد آشپزخونه میشم و قرص ُم َسکن و بطری آب رو از یخچال بیرون میکشم .قرص رو به زور آب پایین میفرستم.
 زن ذلیل بودی ،چی شد یهو؟میخنده:
 هر چقدرم زن دلیل باشم ،رفیق برام یه چیز دیگهست. از دوران دانشگاه همین ورد زبونته.انگار به همون روزها برمیگرده.
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 وای یادش به خیر ها! من تا پلنگهای اون جا رو میدیدم ،شماره میدادم .تو هم که فدات بشم توی خودشیفتگیغلت میزدی ،محل نمیدادی به هیچ کس.
 حداقلش اینه که من االن سابقم پاکه ولی تو االن ازت آتو دارم کاری انجام ندی لوت میدم.بلند میخنده و بعد با لحن مثال مظلومی میگه:
 چه جوری دلت میاد؟روی صندلی پشت میز میشینم.
 دل ندارم.سیگار روی میز رو برمیدارم ،کنج لبم میذارم و با فندک آتیشش میزنم.
 داری میترسونیم آرش! توی شرکت سیگار گذاشتی ،توی این جا هم باز سیگار؟فندک رو روی میز پرت میکنم.
 اعصاب سگیم رو توی این مدت فقط همین سیگار آروم کرد.کنارم روی صندلی دیگه میشینه.
 آرش من خیلی وقته رفیقتم .مثل داداشم میمونی برام ،همونقدر عزیزی واسم .با خودت این جوری نکن!دود سیگار رو بیرون میدم:
 -توقع داشتم تو یکی من رو درک کنی.
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 درکت میکنم ،به جان ملیحه به جان پرهامم درکت میکنم .ولی دیگه سه سال برای عزاداری کردن زیاده.هیستریک میخندم:
 من عزادار خدایی هستم .فرقی برام نداره! این جوری تا نکن با خودت! از پا میفتی ها! اگه میخوای نصیحت کنی ،من گوشم از حرفهات ُپره .همنشین نمیخوام. لج کردی آرش!عصبی ،از روی صندلی بلند میشم و میخوام از آشپزخونه برم که صدام میزنه:
 آرش!سمتش برمیگردم و عصبی میگم:
 بهت گفتم اون دو نفر رو برام پیدا کنی تا یه بار برای همیشه باهاشون بیحساب بشم ،بعد تو سه سال زندگی مچالهشده توی تنهایی من رو برام خالصه میکنی؟ میگی دیگه چی کار کنم؟ بعد از پنج سال اومدم آدم شم با دختری که
یهو پا گذاشت توی زندگیم تا ازم یه آرش جدید بسازه که اون هم نشد .اگه قرار به شرمنده بودن باشه ،اونی که باید
شرمنده باشه از این همه خستگی من ،خداست نه من!
از روی صندلی بلند میشه.
 آرش گوش کن...وسط حرفش میپرم:
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 نه تو گوش کن! تو خودت زن داری بهزاد ،بچه داری ،زندگی داری ،شرایط من رو مشخصه که درک نمیکنی .من اگهمیدونستم یه نفر قراره پا بذاره وسط زندگیم و بعد هم نیومده ،بذاره بره ،غلط میکردم وابسته شم .من مگه کف
دست بو کرده بودم که خدا حاضر نیست حتی برای یه لحظهام که شده خوشبختی رو نصیبم کنه؟
نگاهش رنگ غم به خودش میگیره .بدجوری ُپرم از دنیا و دیگه کم کم دارم لبریز میشم.
 آروم باش آرش!دستم رو به لیوان روی کانتر میزنم و پخش زمینش میکنم.
 دیگه خسته شدم! دارم واقعا باور میکنم بد عادتم کرده .خدا رو این جور موقعها کجا میشه پیدا کرد؟دستهام رو روی کانتر میذارم و سرم رو زیر میاندازم .هیچ وقت فکر نمیکردم یهو رسیدن به ته خطی که جلوی راه
آدمها یه دیوار سنگی گذاشته ،اینقدر میتونه آدم رو نابود کنه.
 شرمنده داداش! نمیخواستم به هم بریزی.سرم رو بلند میکنم و بیحس میگم:
 مهم نیست.جلو میاد و دستش رو روی شونهام میذاره.
 شرمندتم به خدا .ولی همون خدای باال سر شاهده که هر چی میگم برای خودته .نمی خوام کمر ببندی به نابودیخودت!
از کانتر فاصله میگیرم و توی هال ،روی مبل میشینم .صداش رو میشنوم:
 -پروازت فردا ساعت چهار عصره .بلیط رو برات همین جا میذارم و فعال میرم ولی فردا میام دنبالت بریم فرودگاه.
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سر تکون میدم .بهزاد «خداحافظ» ای زیر لب میگه و از خونه بیرون میره .ذهنم پاک نمیشه از اون شبی که با اون
چشمهای خیس شده از اشک داشت از ازدواج دوبارهام حرف میزد.
از یه چیزی تا عمر دارم مطمئنم ،اون هم اینکه من تا ابد دیگه هیچ زنی به چشمم نمیاد .دیگه تا آخر عمرم یه
همچین رابطهای رو با هیچ دختری نمیتونم تجربه کنم! یه واقعیته که آرش بعد آسمان ُمرد!
***
نگاه آخر رو به خونه میاندازم که بهزاد در صندوق عقب رو میبنده.
 آمادهای بریم؟نگاهم سمتش میچرخه:
 بریم!سوار ماشین که میشیم ،بهزاد میخواد ماشین رو روشن کنه که از آینهی بغل باز هم چشمم به همون زن میخوره.
همونی که چند روزیه که پیگیرمه و من هر طور شده میخوام بفهمم چرا دنبالمه.
از ماشین پیاده میشم که بهزاد هم همزمان باهام پیاده میشه.
 چرا پیاده شدی آرش؟ به پرواز نمیرسیم ها!اون زن هنوز من رو ندیده و نگاهش سمت دیگهای هست.
 بشین توی ماشین بهزاد! من یه کاری دارم انجام بدم میام. -دیوونه دیر...
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وسط حرفش میپرم و کالفه و عصبی میگم:
 میرسیم به پرواز .بشین تو!سری تأسف بار برام تکون میده و توی ماشین میشینه .با قدمهایی که اول آرومه ،سمت اون زن میرم .انگار صدای
کفشهام رو میشنوه که نگاهش سمتم برمیگرده و همین که میبینتم ،پا به فرار میذاره.
َ
قدمهام رو تند میکنم و این بار تقریبا دنبالش مید َوم .هر طور شده باید از هویتش سر در بیارم و این که برای چی
چند روزه که مدام پی من میپلکه .با سرعت سمتش میرم و باالخره یه جای خلوت و میون یه عالم دار و درخت گیرش
میاندازم .دستش رو که میگیرم ،تنم گر میگیره .چم شده من؟
 زود باش بگو اسمت چیه؟ چرا هی چند روزه پی منی؟تمام زورش رو میزنه تا دستش رو آزاد کنه.
 زور نزن! میگم چرا هی دنبال منی؟صداش رو که میشنوم ،حس میکنم زمین زیر پام شروع به چرخیدن میکنه.
 ولم کن!نمیشه این خودش باشه .امکان نداره! آره ،این هم یه توهمه .مثل همهی این سه سال که برام با توهم بودنش گذشت.
نمیشه! هر جور حساب میکنم نمیشه.
 -چی؟
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انگار میفهمه صداش یه چیزی رو یادم آورده .از زیر اون همه باند ،فقط لبهاش و چشمهاش پیداست و با اون صدا...
نمیخوام هیچ جوره باور کنم که خودشه .جفت بازوهاش رو با دستهام میگیرم و کامل سمت خودم برش
میگردونم.
 خودتی آسمان؟چشمهاش ُپر میشه و برق میزنه .نمیتونم باور کنم که خودشه .پاهام سست میشن.
 پس خودتی!بغضش میشکنه .خودشه! زنی که با صورت پنهون شده زیر باند مدام در حال تعقیبم بود ،همون آسمان من بود و من
احمق نفهمیدم .اما چه طوریه که زندهست؟ مگه خود دکترش به من نگفت کار از کار گذشته؟ چه طور ممکنه؟ یا
اصال چرا صورتش رو با باند پوشونده؟ خسته و شوکه نگاهش میکنم که باندش خیس میشه و نشون از اشکهاش
میده که از روی پلکهای خیسش هم میشه فهمید داره گریه میکنه .چی به روزمون اومده؟
 سه سال تمام زنده بودی و هیچ نشونی بهم ندادی؟صدای هق هقش بلند میشه .کجای این لحظهها رو باید باور کنم؟
 آسمان!دستم رو سمت صورتش میبرم و روی باندش میذارم.
 صورتت رو چرا این شکلی کردی؟چشمهاش از وحشت لبریز میشه:
 -هی ...هیچی نیست آرش.
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سه سال بود که از این صدا محروم بودم .کجاست اون خندهها؟
 آسمان ،بیا ببینم چی شده؟با گریه میگه:
 ببینی سکته میکنی .تو رو قرآن بیخیال شو آرش!ولی نمیتونم بیخیال شم .مگه چی شده که اگه ببینم ممکنه سکته کنم؟
 لج نکن آسمان! میگم بیا ببینم چی شده.یه قدم عقب میره.
 خواهش میکنم آرش! هیچ چی ازت نمیمونه به خدا.دیگه جدی جدی میفهمم یه چیزی شده .جلو میرم و بیتوجه به حرفهاش ،باند رو از صورتش باز میکنم .به
صورتش که نگاه میکنم ،خون توی رگهام تبدیل به یه تیکه یخ میشه و دیگه جریان نداره .این آسمان منه؟ صورتش
چرا این طور شده؟ نگران و با صورتی خیس از اشک نگاهم میکنه.
 آرش!چه بالیی سرش اومده؟ چی کارش کردن که به این روز افتاده؟
 آرش تو رو خدا یه چیزی بگو! نگاهم کن!من اما خشک شدم .راست میگفت ،با دیدنش هیچ چی ازم نموند.
 -لعنت به من ،لعنت به من!
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کم کم از شوکه بیرون میام .دست جلو میبرم و از پشت سر میگیرمش و سرش رو به سینهام میچسبونم .چی از اون
آسمان شاد سابق مونده؟ چی از اون آرش پر از جدیت سابق مونده؟ روزگار بد عوضمون کرده.
با دستهاش پیراهنم رو چنگ میزنه .پیراهنم خیس از اشک میشه .گریه انگار توی زندگی این دختر یه مسیر
بیپایانه.
 نخواستم ببینیم .میخواستم خودم از دور ببینمت تا الاقل بفهمم حالت خوبه.حال خوب؟ کجای لغتنامهی زندگی من معنی حال خوب رو نوشته؟
 میدونستم با این چهره فقط نابودت میکنم واسه همین...از خودم جداش میکنم و نگاهش میکنم .یادم نمیره هر اتفاقی که بیافته آسمان همون اولین و آخرینیه که توی
زندگی منه.
 ماجرا چیه آسمان؟بینیش رو باال میکشه:
 طاقتش رو داری؟فقط نگاهش میکنم .یه نگاه که تهش ختم میشه به حس بینمون که به نتیجه نرسید.
 میشنوم. نابود نمیشی؟حتما میشم.
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 نمیدونم!میترسم! میترسم از گفتن سه سالی که با بدبختی گذروندم ،بهش بگم و آب شدنش رو به چشم ببینم.
چرا خدا هیچ وقت راضی نیست که رنگ خوشبختی به زندگیمون پاشیده به شه؟
یاد پارسال میافتم! روزی که دیگه زدم به سیم آخر و به خودم جرئت دادم تا برای خودکشی قدم بردارم و اگه امیر
نبود ،مسلما به حدی انگیزهاش رو داشتم که عملی کنم.
«آخرین روز از ماه اسفند بود و سردی هوا کمتر شده بود .توی تراس و روی یه صندلی پشت میز نشسته بودم و به رد
برفهای آب شدهی روی زمین که حاال آفتاب مستقیم بهشون میتابید و مرزی تا از بین رفتنشون نمونده بود ،نگاه
میکردم.
دستم رو باالی فنجون قهوهام گرفتم تا بخارش رو حس کنم و گرماش به تن سرما زدهام التیام ببخشه.
 باز که این جا ُبغ کردی دختر!چشمهای بیروحم رو باال میکشم و خیره میشم به خاکستر چشمهای حلما که حاال خودشون رو توی نور به رخ
میکشن.
 کار دیگهای ندارم.روی صندلی مقابلم میشینه و دستم رو میگیره.
 فکر کردن به اتفاقها و حسرتهای گذشته فقط توی یه باتالق ناامیدی غرقت میکنه .مگه نمیری ببینیش؟پوزخند تلخی میزنم .جای خالی آدمها با خاطره و دیدنشون از دور ُپر نمیشه.
 -یه جایی توی سینهام خیلی وقته که خالیه حلما! قلب که نیست؟
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پر از غم نگاهم میکنه.
 آسمان!به صندلیم تکیه میدم و پتو رو بیشتر دور خودم میپیچم.
 شدم یه دیوونه که برای فرار از دارالمجانین زندگیش حاضره هرکاری بکنه .تقصیر من هم نیست ها! دیوونم کردن.گوشهی چشمش از اشک خیس میشه .من دیگه هیچ وقت نمیتونم به خودم برگردم.
در اتاق باز میشه و امیر با لبخند داخل میاد .با دیدن حلما به من نگاه میکنه و میخنده.
 باز چی گفتی که اشک زن من رو درآوردی؟توی چشمهاش خیره میشم و باز هم پیش خودم اعتراف میکنم که امیر ،برادرترین برادر دنیاست.
 دل نازکه.روی صندلی سمت راستم میشینه.
 آسمان ،خوب میشی دیگه! امیر رو کفن کنن مراقب خودت باش!اخمی میکنم:
 خدا نکنه .آرش رو که دیگه ندارم ،تو رو هم اگه برای بار دوم از دست بدم ،شک نکن دیگه از دست میرم.دستم رو میگیره:
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 همه چی رو بسپار دست زمان عزیزم .زمان همه چی رو درست میکنه ،همه چی رو!بغض توی گلوم جوونه میزنه و کم کم بزرگ میشه تا جایی که میخواد خفهام کنه.
 زمان؟ زمان چی رو قراره بهم برگردونه؟ زمان چه طور میخواد یه روح داغون رو درمان کنه؟دستم رو از دستش بیرون میکشم .سرم رو با دستهام میگیرم و اشکم میچکه و داد میزنم:
 زمان چه طور میخواد آرش رو بهم برگردونه؟چشمهام رو میبندم و اشکهام بار دیگه صورتم خیس میکنن و ردشون رو به جا میذارن.
 زمان چه طوری میخواد هر چی که از دست دادم رو بهم برگردونه؟سرم رو باال میگیرم .دیگه ُبریدم! دیگه کم آوردم .از روی صندلی بلند میشم .امیر و حلما هم بلند میشن .سمت آینه
میرم و به چهرهی ترسناک جدیدم نگاه میکنم .خدا اون باال نشسته چی رو میبینه؟
 آسمان!به خودم توی آینه نگاه میکنم و هیستریک و عصبی میخندم .هنوز پاک کنی اختراع نشده تا بتونم باهاش این
روزها رو پاک کنم؟ خطاب به خودم توی آینه لب میزنم:
 ازت متنفرم!دستم رو مشت میکنم و باال میارم و محکم توی آینه میکوبم که خردههای شیشهاش روی زمین پخش میشن .زندگی
من دیگه خورده به بن بست! چسبیده به یه دیوار سنگی که با هیچ چی شکسته نمیشه ،هیچ چی!
خم میشم و بیتوجه به دست خون آلودم ،یه دونه از شیشههای شکسته رو برمیدارم که لبهی تیزش داره بهم
چشمک میزنه .نیشخند میزنم .مرگ حاال برام مثل شکالت تلخ شده؛ تلخه ولی بیشتر جذبش میشم.
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 آسمان چی کار میخوای بکنی؟چشم میبندم و شیشه رو روی شاهرگم میذارم .به جهنم! یه آسمان بدبخت از روی کرهی زمین برداشته میشه.
میخوام شیشه رو روی رگم بکشم که دستی از دستم میکشتش و چشم که باز میکنم ،امیر رو با چشمهای به خون
نشسته میبینم .دستش رو باال میبره و میخواد روی صورتم فرود بیاره که حلما جلو میاد و غم توی صداش حالم رو
خرابتر میکنه:
 آروم باش امیر! آدم دست روی خواهرش بلند نمیکنه.امیر دستش رو مشت میکنه و پایین میاندازه .نگاهش میکنم که نم اشک توی چشمهاش برق میزنه.
 چته آسمان؟ اگه میخوای من رو بکشی برو یه چاقو بردار بیار و کار رو تموم کن! با مرگ خودت به چی میخوایبرسی؟
صدام از ته چاه بیرون میاد:
 مرگ برام آخرین و بهترین راهه.داد میزنه:
 من خر صد دفعه بهت نگفتم غصهی دکترهای این شهر دراندشت که جوابمون کردن رو نخور؟ نگفتم میبرمتپیش یه دکتر آدم حسابی؟
حلما پر از بغض میگه:
 -آروم باش امیر!
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امیر ولی نمیتونه آروم باشه .انگار همون موقع که به آینه مشت زدم ،امیر به جاش شکست.
 از دار دنیا یه خواهرم برام مونده و زنم ،شماها هم بخواید خودتون رو ازم بگیرید دلم به چی خوش باشه؟بغض لعنتی توی گلوم با صدای بدی میشکنه.
 چند بار باید بهت بگم آخه؟ عمل میکنی ،خوب میشی .آرش هم برمیگرده .با خودکشی فقط یه داغ جدید اضافهمیکنی ،همین!
موهاش رو چنگ میزنه و از اتاق که بیرون میره ،حلما سمتم میاد و بازوهام رو میگیره و سمت تخت میبرتم.
 بیا این جا بشین! حلما بمیره سمت این شیشهها نرو تا برم جارو خاک انداز بیارم جمعشون کنم .خب؟خسته ،سر تکون میدم .روی تخت مینشونتم و خودش از اتاق بیرون میره .روی تخت دراز میکشم و پتو رو روی سرم
میکشم».
صداش من رو از گذشته بیرون میکشه:
 چرا نمیگی چی شد؟آخرش که چی؟ باالخره که از زیر زبونم همه چی رو بیرون میکشه .نفس عمیق میکشم تا به خودم مسلط باشم.
 روزی که تصادف کردم رو که یادته؟سر تکون میده.
 یادته خبر مرگم رو آوردن؟آروم میگه:
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 خب؟ آره .من ُمرده بودم ولی... ولی چی؟باز هم یاد سه سالی که با سختی گذروندم برام زنده میشه.
 ولی خدا خواست فرصت زندگی بهم بده و برگشتم.سوالی نگاهم میکنه:
 یعنی چه جوری؟َ
با صورتی خسته و زار ،دل شکسته و زندگی نابود ،جون میکنم:
 شانس داشتم که بعد از یه ساعت به زندگی برگشتم منتها بعدش تو نبودی و فکر کنم اونقدر شکستی که دیگه پیجسدم رو هم نگرفتی.
ناباور نگاهم میکنه و من تمام زورم رو میزنم تا لرزش دستهام رو از دیدش مخفی کنم.
 کامل تعریف کن برام!چشم میبندم .آروم باش آسمان! االن نگی باالخره بعدا که باید بگی .از چی میخوای فرار کنی؟
 توی همون بیمارستان و بعد رفتنت ،من که زنده مونده بودم ،متوجه شدم برادرم زندهست.گنگ نگاهم میکنه و مشخصه که هضم حرفهام براش سخته.
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 تو خودت مگه به من نگفتی داریوش ترمز ماشینش رو ُبرید و تصادف کرد؟ پس چه طور ممکنه که زنده باشه؟بغض چندین سالهام رو فرو میدم:
 جسدش رو پیدا نکرده بودن .میگفت بعد تصادف ماشینش آتیش گرفته و اون هم خودش رو از ماشین بیرون کردهو وقتی هم که ماشینش رو دیدن فکر کردن جسدش سوخته و خاکستر شده .به خاطر اتفاقاتی که پیش اومده بود و
زخمی که داشت ،یه جاهایی همون َور ها بیهوش میشه و یه نفر پیداش میکنه و بعد وقتی هم که دنبال من میاد،
پیدام نمیکنه تا زمان پیش اومدن همین جریانات.
با دقت به حرفهام گوش میده.
 توی همون بیمارستان به عنوان دکتر کار میکرد و وقتی من رو دید و همهی ماجراهای پیش اومده رو از زبونمشنید ،گفت کمکم میکنه برای برگشتن پیش تو ولی...
لبم رو جوری زیر دندونهام فشار میدم که شوری خون رو داخل دهنم احساس میکنم.
 ولی؟باالخره لب باز میکنم:
 ولی وقتی مرخص شدم چند روزی باید استراحت میکردم ،برای همین توی خونش موندم و کنار خودش و زنشحلما زندگی کردم تا این که توی اون شب نحس...
باز هم مکث میکنم .نمیتونم ادامه بدم .حالم خرابه! نفسهام گیر کرده میون یه زندان با میلههای آهنی و در قفل
شده که هیچ جوره باز نمیشه.
 آسمان چرا با نسیه تعریف میکنی؟ میگم بگو چی شده؟ چرا صورتت این شکلی شده؟سعی میکنم به خودم مسلط باشم.
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 همون شبی که مرخص شدم و در نبود امیر و هلما ،خونه آتیش گرفت و این دقیقا وقتی بود که من خواب بودم ووقتی بوی دود رو حس کردم بیدار شدم .من ...من داد زدم ،کمک خواستم اما در قفل شده بود و وقتی اومدم بیرون
که صورتم رو به خاطر آتیش سوزی از دست دادم.
خشک شده و مات برده نگاهم میکنه و من فقط میبارم.
 آتیش سوزی عمدی بود ولی هیچ وقت نفهمیدیم کار کی بوده ،هیچ وقت!دستش رو میون دستم میگیرم .یخ کرده؛ سرد سرد!
 آرش!چشم میبنده که ملتمس میگم:
 جون آسمان بگو که خوبی.صداش سخت بیرون میاد:
 خوبم.ولی خوب نیست .این رو من بهتر از هر کسی میفهمیدم .اما هیچ وقت نفهمیدم چرا خدا همهی در به دریها و
بالهاش رو سر ما آوار میکنه.
 آسمان!نگاهش میکنم و بیاختیار و با یه عالمه بغض که گلوم رو فشار میده ،لب میزنم:
 -جانم؟
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نگاهم میکنه و من از یه چیزی میترسم؛ میترسم پسم بزنه ،میترسم برگرده بهم بگه ببین دوستت دارم ها ولی
قبول کن نمیشه با زنی که صورتش به کل نابود شده زندگی کرد و شاید هم واقعا حق داره.
 برمیگردی خونه.متعجب نگاهش میکنم .این با چیزی که توی فکرم بود میلیونها کیلومتر فاصله داره.
 چی؟این بار با جدیت میگه:
 برمیگردی خونه.نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت .نمیخوام عمری رو که میتونه کنار دختری که صدها برابر بهتر از منه ،باشه
رو به خاطر من حروم کنه .زبونم میگیره:
 آ ...آرش ...اما...بازوهام رو میون دستهاش میگیره:
 ولی و اما و اگر نداره آسمان! تو زن منی و باید برگردی سر خونه و زندگیت.دستی به صورتم میکشم.
 با این قیافه چه طور برگردم؟کالفه ،بازوهام رو ول میکنه و چنگی بین موهاش میزنه:
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 مگه من ،تو رو برای قشنگیهات میخوام؟چشمهام ُپر میشن:
 واسهی خودت میگم آرش .مردم ممکنه بعدا من رو وسیلهی تمسخر تو قرار بدن و...عصبی میگه:
 گور بابای مردم! در دروازه رو میشه بست ولی دهن این مردم رو نه .به جهنم! هر کی هر جور دلشه فکر کنه ،از اینمردم چه سودی تا حاال به من رسیده که حاال حرفشون برام مهم باشه؟
یه قدم جلو میرم.
 هر چقدر هم که اینها رو بگی حرف مردم رو نمیتونی نادیده بگیری آرش. هر کی هر زر اضافهای میزنه واسه خودش میزنه .حرفهاشون رو بذارن دم کوزه و آبش رو بخورن چون فقط به دردخودشون میخوره.
دوستش داشتم! به همون خدای احد و واحد که من واسهی این مرد میمیرم .اما کاش کارمون به این جا نمیکشید
که مجبور باشم بهش بگم بی من برو!
 آرش من با این صورت چه طور برگردم؟ نمیشه.داد میزنه:
 مگه من تو رو برای خوشگلی و قیافت میخوام آسمان؟ تو هر جوری هم که باشی برای من همونی هستی که اوناوایل ازت دیدم .مگه مالک من برای دوست داشتن تو ظاهرت بود؟
دلم براش پر میکشه .خدا میدونه چه قدر عاشقشم؟
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 نگرانتم!باز هم داد میزنه:
 نگران من نباش! من همین که تو کنارم باشی برام کافیه ،هر کی هم هر چی که میگه برام مهم نیست.حرف توی دلم رو به زبون میارم:
 پس میشه یه دکتر زیبایی خوب برام پیدا کنی؟متعجب میگه:
 دکتر؟! آره .ما توی این سه سال توی تهران پیش خیلی از دکترها رفتیم اما جوابمون کردن ولی شاید هنوز هم بتونم امیدوارباشم.
توی یه میلی متریم میایسته:
 تو فکر کردی من مشکلی دارم؟ نه آرش ولی تحمل خودم برام سخت شده .دیگه نمیتونم خودم رو توی آینه نگاه کنم. باشه ،هرجور تو بخوای! پیدا میکنم.لبخندی میزنم:
 -پس بذار تا اون موقع پیش امیر بمونم.
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اخم میکنه:
 دیگه برای چی؟ آخه میخوام...حرفم نیمه کاره میمونه.
 توی این زمینه حرفی نزن! سه سال بدون تو گذشت .نذار این دوری بیشتر از این ادامه پیدا کنه.حرفی نمیزنم که ادامه میده:
 برو چمدونت رو بردار و برگرد خونه!سوالی که ذهنم رو مشغول کرده میپرسم:
 داشتی میرفتی مسافرت؟ آخه توی این سه سال هم مدام توی سفر بودی. دنبال سروش و شیرین میگشتم تا انتقام بگیرم.ُبهت زده نگاهش میکنم.
 آدرسشون رو پیدا کردم ولی حاال با این اتفاقات نمیرم دنبالشون .میذارم توی یه فرصت مناسب.سخت میگم:
 مطمئنی بعدا پشیمون نمیشی؟مشکوک میپرسه:
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 از چی؟ از زندگی کردن با من ،با این صورت داغون که ممکنه دیگه هیچوقت روبهراه نشه.باز هم اخم میکنه و دستی به صورتش میکشه:
 عصبیم نکن آسمان! برو چمدونت رو بیار و برگرد!سری تکون میدم و عقب عقب میرم و بعد هم رو ازش میگیرم .کنار خیابون میایستم .دستم رو برای ماشینها
تکون میدم و باالخره یه ماشین جلوی پام میایسته و من حتی اهمیت نمیدم که باندم روی صورتم نیست تا چهرهام
رو بپوشونه.
راننده مدام با گیجی بهم نگاه میکرد و میتونم تصور کنم که چهرهام حالش رو بد کرده ،ولی اینقدر با عجله اومدم
که دیگه یادم رفت باندم رو از آرش بگیرم.
جلوی خونهی امیر ترمز میکنه و بعد از حساب کردن پولش ،در ماشین رو باز میکنم و پام رو بیرون میذارم .از
ماشین بیرون میام و درش رو میبندم .تاکسی که میره ،زنگ رو میزنم و صدای حلما رو که میشنوم ،سرم رو از
جلوی عقب میکشم و سمت دیگ میچرخونم.
 کیه؟لب میزنم:
 آسمانم.متعجب میگه:
 -ا تویی آسمان؟ چرا از جلوی آیفون رفتی اون ور؟ بیا تو!
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در باز میشه و من دستم رو روش میذارم و بیشتر به داخل هلش میدم .وارد آپارتمان میشم .سوار آسانسور میشم و
طبقهی دوم رو میزنم .یه کم که میگذره ،آسانسور میایسته و درش باز میشه.
از آسانسور بیرون میام و حلما رو میبینم که منتظر جلوی در ایستاده .جلو میرم.
 سالم.نگاهم میکنه:
 سل...یهو هینی میکشه و دستش رو روی قلبش میذاره .حتی دیگه چهرهام برای حلما هم وحشتناک شده .کاش درست
بشه.
 چی شد حلما؟یهو به خودش میاد و نفسش رو با سختی بیرون میده:
 شرمنده! دیدمت شوکه شدم .باندت کو؟انگشتهام رو توی هم گره میزنم.
 بریم تو؟هول کرده ،به داخل اشاره میکنه:
 -ای وای اصال یادم رفت .بیا تو!
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سر تکون میدم و داخل میرم .امیر رو میبینم که روی مبل مقابل تلویزیون خوابش برده .دیشب شیفت بود و حق داره
که خسته باشه .رو به حلما میگم:
 بریم توی اتاق؟ نمیخوام امیر بیدار شه.دستم رو میگیره و دنبال خودش میکشه:
 حتما.دنبالش کشیده میشم و وارد اتاق میشیم که روی تخت مینشونتم و خودش هم کنارم میشینه.
 خب ماجرا چیه؟نفس عمیقی میکشم:
 آرش همه چی رو فهمید.خشکش میزنه.
 رفته بودم ببینمش اما یهو من رو دید و دنبالم کرد .باالخر گیرم آورد و همه چی رو از زیر زبونم بیرون کشید .صورتمرو هم...
بغض میکنم .مثل همهی روزهای این سه سال که با گریه گذشت .حلما دستم رو میگیره:
 آروم باش عزیزم! چی گفت بهت؟لبم رو گاز میگیرم:
 -گفت برگردم ،گفت همه جوره قبولم داره .ازش خواستم برام دکتر پیدا کنه و گفت باشه.
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حلما شوکه ،لبخند میزنه:
 چقدر خوب .این نشون میده که خیلی دوستت داره.با بغض سر تکون میدم:
 میدونم اما نمیدونم چه طور هر روز میخواد این صورت رو تحمل کنه .من خودم نمیتونم خودم رو قبول و تحملکنم وای به آرش!
اخم تصنعی میکنه:
 نفوس بد نزن دختر! وقتی خودش این رو گفته یعنی مشکلی نداره.این بار با هر دو دستش دستم رو میگیره.
 امیدت به خدا باشه ،یهو دیدی یه دکتر خوب و مجرب پیدا کرد و صورتت دوباره برگشت .خدا رو شکر کن کهچشمهات سالم مونده.
میام چیزی بگم که در اتاق باز میشه و امیر داخل میاد.
 خوب فکرهات رو کردی آسمان؟ سالم.به جای جواب سالمم میگه:
 خوب و درست فکر کن! شاید روزی برسه که اون آدم موقع دعوا این بالیی که سر صورتت اومده رو پیش بکشه.نمیخوام زندگی برات جهنم شه.
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سرم رو باال میارم و به چشمهاش زل میزنم:
 گفت مشکلی نداره با این که...حلما بلند میشه و از اتاق بیرون میره .امیر کنارم میشینه.
 من یه َمردم آسمان ،هم جنس خودم رو خوب میشناسم .مردها بیشتر اوقات عقلشون توی چشمشونه ،یعنی اولچهرهی طرف رو میپسندن بعد خودش رو قبول میکنن.
نگاه گذرایی به در میاندازه.
 البته بین خودمون بمونه .حلما بفهمه خفم میکنه!میخندم:
 خب مجبوری این مثال رو بزنی؟ این مثال رو زدم تا آدمت رو خوب بشناسی .من میتونم با زبونم روزی هزارتا وعده بدم ولی تهش هم به هیچکدومشون عمل نکنم.
روی تخت میافته و دستهاش رو زیر سرش میذاره.
 خواهرمی آسمان .نمیخوام بیشتر از این اذیت بشی ،این آدم واقعا لیاقت این همه بدبختی رو داره؟گرهای میون ابروهام میافته و پیشونیم بیشتر چین میخوره:
 -معلومه که داره .من آرش رو دوست داشتم و دارم چون...
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به پهلو میچرخه و همون طور که آرنجش رو روی تشک تخت گذاشته ،سرش رو روی دستش میذاره.
 خیلی خب عزیزم .غیرتی نشو! کلی میگم .میگم تا بعدا پشیمونی به بار نیاد. میخوام برم پیشش .میخوام دوباره یه زندگی سالم رو باهاش شروع کنم.بینیم رو بین جفت انگشتهاش میگیره و فشار میده.
 همه چی درست میشه خواهرم .اینقدر به خودت سخت نگیر! هیچی همین طور نمیمونه.میخندم و دستش رو عقب میکشه .این بار جدی میگه:
 هر جور خودت صالح میدونی .اگه اینقدر دوستش داری من نمیتونم مانع بشم براش فقط...مکث میکنه .منتظر نگاهش میکنم.
 هر اتفاقی که افتاد بدون یه برادر بزرگتر داری که تا ته دنیا مواظبته.لبخند میزنم:
 من نوکر برادر بزرگترم هم هستم.میخنده:
 خب حاال ،لوس نشو! جمع و جور کن بری پیش شوهرت! امیر ،خداوکیلی چه قدر حلما رو دوست داری؟ بیشتر از من؟میخنده:
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 بهش بگم خواهر شوهرش حسوده؟با حرص میگم:
 کافیه بهش بگی تا برم حرفهات رو بذارم کف دستش.بلند میخنده که من هم میخندم.
 دیگه طفره نرو و راستش رو بگو! سوالت رو یه بار دیگه بپرس!پوفی میکنم:
 خنگ شدی ها! میگم چه قدر حلما رو دوست داری؟ابرو باال میده:
 بیشتر از هر چیزی. حتی من؟دستم رو میگیره:
 تو به نوبهی خودت مهمی واسهام عزیزم.کنارش دراز میکشم.
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 خوشحالم که هنوز پیشمی امیر. چه طور؟ وقتی میبینمت همهی مشکالتم فراموش میشه؛ صورت سوختم ،بالهایی که سرم اومده و...انگشت اشارهاش رو به نوک بینیم میزنه:
 به هیچی فکر نکن! خدا بخواد همه چی درست میشه.پلک میزنم و امیر هم با لبخند نگاهم میکنه .صدای زنگ خونه باعث میشه هر دو از روی تخت بلند شیم .صدای
حلما رو میشنویم:
 خب آقا شما اصال کی هستید؟من و امیر نگاهی به هم میاندازیم و امیر در رو باز میکنه .از اتاق بیرون میریم .پلهها رو دوتا یکی میکنیم و پایین
میریم .امیر رو به حلما میگه:
 کیه حلما؟حلما گوشی آیفون رو سر جاش میذاره.
 گفت اسمش فرامرز پارساست.متعجب میگم:
 خب نگفت با کی کار داره؟ -چرا اتفاقا گفت با امیر کار داره.
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امیر دستی به ته ریشش میکشه:
 فکر کنم میخواد راهی اون دنیام کنه.من و حلما اخم میکنیم و حلما میگه:
 زبونت رو گاز بگیر امیر! برو ببین چی کارت داره.امیر میخنده و از خونه بیرون میره .من گیج به اسم آشنای این آدم فکر میکنم .فرامرز پارسا!
یهو صدایی توی سرم انعکاس پیدا میکنه:
«یادت که نرفته من قولت رو به خانوادهی پارسا دادم؟ هوم؟»
امکان نداره! اصال اگه اونه برای چی بعد از سه سال به سراغم اومده؟ اصال آدرس این جا رو از کجا آورده؟ بیمعطلی
سمت پنجره میرم و پرده رو کنار میزنم .همین که چشمم به چهرهی اون آدم میافته ،ته دلم خالی میشه .خودشه!
اما چرا دنبالم اومده؟ اصال شاید دارم بد فکر میکنم .شاید با امیر کار داره .آره ،شاید!
 چرا اینقدر آشفتهای آسمان؟سمت آیفون میرم و برش که میدارم ،آروم به حلما میگم:
 بهت میگم.گوشی آیفون رو روی گوشم میذارم و صداشون رو میشنوم:
 شما کی باشید؟ -خدمت اون خانمی هم که آیفون رو برداشتن عرض کردم ،اومده بودم آسمان خانم رو ببینم.
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زانوهام سست میشن و به دیوار میچسبم .اگه آدرس خونهی من و آرش رو پیدا کنه و آرش ببینتش ،مسلما خون به پا
میکنه .هر چند با این چهره راحت قیدم رو میزنه و بهتر .این به نفع منه.
 آسمانی که میگی خواهر منه .بگو چی کارش داری؟ صالح بود میگم بیاد.با حرفش سنگ کوب میکنم.
 میدونم چه بالیی سرشون اومده .میخوام ببرمشون پیش یه دکتر خوب و اگه شما اجازه بدید ازدواج...صدای سیلی رو از پشت آیفون میشنوم .اگه میدونه چه بالیی سرم اومده پس از کجا نمیدونه من ازدواج کردم؟
 شما که ماشاال خوب اطالعات دارید ،بهتون نرسوندن که خواهر من ازدواج کرده؟ بله شنیدم .ولی با این شرایطی که دارن شوهرشون...امیر عصبی میگه:
 شوهرش دوستش داره و قبولش داره .برو دیگه این َورها هم پیدات نشه!صدای پوزخند فرامرز به گوشم میخوره:
 پدرتون و خانوادهی من خیلی وقت پیش قول و قرار ازدواج ما رو گذاشتن ،منتها بعد داریوش خان و آسمانغیبشون زد و دیگه پیداشون نکردیم تا همین امروز که برسم خدمت شما.
امیر کالفه میگه:
 بابای من یه حرفی زده ،تو جدی نگیر! برو سر خونه و زندگیت و دیگه هم این جا نیا! -بیخیال نمیشم ،حاال شما هی خط و نشون بکش! روز خوش.
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بعد هم میره .آیفون رو سر جای اولش برمیگردونم که حلما سمتم میاد:
 چی شده دختر؟ چی شنیدی از اون پشت؟میام حرفی بزنم که امیر از در باز خونه وارد میشه .چهرهاش آشفته و عصبیه .حلما میگه:
 چی شده امیر؟امیر چنگی به موهاش میزنه:
 مردک خجالت نمیکشه که صاف صاف جلوی من وایستاده و از...حرفش رو میخوره .حلما متعجب نگاهش رو بین من و امیر میچرخونه.
 یعنی چی؟ چرا یکیتون محض رضای خدا نمیگه داستان چیه؟رو به امیر میگم:
 امیر من دیگه بهتره برم .اگه میشه قبلش یه نگاه بنداز ببین یه وقت این دور و َور ها نباشه تا تعقیبم کنه.امیر سر تکون میده:
 باشه .فقط وایسا خودم میبرمت! با تاکسی میرم دیگه.به دستهی مبل تکیه میده:
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 میخوام آرش رو ببینم.کمی فکر میکنم بعد بیحرف دیگهای سر تکون میدم و وارد اتاقی میشم که همین طبقهی پایینه و وسایلم داخلشه.
شالم هنوز روی سرمه و مانتوم هم تنمه .یه باند رو برمیدارم و باز هم صورتم رو زیرش پنهون میکنم .دستهی
چمدونم رو میگیرم و از اتاق بیرون میرم .امیر سوییچش رو از روی میز برمیداره و رو به حلما میگه:
 برگردم همه چی رو برات توضیح میدم .مراقب خودت باش!حلما سر تکون میده و من میگم:
 نبود؟امیر سمت در میره:
 آره ،رفته بود .بیا بریم!با حلما خداحافظی میکنم و همراه امیر از خونه بیرون میریم .سوار ماشینش میشیم و حرکت میکنه .از اون جایی
که قبال آدرس رو بهش گفتم ،دیگه ازم نمیپرسه .آرنجم رو به دستگیرهی در ماشین تکیه میدم و چونهام رو روی
دستم میذارم .با صدای امیر به خودم میام:
 چرا اینقدر دوستش داری آسمان؟از سوال یهوییاش جا میخورم و نگاهش میکنم:
 دلیل داره؟دنده رو عوض میکنه:
 -معلومه که داره .اون تو رو اول برای گرفتن انتقام از بابا میخواست...
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وسط حرفش میپرم:
 ولی هیچ وقت شکنجهام نکرد ،عذابم نداد؛ کاری که خیلیها میکنن .من محو مردونگی درش شدم که تا اون زمانجز تو ،توی وجود هیچ مردی ندیدمش.
نیم نگاهی بهم میاندازه:
 کنجکاو شدم برای دیدنش.جلوی خونه ترمز میکنه:
 همین جاست؟سر تکون میدم:
 آره خودشه.شیشهاش رو باال میکشه:
 پیاده شو من هم میام!متعجب میگم:
 تو دیگه چرا؟نگاهم میکنه:
 -گفتم که! کنجکاو شدم که ببینمش ،هر چی نباشه شوهر خواهرمه .میخوام یه کم هم براش تعیین تکلیف کنم.
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میخندم:
 از تعیین تکلیف خوشش نمیاد. بیخود کرده .باید از حاال به بعد خوشش بیاد.بلند میخندم و از ماشین پیاده میشیم.
جلوی در خونه میایستیم و همین که میخوایم زنگ رو بزنیم ،در باز میشه و نگاهم توی چشمهای قهوهای رنگ آرش
که حاال متعجب به امیر نگاه میکنه ،قفل میشه .کاش به روزهای خوبمون برگردیم.
 سالم.چشمهاش رو این بار سمت من میچرخونه:
 سالم.امیر دست جلو میبره:
 امیرم ،برادر بزرگتر آسمان .فکر کنم آسمان در مورد من بهت گفته باشه.آرش به حالت اولش برمیگرده و جدی ،لبخند کمرنگی میزنه .با امیر دست میده:
 خوشبختم .من هم باید معرف حضور باشم دیگه؟امیر میخنده:
 -شنیدم ازت.

54

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

دستهاشون رو از هم جدا میکنن و امیر رو به من میگه:
 من دیگه برم .خداحافظتون.آرش جدی میگه:
 تشریف میآوردین داخل! ایشاال توی یه فرصت مناسب.میخواد بره که چمدونم رو زمین میذارم و بیاختیار خودم رو توی آغوشش پرت میکنم:
 بابت این سه سال خیلی ممنونم ازت امیر.صدای آرش به گوشم میخوره:
 آسمان!از امیر جدا میشم و به آرش نگاه میکنم که چنگی به موهاش میزنه و نفسش رو فوت میکنه .امیر آروم و طوری که
من فقط بشنوم ،دم گوشم میگه:
 وقتی من رفتم به این شوهرت بگو اینقدر حسودی نکنه.لبم رو گاز میگیرم تا نخندم .امیر ازم دور میشه و سمت ماشینش میره .سوار ماشینش میشه و میره .سمت آرش
برمیگردم و میبینم دست در جیب داره بهم نگاه میکنه .میخندم:
 چیزی شده؟نفسی از روی حرص میکشه .دست راستش رو از جیبش بیرون میاره و به صورتش میکشه:
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 چیزی نیست .بیا بریم تو!سعی میکنم نخندم .چمدونم رو از روی زمین برمیدارم و همراهش وارد خونه میشیم .نگاهی به دور تا دور خونه
میاندازم .سر جمع دو روز بیشتر این جا زندگی نکردیم .مسخرهست! فقط دو روز که حتی کامل هم نبود .یاد شب
آخر و حرفهایی که بینمون رد و بدل شد میافتم .اعتراف اون شبش در عین حال که تلخ بود ،شیرینی عجیبی رو
هم داشت.
« -من فقط نمیخوام عمر و جوونیت رو به خاطر من حروم کنی.
داد میزنه:
 نمیفهمی عمر و جوونی من تویی؟!»دلم از یادآوری اون شب یه جوری میشه .انگار اون شب میدونستم که سرنوشت نمیخواد به ما رحم کنه.
 چرا اون جا وایستادی؟سرم سمتش میچرخه:
 یه عالمه صدا توی مغزم زنگ زدن.انگار اون هم فهمید چی میگم .کنارم میایسته:
 همون شب؟آه از نهادم بلند میشه .چرا روزگار اینقدر بیرحمه؟
 -آره.
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نگاهم میکنه:
 همه چی درست میشه ،خب؟با بغض سر تکون میدم .کاش راست بگه ،کاش درست شه.
 کاش درست شه واقعا.دستش رو جلو میاره و دستم رو میگیره .تپش قلبم باال میره:
 دنبال یه دکترم ،اسمش حمید خسرویه .شنیدم ماهره و شاید بتونه کاری کنه.دلم از این همه توجهش یه حالی میشه .بغضم میشکنه .دستم رو ول میکنه و اخم میکنه:
 االن گریه چرا؟ اگه این هم نتونه کاری کنه...انگشت شصتش رو روی چشمم که از زیر باند پیداست ،میکشه:
 باز میگردم .پیدا هم نشد گور باباش!خدایا ،میشه دوستش نداشت؟
 امید داشته باش! چیزی که من هیچ وقت نداشتم.متعجب نگاهش میکنم:
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 نداشتی؟انگشتش رو پای لبش میکشه:
 تا قبل اومدنت نداشتم.بینیم رو باال میکشم:
 شاید هم داشتم .وقتی نبودی تنها امیدم انتقام بود.چمدونم رو زمین میذارم:
 یعنی دیگه دست از سرمون برمیدارن؟عصبی میشه:
 این بار شمشیرم رو از رو بستم .قبال نکشتمشون تا شاید آدم بشن ولی خوی وحشیگریشون بیشتر شد.پشت بهم میایسته:
 یاد گرفتم آدمی که میلی به درست شدن نداشته باشه ،هر چقدر هم که زمان بگذره باز هم عوض نمیشه.قفسهی سینهام تند -تند باال پایین میشه.
 من هم قراره جلوشون مثل خودشون بشم؛ یه گرگ که هر لحظه آمادهی دریدنه. کاش انتقام میتونست روزهای خوبی که میتونستیم داشته باشیم و از دست دادیم رو بهمون برگردونه.یه وقتهایی بدبختی مثل سایه میشه .هر جا که بری دنبالت میاد ،حتی جهنم.
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 برنمیگرده ولی دلمون رو خنک میکنه .جای خالی از دست رفتهها رو ُپر میکنه.شاید راست بگه .نمیدونم .فقط میدونم که باید انتظار بکشم تا همه چیز سر جای اولش برگرده.
یادمه روزی که با آرش ازدواج کردم گفتم این یه شروع دوباره برای هردومون هست اما هنوز شروع نشده ،همه چی
تموم شد .شاید باید روی این شروع ،از االن حساب کنم.
 نمیدونم.دستم رو به میز کنار دستم میگیرم:
 گاهی دلم برای خودم تنگ میشه آرش .برای اون آدمی که قبال بودم و حاال هر کاری هم که بکنم دیگه هیچ وقتاون روحیهی قبلی برنمیگرده.
جلو میاد ،طرهای از موهام رو از زیر شالم بیرون میاره و سمت بینیش میبره:
 بهش به چشم خاطره نگاه کن! خاطرههای قدیمی باید خاک بشن و جاشون رو خاطرات جدیدی که ساخته میشن،میگیرن .موهام رو رها میکنه و عقب میره:
 میگن طعم زندگی شیرینه ولی من فقط تلخیش رو حس کردم.به دیوار تکیه میدم:
 شبی که آهنگ خوندیم رو یادته؟لبهاش به لبخند محوی باز میشن:
 -لحظهای نبود که اون شب از یادم بره.
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همهی دنیا یه طرف ،آرش هم یه طرف .حسابش جداست چون ارزشش باالتر از خود دنیاست! زنگ در که میخوره ،رو
به آرش میگم:
 کسی قرار بود بیاد؟اون هم مشکوک ،ابرو در هم میکشه:
 نه!در رو باز میکنه و بهزاد و ملیحه که وارد میشن ،یه دنیا دلتنگی برای دختری که برام مثل خواهر بزرگتر بوده و
هست ،توی چشمهام میریزه .بهزاد و ملیحه ناباور نگاهم میکنن و بهزاد با ُبهت لب میزنه:
 باورم نمیشه!رو به آرش میگم:
 گفتی همه چی رو؟سر تکون میده .ملیحه یه قدم عقب میره.
 چه طور ممکنه؟جلو میرم .دلم براش خیلی تنگ شده.
 واقعیته ملیحه.بهزاد رو کنار میزنه و سمتم میاد .دستی روی گونهی باندپیچی شدهام میکشه و قطره اشکش مسیر گونهاش رو طی
میکنه:
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 خودتی آسمان؟سر تکون میدم .چونهاش میلرزه و بیهیچ حرف دیگهای بغلم میکنه .چونهام روی شونهاش قرار میگیره و من هم
بغلش میکنم.
خیلی دوست دارم بدونم زندگی پر از درد و غم من ،چه جذابیتی داره که خدا به جای این که دستم رو بگیره و نجاتم
بده ،فقط نگاهم میکنه!
واقعا بدبختی هست که تا االن نکشیده باشم؟ درد داشتن یه پدر که هیچ چی از زندگی سرش نمیشد به کنار .غم از
دست دادن مادرم هم فاکتور بگیریم .اون موقع که شنیدم امیر ُمرده و خدا میدونه چه قدر از خودم و زندگی نفرت
داشتم .روزی که سروش میخواست ناجوانمردانه به دستم بیاره .روزی که داریوش ما رو داخل انبار برد و سروش اومد
و من رو پیش خودش برد بعد هم تا جایی که مرگ رو پیش چشمهام دیدم کتکم زد .دستم رو شکست و سرم ضرب
دید ،حتی بعدش هم بیرحمانه بهم سیلی زد و لبم رو زخمی کرد .استرس و روزهای بدی که بعد اون اتفاق هم
گذروندم یه غم دیگه بود .تصادفم ،سوختن صورتم ،جدایی سه سالهام از آرش و...
باز هم بگم؟ دیگه چه قدر بگم تا خدا به خودش بیاد و دست به کار شه تا نجاتم بده؟ من سیاه بخت به دنیا اومدم و از
خدا هم نمیتونم انتظاری داشته باشم.
از ملیحه جدا میشم و نگاهش میکنم .هنوز هم خوشگله! از بس این سه سال و دوری بهم سخت گذشته حس
میکنم بیست ساله ندیدمش.
 همه چی رو از بهزاد شنیدم .بمیرم برات!اخمی میکنم که زیر باند روی صورتم مخفی میشه:
 خدانکنه ا!آرش در رو میبنده و بهزاد میگه:
 وقتی آرش همه چی رو برام گفت باور نکردم ولی حاال...سرم رو زیر میاندازم:
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 درک میکنم.دست ملیحه رو میگیرم:
 کی ازدواج کردین؟ بچه دار هم شدین؟میخواد چیزی بگه که بهزاد پیش دستی میکنه:
 یه شیش یا هفت ماه بعد شنیدن خبر مرگ شما ازدواج کردیم .البته ازدواج نه ،فقط رفتیم محضر و تمام.این بار آرش میگه:
 مهلت ندادن که چند ماه گذشت و بعد هم...بهزاد وسط حرفش میپره و با خنده میگه:
 مرد ناحسابی جناییش نکن بیخود! یه دو یا سه ماه بعد خبر بارداری ملیحه رو شنیدم .االن هم پسر بیچارهام طبقمعمول خونهی مادرمه.
میخندم .چی میشد اگه من و آرش هم همین طور بیدغدغه سر زندگیمون میرفتیم؟
 آره مشخصه.این رو آرش گفت و بهزاد این بار انگار چیزی یادش میاد:
 آهان راستی آرش! یه لحظه بیا توی اتاق ،کارت دارم.آرش مشکوک میگه:
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 برای چی؟بهزاد دست آرش رو میگیره و سمت اتاق میبره:
 بیا تا بهت بگم!وارد اتاق میشن و در رو که میبندن ،ملیحه میگه:
 من یه لحظه برم یه دستی به آب برسونم و بیام عزیزم.لبخند میزنم و سری براش تکون میدم .سمت سرویس بهداشتی میره و واردش میشه.
سمت در اتاق میرم و مقابل در میایستم و گوشم رو به در میچسبونم.
صدای عصبی آرش رو میشنوم:
ُ
 بله؟ مرتیکه غلط کرده داره کری میخونه ،بخواد دست از پا خطا کنه روزگارش رو سیاه میکنم.این بار بهزاد میگه:
 پیله کرده ول کن نیست! این فرامرز بعدا برامون شر نشه.ُ
کپ میکنم .آرش میگه:
 این بیهمه چیز بوی پول خورده به بینیش ،شاخکهاش زده بیرون .فکر کرده چون حاال یه مدته خودم شرکت روشخصا اداره نمیکنم ،این هم آزاده که هر کاری میخواد بکنه ولی کور خونده.
یه چیزی این وسط داره بیشتر برام ابهام ایجاد میکنه.
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 آرش میگم میخوای چندتا از بچهها رو بریزم سرش تا شبونه دخلش رو بیارن؟ خودم دوست دارم اون پیرمرد و پسرش رو آدم کنم ولی همینم مونده فردا پس فردا این ماجرا رو بکنن توی بوق وعالم و آدم رو باخبر کنن.
 بدون رد و نشون .هوم؟لبم رو گاز میگیرم.
 آسمان تو این جا...سر میچرخونم و با دیدن ملیحه «هین»ای از سر ترس میکشم .دستم رو روی قلبم میذارم و بعد نفسم رو فوت
میکنم و آروم ،رو به ملیحه میگم:
 سکتهام دادی.ُ
اون هم تن صداش رو پایین میاره:
 چرا اومدی این جا دختر؟کنارم میایسته و من آروم میگم:
 اومدم ببینم چی میگن.صدایی از آرش و بهزاد نمیشنوم .از در فاصله میگیرم و بازوهای ملیحه رو میگیرم و سمت مبلها میچرخونمش.
 بیا بریم بشینیم! چیزی نگی از این که من فالگوش وایستاده بودم ،خب؟به جلو هدایتش میکنم ،خودم هم همراهش میرم و روی مبل مینشونمش.
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«آرش»
 چرا ساکت شدی بهزاد؟با ابرو به در اشاره میکنه:
 خانمها داشتن گوش میدادن.به در نگاه میکنم:
 االن رفتن؟شونه باال میاندازه:
 نمیدونم ،ولی این طور که پیداست آره.نفس خستهام رو به بیرون فوت میکنم .مابین این گیر و گرفتاریها فقط اومدن یه پیرمرد و پسر الدنگش برای ضربه
زدن به شرکت رو کم داشتم.
خودم همین جوری هر روز کلی دل مشغولی دارم و حاال اینها هم قوز باال قوز شدن و دلیلی برای خرابتر کردن
اعصابی که سالهاست نابوده.
بهزاد روی لبهی تخت میشینه و من هم روی صندلی میز آرایش و طوری که مقابل پشتی صندلی و بهزاد قرار
میگیرم ،میشینم و دستهام رو روی باالی صندلی توی هم قفل میکنم و سرم رو روی دستهام میذارم که بهزاد
میگه:
َ
 -خودت نظری نداری برای این که این پسره و باباش رو دک کنیم؟
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جفت ابروهام رو باال میاندازم:
 این روزها اینقدر سمن دارم که یاسمن توش گمه .فکرم سمت این دوتا نمیره.آرنج هر دو دستش رو روی پاهاش میذاره ،کف دستهاش رو به هم میچسبونه و سرش رو پایین میاندازه.
 آسمان و صورتش رو چی کار میکنی؟با فکری مشغول و آشفته که خستگی ،قدرت هر نوع تصمیم گیری رو ازش گرفته ،میگم:
 پی یه دکترم ،اسمش حمید خسرویه .قبال از بابام تعریف کارش رو شنیدم و بهم گفته بود که میتونه صورتهای اینمدلی رو ترمیم کنه ،هر چند برای من فرقی نداره چه شکلیه و برای اصرار خودشه.
بهزاد سرش رو باال میگیره و نگاهم میکنه که نیشخند میزنم:
 میبینی؟ از زندگی دارم سیر میشم کم کم .این همه مشکل دیگه برای پیغمبرها هم قفله.دستهاش رو پایین میاره:
 بیخیال آرش! بدبختی و مشکل مثل عالمت تهی میمونه که زیر مجموعهی همهی مجموعههاست .همه مشکلدارن ،فقط جنسشون با همدیگه فرق میکنه.
 کار من از این حرفها گذشته.کالفه میگه:
 مرد ناحسابی فکر کردی من االن خیلی زندگی خوب و گل و بلبلی دارم؟ تو یکی که دیگه یادته من پنج یا شیشسال فقط درگیر ترک اعتیاد ننه بابام بودم .ترک کردن درست ،چند وقتی میشه که میگن پاکن ولی من خودم چند
وقت پیش مواد رو از کیف مامانم پیدا کردم .یعنی حتی االن که دیگه نوه هم داره براش مهم نیست نباید سمت اون
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کوفتی بره .اگه به ملیحه میگفتم شلوغش میکرد و اجازه نمیداد پرهام ثانیهای پیش مامانم باشه .هنوز هم فکر
میکنی بدبختترینی؟
سرم رو بلند میکنم .گرهی دستهام رو از هم باز میکنم و تکیهام رو از صندلی میگیرم:
 اینها رو با هم مقایسه نکن چون خیلی فرق دارن! میخوای االن یه شجره نامه از خودم برات بگم تا ببینی راستمیگم که زندگیم داغونه؟
میاد چیزی بگه که پیش دستی میکنم:
 خیانت مامانم ،مرگ بابام ،خودکشی خواهرم ،بستری شدن مامانم توی تیمارستان ،دل بستن بدون سرانجامم،بدبختیها و در به دریهای دیگهام ،تصادف آسمان ،سه سال جدایی و زندگی سگی و با بدبختی ،صورت سوختهاش؛
همهی اینها رو ضرب در این هشت سال و از زمانی که داریوش اون بال رو سرم آورد بکن! ببین چند درمیاد و خدا چه
قدر بهم بدهکاره.
پوزخند میزنم و ادامه میدم:
 برای من رو توی هشت ضرب کن ،برای آسمان رو توی بیست و شش ضرب کن که کال روز خوش ندید!از روی صندلی بلند میشم و با هر دو دستم چنگی بین موهام میزنم.
این زندگی تا کی میخواد این مسیر ترسناک رو طی کنه؟ نمیدونم!
 درسته .با یه دو دوتا چهارتای ساده میشه فهمید دردهای شما بیشتره...نگاهش میکنم.
 ولی به خودت بیا آرش! مگه چند سال دیگه زندهایم؟ تا چشم روی هم بذاریم هفت سال عین برق و باد میگذره وجفتمون میریم توی چهل سالگی ،زندگی با کینه فقط دلت رو سیاه میکنه.
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کالفه میگم:
 تو االن چرا پرچم اون دوتا حیوون رو گرفتی دستت و باال میبریش؟از روی تخت بلند میشه:
 من پرچم هیچ کس رو باال نیاوردم چون پرچم تو ،توی دستمه و سعی دارم ببرمش باال .ولی دارم بهت میگم این دوتاتازگیها برای خودشون سری توی سرا درآوردن .بخوای طرح بندی کنی انتقام بگیری یه بالی دیگه سرت میارن.
دستش رو روی شونهام میذاره:
 من رو ببین! زندگی تلخ داره ،شیرین داره ،گریه داره ،خنده داره؛ همهی اینها میگذره.سرد و یخ میگم:
 برای من تلخیش جوری توی این بیصاحاب مونده...با انگشتهای شصت و اشاره ضربهی آرومی به فکم میزنم:
 که هرچی شیرینی بچسبه بهش ،مزهاش نمیره.دستش رو از روی شونهام برمیداره که پوزخند تلخی رو مهمون لبهام میکنم:
 مطمئن باش اگه من کاری نکنم اون دوتا خودشون از االن دارن گاوبندی میکنن که یه بالی دیگه سرم نازل کنن.فندکم رو از جیب پیراهنم درمیارم و جلوی چشمم میگیرمش و روشنش میکنم .خیرهی شعلهاش میگم:
 -ولی میخوام یه بار برای همیشه از خجالتشون دربیام.
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فندک رو یه کم پایین میارم و دستم رو باالش نگه میدارم:
 میخوام یه جوری بسوزونمشون که رد سوختگیش تا ابد و دهر روی تنشون بمونه.بهزاد چشم میبنده و من فکر میکنم .فکر میکنم که انتقام من نسبت به آسمان همین طور شعله میکشید ولی
هیچ وقت نسوزوند .چون یه آتیش بود اما جنسش آب بود.
 تو مختاری اون جور که فکر میکنی درسته برای زندگیت تصمیم بگیری آرش .من هم مجبورت نمیکنم بیخیالانتقام شی چون قبول دارم که نمیشه.
یه ُپل توی زندگی هر آدمی هست که بهش میگن ُپل آرزوها! مال من خیلی وقته شکسته و نمیتونم روش راه برم و
برسم به اون چیزهایی که آرزوشون رو دارم .حاال فهمیدم که رویاها هم خاک میخورن.
کتاب زندگی ما خودش یه شاهنامه است که قصهاش از ماجرای رستم و سهراب هم دردناکتره!
صدای بهزاد من رو از افکارم بیرون میکشه:
 آرش گوشیت داره زنگ میخوره.نگاهی به گوشیم که روی میز کنار تخته میاندازم و میبینم که صفحهاش مدام خاموش و روشن میشه.
از کنار بهزاد میگذرم و مقابل میز میایستم .گوشیم رو از روش برمیدارم و با دیدن شمارهی ناشناس ،جواب میدم:
 بله؟صدای نحسی رو میشنوم که هنوز هم تا سر حد مرگ آزارم میده.
 -کوه به کوه نرسید ولی آدم به آدم زودتر از موعدش رسید.
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بهزاد با عالمت دست و سر بهم اشاره میکنه که «کیه؟» و من بیجواب میذارم.
 چشمم به جمالت روشن نشده آرش خان ،ولی گوشهام انتظار صدات رو میکشن ،یه چیزی بگو! حرفی ،فحشی.دستم رو مشت میکنم و عصبی ،از الی دندونهام که روی هم ساییده میشن ،میغرم:
 خیلی وقته دارم میزنم توی سر خودم که چرا مار توی آستینم پرورش دادم تا تهش خودم رو نیش بزنه!میخنده .بیشک این لحظه مرزی تا سکته ندارم.
 من خیلی توی این مارپیچ زندگی نیش خوردم .افعی بودن رو خوب یاد گرفتم.بهزاد جلو میاد.
 خوب گوشهات رو وا کن سروش شمس! ببین دارم چی بهت میگم .آب بشی بری زیر زمین ،دود بشی بری تویهوا اصال فرقی نداره .هر جا که باشی پیدات میکنم و با همین دستهام خفهات میکنم.
 من گرگ بارون دیدهام آقا آرش .تهدیدهات بیشتر جنبهی مجاب کردن من به کثافت کاری بیشتر رو داره.داد میزنم:
 خودت رو توی گند و کثافت غرق میکنی به جهنم! ولی پای من رو ول کن که حاضر نیستم ریخت نحست رو حتیتوی جهنم ببینم.
سر و ته اتاق رو قدم میزنم .سرم سنگین و حالم خرابه.
 همچین جلوم داری جانماز آب میکشی و ادعای بهتر بودن داری که انگار یادت رفته اونی که آسمان رو برای انتقاممیخواست ،تو بودی!
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مشتم رو محکم توی دیوار میکوبم.
 ولی من مثل تو حیوون نبودم که زندگی یه دختر رو سیاه کنم و تهش برگردم بگم عاشقشم. من دست از سرت برنمیدارم آرش خان .اینقدر میچرخیم و میچرخیم تا تهش یکیمون سرگیجه بگیره و بیفتهزمین.
بهزاد بازوم رو میگیره و من میگم:
 مثال دیگه میخوای چه غلطی بکنی هان؟چیزی نمیشنوم و داد میزنم:
 چرا الل شدی؟ میگم دیگه چه غلطی میخوای بکنی؟میخنده .خدا ...راستش رو بگم کدوم خدا؟
 تو فکر کن میخوام سایهام رو خراب کنم روی سر زن و زندگی...وسط حرفش میپرم و با داد میگم:
 تو غلط میکنی! به مرگ آسمان که تنها دار و ندارم توی این زندگی بی در و پیکرمه ،بخوای باز نقشهای براش بریزی،ُ
یه بار برای همیشه سگ کشت میکنم تا یه جماعت از شرت خالص شن.
 توی این سه سال خیلیها از این خوابها برام دیدن؛ ولی از من به تو نصیحت ،این جور خوابها تعبیر ندارن.پوزخند میزنم.

71

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 االن فکر کردی مثال خیلی شاخ شدی؟ بیخیال بابا! نخندون ما رو! آفتابه اگه از طالست باز هم جاش تویخالست.
 من این درسها رو خیلی وقته که پس دادم ،دور زدن من به این آسونیها نیست!روی لبهی تخت میشینم و یه چیزی سنگین و تلخ ،راه گلوم رو میبنده و نمیخوام زیر بار برم که بهش میگن بغض!
 چه مرگته تو؟ چی دیگه از من میخوای؟کم آوردم! برای اولین بار ،بعد از سی سال زندگی با قدرت ،این بار کم آوردم! پای آسمان و زندگیش که وسط بیاد ،از من
سنگی فقط چهارتا دونه حرف و ادعا باقی میمونه .همین!
 چیزی که اون اول میخواستم و دیگه نمیخوام .دلم رو شکست ،زندگیش رو میشکنم.داد میزنم .چرا خالی نمیشم از درد؟
 تو بیجا میکنی! زندگی لیوان شیشهای نیست که بشکنیش و دو روز بعد جاش یه دونه بخری بذاری و ککتم نگزه.از یه چیزی هم مطمئن باش! اگه آسمان رو از دست بدم ،شده بری توی ریزترین سوراخ موش هم قایم بشی ،پیدات
میکنم و نمیذارم آب خوش از گلوت پایین بره.
پوزخندش صداداره .میشنوم! صدای پوزخندش رو میشنوم.
 تو چی از زندگی من میدونی؟حاال من پوزخند میزنم .خدا هم این جا بود ،توی آتیش این جهنمی که خودش توی این دنیا برای ما درست کرده
میسوخت.
 همین قدر میدونم که بابات ،مامانت رو کشته و تو هم برای این که مثال یه لکه ننگ رو از روی پیشونیت پاک کنی،حتی براش یه قبر هم نخریدی اما بعد خودت پا جای پای همون لکهی ننگ گذاشتی .فکر کردی خیلی مقید و آدمی؟
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 هر چی باشم سگم به تو میارزه .حداقل خودم رو آدم عصا قورت داده و فرهیختهای نشون نمیدم که تهش باطنمهمه چی رو لو بده.
هیستریک میخندم.
 آفرین .تو ظاهر و باطنت ،هر دو کثیفه و مایه ننگ اسم و رسم هر چی َمرده. زیادتر از ُکوپنت حرف زدی و توهین کردی امروز .فعال روز به خیر.
بعد هم صدای بوق ممتد گوشی توی گوشم میپیچه و گوشی رو عصبی ،روی تخت پرت میکنم .سرم رو بین
دستهام میگیرم .مسلما با اون همه داد و بیداد من آسمان تا االن بو برده که یه چیزی این جا میلنگه.
لعنت به زندگی همیشه داغون من! یه کبریت الزم دارم که بتونه برگهای که تقدیر ما این طوری توش نوشته شده رو
بسوزونم.
 این آب رو بخور حالت جا بیاد!سرم رو باال میگیرم و بهزاد رو میبینم که با لیوان آبی مقابلم وایستاده و لیوان رو جلوم گرفته .لیوان رو ازش
میگیرم و آب رو یه نفس سر میکشم .لیوان رو روی میز میذارم و خودم رو روی تخت میاندازم.
 چت شده آرش؟ قوی باش!تلخ میخندم .قوی؟ قدرت؟ من؟ خنده داره!
 یه چیزی بگو حداقل ممکن باشه.چه جوری به زبون بیارم که دلم خدایی رو میخواد که خدایی کردنش رو نشونم بده؟ میگن همه جا هست ،میگن
میشنوه ،میگن میبینه؛ ولی من میگم بقچهاش رو بسته و خیلی وقته که رفته.
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 تو آدم با ارادهای هستی .به خودت بیا آرش! روزگار باهات بد تا کرد ،تو با خودت این جوری نکن!کاش یکی میاومد توی صورتم میزد و میگفت پاشو! داری کابوس میبینی.
این کابوس نیست! یه چیزی از کابوس اون َور تر و بدتره.
 یه قرص ُم َسکن برام بیار! سرم درد داره.سری تکون میده و از اتاق بیرون میره .ساعدم رو روی چشمهام میذارم و فکر میکنم که ته این بازی بی سر و ته
زندگی قراره به کجا برسیم.
نه دوست دارم بمیرم ،نه میخوام زنده بمونم.
نه حوصلهی زندگی کردن دارم ،نه جرئت مرگ! زندگی من همیشهی خدا همینه .غرق توی سردرگمی و گیجی مطلق!
گوشیم باز هم زنگ میخوره که دستم رو از روی چشمهام برمیدارم و طرف گوشیم دراز میکنم.
برش میدارم و بیتوجه به شماره جواب میدم.
 بله؟ سالم آرش جان.با شنیدن صدای دکتر خسروی سریع بلند میشم و میشینم.
 سالم آقای دکتر.لحنش طبق معمول همیشه شاده.
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 سالم پسرم خوبی؟ خبری از من نگیری ها! از بچهها شنیدم سراغ من رو گرفتی و کارم داشتی .میشنوم.بیمقدمه چینی سر اصل مطلب میرم.
 نمیدونم میدونید یا نه اما من سه ساله که ازدواج کردم و همسرم بنا به دالیلی صورتش سوخته .دنبال شمامیگشتم تا ترمیمش کنید .از پدرم تعریفتون رو زیاد شنیدم.
 خدا بیامرزه پدرت رو ،مرد شریفی بود .واال پسرم من دو یا سه شب دیگه پرواز دارم ،قراره برم آمریکا .نمیدونم چیکار میتونم برات بکنم.
دستی به صورتم میکشم.
 نمیتونید یه مدت کوتاه سفرتون رو به تعویق بندازید؟ سفر کاریه پسرم واجبه .حاال من فردا میرم مطب ،اون جا بیا با هم گپ بزنیم باالخره یه نتیجهای میگیرم .نگراننباش!
نفس عمیقی میکشم.
 باشه ،خیلی ممنون. خواهش میکنم .کاری نداری؟ نه ممنون. یا علی.قطع میکنم .در اتاق باز میشه و بهزاد با قرص و لیوان آب توی دستش داخل میاد .قرص و آب رو ازش میگیرم و قرص
رو میخورم .میام روی تخت دراز بکشم که باز هم گوشیم زنگ میخوره .خسته و عصبی ،زیر لب میگم:
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 آرامش به من نیومده.گوشی رو جواب میدم و کالفه میگم:
 بله؟این بار در کمال تعجب صدای نحس شیرین گوشم رو ُپر میکنه.
 سالم پسر عمو .خوبی؟به ضرب از روی تخت بلند میشم.
 امشب جفتتون تصمیم گرفتید بیشتر گند بزنید به اعصابم تا بدتر انتقام بگیرم؟نفرت انگیز میخنده.
 اوه چه قدر خشن! ولی مثل این که یادت رفته بابای من حق پدری گردنت داره عزیزم ،هوم؟پوزخند میزنم.
 اسم پدرت رو تو و اون داریوش بیهمه چیز لکه دار کردین .پدر حرمت داره!میفهمم که پوزخند میزنه.
ُ
 مقید شدی ،حرفهای قلمبه ُسلنبه میزنی؛ پیشرفتت جای تحسین داره. -غرور داشتم ولی آدم بودن رو از یادم نبرد.
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بهزاد با اشاره بهم میفهمونه که گوشی رو روی اسپیکر بذارم .نمیخوام اما میگه:
 خانمها رو فرستادم بیرون یه کم بگردن .راحت باش!نمیدونم چه طور این کار رو کرده .چون آسمان محال بود که رضایت بده بیرون بره .اما شاید چون ملیحه باهاش بوده
مشکلی نداشته .گوشی رو روی اسپیکر میذارم.
 نگفتم حرفهات گندهتر از دهنت شده؟عصبی میگم:
 تو هم زیادتر از ظرفیتت داری اراجیف به هم میبافی برای من. پس فکر کنم خوب میدونستی من و سروش از زنده بودن زنت خبر داریم ،هوم؟چشمهام رو عصبی روی هم فشار میدم.
 اسم آسمان رو به اون دهن کثیفت نیار!این بار بهزاد میگه:
 فکر نکنید قسر در رفتید ،کارمون هنوز تموم نشده.شیرین میخنده.
 به به! مشتاق دیدار شما هم هستیم آقا بهزاد .یه سری حقایق رو برای آرش خان روشن کردید که حتما؟من و بهزاد گیج به هم نگاه میکنیم و من میگم:
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 مثال چه حقایقی؟ بیخیال! خودش بهت بگه بهتره.بهزاد عصبی میگه:
 بنال تا برای من هم روشن شه چی داری میگی. باشه .ولی اصرار خودتون بود .بعدا عواقبش رو پای من ننویسید!کالفه چنگی به موهام میزنم.
 بنال!میخنده؛ از همون خندههایی که شاید خیلی ها رو مجنون کنه ولی من رو نه.
 بهزاد خان نگفتی توی اون یه ماهی که آسمان خانم خدمتکار بودن خاطرخواهش بودی؟شوکه میشم .کل اتاق دور سرم میچرخهُ .بهت زده ،لب میزنم:
 یعنی چی؟حاال که آتیش انداخته میخواد بره.
 بقیهاش رو از خودش بپرس! من موظف بودم که فقط تا این جاش رو بگم .روزتون خوش.صدای بوق ممتد گوشی توی گوشم میپیچه و توی سرم زنگ میزنه .به بهزاد نگاه میکنم و سخت میگم:
 -راسته؟
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نفس سختی میکشه.
 آرش وایسا برات توضیح می...انگشتم اشارهام رو باال میارم.
 یه کالم! راسته؟سرش رو پایین میاندازه و تیر خالص رو میزنه.
 آره.یه قدم عقب میرم .تحمل این دیگه از توانم خارجه .چه جوری باور کنم مردی که خیلی وقته به عنوان رفیق و برادرم
کنارم وایستاده خیلی وقت پیش چشمش دنبال زنم بوده؟
 زود قضاوت نکن آرش! باید برات درست و حسابی توضیح بدم.قضاوت؟! من قضاوت نکردم .همه چی واضحه.
ولی رفیقم بود ،نبود؟ برادرم بود ،نبود؟ همه جا و همیشه کنارم بود ،نبود؟ حق دارم ناامید بشم ،نشم؟ نمیدونم!
اصال از کجا معلوم توی ته مههای ذهنش هنوز هم فکری از آسمان ...شاید واقعا زده به سرم.
 بعدا حرف میزنیم.میخوام از اتاق بیرون برم که جلوم میایسته.
 بعدا نه ،همین االن .بذار برات توضیح بدم بعد برو!من توضیح نمیخوام؛ فقط میخوام برم .اینجا نفسم باال نمیاد.
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 برو کنار بهزاد!از کنارش میخوام بگذرم که باز هم سد راهم میشه.
 به خداوندی خدا ،به مرگ ملیحه ،به مرگ پرهام ،به مرگ خودت همهاش یه حس کوچیک و زودگذر بود .وقتیفهمیدم دوستش داری و دوستت داره ،کشیدم کنار و واسهام خواهر شد و نگاهم روش برادرانه شد.
فکم قفل میشه .چشمهام رو میبندم و دستهام رو مشت میکنم.
 برو کنار بهزاد! سیمهام امروز بدجور قاطی کرده .تا یه بالیی سر جفتمون نیاوردم برو کنار!لجبازتر از این حرفهاست.
 آرش جون همهی اونهایی که برام از جون مهمترن رو قسم خوردم .باور نمیکنی؟من دیگه به چشمهای خودم هم اعتماد ندارم.
 برو اون َور بهزاد! اعصابم ناجور خط خطیه.باز هم کنار نمیره .حرمت رفاقتمون که رفاقت نبود ،برادری بود رو چه طور حفظ کنم؟
 آرش به پیر به پیغمبر که هر چی بوده و شده رو من همون موقع گذاشتم توی همون گذشته بمونه .حرفهایی کهتوی انبار داریوش بهت زدم یادته؟
حالم شدیدا َبده و نمیفهمم چی میگم.
 -از کجا معلوم دیگه به آسمان فکر نمیکنی؟
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خودم ،حالم از خودم و سوالم به هم میخوره .ولی باید ازش میپرسیدم.
 من غلط بکنم فکر کنم! من زن دارم مرد ناحسابی ،بچه دارم.بیهیچ حرفی بازوش رو میگیرم و عقب میکشمش .در اتاق رو باز میکنم و بیرون میرم.
سوییشرتم رو از روی چوب لباسی کنار در برمیدارم و میپوشم .سوییچ ماشین رو از روی میز برمیدارم و از خونه
بیرون که میرم ،در رو محکم میکوبم.
نمیدونم کجا میخوام برم ،نمیدونم چه غلطی میخوام بکنم .فقط میدونم میخوام برم یه جایی غیر از اینجا.
همین!
سوار ماشین میشم و روشنش میکنم .حرکت میکنم تا به یه جای نامعلوم برم.
دستی به صورتم میکشم و هر جوری فکر میکنم نمیدونم چه طوری دیگه باید این زخم کاری رو درمان کنم.
میگن خنده بر هر درد بیدرمان دواست! ولی من میگم خنده خودش یه درد بیدرمونه که پاش بیفته از هزار جور
گریه غم انگیزتره.
گوشیم زنگ میخوره و از جیبم که بیرون میارم ،با دیدن اسم آسمان ،تماس رو قطع میکنم.
نه اینکه نخوام جوابش رو بدم ،نه! میخوام با خودم خلوت کنم و فکر کنم ببینم با چه آبی میشه این زندگی نکبتی
ُ
رو شست که دیگه مصیبتهاش پاک شه.
به خودم که میام میبینم جلوی در مسجدم .ترمز میکنم و نگاهی به در سبز رنگش میاندازم .آدم مذهبی نیستم.
نماز هم تا حاال نخوندم اما حاال که دم دمهای شبه و نزدیک اذان ،دلم یه جایی رو میخواد که بتونم دردم رو راحت
فریاد بزنم.
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ُبریدم! کم آوردم و دیگه امیدی به خودم ندارم .نمیدونم چه جوریه که باورم رو نسبت به هر کی از دست بدم ،اونی که
بهش میگن خدا ،اعتمادم رو نسبت به خودش نابود نمیکنه.
از ماشین پیاده میشم و از در بازش وارد میشم .چند نفری رو میبینم که مشغول وضو گرفتن هستن.
با قدمهای خسته جلو میرم و کنار حوض میشینم و نگاهم رو توی دل آسمون میدوزم که نمه نمه داره تاریک میشه.
آسمون ،آسمان! اسم تنها مایهی آرامش من هم آسمانه که این روزها بدجور ناآرومه .دلم زندگی میخواد ،دلم حس
خوب میخواد؛ دلم چیزهایی رو میخواد که خیلی وقته ندارم.
 سالم جوون!چشمهام رو سمت صاحب صدا میکشم و حاج آقای ریش سفیدی رو جلوم میبینم که با لبخند ایستاده.
 چرا اینقدر خستهای؟چیزی نمیگم که کنارم میشینه.
 نگو که دلت از اون باالسری گرفته.نیشخند میزنم.
 اینقدر گرفته که دیگه ُپر شده و داره لبریز میشه.دونههای فیروزهای رنگ تسبیحش رو یکی یکی عقب میده.
 خدا بد نده .چرا؟دلم میخواد بگم کجای کاری؟ خیلی وقته بد داده.
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 تا حاال رکب خوردین؟متعجب میشه.
 ال اله اال الله! چی شده مرد مومن؟نفس عمیق میکشم و باز هم سرم رو سمت آسمون میگیرم.
 خیلی چیزها.دستش رو روی شونهام میذاره.
 نماز میخونی؟نگاهش میکنم.
 نه!تلخندی میزنه.
 خالقت رو باور نداری؟کاش نداشتم!
 اگه نداشتم اینجا نبودم. -دلت باهاش صاف نیست؟
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دلم خیلی وقته تار شده .حاال صاف بشه؟
 نیست!با چشمهام به مسجد اشاره میکنم.
 حتی االن که اومدم خونهاش هم دلم باهاش صاف نیست.دستش رو از شونهام برمیداره و تسبیحش رو با هر دو دستش میگیره.
 آدم وقتی میره خونهی یه نفر برای مهمونی که دلش با مهماندارش صاف باشه.از کنارم بلند میشه و دستش رو سمتم میگیره.
 بلند شو! بلند شو وضو بگیر ،نماز بخون! انشاءالله که دلت هم صاف میشه و مشکالتت هم حل میشه .بلند شو!اینقدر ُپرم ،اینقدر داغونم که دلم میخواد یه جوری حالم عوض بشه .دلم میخواد این درد کهنه رو بریزم بیرون تا
یکم خالی شم.
دستم رو توی دستش میذارم و بلند میشم .دستم رو که رها میکنه میگه:
 اسمت چیه پسرم؟چنگی به موهام میزنم.
 آرش!لبخندی میزنه.
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 خیلی خب آرش جان ،وضوت رو زود بگیر که همین االنهاست اذان رو بگن.سری تکون میدم که با همون لبخند ادامه میده:
 من میرم داخل مسجد .یاحق.ُ
دستم رو باال میارم و ازم دور میشه .مرد آرومی بود ،حسن نیتش رو خیلی خوب درک کردم.
سمت حوض میچرخم .سوییشرتم رو درمیارم و همون کنارم میذارمش .شیر آب رو باز میکنم و آب سردش رو به
صورتم میپاشم.
بعد از گرفتن وضو ،دوباره سوییشرتم رو تن میزنم .جورابها و کفشهام رو پام میکنم و سمت مسجد میرم.
نمیدونم چرا امشب هوای اونی رو کردم که میگفتم هوام رو نداره .جلوی در میایستم و باز هم کفشهام رو درمیارم.
وارد مسجد میشم و بوی عطر مشهدی توی بینیم میپیچه.
واقعا چه طور اینقدر عوض شدم؟ منی که خدا رو یادم رفته بود ،امشب اومدم توی خونهاش تا نماز بخونم و این خیلی
برام عجیبه.
زمان خیلی چیزها رو عوض میکنه .حتی باورها و اعتقادات آدمها رو!
ُمهری رو برمیدارم و سمت جمعیت میرم و توی ردیف دوم میایستم.
از مسجد بیرون میام و کفشهام رو میپوشم .میام اولین قدم رو بردارم که دستی روی شونهام میشینه و سرم رو که
میچرخونم ،حاج آقا رو میبینم که با لبخند نگاهم میکنه.
 دیدی گفتم نماز بخونی سبک میشی؟حرفش راست بود .چون عجیب سبک شدم.
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 حق با شماست.سری تکون میده .کنارم میایسته و باهام هم قدم میشه.
 جسارت نباشه آرش خان ولی راستش دوست داشتم دردی که بیشتر آزارت میده رو بهم بگی .البته اگه ما رو محرمخودت میدونی.
نگاهی گذرا بهش میاندازم.
 شما همیشه همه رو همین طور نصیحت میکنید؟میخنده.
 جوونهای این دوره و زمونه رو بله .بالنسبت شما این روزها کم نیستن جوونهایی دریچهی عقل و منطق رو بستنو اجازهی تصمیم گیری رو به قلبی دادن و بهش اعتماد کردن که بعدا زخمش رو از همون قلب میخورن.
حرفهاش قشنگه! ولی ریشهی خشکیدهی زندگی من رو التیام نمیده.
 ایرادی نداره اگه نگم؟از همون لبخندهایی میزنه که من رو عجیب یاد بابا میاندازه.
 من باید ازت اجازه میخواستم مرد مومن .تو چرا؟خندهی تلخی میکنم و به ماشین که میرسیم ،حاج آقا دستش رو جلوم میگیره.
 خیلی خوشحال شدم از دیدنت آرش جان .خدا رو فراموش نکن و این هم بدون که خدا گر ز حکمت ببند دری،گشاید ز رحمت در دیگری!
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دستم رو توی دستش میذارم.
 من هم از دیدارتون خوشحال شدم.اینقدر بیحوصلهام که حتی نمیتونم بهش تعارف کنم که برسونمش .دستش رو به نشونهی خداحافظی باال میاره.
 یا علی پسرم ،خداحافظ.سری تکون میدم .ازم دور میشه .میخوام سوار ماشین بشم که گوشیم برای بار هزارم زنگ میخوره .با دیدن
شمارهی بهزاد ،بیحوصله تماس رو وصل میکنم.
 بله؟نفس راحتی میکشه.
 خداروشکر باالخره جواب دادی .کجایی تو آرش؟در ماشین رو باز میکنم و سرد میگم:
 میام خونه.میخوام قطع کنم که مانع میشه.
 آرش یه لحظه قطع نکن!روی صندلی میشینم و در ماشین رو میبندم.
 -حرفی ندارم.
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 ولی من دارم .جون همون آسمان یه لحظه به حرفم گوش کن!کالفه میگم:
 بگو!نفس عمیقی میکشه.
 آرش هر چی بهت میگم قسم میخورم چیزی جز حرف راست نیست. میشنوم.بعد مکث کوتاهی شروع میکنه:
 اون موقع که آسمان توی خونهات کار میکرد ،یکی دو بار وقتی باهات کار داشتم یا میاومدم بهت سر بزنم،میدیدمش و بعد یه مدت حس کردم دیدنش یه حال عجیبی رو بهم میده.
نفسهام رو تند -تند بیرون میفرستم تا آروم باشم.
 بذار تا تهش رو بگم بعد هر چقدر که خواستی فحشم بده و دعوام کن ولی بذار بگم چون حس میکنم دارم خفهمیشم.
به سکوتم ادامه میدم و بهزاد هم حرفش رو ادامه میده:
 به مرگ خودت آرش که میدونی چقدر برام عزیزی و برادرمی قسم میخورم که وقتی فهمیدم دوستش داری ودوستت داره کشیدم کنار چون نخواستم کنار رفیقم ،رقیبش باشم.
به صندلی تکیه میدم و چشم میبندم.
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 همون خدای باالسر شاهده که من همیشه خوشبختیت رو خواستم آرش .برای همین کشیدم کنار .اون یه حسزودگذر بود .االن من زن دارم ،عاشق زنمم ،عاشق زندگیمم ،از عالقهی تو هم بیخبر نیستم.
نفسهام آرومتر میشن.
 من اگه میخواستم بد بشم ،یکی مثل سروش شدن برام کاری نداشت .ولی به خدا نیستم .بابا دیوونه من رفیقتم،از همون بچگی .من و تو عمرمون رو سر این رفاقت گذاشتیم ،چرا باید اینقدر بد بشم که توی عالم رفاقت ،خیانت
کنم؟
آروم میگم:
 اهل خیانت نیستی! نیستم! خدا به سر شاهده که متنفرم از خیانت .اونم به کی؟ به تو ،به داداشم .بابا روانی چه طور حالیت کنم که قدبرادر خرابتم؟
گاهی با خودم میگم چه طوریه که به نقطهای میرسی که حتی به اونی که تمام زندگیش رو میخواسته کمکت کنه
شک میکنی؟
دروغ نمیگم .بهزاد خیلی َمرده! یه مرد به تمام عیار و واقعی .یه رفیق که هیچ وقت نیمه راه نشد.
 زندگیم نابوده بهزاد .حالم خوش نیست. همه چی درست میشه ،سختش نکن برای خودت!صدام خش داره.
 تو به من و آسمان نگاه کن! ببین چی مونده ازمون ،به جز دوتا قلب داغون ،دوتا روح شکسته ،دوتا کمر خم شده کهدیگه مادام العمر صاف نمیشن.
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سیگاری از جیبم درمیارم و کنج لبم میذارم.
 امیدت به خدا باشه .درست میشه ،درک میکنم توی زندگیت چقدر مشکل و چالش وجود داره.فندک رو هم بیرون میارم و سیگار رو فندک میزنم که بهزاد انگار صدای فندک رو شنیده ،میگه:
 آقا اون سیگار بیصاحاب رو بنداز دور اینقدر نکش! ضرر داره برات روانی.دود سیگار رو بیرون میفرستم.
 من و آسمان شدیم دوتا سایه که هی دنبال خوشبختی میدویدیم و هی ازمون دورتر میشه. زندگی همینه مرد ناحسابی .مثل خطهای روی مانیتورهای توی بیمارستانه .اگه صاف باشه طرف میمیره ولی ا گهباال و پایین داشته باشه نشون میده که اون آدم هنوز زندهست .زندگی بدون پستی و بلندی فرقی با مرگ نداره.
سیگار رو از شیشهی ماشین بیرون میاندازم.
 کاش من هم اندازهی تو خوشبین بودم. درستی قانون زندگی اینه که گاهی عادالنه نباشه تا آدمها شیوهی درست زندگی کردن رو یاد بگیرن.خسته لب میزنم:
 شاید!با خنده میگه:
 -پاشو بیا خونه که زوجهی محترمت من رو کشت از بس گفت کجا موندی تو .بیا زود!
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 باشه میام.«خداحافظ»ای میکنیم و تماس رو قطع میکنم .گوشی رو روی صندلی شاگرد میاندازم.
حرکت میکنم و دستم رو سمت ضبط میبرم و روشنش میکنم که صدای آهنگ توی سکوت ماشین میپیچه:
«من میخواستم بهترین دنیا رو واسه تو بسازم
من جوونیم پای چشات رفت ولی بازم اون دل تو جای دیگه بود
دل تو جای دیگه بود
تو فقط اومدی به دلم امید دادی و رفتی
تو گفتی محدودت کردم گفتی آزادی و رفتی
اون دل تو جای دیگه بود اون دل تو جای دیگه بود
دارم از یاد تو میرم کم و کم و کم کم
داره بارونم میباره نم و نم و نم نم
ازت یادگاری مونده گریه قرص سردرد
ولی بازم دوست دارم اگه میشه برگرد!
دارم از یاد تو میرم کم و کم و کم کم
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داره بارونم میباره نم و نم و نم نم
ازت یادگاری مونده گریه قرص سردرد
ولی بازم دوست دارم اگه میشه برگرد!»
فرمون رو به راست میچرخونم .از بازیهای روزگار خستهام!
«برگرد تا زندم تا ُنمردم
تو برگرد که من کم غصه تو نخوردم
وقتی بارون میباره تو رو یادم میاره
شب و روز خاطراتمون من و تنها نمیذاره
دارم از یاد تو میرم کم و کم و کم کم
داره بارونم میباره نم و نم و نم نم
ازت یادگاری مونده گریه قرص سردرد
ولی بازم دوست دارم اگه میشه برگرد!
دارم از یاد تو میرم کم و کم و کم کم
داره بارونم میباره نم و نم و نم نم
ازت یادگاری مونده گریه قرص سردرد
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ولی بازم دوست دارم اگه میشه برگرد!»
(کم کم _ علی عبدالمالکی)
بعد مدتی جلوی در خونه ترمز میکنم و بهزاد رو میبینم که جلوی در ایستاده و با گوشیش ور میره و همین که
صدای ترمز ماشین رو میشنوه ،نگاهش سمتم میچرخه.
از ماشین پیاده میشم و بهزاد هم جلو میاد که نگاهم میخوره به ماشین دیگهای که جلوی در پارکه.
 کجا رفته بودی؟همون طور که به اون ماشین خیرهام ،مشکوک میگم:
 کی توی خونهست؟به ماشین نگاه میکنه.
 آهان! اون ماشین رو میگی؟ ماشین برادر زنت و خانمشه!متعجب ،نگاهش میکنم.
 مگه اونها هم اومدن؟پیشونیش رو میخارونه.
 آره اومدن .من هم از کیه که اینجام و منتظر توام! -خب چرا اینجایی؟ میرفتی داخل.
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میخنده.
 انتظار داشتی اون حرفها رو توی خونه بهت میزدم؟ اگه این طور بود که سرم باالی دار بود.سر تکون میدم.
 آره خب!جلوی در میایستم و کلید میاندازم و همراه بهزاد وارد خونه میشم .نگاه همه سمتمون میچرخه و امیر و همسرش و
ملیحه از روی مبل بلند میشن و سالم میکنن .لبخند خیلی کمرنگی میزنم و به مبل اشاره میکنم.
 خوش اومدین! بفرمایید.همهشون میشینن و من آروم دم گوش بهزاد میگم:
 زبونت که درازه ،یکم ازش کار بکش یه بحثی رو بنداز وسط تا همه سرگرم شن .من برم و بیام!چشمکی حوالهام میکنه.
 غمت نباشه .برو هستم!سر تکون میدم و زیر سنگینی نگاه همه ،سمت اتاق میرم و قبلش نامحسوس ،سرکی به آشپزخونه میکشم تا ببینم
آسمان اون جاست یا نه که میبینم نیست.
وارد اتاق میشم و میبینم که روی صندلی میز آرایش نشسته و دستهاش رو روی میز ،توی هم گره زده و سرش روی
دستهاشه.
در رو میبندم .جلو میرم و دستم رو روی شونهاش میذارم و خیلی آروم تکونش میدم.
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 آسمان!تکون ریزی میخوره ولی بینتیجه میمونه .باز هم آروم تکونش میدم.
 آسمان بیداری؟حس میکنم تنش زیر دستم میلرزه و صداهای آرومی به گوشم میخوره .سرم رو کمی پایین میبرم تا بهتر بفهمم
چی میگه.
 نه نه توروخدا! من رو بکش ولی آرش نه.چی بگم تا آب بشه و بریزه روی آتیش این جهنم؟
 آسمان بیدار شو! داری خواب میبینی.لرزشش هر ثانیه بیشتر میشه و حرفهاش هر لحظه ،یه زخم بزرگتر به جونم میزنه.
 آرش!دستم رو محکم توی پیشونیم میکوبم .خدا کجاست این روزها رو ببینه تا یکم دلش به حالمون بسوزه؟
 آسمان داری خواب میبینی!«هین»ای میکشه و با ترس نیم خیز میشه .هنوز هم باندش روی صورتشه! قفسهی سینهاش تند -تند باال و پایین
میشه و چشمهاش پر از وحشت ،به من میفته.
غم توی صدام برای اولین بار به خوبی حس میشه.
 -خوبی آسمان؟

95

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

بدبختی پاش رو گذاشته روی گاز و تخته گاز ،داره تا ته زندگی ما رو میره.
 خو...خوبم!دلم از این حجم از مظلومیتش درد میگیره .چی شد که این جوری شد؟
 چه خوابی دیدی؟چشمهاش از اشک ُپر میشن و من میمونم و دلی که دل نیست ،خرابهست!
 خیلی بد بود.برای اولین بار توی تمام زندگیم جلوی یه دختر زانو میزنم .چون خودش همهی زندگیمه.
 برام بگو! میخوام بدونم.با دستهاش صورتش رو میپوشونه و بغضش میشکنه .لعنت به تمام زندگی ما که از خط اولش تا نقطهی سر خطش
رو نحس نوشتن.
 خواب دیدم سروش و شیرین داشتن تو رو میکشتن.چشمهام رو روی هم فشار میدم .من یه بار برای همیشه اون دو نفر رو از صحنهی روزگار محو میکنم .قسم میخورم!
َ
مچ دستهاش رو میگیرم و از صورتش میکنم.
 یه روزی هردوشون رو میفرستم جهنم! بهت قول میدم.تقهای به در میخوره .از روی زمین بلند میشم و میگم:
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 بفرمایید!در باز میشه و امیر داخل میاد و نگاهش رو بین ما میچرخونه .رو به آسمان میگه:
 چی شده باز عزیز من؟آسمان از روی صندلی بلند میشه و بینیش رو باال میکشه.
 خواب بد دیدم فقط!امیر نگاهی به من میاندازه.
 میشه یه چند دقیقه باهات حرف بزنم؟سر تکون میدم.
 البته!آسمان از اتاق بیرون میره و امیر در اتاق رو میبنده و من میگم:
 چیزی شده؟دستی بین موهاش میکشه.
 نمیدونم میدونی یا نه ولی آسمان یه سال اولی که کنار من و حلما بود...مکث میکنه .با شک میپرسم:
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 خب؟نفسش رو سخت بیرون میده.
 درگیر مشاورههای روانشناسی بود!شوکه میگم:
 روانشناس؟پر از غم ،سری تکون میده.
 آره! کابوس میدید ،حالش اصال خوب نبود .با روانشناس و قرص و دارو یکم بهتر شد ولی وقتی برای آخرینمشاورهاش رفتیم ،دکترش حرفی رو بهم زدکه ته دلم رو خالی کرد.
دستم رو روی پیشونیم میذارم.
 چی گفت؟حرفش ته دل من رو هم تهی میکنه .پوچ و تو خالی!
 گفت درسته بهتر شده ولی...حس میکنم نفسش درنمیاد .سخت نفس میکشه.
 ولی ممکنه دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نشه!به دیوار تکیه میدم و کف دستم رو محکم به پیشونیم میزنم.

98

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 آخ!جلو میاد.
 خواستم بگم من اون دو نفر رو نمیشناسم ولی دارم با چشمهام میبینم چه بالیی سر خواهر بیچارهام آوردن.نمیشناسی ولی میخوای بگم؟ دوتا حیوونن .ولی نه! حیف لقب حیوون!
 من و آسمان ذره ذره آب شدیم و حاال رسیدیم به مرحلهی تموم شدن.روی تخت میشینه.
 تا وقتی بابام بود ،اون سایهاش روی سرمون سنگینی میکرد و حاال نوبت رسیده به اینهایی که هیچ درکی ازانسانیت ندارن!
کجای کاری؟ انسانیت حاال فقط یه نماده که توی داستانها پیدا میشه.
 زندگی ما اگه جهنم بود با یکم آب ریختن روش ،آتیشش خاموش میشد .زندگی ما یه باتالقه که هرچی بیشتر دستو پا میزنیم ،میریم پایین تر!
 پشت در اتاق که بودم شنیدم حرف از انتقام زدی .میخواستم بگم من هم هستم!نگاهم رو میدوزم توی چشمهاش که حاال مثل من ،آتیش انتقام توشون شعله میکشه.
 من هم سهم دارم ،من هم باید باهاشون تسویه کنم .زمین برای همین گرده تا بگرده و بگرده و یه روز بذارتمونجلوی هم تا یا تاوان بدیم یا باعث تاوان دادن خیلیها بشیم.
جلو میرم و مقابلش میایستم .حاال که یه همراه پیدا کردم راحتتر میتونم این کینهی چند ساله رو سرشون خراب
کنم.
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بلند میشه و نگاهم میکنه .جدی میگم:
 تا تهش هستی؟اون هم جدی میشه.
 تا حاال انقدر توی تمام زندگیم مصمم نبودم! برای تالفی عمر رفتهی آسمان هم که شده ،من تا تهش میمونم.حاال میفهمم زندگی دو حالت داره .یا یه جهنم برای همه ،یا همه جا جهنم فقط برای یه نفر!
«راوی»
در آن سر دنیا ،زندگی برای دو نفر بر وفق ُمراد بود .آری! سروش و شیرین که از بعد تصادف آسمان بار و بندیلشان را
ُ
جمع کردند و به دبی رفتند ،حال زندگی برایشان به کام است.
غافل از اینکه ممکن است ته هر مسیر بهشتی ،جهنمی سوزانتر از هر آتشی وجود داشته باشد.
چون شب دراز است و قلندر هم خواب را از چشمانش دزدیده تا دیدهی هر آنکه دیدهی یک دختر را بست ،فرو بندد.
تا کور کند چشمانی که افسار گسیختهاند و نگاهی که مو را بر تن سیخ میکند ،سوی دخترک نگون بخت این زندگی
تلخ روانه کردند و او را از ُرعب و وحشت ُپر کردند.
تا قلم کند دستانی که به اسم غیرت و عشق ،روی دختری که همانند برگ گل لطیف است بلند شده.
آری! قلندر پلک بر هم نگذاشته تا کسانی را که نفس درون سینهاش نگذاشتهاند ،بی نفس سازد.
شیرین لیوان نوشابه را از دست سروش میکشد و عصبی رو به او میگوید:
 -انقدر به فکر اون بیصاحاب نباش که یه طوری ُپرش کنی! یه فکری برای خودمون بکن.
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سروش کالفه نگاهش میکند.
_ بابا من چپ میرم یه چیزی میگی ،راست میرم یه چیز دیگه! خب تکلیف من رو این وسط معلوم کن.
شیرین دستی به صورتش که در اثر گرمای هوا عرق کرده میکشد.
 فکر کردی االن ما اومدیم اینجا جامون امنه؟ بدبخت کافیه پیدامون کنن ،اون وقت جفتمون سهم طناب داریم.چرا نمیفهمی؟
سروش به صندلی تکیه میدهد.
 خب میگی چه خاکی توی سرم بریزم؟ من که اول و آخرش به این زندگی باختم ،بیخیال بعدش!شیرین با صورتی جمع شده ،سر تا پای سروش را آنالیز میکند.
 البته توی این زمینه به اون دختره حق میدم که عاشقت نشه .از نظر چهره و هیکل و تیپ آرش یه شصت یاهفتادتایی پیرهن بیشتر از تو پاره کرده.
سروش نگاهی به خودش میاندازد.
 چمه مگه؟َ
شیرین پوفی میکند و چشمانش را در صفحه سفید رنگش میچرخاند.
ُ
 بدک نیستی ولی چنگی به دل نمیزنی! چهرهات هم اون ا ُبهتی که باید رو نداره.سروش دستانش را روی میز میگذارد.
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 چیه؟ هنوز هم عاشقشی؟شیرین پوزخندی میزند.
 عشق اول کی فراموش شده که این بار دوم باشه؟ هرچند من عشق دیگهای ندارم. ولی نابودش کردی .آره؟شیرین لیوان خالیاش را باال میآورد و از درون آن سروش را مینگرد.
 اگه قراره با اون دختره زندگی کنه ،همون بهتر که نابود بشه.لیوانش را پایین میآورد و لبخندی دلفریب میزند.
 تو چی جناب شمس؟ راستی خبر داری که انگار این جور که بوش میاد آسمان خانم قلبش هم ناکار شده؟رنگ نگاه سروش در ثانیهای عوض میشود.
 قلبش؟ آره! یه سری از بچهها که میپاییدنش گفتن مدام دستش روی قلبشه و از قیافهاش مشخصه پدرش دراومده ،هرچندفعال جز ما کسی این رو نمیدونه .انگار زدیم به هدف!
سروش مغموم میشود .قصدش انتقام بود؟ از کی؟ از آسمان؟ او چه گناهی داشت؟ مگر روزی ادعا نمیکرد مجنون
آسمان است؟ پس آن همه عشق کجاست؟
 کاش هیچ وقت این بازی انتقام رو شروع نمیکردیم.شیرین اخمی میکند.
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 یعنی چی؟ یه خبر شنیدی و میخوای پشت پا بزنی به همه چی؟ این همه زحمتی که کشیدیم چی؟لحن سروش غمی سنگین دارد.
 من نمیخواستم تا این حد نابود بشه .من...شیرین میان حرفش میآید.
 ولی خواه یا ناخواه باعث نابودیش شدی .قبول کن! تو هم نامردی کردی!نامرد بود؟ آری نامرد بود .از سیاه کردن زندگی آسمان چه به او رسید؟ مالک زندگی مجلل و خوبی شد ولی به
قطرههای اشک آن دختر که عرش خدا را هم میلرزاند میارزید؟ به شبهای پر از کابوس ،قرصهای آرامبخش،
دورههای روان درمانی ،میارزید؟
به اسم و رسم به جا مانده از خودش میارزید؟ به لقب حیوان که حال برچسبی روی پیشانیاش هست ،میارزید؟
نه! نمیارزید! به تنها کردن یک دختر ،به نابود کردنش نمیارزید ،اما هر انسانی درون بیرحمی دارد.
سروش بیرحم و بیوجدان درونش تنها یک چیز میگفت«:تاوان یه قلب شکسته خیلی بیشتر از اینهاست»
 برای یه مرد چی میتونه بدتر از این باشه که عشقش دوستش نداشته باشه؟شیرین پوزخندی میهمان لبانش میکند.
 شاید هیچی!سروش به صندلی تکیه میدهد.
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 خیلی بهش گفتم! بهش گفتم آسمان به خدا به جون خودت عاشقتم ،میمیرم برات ،ولی تهش چی شد؟ به نظرتاگه بهم بله میگفت این بالها رو سرش میآوردم؟ به نظرت آرش دووم میآورد که آسمان ردش کنه؟
شیرین نگاهی به سروش میاندازد.
 میدونی تو کجای راهت غلط بود؟ اونجاش که تا دختره برگشت گفت دوستت نداره زدی ناکارش کردی! من یهدخترم ،جنس یه دختر رو هم خوب میشناسم .اگه عین خروس جنگی نمیافتادی به جونش شاید میشد با یکم
محبت خرش کرد.
سروش عصبی میگوید:
 چه توقعی ازم داشتی مثال؟ با چه زبونی بگم؟ من عاشق اون دختر بودم ،روش غیرت داشتم ،بابا چه جوری بگم بهآرش حسودی میکردم؟
شیرین دست جلو میبرد و با انگشت شصت و اشاره ،ضربهای روی پیشانی سروش می َ
کارد.
 اشتباهت همینجاست دیگه بدبخت! سیاست نداری! فکر کردی آرش چه جوری مخ اون دختر رو زد؟ تو خودت تاحاال دیده بودی دست روش بلند کنه؟ تا حاال دیده بودی بزنه توی گوشش؟
سروش دستش را روی پیشانیاش میگذارد.
 نه! بیا! همینه دیگه! بعد میای پیش من مینالی که آی چرا عاشقم نشد .چون تو همین که طرف رو بردی خونهاتوحشی بازی درآوردی.
سروش نفس عمیقی میکشد.
 -شاید به نظرت مسخره بیاد ولی ...دلم براش تنگ شده.
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شیرین تک خندهای میکند و لیوان آب میوه را سمت سروش میگیرد.
 دلتنگ چیش شدی؟ فحش دادنهاش؟سروش لیوان را از شیرین میگیرد.
 آره .دلتنگشم! دلتنگ نگاهش ،خندههای قشنگش ،چشمهای مشکی رنگش ،حتی وقتی که بهم گفت روانی .آره،من روانیام! روانیشم!
جرعهای از آب میوه را مینوشد.
 تو چی؟ تو دلت تنگ نشده؟شیرین میخندد.
 مگه میشه دلم برای اون آرش عبوس و بداخالق تنگ نشه؟ هرچند شک دارم هنوز هم بداخالق باشه ولی ...هرچیهم باشه دلم براش تنگ شده.
سروش صندلی را عقب میفرستد و بلند میشود .راه رفتن را در پیش میگیرد که شیرین متوقفش میکند.
 تا آخر نقشه میمونی؟َ
سروش سر برمیگرداند و نگاهش میکند.
 میمونم!سمت خانه میرود و فکرش سمت آسمان پر میکشد .آسمانی که روی تخت بیمارستان است و وضعیت نابسامانی
دارد.
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ُ
امیر ُپر از نگرانی ،پلهها را باال میرود و هل کرده ،سمت آرش که با چهرهای نابود و شکسته از اتاق دکتر بیرون میآید،
میرود.
مقابل آرش میایستد.
 چی شده؟ بیمارستان چرا؟آرش نابود است! به معنای واقعی کلمه نابود شده! سکوت میکند و به تشویشها دامن میزند.
زندگیاش گفتن دارد؟ تعریف کردن دارد؟ دردهای تمام نشدنیاش شنیدن دارد؟ ندارد ،به خدا که شنیدن ندارد!
روی صندلی توی راهروی بیمارستان سقوط میکند و تنها ،سرش را میان دستانش حبس میکند تا شاید این کابوس
تمام شود.
ُ
امیر که از شدت نگرانی فقط نقطهای تا تشنج فاصله داشت ،تن صدایش را کمی باال میبرد.
 بابا محض رضای خدا بگید چی شده آخه نصف عمر شدم!حلما این بار لب میگشاید:
 چی شده خب؟بهزاد همه چیز را برای امیر بازگو میکند .امیر شوکه ،عقب میرود و به صندلی که میخورد ،زانوانش سست میشوند
و بیجان ،روی صندلی میافتد.
 -یا امام هشتم!
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همه غمگین ،همه خسته ،همه ناالن از زندگی شکستهای که از نو ساختن ویرانههایش تنها یاری خدا را میطلبد و
بس!
آرش با کمری خم شده ،دستی به صورتش میکشد .حالش خوش نیست! آسمان جان اوست! چگونه خبر بیماریاش
را باور کند؟ چگونه قلب نیمه جان آسمان را ببیند و دم نزند؟
کجای قوانین تصویب کردهاند مرد نباید گریه کند؟ وقتی جان انسان به لب برسد ،بین زن و مرد فرقی نیست و همان
موقع است که بغضی همانند تودهای عظیم الجثه راه گلو را میبندد و گاه در خفا و گاه میان جمع ،انسان را خفه
میکند.
امیر سخت ،لب باز میکند:
 چی کار کردن با تنها خواهرم؟آرش اگر حرف میزد رسوا میشد .اگر حرف میزد بغض مردانهاش میشکست و زندگی آوار میشد و روی سرش فرود
میآمد.
احساس میکرد درون سینه ،هوای مرگ دارد .ریههایش مرگ را همچون َمکش درون خود میکشند.
تنها یک جمله بر زبان میآورد.
 خدا به آخر و عاقبت این زندگی رحم کنه!از روی صندلی بلند میشود و همین که قدمی برمیدارد ،سرش گیج میرود .بهزاد به کمکش میرود و آرش دستش
را به دیوار میگیرد تا مبادا سقوط کند.
آرش لنگ لنگان ،همراه بهزاد ،پله ها را پایین میرود تا کمی هوا را با مشامش آشتی دهد.
امیر هم از روی صندلی بلند میشود.
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 دکترش میذاره برم ببینمش؟ملیحه غمگین میگوید:
 نمیدونم!امیر جلو میرود و مقابل شیشهی اتاق میایستد و به آسمان که خسته و ناالن ،روی تخت خوابیده نگاه میکند.
َ
پیشانیاش را به شیشهی سرد مقابلش میچسباند.
 آخ!حلما آهسته جلو میرود.
 امیر جان!امیر نگاهش را به چشمان زیبای همسرش میدوزد و درون قلبش ،میان او و بغض جا مانده در انتهای سینهاش جنگی
به پاست.
 تا حاال اینجوری ندیده بودمش حلما!حلما هم به آسمان نگاه میکند و امیر لب باز میکند:
 همیشه میخندید ،حتی توی بدترین شرایط و بدترین مشکالتمون! همیشه شاد بود ،شیطون بود ،چه بالیی سرشآوردن؟
حلما نگاهش میکند و اشک میان تار و پود چشمانشان برق میزند و دانهای از چشم حلما پایین میافتد.
 -چه قدر دوست داشتم یه بار خندهی از ته دلش رو ببینم! چرا این طور شد امیر؟
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امیر به بغض سرکش و لجبازی می َ
بازد و پلکهایش که روی هم مینشینند ،قطرهای نسبتا درشت از اشکش به پایین
سقوط میکند.
 کی و باید به خاطر حالش بازخواست کنم؟ بابام رو؟ اون نامردی که ادعای عاشقی میکنه رو؟ خودم رو؟ خدا رو؟کی رو مسئول بدونم؟
حلما اشک امیر را پاک میکند و لبخندی که از هر گریهای سوزناکتر است ،میزند.
 یادته چه قدر خودت رو به آب و آتیش زدی تا پیداش کنی؟ اشک نریز تا آسمان هم به خاطر تو نابود نشه.امیر چرخی میزند و به شیشه تکیه میدهد.
 جادهی زندگی ما اون قدر باریکه و اون قدر شلوغه که هر دفعه با یه مشکل تصادف میکنیم و نمیدونم چی میشهکه برمیگردیم.
روی همان شیشه ُسر میخورد و کف راهرو ،بیتوجه به هر کس که نگاهی به او میاندازد و رد میشود ،مینشیند.
حلما هم کنارش مینشیند.
 این قلب دیگه واسه خواهر من قلب میشه؟ دیگه میتونه باز هم عادی کنه؟ کدوم جوونی از دست رفتهایبرمیگرده؟
به صورتش دست میکشد.
 شبهای پر از کابوس ،روزهای پر از درد و بیماری ،یه قلب مریض ،یه روح زخمی ،کدوم یکی از اینها قراره حل بشه؟شانههایش میلرزند.

109

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 صورتش چی؟ نفرتش از خودش چی؟ عمر به باد رفتهاش چی؟ کدومش قراره برگرده؟حلما هق میزند.
 چرا خدا همهی بالهاش رو سر خواهر بدبخت و مظلوم من آوار میکنه؟ این چه قانونیه که میگه عادالنهست ولیاین طور روزگار آسمان رو سیاه کرده؟
سرش را به دیوار تکیه میدهد و چشم میبندد.
 یادته گفت از اون آدم کتک خورده؟ دستش رو شکسته؟ مردی که ادعا میکرد عاشقشه؟هیستریک و عصبی میخندد.
 کجاست اون آدم تا تقاص گریههای خواهرم رو بده؟ کجاست تا تاوان قلب مریضش رو ازش بگیرم؟ کدوم آدمی اگهعاشق باشه ،عشق رو بهونه میکنه تا دست یه دختر رو بشکنه؟ تا کاری کنه سرش ضرب ببینه و تهش با کلی ُق ُ
مپز و
وقاحت برگرده بگه من عاشقم؟
چشمانش را باز میکند.
 اگه این عشقه باید تف کرد توی روی همچین عشقی! عشق مگه راضی میشه خار توی پای طرف بره؟َ
صورتش را با دستانش میپوشاند و آهنگی غمناک را با ساز گریهاش مینوازد.
آرش کنار یک درخت روی زمین میافتد .آسمان تیره و تار شده و نوید باران را میدهد.
بهزاد کنارش روی دو زانو مینشیند نگران میگوید:
 -خوبی آرش؟ میخوای یکم آب برات بیارم بخوری سر حال بیای؟
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سر حال آمدن اصطالح عجیبیست .معنیاش چیست؟
 بهزاد!بهزاد با لحنی لبریز از برادری میانشان پاسخ میدهد.
 جانم؟آرش گویی صدا ندارد ،شاید هم صدا دارد ولی نفس ندارد.
 به نظرت حیوون لقب خوبیه برای اون دو نفر؟بهزاد چشم میبندد .کبریت به زندگی آرش کشیده شده و سوختن تک تک سلولهای بدنش را حس میکند.
 آرش آروم باش!آرش زهرخندی تحویلش میدهد .در ذهنش تنها یک چیز در گردش است! آن هم این که در کدام واژه نامه ،عشق را
همانند سروش معنی کردهاند؟
 چند تا استخون توی بدن هست تا بشه به ازای هر قطره اشک آسمان یکیش رو بشکنم؟بهزاد شوکه نگاهش میکند.
 یاخدا! حالت خوبه آرش؟رعد و برقی میزند و آرش دیوانه وار میخندد.
 خوب؟ اصال عالیام! زنم روی تخت بیمارستان با یه قلب مریض افتاده ،زندگیم ویرونهست ،مگه میشه عالی نباشم؟بهزاد غمگین ،دست روی شانهی آرش میگذارد.
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 درست میشه!درست میشد؟ چگونه؟ با کدام امید؟ با کدام جان دیگر میتواند تحمل کند تا شاید روزی درست شود؟ مگر جانی
هم مانده بود؟
 شنیدی میگن دنیا دار مکافاته؟بهزاد منتظر ،به آرش چشم میدوزد و آرش ،خیرهی دانههای بلورین باران که روی زمین مینشینند ،ادامه میدهد:
 به نظر من دنیا یه طناب دار ،داره که وقتی خوب بال و مصیبت سرت آورد ،توی تنهایی حبست میکنه و بعدشحکم صادر میکنه که پات رو بذاری روی چهارپایه و اون طناب رو دور گردنت میاندازه و بعد هم چهارپایه رو از زیر
پات میاندازه تا یه بار برای همیشه خالصت کنه .اما گاهی هم میشه که تموم نمیشی ها! ولی زجرکش میشی .این
حکایت منه!
رعد و برق دیگری میان الیههای ابر در آسمان ،چشمک میزند و باران شدت میگیرد .آرش و بهزاد هردو آب از سر و
رویشان چکه میکند.
آرش پر از اندوه ،میگوید:
 گناه آسمان چی بود؟ تاوان کی رو توی این آشفته بازار داره میده؟هیستریک میخندد و بغضش میان همان خنده میشکند.
 مگه هر دختری حق نداره برای زندگی و آیندهاش تصمیم بگیره؟ مگه حق نداره بگه کی رو میخواد و کی رو نه؟ پسچرا برای آسمان این طوری شد؟
بهزاد به پیشانیاش دست میکشد.
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 نابود نکن خودت رو آرش! مگه ندیدی دکترش گفت داروهاش رو بخوره خو...آرش میان حرف بهزاد میآید.
 گفت شاید فقط بهتر بشه! تو شنیدی بگه کامل خوب میشه؟ دیدی چی گفت؟ گفت اون داروها فقط زنده نگهمیداره و شاید حالش تغییری نکنه ،همین!
سرش را به تنهی درخت کنارش تکیه میدهد.
 رفته بودم پیش یه جراح زیبایی! از صورتش عکس گرفته بودم و برای دکتر بردم .گفت میتونه برش گردونه .گفتمشکلی نیست .میدونستم این خبر خوشحالش میکنه اما همین که رفتم توی خونه تا خبر رو بهش بدم دیدم با یه
حال خیلی بد ،روی زمین افتاده.
مکثی میکند و بعد ادامه میدهد:
 حتی دکترش وقت عمل هم بهم داد! وقتش پنجشنبهست ولی چی فکر میکردم و چی شد.تکیهی سرش را از درخت میگیرد.
 دیگه نمیخوام بذارم اوضاع همین طور بمونه!بهزاد و شوکه و پر از تعجب میپرسد:
 میخوای چی کار کنی؟باز هم رعد و برقی غرش کنان ،در آسمان پدیدار میشود.
ُ
 -بعد جراحی آسمان میرم دبی! این بار دیگه هیچی نمیتونه جلوم رو بگیره تا از انتقامم منصرف بشم .هیچی!
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سکوتی میانشان حکمرانی میکند .روز تسویه حساب دور نیست.
امیر همین که اجازهی مالقات با آسمان را از پزشک میگیرد ،بی معطلی ،وارد اتاق میشود.
با قدمهای کم جان ،پاهای ناتوانش را سوی تخت آسمان میکشد و آرام ،روی صندلی کنار تخت مینشیند.
نگاهش گره میخورد به صورت سوختهی خواهرش که غم درون سینهاش حتی توی خواب هم از نظرها پنهان
نیست.
آسمان آرام -آرام ،پلکهای سنگینش را از هم میگشاید .امیر شوکه ،لبخندی میزند.
 خداروشکر! خوبی آسمان؟َ
قفسهی سینهی آسمان آهسته باال و پایین میشود و با نگاهش اطراف را از نظر میگذراند.
 م ...من...کج ...ام امیر؟قلب ،درون سینهی امیر مچاله میشود.
 بیمارستانی جانم! حالت خوب نبود.َ
آسمان سرش را سمت برادرش میچرخاند.
 من ...چم شده امیر؟َ
بغض باز هم با چنگالهای تیزش ،گلوی امیر را میخراشد.
 -بیست سال پیش بود .تازه داشتی میرفتی مدرسه ،یادته چه قدر ذوق داشتی؟
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چانهی آسمان میلرزد.
 کلی میخندیدی و با ذوق و شوق دنبال پیدا کردن یه دوست بودی اما یادته سر دعواهای مامان و بابا و صدایبلندشون که آبرو برامون نذاشته بود ،هیچ کس حاضر نبود با من و تو دوست بشه؟
آسمان نفسی عمیق ،با لرزشی مشهود میانش میکشد.
 از همون اول باید تر و خشک با هم میسوختن .به خاطر بابا ،ما هم شده بودیم انگشت نمای این و اون! اما همیشهبهت میگفتم تا من رو داری غم نداری ،یادته؟
آسمان با بغض ،سر تکان میدهد.
 چند سال گذشت و اون اتفاقهایی که مسیر سرنوشتمون رو عوض کرد برامون افتاد! توی همون بیمارستان ،باحلمایی آشنا شدم که اونجا پرستار بود.
امیر به صندلی تکیه میدهد و آسمان در سکوت گوش میدهد.
 از پدرش خواستگاریش کردم ولی میدونی چی گفت؟ گفت ما به پسر بی اصل و نسب و بی ریشه دختر نمیدیم.آسمان این بار لب باز میکند:
 بعدش ...چی شد؟امیر نفس عمیقی میکشد.
 حق داشت! اما تقصیر من هم نبود .تقصیر من نبود که نه پدری داشتم نه مادری که بیاد برام پا پیش بذاره و به پدرحلما بگه ببین یه پسر داریم شازدهست! عاشق دخترت هم هست ،دکتر هم هست ،دیگه چی میخوای؟
َ
لبان کویریاش را با زبان ،تر میکند.
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 اومدم خونه به امید این که تو رو ببینم تا تو کمکم کنی و واسطه بشی برای این که پدر حلما راضی بشه اما تو همنبودی! مدارک تحصیلیم رو که خیلی براشون زحمت کشیده بودم برداشتم و از خونه زدم بیرون .شمارهات رو گرفتم
و جواب ندادی .یه بار ...دو بار ...سه بار ...نگران شدم! به خودم قول دادم هرطور شده بگردم دنبالت تا پیدات کنم.
چشم میبندد و ماشین زمان ذهنش ،او را میان خاطرات همان سالها رها میکند.
 شب و روزم تو شدی و پیدا کردنت .حتی از حلما هم غافل شدم .تا این که بهم زنگ زد و گفت براش خواستگاراومده و پدرش هم اصرار داره که باهاش ازدواج کنه .خونم به جوش اومد اما چی کار میتونستم بکنم؟ یه مرد عاشق و
تنها بودم و دستم خالی بود .از یه طرف خواهرم بود و طرف دیگه دختری که برای داشتنش خیلی به در و دیوار
کوبیدم .پدرش هم میدونست حلما بهم عالقه داره ها اما باز هم برچسب بیخانوادگی رو چسبوند روی پیشونیم!
آسمان لب زیرینش را به دندان میگیرد.
 چی کار میکردم؟ از خواهرم میگذشتم تا عشقم رو به دست بیارم؟ یا عشقم رو به دست میآوردم و از خواهرممیگذشتم؟ بدترین دوراهی بود که توی تمام زندگیم تجربه کردم.
آسمان نگاهش میکرد .جنس غم برادرش عجیب برایش آشنا بود!
 میدونی چه جوری رضایت داد؟ چه جوری؟امیر نفس عمیقی میکشد و نیشخندی میزند.
 خودکشی!آسمان مات و مبهوت به امیر خیره میشود.
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 یه روز رفتم جلوی در خونهشون و به حلما گفتم در رو برام باز کنه ،وقتی رفتم داخل با پدرش دعوام شد .حلما همکه از جنگ و جدال بین من و پدرش خسته شده بود ،کلی قرص رو همزمان خورد.
آسمان مبهوت نگاهش میکند و تپش شدید قلبش آزارش میدهد.
 به خاطر من بود .حلما به خاطر من خودکشی کرد .خودم رو ته یه چاه میدیدم ،تو که نبودی ،مامان هم که نبود،کسی رو نداشتم و فقط حلما برام مونده بود .بردیمش بیمارستان و معدهاش رو شستشو دادن و وقتی به هوش اومد
پدرش بهمون گفت که با ازدواجمون موافقت میکنه اما شرط داره ،اون هم این که من و حلما بعد از ازدواج حتی تا دو
قدمی خونهشون هم نریم.
آسمان سخت میگوید:
 نرفتید؟امیر سری تکان میدهد.
 یه بار رفتیم منتها بعدش با کلی دعوا بیرونمون کردن .خیلی سعی کردم حرمت نگه دارم اما کار به توهین کشید ووقتی دیدم پدر حلما به دختر خودش هم توهین میکنه ،دیگه نتونستم ساکت یه جا وایستم و یه جوری وانمود کنم
که انگار کبکم و سرم تا ته توی برفه.
«آه» عمیقی از میان حنجرهاش فرار میکند و روی لبانش مینشیند.
ُ
 نمیخوام بگم کار حلما درست بود ،چون نبود! این که بخوای با خودکشی حرفت رو به کرسی بنشونی غلطه و اگهتهش از یه طرف بهت سود برسونه از طرف دیگه میسوزونتت .حلما سر اون ماجرا خانوادهاش رو به خاطر من از
دست داد و من هنوز هم گاهی یه دردی میشینه این جا...
دست روی قلبش میگذارد.
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 که عذابم میده آسمان! چون میبینم که حلما گاهی عکس پدر و مادرش رو میبینه و چه جوری غصه میخوره ،اماتوی روی من نمیگه که مبادا خودم رو سرزنش کنم.
دست جلو میبرد و دست آسمان را میگیرد.
 اون مرد نامردی که اسمش سروشه و این بال رو سرت آورده رو هیچ وقت نمیبخشم .شنیدی میگن خدا از حق اللهمیگذره ولی از حق الناس نه؟ اون آدم حق تو برای زندگی کردن رو پایمال کرد.
َ
آسمان سرش را سمت سقف میچرخاند و قطره اشکی از چشمش پایین میافتد و مسیرش را تا باالی گوشش امتداد
میدهد.
 عمر رفتهی من با نفرین و آه و ناله و نبخشیدن برنمیگرده .میخوام فراموش کنم ولی نمیشه چون من عالوه برهمهی از دست دادههام آرش رو از دست دادم ،صورتم رو از دست دادم؛ من خودم رو از دست دادم!
ََ
یاد مادرشان تاری در گوشه و کنار ذهنشان میتند و امیر آرام میگوید:
 سرنوشتت عین مامانه ،آسمان .فقط با یه سری فرق که آرش مثل بابا نیست.آسمان نفس عمیقی میکشد.
 امیر!امیر سخت ،لبخند میزند.
 جان امیر؟آسمان چشم میبندد.
 -قلبم رو هم از دست دادم ،آره؟
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امیر کیش و مات میشود .نمیخواست آسمان با فهمیدن این موضوع حالش بد شود ولی...
 آسمان...آسمان وسط حرفش میپرد:
 خودم فهمیدم! همون اول که حالم بد شد متوجه شدم این قلب دیگه قلب سابق نمیشه.امیر پلکهایش را محکم ،روی هم مینشاند .آسمان راست میگفت .هیچ از دست رفتهای با نفرین یا حتی نبخشیدن
باز نمیگردد .اما نه میتوانست و نه میخواست که ببخشد .امیر دست آسمان را رها میکند و سنگینی مژههای
باالیش را از روی پایینیها برمیدارد.
 آرش کجاست؟ وقتی من اومدم داغون و شکسته ،از اتاق دکتر اومد بیرون .حالش خوب نبود .با بهزاد رفتن بیرون یکم هوا بخوره تاحالش جا بیاد.
آسمان بغضش را به زور پایین میفرستد.
 خیلی داره اذیت میشه ،خیلی داره تحمل میکنه؛ فقط هم به خاطر من!امیر لبخندی تصنعی میزند.
 مردی اگه زنی رو دوست داشته باشه همه جوره پاش میمونه.آسمان به امیر نگاه میکند.
 -دلم خواب میخواد امیر! یه خواب ابدی و بدون بیدار شدن.
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امیر اخم میکند.
 خدانکنه آسمان .هیچ بدبختی پایدار نیست و تهش خوشی هم هست.آسمان پوزخند میزند.
 کسی مثل من که بختش رو از اول با رنگ سیاه نوشتن ،خوشبختی براش حرومه.امیر اشک آسمان را پاک میکند.
 یکم بخواب بلکه بهتر شی عزیزم!آسمان سر تکان میدهد و چشم میبندد .بعد از گذشت مدتی کوتاه ،نفسهایش منظم میشوند و نشان از به خواب
رفتنش میدهند.
امیر از روی صندلی بلند میشود .از اتاق بیرون میرود و توی راهرو ،کنار حلما مینشیند.
 خوابید؟امیر نگاه کوتاهی حوالهی حلما میکند و سر تکان میدهد.
 آره.اطراف را نگاه میکند و بعد میپرسد:
 بهزاد و خانمش رفتن؟ -مادر آقا بهزاد زنگ زد به ملیحه و گفت پسرشون بهونه میگیره .فکر کنم رفته باشن!
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آرش به نیمکت تکیه میدهد و دستش را دراز شده ،پشت نیمکت میگذارد و سرش را باال میگیرد.
 آقای مشتاق!َ
سر میچرخاند و پرستار را میبیند که شانههای مادرش را گرفته و کنار نیمکت ایستاده .مادرش حیرت زده و دلتنگ،
نگاهش میکند.
اما هر چه میان چشمان آرش کند و کاو میکند چیزی جز سردی پیدا نمیکند .نفس عمیقی میکشد و دستش را از
نیمکت پایین میآورد و میان موهایش پنجه میکشد.
َ
پرستار مادرش را کنارش مینشاند و از آنها دور میشود .آرش نگاهی به صورت مادرش که چین و چروکهایی هر
چند ریز گوشه و کنار صورتش نقشی کشیدهاند ،میاندازد.
مادرش دست لرزانش را سمت دست آرش میبرد و دستش را میان انگشتانش میگیرد.
 آ ...آرش ...خودتی پسرم؟آرش آهسته ،دستش را از دست مادرش بیرون میکشد .لحنش از زمستان هم سردتر است.
 آرشم ،ولی پسر شما نیستم!چشمهی اشک فهمیه میجوشد .با صدایی گرفته میگوید:
 بعد ...بعد این همه ...سال اومدی...آرش میان حرف مادرش میآید:
 -دلم نمیخواست این رو بگم ولی ...این دیدار ،اولین و آخرین دیداریه که با شما دارم.
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 تو ...خوب نیستی آرش؟لرزش دستانش به وضوح بیشتر میشود و حاالتش خبرهای خوبی نمیدهد.
 خوب؟ باید خوب باشم؟بغض دایرهی چشمانش را میان مشتش فشار میدهد.
 مگه ...کار خوب و ...زندگی نداری؟آرش نیشخندی تلخ میزند.
 کار برای من خانواده میشه؟ پول خوشبختی میاره؟فهیمه لباس صورتی رنگ تنش را در مشتهای لرزانش فشار میدهد.
 پول به آدم فقط میگه که به فکر مشکالت دیگهاش باشه.آرش دست به سینه به مادرش نگاه میکند.
 هیچ وقت این رو نمیخواستم بگم مامان ،ولی من تمام زندگی تباه شدهام رو مدیون شمام.فهیمه خشکش میزند.
 گفتی اون آدم گولت زده یادته؟ میگفتی عاشق بابایی ،این هم یادته؟ خب پس خودت بگو ،آدم عاشق حتی ا گهُ
شیطون هم بیاد جلوش و بخواد گولش بزنه ،دم به تله میده؟
آرش سرش را باال میگیرد و چشم میبندد.
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ُ
 لب و دهن آدمها خیلی میجنبه و خیلی چیزها ازش بیرون میاد ولی مشکل اینجاست بحث عمل که میشه همهلنگ میمونن.
َ
چشم باز میکند و سرش را سمت مادرش میچرخاند.
 شما عاشق نبودی مامان وگرنه هیچ وقت گول نمیخوردی!فهیمه لبانش همچون ماهی بیرون افتاده از آب باز و بسته میشوند اما هیچ سخنی بر زبانش نمیآید.
 اومدم اینجا که یه سری حرفهایی رو بهتون بزنم که میدونم بد میسوزونه.َ
فندکش را از جیب پیراهنش درمی َ
آورد و میان دو انگشت شصت و اشارهاش میچرخاند.
 پنج سال بعد از اون اتفاق ،افتادم دنبال انتقام .هر کاری کردم نتونستم داریوش رو توی تله بندازم ولی اون وسط یهبرگ برنده داشتم؛ دخترش ،آسمان!
پوزخندی روی لبان خشکیدهاش مینشیند.
 میخواستم بکشونمش سمت خودم اما شانسم زد و دختره خودش پا گذاشت توی خونهام .پررو بود ،شر و شیطونبود ،جلوم کم نمیآورد .صورت ساده و مظلومی داشت و سیرتش هم همین بود!
فهیمه آب دهانش را سخت فرو میدهد و آمادگی شنیدن حرف آرش را ندارد.
_ باور کنی یا نه ،وقتی فهمیدم قافیه رو باختم که دلم رو باخته بودم .از طرفی هم اذیتش نکردم و فهمیدم حتی اگه
بالیی هم سرش میاومد ،برای داریوش آب از آب تکون نمیخورد.
با یاد سروش ،فندک میان مشت عرق کردهاش فشرده میشود.
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 تا این که یه عوضی که به عنوان نگهبان برام کار میکرد ،از دار و دستهی داریوش از آب دراومد و ادعای عشقنسبت به آسمان رو داشت .یه روز که سر یه سری اتفاقها داریوش ما رو برد انبار ،من رو بیهوش کردن و اون بیهمه
چیز آسمان رو با خودش برد و من وقتی پیداشون کردم که دست آسمان رو شکسته بود ،سرش داغون بود ،کلی دیگه
هم کتک خورده بود و همه جاش کبود و زخمی بود.
قلبش با به یاد آوردن آن روز درد میگیرد .تنش میلرزد .آسمانش میان هیاهوی زندگی گم شد.
 بعد کلی مصیبت بعدش و کشته شدن داریوش ما ازدواج کردیم اما بعدش سروش و شیرین همدست شدن و باماشین به آسمان زدن.
هیستریک میخندد.
 جالب اینجاست هردوشون میگفتن عاشقن.اندام فهیمه مشهود ،میلرزد .گویی زلزله آمده.
 گفتن آسمان ُمرده ولی بعد سه سال زنده پیداش کردم ولی چی شده بود؟ صورتش سوخته بود ،روحش نابود بود وقلبش زخمی بود!
بغض با سنگ سعی در دریدن گلویش دارد.
 میدونید همهی این مصیبتها از همون موقع شروع شد؟ دخترت و شوهرت رفتن زیر خاک ،پسرت هم سیاه بختشد.
عصبی میگوید:
 آلما جوون بود و سادگی کرد ،شما هم سادگی کردی؟با همان حالت عصبی میخندد.
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 سادگی برای سن شماست؟فهیمه همچنان مات برده است .زبان میگشاید:
 با ...دختر داریوش ...ازدواج کردی؟آرش همانند کوه یخ نگاهش میکند.
 آره! دختر داریوش حاال زن منه .ناراحتید کارت دعوت نفرستادم؟فهیمه گویی کنترلش از دستش خارج میشود ،از روی صندلی بلند میشود و خشمگین ،گردن پسرش را میان
پنجههایش میگیرد و می َ
فشارد .آرش تنها پلکهایش را روی هم میگذارد و تالشی نمیکند .حس خفگی را با بند بند
ُ
ُ
وجودش احساس میکند .دستان فهیمه از روی گردن آرش شل میشوند .داشت چه میکرد؟ پسرش را میکشت؟
داشت با دستان خودش فرزندش را راهی آن دنیا میکرد؟ مادریاش کجا رفته بود؟ حس مادرانهاش چه شده بود؟
میخواست آرشش را خفه کند؟ زانوانش سست میشوند و قدری عقب میرود و روی صندلی مینشیند .آرش
چشمانش را باز میکند و میخندد.
 آفرین مامان ،آخرین تالشت رو هم برای نابود کردنم بکن! احتماال نتیجه بده.از روی صندلی بلند میشود .اشک ،گوشهی چشم فهیمه را خیس میکند .پرستار با دو سمتشان میآید.
 وای خدا! آقای مشتاق خوبید شما؟آرش دستی به پیراهنش میکشد و سری برای پرستار تکان میدهد .رو به مادرش میگوید:
 دیدار به قیامت مامان.میخواهد از مقابل مادر بدحالش بگذرد که فهیمه دستش را میگیرد و پر از بغض میگوید:
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 آرشم! نر ...نرو ...باشه؟َ
آرش بی این که چشمانش را سمتش بچرخاند ،میگوید:
 دستم رو ول کن مامان!بغض فهیمه میشکند و دست آرش را محکمتر میچسبد .آرش چشم میبندد.
 بب ...ببخشم آرش ...ببخشم پسرم!آرش دستش را کمی عقب میکشد اما از حصار دستان مادرش آزاد نمیشود .لبانش را روی هم فشار میدهد.
 ولم کن مامان!دلش نمیخواست اما جانی برای زندگی کردن نداشت ،جانی برای بخشیدن نداشت .دستش را از میان پنجههای
مادرش بیرون میکشد و با پاهایی بیجان ،از آن جا فاصله میگیرد.
فهیمه با گریه ،زجه میزند و روی زمین مینشیند .پرستار مقابلش مینشیند و سعی در آرام کردنش دارد.
آرش دلش با رفتن و این طور تنها گذاشتن مادرش نیست .اما خستهتر از آن است که برای ماندن یا نماندنش با خود
بجنگد .چه میشد اگر زندگی ُپلی برای بازگشت میساخت؟
صدای زنگ موبایل میان سکوت راهروی بیمارستان میپیچد .امیر از روی صندلی بلند میشود و موبایلش را از جیب
َ
شلوارش بیرون میکشد و با دیدن شمارهی بهزاد تماس را وصل میکند و گوشی را به گوشش میچسباند.
 بله؟صدای خستهی بهزاد را میشنود.
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 سالم امیر خان خوبی؟ هنوز بیمارستانید؟حلما با دست و چشم و ابرو از امیر میپرسد:
 کیه؟امیر دستی برایش تکان میدهد که یعنی بعد برایش توضیح میدهد .خطاب به بهزاد میگوید:
 ممنون تو خوبی؟ آره هنوز بیمارستانیم .چه طور؟ امیر جان وقتی آرش اومد ،اگه سراغ من رو گرفت بگو پرهام بهونه میگرفت و ما هم...امیر میان حرفش میآید:
 بله بله! حلما برام گفت .چشم حتما میگم بهش .ولی یکم ناراحت به نظر میای ،چیزی شده؟ البته فضولی نباشه.بهزاد میگوید:
 نه بابا این چه حرفیه؟ خوبم .به خاطر حال و احوال آرش من هم یکم داغونم که خب مشکالتش حل شه من همخوب میشم.
صدای ملیحه را از آن ور خط میشنود.
 نیست بهزاد نیست ،بچهام نیست!امیر نگران ،میگوید:
 -چی شده بهزاد؟
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بهزاد که همزمان هم سعی در آرام کردن ملیحه داشت و هم جواب امیر را میداد ،گفت:
 پرهام بهونه میگرفت مادرم هم فرستادش توی حیاط تا بازی کنه و کمتر گریه کنه ،ما که اومدیم در باز بود کسی همخبری از پرهام نداره .هر جا میگردیم پیداش نمیکنیم.
امیر حیرت زده میگوید:
 اون اطراف رو گشتین؟صدای گریهی بلند ملیحه به گوش میرسد و بهزاد ناالن و درمانده ،لب میگشاید:
 هر جا رو که بگید گشتیم ،اصال نیستش.آرش از پلهها باال میآید و امیر خطاب به بهزاد میگوید:
 آرش اومد! آدرس بدید بیایم اونجا و با هم بگردیم شاید خدا خواست پیداش کردیم.آرش جلو میآید و امیر دستی برایش تکان میدهد.
 نه نه! خودمون میگردیم .آرش پیش شما بم...امیر اجازه نمیدهد که بهزاد حرفش را کامل کند.
 آدرس رو برای من بفرست بیزحمت! میایم.بهزاد آرام «باشه»ای زمزمه میکند و امیر گوشی را قطع میکند .آرش مقابل امیر میایستد.
 -سالم.
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نگاهی گذرا ،به اتاق آسمان میاندازد.
 بیهوشه هنوز؟امیر دستی به موهایش میکشد.
 به هوش اومد .دکترش هم گفت امشب رو باید بمونه ،االن خوابه.حلما به آنها نزدیک میشود.
 چی شد امیر؟نگاهش به آرش میافتد.
 سالم آقا آرش.آرش سر تکان میدهد.
 سالم.رو به امیر مشکوک میگوید:
 چیزی شده؟َ
صدای پیامک گوشی امیر بلند میشود ،امیر انگشتش را روی صفحه میلغزاند و پیامک را باز میکند .بهزاد آدرس را
برایش فرستاده بود.
 -یه مشکلی پیش اومده آرش.
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آرش ابرو باال میاندازد.
 چه مشکلی؟َ
امیر آدرس را میخواند و صفحهی گوشی را خاموش میکند.
 پرهام گم شده.آرش شوکه میگوید:
 گم شده؟ چرا گم شده؟امیر نفسش را فوت میکند.
 داشته توی حیاط خونهی مادربزرگش بازی میکرده ،وقتی بهزاد و خانمش رسیدن دیدن نیستش.حلما دستش را روی دهانش میگذارد و آرش حیرت زده ،میان موهایش چنگ میاندازد.
 وای!قدمی به عقب برمیدارد.
 مصیبت پشت مصیبت!سمت پله میچرخد و عزم رفتن میکند که امیر او را متوقف میسازد.
 وایسا من هم باهات بیام آرش.آرش نگاهش میکند.
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 تو بیای چی کار؟امیر یک دستش را باال میآورد و در هوا تکان میدهد.
 یه دست صدا نداره .بیا بریم!رو به حلما میگوید:
 پیش آسمان میمونی حلما جان؟حلما مطمئن ،سرش را باال و پایین میکند.
 خیالتون از بابت آسمان راحت! برید.امیر لبخندی محو میزند و همراه آرش از پلهها پایین میرود .از بیمارستان که خارج میشوند ،سوار ماشین آرش
میشوند و آرش حرکت را از سر میگیرد.
بعد از ده دقیقه ،مقابل خانهای که بهزاد آدرسش را فرستاده بود میایستند .هر دو از ماشین پیاده میشوند .بهزاد که
جلوی در منتظرشان بود سمتشان میرود .آرش مقابلش میایستد.
 ماجرا چیه بهزاد؟ پرهام گم شده؟بهزاد گویی در عرض چند دقیقه ،چندین سال پیر شده.
 خونه خراب شدم آرش! بچهام گم شده ،هیچ رد و نشونی هم ازش نیست.امیر میگوید:
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 همه جا رو خوب گشتین؟ بچهست دیگه! ممکنه رفته باشه توی درز و دورزی توی همین خونه.بهزاد غمگین و نگران ،سری به طرفین تکان میدهد و دستش را از پیشانی تا چانهاش امتداد میدهد.
 خونه ،کوچه ،در و همسایه ،همه رو زیر و رو کردیم .هیچ جا نیست! انگار آب شده رفته توی زمین.َ
امیر لب میگشاید تا سخنی بگوید که صدای جیغی از داخل خانه مانعش میشود .بهزاد وحشت زده سر میچرخاند
و بعد هر سه نفر تند ،وارد خانه میشوند.
حیاط را که رد میکنند ،از در باز خانه داخل میروند و مادر و خواهر بهزاد را میبینند که روی زمین نشستهاند و
ملیحه هم بیهوش روی زمین افتاده.
رنگ بهزاد همانند گچ دیوار سفید میشود .امیر و آرش نگاهی به یکدیگر میاندازند و بهزاد سمت ملیحه میرود،
کنارش روی زانوانش مینشیند.
 ملیحه! ملیحه صدام رو میشنوی؟آرام به صورت ملیحه میزند.
 ملیحه وقت شوخی نیست ،چشمهات رو باز کن!جوابی نمیگیرد .ترسیده ،دست ملیحه را میگیرد و از سردیاش یخ میبندد.
 یا خدا ملیحه چشمهات رو باز کن!َ
سرش را سمت خواهرش برمیگرداند و وحشت زده و عصبی میگوید:
 -چرا وایسادی من رو نگاه میکنی بنفشه؟ زنگ بزن اورژانس!
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آرش و امیر سمتشان میروند و بنفشه به طرف تلفن پا تند میکند.
سروش سیگارش را میان دو انگشتش میگیرد و از کنج لبانش آزاد میسازد .دود حاصل از سیگار را بیرون میفرستد
و انگشت شصت دست دیگرش را دو بار روی صفحهی موبایل میزند و روی عکس آسمان زوم میکند.
هنوز هم از عواقب این راه بیراههاش میترسید اما هدفش او را خالف جهت ترسش میراند.
 باز داری به عکسش نگاه میکنی و سیگار میکشی؟سیگارش را پایین میآورد و توی جاسیگاری کنار دستش خاموش میسازد.
 باز اومدی چی کار؟طناز دستش را روی شانهی سروش میگذارد و او را سمت خودش متمایل میکند.
 چی داره این دختره که هیشکی رو اینجا در حدش نمیبینی؟سروش پوزخند میزند و صفحهی گوشیاش را خاموش میکند.
 شیرین کم بود ،تو هم سر و کلهات پیدا شد؟طناز میخندد.
 بده از طرف شیرین به یه نون و نوایی رسیدی؟سروش دست طناز را از روی شانهاش میاندازد.
 -تو هم البد چشمت دنبال آرشه ،آره؟

133

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

طناز نیشخندی میزند.
 این داستان عشق و عاشقی تمومی نداره .ولی محاسباتت اشتباه دراومد جناب شمس!سروش یک تای ابرویش را باال میاندازد و طناز ادامه میدهد:
 شیرین عاشق آرشه ،آسمان هم عاشق آرشه ،آرش هم عاشق آسمانه و تو هم عاشق آسمانی .من این وسط چیام؟!سروش تک خندهای میکند و با تمسخر میگوید:
 البد تو هم عاشق منی!لبخند طناز کش میآید.
 زدی توی خال!سروش متعجب نگاهش میکند.
 داری شوخی میکنی؟طناز دستی به یقهی سروش میکشد.
 دروغم کجا بود؟ راستش دارم فکر میکنم آسمان چه احمقی بود که عاشقی مثل تو رو از دست داد.َ
سروش از طناز رو میگرداند و سمت پنجره برمیگردد.
 حالم خوب نیست طناز! بیخیال این حرفها!صدای پاشنههای کفش طناز کنارش متوقف میشود.
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 چرا اینقدر عاشقشی؟ لیاقت داره؟سروش دستانش را لبهی پنجره میگذارد و سرش را زیر میاندازد.
 تو به این میگی عشق؟طناز سکوت میکند و سروش سرش را باال میگیرد و خیرهی ماه لب میزند.
 شده یه نفر تمام زندگیت رو جادو کنه و تهش بذاره بره؟چشم میبندد.
 آسمان همه چیز من بود! تنها دختری بود که توی تمام زندگیم بیشتر از جونم میخواستمش ولی هیچ وقت من رونخواست.
طناز اغواگرانه ،دستش را روی بازوی سروش میگذارد.
 خوش به حال آسمان .ولی چرا نمیخوای فراموشش کنی؟سروش دست راستش را باال میآورد و به صورتش میکشد.
 بحث نخواستن نیست ،نمیشه! آسمان توی این قلب وامونده که حرف حساب حالیش نمیشه گیر کرده.طناز متفکر میگوید:
 فکر میکنی بتونی دلت رو به من بدی؟سروش نگاهش میکند.
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 آسمان هنوز هم تمام زندگیمه! چه طور میخوای مردی رو که فکر و ذکرش پیش یکی دیگهست برای زندگی بخوای؟طناز لبخند کجی میزند و به پاکت سیگار روی میز سروش اشاره میکند.
 عشق و عالقهات برام قابل تحسینه! حتی به یادش سیگار هم میکشی.سروش با دیدن پاکت سیگار پوزخندی پر از زهر و صدادار میزند.
 خودش آرامشم بود ولی وقتی گفت نمیخوادم ،آرامشم رو گرفت.لبش را زیر دندانش می َ
فشارد.
 چیم از آرش کمتر بود؟ من که تا مرز ُمردن هم میخواستمش ،من که هزار بار به خودش گفتم میمیرم برایخندههاش ،چرا ردم کرد؟
طناز دستی به موهای خرماییاش میکشد.
 این دختر ارزشش رو داشت؟سروش هیستریک میخندد.
 خندههاش دنیای من بود ،چشمهاش همهی هست و نیستم بود ،خودش جون من بود؛ ارزش نداشت؟طناز نگاهش را به سروش می َ
دوزد.
 اینقدر عاشقش بودی و اون طور کتکش زدی؟سروش عصبی میگوید:
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 آره زدمش برای این که دست گذاشت روی غیرتم ،برای اینکه جلوی منی که جون میدادم به خاطرش گفت آرش رومیخواد .هر کی جای من بود حسادت میکرد ،نمیکرد؟
صدای شیرین را از پشت سرشان میشنوند.
 چته سروش اینجا رو گذاشتی روی سرت؟هر دو سمت شیرین برمیگردند و طناز لبخند میزند.
 موهای بلوند چه بهت میاد شیرین خانم! زودتر رنگ میکردی.َ
شیرین لبخندی روی لبانش مینشاند و پیچ و تابی به گردنش میدهد.
 میخوام وقتی آرش رو سهم خودم کردم از قبلم هم بهتر باشم.طناز با خنده جلو میرود.
 مگه نگفتی چشمش جز زنش کسی رو نمیبینه؟شیرین کنج لبش را کش میدهد.
 مرد هر چقدر هم که ادعا داشته باشه ،باز هم مرده! آرش تا کی میخواد زنش رو که هم از نظر روحی و قلبی نابودهرو تحمل کنه؟ صورتش هم که سوخته.
َ
سروش لبش را گاز میگیرد که از دید شیرین پنهان نمیماند .شیرین جلو میرود و مقابلش میایستد.
 -کم کم باید کارمون رو شروع کنیم! آمادهای؟
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سروش جدی میشود.
 آمادهام.***
امیر لبخندی به روی خواهرش میزند و حرکت میکند.
 ماشاال به این دکتر! عین روز اول خوشگل شدی خواهرم.برای آسمان هنوز هم لبخند زدن دشوار است.
 ولی بعد از عمل خیلی چیزها رو باید رعایت میکردم این سخت بود.میان حجم عظیمی از ماشینها که به خاطر ترافیک ترمز کردهاند ،میایستد و صدای ضبط را کم میکند.
 آره یادمه؛ عذاب آور بود ها!آسمان سرش را به پشتی صندلی تکیه میدهد.
 تا یه مدتی هم صورتم ُپف کرده بود ،خیلی اذیت میکرد .شانس که ندارم.امیر میخندد و ماشین را کمی رو به جلو میبرد.
 این همه آدم عمل جراحی ترمیمی میکنن .تو که فقط نیستی عزیز من!آسمان نگاهش میکند و سری تکان میدهد .سوالی که خیلی وقت است ذهنش را درگیر کرده به زبان می َ
آورد.
 -امیر از آقا بهزاد و ملیحه خبری نداری؟ ندیدمشون این مدت.
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امیر همان طور که هم به خودش و هم به آرش قول داده بود ،حالت خونسردش را حفظ میکند.
 بهزاد یه مدت یه سفر کاری براش پیش اومده برای همین هم دست زن و بچهاش رو هم گرفت و برد .اینه که خبریازشون نیست.
آسمان «آهان» کشیدهای میگوید .باالخره آن ترافیک طاقت فرسا و آزار دهنده پایان مییابد و مسیر حرکت ماشینها
باز میشود.
تا رسیدن به خانه میان هر دو سکوت بود .بعد از گذشت مدتی مقابل خانهشان ترمز میکند و رو به آسمان میگوید:
 برو عزیز دلم ،آرش رو سوپرایز کن که غول تشن یادش رفته بود امروز باید باندت رو باز میکردی.آسمان میخندد.
 این جوری نگو امیر! سرش شلوغه.َ
امیر انگشتانش را روی ته ریشش میلغزاند.
 میگذرم ازش! فقط آسمان...آسمان میان حرفش میآید:
 چشم ،قرصهام رو هم سر موقع میخورم؛ دیگه؟لبان امیر به خنده وا میشوند.
 -آفرین! نه من رو نگران کن این طوری ،نه شوهرت رو.
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آسمان دستش را روی چشمانش میگذارد.
 چشم.َ
امیر صاف روی صندلی مینشیند.
 چشمت بیبال عزیزم! برو خدا به همراهت.آسمان از ماشین پیاده میشود و دستی به نشانهی خداحافظی برای برادرش تکان میدهد و امیر هم بیجواب
نمیگذارد.
َ
امیر ماشین را حرکت میدهد و هر دو دستش را روی فرمان مینشاند .با برگشتن صورت آسمان بعد از عمری توانست
نفسی را کمی آسوده خیال از کوچه پس کوچههای گلویش عبور دهد.
فکری مدام در سرش جوالن میدهد و حقیقتا حس میکرد عواقب ناخوشایندی در پس افکارش نهفتهاند و
میترسید از به عمل آوردن آنچه در سر داشت.
اما غم مخفی را در نگاه حلما دیده بود و همین آزارش میداد .دردش برای همسرش بود که به خاطرش خانوادهاش را
به باد فراموشی سپرده بود اما مسیر باد خالف جهت چرخید و باز هم یاد پدر و مادرش را در ذهنش پررنگ میکرد و
دلتنگی را به اعماق وجودش هدیه میکرد.
حلما برای امیر از همه چیزش که اسمش خانواده بود گذشت .فقط هم برای امیر! امیر عاشقانه حلما را دوست داشت
و این بار برای کم کردن غم حلما هم که شده بود پا روی غرورش میگذاشت.
َ
موبایلش را از روی داشبورد برمیدارد و شمارهای را حین رانندگی میگیرد و گوشی را به گوشش میچسباند.
چندی بعد صدای پدر حلما درون گوشی میپیچد:
 -بله؟
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امیر سعی در سرکوب کردن شورش درون ذهنش میکند.
 سالم آقای طاهری .امیرم ،دامادتون.لحن پدر حلما تغییر میکند و جدی میشود.
 فرمایش؟امیر نیشخندی میزند و بوقی نثار ماشین جلوییاش میکند.
 این همه محبت واقعا تعجب آوره برام.نگاهش را به گوشه و کنارش میاندازد.
 من داماد بیاصل و نسب رو قبول ندارم .این رو همون روز اول هم به تو و هم به حلما گفتم پسر جون.امیر کالفه ،انگشتانش را یک به یک باال میبرد و در ثانیهای روی فرمان میاندازد.
 من از اول خواستم که این طور باشم؟ این قسمت زندگی من بود .من هم هر چی توی گذشته و اآلنم بوده و شده روبه حلما گفتم .میتونید از خودش بپرسید .شما دخترتون رو فقط بخاطر اینکه گفت به من عالقه داره انداختید دور؟
مگه هر کس خانواده نداره لزوما آدم بدیه؟
پدر حلما زبان به حرف میگشاید که امیر متوقفش میکند.
 پدر و مادر من اآلن زیر خروارها خاک خوابیدن! فقط حلما رو دارم و خواهرم ،میخواید برسیم خدمتتون تاببینیدش.
حرف پدر حلما جریان خون را در رگهایش متوقف می َ
سازد.
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 ببین بچه جون دوتا راه میذارم جلوی پات؛ یا دخترم رو طالق بدی برگرده خونهی باباش ،یا خودم طالقش رو ازتمیگیرم.
کنار خیابان به طرز وحشتناکی ترمز میکند و شوکه ،میخندد.
 دارید با من شوخی میکنید؟ سرکاریه؟پدر حلما خونسرد میگوید:
 اصال اهل شوخی نیستم.امیر پوزخند صداداری میزند.
 امکان نداره این کار رو بکنم؛ امکان نداره!ُ
تمام بدنش شل میشود و مغزش گویی فرمانی نمیدهد.
 ا این کار رو نمیکنی؟ پس بشین توی خونهات و منتظر احضاریهی دادگاه باش!بعد هم بیتوجه به شوک شدیدی که به امیر وارد شده ،تماس را قطع میکند .امیر بیاختیار میخندد و فریاد میزند:
 این دروغه! امکان نداره یه همچین کاری کنه ،امکان نداره .نمیتونه!موبایلش را روی صندلی شاگرد پرت میکند و داد میزند:
 هیچ کاری نمیتونه بکنه ،هیچ کاری!اما ترس درونش با حرفهای نشسته روی زبانش ساز مخالف میزد.
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آرش گوشی را روی اسپیکر میگذارد و در همان حال ،پایش را روی ترمز فشار میدهد.
 همه جا رو خوب گشتین؟بهزاد ناامید و غمگین میگوید:
 وجب به وجب داریم زیر و رو میکنیم آرش؛ حتی پلیسهام نمیتونن پیداش کنن .دارم دیوونه میشم.آرش آرام میگوید:
 پیدا میشه.صدای بهزاد سخت بیرون میآید:
ُ
 داغونم آرش! نگرانی پرهام داره میکشتم ،افسردگی و گریههای ملیحه هم بیشتر داره نابودم میکنه.با سبز شدن چراغ ،آرش حرکت را از سر میگیرد.
 کسی باهات مشکلی نداره؟بهزاد «آه» میکشد.
 نه! ولی کاش کسی بود که مشکل داشت ،حداقل میتونستم یقهاش رو بگیرم و بگم تو باهام مشکل داشتی ،کاشاون پرهام رو برده بود تا میرفتم میآوردمش .بیخبری سکتهام داده .حالم بدتر از ملیحه نباشه ،بهتر هم نیست.
آرش درکش میکرد .تمام مشکالت با هم سعی در خم کردن کمرش داشتند.
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 آرش من برم ببینم خبری شده یا نه.آرش تند و سریع میگوید:
 اوکی .من رو هم بیخبر نذار!بهزاد «باشه»ای زمزمه میکند و تماس را قطع میکند .آرش صفحهی موبایلش را خاموش میکند و مقابل خانهاش
ترمز میکند.
َ
از ماشین پیاده میشود و جلوی در خانه میایستد .کلید را درون قفل در میچرخاند ،در را به آرامی باز میکند و وارد
خانه میشود .در را میبندد و همه جا را با چشم زیر و رو میکند و در آخر مشکوک ،صدا میزند:
 آسمان!پاسخی نمیگیرد .سمت آشپزخانه میرود و وارد میشود .میز ناهارخوری درون آشپزخانه این بار ُپر و پیمان شده و
کیک و شربت روی آن جلوهای نو به خانهی بیرنگ و رویش داده.
َ
با یک تای باال پریده از ابرویش همه جا را از نظر میگذراند که دستان ظریفی مقابل دیدگانش پدیدار میشوند .بوی
عطر معشوقش تارهای بینیاش را نوازش میکند .لبخند میزند و دستانش را روی دستهای جانش میگذارد.
 توقع داری از بوی عطرت نشناسمت؟آسمان کمی لبخند میزند و دستانش را از میان دستان آرش بیرون میکشد .آرش به عقب میچرخد و با دیدن
آسمان شوکه ،نگاهش میکند .باور میکرد؟ صورت آسمانش برگشته بود؟ خواب نمیدید؟ نه! خواب نبود! خوشحال
بود اما شوکه ،شاد شده بود اما متعجب.
آسمان میخندد.
 -چیه؟ زشت شدم؟
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َ
آرش آرام آرام از شوک بیرون میآید و لبخندی بر لب مینشاند.
 کی کارهاش رو کردی؟ چرا به من نگفتی؟آسمان سرش را روی شانه کج میکند.
 امروز.آرش کمی میخندد و کالفه میگوید:
 به حد کافی سرکارم گذاشتی .حاال قشنگ تعریف کن ببینم چی به چیه.آسمان نفس عمیقی میکشد.
 امروز باید رو باند صورتم رو برمیداشتم .تو که دیدم کار داری ،نشد بهت بگم برای همین با امیر رفتم یه تشکر هم ازدکتر بکنم .کارش عالی بود!
آرش به صندلی تکیه میدهد و دست به سینه ،کمی ابروانش را در هم میکشد.
 غریبه بودم؟آسمان تک خندهای میکند و به مانند آرش ،دستانش را مقابل قفسهی سینهاش درون هم گره میزند.
 حسادت؟!َ
آرش چشمانش را در حدقه میچرخاند.
 -یه جورهایی.
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آسمان پقی زیر خنده میزند و آرش با حرص میگوید:
 زهرمار .خنده داره؟آسمان خندهاش را فرو میدهد و در حالی که سعی میکند برای بار دوم نخندد ،لبانش را جمع میکند و سخت
میگوید:
 حسادت بامزهات میکنه آرش!آرش دست آسمان را میگیرد و جلو میآورد.
 بیا بشین اینجا اینقدر هم من رو حرص نده!َ
آسمان روی صندلی مینشیند و آرش روی صندلی مقابلش .آسمان میگوید:
 چون میدونستم اصوال همهی شما آقایون عاشق قورمه سبزیاید ،برای همین درست کردم .بد نشده ،حاال موقعناهار میارم.
آرش موشکافانه نگاهش میکند که با کمی خنده میگوید:
 چیه خب؟ چرا این جوری نگاهم میکنی؟آرش با چشمانش اشارهای به یخچال میکند.
 قرصهات رو که خوردی؟آسمان «آهان» کشیدهای سر میدهد و بعد میگوید:
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 آره ،نگران نباش!آرش سری تکان میدهد.
 امیدوارم.آسمان برای عوض کردن بحث میگوید:
 راستی از شرکت چه خبر؟ کارها خوب پیش میره؟آرش کمی از شربت را میخورد و لیوان را روی میز میگذارد.
 راستی خوب شد گفتی...آسمان منتظر و متعجب نگاهش میکند و آرش ادامه میدهد:
ُ
 من یه قرار کاری دارم برای همین فردا و برای چند روز باید برم دبی.آسمان شوکه میگوید:
 آخه ...آخه حاال؟ حاال که صورتم خوب شده؟آرش نفسش را فوت میکند.
 تقصیر من نیست؛ کاره دیگه.آسمان سعی میکند ناراحتیاش را پنهان کند و لبخندی تصنعی میزند.
 -باشه فقط...
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آرش نگاهش میکند.
 زود میای دیگه؟آرش با اطمینان پلک میزند؛ اما اطمینان نداشت و خودش هم میدانست ممکن است آخر این ماجرا و از این راه جان
سالم به در َنب َرد.
ُ
ناگهان چیزی در ذهن آسمان جرقه میزند .آرش قبال به اون گفته بود که شیرین و سروش در دبی اقامت دارند و
خودش هم در فکر انتقام است .نکند در ذهن آرش انتقام از آن دو پرسه میزد؟ آسمان ترسیده ،رو به آرش میپرسد:
 آرش!آرش لیوان شربت را از لبانش فاصله میدهد.
 بله؟قلب آسمان درد میگیرد.
 تو که برای انتقام از سروش و شیرین نمیری؟آرش یکه میخورد .فکرش را هم نمیکرد که آسمان آن موضوع را هنوز به یاد داشته باشد .خودش را خونسرد جلوه
میدهد.
 انتقام من سرجاشه منتها نه االن که شرکت توی بدترین موقعیته و من نمیتونم جز این کار هدف دیگهای برایرفتن داشته باشم.
آسمان سعی در پنهان کردن دردش میکند.
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 مطمئن باشم؟آرش سر تکان میدهد اما دل آسمان هنوز هم شور میزد.

امیر حوله را روی صورتش میکشد و وقتی پایین می َ
آورد ،از درون آینه حلما را میبیند که مشکوک نگاهش میکند.
کمی میخندد.
 چیزی شده عزیزم؟ چرا این جوری نگاهم میکنی؟حلما جلو میرود و حولهی سفید رنگ را از دست امیر میگیرد.
 امیر چرا از وقتی اومدی خونه حالت رو به راه نیست؟امیر لبخندی تصنعی میزند.
 چیزی نیست؛ فکرت رو درگیر نکن!حلما کمی آرام میشود و میگوید:
 به هم ریختهای امیر! چیزی شده؟امیر نفسی عمیق که بیشتر به «آه» شباهت داشت ،میکشد.
 نه عزیز من چیزی نیست؛ یه خورده دلم گرفته.کمی عقب میرود و روی پلههای پشت سرش مینشیند .دستش را به صورتش میکشد و حلما هم کنارش مینشیند.
 -دلت گرفته بهم بگو! نریز توی خودت امیر ،بدتر میشه.
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امیر نگاهش میکند.
 بهت بگم تو رو هم داغون کنم؟ نمیتونم حلما!حلما لبخندی آرامش بخش روی لبانش غنچه میزند.
 به من نگی به کی بگی؟ دلت برای چی گرفته دیوونه؟ صورت آسمان هم که خوب شده توی این مدت ،ایشاال پرهامهم پیدا میشه.
امیر سرش باال میگیرد و خیرهی سقف میگوید:
 دلم میخواد پیش یکی در مورد همهی گذشتهام حرف بزنم .یادته گفتم یه روزی همهی زیر و بم زندگیم رو بدونسانسور برات میگم؟ حس میکنم وقتشه.
حلما کنجکاوانه میگوید:
 میگی امیر؟امیر سری تکان میدهد و به پلهی رو به باالی پشت سرش تکیه میدهد.
 یادم میاد بچه که بودم مثل هیچ کدوم پسربچههای دور و برم نبودم؛ مثل هیچ کدوم بعد از ظهرها نمیرفتمفوتبال ،مثل هیچ کدومشون کلی دوست و رفیق نداشتم؛ تنها بودم ،گوشه گیر و یه جورهایی منزوی بودم.
کف هر دو دستش را روی صورتش می َ
گذارد و باال میکشد و میان موهایش پنجه میکشد.
 هیچ وقت زندگیمون عادی نبود؛ نه من ،نه آسمان ،نه مامانم .بابام که همیشه پی خوشگذرونی خودش بود و نه زنبراش مهم بود نه بچه .فقط ما بودیم و خودمون و خرجمون هم گردن مادرمون بود.
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حلما متعجب میپرسد:
 بابات اگه از اول پایبند زندگی نبود چرا ازدواج کرد؟امیر زهرخندی میزند.
 بابام از اولش این نبود!تعجب حلما بیشتر میشود و امیر ادامه میدهد:
 مامانم میگفت بابام اون اوایل خیلی خوب بود ،میگفت همیشه هواش رو داشته اما...حلما لب از لب باز میکند.
 اما؟امیر که یاد مادرش در ذهنش پررنگ شده بود ،چشم میبندد.
 تقصیر آدمهای دورش بود .باهاشون که میرفت و میاومد این طوری شد .اونها خرابش کردن وگرنه بابای من هماین نبود .مامانم دیده بود با بد آدمهایی میگرده ،بهش هم هشدار داد ولی ...بابام هیچ وقت گوش نکرد.
آهی از ته دل میکشد و سینهاش میسوزد.
 یادمه یه شب از ازدواج آسمان توی هفده سالگی حرف زد .هیچ وقت یادم نمیره اون شب چه قدر دعوا کردیم و چهقدر صدامون از خونه رفت بیرون.
چشم میبندد و آن شب ،همچون فیلمی مقابل چشمانش ظاهر میشود.
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«آسمان همراه با دفترش سمت امیر که روی زمین نشسته بود و جزوه در دست داشت و میخواند ،می َرود و کنارش
مینشیند .دفتر را مقابلش میگیرد و رو به امیر میگوید:
 امیر هر چی فکر کردم جواب این مسئله رو نفهمیدم .حلش میکنی؟امیر نگاهی به خواهرش میاندازد و میخندد.
 باز تو درس و مشقت رو گذاشتی دقیقهی نود؟آسمان هم میخندد.
َ
 نه بابا .از ظهر نشستم روش فکر کردم ولی جوابش رو نفهمیدم .یه دقیقه از اون جزوههات دل بکن دیگه!امیر جزوهها را زمین میگذارد و دستش را سمت دفتر می َب َرد که صدای چرخیدن کلید توی قفل در را از بیرون خانه
ُ
میشنوند .آسمان هل کرده ،از روی زمین بلند میشود.
 بعد برام بگو امیر! نمیخوام با بابا چشم توی چشم بشم.امیر سر تکان میدهد و آسمان وارد اتاق میشود .طال رو به امیر میگوید:
 نمیذاشتی بره توی اتاق مادر .شاید خدا خواست و با پدرت آشتی کرد.امیر سرش را به نشانهی منفی باال میاندازد.
 دل خجستهای داری مامان! همون قهر باشن بهتره.طال سری متاسف تکان میدهد .در خانه باز میشود و داریوش وارد میشود .طال سمتش میرود که کتش را محکم
درون سینهی طال پرت میکند.
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 آویزون کن اون رو!امیر جزوه را میان دستش فشار میدهد و تمام سعیاش را میکند تا حرمت نگه دارد .طال کت را آویزان میکند و
داریوش سمت امیر میرود.
 سالم از دهنت درنمیاد بچه؟امیر کالفه بلند میشود و بیتوجه به داریوش ،رو به مادرش میگوید:
 مامان من دیگه میرم بخوابم ،شبت بخیر.سمت اتاق میرود و طال کف دست راستش را پشت دست چپش میکوبد و لبش را میگزد.
با حرف داریوش که خطاب به مادرش بود سرجایش میخکوب میشود.
 برای فرداشب یه کم میوه و شیرینی بخر ،واسهی این دختر قراره خواستگار بیاد.طال متعجب میگوید:
 برای آسمان؟! آسمان که هنوز بچهست.داریوش پوزخند میزند.
 تو خودت چند سالگی شوهر کردی؟امیر دستش را مشت میکند و به عقب برمیگردد.
 -هر چی گفتی و هر کاری کردی تا اآلن به حرمت پدر بودنت چیزی نگفتم بابا! ولی این رو دیگه نمیتونم هضم کنم.
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داریوش دست به سینه میایستد.
 تا االن که روزهی سکوت گرفته بودی؛ چی شد؟امیر سمت داریوش میرود.
 میخوای با این سن آسمان رو بفرستی خونهی بخت؟ آسمان هنوز بچهست.داریوش طلبکار میگوید:
 تو پدرشی یا من؟امیر عصبی میگوید:
 من برادرشم .ولی هیچ جوره نمیتونم اجازه بدم خواهرم رو که حتی هنوز به سن قانونی نرسیده بخوای بسپاریدست یکی عین خودت.
داریوش دستش را باال میآورد و انگشت اشارهاش روی سینهی امیر فرود میآید.
 تو کاله خودت رو سفت بچسب نمیخواد هوای اون رو داشته باشی .من خیر و صالحش رو میخوام.آسمان الی در اتاق را کمی باز میکند و به دعوای میان برادر و پدرش خیره میشود.
امیر سعی میکند آرام باشد.
 نذار صدامون بره باال بابا .آقا ،خواهر من میخواد درسش رو بخونه ،چرا شدی کاسهی داغتر از آش؟داریوش میگوید:
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 این همه توی خونهی من خوردید و خوابیدید تهش اینه مزدم؟ بشکنه این دست که نمک نداره...با دست به امیر اشاره میکند و رو طال با تمسخر میگوید:
 تحویل بگیر شازدهات رو!ُ
تن صدایش را باال میبرد و تقریبا داد میزند:
 بلد نبودی بچه تربیت کنی چرا از اول نگفتی؟طال بغضش در چشمانش میریزد و امیر اختیار از کف میدهد.
 یه بار دیگه صدات رو سر مادر من بلند کردی ،نکردی ها!َ
داریوش متعجب نگاهش میکند و کم کم پوزخندی بر لب مینشاند.
 آفرین! یاد گرفتی سر بابات داد میزنی .دیگه چه هنرهایی داری؟امیر رو به داریوش میگوید:
 من پدری ندارم.داریوش که گویی فکرش سمت نقشههایی دیگر پرواز میکند ،لبخندی ترسناک ،لبانش را کش میدهد و قدمی رو به
عقب برمیدارد و رو به امیر میگوید:
 که این طور امیر خان .خودت خواستی!صدایش را توی سرش می َ
اندازد و آسمان را صدا میزند.
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 آسمان!َ
دخترک ،لرزان ،در را کامل باز میکند و از اتاق بیرون میآید .امیر متعجب نگاهش را بین داریوش و آسمان میچرخاند
و آسمان با لحنی ترسیده ،محزون و آرام لب میگشاید:
 بله؟داریوش بیهیچ نرمشی به اتاق اشاره میکند.
 زود باش برو شال و کاله کن باید بریم بیرون.آسمان با ترس به داریوش خیره میشود.
 برای چی؟داریوش با چشمانی که خون درونشان میجهید ،به آسمان نگاه میکند و این بار صدایش از فریاد هم بلندتر است:
 برو بپوش میگم!آسمان ترسیده ،قدمی سوی اتاق برمیدارد که امیر متوقفش میسازد.
 وایستا آسمان!آسمان درجا میایستد و امیر رو به پدرش طلبکار و خشمگین میگوید:
 کجا میبریش؟داریوش سمت چوب لباسی که کتش روی آن آویزان بود میرود و کتش را برمیدارد.
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 به تو مربوط نیست ،بپوش آسمان!امیر بازویش را میگیرد و سر جا نگهش میدارد.
ُ
 تا نگی چه خوابی براش دیدی اجازه نمیدم از جاش جم بخوره.طال که تا آن لحظه ساکت بود باالخره روزهی سکوتش را میشکند.
 میخوای کجا ببری بچهام رو؟داریوش بیتوجه به امیر و طال بازویش را از دست امیر خالص میکند و سمت آسمان که به در اتاق چسبیده بود
میرود و این بار او بازوی آسمان را اسیر چنگالش میکند.
َ
 کری؟! پاشو بیا بهت میگم!آسمان با بغض لب میزند:
 نمیخوام بیام بابا .چی کارم داری؟ُ
آسمان را محکم به طرفی هل میدهد و بعد هم سیلی برق آسایی را نثار صورتش میکند که صدای سیلی چندین بار
در سکوت خانه انعکاس مییابد .طال جیغی میزند و سمت آسمان میرود و با گریه میگوید:
 یاخدا بچهام!امیر بیاختیار مشتهایش را گره میکند و سمت داریوش میرود که دست مادرش مقابلش سد میسازد.
 امیرم ،مادر توروخدا تو این قائله رو ادامه نده ،بذار تموم شه!امیر داد میزند:

157

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

َ
 ادعای پدری داری بعد این طوری میزنی توی گوش دخترت؟ اول برو معنی کلمهی پدر رو بفهم بعد بیا َرجز بخون!آسمان دستش را روی گونهاش میگذارد و گرمی مایعی را باالی لبانش حس میکند و چندی بعد ،شوری خون را در
دهانش مزه مزه میکند .امیر نگاهش را به خواهرش میدوزد و مقابلش روی زانوانش مینشیند.
 یاخدا! خوبی آسمان؟آسمان سر تکان میدهد اما خوب نبود .حس میکرد پردهی گوشش تا مرز پاره شدن رفته .امیر جدی و خشمگین
بلند میشود و انگشتش را تهدیدوار مقابل داریوش تکان میدهد.
 ما سه تا از اینجا میریم ،ولی یادت باشه این رسم پدر بودن نبود!رو به مادرش میگوید:
 مامان برو ساک خودت و آسمان رو بیار!طال از روی زمین بلند میشود .او هم دیگر تاب و توان زندگی با داریوش را نداشت .سمت اتاق میرود که داریوش
َ
دستش را میگیرد و او را هم همانند آسمان روی زمین پرت میکند و فریادش گوش فلک را هم کر میکند.
 تا من نخوام هیچ گورستونی نمیرید!رو به طال ،ناقوس خطر را به صدا درمیآورد.
 یادت نرفته که چی بهت گفتم طال خانم؟َ
بغض طال برای بار دوم میشکند و قطرات اشکش گونههایش را تر میسازد.
 -ای خدا این چه مصیبتی بود گرفتار زندگی من شد؟
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آسمان ساکت و خاموش بود! هنوز هم شوک سیلی را درونش احساس میکرد .داریوش یقهی امیر را میان مشتش
میگیرد و او را به دیوار میزند و باز هم نعره میزند:
 تو هم دفعهی آخرت باشه که بیخودی برای خودت فتوا میدی ،گرفتی؟آسمان ترسیده و با بینی خونین از روی زمین بلند میشود و سمت آن دو میرود.
 بابا ولش کن توروخدا!داریوش یقهی امیر را رها میکند و چانهاش را محکم میگیرد و سرش را به دیوار میکوبد.
 دفعهی آخرت هم بود که برای من خط و نشون کشیدی ،فهمیدی؟سر امیر را تکان میدهد.
 فهمیدی؟باز هم واکنشی از جانب امیر نصیبش نمیشود .امیر را رها میکند و از خانه بیرون میرود و در را محکم میکوبد.
صدای گریههای طال بلندتر میشود و آسمان به دیوار رنگ و رو رفتهی خانه تکیه میزند و روی آن ُسر می َ
خورد .طال با
گریه روی پاهایش میزند.
 ای خدا این دیگه چه بدبختی بود؟»َ
حلما دستانش را باال میآورد و صورتش را میپوشاند.
 -وای امیر تصورش هم وحشتناکه! چه طور یه عمر با یه همچین آدمی زندگی کردید؟ مادرت چرا طالق نگرفت؟
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گلوی امیر درد میکرد .بغض در گلویش سنگینی میکرد.
 مادرم خواست طالق بگیره ولی بابام با تهدید جون من و آسمان ،اون رو پابیند اون خونه کرد .پایبند یه زندگی سگیکه هیچ وقت هیچی ازش نفهمیدیم!
کمی خم میشود و با انگشتانش چشمان خستهاش را ماساژ میدهد.
 اون شب اگه یه ذره اون سیلی محکمتر بود ،پردهی گوش آسمان مسلما پاره میشد .خدا بهمون رحم کرد حلما،فقط خدا!
به حلما نگاه میکند.
 حلما این روزها بیشتر از هر وقت دیگهای حس میکنم تنهام! با همهی این چیزهایی که ازم شنیدی میخوای تنهامبذاری؟
حلما متعجب میگوید:
 معلومه که نه دیوونه .مگه میتونم بدون تو دووم بیارم امیر؟امیر لبخندی میان غم میزند و اعترافی قشنگ را روی زبانش میآورد.
 خیلی دوستت دارم حلما!حلما لبخندی میزند و صورت امیر را نوازش میکند.
 من خیلی بیشتر!امیر که گویی آرام شده بود نفس عمیقی میکشد که همزمان موبایلش زنگ می َ
خورد .از روی پله بلند میشود و
موبایل را از روی میز برمیدارد و با دیدن شمارهی آرش تماس را بدون فوت وقت ،وصل میکند.
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 بله آرش؟لحن آرش جدی بود و در عین حال شاد.
 سالم امیر.امیر به پشت گردنش دست میکشد.
 سالم مرد ناحسابی! چی شده یادی از ما کردی؟آرش بیمقدمه اصل مطلب را میگوید:
ُ
 زنگ زدم بگم فردا قراره برم دبی.امیر شوکه میشود.
 اینقدر زود؟آرش اما این بار حاضر نبود کوتاه بیاید.
 میخوام پروندهی اون دو نفر رو هر چه سریعتر ببندم تا ُمخل آسایش و آرامش زندگیمون نشن.امیر طوری که حلما متوجه نشود ،آرام میگوید:
 من بیام باهات؟آرش نچی میکند.
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 نه تو فعال بمونی بهتره! میخوام خیالم از بابت آسمان راحت باشه و بعدش سر وقت خبرت میکنم .حله؟امیر مطمئن میگوید:
 خیالت بابت آسمان راحت باشه؛ فقط مراقب خودت باش! این جور که من شنیدم اون دو نفر جونورهایی هستن کهدومی ندارن.
آرش پوزخندی صدادار میزند.
 خداحافظ.صدای بوق ممتد گوشی خبر از قطع شدنش میدهد.
آرش پنجره را باز میکند و نسیمی خنک ،به صورتش میپاشد و احساس بهتری پیدا میکند.
از فردا زندگی برایش برگ جدیدی را ورق میزند و چالشهای پیش رویش بیشتر میشوند اما نمیخواست بیشتر از
این خدشهای به آسمان وارد شود.
نگران بهزاد بود که پاره تنش را گم کرده و زمین و زمان را به هم ریخته بود اما باز هم خبری نیافته بود .حدس و
گمانهایی داشت ولی از نادرست بودنشان واهمه داشت.
 به چی فکر میکنی؟َ
سر میچرخاند و به آسمان که لبخندی کنج لب جای داده بود و به سمتش میآمد ،مینگرد .متعجب ،اخم میکند.
 تو چرا نخوابیدی؟آسمان کنارش میایستد.

162

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 خوابم نبرد .تو چرا نخوابیدی آقای اخمو؟آرش باالخره لب به خنده میگشاید و رو به آسمان میگوید:
 رگ خواب من رو گرفتی دستت و امون نمیدی.آسمان آرام میخندد .برق مهر و محبت در چشمانش روشن است و نگاهش خیرهی آرش!
 خیلی ازت ممنونم آرش.َ
آرش ابرویی باال میکشاند.
 برای؟آسمان نفس عمیقی میکشد.
 هرکس دیگهای جای تو بود دو روز هم من رو با این وضعیت تحمل نمیکرد و همون اول بسم الله جا میزد. هرکس دیگهای غلط میکرد جای من باشه.آسمان میخندد و آرش سرش را باال میگیرد و خیرهی نگین درخشان آسمان شب میگوید:
 کاری به هیچ مردی ندارم و این چیزی که میگم در مورد خودمه.آسمان منتظر نگاهش میکند.
 من معتقدم اگه مردی عاشق زنی باشه ،دنبال ادا اطفار و عشوه ازش نیست تا دلش براش بره.به آسمانش نگاه میکند.
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 مرد اگه واقعا عاشق باشه خندهی کسی که دوستش داره رو به هزار جور قر و غمزه برتری میده.آسمان شوکه و آرام لب باز میکند:
 آرش!آرش از دیدن این همه حزن و اندوه آسمان دلش گرفته بود .بیگناه ترین انسان این قصه آسمان بود و کسی که
بیشترین ضربه را هم خورده بود آسمان بود.
 تمام اشتباهات گذشتهام رو قبول دارم و هیچ ابایی هم برای معذرت خواهی ندارم.لحنش جدی بود و کمی غم چاشنیاش.
 میدونم خیلی دیره ولی میخوام بد خلقیهام توی اون عمارت رو ببخشی .میتونی؟بغض در گلوی آسمان جا خوش میکند .دستش را روی بازوی آرش میگذارد.
 این چه حرفیه دیوونه؟ مگه شکنجهام دادی؟ مگه کتکم زدی؟ اگه بدخلقی بوده دلیل داشتی ،شاید اشتباه ولیقبول دارم شکست خورده بودی.
آرش نفس عمیقی میکشد و آسمان ادامه میدهد:
 تو همه چیت با هر کی که دنبال انتقام بوده فرق داشت آرش! تو مرد منی ،مرد این خونهای...دستش را روی قلبش میگذارد.
 -تو مرد اینجایی و تا ابد هم میمونی .من کسی رو نمیبخشم که بخواد تو رو ازم بگیره.
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آرش به دیوار تکیه میدهد و دستانش را باز میکند .آسمان سمت آغوشش َپر میکشد و صدای قلب آرش خوش
آهنگ ،در گوشهایش صدا میکند.
آسمان لب میگشاید:
 خیلی دوستت دارم آرش!آرش جان میگیرد .نوای صدای آسمان در سرش انعکاس مییابد .آسمان سرش را باال میگیرد.
 بدجور توی قلبم ریشه زدی آرش.آرش نگاهش را کمی پایین میکشد.
 میدونستی خیلی لوس شدی آسمان؟آسمان میخندد و از آغوش آرش بیرون میآید.
 لوس نیستم! خواستم احساسات به خرج بدی.آرش شانهای باال میاندازد.
 راضی شدی االن؟آسمان سری چپ و راست میکند.
 ای بگی نگی.آرش دستش را باال میآورد.
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 دیگه پررو نشو!آسمان باز هم میخندد و آرش به طرف آشپزخانه میرود و در یخچال را باز میکند و بطری آب را بیرون می َ
آورد .در
بطری را باز میکند و کمی آب مینوشد .بطری را دوباره درون یخچال قرار میدهد و سمت آسمان میرود.
 نمیخوای بخوابی؟آسمان نچی میکند.
 نه ،فردا که قراره بری مسافرت .امشب بیدارم.آرش دست به سینه نگاهش میکند.
 مگه قراره سفر قندهار برم؟ به هر حال همون اطرافه دیگه!آسمان روی مبل مقابل تلویزیون مینشیند.
***
بهزاد قرص آرامبخش و لیوان آب را سمت ملیحه میگیرد.
 این قرص رو بخور یکم آروم شی! این چه حالیه زن حسابی؟ملیحه که اشکهایش روی صورتش خشک شده بودند و لبانش خشکیده و و بیرنگ ،دست جلو میبرد و لیوان و
قرص را پس میزند.
 -نمیخورم بهزاد ،بذار به درد خودم بمیرم!
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بهزاد اخمی میکند و لیوان و قرص را روی میز کنار تخت میگذارد .خودش به حد ملیحه نابود بود و حال و روز
خوشی نداشت .شوخی بردار که نبود! فرزندش گم شده بود ،جگرگوشهاش نبود و هر جا را هم که زیر و رو میکردند
ناکام میماندند.
روی تخت و کنار ملیحه مینشیند.
 این حرفها چیه دیوونه؟ بمیری؟! یه دور از جون بگو برای خودت حداقل! نباشی من چه خاکی توی سرم بریزم؟َ
ملیحه همانند ربات؛ سرد و بیروح ،سر میچرخاند.
 بچهام کجاست بهزاد؟ چی کار میکنه؟ اگه پیدا نشه چی کار کنم؟چانهاش از زور بغض میلرزد .گذشتهای ننگین داشت و از آینده هم میترسید .بهزاد برای آرام کردنش لبخندی
سخت و تلخ میزند.
 امیدت به خدا باشه .پیداش میکنیم .مگه من ُمردم؟ تو این جوری با خودت و من تا نکن ،پیداش میکنم.قطره اشکی از گوشهی چشم ملیحه راه میگیرد و پایین میچکد.
 دارم دق میکنم بهزاد! من درد بدون خانواده بودن رو چشیدم .همون موقع که بابام با پرستو ازدواج کرد و مامانموقتی فهمید دیگه یه روز هم زنده نموند .چرا این بال باید سر بچهام هم بیاد؟
بهزاد در سکوت به حرفهای ملیحه گوش میداد .دردش را میفهمید .خودش هم دست کمی از او نداشت! خودش
هم پدر و مادری داشت که اعتیاد داشتند و وقتی با هزاران مصیبت ترکشان داده بود ،باز هم از رو نرفتند و برای بار
دوم روز از نو و روزی از نو.
نمیخواست پرهامش گرفتار همچین دردهایی ،همچون نداشتن پدر و مادر باشد.
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 راست میگی.ملیحه زانوانش را بغل میکند و مغموم و دل شکسته میگوید:
 آسمان عمل کرد؟بهزاد سری تکان میدهد.
 آره.ملیحه سعی در لبخند زدن میکند اما باز هم لبانش یاری نمیکنند و رنگ غم در نگاهش پررنگتر میشود.
 حتی بهش زنگ نزدم تبریک بگم! چه فکری درموردم میکنه؟آخ اگر ملیحه روزی از عالقهی نه چندان طوالنی بهزاد به آسمان باخبر میشد ،چه میکرد؟ رهایش میکرد؟ همانند
آرش دچار قضاوت زودهنگام میشد؟
امان! امان از قضاوتهای بیجا و نادرست که به مانند خوره به جان آدمی میافتد و فرصت تصمیم درست و دفاع را از
همه میگیرد.
 مطمئن باش فکری در موردت نمیکنه .اوضاع رو به راه بشه بهش تبریک هم میگیم.ملیحه بینیاش را باال میکشد.
 شرمندشم! سروش مثال برادر من بود و...بهزاد انگشت اشارهاش را روی بینی و لبانش قرار میدهد.
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 سروش برادر تو نبود که ملیحه! اوال ناتنی بودید ،دوما تر و خشک که نباید با هم بسوزن .تو حسابت از اون بشرجداست.
ملیحه مظلومانه لب میگشاید:
 بهزاد!بهزاد ریههایش را از هوا ُپر و در ثانیهای خالی میکند.
 جانم؟ملیحه به زیر چشمانش دست میکشد و اشکهایش را پاک میکند.
 قول میدی پرهامم رو پیدا کنی؟ دارم دق میکنم بهزاد.بهزاد نمیدانست چه بگوید تا قلب هردوی آنها تسکین پیدا کند .با این حال ،نامطمئن ،سر تکان میدهد.
 هر جا باشه پیداش میکنم؛ قول میدم!پتو را برمیدارد و روی ملیحه میاندازد و آرام میگوید:
 نگران نباش و یه کم استراحت کن تا بهتر شی ،باشه؟ملیحه به سختی با سر ،حرف بهزاد را تایید میکند و روی تخت دراز میکشد .چشم میبندد و بهزاد کمی باالی
سرش میایستد.
با منظم شدن نفسهای ملیحه ،دستی به پیشانی عرق کردهاش میکشد .از اتاق بیرون میرود و همان دم ،ویبرهی
موبایلش را درون جیبش احساس میکند .موبایل را از جیب شلوارش بیرون میآورد و با دیدن شمارهی آرش جواب
میدهد.
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 سالم آرش.ُ
آرش سالمی میکند و بعد با صدایش که تن پایینی داشت ،خطاب به بهزاد میگوید:
 خبری از پرهام گیر آوردین؟بهزاد مأیوسانه لب میزند:
 نه هنوز!آرش سکوت میکند و بهزاد که نمیخواست بیشتر از این آرش را که خود ،بیش از حد در میان مشکالتش غوطه ور
بود ،ناراحت مشکالت زندگی خودش هم کند ،سخن خداحافظی را بر زبان میآورد.
 کاری نداری آرش؟ُ
آرش در مورد سفرش به دبی ،به بهزاد هیچ نگفته بود و قصد گفتن هم نداشت .همان طور که در مورد گم شدن پرهام
حرفی به آسمان نزده بود.
 خبری شد من رو بیخبر نذار بهزاد ،باشه؟بهزاد لبخند تلخی کنج لبانش جای میدهد.
 مرسی رفیق!آرش خداحافظی میکند و کالم میانشان با صدای بوقهای پی در پی درون گوشی قطع میشود.
***
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آرش مقابل پله برقی میایستد و رو به آسمان و امیر که تا آنجا همراهیاش کرده بودند ،کالفه میگوید:
 االن چرا زنجیروار دنبال من اومدید؟ الزم نبود.امیر میخندد.
 تو کال هر کی بخواد ثواب کنه رو کباب میکنی مرد ناحسابی! به خدا که خجالت داره.آسمان هم میخندد و رو به آرش میگوید:
 آرش همین که رسیدی یه زنگ بزن باشه؟آرش دستی به موهایش میکشد.
 باشه .شب هم مسواک میزنم ،دیگه؟امیر و آسمان بلند میخندند و آرش هم لبخندی بر لب مینشاند.
 مسخره نکن آرش! دلم هزار راه میره خب.آرش سری به طرفین و به نشانهی تاسف تکان میدهد .نگاهش را باال میکشد و پشت سر امیر را که مینگرد ،مردی را
میبیند که برایش حکم غریبهای آشنا را داشت.
از آن فاصله نمیتوانست خوب و درست هیبت مرد را آنالیز کند تا او را بشناسد .با نگاهش مرد را دنبال میکند که
پشت به او و چمدان به دست از فرودگاه خارج میشود.
 آرش! چی شدی یهو؟َ
نگاهش را میچرخاند و به امیر که این سوال را از او پرسیده بود نگاه میکند.
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 چیزی نیست!پالتوی قهوهای رنگش را مرتب میکند.
 من دیگه دارم میرم ،شما هم برید .امیر خان شما هم یادت نره چه سفارشهایی بهت کردم.امیر میخندد و دستش را روی چشم راستش میگذارد.
 به چشم! راضی شدی؟آرش دستهی چمدانش را میگیرد.
 اعتمادی بهت نیست ،تاکید الزمه.امیر با حرص میگوید:
 دستت درد نکنه دیگه! عوض تشکرته؟آرش انگشت شصتش را کنج لبش میکشد.
 بهترین تشکرم بود .فعال.پایش را روی پله برقی میگذارد و چمدان را هم با خودش میکشد .امیر و آسمان برایش دست تکان میدهند و او هم
دست راستش را به معنای خداحافظی باال می َ
آورد.
َ
ُ
تصمیم داشت همین که به دبی رسید قبر آن دو نفر را با دستانش بکند و هردوی آنها را درون همان قبرها چال کند.
َ
آرش که از دید امیر و آسمان محو میشود ،امیر رو سمت آسمان میگرداند.
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 خب دیگه ما هم بریم؟آسمان نگاهی گذرا به باال میاندازد.
 نمیشد بیشتر باهاش بمونیم؟امیر با تک خندهای میگوید:
 خوبه دیگه خواهرم تا اینجا اومدیم .دیگه بذار بقیهاش رو خودش بره.آسمان با نارضایتی سر تکان میدهد و همراه امیر از فرودگاه خارج میشوند .سمت ماشین امیر میروند که صدایی
توجهاش را جلب میسازد.
 پررو شدی ها! حاال تو همون جا موندگاری؟َ
با ترس کمی سر میچرخاند و مردی را میبیند که پشت به او ایستاده و صدا و اندام آشنایی دارد .آب دهانش را فرو
میدهد و لرزش بیارادهی دستانش باز هم شروع میشوند.
قلبش در صدد شکافتن سینهاش بود و حاالتش ناخودآگاه بود و ترس ریخته به جانش هم مسیرش تا رسیدن به حال
بد را هموار میساخت.
دستش سمت قلبش میرود و از تیری که میکشد لب میگزد .چشم میبندد و آرام با خود زمزمه میکند:
 توهمه آسمان! توهم ،توهم ،توهم!امیر با دیدنش در آن حال و روز ،با نگرانی سمتش میرود.
 -آسمان! خوبی؟ چت شد؟
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آسمان چشمانش را باز میکند و سعی میکند آرام باشد .به امیر نگاه میکند.
 چیزی نیست.امیر نگاهی به رنگ و روی پریدهی خواهرش میاندازد.
 رنگت پریده .چت شده آسمان؟آسمان دستش را از قلبش جدا میسازد.
 هیچی فقط ...میشه بریم خونه؟امیر سر تکان میدهد.
 سوار شو بریم.«باشه»ای زیر لب میگوید و روی صندلی شاگرد جای میگیرد و امیر هم پشت فرمان مینشیند و حرکت را آغاز
میکند.
آسمان سرش را به شیشهی ماشین تکیه میدهد و امیر دنده را عوض میکند.
 نظرت چیه بیای پیش من و حلما؟آسمان به امیر نگاه میکند.
 نه مزاحمتون نمیشم.امیر خمی به ابروهایش میدهد.
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 مزاحم؟ مراحمی اوال ،دوما چرا نمیخوای بیای؟آسمان نفس عمیقی میکشد.
 میخوام توی خونهی خودم باشم؛ این جوری راحتترم.امیر که میدید هیچ جوره نمیتواند آسمان را راضی کند ،یادآوری میکند.
 پس قرصها...آسمان رشتهی سخنش را پاره میکند:
 باشه چشم .قرصهام رو سر موقع میخورم ،خوبه؟امیر کمی میخندد.
 جون به جونت کنن هیچیت عوض نمیشه آسمان!آسمان هم میخندد و سکوت میانشان برقرار میشود.

شیرین به ماشینش تکیه میدهد و ته دستهی عینک آفتابیاش را میان دندانهایش قرار میدهد .خطاب به سروش
پشت تلفن میگوید:
 االن کجایی تو؟سروش دستی به گردنش میکشد.
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 هنوز جلوی فرودگاهم .مگه ماشین نفرستادی؟شیرین به صفحهی گرد ساعت طالیی رنگ بسته شده به مچش نگاه میکند.
 چرا اتفاقا خیلی هم سفارش کردم سر موقع بیاد ،منتها نمیدونم کجا جا مونده باز.سروش پوفی میکند.
 بابا هوا ابریه و نزدیکه بارون بیاد.شیرین کالفه میگوید:
 یه دقیقه دندون سر اون جیگر صاحب مردهات بذار ،میرسه خب!سروش گردنش را کمی چپ و راست میکند تا به اصطالح ،قلنجش را بشکند.
 تو اآلن کجایی شیرین؟شیرین به ورودی و خروجی فرودگاه نگاه میکند.
 جلوی فرودگاهم و منتظر آرش .نمیدونی چه قدر از پروازش گذشته؟سروش نچی میکند.
 از کجا باید بدونم؟ من فقط رسیدم به فرودگاه دیدمش که تازه داشت میاومد.شیرین این بار ناخنش را به دندان میگیرد.
 -زنش هم باهاش بود؟
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 مگه میشه نیاد؟ آره اومده بود.شیرین عینکش را روی موهایش که به تازگی رنگشان کرده بود ،میگذارد.
َ
 هوف .چه قدر از این دخترهی کنه و غربتی بدم میاد.بحث را عوض میکند.
 نیومد اون ماشین کوفتی؟سروش نگاهش به ماشینی که ظاهرا همانیست که شیرین به دنبالش فرستاده بود ،میافتد و خطاب به شیرین
میگوید:
 چرا اومد .کاری نداری؟شیرین دستی به کت کوتاه ُسرمهای رنگش میکشد.
 نه فقط دست و پا چلفتی بازی درنیاری و...سروش با حرص میان حرفش میآید:
 خیلی خب اوکی ،حواسم هست .خداحافظ.شیرین آرام لب میزند:
 -خدانگهدار.
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هر دو تماس را قطع میکنند .نزدیک یک یا دو ساعت همان طور جلوی فرودگاه قدم آهسته میرود و باالخره چشمش
به آرش که همان دم از فرودگاه خارج میشود ،میافتد .لبخندی میزند و عینک را تا روی چشمانش پایین میکشد.
آرش چمدان زرشکی رنگش را به دنبال خود میکشد.
شیرین تغییر مکان میدهد و پشت سر آرش قرار میگیرد .قبل از این که آرش خیلی دور شود ،صدایش میزند:
 آرش!آرش سرجایش میایستد و کمی میچرخد .مشکوک ،شیرین را مینگرد که با کفشهای پاشنه بلند به سویش میرود.
کامل به طرف شیرین برمیگردد و شیرین هم مقابلش میایستد و عینکش را از روی چشمان سبز رنگش برمیدارد.
 خوش اومدی.آرش جدی ،لب میگشاید:
 از کجا میدونستی دارم میام؟شیرین میخندد.
 دور بودم پسر عمو ولی بیخبر نه.آرش دستهی چمدان را بیشتر در مشتش می َ
فشارد.
 خب چی شد که تصمیم گرفتی بیای استقبالم؟شیرین طرهای از موهایش را پشت گوشش حواله میکند.
 -اومدم باهات مذاکره کنم که شاید بعدش خدا خواست و مصالحه کردیم .چه طوره؟
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آرش که فکری در سرش جوالن میدهد ،لبخندی عجیب ،لبانش را قدری میکشند.
 باشه.َ
شیرین که از تغییر آنی آرش تعجب کرده ،سعی میکند شکاش را مخفی سازد تا اگر آرش خوابی برایش دیده بود،
بتواند آرام آرام دستش را رو کند .لبخندی تصنعی کنج لبش جای میدهد.
 خیلی خب پس بیا بریم.آرش سری تکان میدهد و سمت ماشین شیرین میرود .شیرین هم به دنبالش روانه میشود و سوییچ را دست آرش
می َ
سپارد.
 تو رانندگی کن!آرش سوییچ را سمتش میگیرد و شیرین تک خندهای میکند.
 لطفا!آرش چمدانش را درون صندوق عقب ماشین میگذارد و سوار میشود .شیرین روی صندلی شاگرد مینشیند و آرش
هم پشت فرمان جای میگیرد.
استارت میزند و حرکت ماشین را آغاز میکند .شیرین نگاهی به نیم ُرخ آرش میاندازد و در همان حال در این فکر
بود که آرش نقش بازی میکند یا خیر.
ظاهرش همیشه خونسرد بود و همین چیزی را لو نمیداد و انگار بازیگری را برای او ساخته بودند .بازیگر قهاری بود
که تا نقاب را بر چهرهاش مینهاد ،در نقشش فرو میرفت.
اما واقعا چه در سر داشت؟ قصد داشت با شیرین راه بیاید؟
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َ
 تو که تا دیروز به خونم تشنه بودی ،چی شد تغییر عقیده دادی آرش؟آرش بدون آنکه نگاهش را از مقابلش بگیرد ،پایش را کمی روی پدال گاز فشار میدهد.
 به چیزهایی که چند روز پیش پشت تلفن گفتی فکر کردم.منظورش به دو شب قبل باز کردن باند صورت آسمان بود .شیرین به او زنگ زد و باز هم در پی اغفال کردنش رفت اما
آرش این بار در کمال تعجب ،آرام با او برخورد کرد و گفت به حرفهایش فکر میکند.
 راست گفتی .من نمیتونم با زنی که جسم و روحش به کل نابود شده زندگی کنم .حاال فرقی نداره مقصر حالش توباشی یا هر کی! حاال هر چه قدر هم که دوستش داشته باشم.
شیرین دو دل شده بود و نمیدانست باید آرش را باور کند یا نه .از طرفی رفتار طبق معمول خونسرد آرش هم جای
هیچ تردیدی در ذهنش نمیگذاشت.
 واقعا داری میگی آرش؟آرش نیم نگاهی به شیرین میاندازد.
 من نه اهل دروغم و نه این که از شوخی خوشم میاد.شیرین مشکوک ،آرش را زیر نظر میگیرد.
 تو آدم تک ُبعدی هستی آرش! حست به یه آدم پایداره اما چه طور شده که میخوای پیشنهاد من رو قبول کنی؟آرش مثل همیشه سرد ،جدی و محکم لب میگشاید:

180

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 درسته .شاید نتونم حسم به آسمان رو از بین ببرم ولی زندگی کردنم کنارش قطعا حروم کردن جوونیمه ،این طورنیست؟
شیرین اجازه میدهد تا لبخندی به مراتب ،روی لبانش شکل بگیرد .از این که توانسته بود آرش را تسلیم خود کند،
خوشحال بود .میتوانست کم کم و آرام آرام ،رد آسمان را از ذهن آرش پاک کند .اصال آرش برای چه باید کنار زنی که
هیچ از او نمانده بود ،جوانیاش را از دست میداد؟
 خوشحالم که باالخره نتیجهی درست رو گرفتی.آرش مقابل هتل ترمز میکند.
 من هم.سوییچ را سمت شیرین میگیرد که شیرین با تعجب نگاهش میکند.
 برای چی اومدیم هتل؟آرش با ابرو به ساختمان بزرگ کنار ماشین اشاره میکند.
 من جای دیگه باید میرفتم؟شیرین لبخند میزند.
 آها فهمیدم .چه عیبی داره خب بیای پیش من؟آرش سوییچ را کف دستان شیرین پرت میکند.
 -خوشم نمیاد از این که زیر بلیط کسی باشم.
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شیرین میگوید:
 پس...آرش از ماشین پیاده میشود.
 چمدونم رو بده و بعد هم فعال خداحافظ.شیرین عاشق این رفتار آرش بود که به هر کسی رو نمیداد .دستش را روی دستگیرهی ماشین میگذارد و در دل
زمزمه میکند« :درسته عاشقتم آرش ولی هنوز باورت ندارم!»
از ماشین پیاده میشود .سمت عقب ماشین میرود و در صندوق عقب را باز میکند .آرش چمدانش را برمیدارد و
سمت ورودی و خروجی هتل میرود که شیرین صدایش میزند:
 آرش!َ
چرخاند و شیرین با لبخند دستش را به معنای «خداحافظ» برای آرش باال می َ
آورد .ثانیهای مقابل چشمانش
سر می
َ
آسمان ظاهر میشود .رو میگرداند و چمدان را به دنبال خودش میکشد .وارد هتل میشود و سمت پذیرش میرود.
بعد از ارائه مدارک الزم ،کلید اتاق شمارهی سیوچهار در طبقهی دوم را به او میدهند .وارد اتاق میشود و باز هم
تنهایی سمتش هجوم می َ
آورد.
ََ
سرش را به طرفین تکان میدهد و چمدان را روی تخت میگذارد .کت و پیراهنش را از تن میکند و موبایلش را از
جیبش بیرون میکشد .موبایل را که کامل خاموش کرده بود ،روشن میسازد و در کمال تعجب با پانزده پیام و ده تماس
بیپاسخ که همه و همه از سوی آسمان بود روبرو میشود.
َ
پیامها را باز میکند و تک تکشان را از نظر میگذراند.
 -آرش رسیدی؟
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 من رو بیخبر نذاری ها! گوشیت چرا خاموشه آرش؟ آرش نگرانتم یه جواب بده! بهم زنگ بزن آرش ،باشه؟پیامهای بعدی را هم که همه مضمون یکسانی داشتند رد میکند و تنها یک کلمه برای آسمان میفرستد.
 رسیدم.گوشی را قفل میکند و روی تخت پرت میکند .خودش روی تخت میافتد و سقف سفید رنگ باالی سرش خیره
میشود .صدای پیامک گوشیاش را میشنود و گوشی را برمیدارد .باز هم پیام جدید از آسمان به چشمش می َ
خورد.
َ
پیام را باز میکند و متنش را میخواند.
 کاش خدا اون نقطهی باال سرش رو میآورد پایین تا درک کنه جدایی بندههاش حتی اسمش هم ترسناکه!نمیشه یه زنگ بهم بزنی خب؟ ُمردم من!
برای آسمان تایپ میکند.
 گوشیم رو موقع پرواز خاموش کرده بودم .تازه رسیدم.لحنش جدی بود .لحنی که این روزها حداقل مقابل آسمان نشانی نداشت اما چیزی درونش فریاد میزد که کارش
اکنون درست است.
از روی تخت بلند میشود و وارد حمام کوچک هتل میشود .دوش آب را باز میکند و هر دو دستش را میان موهای
قهوهای رنگش فرو می َب َرد.
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هجوم افکار در سرش و گاها افکار بیربط آزارش میداد.
َ
آسمان برای بار صدم شمارهی آرش را میگیرد و باز هم بیجواب میماند .امیر که روی صندلی چوبی میز ناهارخوری
نشسته بود ،میگوید:
 بچه نیست که خواهر من! بهت هم که پیام داد.آسمان نگران امیر را نگاه میکند.
 امیر سابقه نداشته تماسهای من رو اینقدر بیجواب بذاره .چش شده؟امیر سعی میکند آسمان را آرام کند.
 بیخودی ماجرای جنایی درست نکن حالش خوبه بهت پیام داد دیگه .البد کار داره.آسمان از استرس پوست لبش را می َک َند .امیر سمت یخچال میرود و بعد از باز کردن در آن ،بطری را بیرون می َ
آورد و
لیوانی را از روی میز برمیدارد و درونش را از مایعی بیرنگ به نام آب ُپر میکند.
لیوان را سمت آسمان میگیرد.
 این آب رو بخور اینقدر هم نفوس بد نزن!آسمان روی صندلی پشت میز میافتد.
 امیر نگرانشم!امیر کالفه ،لیوان را روی میز میگذارد و در یخچال را میبندد.
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ُ
 نگران چیشی عزیز من؟ پیام داد بهت .بعد هم مگه بچهی شیش سالهست؟ مرد گنده سی و سه سالشه.آسمان نفس عمیقی میکشد.
 نگرانی که پیر و جوون و کوچیک و بزرگ حالیش نمیشه.امیر سمتش میرود و کنارش میایستد .دستش را پشت سرش و روی پشتی و لبهی صندلی میگذارد و کمی خم
میشود.
 دارم میگم بهت بیا پیش من و حلما دختر خوب .چرا لجبازی میکنی؟آسمان نگاهش میکند.
 نمیخوام بیشتر از این شرمندهی تو و حلما شم.امیر اخم میکند.
 همینم مونده بود خواهرم برگرده این رو بهم بگه.آسمان لبخندی کمرنگ میزند.
 امیر اخم نکن دیگه! به خدا فقط دوست دارم اینجا باشم تا کمتر هم دلتنگ آرش بشم.امیر گرهی ابروانش را باز میکند و میخندد.
 قضیه رمانتیکه پس.آسمان با حرص و خنده مشت آرامی به بازوی امیر میزند.
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 دیوونه!امیر میخندد .دستش را باال میآورد و خیرهی ساعتش میگوید:
 اوه اوه من دیگه برم .دیگه سفارش نکنم ،مراقب خودت باش!آسمان سر تکان میدهد.
 چشم.امیر دستش را باال می َ
آورد و همزمان میگوید:
 چشمت بیبال .کاری هم داشتی بهم زنگ بزن .خداحافظ.آسمان از روی صندلی بلند میشود و امیر را تا جلوی در بدرقه میکند .بعد از رفتن امیر در را میبندد و به آن تکیه
میزند.
همه جای خانه را رصد میکند .جای خالی آرش را از همین اول هم احساس میکرد .نفس عمیقی میکشد و همین که
کمی از در فاصله میگیرد ،تقهای به در میخورد.
میخندد و سمت در باز میگردد و همزمان با باز کردن در لب میگشاید:
 چی جا گذاشتی باز امی...در که باز میشود با دیدن کسی که پشت در بود ،رنگ از رخسارش می َپ َرد .سروش لبخندی میزند.
 -چطوری خوشگله؟

186

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

آسمان در صدد بستن در میرود که پای سروش الی در قرار میگیرد و مانعش میشود .در را فشار میدهد تا سروش
عقب نشینی کند اما دریغ از ذرهای عقب کشیدن!
سروش در را باز میکند .آسمان رو به جلو متمایل میشود و در با صدای وحشتناکی به دیوار برخورد میکند.
آسمان از شدت ترس نفس نفس میزند.
 چی میخوای دیگه از جونم؟سروش اطراف را مورد بررسی قرار میدهد.
 خونهی قشنگیه!بغض گلوی آسمان را فشار میدهد.
َ
 تو رو به هر کی و هر چی که میپرستی ق َسمت میدم؛ توروخدا ولم کن!سروش جلو میرود و آسمان عقب.
 یادته چی گفتم بهت؟ من همون عاشق نامردیام که دنبال اینم که قلبت رو به زور بگیرم.قلب آسمان تیر میکشد و نفسش از ریههایش آزاد نمیشود .دستش را روی قلب نیمه جانش میگذارد.
 ازت میترسم؛ توروخدا برو!به دیوار می َ
خورد و سروش مقابلش میایستد.
 -فراموشت نکردم...

187

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

دستان آسمان همانند بید میلرزند.
 چرا دستهات میلرزه؟نفسش به تنگ آمده بود و راه عبور و مرور هوا در گلویش بسته شده بود.
 قلبم رو هم مریض کردی .ازم یه زن مریض و نابود ساختی .چرا دیگه بس نمیکنی؟اشکهایش روی گونههایش جاری میشوند و دلش برای خودش و زندگیاش می َ
سوزد .مرد مقابلش درکی از رحم و
ُم ُر َوت نداشت.
 از من میترسی؟ مگه نگفته بودم دوستت دارم؟صدایش میلرزد.
 نداشتی! به همون خدای احد و واحد که هیچ وقت دوستم نداشتی که اگه داشتی حال من این نبود.سروش دست جلو میبرد و موهای آسمان را از روی شال در چنگ میگیرد و سرش را قدری به عقب میکشد که
فریاد از سر درد دخترک در خانه انعکاس مییابد.
 نداشتم؟! نگفتم بهت عاشقتم؟ تو باهام بد تا کردی آسمان ،خود تو!موهایش را رها میکند که آسمان قلبش را در مشتش می َ
فشارد .ضربان قلبش باال رفته و تیر شدیدی میکشد و این
یعنی َسم!
 آدم اگه عاشق باشه راضی نمیشه یه قطره اشک عشقش رو ببینه! تو فقط ته خودخواهی بودی و هستی.سروش با پشت دست محکم در دهان و بینیاش میکوبد و آسمان شوری خون را روی زبانش حس میکند.
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 مردی اگه با غیرتش بازی بشه همین کار رو میکنه ،نه فقط من!نگاهش روی چاقوی روی کانتر متمرکز میشود و نیشخند ترسناکی میزند .چاقو را برمی َ
دارد که آسمان با دیدن
َ
چاقو ،وحشت زده ،برای فرار پا تند میکند که سروش مچ دستش را میگیرد و او را به عقب میکشاند و به دیوار
میزند.
تیزی چاقو را زیر گلوی آسمان قرار میدهد.
 من اگه قرار باشه برم جهنم یا هر جایی ،تو رو هم با خودم میبرم آسمان.اشک آسمان میچکد و درد قلبش هر لحظه بیشتر میشود .سروش چاقو را کمی فشار میدهد که جیغ آسمان بلند
میشود.
 یه ثانیهست آسمان! تحمل کن تموم شه!آسمان داد میزند:
 لعنت بهت ،لعنت بهت!صدای پاهایی نور امید را در دلش روشن میسازد .این بار صدای داد امیر درون خانه میپیچد.
 داری چه غلطی میکنی؟َ
سروش نگاهش را سمت امیر میچرخاند .امیر تند سمتش قدم برمیدارد و او را به دیوار میکوبد.
آسمان مضطرب و ترسیده و با بینی و دهان خونین سمتشان میرود و بازوی امیر را میگیرد.
 -امیر توروخدا ولش کن چاقو داره!
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امیر اما از شدت خشم آرام نمیگرفت.
مغزش در آن لحظه تنها یک چیز دیده بود و یک چیز فرمان میداد .دیده بود که تنها خواهرش به دست یک نفر تا
مرز مرگ رفته بود.
آسمان ملتمس بازوی امیر را میان دست لرزانش تکان میدهد.
 امیر تو رو قرآن بیا عقب! چاقو داره امیر توروخدا!امیر مشت محکمی به صورت سروش میکوبد.
 آشغال تو کی هستی که به خودت اجازه میدی دست روی خواهر من بلند کنی؟َ
سروش کمی از او فاصله میگیرد و نیشخندی زهرآلود بر لب مینشاند .با پشت آستین پیراهن سفید رنگش ،خون
دهان و بینیاش را پاک میکند.
 شاید بشناسی ،شاید هم نه .اسمم سروشه.امیر حیران نگاهش میکند .دل ُپری داشت؛ از این آدم دل ُپری داشت که تا تسویه حساب نمیکرد بیخیال نمیشد.
به آسمان نگاه میکند و خون میان صورتش ،خون به جگرش میکند .خواهرش بود .تنها بود .خواهرش بود و
دوستش داشت؛ اما از وقتی پیدایش کرده بود تنها غم را میان چشمانش دیده بود.
دلش گرفت .به سروش نگاه میکند و آنی ،آتش خشمش شعله میکشد و قدمی به سمتش برمیدارد که آسمان
وحشت زده ،او را سر جا نگه میدارد و با گریه میگوید:
 -امیر ،جون من همین جا بمون! جون حلما! این آدم خطرناکه.
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امیر به سروش نگاه میکند و در حالی که از شدت خشم نفس نفس میزند و سردرد بدی هم گریبانش را گرفته،
میگوید:
 از هر کی بتونم بگذرم از تویه آشغال نمیتونم بگذرم .خیلی چیزها در موردت شنیدم.دستش را از البهالی انگشتان ظریف آسمان بیرون میکشد و سمت سروش میرود.
 شنیدم چه بالهایی سر خواهرم آوردی .همه چی رو میدونم .میدونم که بویی هم از شرافت نبردی بیشرف!یقهی سروش را میان پنجههایش میکشد و او را چشم در چشم خودش میگیرد و با صدایی که غم خاصی در آن
نهفته بود و سعی میکرد با خشم ،پنهانش کند ،رو به سروش میگوید:
 آسمان هیچی ،آرش هیچی ،من هیچی؛ تو فکر وجدانت رو نکردی؟ فکر اون خدای باال سرت رو که شاهد همه چیهست نکردی؟
آسمان جلو میرود و با هق هقی که میان حرفهایش ،حال ناخوشش را بدتر میکرد و درد قلبش را فجیعتر ،میگوید:
 من هیچی از خدا نخواستم جز یه کم آرامش که هیچ وقت نداشتم .امیر من رو ببین! من کیام؟ آسمان؟ خواهرت؟کجام شبیه همون آسمانه؟
َ
آسمان جلوی بغض دومی که گلویش را میخراشید ،شکست می َ
خورد و صورتش را با دستانش میپوشاند و گریههایش
دل سنگ را هم آب میکند.
مگر چه کرده بود که حال این گونه داشت تاوان میداد؟ خدایش کدام سو بود تا دل شکستهاش را التیام بخشد؟
 من گفته بودم بهت آسمان! من جنبهی شنیدن «نه» رو ندارم.امیر نگاه سهمگینش را سمت سروش میکشد که سروش چاقو را باال میآورد.
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 دوست ندارم هیچ بازیای رو وسط راه ول کنم.قبل از اینکه کسی واکنش نشان دهد ،سمت امیر میجهد و چاقو روی بازوی امیر خط میاندازد و داد از سر درد امیر
و جیغ آسمان با هم عجین میشوند.
خون از بازوی امیر ،قطره قطره ،روی زمین میچکد و امیر دست دیگرش را روی زخم میگذارد و سروش هم فرار را بر
قرار ترجیح میدهد.
َ
امیر با صورتی مچاله شده از درد ،نگاهش را سمت در میچرخاند و زیر لب میگوید:
 آشغال بیهمه چیز!آسمان که صورتش به خاطر گریه سرخ شده بود و خون روی صورتش هم روی دستانش ُمهر زده بود ،نگران ،لب
میگشاید:
 امیر! امیر خوبی؟ امیر نگاهم کن!امیر بیتوجه به آسمان و با چشمانی که هرزگاهی به خاطر درد دستش سیاهی میرفتند ،سمت در میرود که آسمان
مقابلش سد میسازد.
 امیر توروخدا جایی نرو! اون آدم خطرناکیه.دستانش را باز میکند و با صدایی لرزان لب میزند:
 هیچی ازم نمونده .جوونیم رو باختم ،قلبم رو باختم ،روحم رو باختم امیر .من االن هیچی جز یه زن زخم خوردهنیستم.
ناالنتر از قبل میگوید:
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 جز تو و آرش هیشکی و هیچی ندارم امیر .بدون شما میمیرم به خدا!امیر از همین تقدیر بس بیانصافشان ناراحت بود .پلکهایش را یک دور روی هم میگذارد و برمیدارد.
 شرمنده آسمان؛ ولی نمیتونم ازش بگذرم .بخوام هم نمیشه.آسمان را آرام کنار میزند و سریع از خانه بیرون میرود.
آسمان هول کرده ،شالش را روی سرش مرتب میکند و پشت سر امیر از خانه خارج میشود.
َ
امیر به سمت سروش مید َود و سروش با قدمهای بلند به سمت ماشین میرود .امیر باالخره به او میرسد .یک آن،
یقهی پیراهن سروش را از پشت میگیرد و او را به عقب میکشد و با خشم ،روی زمین پرت میکند.
 کجا؟ فکر کردی میذارم هر غلطی دلت میخواد بکنی و تهشم بذاری بری؟دستش به طرز فجیعی درد میکرد اما مهم نبود .چیزی که در آن لحظه برایش حائز اهمیت بود ،این بود که قاتل روح
خواهرش را پیدا کرده بود.
به هیچ چیز فکر نمیکرد و نمیخواست که فکر کند .فقط میخواست انتقام بگیرد؛ همین و بس!
 من اگه به لجن کشیده شدم همهاش به خاطر خواهر تو بود!مشتی به صورت امیر میکوبد که امیر دادی میزند و تعادلش را از دست میدهد و روی زمین میافتد.
 همهاش به خاطر خود آسمان بود .عاشقش بودم! میفهمی؟امیر نفس نفس میزند و لبان خون آلودش رنگ پوزخند به خود میگیرند.
 -عاشق؟ نخندون من رو حیوون! تو عاشقش بودی؟ کدوم عاشقی زندگی عشقش رو به لجن میکشه هان؟
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َ
یقهی سروش را در مشت میگیرد و او را به تنهی درخت پشت سرش محکم ،میچسباند.
 مردی که عاشق باشه تمام دنیاش میشه خندههای طرفش .تو جز گریه از خواهر من چی دیدی؟یقهی سروش را رها میکند و قدمی به عقب برمیدارد .هیستریک میخندد.
 میتونی عمر رفتهی خواهرم رو برگردونی؟! میتونی خاطرههای ترسناکی که از تو ،توی ذهنش حک شده پاککنی؟ میتونی قلبش رو سالم کنی؟
سروش به امیر نابود شدهی مقابلش نگاه میکند و گویی صدای خرد شدنی را از سمت چپ سینهاش میشنود.
شکستن برادری را با چشم دیده بود .شکستن دختری که دوست داشت را تماشا کرد .چگونه زنده ماند؟ شکستن
آرش را هم دیده بود؛ شکستن هم جنس خودش را دیده بود.
کمر آرش را خم کرده بود ،زندگی آسمانی که به قول خودش تمام زندگیاش بود را تباه کرده بود ،چشمان برادری شبیه
به کوه را بارانی کرده بود.
کدام یک از اینها را میتوانست جبران کند؟ چه کرده بود با زندگی چهار نفر؟ زندگی آرشی که به خودی خودش زخم
خوردهی گذشتهاش بود و آب شدن آسمان را با چشم دید و دیگر هیچ گاه نتوانست کمر راست کند.
آسمانی که از پدرش و زندگی قبلیاش کم نکشیده بود و بالیی نبود که تجربه نکرده باشد! حال قلبش هم بیمار شده
بود ،ذهنش هم از کابوس مردی به اسم سروش پاک نمیشد و دائم میترسید که تنها امیدش ،یعنی آرش را هم از او
بگیرند.
امیری که به نوبهی خودش درد را تجربه کرده بود و او هم خاطرات خوشی نداشت .به سختی به معشوقهاش رسیده
بود اما از بعد تماس پدر حلما و تهدیدش ،ترس از دست دادن حلما هم در جانش رخنه کرده بود و از طرفی نابود شدن
تنها خواهرش را به چشم دیده بود.
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و خودش که بعد از مرگ مادرش یار و یاوری نداشت و همیشه میخواست که راه پدر ناخلفش را ادامه ندهد اما او هم
بد کرد .او با خودش هم بد کرد و نفهمید .تنها یادگاری از او برای دیگران ،ترس است و نفرت و حس انتقام!
به درخت تکیه میزند .امیر راست میگفت ،آسمان راست میگفت .سروش خودخواه بود و تنها در فکر داشتن هر
آنچه که میخواست بود و قیمت و بهایش هم اصال برایش مهم نبود.
اشتباه کرد! خطا کرد! ولی خطایش بهای سنگینی داشت .بهایش نابودی چهار زندگی بود.
َ
بردارد و او را فقط و فقط بیشتر
اما شیطان درونش قدرتمندتر بود و نمیگذاشت که سروش از انتقام بیدلیلش دست
مجاب میکرد تا بیشتر و بیشتر رنگ خوشبختی و آسایش را از زندگی آن دختر ب ُر َ
باید.
 اشتباه کردم!امیر نگاهش میکند ،چشمانش از زور اشک برق میزند و صدایش میلرزد.
 اشتباه کردی؟! قیمت اشتباهت زندگی خواهر من بود این رو فهمیدی؟ فهمیدی هیچی از خواهرم نذاشتی؟نقاب بازیگری را روی چهرهاش میگذارد .سیبک گلوی سروش سخت باال و پایین میشود.
 خدا میدونه عاشقش بودم.امیر با بغض و دیوانه وار میخندد .به صورتش دست میکشد.
 عاشقش بودی؟داد میزند:
 -کدوم عاشقی زندگی رو برای عشقش زهر میکنه؟
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سروش لب زیرینش را گاز میگیرد .نمیدانست چرا؛ اما آتش کینه در نگاهش شعله میکشید.
 وقتی عاشق باشی ،حس میکنی باید مالک بشی؛ مزخرفه نه؟َ
امیر جلو میرود و بیهیچ ُم ُر َوتی ،سیلی محکمی در گوش سروش میخواباند .سروش دستش را روی صورتش
میگذارد و امیر انگشت اشارهاش را تهدیدوار مقابل سروش تکان میدهد.
 این سیلی خیلی کمتر از اون چیزیه که تو بدهکار خواهرم و زندگیشی .یه بار دیگه دور و بر آسمان ،آرش یازندگیشون بپلکی من میدونم و تو! این شانس آخریه که دارم بهت میدم.
همان لحظه صدای قدمهایی میآید و سر هردوی آنها پشت سر سروش میچرخد .آسمان خسته و نگران سمتشان
گام برمیدارد.
سروش کامل سمت آسمان برمیگردد.
 آسمان بذار برات...امیر میان حرفش میآید:
 گورت رو گم کن چون نمیتونم تضمین زنده موندنت رو بکنم!آسمان باالخره آرام ،لب میگشاید:
 چی میخوای بگی؟سروش نفس زنان و آسمان و امیر بهت زده و مات برده ،به هم نگاه میکنند.
سروش چشم میبندد.
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 غرورم رو میشکنم ،میخوام خودم رو از عذاب وجدانم خالی کنم.آسمان درد قلبش بیشتر گریبانش را میگیرد؛ اما لب از لب باز نمیکند .امیر مشکوک به سروش نگاه میکند و
سروش ادامه میدهد:
 زندگی بی تو برام جهنمه درست؛ اما زندگیای هم که ببینم تو داخلش عذاب میکشی برام جهنمه!نفس عمیقی میکشد.
 از روز اول فهمیدم عاشق آرشی اما یه حسی درونم بود که میجنگید و میگفت سروش امیدوار باش که شاید بتونیاین دختر رو کنارت داشته باشی ولی هیچ وقت نشد.
ََ
آسمان جان میکند.
 از روز اول میدونستی عاشق آرشم و اون همه بال سرم آوردی؟سروش چاقوی توی دستش را طوری که جلب توجه نکند ،میان انگشتانش غلت میدهد و قدمی رو به جلو
برمیدارد .در ذهنش افکاری بس کثیف ،پرسه میزنند.
 حسادت کردم؛ توی اوج جوونیم و برای اولین بار به همجنسم حسادت کردم! حسادت کردم چون آرش قلبت روداشت.
امیر نفس نفس میزند.
 سرجات بمون و یه قدم جلوتر نرو!سروش محل نمیدهد و کمی جلوتر میرود که آسمان قدمی رو به عقب برمیدارد و انگار که متوجه چاقوی در دست
سروش شده باشد ،وحشتزده میگوید:
 -چی کار میخوای بکنی؟!
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به چاقو نگاه میکند و سروش مدام رو به جلو میرود .امیر سمت سروش پاتند میکند که سروش سمت آسمان
َ
میرود و این بار تیزی چاقو ،پهلوی دخترک را میخراشد و جیغ از سر دردش را بلند میسازد.
َ
سروش به طرفی میدود و آسمان با درد روی زمین میافتد .امیر ترسیده ،سمت آسمان میرود و صورت عرق کردهی
آسمان را با دستانش قاب میگیرد و ترسان لب میزند:
 آسمان! آسمان من رو ببین! چشمهات رو نبند ،باشه؟ میدونی که نباید چشمهات رو ببندی؟یکی از زنان همسایه با دیدن آسمان جیغی میزند و چادر مشکی رنگش را روی سرش مرتب میکند و سمت امیر
آسمان میرود.
 یا خدا! چی شده آقا؟!امیر که از فرط نگرانی حس میکرد نفسهایش یکی در میان شدهاند ،میگوید:
 میشه زنگ بزنید آمبوالنس؟ خواهرم چاقو خورده.زن کف دستش را به صورتش میکوبد.
 یا پیغمبر! االن زنگ میزنم.آسمان لبان بیرنگش را روی هم می َ
فشارد .دست خونینش روی پهلویش هر لحظه گلگونتر میشود .امیر درد
بازویش را گویی از یاد برده بود .چشمان آسمان آرام آرام روی هم میافتند و سرش روی بازوی امیر کج میشود .امیر
شوکه ،ضربهی آرامی به دو طرف صورت آسمان میزند و لرزان ،لب از لب میگشاید:
 آسمان!َ
بیپاسخ میماند .ته دلش فرو میریزد و خالی میشود .بغض گلویش را چنگ میزند.
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 آسمان اذیت نکن خب؟اشک درون چشمان قهوهای رنگش حلقه میبندد .تاب نداشت؛ دیگر تاب از دست دادن خانوادهاش را نداشت.
داد میزند:
 آسمان االن وقت خواب نیست ،میشنوی؟ نیست!اما نمیشنید؛ بیهوش بود .صدای پر از التماس برادرش را نمیشنید .امیر آسمان را تکان میدهد و باز هم صدایش
میزند و همان لحظه ،صدای آژیر آمبوالنس بلند میشود و کم کم امید ،یار دل مأیوسش میشود.
***
ماشین جلوی خانه ترمز میکند و راننده رو به سروش که ساعدش را روی چشمانش نهاده بود و خوابیده بود،
میگوید:
 آقا!سروش عکس العملی نشان نمیدهد که راننده دستش را روی بازویش میگذارد و کمی تکان میدهد.
 آقا رسیدیم.َ
سروش به یک باره ،ساعدش را از روی چشمانش برمیدارد و نگاه خسته و گیجش را به اطراف میچرخاند.
 چی میگی؟راننده سعی میکند کالفگیاش را پنهان کند.
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 آقا عرض کردم رسیدیم جلوی خونه.سروش نگاهی به خانه میاندازد و کش و قوسی به اندامش میدهد .رو به راننده میگوید:
 از ماجرای امروز هیچ کس هیچ بویی نمیبره ،حواست هست که؟راننده چهار انگشتش را روی لبانش میگذارد.
 من دهنم قرصه آقا؛ خیالتون راحت.سروش سری تکان میدهد و دستش را روی دستگیرهی در ماشین میگذارد که حرف راننده متوقفش میکند.
 راستی آقای پارسا هم توی خونه هستن و منتظر شما هستن.سروش مشکوک ،نگاهش میکند و ابرویی باال میاندازد.
 فرامرز؟راننده سر تکان میدهد.
 بله.سروش سری تکان میدهد.
 باشه.از ماشین پیاده میشود و جلوی در خانهی بزرگی که حال از شیرین ،به او رسیده بود ،میرسد .کلید را از جیبش
بیرون میآورد و درون قفل در چرخی میدهد .در را باز میکند و وارد خانه میشود .نگاهش به فرامرزی که روی مبل
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نشسته و پا روی پا انداخته ،گره می َ
خورد .فرامرز با دیدن سروش ،از جایش برمیخیزد و لبخند زنان و در حالی که
سیگار کنج لبش دود را حوالهی فضای اطراف میکند ،سمت سروش میرود.
 به به جناب شمس! زیارتتون نمیکنیم آقا؛ ستارهی سهیل شدی چرا؟َ
سروش به زور لبخندی بر لب مینشاند.
 سعادت نداشتم برگردم ایران که حاال فرصتش پیش اومد.فرامرز دست جلو می َب َرد.
 خوشا به سعادت شیرین خانم که مدام میبینتت ،به ما که افتخار نمیدی.سروش کمی میخندد و دستش را توی دست فرامرز میگذارد.
 االن افتخار دادم دیگه.فرامرز بلند میخندد و سیگارش را برمیدارد.
 از دست خود دیوونهات! میخواستم با زنت ببینمت ،چی شد پس؟سروش تلخندی میزند.
 نشد.فرامرز مشکوک میگوید:
 -داره جنایی میشه! چرا نشد؟
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سروش به طرف چپ خانه میرود.
 اآلن میام برات توضیح میدم.فرامرز پاسخش را با «باشه»ای کوتاه میدهد .سروش به طرف سرویس بهداشتی میرود و وارد آن که میشود ،در را
میبندد و مقابل روشویی میایستد.
دستهی چاقو کمی از جیبش بیرون آمده بود .شیر آب را باز میکند و آب را به صورتش میپاشد .سرش را باال میگیرد
و شیر آب را میبندد .حولهی آبی رنگ آویزان روی دیوار را برمیدارد و به صورتش میکشد .حوله را پایین میآورد و
درون آینه را مینگرد و با چیزی که میبیند هینی میکشد و قدمی رو به عقب برمیدارد و وحشتزده ،به انعکاس
اشتباهش در آینه خیره میشود و آرام لب میزند:
 آسمان!آسمان از درون آینه فقط نگاهش میکرد و سروش از شدت ترس ،گویی زبانش به سقف دهانش چسبیده بود که قدرت
سخن گفتن نداشت.
آب دهانش را سخت فرو میدهد و به آسمان منعکسش در آینه مینگرد .نفسهایش میان گلو جا میمانند .قطره
اشکی را میبیند که از چشم آسمان جاری میشود و بعد صدایی را در سرش میشنود که ترس جوانه زده در سینهاش
را آبیاری میکند و هی ،بزرگ و بزرگتر میشود.
 ازت متنفرم!عرق سردی را پشت کمر و روی پیشانیاش حس میکند و این بار صدای ُپر از بغض آسمان ،رنگ نفرت به خود
میگیرد.
 نفرینم میگیرتت؛ باالخره یه روزی تاوان میدی.سروش چشم میبندد و سرش را به طرفین تکان میدهد و کالفه میگوید:
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 کابوسه ،توهمه ،واقعی نیست!َ
چشمانش را باز میکند و اطراف را می َ
کاود .نگاهش روی آینه ثابت میماند و این خودش را میبیند و خبری از آسمان،
میان آن شیشهی مستطیلی نبود.
به دیوار تکیه میدهد و به چشمان عسلیاش درون آینه نگاه میکند .چه شده بود؟ سروش که مهربان بود ،شرافت و
مردانگی سرش میشد و از همه مهمتر این که انسان بود!
عاشق بود؟ نبود! عاشق مگر تا این حد خودخواه میشد؟ عاشق مگر زندگی خودش و عشقش را این گونه غرق در
لجن زار میکرد؟
قدمی به جلو برمیدارد .حس میکرد انسانیت درونش خاک شده است .خودخواهیاش را خواست پایان بدهد اما که
بود که او را منصرف کرد؟ و این میان تنها اسمی که مقابل چشمانش میدرخشد فردی است که از اول این راه ،هر گاه
سروش تصمیم به عقب نشینی میگرفت ،او را از تصمیمش باز میداشت و آن فرد کسی نیست به جز شیرین!
شیرین مشتاق! که اوایل با نقاب روی صورتش به میدان آمد اما بعد خودش دست به کار شد و ورق را برگرداند و روی
دیگرش را نمایان ساخت .سروش هم این میان شده بود ملعبهی دست شیرین برای رسیدن به خواستههای سیاه و
کثیفش!
سرش را تکان میدهد و افکار خوره مانندش را پس میزند .آرام لب میزند:
 شیرین کمکت کرده سروش ،برای انتقام فقط اون حاضر شد کمکت کنه پس بیخودی اشکهای آسمان رو بهونهنکن که به همه پشت کنی.
خیرهی خودش در آینه ،سری به نشانهی مثبت تکان میدهد .حوله را دوباره آویزان میکند و از سرویس بهداشتی
بیرون میرود .وارد هال بزرگ خانه میشود و روی مبل چرم و قهوهای رنگ مقابل فرامرز مینشیند.
 -خب آقا فرامرز خوش اومدی دیگه ،میدونی؟
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فرامرز میخندد و پا روی پا میاندازد.
 تو کال ابراز احساسات هم خنده داره.سروش هم میخندد و کمی خم میشود .دست جلو میبرد و سیب سرخی را از توی ظرف میوهی کریستالی ،روی
میز مقابلش برمیدارد و عقب میکشد .لبخندی به فرامرز و گازی به سیب میزند و بعد میگوید:
 اومدی اینجا تا بر و بر من رو نگاه کنی مرد ناحسابی؟فرامرز انگشتش را کنج لبانش میکشد.
 فکر میکردم بدونی برای چی اومدم.سروش شانهای باال میاندازد.
 من همین که اسمم رو یادمه باید خدا رو شکر کنم.فرامرز باز هم میخندد و سری متاسف تکان میدهد .لیوان شربت را از روی میز برمیدارد و جرعهای از آن را
مینوشد.
 راستی نگفتی...سروش نگاهش را به فرامرز میدوزد و فرامرز ادامه میدهد.
 زنت کوش؟سروش جدی میگوید:
 -گفتم که! نشد.
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فرامرز ابرو درهم میکشد.
 چرا؟سروش هم به مانند فرامرز پا روی پا میگذارد.
 بعدا میگم واسهات .االن تو بگو چرا اینجایی؟فرامرز لبخند پهنی میزند و صاف روی مبل مینشیند.
َ
شیرین به آرش نگاه میکند و لبخندی بس دلفریب را روی چهرهاش مینشاند.
 باز که تو اخمویی آرش! چرا؟آرش جدی ،شیرین را نظاره کرده و از گرم گرفتن با او خودداری میکند .حس میکند ندای درونیاش با فریاد،
صدایش میزند و گویی به دنبال کمک از طرف اوست.
 گفتی بیام این جا چون حرف داری؛ خب؟ میشنوم.شیرین دستش را روی میز کمی جلو می َبرد و میخواهد روی دست آرش بگذارد که آرش دستش را عقب میکشد.
 فکر میکنم هنوز خیلی چیزها بینمون حل نشده ،هوم؟شیرین تک خندهای میکند و انگشتانش را به ترتیب کمی باال می َبرد و بعد روی میز میزند.
 آرش دوست داشتن جرمه؟آرش دستش را زیر چانهاش میگذارد و با لحنی عجیب ،میگوید:
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 گاهی اوقات آره ،چه طور؟شیرین به صندلیاش تکیه میزند و نگاهش را قفل دو تیلهی قهوهای رنگ و موها و ته ریش قهوهای و بینی کشیدهی
آرش میکند و حسی شبیه به پرواز بند _ بند وجودش را در چنگش می َ
فشارد و حسرتی در دلش مینشیند اما هنوز
هم به خود مهلت میداد تا تصاحب کند قلبی را که سندش خیلی وقت است به نام دختر دیگری خورده.
 بیست سال دخترعموت بودم عاشقت! جرمم چی بود؟آرش تک خندهای میکند.
 جرم و گناهت همون عاشقی بود.شیرین نفس عمیقی میکشد و نگاهش را قفل در چشمان آرش میکند و لب از لب میگشاید:
 میخوام از اول شروع کنیم...با تردید ،ادامه میدهد:
 با هم!هیچ تغییری در حالت صورت آرش ایجاد نمیشود .شیرین میدانست؛ خوب میدانست که آرش دل داده و پس
نگرفته .میدانست که قلبش جای دیگری جا مانده بود؛ اما میخواست تا فراموش شدن کامل آسمان از فکر آرش،
تمام سعیاش را بکند تا شاید در سمت چپ سینهی آرش جای گیرد.

 -االن انتظار داری چی بگم بهت؟
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آرش قابل پیش بینی نبود و همین شیرین را اذیت میکرد .خط خطیهای ذهنش که ناشی از افکار پراکنده و بیشتر
اوقات پس زدهاش بود ،برای شیرین خوانا نبود اما باید تالشش را میکرد ،باید زورش را میزد؛ چون نمیخواست روزی
روزگاری پیش بیاید که حسرت فرصتهای از دست رفتهاش را بخورد.
 میدونی که دوستت دارم؟آرش به صندلی تکیه میدهد و دست به سینه و همراه با پوزخندی بر لبان ،شیرین را نگاه میکند.
 این چیزها از من گذشته.شیرین میخندد و لیوان پایه بلند شربت را میان انگشتانش میگیرد و جرعهای از شربت درون لیوان را مینوشد.
 چرا ازت گذشته باشه؟ چند سالته مگه؟ آرش سی و سالت که بیشتر نیست ،خیلی فرصت داری هنوز! تو مرد قابلو کاملی هستی ،از همه لحاظ.
آرش لب به سخن باز میکند و در صدد گفتن حرفی میرود که غذاها را برایشان میآورند .آرش کف دستانش را روی
میز میگذارد و از روی صندلی بلند میشود.
 من دستهام رو بشورم ،برمیگردم.شیرین لبخند کمرنگی میزند.
 باشه.آرش کمی دور میشود و شیرین با غذایش بازی میکند و بعد صدای زنگی را میشنود .نگاهش را به جلوی میز
میکشد و چشمش به موبایل آرش میافتد که صفحهاش مدام خاموش و روشن میشود و زنگ می َ
خورد .کمی به
اطراف نگاه میکند و از نبود آرش که مطمئن میشود ،دست جلو می َبرد و گوشی را از روی میز برمیدارد که همزمان
تماسش قطع میشود .نگاهی به اعداد روی صفحهی قفل موبایل میاندازد و «لعنتی» زیرلب زمزمه میکند .کمی فکر
میکند تا عددی را برای رمز آرش َ
بیابد و در دل دعا دعا میکند که آرش فعال باز نگردد .ناگهان چیزی در ذهنش
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جرقه میزند؛ کلید حل این معما که ذهنش را مشغول کرده است ،مسلما آسمان بود .باز هم گوشه و کنارش را مورد
بررسی قرار میدهد و همین که از نبود آرش اطمینان حاصل میکند ،انگشتانش روی اعداد روی صفحه میلغزند.
فکر میکند؛ سه سال پیش که آسمان پا به خانهی آرش گذاشته بود ،طبق شنیدههایش از خدمهی آن جا ،آسمان
بیست و سه سال داشت و اکنون بیست و شش ساله است .با کمی منها و یک محاسبهی کوتاه سال تولد آسمان را به
دست میآورد.
لبخندی میزند و اعداد را که وارد میکند ،قفل گوشی به یکباره باز میشود و صفحهی اصلی گوشی مقابل دیدگانش
پدیدار میشود .انگشتش را سمت پیامهای آرش میبرد و وارد پیامهایش میشود.
 توی گوشی من چیزی گم کردی؟شیرین «هین»ای میکشد و دستانش ناخودآگاه میلرزند ،سرش را باال میآورد و آرش را مینگرد که بیهیچ عکس
العملی ،تنها نظاره گر صورت وحشتزدهاش است.
 من ...من ...یعنی...آرش موبایل را از دست شیری میقاپد و نگاهش که به پیامهایش میافتد ،نیشخندی بیاراده ،روی لبانش مینشیند.
 آفرین! زرنگی کردی ولی نمیدونستی من از فضولی بد رقمه بدم میاد؟میدانست؛ آرش از دخالت در کارهایش شدیدا بیزار و متنفر بود.
 خوب میدونم ولی من فقط...آرش دوباره روی صندلی مینشیند.
 -فقط من رو خر و ببو گالبی فرض کردی ،هوم؟
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شیرین با حرص میگوید:
 این طور نیست آرش! من فقط...آرش خونسرد میگوید:
 از توجیه کردن هم بدم میاد پس بیخیالش!شیرین عصبی از روی صندلی بلند میشود.
 حتی مهلت نمیدی جوابت رو بدم.آرش خونسرد قاشقی از غذا را می َ
خورد.
 یه اشتباهی کردی بگو بیجا کردم و تمومش کن.شیرین تک خندهای میکند و با دست به خودش اشاره میکند.
 من بگم؟ بگم بیجا کردم؟ عمرا!آرش شانهای باال میاندازد.
 هر جور خودت دوست داری ولی بعدش دور من رو خط بکش.شیرین در حالی که سعی میکند توجه افراد حاضر در رستوران را جلب نکند ،کمی آرامتر میگوید:
 -آسمان هم بود بهش میگفتی بهت بگه بیجا کردم؟
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آرش خشکش میزند و نگاهش را باال میکشد و شیرین را زیر نظر میگیرد .شیرین پوزخند زنان ،دستانش را مقابل
سینهاش در هم گره میزند.
 معلومه! چه سوالیه که میپرسم؟ وقتی رمز گوشیت سال تولدشه.آرش کمی میخندد.
 قشنگ جاسوسیم رو کردی پس ،عجب!موبایلش را از روی میز برمیدارد و بلند میشود که شیرین انگشت اشارهاش را تهدیدوار مقابل آرش تکان میدهد.
 حق نداری با من این طوری رفتار کنی آرش؛ حق نداری!آرش این بار جدی ،دست شیرین را از مقابلش پس میزند.
 دفعهی آخرت باشه برای من خط و نشون کشیدی ،من همیشه اینقدر آروم برخورد نمیکنم.بعد هم پشتش را به شیرین میکند و سمت درب خروجی رستوران قدم برمیدارد که پس از اولین قدم ،صدای آرام
شیرین را که نزدیک به اوست ،میشنود.
 ببخشید!سرجایش میایستد اما برنمیگردد .شیرین این بار مقابل آرش میایستد و آرام میگوید:
 با هم بریم؟آرش سری تکان میدهد و زودتر از شیرین از رستوران خارج میشود که همان لحظه موبایلش زنگ میخورد .کالفه و
َ
عصبی ،بیتوجه به شماره ،تماس را قطع میکند و گوشی را درون جیبش باز میگراداند.
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**
امیر شال آسمان را روی سرش میاندازد و خسته و نگران ،رو به آسمان میپرسد:
 خوبی؟آسمان لبان خشک شده و بیرنگش را روی هم می َ
فشارد و دستش ،ملحفهی روی تخت را مچاله میکند و به سختی
لب میزند:
 خوبم.امیر بازوی آسمان را میگیرد و او را از تخت جدا میسازد.
 میریم خونهی ما!آسمان حیرت زده نگاهش میکند.
 امیر!امیر با پشت دست ،نم پیشانیاش را میگیرد و این بار جدی میگوید:
 امیر بی امیر! تا وقتی که اون به اصطالح آدم رو پیدا کنم و حقش رو بذارم کف دستش ،پیش من و حلما میمونی.اوکی؟
آسمان ناالن و با درد میگوید:
 امیر بیخیال!امیر سری به نشانهی نفی حرف آسمان تکان میدهد.
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 حاال که پیداش کردم محاله بذارم از چنگم در بره .چاقو زده بهت؛ بگذرم؟آسمان چشمهی خشک شدهی اشکش به یکباره جانی دوباره میگیرد و سر باز میکند و در پی جاری شدن از
چشمانش میرود.
خسته بود .از این که گویی هیچ گاه قرار نیست روز خوش ببیند .تنها آرش و امیر برایش مانده بودند و از دست دادن
آنها هم برایش ،به معنای واقعی کلمه همانند مرگ بود!
 خطرناکه امیر! دیدی که؟ به خدا دیگه طاقت ندارم.امیر بازوی آسمان را میگیرد و آرام -آرام ،او را به طرف در راهنمایی میکند.
 بیا بریم از این بیمارستان ،بعدا حرف میزنیم.همراه هم ،سالنه سالنه و آرام از بیمارستان خارج میشوند و آسمان نفسی تازه میکند .بوی خاک باران خورده در
مشامش میپیچد و نفس عمیقی میکشد و بغضی در گلویش سنگ میشود.
دلش هوای آرش را میکند .آرش یا کم تماس میگرفت یا به بهانهی کار زود قطع میکرد .گاهی به سرش میزد که آرش
دیگر تاب زندگی با او را ندارد و برای همین هم کوله بارش را بسته و رفته.
اما نه! آرش اگر مرد رفتن بود ،مسلما خیلی زودتر از این ها میرفت .آرش بیمعرفت نبود .عاشق نیمه راه نبود.
به عشق آرش ایمان داشت .میدانست اگر صدها زن هم مقابلش بیاورند ،باز هم جز خود آسمان چشمش کسی را
نمیبیند.
به کمک امیر سوار ماشین میشود و امیر هم پشت فرمان جای میگیرد و حرکت را شروع میکند.
َ
آسمان سر میچرخاند و به نیم ُرخ خیس از عرق امیر مینگرد و نگران میگوید:
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 خوبی امیر؟امیر دنده را عوض میکند و نگاهی گذرا حوالهی آسمان میکند و سر تکان میدهد.
 خوبم.آسمان دست جلو می َبرد و روی صورت امیر میگذارد.
 داغی امیر! جون آسمان راست گفتی که خوبی؟امیر به آسمان نگاه میکند و لبخند بیجانی میزند.
 خوبم عزیزم.آسمان سر تکان میدهد و نگاهش را از شیشه ،به شهر باران خوردهی مقابل چشمانش میاندازد .کمی بعد ،امیر
مقابل آپارتمان ،پایش را روی ترمز میگذارد و فشار میدهد.
نگاهی به اطراف میاندازد و چشمش به ماشین سفید رنگی میافتد که عجیب برایش آشناست.
 امیر!نگاه از ماشین میگیرد.
 بله؟آسمان متعجب میپرسد:
 -چی شد امیر؟ چی دیدی؟
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امیر بیشتر به ماشین نگاه میکند و با فهمیدن این که ماشین برای پدر حلماست ،دستش ناخودآگاه ،روی
دستگیرهی در قرار میگیرد و خیرهی روبهرو ،خطاب به آسمان میگوید:
 آسمان از داخل ماشین تکون نمیخوری تا من بیام؛ باشه؟آسمان ترسیده میگوید:
 چی شده امیر؟ اون ماشین کیه؟امیر در را باز میکند و سریع میگوید:
 برگردم میگم بهت .همین جا بمون آسمان ،باشه؟آسمان سر تکان میدهد و امیر تند از ماشین پیاده میشود .انقدر در افکارش غرق میشود که نمیداند با چه
سرعتی ،اما تا به خودش میآید ،مقابل در واحدشان است .در را با کلید باز میکند و وارد خانه میشود .اطراف را از
نظر میگذراند و در آخر ،با تردید صدا میزند:
 حلما!پاسخی نمیگیرد اما صدای مردانهای را میشنود.
 به به جناب داماد!َ
سر میچرخاند و پدر حلما را میان درگاه آشپزخانه میبیند .قلبش به قدری تند میزند که میترسید هر آن سینهاش
را بشکافد و بیرون جهد.
 -شما اینجا چی کار میکنید؟
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پدر حلما پوزخندی میزند.
 گفته بودم که بهت! اومدم دخترم رو ببرم؛ احضاریهی دادگاه هم تا چند روز دیگه به دستت میرسه.قلبش میایستد .این امکان نداشت! پدر حلما برای خودش ُبریده و دوخته بود .حلما محال است تن به این خواسته
بدهد و درخواست طالق کند.
 از چی حرف میزنید؟پدر حلما میخندد و شانهای باال میاندازد.
 میتونی از خودش بپرسی.ُ
تن صدایش را باال می َبرد.
 حلما بیا خودت توضیح بده.امیر به پله ها نگاه میکند و حلما آرام ،از پلهها پایین میآید .پدر حلما از کنارش گذر میکند و زمزمهی ترسناکش،
گوش امیر را آزار میدهد.
 آخرین حرفهات رو باهاش بزن و بعد خودت بفرستش که بیاد.امیر قدمی عقب میرود .پدر حلما بیتوجه به صورت زار و بیحال امیر ،از خانه خارج میشود .امیر سخت ،قدمی به
سمت حلما برمیدارد و صدایش به حدی بیجان است که انگار لحظهی مرگش فرا رسیده.
 راسته؟حلما گویی از یخ و سنگ شده .جدی لب میزند:
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 راسته.امیر شوکه ،پوزخندی میزند.
 نگو که سه سال و خوردهای رو با دوستت دارمهای دروغ گذروندم.حلما بیهیچ انعطافی میگوید:
 شاید!امیر میشکند .این حجم از سنگی حلما را نمیتوانست باور کند .به راستی چه شده بود؟ حلما که جانش برای امیر
میرفت ،حلما که عاشق امیر بود ،چه شد؟
 مسخرهام میکنی حلما؟چشمان حلما اما یخ نیستند .خودش شاید سنگ باشد اما چشمانش گویی چیز دیگری در چنته دارند.
 مسخره نیست.حلقهاش را از انگشتش بیرون میکشد و در دست امیر میگذارد و تیر خالص را میزند.
 دیگه دوستت ندارم!امیر خشک شده نگاهش میکند و حلما میخواهد از کنار امیر عبور کند که امیر دستش را میگیرد و او را سر جا نگه
میدارد.
 چی کار کردم؟حلما دستش را میکشد.
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 ولم کن امیر!امیر بینفس میگوید:
 بگو چی کار کردم تا حداقل بدونم تاوان کدوم خریتمه!حلما دستش را از دست امیر بیرون میکشد و سمتش میچرخد.
 عشق بین من و تو یه دروغ محضه که نخواستیم باور کنیم حقیقتی توش نیست.امیر خسته میگوید:
 دروغ بود؟هیستریک و عصبی میخندد.
 خودکشیت دروغ بود؟به موهایش دست میکشد و آشفته و ناالن ،داد میزند:
 جونت مگه شوخی بردار بود؟حلما ،امیر شکستهی مقابلش را مینگرد و هیچ نمیگوید .سکوتش از تلخی زهر هم تلختر است.
 اصال من به درک! من رو نمیخواستی برای چی خودکشی کردی؟ تو من رو دوست نداشتی ،من خر که دوستتداشتم و دارم چی؟
حلما دیگر توان در آن فضای خفقان آور ماندن را ندارد .تنها یک جمله بر زبان میآورد.
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 دیدار به قیامت آقای مهرپرور!از خانه بیرون میرود و در را محکم میکوبد.
صدای کوبیده شدن در ،همچون پتکی ،محکم بر سرش فرود میآید و دلش میریزد .تمام شد؟ زندگیاش همبن جا
تمام شد؟ همه چی اینگونه پایان یافت؟
باور نمیکند .امیر باور نمیکند حلمایی که جانش وصل به او بود ،حال این طور او را رها کند و حتی فکر نکند که با
رفتنش چه بر سر امیر میآورد.
خانه ،حکم قتلگاهش را دارد .خانهای که روزی رنگ آرامش داشت ،حال ُپر از هوایی است که مرگ در آن مشهود است
و نفسش را می ُب َرد.
دستی به صورتش میکشد و غمگین ،میخندد.
 تمومش کرد؟ زندگیمون رو به همین سادگی تموم کرد؟تمام تنش میلرزد و دلش بدتر میلرزد .دستش را به دیوار میگیرد تا سرپا بماند و پاهای سست شدهاش ،او را روانهی
زمین نکنند .ناخودآگاه ،روی زمین میافتد و سرش را به دیوار کنارش تکیه میدهد.
چگونه باخت؟ چه شد؟ چگونه حلما را از دست داد؟ چه کرده بود؟ خطایش چه بود؟ گناهش چه بود که جهنمش این
است؟
بازویش درد میکرد اما ذرهای برایش مهم نبود .زندگیاش به ته خط و نقطهی پایان رسیده .یاد روزی که یک یا دو ماه،
بعد از ازدواجشان ،به دیدار پدر و مادر حلما رفتند ،برایش زنده میشوند.
اتفاقات پیش آمده در گذشته ،با االنش به شدت تناقض دارند و چیزی این میان اشتباه است که خودش هم نمی داند
چیست!
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َ
« مقابل درب سیاه رنگ خانه ،ترمز میکند و نگاهش را سمت حلما میچرخاند.
 بریم؟حلما لب میگزد و بعد آرام و مضطرب ،میگوید:
 میترسم امیر.امیر کامل ،سمت حلما برمیگردد.
 از چی میترسی عزیزم؟حلما خیرهی حلقهی درون انگشتش ،میگوید:
 بدرفتاری نکنن امیر؟امیر لبخند کمرنگی میزند و دستش را روی دستگیرهی ماشین میگذارد.
 شما پیاده شو ،غمت نباشه؛ من هستم.حلما نفس عمیقی و میکشد و هردو« ،بسم الله» آرامی زیر لب زمزمه میکنند و پیاده میشوند .حلما بزاق دهانش را
به سختی فرو میدهد و قلبش از شدت استرس ،رو به انفجار است .امیر زنگ در را میزند و حلما ناخنش را به دندان
میگیرد.
صدای مادر حلما را از پشت آیفون میشنوند:
 بله؟امیر نگاه گذرایی به حلما میاندازد و بعد میگوید:
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 باز میکنید؟مادر حلما که صدای امیر را شناخته ،با ترس ،میگوید:
 یا قمر بنی هاشم! برای چی اومدید آخه؟حلما پر از بغض و مظلومانه صدا میزند:
 مامان! باز نمیکنی؟صدای هول کردهی مادر حلما را میشنوند:
 عماد! عماد وایسا ،کجا میری؟امیر و حلما به هم مینگرند و چندی بعد ،در خانه به طور ناگهانی باز و چهرهی خشمگین پدر حلما هم هویدا
میشود.
 چیه؟ مگه نگفته بودم پاتون رو بذارید اینجا ،قلم پاتون رو میشکنم؟امیر محترمانه لب میگشاید:
 آقای طاهری! اگه من اینجام ،تنها دلیلش اینه که کدورتی که نسبت به من دارید و نمیدونم از کجا نشأت گرفته،رفع بشه.
پدر حلما تک خندهای میکند و دستانش را به کمرش میگیرد.
 -کدورت؟ بیا برو بساطت رو جای دیگه پهن کن .کار من و تو از کدورت گذشته.
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حلما به طرفداری از امیر میگوید:
 بابا! چرا این جوری میکنید؟ امیر مگه چی کارتون کرده؟پدر حلما انگشتش را مقابل حلما تکان میدهد.
 عقلت رو دادی دست قلبت و نمیخوای حرف کسی رو گوش کنی؟ تو میدونی این پسره ،باباش کیه؟ میدونی یهآدم بوده که خالف جا نذاشته؟
حلما پر از غم میگوید:
 آره میدونم ،خوب هم میدونم؛ ولی اینها چه ربطی به امیر داره؟پدر حلما سری متاسف تکان میدهد.
 ربطی نداره؟ این پسر از رگ و ریشهی همون پدره بدبخت ،چرا نمیخوای بفهمی؟امیر جدی میگوید:
 احترام خودتون رو نگه دارید آقای طاهری.پدر حلما با تمسخر میگوید:
 مثال نگه ندارم ،میخوای چی کار کنی؟ برید دیگه نمیخوام هیچ کدومتون رو ببینم.بغض حلما میشکند و مادرش غمگین میگوید:
 -ولی عماد...
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پدر حلما میان سخنش میآید.
 عماد بی عماد! از حاال به بعد میشیم هفت پشت غریبه .آدرس اینجا رو از ذهنتون پاک کنید .تمام!َ
بعد هم در را به رویشان میبندد .حلما صورتش را با دستانش میپوشاند و امیر او را به سمت ماشین هدایت میکند.
هردو سوار میشوند و حلما همچنان گریه میکند .امیر دستان حلما را از صورتش جدا میسازد.
 حلما خانم!حلما نگاه خاکستریاش را به امیر میدوزد و با صدایی لرزان میگوید:
 امیر دیگه من رو نمیخوان .من...َ
حرفش ناتمام میماند و هق هقش شدت میگیرد .دل امیر گرفت .قلبش میان سینه ،دو تکه میشود .خودش را
مقصر میبیند .حلما را در آغوش میکشد و نفسی میگیرد.
در گوش حلما زمزمه میکند:
 ببخشید .همهاش تقصیر منه!امیر آرام میگوید:
 حلما! تا وقتی کنارم باشی به خدا ذرهای نمیذارم اذیت بشی .من رو ببین!حلما از خودش جدا میکند و حلما نگاه خیسش را به امیر میاندازد.
 -این امیر مقابل بدون تو هیچه حلما! کنارم میمونی؟
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حلما میان گریه ،لبخند میزند.
 میمونم!»صدایی ،او را از گذشته جدا میکند.
 امیر چی شده؟َ
از افکارش بیرون کشیده میشود و نگاهش روی چشمان به شدت مضطرب خواهرش میماند .چه میگفت؟ چگونه
میگفت؟ آسمان خودش کم بدبختی داشت که حال ،غصهی امیر را هم به دوش بکشد؟
اصال اگر میگفت چه بر سر قلب نیمه جان خواهرش که تازه از روی تخت بیمارستان بلند شده ،میافتد؟
تضمینی برای سالم ماندنش بود؟ خب نه ،نبود! هیچ امضایی نبود که پای حرفش بنشیند و زنده ماندن آسمان را به او
تعهد بدهد.
 چیزی نیست.آسمان کنارش مینشیند و ترسیده ،میگوید:
 چرا یه چیزی هست .امیر! اون کی بود که با حلما اومد بیرون؟امیر نمیخواست بیشتر از این توضیح دهد .خودش هم هنوز اتفاقات را هضم نکرده است .از جایش برمیخیزد.
سعی میکند پایش را به طرف جلو بکشاند اما گویی نیروی پاهایش ،قطره -قطره بیرون آمده که جان ندارد.
 چیزی نیست میگم!آسمان هم از روی زمین بلند میشود.
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َ
 توروخدا بگو چی شده امیر؟ تو رو ارواح خاک مامان ق َسمت میدم!امیر خشک میشود .قسم خورد .آسمان خاک مادرشان را قسم داد .میگفت؟ نمیتوانست! خدا میدانست که
سخت بود و نمیتوانست شکستن دوبارهی خواهرش را به چشم ببیند.
اما چه میکرد؟ چاره چه بود؟ چشم میبندد و در دل ،تنها از خدا میخواهد که به آخر و عاقبت زندگیشان رحم کند!
 حلما میخواد طالق بگیره.آسمان ُبهت زده ،نگاهش میکند و امیر دستش را به قفسهی سینهاش میگیرد و می َ
فشارد .نفسش بدجور تنگ
آمده.
 میگفت دیگه دوستم نداره.آسمان با شوک ،میخندد.
 غیر ممکنه!امیر به دیوار تکیه میدهد و بیجان ،لب میزند:
 کاش غیر ممکن بود!بهزاد با قدمهای سست و خسته ،سمت ماشین میرود و پشت فرمان مینشیند .حالش به هم ریختهتر شده .باز هم
مسیرش برای بازیابی پسرش ،به مقصدی ناپیدا ختم شده.
ملیحه ُپر از بغض و نگران میگوید:
 -چی شد بهزاد؟ بچهام رو پیدا کردن؟
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بهزاد تاب نگاه کردن به ملیحه را که طی این مدت ،به شدت شکسته شده ،ندارد .سرش را روی فرمان میزند.
 آخ!چانهی ملیحه میلرزد و قطره اشکی سمج ،از چشمش راه میگیرد و روی گونهاش خط میاندازد.
 باز هم پیداش نکردن؟باز هم پیدایش نکردند .باز هم فرزندشان را نیافتند .آخر مگر کودکی میتوانست این چنین ،بدون رد و نشان ،ناپدید
شود؟
کار که بود؟ که بود جگر گوشهشان را برده بود و باز نمیگرداند؟
 پیداش میکنن.بغض ملیحه میشکند و صورتش میان دستانش جای میگیرد.
 االن بچهام کجاست بهزاد؟ چرا پیداش نمیکنن؟بهزاد سر باال میآورد و ملیحه را با صورت غرق در اشک میبیند .چه میشد همه چیز به یکباره و بدون این همه
دردسر درست میشد؟
 قول دادم پیداش کنم؛ نگران نباش!َ
صدایش میلرزد .هیچ چیز درست نمیشد .گویی خیالی باطل در سرش میپروراند .این مدت حتی از آرش هم غافل
شده بود .از برادرش غافل شده بود و خبری از او نداشت! ماشین را به حرکت در می َ
آورد و همان دم ،موبایلش را
برمیدارد و شمارهی آرش را میگیرد.
بعد از بوق پنجم باالخره صدای آرش در گوشش میپیچد.
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 بله؟دلش برای صدای لبریز از غم آرش میگیرد .زخم آرش هم درمان شدنی نبود.
 سالم آرش.آرش متعجب میگوید:
 تویی بهزاد؟ خوبی؟خوب بود؟ نه نبود! اصال خوب نبود و کم -کم حالش بدتر هم میشد.
 نه! تو خوبی؟ کجایی؟حرف آرش ،سوزن میشود و درون چشمانش میرود.
ُ
 اومدم دبی!بهزاد به ضرب ترمز میکند و شوکه میگوید:
 چی؟آرش نفس کالفهای میکشد.
 نمیخواستم بگم ولی تهش میفهمیدی و پنهون کاری دیگه فایده نداشت.بهزاد ترسیده میگوید:
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 یعنی چی؟ شوخیت گرفته با من آرش؟لحن آرش حتی شبیه به شوخی هم نیست.
 نه.ملیحه متعجب به بهزاد نگاه میکند و بهزاد سریعا از ماشین پیاده میشود و کنار خیابان میایستد.
 رفتی اون ور چی کار؟آرش بیحوصله میگوید:
 خودت میدونی برای چی اومدم!بهزاد چنگی به موهایش میزند و اطراف را نگاه میکند.
 آرش نمیخوای بفهمی پا گذاشتی توی لونه مار؟ بهزاد!بهزاد عصبی میگوید:
 بهزاد و زهرمار! آرش برگرد همین جا ،اون جا...آرش هم این بار عصبی میگوید:
 یادت رفته هدفم چی بود؟ من تا اون دوتا جونور و نکشم ،آروم نمیگیرم .ندیدی چی کار کردن با زندگیم؟بهزاد پوزخند میزند:
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 االن مثال رفتی اون جا داری چی کار میکنی؟آرش این بار لحنی خونسرد دارد.
 خیلی کارها! فعال دارم روی شیرین کار میکنم تا برنامهام رو سر اون بیوجود ،سروش هم پیاده کنم .فعال چشمم بهخود نامردش نیوفتاده.
بهزاد دستش را به تنهی درخت میگیرد.
 آرش جون همون آسمانی که زندگیته برگرد! به خداوندی خدا که انتقام هیچی رو حل نمیکنه.آرش این بار داد میزند:
 جون آسمان رو قسم نخور بهزاد! گفته بودم از سایهی اون دو نفر نمیگذرم ،نگفته بودم؟ آسمانی که جونش روواسهام قسم میخوری ،دیدی؟ چند سالشه؟ همهاش بیست و شیش سالشه؛ چرا باید توی بیست و شیش سالگی
انقدر شکسته بشه؟
بهزاد به درخت تکیه میزند و چشم میبندد و فقط به آرش گوش میدهد.
 دیدی چه جوری شده؟ دیدی به نسبت سنش چقدر پیر شده؟ دیدی قلبش چقدر داغون شده؟باز هم داد میزند:
 اون همه قرصی که مصرف میکنه رو دیدی؟بهزاد روی همان درختُ ،سر میخورد.
 -دیدم!
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آرش ُپر از بغض میگوید:
 من دیگه جون ندارم ،فقط میخوام آرامش داشته باشم ،میخوام آرامش داشته باشه ،میخوام بدون ترس و وحشتاز دوتا هیوال زندگی کنه ،خواستهی زیادیه؟
بهزاد نفس عمیقی میکشد.
 نه.َ
چشم باز میکند و نگاهش روی ملیحهای که از ماشین پیاده شده و غمگین و متعجب ،او را مینگرد ،مات میماند.
 دیگه چقدر ببینم و دم نزنم؟ خدا زندگی من رو مثل نمایش خیمه شب بازی کرده که هیچی از خودم ندارم .من یهَمردم! تو که باید درکم کنی .مگه جز این که خواستم زنم زندگی آرومی رو کنارم داشته باشه ،چیزی خواستم؟
آرش جدی میشود.
 به همون خدایی که انگار خیلی وقته سایهاش رو از زندگیم برداشته ،به جون مادرم که توی تیمارستان بستری شده،به مرگ همون آسمانی که همه چیز منه ،به مرگ خودت بهزاد که میدونی توی رفاقت به جز تو هیچ کس رو قبول
ندارم ،تاوان زندگی آسمان رو تا قرون آخر ازشون میگیرم.
بهزاد صدایش میزند:
 آرش!صدای بوق گوشی تنها صداییست که نصیبش میشود.
آرش گوشی را قطع میکند و روی میز مقابلش پرت میکند و ُپر از بغض ،داد میزند:
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 خدا!صدای گریههای آسمان در سرش میپیچد و دلش بیشتر از قبل میگیرد .این چه سرنوشت تلخ و گزندهای است که
لذت زندگی کردن را از آنها سلب کرده؟ این چه دردی است که کنج سینهشان جا خوش کرده و با زور هم بیرون
نمیرود؟
روی مبل میافتد و بغضی سنگین راه گلویش را میبندد؛ بدهیاش به خدا چیست که این گونه در حال تسویه
حساب است؟ این گونه که دیگر جوانیای هم برایش نمانده ...هرروز ،شکستهتر از دیروز!
 چی کار کردی با زندگیم خدا؟ هان؟نگاهش روی پاکت سیگار روی میز ،خیره میماند و همین که دستش برای برداشتنش دراز میشود ،صدای آسمان
گوشهایش را ُپر میکند:
 قول بده دیگه سیگار نمیکشی آرش! خیلی ضرر داره ،میفهمی؟ خیلی!هر کجا میرود صدا ،صدای اوست! نگاه ،نگاه اوست؛ نفس ،هوای اوست! چه داشت این دختر؟ برایش با همه فرق
داشت و از طرفی ،همه دنیایش بود!
دستش را عقب میکشد و نفس عمیقی میکشد تا بغضش پایین برود اما بغض مگر از انسان اجازه میگرفت؟
 این درسته من رو با آسمان امتحان کنی؟پلک روی هم میگذارد که اشکی سمج ،کنج چشمش را نم دار میکند و دل ُپر غصهاش ،از غم ُپر و لحظهای خالی
نمیشود؛ فریاد میزند:
 -تو مگه نمیدونی آسمان برای من حکم تورو داره؟
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کمرش به حدی خم شده که حتی اگر توانی برای صاف کردنش هم داشت ،بدون جانی که دیگر در تنش نیست،
نمیتواند همانی شود که بود!
 آخر و عاقبت هیچ مردی رو مثل من نکن!نیشخند میزند و سرش را روی پشتی مبل و رو به سقف ،میگذارد.
 هیچ مردی رو وادار به گریه نکن!چشم میبندد.
 هیچ مردی رو با اونی که دوستش داره امتحان نکن!شیرین از روی تردمیل پایین میآید و بطری آب را از دست طناز ،که حوله هم در دستش است ،میگیرد و آب را یک
نفس سر میکشد .بطری را سمت طناز میگیرد و حوله را این بار میگیرد .طناز میگوید:
 حاال میخوای چی کار کنی شیرین؟شیرین حوله را به گردن خیس از عرقش میکشد .به طناز مینگرد و حوله را به دستش باز پس میدهد.
 یه نقشهای دارم.میان حرفهایش ،تند -تند نفس میکشد و طناز متعجب میگوید:
 چه نقشهای؟شیرین نیشخندی میزند و روی صندلی پشت میز اتاق مینشیند.
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 میخوام چند روز دیگه با آرش برگردم ایران و جلوی چشم خودم ،من رو این بار به عنوان همونی که عشقشه ،بهآسمان معرفی کنه .چطوره؟
طناز شوکه ،به سمت شیرین میرود و میگوید:
 شیرین! اون دختر قلبش مریضه ،یادت رفته؟شیرین پا روی پا میاندازد و خونسرد ،به صندلی تکیه میدهد.
ُ
 فکر کردی برام مهمه؟ حاضرم آرش رو با دستهای خودم ُبکشم ولی نذارم یه روز هم کنار این دختره زندگی کنه.طناز کالفه نگاهش میکند و آرام -آرام به سمتش میرود .کنارش میایستد و دستش را روی شانهی شیرین میگذارد.
 شیرین جان! من اوایل فکر میکردم کار تو و سروش درسته ،اما یه ذره ،فقط یه ذره به بالهایی که سرش آوردین فکرکن .به خدا من که فکر میکنم ،چهارستون بدنم میلرزه چه برسه به اون دختر بیچاره که تحمل کرده.
شیرین با حرص و خشم ،رو به طناز میگوید:
 پیشتیبانی اون رو برای چی میکنی االن؟ اون هر بالیی که سرش بیاد حقشه.طناز دستش را از روی شانهی شیرین برمیدارد و متحیر ،نگاهش میکند .فکر میکرد شاید از خر شیطان پیاده شده
و به فکر بازگشت و جبران اشتباهاتش است.
اما این دختر خودخواه ،نه تنها به دنبال درست کردن اشتباهات قبلیاش هم نبود ،بلکه خود را محق میدانست که
هر مصیبتی را اجازه دارد بر سر آسمان نگون بخت پیاده کند.
شیرین درست بشو نبود و گویی حتی به خطاهایش ،به چشم کار درست و بجا نگاه میکرد .خدا میدانست دگر چه
َ
فکری در سر داشت تا باز هم تن و بدن آسمان بیچاره را بلرزاند و ککش هم نگزد که زندگی را برای آن دختر حرام کرده
و حق زندگی ،که جزو حقوق همهی انسانهاست از او بگیرد.
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او حتی سروش را هم اغفال کرد و او را به سوی خود کشید تا از او هم بازیچهای برای به سرانجام رسیدن نقشههایی
که در سر داشت ،استفاده کند.
شیرین ،سروش ،هردو به گونهای در ساخته شدن جهنم اکنون زندگی آسمان مقصر بودند اما هیچ کدام حاضر
نبودند که زیر بار بروند که کارهایشان اشتباه محض است.
 شیرین! کل زندگی اون دختر رو داغون کردی ،دو قورت و نیمت هم باقیه؟ قلبش که مریض ،روحش زخمیه ،اونآتیش سوزی رو هم یادت رفته البد ،هان؟
شیرین از روی صندلی بلند میشود و مقابل طناز میایستد .خونسرد ،اما ترسناک نجوا میکند:
 یه چیزی بهت میگم ،خوب به حافظهات بسپار! هر بنی بشری بخواد مانع رسیدن من به آرش بشه ،نابودشمیکنم ،حتی اگه اون آدم خود آرش باشه!
طناز دهان باز میکند تا سخنی بگوید که تقهای به در اتاق می َ
خورد و بعد هم در باز میشود و یکی از خدمتکارها وارد
میشود.
 شیرین خانم! یه آقایی به اسم آرش مشتاق پایین منتظر شماست.شیرین لبخندی همراه با بشکن میزند و رو به طناز میگوید:
 طرف با پای خودش اومد توی دهن شیر ،حاال چی؟طناز سری متاسف تکان میدهد:
 قلبی که توش رو عشق یه دختر دیگه ُپر کرده ،با زور نمیتونی تصاحب کنی شیرین خانم.شیرین پوزخند صداداری حوالهی طناز میکند.
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 بیا تو هم ببینش ،شاید درد من رو اون موقع بفهمی.بعد هم طناز را پشت سر میگذارد و جلوتر از او ،از اتاق بیرون میرود.
آرش روی مینشیند و پای چپش را روی پای راستش آوار میکند و صفحهی موبایلش را باال و پایین میکند .صدای
پاشنههای کفش شیرین ،او را از خلسه بیرون میکشد.
شیرین باالخره مقابل آرش میایستد و لبخندزنان ،میگوید:
 خوش اومدی آرش جان!آرش نگاهی به اطراف میاندازد.
 خوب جایی واسه خودت دست و پا کردی ،چه جوری بوده حاال؟شیرین روی مبل روبهروی آرش جا خوش میکند لبخندش عریضتر میشود.
 ارث و میراث پدرت که باال باشه ،همین میشه دیگه.آرش زهرخندی تحویلش میدهد و نگاهی به خودش ،درون صفحه سیاه رنگ تلویزیون میاندازد.
 پس زندگی بر وفق ُمراده ،هوم؟شیرین به پشتی مبل تکیه میزند.
 بر وفق ُمراد داریم آقا آرش تا بر وفق ُمراد!آرش پایش را برمیدارد و کمی خم میشود.
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 جالب شد! اینی که میگی ،چه جوریهاست؟شیرین هم تکیهاش را از مبل میگیرد و به مانند آرش خم میشود.
 بستگی داره راه و روشش رو بلد باشی.آرش نیشخند میزند .از این دختر مقابلش دل ُپری داشت .حال خوبی نداشت و دلتنگی و نگرانی و خستگیهایش،
گویی درمان و پایانی نداشتند.
چه شد که زندگیاش اینگونه شد؟ فقط میداند آسمان به خانهاش پا گذاشت و دل و جانش را زیر و رو کرد ،اما بعد با
نقشهی دو نفر تنها شد .خیلی تنهاتر از قبل!
اما این بار چیزی در این میان تفاوت داشت .انتقام آرش این بار نسبت به سروش و شیرین شعله میکشید و قصد
سوزاندن داشت؛ این بار جان عزیزترینهایش را قسم خورده بود.
این بار خدا را قسم خورده بود ،جان مادر بد حالش را قسم خورده بود ،جان آسمانی که همه زندگیاش بود را قسم
خورده بود ،جان همان که برایش از برادر ،هیچ کم نداشت ،قسم خورده بود .برای همین هم این بار همه چیز فرق
داشت!
به شیرین نگاه میکند و گاهی حس میکند کثیفترین موجودی که در تمام زندگیاش دیده ،همین دختر مقابلش
است که با کارهایش تا مغز استخوانش را خاکستر کرده بود.
شیرین زندگی آرش و آسمان را نابود کرد .باعث و بانی آتش سوزی سه سال پیش خانهی امیر و سوختن صورت آسمان
هم ،همین شیرین بود.
اما او آن شب قصد کشتن آسمان را داشت و به هدفش نرسید ولی آسمان زجرکش شد و سه سال تمام ،صورت
سوختهای را تحمل کرد که حالش را از خودش به هم زده بود.
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چشمان ُپر از تنفر آرش ،خیره دو تیلهی سبز رنگ مقابلش میماند و در دل برای بار هزارم و شاید هم صد هزارم
میگوید:
« -بدجور ازت متنفرم شیرین مشتاق!»
بحث را عوض میکند و قدمی برای انتقام شعله کشیدهاش ،برمیدارد.
ُ
 راستی ...قلت کو؟شیرین متعجب ،ابرویی باال میاندازد.
ُ
 قل؟آرش به پشتی مبل تکیه میدهد و نفسی ،با حرص آشکار در میانش ،میکشد.
 همون پسره ،سروش!آوردن اسم سروش ،همانند زهرمار درون رگهایش میرود و دستانش را مشت میکند.
 آها! سروش رو میگی؟ چند وقتی میشه که برگشته ایران.خون درون رگهایش قندیل میبندد و رنگ نگاهش عوض میشود .شیرین خونسرد ،لیوان آبمیوه را از روی میز
برمیدارد و جرعهای را از راه گلویش عبور میدهد.
این عکس العمل را از سوی آرش حدس میزد و همین اعصابش را به هم میریخت .آرش تا حاال یک بار هم به خاطر او
چنین حالتی نداشته.
لبخند میزند.
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 چیزی شد عزیزم؟آرش سعی میکند خودش را باز یابد .این چیزی نبود که با شوک حل شود .با خونسردی تصنعی ،رو به شیرین
میگوید:
 چیزی باید بشه؟شیرین که متوجه شده ،آرش در حال حاضر ،درگیر بازگرداندن نقشی است که قبل از شنیدن خبر داشت ،لبخندش
را حفظ و حتی کمی عریضتر میکند.
 یهو شوکه شدی.َ
آرش سعی میکند خونسرد باشد وگرنه مشت گره کردهاش ،مسلما فک شیرین را هدف قرار میداد و او این را
نمیخواست؛ یعنی فعال نمیخواست.
 چیزی نبود.شیرین طرهای از موهایش را پشت گوشش هدایت میکند.
 نظرت چیه ما هم برگردیم؟یک امتیاز برای آرش!
 چرا؟شیرین لیوان را روی میز باز میگرداند.
 گفتم حاال که تصمیم داری آسمان رو فراموش کنی ،شاید بهتر باشه یه دیدار سه نفره داشته باشیم و یه جورهاییعلنیاش کنی.
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آرش بیمعطلی میگوید:
 موافقم.عکس العملش به حرف شیرین ،به حدی زود و سریع بود ،که شیرین را کمی مردد کرد .حرف اکنون آرش ،با واکنش
چند دقیقه پیشش ،زمین تا آسمان تفاوت داشت.
 پس...آرش زهرخندی بر لبانش جای میدهد.
 من برای برگشتن آمادهام.شیرین لبخندی ُپر عمق میزند.
 پس همین فردا ،پس فردا برگردیم؟آرش میگوید:
 هرچی زودتر ،بهتر!آرش بلند میشود و شیرین هم از جایش برمیخیزد.
 چرا بلند شدی؟آرش نگاهش میکند.
 -کار دارم.
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کتش را از روی دستهی مبل برمیدارد و تن میکند .بیتوجه به شیرین ،سمت در خروجی میرود که صدای
پاشنههای کفشی را میشنود و به عقب که میچرخد ،دختری را با چشمان مشکی رنگ میبیند که قدمهایش را
سوی او برمیدارد و او را عجیب ،به یاد آسمان میاندازد.
 سالم.آرش نگاهی گذرا به طناز میاندازد.
 سالم.رو به شیرین ادامه میدهد:
 معرفی نمیکنی؟شیرین لبخندی میزند و دستش را روی بازوی طناز میگذارد.
 خوب شد اومد .طناز رفیق شفیق منه آرش جان که همیشه و همه جا باهام بوده.در دل نجوا میکند:
« -حتی توی تمام کثافت کاریهات؟»
آرش خشک و جدی ،میگوید:
 خوشبختم.طناز هم بیاینکه در آرش به دنبال توجه بگردد ،زمزمه میکند.
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 منم همینطور.آرش به هردوی آنها میگوید:
 خیلی خب! من دیگه باید برم ،فعال!بعد هم از شیرین و طناز گذر میکند و از خانه خارج میشود .باید هرچه سریعتر به ایران باز میگشت تا سروش را
یک بار برای همیشه نابود میکرد .باید آسمان را از شر وجود سروش و شیرین خالص کند.
داستان تازه شروع شده.
آسمان از سرویس بهداشتی بیرون میآید و حوله را به صورتش میکشد .نفس عمیقی میکشد و نگاهش دور تا دور
خانهی امیر و حلما را می َ
کاود و شکستن چیزی را درون سینهاش احساس میکند.
زندگی برادرش به کل از هم پاشیده .با درخواست طالق حلما ،چوب خط مصیبهایشان ُپر شده و دگر جا ندارد.
موبایلش را از روی میز برمیدارد و با وجود سردرد فجیعش ،شماره حلما را میگیرد.
َ
موبایل را به گوشش میچسباند و بعد از بوق دوم ،صدای خسته و بیجان حلما گوشش را ُپر میکند.
 بله؟بغض میکند .صدای حرف زدنهای امیر و پدر حلما را از پشت گوشی میشنود و قلبش درون سینه مچاله میشود.
دلش از بیرحمی پدر حلما ،که حال به خود حلما هم سرایت کرده ،میگیرد .دنیای کوچک و کودکانهشان در آن زمان
هم رنگ و بویی نداشت که حال دلش به دنیای بزرگسالیاش خوش باشد.
 حلما!حلما با شنیدن صدای آسمان ،سکوت میکند .گویی انتظار تماس آسمان را نداشته .صدای امیر از پشت گوشی ،مرکز
توجه آسمان میشود.
 -آقای طاهری! من فقط میخوام دلیلش رو بدونم ،همین!
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پدر حلما میگوید:
 دلیلش رو گفت ...دوستت نداره! چرا نمیفهمی؟گویی صدای شکستن قلب امیر از همان فاصلهی دور و دراز هم به گوشش رسید.
 منطقی نبود.این بار حلما به میان میآید.
 آسمان! کاری داری؟َ
آسمان گوشش را از جانب امیر میکند و حواسش را به حلمایی میدهد که ناالن و خسته ،روی لبهی تختش
مینشیند و منتظر سخنی از جانب آسمان است.
 حلما واقعا میخوای جدا شی؟میخواست؟ قطعا نه!
 شاید!آسمان آرام ولی جدی ،میگوید:
 شاید یعنی چی؟سردرگم و گیج بود .به ستوه آمده از مشکالتش ،همه به ستوه آمدهاند.
 -نمیدونم.
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آسمان بغضش را سخت ،فرو میدهد اما باز هم غده در گلو میشود و راه تنفسش میبندد .دلش از زندگی سیر شده و
حس میکند وسیلهی تمسخر سرنوشتش قرار گرفته که با پوزخند نگاهش میکند و دلش خوش است.
 جداییت از امیر به نظرت اشتباه نیست؟حلما پوزخند میزند .اشتباه؟ اشتبه فقط یک روی این ماجراست .این کار در نظرش حماقت محض است ولی چارهای
ندارد.
 باز هم نمیدونم.آسمان غمگین ،میگوید:
 اون امیری که همیشه میگه خرجش با مادرمون بوده و خودش هیچ کمکی نکرده ،فقط داره دروغ میگه.حلما متعجب میشود و آسمان با بغض و تداعی خاطرات بد گذشتهاش میگوید:
 امیر پا به پای مامانم واسه زندگیمون ،من ،خودش و حتی مامانم جنگید .از همون بچگی! همون موقع که باید توپمیگرفت دستش تا با دوستهاش بره فوتبال ،تی گرفت دستش و کف رستوران رو تمیز کرد .وحشتناک نیست؟
حلما شوکه و محزون ،لب میزند:
 آسمان!بغض آسمان بیصدا میشکند و دلش برای بیکسیها و فریادهای در گلو خفتهی برادرش از جا کنده میشود .امیر از
کودکیاش تنها خاطرهای که به یاد داشت ،تنهایی و بغض و گریههای خاموش بود.
 -امیر به عنوان برادر ،به عنوان پسر یه مادر ،قهرمانه!
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حلما دستش را جلوی دهانش میگیرد تا صدای ترکیدن بغضش را در نطفه خفه کند.
 قهرمانی که هیچوقت نگفت چیها کشیده ،قهرمانی که چشمهای هیچکس ندید چقدر کمک کرد و چقدر سعیکرد تا به جایگاه االنش برسه .قهرمانی که هیچوقت مصیبتهایی که کشیده رو جار نزد.
آسمان بینیاش را باال میکشد .باید زندگی برادرش را سر پا کند .باید!
 من نه ،ولی امیر و مامانم ،مظلوم ترین و قربانی ترین افراد زندگی بی سر و تهمون بودن.حلما با گریه میگوید:
 بسه آسمان ،بسه!آسمان پلک بر هم میگذارد و اشک از چشمانش راه میگیرد .خدایش کدام سو است؟ او را میبیند؟ یا بند و بساطش
را جمع کرده و آسمان خستهاش را رها کرده؟
 روز ختم مامانم رو برات گفته؟صدای حلما میگیرد.
 نه.هنوز هم صدای بحث کردنهای امیر و پدر حلما ،گنگ و کمی نامفهوم ،به گوشش میرسد.
 اون شب و بعد از اون خیانتی که من نه ،ولی امیر شاهدش بود ،مامانم سکته کردچشم میبندد و به همان روز پرت میشود .آخ که روز خاکسپاری ،او و امیر چه زجری کشیدند.
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«الی در را آرام ،کمی باز میکند و امیر را مقابل آقای کریمی میبیند و بینیاش را باال میکشد .خوشی را گویی باد،
هوهو کشان ،از زندگیشان ربوده.
 آقای کریمی! من نمیخوام اون آدم...آقای کریمی تسبیحش را باال میآورد و زیر لب میگوید:
 استغفرالله!امیر دستی میان موهایش میکشد و چشمان سرخش و صدای گرفتهاش ،چنگی به دل آسمان میزند.
 اینجوری که نمیشه پسرم .در و همسایه چرت و پرت زیاد میگن؛ نمیگن این خدا بیامرز ،شوهرش کجاست که بیادالاقل یه فاتحه براش بخونه؟
امیر دستی به صورتش میکشد.
 مردم هرچی میخوان بگن ولی من اون آدم نامرد رو توی مراسم ختم مادرم راه نمیدم.آقای کریمی به ریش سفیدش دست میکشد.
 به هر حال اون آدم پدرته ،نمیشه که...امیر عصبی ،میگوید:
 میشه .من نمیخوام اون برای مادرم فاتحه بخونه؛ همین که دور و بر زندگی من و خواهرم نباشه ،خودش یه دنیامیارزه.
آقای کریمی با لحنی دلسوزانه ،میگوید:
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 مرد جوون! پدرته ،هرچی هم که باشه ،احترامش واجبه.امیر کالفه ،صدایش را باال میبرد.
 اون آدم فقط زیر سایهی پدر بودنش ،برای خودش عزت و احترام خرید .نمک خورد و نمکدون شکست .پدر؟ منپدری ندارم! بودن یا نبودنش ،ارزونی خودش .من فاتحهام نمیخوام برای مادرم بفرسته ،من هیچی ازش نمیخوام.
بغضش میان کالمش میشکند.
 من هیچی از مردی که زندگی بچههاش رو هم داغون میکنه نمیخوام.روی زمین میافتد و آقای کریمی هم مقابلش زانو میزند .آسمان دستش را جلوی دهانش میگیرد تا دستهایش مانع
عبور صدای گریهاش به بیرون و مطلع کردن برادرش شود.
در را آرام میبندد و به روی زمین مینشیند و به آن تکیه میدهد .زانوانش را در آغوش میگیرد .زار میزند و دلش
برای مادرش یک ذره میشود .غم نبود مادر را چگونه هضم کند؟ صدای امیر را از پشت در میشنود که گریهی میانش
هویداست.
 -من هیچی از مردی که مادرم رو فرستاد سینهی قبرستون ،نمیخوام .هیچی!

با دستانش صورتش را میپوشاند و گویی خفه کردن هق هقش فقط کار خداست .تحمل مرگ مادرش ،از توانش خارج
است .نفس عمیقی میکشد و عطر مادرش را در جای -جای خانهشان احساس میکند و گویی این عطر ،نوک تیز
شمشیری میشود که قلبش را زخمیتر میکند.
نفس عمیقی با لرزش در میانش میکشد .دستگیرهی در اتاق باال و پایین میشود و صدای ناالن امیر را میشنود.
 -آسمان! آسمان خوبی؟ در چرا باز نمیشه؟
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آسمان از پشت در بلند میشود و به حدی هول کرده ،که از خاطر میبرد اشکهایش را پاک کند .در را باز میکند و
امیر با صورتی گلگون و چشمانی شبیه به دو گوی آتشین ،وارد اتاق میشود و رو به آسمان میگوید:
 آسمان!َ
چشمهی اشک خواهرش جوشش مییابد و تمام جانش را میجوشاند و ذوب میکند.
 امیر!امیر چانهی لرزانش را جمع و جور میکند.
 جان؟آسمان آغوش برادرش را سرپناهی امن و امان مینگرد و خودش را میان حصار دستان امیر ،محو میسازد و زار
میزند.
 امیر میخوان مامانم رو بذارن زیر خاک؟َ
سیب گلوی امیر سخت ،باال و پایین میشود و قوایی برای نفس کشیدن ،در جانش نمیماند .آسمان را به خود
میفشارد و بغض سنگینش را فرو میدهد .آسمان پیراهنش را چنگ میزند و اشکهایش جامهی شب رنگی که امیر
َ
به تن دارد را تر میکند .امیر با چشمانی ُپر آب ،چانهاش را روی سر آسمان میگذارد و با صدایی که از عمق جانش،
گرفته ،میگوید:
 آره ،ولی مامان اون باالست ،از همونجا حواسش بهمون هست.پلک میزند و اختیار اشکش را از کف میدهد و روی گونهاش میافتد .آسمان میان آغوشش هق -هق میکند و
میلرزد .یاد آن دختر چشم سبز که در خیانت پدرش و سکتهی مادرش شریک بود ،از خاطرش پاک نمیشود و هرچه
با خود فکر میکند ،بدیای از سوی مادرش نمییابد که داریوش را وادار به خیانت کند .آن هم با یک دختر جوان!
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گویی در تمام خانه و روی تمام دیوارها ،چشمان مادرش حک شده و ذره -ذره روح و جانش را میبلعد.
 من مامانم و میخوام امیر!نفس عمیقی ریههایش را ُپر و خالی میکند و دلش را ُپر غصهتر!
 مامان همینجا کنارمونه ،خب؟َ
صدای گریهی آسمان بلند میشود و امیر هم این بار واقعا از آرام کردنش ،باز میماند.
**
صدای صوت قرآن در فضا میپیچد .امیر به درخت پشت سرش تکیه میدهد و به سنگ قبر مقابلش زل میزند.
«طال ملکی»
آه عمیقی میگوید و به اشکهای خشک شده و صورت سرخش محل نمیدهد و در دلش فقط پدرش و آن دختر را
نفرین میکند که اینگونه باعث از دست رفتن عزیزش شده بودند.
آسمان همانند ُمردهها کنار قبر نشسته .چشمانش پف کرده و دست لرزانش ،سنگ قبر را نوازش میکند و آرام،
میگوید:
 مامان!امیر تکیهاش را از درخت میگیرد و آسمان را مینگرد که هنوز هم با صدایی آرام و پایین ،با مادرش سخن میگوید:
 قرار نبود بمونی مامان؟ -خدابیامرزه!
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نگاهش شوکه ،به سمت صدا میچرخد و با تعجب فراوان ،داریوش را میبیند که به سمتش میآید .خشمگین،
دستش را مشت میکند و به سمت داریوش میرود که قبل از رسیدن به او ،آقای کریمی مقابلش سد میسازد.
 زشته پسرم!امیر کالفه و عصبی ،نفسش را فوت میکند و داریوش را نگاه میکند و خطاب به آقای کریمی میگوید:
 از کجا اومده؟آقای کریمی نیم نگاهی گذرا ،سوی داریوش حواله میکند.
 نمیدونم امیرجان! شیطون رو لعنت کن و شر به پا نکن توی مراسم ختم مادرت.امیر میان موهایش پنجه میکشد.
 ال اله اال الله!داریوش مقابل امیر میایستد و دستش را مقابل امیر میگیرد .آسمان مضطرب و گریان ،از جایش بلند میشود و آن
دو را مینگرد .داریوش با همان لبخندش ،رو به امیر میگوید:
 تسلیت میگم جناب آقای مهرپرور.امیر دستش را پس میزند و عصبی میگوید:
 این مسخره بازیها رو جمع کن و از اینجا برو!آقای کریمی ،دستش را روی بازوی امیر میگذارد.
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 آروم باش پسر!داریوش دستش را مشت میکند و پایین میاندازد .خونسرد ،میگوید:
 به رسم ادب اومدم.امیر با تمسخر میخندد.
 ادب؟ تا آبروت رو بیشتر از این نریختی ،بهتره بری .واسه خودت میگم.آسمان به سمتشان میرود و رو به داریوشُ ،پر از کینه نفرت ،میگوید:
 بیپدری تهش نبود دیگه که مادرمون رو هم گرفتی؟داریوش دستش را به طرف صورت آسمان میبرد.
 دخترم...امیر دستش را میاندازد و انگشتش را تهدیدوار ،مقابل او تکان میدهد.
 نه آسمان دخترته ،نه من پسرت! از حاال به بعد ما رو به خیر و تو رو به سالمت! هفت پشت غریبه ،گرفتی؟داریوش نگاهش را بین امیر و آسمان میچرخاند و بعد میگوید:
 میبینیم ته این بازی کی میبره!بعد هم از آنها دور میشود .آقای کریمی ،با سرزنش رو به امیر و آسمان میگوید:
 -مگه من بهتون نگفتم اگه اومد ،باهاش دهن به دهن نذارید .به مراسم ختم مادرتون رحم نمیکنید؟
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آسمان پوزخندی میزند و به تک و توک جمعیتی که در مراسم حضور دارند ،اشاره میکند.
 کدوم مراسم ختم؟ از صدقه سر این آدم ،یه ریزه آبرو برامون نمونده که حداقل چند نفر از اهل محل بخوان بیانبرای مادرمون فاتحه بفرستن.
آقای کریمی دلسوزانه میگوید:
 نمیدونم ،راستش واقعا نمیدونم چی بگم که شاید دردتون رو تسکین بده بچهها! فقط میگم متاسفم.از آنها فاصله میگیرد و دور میشود .بغض آسمان با صدای بلندی میشکند و دستش را مقابل دهانش قرار میدهد.
به امیر نگاه میکند.
 امیر! دلم برای مامان تنگ شده.امیر چشم میبندد و اشکی دوباره ،روی گونهاش راه میگیرد.
 منم همینطور!» توی تمام اون روزهای مزخرفی که داشتم ،فقط دلم به تنها برادرم و تنها پشت و پناهم خوش بود .تنها کسی که تویاون خانواده برام مونده بود و همیشه هوام رو داشت که اون هم دقیقا چند روز قبل از اینکه برم پیش آرش ،بابام ترمز
ماشین خودش که نه ،از یکی قرض گرفته بود رو برید و بعدش هم خبر برام آوردن که ُمرده.
پرده را کنار میزند و به هیاهوی شهر خیره میشود .دلش برای آرش تنگ شده .دلش برای مردی که جانش است
تنگ شده .گلویش میسوزد و گویی اسید و محتوای معدهاش با همکاری هم باال آمدهاند تا حالش را بدتر سازند .با این
حال ،خطاب به حلمای پشت گوشی میگوید:
 حلما امیر نه با دختری دوست بوده ،نه تنبل و خوشگذرون .امیر اولین و آخرین دختری رو که توی قلبش راه دادهخود تویی .باز هم میخوای جدا شی؟
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حلما سرد و یخبندان ،میگوید:
 همه رو میدونم آسمان ولی...پاهای آسمان سست میشوند و دستش را به دیوار میگیرد.
 ولی؟حلما سخت و بینفس میگوید:
 متاسفم ولی ...چارهای ندارم.صدای بوق ممتد گوشی ،تمام دلش را خالی میکند.
امیر وارد اتاق حلما میشود و حلما با دیدنشُ ،پر از ُبهت و حیرت ،گوشی را از ناخودآگاه از دستش به روی تخت ُسر
میدهد .امیر را مینگرد و شیشهی بغض و اشک نگاهش ،در آنی میشکند و رسوا میکند آن چیز را که نباید!
امیر با قدمهای ناتوان جلو میرود وپاهایش ،سنگینی وزنش را به سختی ،جلو میکشند .حلما اشکهای مزاحمش را
پس میزند اما مقاومت و دم نزدن تا کی؟!
امیر مقابل حلما میایستد و حلما با لحن تند و تیزی که جگر هردویشان را ذوب میکند وسخنانی که جان را به لب
میرساند ،میگوید:
 اومدی اینجا چی کار؟سوالش مسخره بود ،نبود؟ امیر برای چه میتوانست آمده باشد؟ البد برای سر زدن به پدرزنی که هرچند نگران
آیندهی دخترش بود ،اما حتی یک بار هم به امیر فرصت ثابت کردن خودش را نداده بود .خندهدار نیست؟
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تمام این لحظهها در نظرش کابوس است .کابوسی هرچند احمقانه ،با چاشنی مضحکی که بدجور ترسناک بودنش را
به رخ میکشید .آری! کابوس مضحکش ،ویرانگری است که در زندگیاش طغیان کرده و هست و نیستش را به باد
داده.
 برای چی میتونم اومده باشم؟دستش را جلو میبرد تا دست حلما را میان پنجههایش اسیر کند که حلما تندخویانه ،عقب میکشد.
 هرچی تا االن بینمون بود رو فراموش کن امیر.امیر دستش را عقب میکشد و نگاهی به حلمای بیرحم مقابلش که شباهتی به قبل ندارد ،میاندازد و نفس عمیقی
میکشد.
 چرا با زندگیمون این کار رو کردی حلما؟حلما روی تخت میافتد .طاقتش طاق شده .از همین میترسد که زبانش بیاراده در دهان بچرخد و طوری همه چیز را
آشکار سازد که بعدا دود این رسوایی ،چشمان خودش را منهدم کند.
 گفتم بهت .چقدر بگم تا باور کنی؟امیر مقابل حلما ،روی دو زانو مینشیند و با همان لحن مردانه و مهربان همیشگی میگوید:
 تو تا ته دنیا هم این رو بگی ،من باور نمیکنم.حلما متحیر ،نگاهش میکند و گویی نگاه امیر ،همانی نیست که باید باشد.میدانید؟ مثل همیشه محکم نیست.
 -راستش رو بگو بهم حلما!
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َ
حلما رو از امیر میگرداند .مگر چقدر دیگر ،توان خودخوری و خودداری داشت؟ او هم باالخره کاسهی صبرش لبریز
میشود و به اینکه نباید خیلی مسائل را عیان سازد ،محلی نمیدهد.
 برو امیر! برای همیشه برو!امیر لب برای سخن باز میکند.
 جوابت رو گرفتی ،حاال برو و دیگه پشت سرت هم نگاه هم نکن.امیر بلند میشود و حلما هم هراسان ،برمیخیزد.
 دنیای من همون پشت سرم جا مونده ،نگاه نکنم؟گویی صدای شکست قلبی از اطراف به گوش میرسد .پدر حلما میگوید:
 تا زنگ نزدم پلیس به جرم مزاحمت ببرتت ،گم شو برو!َ
امیر سرش را سوی حلما میچرخاند.
 حلما خوب فکر کن و بعد بهم زنگ بزن بگو چی شده .باشه؟پدر حلما خشمگین ،به تن هردویشان تازیانه میزند.
 برو بیرون پسر! مگه با تو نیستم؟امیر نیشخندی میزند سمت در میرود .کنار پدر حلما میایستد و قبل رفتن ،میگوید:
 -یادتون باشه ماه نمیتونه تا قیام قیامت پشت ابر قایم بشه آقای طاهری!
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بعد هم از کنارش میگذرد .صدای کوفته شدن در خانه ،حلما را آگاه میسازد که گویی امیر واقعا رفت!
پدرش عصبی ،میگوید:
 حرفهام یادت نره حلما!مادر حلما وحشتزده میگوید:
 چه حرفهایی عماد؟عماد خشن ،میگوید:
 به تو مربوط نیست.به حلما مینگرد.
 به فکر جون آقای دکترت باش دخترم!«دخترم» را با تشدید میگوید و در اتاق را محکم ،میکوبد .بغض حلما بدتر از قبل میشکند و دستش را روی دهانش
میگذارد .تاب نمیآورد و با گریه ،داد میزند:
 لعنت به همهتون!وسایل روی میز اتاقش را به هم میریزد و روی زمین پرتاب میکند .روی صندلی پشت میز مینشیند و سرش را میان
دستانش حبس میکند .بدون امیر چه میکرد؟ اصال میتوانست دوام بیاورد؟ تقدیرشان چه بود؟
صدای زنگ موبایلش با آهنگی که به تنهایی و غصهاش دامن میزند ،بلند میشود .نایی برای جواب دادن ندارد و
فقط صدای آهنگ گریهاش را تشدید میکند:
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«چه بیرحمانه کشتی دل من را نشاندی لیلی بر گل...
من آن لحظه نفهمیدم چه داغی مانده بر دل ،مانده بر دل...
صدایت میکنم اما جوابی پس نیامد تا بدانم...
تو هستی و به هستیات قسم بیتو دگر نمیتوانم...
من امشب پیله در پروانهام...
عاشقی دیوانهام...
در انتظارم تا بیایی...
چرا باران که میبارد...
هنوز عطر تورا دارد...
بگو بی من کجایی تو کجایی»...

آسمان گوشی را پایین میآورد و کالفه و با استرس ،گوشی را کف دستش میکوبد و مدام نفس عمیق میکشد .از
شدت استرس حس میکند تپش قلب گرفته و ریههایش هم مسیر عبور و مرور هوا را درونش مسدود کردهاند.
دستش را به سرش میگیرد و آرام ماساژ میدهد و با خودش زمزمه میکند:
 -آروم باش آسمان! آروم ،آروم ،آروم!
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اما مگر قلبش معنی آرام و قرار را میفهمید؟ یک روز را نمیتواند بدون استرس و اضطراب به شب برساند ،مدام
ترس! ترس چه؟ ترس از دست دادن عزیزانش ،ترس از نیامدن آرامش ،ترس از...
باز هم بگویم؟ خیلی چیزها مانده ،این زندگی ُپر تنش ،آنی نیست که در رویاهایش یاد میکرد و آرزویش را داشت!
اما ...اما آرش قول داده بود ،به او قول داده بود که آرامش از دست رفتهاش را باز میگرداند و دیگر اجازه نمیدهد
بیشتر از این به آسمان خدشهای وارد شود.
اما متاسفانه ،حال ،نبود خود آرش ،خط زخمی است که بر تن آسمان کشیده میشود و خب مسلما هر زخمی درد
دارد ،ندارد؟ چرا ،بدجور هم درد دارد و آزار میدهد .میخواهد از حال امیر باخبر شود ،اما هرچه شمارهاش را
میگیرد ،تنها جوابی که حوالهاش میشود ،همان صدای روی اعصابی است که میگوید:
«دستگاه مشترک مورد نظر ،خاموش میباشد»
پوفی میکند که صدای در زدنهای متعدد ،گوشش را ُپر میکند .آب دهانش را فرو میدهد و سمت در میرود .در را
باز میکند و دیدن سروش ،خون را در رگهایش تبدیل به قندیل میکند .دیگر برای چه آمده بود؟ مگر دفعه قبل و
چاقویی که زد ،کافی نبود؟
 آسمان!آسمان نفس -نفس میزند وبه نگهبانی که کنار سروش ایستاده بود ،مینگرد.
 آقا رحیم! ممکنه ایشون رو بیرون کنید؟سروش متعجب ،آسمان را نگاه میکند و نگهبان ،دستش را روی کمر سروش میگذارد و دست دیگرش را سوی پله
هدف میگیرد و تشر میزند.
 بیا برو برادر من ،شر به پا نکن! من که گفتم نباید بیای.سروش بیتوجه به نگهبان ،رو به آسمان میگوید:

256

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 باهات حرف دارم.آسمان ترسیده ،سری به طرفین تکان میدهد.
 ولی من حرفی با تو ندارم.نگهبان عصبی میگوید:
 مرد ناحسابی ،بیا برو دیگه!سروش با خشم ،به نگهبان میگوید:
 تو برو ،من دارم میگم باهاش حرف دارم.نگهبان رو به آسمان میگوید:
 خانم! زنگ بزنم پلیس بیاد؟ُ
آسمان میخواهد سر تکان دهد که سروش خشمگین ،در را هل میدهد و آن را باز میکند و آسمان که شوکه شده،
جیغی میزند و قبل از اینکه نگهبان واکنشی نشان ،سروش وارد خانه میشود و در را میبندد و قفل میکند و کلید
را درون جیبش قرار میدهد .آسمان وحشت زده ،عقب میرود و با بغض میگوید:
 چی دیگه از جونم میخوای؟نگهبان چندین بار ،به در میکوبد.
 -خانم! خانم مشتاق خوبید؟ االن زنگ میزنم صد و ده بیاد!
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سروش رو به آسمان میگوید:
 بهش بگو صد و ده نمیخواد ،کاریت ندارم.لبهای آسمان میلرزند.
 دروغ میگی!سروش کالفه ،به در نگاه میکند و بعد به آسمان!
 به روح مادرم قسم که دروغ نمیگم آسمان؛ بگو بره ،فقط میخوام باهات حرف بزنم.قلب آسمان تیر میکشد ،اما بیتوجه ،صدای لرزان و کم جانش را کمی باال میبرد تا حداقل به درجه شنیده شدن،
برساند.
 نیازی نیست آقا رحیم! ح ...حل میشه.رحیم که صدایش را میشنود ،میگوید:
 خانم مشتاق خوبید؟ دارم زنگ میزنم به پلیس!آسمان تند میگوید:
 الزم نیست ،آقا رحیم حلش میکنیم.رحیم با شک ،میپرسد:
 -مطمئنید؟!

258

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

آسمان بغضش را قورت میدهد.
 بله ،نگران نباشید!صدای پاهای رحیم و همزمان صدای خود رحیم را هم میشنود.
 پس اگه مشکلی پیش اومد حتما خبرم کنید.آسمان نگاهی گذرا ،به سروش میاندازد و خطاب به رحیم میگوید:
 چشم.رحیم که دور میشود ،صدای پاهایش از پشت در به گوش میرسد .آسمان نگاهش را سوی سروش ،میغلتاند و بدون
هیچ حسی ،حتی تنفر ،میگوید:
 چی میخوای بگی؟سروش لب میگشاید:
 آسمان من...چانهی آسمان از زور بغض میلرزد و میان حرفش میآید:
 به زنی که کل دنیاش رو نابود کردی ،چی میخوای بگی؟بغضش میشنکد و گریه ،امانش را می ُب َرد .دیدن سروش ،مگر خاطره خوش را هم برایش تداعی میکرد؟ نه! دیدن
سروش تنها روزی را یادش میآورد که تا زمانی که عزرائیل را به چشم میدید ،از او کتک خورد.
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تنها روزی به خاطرش باز میگرداند که با ماشین به او زدند و فرار کردند ،روزی را یادش میآورد که سروش از نبود آرش
سوءاستفاده کرد و پا به خانهشان گذاشت و باز هم او را کتک زد و ته داستان را هم با چاقو زدن به آسمان ،پایان داد.
هیچ کدام خاطرات خوشی نبودند ،بودند؟ هیچ کدام یادگاریهای قشنگی نداشتند ،داشتند؟
 چی میخوای بگی به زنی که هیچی ازش نذاشتی؟با اشک ،روی زمین میافتد .گویی تمام قلبش را از جا کندهاند که حس میکند درون سینهاش خالیست .سروش هم
چشمانش برق میزند .چه کرده بود با زندگی یک دختر؟
گویی گاهی ،جنون آنی به او دست میداد و باید بهانههایش را به گونهای ،سر آسمان بخت برگشته خالی میکرد.
 آسمان یه لحظه گوش کن بهم! به خدا قصدم از اومدن به اینجا فقط حرف زدن باهات بود ،فقط حرف زدن درموردیه چیزهایی که ...که...
آسمان سرش را باال میگیرد و با گریه ،داد میزند:
 حرف زدنمون ،عمر سوختهی من رو جبران میکنه؟«آسمان»
نگاهی بهش میاندازم و ته دلم ،تنها حسی که نسبت به این آدم روبهروم چشمک میزنه ،نفرتیه که شعلهاش حتی
دامن خودم رو هم گرفتار کرده .از حس نفرت متنفرم! نفرت ،حسی که حتی پاک هم بشه تا آخر عمر ،نمیتونی
فراموشش کنی.
یه زخم ،یه درد تا ابد و دهر از یادت نمیره اما مشکل من یک یا دوتا زخم نیست ،چون زخمهام خیلی بیشتره و
هیچوقت سوزششون خوب نمیشه .من تموم این مدت سوختمُ ،مردم ،جون دادم توی این زندگی نکبتی و نفهمیدن
که تیشه به دست ،ریشهی زندگیم رو از جا کندن و من دم نزدم.
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چرا دم نزدم؟ به خاطر آرش! به خاطر امیر! به خاطر تنها بازماندههای این زندگی کوفتی و مزخرفم .به خاطر آرشی که
دیگه هیچی ازش نمونده .آرش من نابود شده ،همهاش هم به خاطر من! منی که خداشاهده دیگه هیچی ازم نمونده،
دیگه جونی ندارم که بگذرونم این زندگی مزخرف رو ،ولی انگار هیچ جوره قصد نداره کوتاه بیاد و بفهمه من دیگه
مرزی تا نابودی ندارم .یه ُمردهام که دارم ادای زنده بودن درمیارم تا به خودم بقبولونم هنوز هیچی تموم نشده.
ولی دروغ بود ،مزخرف محض بود! همه چی تموم شده ،از زندگی من فقط سیاهی باقی مونده و سفیدیهاش رو با
خودش شسته و برده.
 آسمان! میذاری منم حرف بزنم؟بذارم حرف بزنه که چی بگه؟ توجیه کنه؟ اصال مگه توجیهی هم داره؟ کدوم توجیهی زندگی رفتهی من رو
برمیگردونه؟
تا بود از بابام کشیدم و کسی بود که انسانیت و پدر بودن رو به کل زیر سوال برد و اصال براش مهم نبود و هیچوقت با
خودش نگفت آیندهی دختر بدبختش یا پسر بیچارهاش چی میشه؛ هیچوقت نپرسید از خودش که این کارها رو
میکنم ،مگه میشه ازم متنفر نشن؟
منم یه دختر بودم! مگه زندگی هر دختری پدرش نیست؟ مگه پشتوانه و تکیه گاه یه دختر ،باباش نیست؟ پدر ،مگه
اولین عشق یه دختر نیست؟ دوستش داشتم ،با وجود همه بد بودنهاش ،اذیت کردنهاش ،دعواهاش و خیلی
چیزهای دیگه؛ اما وقتی مادرم رو ازم گرفت ،تنها چیزی که از خدا میخواستم نبودش بود .درد خیلی بدی بود برای
من! منی که پدرم رو اون موقع توی ذهنم کشتم.
وقتی هم که بعد از مرگ مامانم از خونهاش بیرون زدیم ،باز هم برمون گردوند .با تهدید و دقیقا همون جوری که مامانم
رو توی اون خونه نگه داشت تا زجرش بده.
این چرخ گردون بدبختی من گذشت تا وقتی که از عالقهی سروش به خودم مطلع شدم و این دقیقا برمیگشت به
همون موقعی که به همه ،حتی به خودم هم فهموندم که عاشق آرشم!
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ُ
اما سروش گند زد به عشق! کاری کرد از زندگی بیزار بشم .عشق آدم رو میکشه ،خودخواهی ،به ُمردهاش هم رحم
نمیکنه! اگه این عشقه ،من حالم از همچین عشقی به هم میخوره .عشق یعنی آرامشت ،بند خندههای اونی که
دوستش داری باشه ،ولی من از وقتی که یادم میاد ،نافم رو با گریه بریده بودن که خنده برام مثل رویا شده.
ببخشمش؟ خیلی این سوال رو از خودم پرسیدم و فقط یه جواب نصیبم شد .من نمیتونم ببخشمش! چرا؟ آرش،
همون آرشی که غرورش رو با هیچی معاوضه نمیکرد ،شب قبل از پروازش ازم عذرخواهی کرد ،با همهی غرورش ها!
وقتی میگم مرد من ،یعنی آرش! کسی که به خاطر من ،پا گذاشت روی غرورش و تا جایی که میشد لهش کرد .آرش
اون شب بابت کارهای کرده و نکردهاش ،از من معذرت خواهی کرد.
و سروش چی؟ یه آدمی که خودش رو تا خرخره ،محق میدونست و میگفت خواسته انتقام بگیره .خنده دار نیست؟
انتقام چی؟ کشک چی؟ انتقام جواب منفی رو ازم بگیره؟ زیادی مسخرهست.
 اومدی باز هم بزنی و در بری؟شوکه ،نگاهم میکنه .دروغ گفتم؟ چیز عجیبی گفتم؟ مگه غیر اینه؟ اینطور نیست .همه چی یه کابوسه که با
چشمهای باز میبینم .اما دیگه سر شدم ،دیگه پوستم کلفت شده ،دیگه حتی این قلب ضعیفم هم برام مهم نیست.
 آسمان اومدم بگم من...مکثی میکنه .چی توی سرشه؟
 اومدم بگم این چند روز خیلی با خودم کلنجار رفتم.حتی تیری که قلبم میکشه هم برام مهم نیست .فقط میخوام بره.
 از اینجا برو بیرون!انگار کر میشه؛ نمیشنوه!
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 بخشیدن سخته؟سخت؟ غیر ممکنه! بخشش من مثل اینه که تصور کنی یه درخت ،میتونه پرواز کنه ،همین قدر غیرممکن و دور از
واقعیت!
 کار من از بخشیدن گذشته ،برو تا الاقل فراموش کنم.نگاهم به یکی از بستههای قرصهام روی میز میافته .بهش اشاره میکنم و خطاب به سروش میگم:
 اون قرص رو میبینی؟نگاهش به همون سمت میچرخه و من با تمام دردی ک توی سینمه و قلبی که حس میکنم چیزی تا از دست دادنش
نمونده ،میگم:
 همون قرص ،تنها شانس من برای زنده موندنه.چرا چشمهاش غمگین میشه؟ مگه همین رو نمیخواست؟ شاید هم ناراحت شده که بالی بدتری رو میتونسته سرم
بیاره و نیاورده .بدتر از این هم مگه داریم؟
یه قطره اشک که تموم قلبم رو ،روحم رو ،جونم رو درونش حمل میکنه ،از چشمم میچکه و من میمونم و گناه
نکردهای که تاوانش بدجور من رو سوزوند .گاهی حتی از عشق هم بدم میاد ولی فکر آرش ،منصرفم میکنه .من بدون
آرش پوچم!
 خیلی بد کردم.نگاهش میکنم .اینجاست که مرگ و زندگی با هم تلفیق میشن و میفرستنت توی یه دنیای دیگه که خواب و رویا
بودنش معلوم نیست.
 -نمیشه زمان رو برگردوند عقب؟
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نیشخند میزنم.
 زمان برگرده عقب ،وجدانت بیدار میشه؟خودش هم میدونه که نمیشه.
 نه.زمان فقط باعث میشه به وجود دردهات عادت کنی ،همین!
 برو ،تنها کاری که میتونم برات انجام بدم ،فراموش کردنته جناب شمس!نگاهم میکنه و چشمهاش هیچی رو بهم منتقل نمیکنه .مثل دوتا شیشه ،خالی خالی!
 همهاش کار شیرین بود.فقط نگاهش میکنم.
 همون روزی که با دست شکستهات از خونهام رفتی ،شیرین اومد پیشم .میخواستم بکشم کنار ولی ...انقدر ازانتقام توی گوشم خوند که...
هیستریک میخندم .این کلکها دیگه قدیمی شده.
 بیخیال! فقط برو...دستم رو سمت در میگیرم و از درد قلبم ،پلکهام رو ،روی هم فشار میدم .لعنتی!
 -میخوای ببخشمت ،فقط برو و دیگه برنگرد!
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 آسمان!با درد ،لب میزنم:
 برو! یه بار برای همیشه بهم ثابت کن که واقعا دوستم داشتی.چشمهام رو باز میکنم .هیچی نمیگه ،هیچی! دستی به گردنش میکشه و سمت در میره .قبل رفتنش ،برمیگرده و
خیرهی چشمهام میگه:
 خیلی بد کردم ولی ...تونستی ببخش!نمیتونم! یه جوریه که بخوام هم نمیشه .چیزی نمیگم و اون در رو باز میکنه و بیرون میره .دستم رو ،روی قلبم
میذارم و مشت میکنم .دردش خیلی زیاده .نفس عمیقی میکشم تا آروم شم .سمت پنجره میرم و بازش میکنم تا یه
کم هوا بخورم.
پایین رو که نگاه میکنم ،دستهام روی شیشه خشک میشن .دقیقتر نگاه میکنم و فقط میفهمم که خودشه!
**
 نمیخوام آرش! حال من دیگه با دارو و دکتر خوب نمیشه ،دارو و دکتر نمیتونه من رو برگردونه به اون آسمانی کهاول بودم.
یک ،دو ،سه...
بمب زندگی من ترکید .حتی دیگه نمیتونم مقابل آرش هم خودم رو کنترل کنم تا بهش ضربه نزنم .خاطره ،خاطره،
خاطره!
حس میکنم لب مرداب زندگی میکنم .هیچی درست نمیشه ،حال من خوب نمیشه ،بیمارستان و دکتر چی رو
میخوان درمان کنن؟ به چی امید دارن که خودم ندارم؟ زندگی من داره گلوم رو میسوزونه و فقط حالم بده ،حالم
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خرابه! انقدر دلم شکسته که میخوام زندگیم رو مثل همین آینه بشکنم و یه جا به این آسمان بدبخت و فلک زدهای
که ازم درست شده ،خاتمه بدم.
 آسمان! گفتم همه چی درست میشه ،نگفتم؟گفت ،ولی من دیگه خودم رو هم باور ندارم ،وای به آرش!
 هیچی درست نمیشه آرش ،هیچی! بیست و شیش سال تباهی زندگی من با هیچی برنمیگرده.خدا! مگه من بندهات نیستم؟ کجایی تا من رو ببینی؟ یه آسمان رو آفریدی و بعد به حال خودش گذاشتی تا این
دنیای بیرحمت هر بالیی دلش میخواد سرش بیاره؟
از همه اینها بدتر ،دیدن شکستن آرشی هست که تا اینجا پا به پام اومد و به خاطرم حتی با زندگی و عمر خودش هم
جنگید ولی من انقدر ُپر شدم که دیگه تحمل ندارم توی خودم بریزم و بگم میگذره!
 آسمان!بغضم همزمان با رعد و برق توی دل آسمون شب میشکنه و این زندگی نکبتی من رو انگار نفرین میکنه .خسته
شدم ،به خدا خسته شدم!
نگاهی به آینهی ترک برداشتهی روی دیوار میاندازم و سعی میکنم خودم رو بین اون ترکها ،یه جایی پیدا کنم.
خودم رو میبینم اما یه چهرهی قدیمی! همونی که با گریه هم میخندید و قبول داشت همه چی به مرور زمان میتونه
حل شه.
صدای خندههام توی سرم انعکاس پیدا میکنن و من میمونم با یه فکر مریض و داغون ،یه روح زخمی و قلب از دست
رفته که حاال حتی از تپشش بیزارم.
بدبختی همون جایی میشه که انقدر خسته میشی که حتی قدرت مقابله با باد رو نداری که تکونت نده و هی به اینور
و اونور پرتت نکنه.

266

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

مثل تیغهی شمشیر میشه دیدن نگاه خندونم میون خط خطیهای آینهای که مقابلمه و نمیخوام که باشه تا هی بهم
یادآوری کنه که هیچی از اون آدم سابق نمونده .اون آدم ،حاال فقط غرق شده توی چندتا خاطرهست و بس!
داد میزنم و گلوی بخت برگشتهام بدجور میسوزه:
 آرش دیگه جونی برای ادامه دادن ندارم! اگه این قلب نمیخواد بزنه ،خب به جهنم! نمیخوام صد سال سیاه بزنه.ُ
ناباور نگاهم میکنه و این میون جفتمون با حس بدی شبیه به مرگ ،میشکنیم و تیکههای خرد شدهمون ،دست و
پای خودمون رو زخمی میکنه.
یه وقتهای کم میاری ،می ُبری ،زده میشی از همه جا و همه چیز و حتی ...حتی...
حتی همه کس!
حتی اونی که برات حکم جون رو داره و نباشه ،نیستی .حتی جلوی اون هم نمیتونی خودت رو نگه داری تا بیشتر از
این رسوا نشی .فقط نگاهم میکنه .هیچی نمیگه ،داد نمیزنه ،دعوام نمیکنه و بگه من با جونت شوخی ندارم ،حتی
عصبی هم نیست ،فقط نگاهم میکنه؛ سکوت! تنها چیزیه که نصیبم میکنه.
 چه بالیی سرت آوردن آسمان؟انقدر غمگین به زبون میاره که دلم میگیره برای مردی که محکم بود ،کوه بود ،بید نبود که با باد بلرزه اما حاال
واحدترین چیزی که ازش میبینم یه تلخی توی چشمها و غصه روی زبونشه که قدرت جنگیدن رو ازش گرفته.
 آسمان خیلی وقته ُمرده آرش!گاهی حس میکنم مثل روح سرگردان شدم .من جسمی برام نمونده ،جسمم خیلی وقته پر کشیده؛ خیلی وقته!
 -آسمان یه کم دیگه تحمل کن تا تموم شه.
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قیمت تموم شدن این مشکالت ،همه جوونی من بود ولی بخش خنده دار و سکانس مهمش اینجاست که مشکالت،
حاال هم که چیزی ازم نمونده ،دست بردار نیستن.
 تحملم تموم شده.مشکوک میشه.
 منظورت چیه؟باالخره آسمان هم باید یه جا تموم شه تا همه بدبختیها گورشون رو گم کنن و برن یا نه؟ حداقلش زندگی امیر و آرش
رو نجات میدم تا از شر من خالص شن و بتونن با آرامش زندگی کنن.
رعد و برق دیگهای میزنه و تاریکی خونه رو ثانیهای روشن میکنه و خیره میشم توی مردمکهای قهوهای رنگ
چشمهاش که همه هست و نیست من هستن .همهی همهاش!
 میبخشید آرش ولی...متعجب نگاهم میکنه و تلخ ،ادامه میدم:
 خداحافظ.شال و پالتوم رو که روی تخت گذاشته بودم ،برمیدارم و بیتوجه بهش ،سریع پالتوم رو ،روی خودم میاندازم و شالم
رو ،روی سرم! کنارش میزنم و صداش رو پشت سرم میشنوم:
 آسمان وایسا! کجا میری؟تند از خونه بیرون میزنم و اصال بارونی که میباره برام مهم نیست .سر تا پام خیس میشه ولی مهم نیست ،دیگه از
حاال به بعد هیچی مهم نیست!
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پالتوم رو میپوشم و تند -تند راه میرم .صداش رو میشنوم:
 آسمان!رعد و برق میزنه .هوا به حدی سرده که نفس کشیدنهام مثل بخار ،از بینی و دهنم بیرون میان و من میدوم تا بهم
نرسه و پشیمونم کنه؛ نمیخوام راهم برگشت داشته باشه.
صدای بارون ،صدای پاهای من و دویدنهام زیر بارون و صداهایی که وقتی پام توی جاهایی که آب جمع شده میره و
صداهای پاهای آرش ،شکننده سکوته اینجاست .حتی اگه بعد از این راه بمیرم هم برام مهم نیست.
نفسم کم -کم میگیره .سخت نفس میکشم .وقتشه نه؟ دیگه آخرشه نه؟ دارم تموم میشه ،نه؟
دستم رو ،روی قلبم میذارم و ماساژ میدم .لبخندی میزنم و سرعتم یه کم کمتر میشه .آب دهنم رو سخت قورت
میدم؛ تموم شد آسمان! خب؟ حاال آروم بخواب!
هنوز هم صداش رو میشنوم که توی این بارون ،یه ساز جدید و قشنگ میشه که توی گوشم نواخته میشه:
 آسمان وایسا!وایسادن من غیر ممکنه! حداقل االن غیر ممکنه!

«راوی»
**
 آقای مشتاق ،آقای مهرپرور! من چقدر بهتون گفتم استرس براش سمه؟ نه فقط استرس ،هیجان ،شوک ،فشارعصبی ...نگفتم مراقبش باشید؟
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آرش و امیر ،هردو سر به زیر افکندهاند و هیچ نمیگویند .لحن تندخویانه دکتر را به جان میخرند و ندایی در کنج
دلهایشان ،زمزمه میکند:
« -داره راست میگه!»
امیر باالخره روزهی سکوتش را میشکند و سر پایین افتادهاش را به باال سوق میدهد و نگاهی به دکتر که با آن عینک
ته استکانی روی چشمانش ،با سرزنش ،به آنها مینگرد و در این میان ،آرش لب از لب باز نمیکند تا حرفی بزند؛ انگار
زبانش گرفته و قدرت تکلمش را از دست داده.
چه به سرشان آمده بود؟ چرا زندگی روی خوشش را به آنها نشان نمیداد؟ کدام گناهش اینقدر سنگین بود که
تاوانش این باشد؟ چه کرده بود که مستحق این مجازات و شکنجه باشد؟
 دلش گرفته بود ،گریه کرد ،یهو هرچی سرش اومده یادش اومد و...مکث میکند و نفسی آه مانند میکشد.
 فشار عصبی بهش وارد شد که اینطوری شد.دکتر عینکش را درمیآورد و نگاهی به امیر و آرش میاندازد .آرش هنوز هم ساکت و صامت نشسته و گویی سخنی
برای به زبان آوردن ندارد و دهانش را با قفلی آهنین ،قفل کردهاند و مجاز به حرف زدن نیست.
 در هر صورت ...این یه بار به خیر گذشت ،ولی من نمیتونم برای دفعات بعدی تضمینی کنم که مشکلی پیش نیاد.بعد هم از اتاق بیرون میرود .امیر ماتم زده ،آرش را مینگرد و هرچند سخت ،لب میگشاید:
 آرش چی شده بود واقعا؟آرش به صورتش دست میکشد .چرا به این روز افتادهاند؟
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 آرش محض رضای خدا یه چیزی بگو!آرش باالخره سر بلند میکند و به امیر نگاه میکند؛ دو مرد ،حال به هرچیزی شباهت داشتند به جز مرد!
 مشکالت همیشگی!نفس عمیقی میکشد و از روی صندلی بلند میشود؛ امیر هم به تابعیت از او ،بلند میشود و پشت سرش میایستد.
ُ
 میخوای بعد عملش بری دبی؟آرش نیشخندی میزند .اگر تا االن ذرهای برای رفتن شک داشت ،اکنون دیگر محال است که کوتاه بیاید و آن دو نفر
را بیخیال شود .باالخره هر گناهی تاوانی دارد و هر خوبی ،پاداشی؛ پس گناهان آنها هم بی جزا نمیماند.
 راه رفته رو نمیشه برگشت!«زمان حال»
پلهها را تند -تند و نفسگیر ،پایین میرود و یقین دارد که بیشک ،امروز ردی از سروش روی زمین نمیماند؛ چون این
بار خشم آرش به طرز فجیعی وحشتناک است و دامان شیرین و سروش را با هم و یکجا ،به آتش میکشد.
باالخره به آخر راه میرسد و از خانه خارج میشود .همین که ماشین آرش را میبیند ،ترسیده ،لب میزند:
 خدایا خودت کمک کن!هرچه کند و کاو میکند ،آرش و سروش را نمییابد .این بار صدایی را از کنارش میشنود و سرش با ترس ،به همان سو
میچرخد و آرش را میبیند که یقهی سروش را گرفته و او را به در شاگرد ماشین میکوبد؛ صدا میزند و به همان
سمت پا تند میکند.
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 آرش!نگاه آرش سمت آسمان باز میگردد و همان دم ،سروش مشت گره کردهاش را محکم ،روی صورت آرش فرود میآورد و
او را نقش بر زمین میکند و فرار را بر قرار ترجیح میدهد .آرش دستش را روی صورتش میگذارد و آسمان به سمتش
میدود و کنارش مینشیند و صورتش را وارسی میکند.
 آرش! آرش خوبی؟ نگاهم کن آرش! خوبی؟آرش با درد ،سر تکان میدهد و آسمان نگاهی به خیابان شلوغ میاندازد و سروش را مییابد که با عجله ،سوار
ماشینی میشود .خوب که به ماشین و پالک آن دقت میکند ،ترس در جانش رخنه میکند و لبان خشکیدهاش به
سختی ،از هم باز میشوند.
 امیر!آرش با شنیدن نام امیر ،سرش سمت نگاه آسمان سوق میدهد و او هم با فهمیدن ماجرا ،به ضرب ،از روی زمین بلند
میشود و عصبی میگوید:
 احمق کله شق!سریع ،سمت ماشینش میرود و پشت فرمان ،جا خوش میکند .آسمان هم روی صندلی شاگرد مینشیند که آرش
شماتت بار ،رو به او میگوید:
 تو برای چی اومدی آسمان؟ برگرد خونه!آسمان با گریه نگاهی به ماشین امیر که کم -کم از آنها دور میشود ،میاندازد و رو به آرش میگوید:
 آرش توروخدا! نمیتونم یه جا بشینم و به این فکر کنم که تو و امیر چه بالیی سرتون میاد.آرش پوفی میکند و ضربه محکمی با کف دستش ،روی فرمان میکوبد و عصبانی ،داد میزند:
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 لعنتی!ماشین را روشن میکند و دیگر مجال فکر کردن را به خودش نمیدهد و با اینکه فاصله امیر و سروش با آنها کمی
زیاد شده ،اما ردش را میگیرد و پشت سرش حرکت میکند.
سروش همین که روی صندلی شاگرد مینشیند ،در حالی که نگاهش مدام ،حوالی پشت سرش در گردش است،
خطاب به راننده میگوید:
 آقا لطفا هرچقدر که میتونی سریع برو!با قفل شدن درها ،نگاهی به راننده میاندازد و با پی بردن به هویت او ،لب میزند:
 ت ...تو...امیر پوزخندی بر لب مینشاند و نگاهش را از روبهرو میگیرد و به سروش که نفس -نفس زنان ،او را مینگرد ،نگاه
میکند و همزمان دنده را عوض میکند و به سروش میگوید:
 گفته بودم یه روز تقاص پس میدی!امیر حرکت را از سر میگیرد و سروش دستگیره در را بیامان ،تکان میدهد تا بلکه بتوانه از چاهی که توسط امیر به
وجود آمده ،خالصی یابد .امیر همانطور که محو جلو و حرکت ماشین است ،میگوید:
 زور بیخود نزن! این در تا من نخوام ،باز نمیشه.سروش عصبی ،میگوید:
 -مثال میخوای انتقام بگیری؟ اصال جنمش رو داری آقای دکتر؟
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امیر نگاه گذرایی حوالهاش میکند و در همان حال ،فرمان را به راست میچرخاند و خطاب به سروش میگوید:
 حاال میبینیم که دارم یا ندارم ،پس تا اون موقع دهنت رو ببند و بیشتر از این روی اعصابم خط ننداز!سروش پوزخندی میزند.
 من ته راه انتقام باختم ،تو چرا انتخابش کردی؟امیر تک خندهای میکند.
 میدونی فرق بین من و تو چیه؟ تو از آدم اشتباه انتقام گرفتی و من...به سروش نگاهی میاندازد و این بار تلخ و عصبی ،میگوید:
 از آدم درستش!آرش پایش را روی پدال گاز میفشارد و آسمان ،میگوید:
 کی اومدی؟ چطوری فهمیدی خونهی امیرم؟آرش همزمان که نگاهی را به جلو سپرده تا امیر را گم نکند و امروز ،برای همیشه به نام سروش و شیرین خاتمه بدهد،
میگوید:
 اومدم خونه و نبودی ،حدس اینکه کجا باشی سخت نبود.آسمان غم زده ،سرش را به صندلی تکیه میدهد و درد قلبش را بیمحل میکند .به راستی که پایان مشکالتشان
کجاست؟ چرا نمیتوانند همانند یک زوج عادی ،به زندگیشان ادامه دهند و لبخند زنان و بیاغراق ،بگویند که
خوشبخت هستند؟ دنیا محل عجیبیست که نه خوبیهایش عیان است و نه بدیهایش و اصال معلوم نیست چه
خوابی برای انسان دیده و تقدیرش را چگونه نوشته.
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 آرش چرا دیگه تموم نمیشه؟لحن آرش هم دیگر محکم نیست؛ همه به ستوه آمدهاند و برای مشکالت دیگر تاب و توانی ندارند تا مقابله کنند.
َّ
ُم َسلم است که باالخره یک جایی ،همه کم میآورند و دیگر دستور عقب نشینی میدهند؛ اما شاید این بار فرق دارد،
شاید...
 میدونی میخوام امروز همه چی رو تموم کنم؟آسمان با وحشت ،تند ،سمت آرش برمیگردد و میگوید:
 یعنی چی؟آرش دستش را روی فرمان مشت میکند و به حرکت ادامه میدهد.
 یعنی اینکه امروز همه چی رو تموم شده بدون.آسمان نگاهی به جلو و بعد به آرش میاندازد.
 برای تو و امیر که مشکلی پیش نمیاد آرش؟آرش چشم میبندد.
 نه.نه؟ مطمئن بود که هیچ نمیشود؟ اصال امروز زنده میماندند؟ وقتی قرار است انتقام بگیرند ،زنده ماندنشان
تضمینی داشت؟ یقینا نه!
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باالخره در مخروبهای همان اطراف ،امیر ترمز میکند و آرش هم با فاصله از او ،ترمز میکند .امیر از ماشین پیاده
میشود؛ اسمان دستش را روی دستگیرهی ماشین میگذارد که آرش هم دستش را روی دست آسمان قرار میدهد و
نگاه هردویشان ،به هم گره میخورد و آرش میگوید:
 تو بمون!آسمان میگوید:
 ولی آرش...آرش نگاهی به امیر که سروش را از ماشین پیاده میکند ،میاندازد و همزمان که در سمت خودش را باز میکند،
خطاب به آسمان میگوید:
 تو همین جا میمونی آسمان ،خب؟ هر اتفاقی که بیوفته ،از ماشین پیاده نمیشی ،باشه؟آسمان ملتمس ،آرش را نگاه میکند.
 آرش به خدا اینجا دق میکنم.آرش میگوید:
 میمونی آسمان!از ماشین پیاده میشود و آسمان با یک دنیا استرس و فکر و خیال در ذهنش ،تنها میماند و دستش را روی صورتش
میگذارد و بیاختیار ،اشک میریزد.
آرش از الی در که کمی باز است ،نگاهش را داخل خرابه میدوزد و امیر را میبیند که سروش را محکم ،روی زمین و
کارتونهای روی آن پرت میکند .با حرص ،زمزمه میکند:
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 هیچیت با برنامه نیست امیر ،هیچیت!باز هم داخل را نگاه میکند و صدای فریاد سروش را میشنود:
 من هرکاری کردم برای به دست آوردنش بود ،شماها چرا نمیفهمید؟امیر یقهی سروش را میگیرد و او را کمی باال میکشد.
ُ
 یه کلمه دیگه حرف بزن تا همهی دندونهات رو توی دهنت خرد کنم!آرش دستش را آرام به پیشانیاش میکوبد و حرف سروش ،شوکهاش میکند و او را هم مجاب میکند تا یک بار برای
همیشه ،دهان سروش را ببندد.
 چرا نمیفهمی آسمان تمام زندگی من بود؟ُ
آرش کف دستش را روی در میگذارد و در را به داخل هل میدهد و همین که وارد میشود ،هم سروش و هم امیر،
متعجب ،او را نگاه میکنند و آرش رو به سروش ،عصبی اما خونسرد میگوید:
 چی شد؟ چرا نطقت کور شد؟ خوب رجز میخوندی که االن.امیر ،یقه سروش را رها میسازد و رو به آرش میگوید:
 تو اینجا چی کار میکنی آرش؟آرش محل نمیدهد و قدمی سمتشان برمیدارد و سروش با دهان خیس از خون ،لب میگشاید:
 چیه؟ تو هم توی فاز انتقامی؟آرش مقابل سروش ،روی دو زانو مینشیند و خونسردتر از قبل میگوید:
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 برای تو مشکلی نداشت البد ولی به ما که رسید ،آسمون تپید؟سروش با همان دهان خونین میخندد و با پشت دستش ،لبانش را از خون پاک میکند که رد قرمز رنگ خون ،روی
دستش خودنمایی میکند و به آرش میگوید:
 مقابله به مثل میکنی؟آرش گردن سروش را میگیرد و سرش را به عقب میآورد.
 میدونی؟ آدمهای بیوجودی مثل تو ،حتی لیاقت مرگ هم ندارن...سرش را نزدیک تر میبرد و ادامه میدهد:
 ولی متاسفانه یا خوشبختانه ،مرگ آخرین راه برای خالص شدن از شر شماهاست. اینطور فکر میکنی عزیزم؟از شنیدن صدای پشت سرش متعجب میشود .شوکه ،به عقب برمیگردد و با دیدن شخص مقابلش ،شک ،شوک،
تعجب و ...همه باهم سوی ذهنش هجوم میآورند و فقط میگوید:
 تو اینجا چی کار میکنی؟صدای پاشنههای کفشهایش ،تنها سمفونی آن خرابه است و این بار امیر ،شوکه از دیدنش لب میزند:
 تو ...خودتی ...همون که اون شب...آرش نگاهی به امیر میاندازد و شیرین ،لبخندی میزند و جلو میرود.

278

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

 آفرین! خوشحالم که من رو یادت مونده.امیر خشم و تعجبش باهم تلفیق میشوند و عصبی میگوید:
 پس خود بیوجدانت بودی!شیرین پلکی میزند و سر تکان میدهد.
 آره ،خودم بودم.تیر خالص را بر پیکرهی نیمه جان امیر مات برده ،رها میکند و امیر ،مشتش بیاختیار گره میخورد و عصبی ،به
سمت شیرین هجوم میبرد که آرش مقابلش سد میسازد.
 االن وقتش نیست امیر!امیر فریاد میزند:
 به خاطر خیانت بابام با تو ،مامانم دق کرد ،میتونی تصور کنی؟شیرین شانهای باال میاندازد.
 چیه خب؟ منم وقتی بچه بودم ،پدر و مادرم جدا شدن ،بابام هم پارسال عمرش رو داد به شما! فرقمون چیه؟امیر سمت شیرین میرود که آرش او را میگیرد و امیر داد میزند:
 فرقمون اینه که تو مقصر مرگ مادرمی ،این رو بفهم!شیرین به سروش که روی زمین افتاده ،خیره میشود و میگوید:
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 تو چرا ساکتی؟ یهو وجدانت بیدار شد و رفتی پیش آسمان خانم معذرت خواهی کردی و شیرین رو فروختی ،آره؟سروش پوزخندی بر لبانش جای میدهد.
 این کار رو باید خیلی وقت پیش میکردم؛ گاهی رازهای آدمها هم تاریخ انقضا داره.سردی تفنگ را روی پیشانیاش حس میکند و چشمانش که به گردش درمیآیند ،شیرین را میبیند که تفنگ را به
پیشانیاش نشانه گرفته و انگشت اشارهاش روی ماشه میلغزد.
 صد در صد وقتی راز آدمها تاریخ انقضا داره ،خود آدمها هم دارن ،هوم؟ فکر میکنم تاریخ انقضای تو دیگه تمومشده!
سروش چشم میبندد و میگوید:
 آره خب!آرش و امیر ،هردو متعجب ،نظاره گر این صحنه هستند و شیرین در کمال ناباوری ،ماشه را فشار میدهد و سکوت
خرابه ،با صدای شلیک گلوله به گیجگاه سروش ،شکسته میشود .آسمان همین که صدای شلیک را میشنود ،در
ماشین را باز میکند و از ماشین پیاده میشود .ترسیده ،به سمت کلبه رابه قدم برمیدارد و آب دهانش را سخت ،فرو
میدهد .جلوی در میایستد و با دیدن جسد غرق در خون سروش روی زمین ،هینی میکشد و دستش را روی
دهانش میگذارد.
شیرین به سمتش میچرخد و لبخندی میزند.
 به به! مهمون افتخاری ضیافت ،منتظرت بودم خانم خانما؛ دیر کردی که.آرش دستی به موهایش میکشد و رو به آسمان ،تشر زنان ،میگوید:
 -مگه نگفتم توی ماشین بمون؟
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آسمان با وحشت ،لب میزند:
 اینجا چه خبره؟شیرین با همان تفنگ در دستش ،سمت آسمان میرود و در حالی که پوزخند روی لبش خودنمایی میکند ،مقابل
آسمان میایستد و تفنگ را زیر چانهی آسمان میگذارد و سرش را کمی باال میآورد و خیرهی چشمانش میگوید:
 من هنوز با تو یر به یر نشدم عزیزم!ُ
آسمان با نفرت نگاهش میکند و در یک آن ،آسمان به بیرون از کلبه ،هل داده میشود و امیر هم پشت سرش ،بیرون
میافتد و در محکم ،بسته میشود و صدای قفل آن ،در گوش همه میپیچد.
آسمان لب میزند:
 آرش!محکم ،به در ضربه میزند و با گریه ،داد میزند:
 یکیتون باز کنید این در رو! آرش!امیر لگدی به در میکوبد و عربده میزند:
 این در رو باز کنید!شیرین ،مقابل آرش میایستد و با آن چشمان سبز رنگش ،که خونسردی را ماسک کرده تا خشمش را کمی مخفی
سازد ،میگوید:
 -چقدر سوپرمن! زنت و برادرزنت رو از ترس من ،انداختی بیرون و خودت موندی ،خیلی قشنگه!
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آرش هم خونسرد میگوید:
 گفته بودم از اونهایی که بخوان آسمان رو اذیت کنن نمیگذرم.شیرین تفنگ را رو به دیوار هدف میگیرد و ماشه را فشار میدهد؛ اما تیری از آن خارج نمیشود .تلخندی میزند و
سوی آرش میچرخد؛ تفنگ را روی زمین میاندازد.
 انگار حتی تفنگم هم راضی نمیشه بکشمت آرش!صدای آسمان هنوز هم از بیرون به گوش میرسد ،آرش میگوید:
 چرا؟شیرین تک خندهای میکند.
 چی چرا؟آرش قدمی به سمتش برمیدارد.
 چرا این کار رو با زندگی همهمون کردی؟شیرین میخندد.
 چون عاشقت بودم!آرش میخندد.
 -عاشق؟ این روزها خیلی توی ذهنم خراب شده.
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شیرین دستانش را مقابل سینهاش در هم گره میزند.
 یادت نره خودت هم عاشقی!آرش نگاهش میکند.
 ولی نه مثل تو!شیرین عقب گرد میکند و سمت در میرود.
 میدونی آرش! دوست دارم باهم بمیریم ،یعنی هم من و هم تو ،باهم نابود شیم؛ مرگ باشکوهیه ،نه؟آرش پوزخندی روی لبانش مینشاند.
 خوبه! حداقلش اینه که خودت هم نابود میشی.شیرین بطری نفت گوشهی کلبه را که چشمک میزند ،خم میشود و برمیدارد؛ سوی آرش میچرخد و بطری را باال
میآورد.
 نظرت با آتیش چیه؟آرش مشکوک ،نگاهش میکند و شیرین زهرخندی تحویلش میدهد و در بطری را باز میکند .نفت را در بخشهایی از
کلبه میریزد و بطری را روی زمین پرت میکند .حال فقط خودش و آرش و یک جسد در کلبه هستند و خدایی که
شاهد و گواه ،در آنجاست.
شیرین از جیب پالتویش فندکی را بیرون میآورد و فندک که میزند ،شعلهاش را با نفت روی زمین ،مخلوط میکند.
در کسری از ثانیه ،آتشی شعله ور میشود و گرمای طاقت فرسا و بوی دود ،اطراف را در بر میگیرد.
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آرش با خندهای دیوانه وار ،میگوید:
 حاال راضی شدی؟شیرین لبخند میزند.
 آره ،االن خوبه!آرش عقب -عقب میرود و صحنه آتشین مقابل دیدگانش را به تماشا مینشیند .صدای جیغ شیرین را میشنود و
خودش هم تکیه زده بر دیوار ،روی آن ُسر میخورد.
 خودت این رو خواستی شیرین مشتاق ،خودت!آسمان و امیر ،نگاهی به خانه میاندازد و آتشی که از در بیرون میزند ،هردویشان را تا سر حد مرگ ،میترساند.
آسمان وحشت زده ،جلو میرود.
 نه ...آرش!میخواهد سوی کلبه برود که امیر دستش را میگیرد و او را سر جایش نگه میدارد.
 آسمان خطرناکه!آسمان با گریه ،فریاد میزند:
 به جهنم! آرش االن اون تو میسوزه.امیر نگاهی به آتش میاندازد.
 -االن آتش نشانی و پلیس میان ،تحمل کن!
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آسملن طاقت از کف میدهد و دستش را از دست امیر آزاد میکند.
 تا اونها بیان ،چیزی از آرش نمیمونه!امیر دهان برای سخن میگشاید که صدای آژیر پلیس و بقیه نیروها مانعش میشود.
آرش سرفهای میکند و سوختن شانهاش را احساس میکند .عرق از سر و صورتش راه گرفته و بیامان ،پایین
میچکد؛ نفس -نفس میزند و میان آن آتش و دو جسم سوخته ،فقط نشسته و هیچ کاری نمیکند.
صفحهی پیامهایش با آسمان را باز میکند و پیامها را از نظر میگذراند و نگاهش به پیامی از سوی آسمان میافتد و
روی آن مکث میکند.
« -اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من...
دل من داند و من دانم و دل داند و من»...
لبخندی کمرنگ میزند و شعر را زمزمه میکند:
« -اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من...
دل من داند و من دانم و دل داند و من»...
سرش را به دیوار تکیه میدهد و چشم میبندد.
 آره آسمان ،آره؛ همینه!صدای باز شدن در را میشنود و صدای مردی که میگوید:
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 اونجاست!و بعد گوشهایش کر و چشمانش کور میشوند و میان دنیایی از جنس خواب و بیداری ،معلق میماند.
فرامرز ،باز هم شمارهی شیرین را میگیرد و همان جواب قبلی را تحویل میگیرد.
 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.موبایل را پایین میآورد و با کف دست ،ضربهای به آن میزند و میگوید:
 لعنت به خودت و موبایل همیشه خاموشت شیرین!گوشی را درون جیبش قرار میدهد و پسربچه باز هم روی اعصابش میرود.
 من میخوام برم پیش مامان و بابام!سهمگین و ترسناک ،طفل معصوم را نگاه میکند و هیچ ترحمی را به پسربچه ندارد.
 خفه خون بگیر بچه که حوصله ندارم.پسربچه با دو مشت کوچکش ،بازوی فرامرز را مورد ضرب و شتم قرار میدهد و با لبهای برچیده و چشمانی که از
اشک برق میزنند ،میگوید:
 من مامانم رو میخوام!فرامرز عصبی و کالفه ،مچ دست پسربچه را میگیرد و او را متوقف میکند و تشر میزند:
 انقدر نرو روی مخم ،میگم بتمرگ سرجات!صدای عماد از صندلی عقب بلند میشود.
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 این دختره ما رو اینجا کاشته؟فرامرز سرش را سمت عماد برمیگرداند.
 چه میدونم بابا! قرار بود بیاد ولی...صدای آژیر پلیس ،هردویشان خفه میکند و فرامرز بهت زده میگوید:
 پلیسها از کجا پیدامون کردن؟عماد با عجله ،به عقب نگاه میکند و ماشین نیروی انتظامی را میبیند که سویشان میآید .فرامرز عصبی ،ماشین را
روشن میکند.
 لعنت به اینها!حرکت میکند و با سرعت ،جاده خاکی را تا ته طی میکند؛ با دیدن درهی مقابلش ،پایش را روی ترمز میفشارد و در
یک قدمی دره ،ترمز میکند .عماد عصبی ،میگوید:
 چرا ترمز کردی؟فرامرز میگوید:
 جلومون دره هست!عماد محکم به پیشانیاش میکوبد .ماشین پلیس ،پشت سرشان متوقف میشود و ماموران سمت ماشین میآیند؛
بهزاد و ملیحه و حلما ،هرسه ،از ماشین پیاده میشوند و سمت ماشین دیگر میروند .حلما با دیدن پدرش که
دستبندی به دستانش متصل است و همراه با مامور پلیس از ماشین پیاده میشود ،شوکه ،قدمی به عقب برمیدارد.
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 بابا!عماد را مقابلش میآورند و و حلما متعجب و در حالی که حلقهی اشک ،چشمان زیبایش را ُپر کرده ،میگوید:
 خودت نیستی بابا! بگو که تو نیستی!عماد سرش را به سمتی برمیگرداند و حلما با گریه میگوید:
 بگو که بابای این کار رو نکرده!عماد سرش را پایین میاندازد و به آهن سرد پیچیده شده دور مچهایش خیره میشود.
 کرده!اشک حلما پایین میچکد.
 دزدیده شدن پرهام ،نقشه برای طالق من و امیر همهاش...عماد سر تکان میدهد.
 کار ما بود!حلما شوکه و مات برده ،لب میزند:
 چطور تونستی بابا؟عماد سکوت میکند و حلما با گریهای که دل هر انسانی را به درد میآورد میگوید:
 -چطور تونستی این مدت من رو از امیر جدا کنی؟
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تخت سینهی عماد میکوبد.
 چطوری توی چشمهام نگاه کردی بابا؟ چطوری؟بهزاد ،پرهام را در آغوش میگیرد و از روی زمین بلند میکند؛ ملیحه هم از روی زمین بند میشود و سمت حلما
میرود .عماد را از حلما دور میکند و ملیحه ،شانههای حلما را ماساژ میدهد.
 تموم شد عزیزم ،تموم شد!حلما با صدای لرزان ،میگوید:
 میدونی چقدر دل امیر رو شکستم؟ملیحه با بغض سر تکان میدهد.
 میدونم ولی ...گذشت!حلما صورتش را با هردو دستش میپوشاند و هق میزند .شاید این بار واقعا همه چی تمام شده!
«پنج سال بعد»
 االن لب دریایید امیر؟امیر نگاهی به موج خروشان دریا میاندازد و نسیمی خنک ،صورتش را نوازش میکند و خطاب به آسمان پشت
گوشی ،میگوید:
 -آره ،جای شما خالی! گفتیم بیاید که.
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آسمان مداد قرمز را برمیدارد وخطاب به امیر میگوید:
 اگه آرش کار نداشت ،میاومدیم؛ پناه هم مدام بهونهی تورو میگیره.امیر میخندد و میگوید:
 گوشی رو بهش بده ،رفع دلتنگی کنیم.آسمان هم میخندد و گوشی را پایین میآورد و سمت پناه که با موهای بازش که روی کاغذ نقاشیاش پخش شده و
مشغول نقاشی است ،میگیرد و میگوید:
 پناه! بیا با دایی حرف بزن!پناه با شنیدن نام دایی ،از زبان مادرش ،ذوق زده ،موبایل را از دست آسمان میدزدد و روی گوش خودش نگه میدارد.
 سالم دایی!صدای امیر به گوش آسمان هم میرسد.
 سالم عشق دایی! خوبی؟پناه نگاهی به آسمان میاندازد و بعد خطاب به امیر ،میگوید:
 خوبم .دایی کی با زن دایی میاید؟امیر میخندد.
 -زودی میایم دایی! دلت برای دایی تنگ شده؟
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پناه کودکانه و صادقانه ،در عین حال بامزه ،میگوید:
 قرار بود عروسک بیاری واسهام خب.آسمان بلند میخندد و امیر هم با حرص و خنده ،میگوید:
 پدر سوخته دلت برای من تنگ نشده ،عروسک میخوای؟ آره.آسمان از روی مبل بلند میشود و امیر هم میگوید:
 باشه میارم واسهات .کاری نداری دیگه دایی؟ نه ،عروسکه موهاش بافته باشه.امیر باز هم میخندد.
 باشه موهاش هم بافته.پناه موبایل را به آسمان میسپارد و آسمان به امیر میگوید:
 به حلما خانم ،زن داداش خوشگلم سالم برسون!امیر با حرص و شوخی میگوید:
 به داداش بیریخت و بدترکیبت هم سالم میرسونم.آسمان باز هم میخندد.
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 کار خوبی میکنی ،خداحافظ! بله دیگه ،تهش هم اینه! خداحافظ.تماس را قطع میکنند و آسمان تلفن را روی میز میگذارد و نفس عمیقی میکشد .خوشبختی که حال نصیبش شده
را نمیتواند باور کند؛ انگار توی خواب و رویاست اما شیرینی آن حتی از رویا هم بیشتر است و خوشحال است که ته
تمام کابوسهایش ،خواب شیرینی خفته بود.
نگاهی به آشپزخانه میاندازد و پناه را میبیند که با خشاب قرصی روی میز ،ور میرود .با عجله ،سمتش میرود قرص
را از دستش میرباید.
 پناه! مامان جون این واسه تو نیست که.پناه یا چشمان درشتش به آسمان نگاه میکند.
 پس تو چرا اینها رو میخوری؟آسمان لبخند تلخی میزند و گونهی دخترکش را نوازش میکند.
 چون الزم دارم قربونت برم!َ
برای عوض کردن جو پیش آمده ،میگوید:
 برو ادامهی نقاشیت رو بکش تا بابا اومد ،بریم پارک؛ باشه؟پناه ذوق زده« ،باشه»ای میگوید و از آشپزخانه بیرون میرود و سمت مبل و نقاشی و مداد رنگیهایش میرود.
صدای باز شدن در و بعد هم صدای پاهای آرش ،در خانه میپیچد.
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پناه سرش را از روی نقاشیاش بلند میکند و خوشحال ،به سمت آرش پا تند میکند و خودش را بند آرش میکند و
آرش هم کم لطفی نمیکند و لبخندی میزند.
 چطوری بابایی؟پناه روی گونهی آرش بوسهای میکارد و میگوید:
 خوبم .بابا ،دایی گفت از شمال بیان ،برام عروسک میگیره.آرش متعجب میگوید:
 مگه عروسک نداری بابا؟پناه بامزه ،سری کج میکند.
 چرا ولی بازم میخوام.آرش میخندد و سری به طرفین تکان میدهد.
 دیگه اتاقت جا نداره ها!پناه لبانش را غنچه میکند و میگوید:
 عیب نداره.آرش شانهای باال میاندازد.
 -باشه ،ببینم! نقاشی من رو کشیدی؟
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پناه هول کرده ،میگوید:
 داشتم میکشیدم!آرش ،پناه را زمین میگذارد.
 پس چرا وایسادی؟ من نقاشیم رو زود میخوام ها!پناه سری تکان میدهد و بدو -بدو ،به طرف لوازم نقاشیاش میرود تا دوباره کارش را از سر گیرد .آرش به سمت اتاق
میرود و در را باز میکند و با ورودش ،آسمان را میبیند که در حال بستن موهایش ،مقابل آینه است .لبخند میزند و
جلوتر میرود.
 تا سراغت رو نگیرم ،سراغم رو نمیگیری؛ نه؟آسمان که انتظار حضورش را داشت ،لبخند میزند و به سمتش میچرخد.
 خوبه که تو سراغم رو میگیری!آرش بیشتر جلو میرود و مقابل آسمان میایستد و دستانش را دو طرف آسمان و روی میز میگذارد و صورتش را کمی
به طرف آسمان خم میکند و آسمان از هرم داغ نفسهای آرش ،در خودش جمع میشود و میخندد.
 اذیت نکن!آرش ابرو باال میاندازد.
 اذیت کردم؟آسمان با عشق ،نگاهش میکند.
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 نگاهت قلقلکم میده.آرش میخندد.
 جالب شد!آسمان میگوید:
 جدی گفتم دیوونه .چرا زود برگشتی؟آرش متفکر میگوید:
 تو فکر کن خیلی خسته بودم.آسمان با شوخی و خنده ،میگوید:
 خوبه ،همینجوری خودت رو گول بزن؛ بعد به خاطر همین هم البد بهزاد رو گذاشتی سر کارهات!آرش میخندد.
 خوب من رو شناختی ،آفرین!هردو میخندند .بعد از آن همه تحمل سختیهای جورواجور ،این خوشبختی ،نعمتی بزرگ است که دامانشان را
گرفته و هرکاری میکنند تا بار دیگر خدا رهایشان نسازد.
بعد از مرگ شیرین و سروش ،آرش با شانهای سوخته از آن خرابه نجات یافت؛ حلما بعد از فهمیدن حقیقت و پی
بردن به کار پدرش ،دادخواست طالقش را پس گرفت ،عشق میان او و امیر ،ستودنی بود!
عماد و فرامرز ،هردو به سزای عملشان رسیدند.
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ملیحه و بهزاد چندی بعد از یافتن دلبندشان ،پذیرای عضو جدید خانوادهشان شدند؛ دختری چون قرص ماه ،به نام
نگار که حال ،یک سالی از پناه چهار ساله کوچکتر است.
و خودشان! زندگی دوبارهای را آغاز کردند و هرچند باز هم با با مشکالت ریز و درشت دست و پنجه نرم کردند اما
درسی که یاد گرفتند ،این بود که مشکالت تمام نمیشوند اما از جایی به بعد کوچک و کوچکتر میشوند و حتی اگر
محو هم نشوند ،باز هم آنقدر بیارزش میشوند که میبینی ارزشی ندارد که اعصابت را به خاطرشان به بازی بگیری.
عشق زیباست! همان قدر که به داشتن معشوقهات فکر میکنی ،باید به نداشتنش هم فکر کنی؛ چون پایان هر
خواستنی ،داشتن نیست! همان کاری که سروش و شیرین از انجامش باز ماندند و بعد ...سرانجامشان چه شد؟ در
همان جوانی ،درگیر و اسیر خاک شدند ،در حالی که شاید میتوانستند به خودشان فرصتی دوباره بدهند تا عشقی
دو طرفه را تجربه کنند ولی امان از خودخواهی و احساس مالکیتی که وجودشان را سوزاند.
پدر! لفظی که برای داریوش غریبه بود و هیچ گاه نتوانسته بود با آن خو بگیرد و کمی احساس مسئولیت پدرانه را در
خودش جای دهد تا شاید دختر و پسرش کمتر عذاب بکشند و بهتر زندگی کنند .گویی جرئت میخواهد ،ماندن در
پوستهی انسانیت خود!
 آرش!آرش که مسخ شده ،چشم بسته ،میگوید:
 بله؟آسمان میخندد.
 نمیخوای «جانم» گفتن رو یاد بگیری؟آرش تک خندهی میکند.
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 االن دردت همینه؟آسمان میگوید:
 یه بار نشد بگی!آرش متفکر میگوید:
 میخوای یه بار دیگه امتحان کنیم؟آسمان شانه باال میاندازد.
 باشه.آرش با همان چشمان بسته ،میگوید:
 خب بگو!آسمان صدایش را صاف میکند.
 آرش!و این بار ،بیاختیار بود آن «جانم» روی زبانش!
 جانم؟آسمان ذوق زده و شوکه ،میخندد و آرش با لبخند ،چشم باز میکند.
 -وای باالخره گفتی!
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آرش دستان آسمان را باال میآورد و روی شانههای خودش میگذارد.
 دیگه چی میخوای؟آسمان پر از عشق ،میگوید:
 بودنت رو!آرش دستانش را دور شانههای آسمان همانند پیچک ،میپیچد و او را به خودش میچسباند.
 اگه میخوای باشم ،باید قول بدی که همیشه باشی! قانون زندگیمون اینه!آسمان میخندد و سرش را باال میآورد و به آرش نگاه میکند و میگوید:
 تو خود عشقی به خدا!هم آسمان و هم آرش ،لبخندی میزنند که در اتاق به دیوار میخورد و از هم فاصله میگیرند و پناه ذوق زده و شادمان،
همراه با نقاشیاش ،وارد اتاق میشود و نقاشی را سمت آرش و آسمان میگیرد.
 ببینید چی کشیدم!آرش با لبخند ،نقاشی را از پناه میگیرد و نگاه میکند .پناه مردی را با اشکال هندسی کشیده که سبیلهای چخماقی
دارد و زنی هم با لبخند ،کنارش ایستاد و دختربچهای با موهای خرگوشی ،بینشان ایستاده و دستانش را که تنها چهار
خط هستند ،به دست زن و مرد داده است .آرش رو به پناه میگوید:
 اینها االن ماییم؟پناه سر تکان میدهد و آرش با خنده میگوید:
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 سبیلهای من این شکلیه؟آسمان هم با دیدن نقاشی پناه خندهاش میگیرد و رو به پناه میگوید:
 خیلی قشنگه مامان جون!پناه با شوق و ذوق ،از اتاق بیرون میرود و آسمان به آرش میگوید:
 بهت شباهت هم داره ها!آرش با انگشت اشارهاش ضربهای به عکس خودش در نقاشی میزند و میخندد.
 سبیلهاش رو بگی ،آره ولی بقیهاش...آسمان نقاشی را از آرش میگیرد و با حرص و خنده ،میگوید:
 دلت هم بخواد آقای بی سلیقه!هردو میخندند و نگاه آرش ،زوم قاب عکس سه نفرهشان روی میز میشود و لب میزند:
 خانوادهی خوشبخت مشتاق!«پایان»
«به پایان آمد این دفتر ،حکایت همچنان باقیست»

299

WWW.98IA3.IR

اتشی از جنس اب_ معصومه Eکاربر نودهشتیا

جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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