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خالصه:
«در کوچه ی تنهایی قدم می زد به دنبال آشنایی دیرینه ،آن چشم های طوسی ،غریبه ترین آشناست .
برای لحظه ای از یاد برده بود که او سال های سال هست مرده ،برای کسی که دور مانده از نیمه ی خود .
تمام وجود کسی ست که در عدم وجودش نفس کشیدن از یاد برده .
او نیمه ی گمشده نیستِ ،
حاال عشقی که درتب و تاب زندگی دو جوان اتفاق افتاد ،حداقل حاال وقتش نبود و چه کسی می داند مقصر خیانت های او
کیست؟!»
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مقدمه :

»غزل هایت را
جرعه جرعه سرکشیدم
تا زیباترین مقدمه ام باشی برای کتابی که تقدیمت می کنم
افسوس قصیده های نگاهت
در مجموعه ام نمی گنجد
وطرح من کوچک تر از آن است
که تورا قاب بگیرد !«
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)راوی:دانای کل(
حتی شومینه هم نمیتوانست فضای سرد حاکم بر عمارت را گرما ببخشد .درنا با قدمهای لرزان در اتاق راه میرفت و ناخنش
را می جوید .نگاه متعجبی بین او و دلسا رد و بدل شد ،بعد با صدای بلند و عصبانیتی که چاشنی لحن کنجکاوش کرده بود به
سمت کامی برگشت و گفت« :توضیح بده!»
کامی تکیهاش را به مبل سلطنتی که رویش نشسته بود ،داد و دستهایش را قائم روی دستهی مبل گذاشت .پای راستش را
َ
روی پای چپش انداخت ،خونسرد ُپکی به سیگار نیمه سوزش زد و گفت« :بسه درنا یه ریز داری فک میزنی ،اعصابم رو بهم
نریز!»
درنا با لجبازی رو به رویش قرار گرفت .با دستهایی مشت شده و فکی منقبض از الی دندانهای کلید شدهاش غرید« :سه
شب خونه نبودی و حاال که برگشتی با یک دختربچه پنج ،شش ساله اومدی ،توقع داری بهت خوش آمد بگم؟ ِد یاال بنال
کدوم گوری بودی؟!»
کامی ،عصبانی سیگارش را با یک حرکت آنی در جاسیگاری له کرد؛ محکم ایستاد و به سمت ُدرنا حرکت کرد .با اینکه درنا از
ترس میلرزید ولی مثل همیشه به روی خودش نیاورد ،سعی کرد صاف بایستد و تن و بدنش در مقابل خشم کامی نلرزد !
کامی دست به کمر ،مقابل درنا ایستاد و با اخم از سر تا پایش را نگاه کرد .در حالی که با آن یکی دستش یقهی درنا را گرفته
بود و او را از اتاق به بیرون هدایت میکرد ،غرید« :نکنه باید به تو هم جواب پس بدم؟ هان؟!»
دلسا با نگرانی به آن دو زل زده بود ،جرئت حرف زدن و سؤال پرسیدن نداشت؛ ولی میتوانست حدس بزند اوضاع بدی دامن
گیر کامی شده که از سه روز پیش تا حاال این چنین از این رو به آن رو شده .از طرفی آن دختربچه پنج ،شش ساله تعجب همه
ِ
را برانگیخته بود .
دلسا با صدای جیغ درنا از فکر در آمد و به سمتشان دوید .درنا در حالی که سعی داشت از چنگال کامی رها بشود جیغ جیغ
ً
میکرد« :یقم رو ول کن .آره باید بهم جواب پس بدی ،نمیفهمی نگرانت بودم؟ حتما باید گند بزنی به اعصاب آدم؟ عادتته
ً
ً
دیگه اصال هم نگرانی بقیه برات مهم نیست .خیلی بیلیاقتی کامی ،حتی لیاقت دو ثانیه نگرانی هم نداری ،آره حتما باید
کاوه بیاد بازخواستت کنه تا شا»...
با صدای کاوه هر دو خفه خون گرفتند« :بسه ،باشمام!»
ً
کاوه که از سر و صدای آن دو پایین آمده بود ،حاال با قیافهی تقریبا برزخی در حالی که به سمتشان می آمد ،زل زده بود به آن
ً
دختربچه که مظلومانه کنج شومینه ِکز کرده بود .صدایش را روی سرش انداخت و تقریبا داد زد« :اینجا طویلست؟! چه
خبرتونه؟»
درنا سرش را پایین انداخت ،خواست به طریقی از صحنه فرار کند که البته از چشمهای تیزبین کاوه دور نماند و با صدای کاوه
در جایش خشک شد .
-درنا! وایسا سرجات .
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بعد با لحن خشک و جدی رو به کامی گفت« :قضیهی این بچه چیه؟اینجا چیکار میکنه؟»
کامی دست به سینه شد و از گوشهی چشم نگاهی به بچه انداخت .یقهی درنا را ول کرد ،زل زد به کاوه و گفت« :بهت توضیح
می»...
کاوه دستش را باال آورد ،با این کار ،او مابقی حرفش را خورد و کاوه گفت« :بسه! هیچ توضیحی نمیخوام اون رو بندازیدش
بیرون»...
ً
دو ،سه نفر از خدمتکارها سریعا به سمت بچه دویدند که با داد کامی مجبور به ایستادن شدند .
دختر منه !
نه کاوه اون بچه،ِ
آن واحد نگاه هرسه نفر به سمت درنا کشیده شد ،روی پارکتهای خانه وا رفته بود .نگاه به اشک نشستهاش را به شوهرش
در ِ
انداخت و با بغض گفت« :دوباره بگو کامی ،دوباره تکرار کن»...
کامی آب دهانش را قورت داد و با کالفگی گفت« :درست شنیدی دخترمه!»
کاوه با عصبانیت یقهی او را گرفت ،کوبیدش به دیوار و داد کشید« :یه دختر پنج،شش ساله داشتی و ما این رو حاال
فهمیدیم؟!»
با عصبانیت دستی به کراواتش کشید و حلقهی آن را دور گردنش شل کرد ،دلسا به سمت درنا دوید و او را از روی زمین بلند
کرد .در حالی که زیر بغلش را گرفته بود ،سعی داشت از آنجا دور شوند؛ ولی درنا ممانعت میکرد .دلسا با خستگی گفت:
« ُدرنا باید بریم پاشو»...
فقط صورتش را به دو طرف تکان داد و سعی کرد اشکهایش را پس بزند ،کاوه با عصبانیت از کامی دورشد .در حالی که از
سالن بیرون میرفت؛ فریاد زد« :کامی گم شو بیا بیرون باید باهم صحبت کنیم!»
**
آهسته در اتاق را باز کرد ،اتاق در تاریکی و روشنایی نور مهتاب فرو رفته بود .
نگاهش به سمت درنا افتاد که مظلومانه روی تخت خوابیده بود .آرام کنارش دراز کشید و نگاهش را روی صورت عشق
همیشگی اش به حرکت در آورد .رد اشک حتی توی آن تاریکی روی صورت سفید درنا مشخص بود ،دستی روی گونه ی درنا
کشید و با خودش زمزمه کرد« :لعنت به من!»
سعی کرد بخوابد؛ اما دریغ از ثانیه ای آرامش! روی تخت نشست و کالفه دستش را ال به الی موهایش به حرکت در آورد .از
لحظه ای که وارد این باند شده بود ،چشمانش را از روی آسایش بسته بود !
دلشوره حتی ثانیه ای امانش نمی داد ،تنها دلیلی که باعث میشد همه ی این ها را فراموش کند ،درنا بود که حاال مثل یک
فرشته خوابیده بود
باز فکرش به سمت آن دختربچه پر کشید ،حتما حاال در زیر زمین بود و کلی او را ترسانده بودند !
او که خالفکار نبود .این جور کارها با روحیه اش جور نبود! زیرلب با حال پریشانی گفت« :متأسفم درنا! هیچ وقت اون آدمی
که تو میخواستی نبودم».

6

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

آخرهم خواب سراغ چشمانش نیامد .بلند شد و به سمت تراس رفت؛ آهسته الی در را باز کرد ،نسیم خنکی که می وزید آرامش
می کرد و کمی از التهاب درونش کم می کرد .
تا خواست سیگاری روشن کند صدای قدم های کسی را شنید .آرام سر خم کرد و با دیدن درنا ،لبخند تلخی زد که از چشم
های ُدرنا پنهان ماند !
درنا نفس عمیقی کشید و سیگار را ازالی انگشت های کامی بیرون کشید ،به زیر پایش انداخت وگفت« :نمی خوای بهم
توضیح بدی؟ قول میدم پامو از زندگیت بکشم بیرون!»
کامی لبانش را با زبان خیس کرد ،بامکث کوتاهی گفت« :چند ساله زنمی؟»
سه سال .تو این سه سال روزی بوده که تو از من بیخبر بوده باشی یا اینکه جلو چشمت نباشم؟نه ،خب که چی؟اگه من یه زن دیگه داشتم به نظرت سه ساله تمام بدون اینکه بهش سر بزنم ،ولش میکردم به امون خدا؟از تو بعید نیست کامی ،شاید مرده یا شاید هم طالق گرفتی !کامی تلخ پوزخند زد و گفت« :هه! اون وقت نباید اسمش توی شناسنامم میبود؟»
درنا با کالفگی موهایش را پشت گوش انداخت ،دست به کمر ایستاد و به نردهها تکیه زد ،با لحن سردی خطاب به کامی
گفت« :یعنی که چی؟ میخوای بگی بچت از زیر بوته به عمل اومده؟ حتی زن هم نداشتی؟»
کامی خیلی سعی داشت به خودش مسلط باشد تا عصبی نشود ،تاب نیاورد و بالحن تندی گفتِ « :د بسه دیگه درنا بابا من
دختر من نیست! گروگان گرفتمش »!
دروغ گفتم ،یعنی مجبور شدم که دروغ بگم! اون
ِ
او که در این سه سال لحن راست و دروغ گفتن کامی را شناخته بود ،میتوانست تشخیص دهد که راست میگوید و دیگر پشت
این لحن محکم و جدی دروغی در کار نیست .
ً
با چشمهایی گرد شده به کامی زل زد و دستش را جلوی دهانش گرفت تا صدای جیغش بیرون نرود ،تقریبا با صدای بلندی از
تعجب گفت« :چی گفتی؟ گروگان؟!»
چشمهای کامی که به نشانهی تائید باز و بسته شدند تعجب درنا بیشتر شد ،تاب نیاورد و باز پرسید« :یعنی که چی کامی؟ چه
ً
دختر کیه؟!»
مگه
گرفتی
گروگانش
چرا
چیه؟
قضیش
اصال
دلیلی داشت بگی دخترته؟
ِ
کامی دستهای درنا را بین دستانش گرفت و او را دعوت به نشستن کرد ،سیگاری آتش زد و روی صندلیهای فلزی بالکن
شهابی! در قبال آزاد کردن ملینا ،دخترش رو گروگان گرفتم و این که مجبورشدم بگم
دختر
نشستند ،آرام آرام شروع کردِ « :
ِ
نفوذی پلیس باشه!»
دخترمه ،چون به خدمتکارها اعتمادی نیست شاید بین اون ها
ِ
خواهر کامی بود .درنا ُپر از استرس و تشویش به کامی زل زد و گفت« :وای حاال چی میشه؟»
ملینا
ِ
نگران نباش ،همه چی حل میشه !***
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نگاه کاوه روی تک تک خدمه چرخید و روی دختر جوانی که تازه برای کار وارد عمارت شده بود ثابت ماند .با چشم های ریز
شده از سر تا پایش را برانداز کرد .از همان روز اول به او مشکوک شده بود که ممکن است یک نفوذی باشد ،دو هفته ای میشد
که اینجا مشغول به کار شده بود .کاوه صدایش را بلند کرد و داد زد :
 َمش رسول !مش رسول بدو بدو خودش را به کاوه رساند و در حالی که نفس نفس میزد تا کمر خم شد و گفت« :بله اقاجان»
پس اون دوتا هرکول کجان؟ !بادیگارد کاوه بودند صدا زد :
مش رسول با صدایی که میلرزید پسرانش را که به نحوی
ِ
داوود ،صابر؟به محض حاضر شدن داوود و صابر ،کاوه دستور داد تا آن دختر را به زیرزمین بیاندازند .
رفتن دختره کرد و زیر لب گفت« :به خدمتت می رسم دخترخالهی شهابی!»
کاوه با پوزخند ،نگاه تحقیر آمیزش را بدرقهی ِ
کامی که دست راست کاوه بود درحالی که از پلهها پایین می آمد رو به کاوه گفت «:بچه درچه حاله؟»
من چه میدونم پدر نمونه !کامی با بی حوصلگی دستی به ریشش کشید و گفت« :بیخیال لوس بازی شو ،گفتمت که قضیه ازچه قراره!»
نبود کسی مطمئن شد گفت« :نفوذی
کاوه روی مبل نشست و با لبخند زیر پوستی نگاهی دورتا دور سالن انداخت و وقتی از ِ
که میگفتی رو انداختم زیرزمین میری یا برم؟»
ً
کامی که کال امروز دپرس بود پیشانیاش را خاراند و گفت« :خودت برو من خیلی کار دارم».
چه کاری؟کاوه که حتی به چشمانش اعتماد کافی نداشت مرموز و مشکوک به کامی نگاهی انداخت که باعث خندهی او شد ،شیطانی
زن گرامی ،یه ذره به بنده اعتماد کن بعد از پنج سال!»
خندید و گفت« :برادر ِ
کاوه سرتکان داد و درحالی که بلند میشد تا به سمت زیرزمین برود گفت :

 حواست به بارها باشه ،امروز از گمرک رد شدن تا شب میرسن دستمون .برو و تحویلشون بگیر .کامی سری تکان داد و او از سالن خارج شد .
***
صندلی چوبی را برعکس ،روبه روی صندلی که دختر روی آن با دست و پای بسته نشسته بود ،گذاشت و روی آن نشست .
با پوزخند به قیافهی نترس دختر زل زد .هیچ اثری از ترس در چهرهاش مشخص نبود و این ُمهری بود برای تائید حرف کاوه
که این دختر ،دختر خالهی شهابی بود .
کاوه یکم خودش را به جلو متمایل کرد و دستانش را زیر چانهاش خواباند و گفت« :خب خانم ستایش ملکی ،دخترخاله ی
سرهنگ شهابی! البته اینجا ملقبی به کوکب بارانی ،اوضاع و احوال بر وفق مراده انشالله؟ بهتون خوش میگذره؟»
طبق آنچه که انتظار میرفت دختر اول از در انکار وارد شد .
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 چی میگید کاوه خان؟ به خدا من یه آدم سادم ،اگه به پول این کار نیاز نداشتم پام رو توی این عمارت نمیذاشتم که بخوامخدمتکارتون بشم .سرهنگه چی؟ کشکه چی؟ !
کاوه با عصبانیت بلند شد ،جوری که صندلی روی زمین چپه شد ،عربده کشید :
دختر پسرخاله جونت همینجا پیشته .
هی صدات رو ِب ُبر ،ببینِ
محکم کوبید رو میز و داد زد« :فکر کردین من خرم هان؟»
باعث گریهی او شد .
در چوبی کنج دیوار را با لگد محکمی باز کرد ،موهای دختربچه را چنگ زد که ِ
او را بیرون کشاند و جلوی دختر یا همان ستایش پرت کرد ،دختر بچه جیغی زد و وقتی از چنگال کاوه به پایین پرتاب شد،
گریه ای از درد سر داد ،که با فریاد کاوه خفه شد .
 الل شو بچه! بگو ببینم این زنیکه رو میشناسی؟دختربچه نگاهی به ستایش انداخت .برق تیزی چاقو را که در دست کاوه دید از ترس آب دهانش را پیاپی قورت داد و با صدای
لرزانی توأم با هق هق گفت« :ستایش!»
کاوه پوزخندش را پررنگ کرد و به ستایش زل زد و گفتُ « :
شنفتی سروان جون؟!»
گردن بچه را در دست گرفت و او را ،روی زمین انداخت .چاقو را زیر گلویش گذاشت و به صدای جیغ زدنهای ستایش و
گریههای بچه توجه ای نکرد ،در حالی که با موبایلش شماره شهابی را میگرفت داد زد :
 دوتاتون خفه شید تا خفه تون نکردم !دختربچه که فکر میکرد شاید باسکوتش کاوه دست از کشتنش بکشد ،خفه خون گرفت؛ ولی ستایش که انگار میدانست
هیچ چیز در جلوگیری از خشم کاوه تاثیر ندارد ،همچنان جیغ میکشید :
َ
اون بچه رو ول کن ،به اون دست نزن .هوی با توام !با صدای محکم برخورد در به دیوار ،نگاه هر سه نفر به در کشیده شد .درنا بدو بدو داخل آمد ،به سمت بچه دوید و باخشم و
عصبانیت به کاوه حملهور شد :
چه مرگته امروز؟ ِد مگه تو قاتلی؟! ول کن بچه رو .بچه را در بغل گرفت و او که تازه از شوک خارج شده بود ،آغوش درنا را امن دانست ،گریه از سر داد .
درنا تا خواست بچه را بیرون ببرد؛ کاوه مثل علم یزید جلویش سبز شد .موهای بچه را در دست گرفت و محکم کشید ،صدای
جیغ بچه بلند شد
درنا که جا خورده بود با عصبانیت بر سر کاوه داد زد« :ولش کن کاوه!»
اما او با عصبانیت صدای جیغ ضبط شدهی بچه را برای سرهنگ شهابی فرستاد و از انبار بیرون زد ،درنا رو به ستایش کرد و
گفت« :بازی بدی رو شروع کردی!»
بعد هم بیتوجه به او ،بچه به بغل بیرون زد .
***
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مهربانی ذاتیاش نگاهش کرد .موهایش را
آبی به دست و صورت بچه زد ،روی صندلی نشست و او را روی پایش نشاند .با
ِ
نوازش کرد و گفت« :اسمت چیه کوچولو؟»
دختربچه با بغض گفت« :الی».
با مالیمت نگاهش کرد که الی گفت« :خاله؟»
ناز الی و خاله گفتنش ،غنج رفته بود گفت« :جانم؟»
او که ته دلش از لحن ِ
بدجنس پنهون کن !
تو رو خدا ،من رو از دست این آقاِ
درنا به نشانه ی قبول چشمانش را بست و آرام باز کرد .دست بچه را گرفت و او را به سمت اتاق خوابشان برد .
***
نگاه الی و درنا به کامی کشیده شد هر سه ،ثانیهای بی هیچ
در با صدای آرامی باز شد .کامی در چهارچوب در اتاق قرار گرفتِ ،
حرفی به هم زل زدند تا سر آخر کامی ،کالفه خطاب به درنا گفت« :چرا این رو آوردی اینجا؟»
درنا چشمهایش را آرام بست و سعی کرد او را به آرامش دعوت کند تا بعد باهم صحبت کنند .
برعکس کامی ترجیح نمیداد! به سمت تخت آمد و مچ دست درنا را گرفت ،او را به سمت تراس
دعوا کردن جلوی بچه را درست
ِ
ً
کشاند و تقریبا به سمت جلو پرتابش کرد .خودش هم پشت سرش قرار گرفت و در را محکم کشید تا بسته شود .با اعصابی نه
سرخود هر کار دلت میخواهد میکنی؟»
چندان رو به راه گفت« :چرا ِ
ً
درنا با بیخیالی و خونسردی گفت« :چه کاری مثال؟»
این بچه رو چرا آوردی تو اتاقمون؟! چرا داری توی نقشههای کاوه دخالت میکنی؟ هنوز برادرت رو نشناختی؟ میخوایسر هممون رو به باد بدی درنا؟
دستانش را دور نردهها گره کرد و نفسـش را به بیرون فوت کرد .درنا به نیم رخ جذابش زل زد و گفت« :دلم به حال بچه سوخت
دست خودم نبود؛ نتونستم وقتی اون جوری چاقو رو زیر گلوش ببینم و کاری نکنم».
کامی کالفهتر از قبل به سمتش برگشت ،با نگاه عاقل اندر سفیهانه ای از سر تا پایش را برانداز کرد و گفت« :تو که میدونی
ُ
کاوه آدم کش نیست! فقط میخواست صدای جیغ و گریهی بچه رو به شهابی بفرسته ،بعدش هم مگه مجبورت کردن دنبال
کاوه راه بیافتی و کارهاش رو زیر نظر بگیری؟»
درنا با پشیمانی سرش را پایین انداخت و خودش را به کامی نزدیک کرد .او با نهایت خستگی همسرش را به بغل کشید که درنا
گفت« :میشه تا وقتی که بچه گروگانه ما هست ،من مراقبش باشم؟»
کامی دستی به موهای او کشید و با دلشوره نگاهش کرد ،نفسی کشید و گفت« :باشه».
***
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ناهارخوری دوازده نفره نشسته بود ،نگاهی به تک تک اعضای خانوادهاش انداخت .دلسا (زنش) ،درنا
کاوه در رأس میز
ِ
رفیق دیرینهاش) .جای خالی پدر و مادرش را به خوبی احساس میکرد .هر
(خواهر کوچکترش) و کامی (شوهر خواهر و ِ
وقت به نبودشان فکر میکرد ،عطش انتقامش از شهابی بیشتر میشد .
َ
با فکی منقبض شده و چهرهای سرخ چنگال را در تکهای از گوشت کوبید ،از سر میز بلند شد و به سمت حیاط رفت .به هوای
آزاد نیاز داشت .
دلسا متعجب به رفتنش نگاه کرد و به دنبالش بلند شد ،دوید و از پشت آستین کت کاوه را کشید؛ کاوه ایستاد و با چشمهایی
سرخ به دلسا خیره شد .دست خودش نبود هر وقت به این موضوع فکر میکرد آزرده خاطر میشد .هیچ چیز مثل مرگ
عزیزانش حالش را بد نمیکرد .آن هم کشته شدن مظلومانهی پدر و مادرش .حاال هم که کاوه دست از سرشان برداشته بود
آن ها ،خواهر کامی را دستگیر کرده بودند! این کافی بود تا کامی هم آتشین شود و آن دختربچه را گروگان بگیرد .
دلسا ،کاوه را به سمت تاب بزرگ کنج حیاط هدایت کرد و باهم روی تاب نشستند ،شروع کرد :
 بازهم سر سفره فکرت رو مشغول کردی؟ نبودشون آزار دهندست .تا وقتی انتقام نگیرم ساکت نمی شینم !زن شهابی گرفتی!»
دلسا لبش را گزید و با لحن آرامی گفت« :تو که انتقامت رو با کشتن ِ

کاوه پوزخندی زد و گفت« :دو تا از عزیزترین افراد زندگیم رو گرفت و من فقط یکی رو ازش گرفتم ،حاال حتی اگه من ساکت
بشینم کامی تا خواهرش رو از چنگشون آزاد نکنه ساکت نمی شینه!»
ً
درگیری غیر عمد کشته شدن درحالی که فقط همسایهی مجرم بودن و یه جورایی تو
اون
توی
مظلومانه
واقعا
پدر و مادر توِ
ً
صحنهی دفاع هر دو شون گلوله خوردن ،ولی ملینا عمدا پا توی این راه گذاشت !
با صدای پای کسی ،سر هردو به عقب چرخانده شد؛ کاوه با دیدن ستایش بدجور جاخورده بود؛ ستایش گفت :
 پدر و مادر شما حتی اگه توی این درگیری غیر عمد نمرده بودن به دلیل قاچاق بیش از دویست کیلو کوکائین اعداممیشدن !
کاوه با چهره ای کبود شده ،ستایش را که اسلحه به دست پشت سرشان ایستاده بود؛ زیر نظر گرفت .او که با دست و پای بسته
در انبار بود ،یعنی چه کسی آزادش کرده بود؟
به همراه دلسا آرام ایستادند و حاال روبه روی ستایش بودند و او اسلحه را تهدید وار تکان می داد و میگفت« :سریع دستور بده
اون بچه رو بیارن تا یه گلوله تو مخ زنت خالی نکردم!»
کاوه چشمانش را روی هم فشرد و سعی کرد تمرکز کند ،حتی فکر ترسیدن هم به ذهنش خطور نمیکرد .در یک حرکت آنی با
پا لگدی به شکم ستایش کوبید و او را پخش زمین کرد! با پوزخند صدا داری اسلحه را که از دستش پرتاب شده بود ،از روی
زمین برداشت و داد زد :
 صابر؟ داوود؟بعد آرام تر از قبل خطاب به ستایش گفت :
-سروان جون! حاال معترف شدی که یه نسبت فامیلی بین شما و شهابی هست !

11

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

اما دختر بیتوجه به کاوه تمام تمرکزش بر روی راهی برای فرار بود تا که خواست خیز بردارد ،کاوه گلولهای به پایش زد که
زمین گیرش کرد .بلند قهقهه زد و گفت« :بهت خوش بگذره!»
با چشم و ابرو به صابر و داوود عالمت داد که ستایش را به زیرزمین ببرند .حاال باید به این فکر میکرد که چه کسی دست و
پای ستایش را باز کرده بود و به او اسلحه داده بود؟
****
کامی رو به روی کاوه قدم رو میرفت .کاوه در حالی که پای راستش را به دیوار تکیه زده بود گفت :
بسه کامی ،این قدر جلوی چشمهای من رژه نرو ،اعصاب نذاشتی برام !کامی از حرکت ایستاد و گفت :
جنسها رو گرفتن ،نزدیک به سه میلیارد ضرر کردیم !کاوه درحالی که سعی داشت به عصبانیتش غلبه کند گفت :
بازم جای شکرش باقیه که بچهها فرار کردن وگرنه لو میرفتیم !کامی دندان هایش را روی هم فشرد ،مشت محکمش را به قاب عکس روی دیوار کوبید و گفت :
لعنتی ها! مطمئنم تعقیبمون کردن ،برامون به پا گذاشتن !کاوه با خشم رو بهش گفت :
سر این دخترهی نفله ،اون قدر بزنش تا بگه کدوم خری دست و پاش رو باز کرده! اگه نگفت هم
 ِد بس کن ،پا شو برو باال ِدوربینها رو چک کن .
زیر لب به شهابی بد و بیراه میگفت از اتاق خارج شد ،صابر دوید سمتش و با نفس نفس
کامی سری تکان داد و در حالی که ِ
گفت :
آقا ،آقا! ملینا خانم رو آزاد کردن !آن واحد اخمهای کامی از هم باز شدند و لبخند گشادی روی صورتش نشست  .از پلهها پایین دوید و ملینا را که جلوی در
در ِ
ایستاده بود به آغوش کشید .بعد از دقایقی او را از خودش دور کرد و تک تک اجزای صورتش را از نظر گذراند ،با خیال راحت
نفسش را بیرون داد و گفت :
حالت خوبه؟ملینا ،شیطانی خندید ،دندان های سفید و ردیفش را به نمایش گذاشت ،با چشمکی که چاشنی خنده هایش کرده بود،
گفت :
پیش مهراب جون (سرهنگ شهابی) بوده باشم و حالم بد باشه !
-یه درصد فکر کن ِ

کامی بلند خندید و لپ خواهرش را کشید و گفت :

ببینم شیطون چه بالیی سرشون آوردی؟ فرار کردی یا فراریت دادن؟ملینا ،بیخیال شانه ای باال انداخت و گفت :
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انگار حالیشون شده بود که اگه ولم نکنن خان داداشم بدجوری پدرشون رو در میاره !باز هم کامی سرخوش خندید .انگار تمام غم هایش با دیدن تک خواهرش ،از یادش رفته بودند ،گفت :
خب بسه زبون نریز! هیچ اطالعاتی ِکش نرفتی؟این دفعه ملینا مغموم و با کمی عصبانیت گفت :
نه ،من رو توی یه زیرزمین نمدار گذاشته بودن که سگ توش میمرد !کامی آرام دندان هایش را روی هم فشرد و سعی کرد بیخیال باشد :
فدا سرت ،باالخره کارشون رو جبران میکنم !ملینا بیخبر پرسید :
کدوم کار؟باز این مهراب جون! سنگ انداخت جلوی پامون ،جنس هامون رو گرفتن !ملینا با دلهره پرسید :
کسی هم گیر افتاد؟با ورود کاوه سؤالش بی جواب ماند ،کاوه هنوز متوجه ی آمدن ملینا نشده بود .همان جور که از پلهها پایین میامد ،نگاهش به
ملینا افتاد که با صدای بلندی "سالم" کرده بود .با سر جواب داد و راهش را به سمت بیرون از سالن کج کرد !
***
درنا نگاهش را از روی ملینا به صفحهی لپ تاب سوق داد و دستی به چشمهای پف کردهاش کشید و گفت :
خسته شدم بیا یه نگاهی بنداز .ملینا با بی میلی پشت میز نشست و فیلمهای دوربینها را چک کرد .باید میفهمیدند چه کسی در این خانه با ستایش دست
ُ
شب پیش را چک میکرد که متوجه شد دوربینها را قطع کرده بودند .هیچ فیلمی از آن
ه
ن
همکاری داشت .فیلمهای ساعت
ِ
ساعت یافت نکرد !
همهی دوربینها حتی دوربینهای ورودی عمارت هم قطع شده بودند .پس یکی از اعضای همین خانه بود که به مکان تک
تک دوربینها اطالع داشت .با چشمهای ریز شده به مونیتور زل زد .
یک ساعت بعد ،یعنی حدود ساعت ده تک تک دوربینها بدون هیچ عیب و نقصی وصل شده بودند و توی این یک ساعت
دقیق همون ساعتی که ستایش اسلحه به دست جلوی کاوه ظاهر شده بود ،هیچ فیلمی از این که چه جوری خودش را از آن
انبار بیرون کشیده بود و چه کسی کمکش کرده بود تا دست و پایش را باز کند و قفل در را باز کند ،بیاید بیرون ،وجود نداشت !
خود اسلحه هم یک عالمت سؤال بزرگ بود ،از کجا آمده بود؟ ملینا با بی حوصلگی برگشت به سمت درنا و دلسا که مشغول
ِ
صحبت باهم بودند و کالفه گفت :
هیچ فیلمی نیست !درنا یکم متعجب گفت :
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مگه میشه؟ !بله .حاال که شده از نه تا ده شب همه دوربینها قطع بودن هیچ فیلمی نیست .دلسا نفسش را فوت مانند بیرون داد و گفت :
ً
دقیق همون ساعته ،حتما بازم یکی از خدمه بوده ،توی یه خونه که سرجمع ده تا خدمه داره باید دوتاش نفوذی از کار دربیان؛ اون وقت کاوه خان عین خیالش هم نیست که تو چنگال ایناییم ،هی مدام تکرار میکنه دستشون بهمون نمی رسه! بابا
اونا حتی تایم خوابیدن ما رو هم درنظر دارن .وقتی که کنارمون نفس میکشن زیر یه سقف ،فکرمیکنی نمی تونن تو غذامون
باکشه؟! همش میگه قبل از این که بخوان کاری کنن با دست هام خفشون میکنم .
سم بریزن؟ مگه کاوه ِ
ُدرنا ،بیخیال زد به شانه اش و گفت :
ولش کن دلسا جونم ،خون خودت رو کثیف نکن .الکی حرص میزنی که چی؟ داداش َکاوم کارش رو خوب بلده ،هیچ وقت
حرفی رو که ازش اطمینان نداره نمیزنه .تو که ترسو نبودی عزیزم بهش اعتماد کن .حاالم پاشو برو اینها رو بزن روی
کار کی بوده؟
دوربینها بلکه ببینیم با اثر انگشت میفهمیم ِ
***
درنا ،بی حال خودش را روی تخت پرتاب کرد .هنوز چشم هایش گرم نشده بودند که با سر و صدای کامی بیدار شد ،نگاهش را
دور تا دور اتاق چرخاند و سیخ سرجایش نشست:
کامی بچه کو؟نمیدونم !یعنی چی که نمیدونم؟ میگم الی کجاست؟ جایی رفته؟ جایی بردینش؟ کجاست؟ هان؟عه بسه دیگه درنا من چه میدونم! کاوه اومد بردش جایی.خب میگم کجا؟کنترل صدای درنا از دستش خارج شده بود ،کامی دست از کارش کشید و چمدان را که از لباسهای خودش و درنا پر میکرد
وسط اتاق پرت کرد ،داد زد:
صدات رو بیار پایین ،زود حاضر شو باید از اینجا بریم ،لو رفتیم میفهمی؟درنا حتی خودش هم نمیفهمید ،چرا در آن لحظه سرلج و لجبازی افتاده بود ،جیغ کشید:
 تا نفهمم بچه رو کجا بردین نمیام! قرار شد من ازش مواظبت کنم ،پس کاوه غلط کرد بی اجازه ی من ،اون رو از اتاقم برد!کامی دندان هایش را روی هم فشرد و بازوی درنا را توی دستش گرفت و فشار داد ،از الی دندان های کلید شده اش غرید:
بس کن درنا ،بس کن .آماده شو زود.باهات هیچ جا نمیام.مشت محکمی که کامی نثار دهانش کرد ،اجازهی مخالفت بیشتر به او نداد ،ریزش اشک هایش باعث شد به خودش بیاید و
هق هق اش را خفه کند .دستش را روی گونهاش سر داد و با ناباوری به کامی که مشغول چپاندن لباسها توی چمدان ها بود،
زل زد .حتی نیم نگاهی هم به درنا نیانداخت ،درنا به سمت سرویس بهداشتی دوید و بغضش را آنجا خالی کرد.
به خودش در آینه توالت نگاهی انداخت .صورتش سرخ شده بود ،نفس هایش از عصبانیت تند شده بودند .صدای کوبش در
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توسط کامی فرصت بیشتری نداد که به خودش زل بزند ،از آینه فاصله گرفت .آبی به صورتش زد و بیرون آمد.
نگاه سردش را به کامی که بهش زل زده بود انداخت و تا که خواست از او فاصله بگیرد ،مچش را چسبید ،او را به سمت خود
کشید ،با پشیمانی به جایی که سیلی زده بود خیره ماند ،متاسف سری تکان داد و از اتاق بیرون رفت .درنا نفسش را آه مانند
بیرون داد و سری به نشانه ی تأسف تکون داد.
اتاق را از نظر گذراند تا مطمئن شود کامی چیزی را جا نگذاشته است .سریع حاضر شد و پایین رفت.
نگاهش را به کاوه دوخت و گفت:
بچه رو چیکار کردی؟ یکی برای من توضیح بده.کاوه با خون سردی گفت:
به داوود سپردم ببرش همون جایی که با شهابی قرار گذاشتم تا تحویلش بده.ریزبینانه به کاوه نگاه کرد تا اگر دروغ میگوید ،بتواند تشخیص دهد ولی چیزی از چهرهاش نخواند .
***
باالخره؛ کاوه و دلسا باهم ،ملینا با صابر و داوود ،درنا و کامی هم با هم راه افتاند .توی مسیر هیچ حرفی بین کامی و درنا رد و
بدل نشد ،رفتار درنا سرد و سنگین شده بود حتی اگر کامی هم سکوت را می شکست درنا بی محلی میکرد .فقط هم بخاطر
آن سیلی ناغافل بود ،از بین حرف هایش متوجه شده بود که به ارومیه می روند ،از آنجا هم قاچاقی به ترکیه می روند و بعد از
چند روز استقرار به کانادا می روند؛ شاید هم تا آن موقع مقصدشان تغییرکرد .
وقتی دلسا اثر انگشت روی دوربین را چک کرد ،فهمیدند که اثر انگشت با اثر انگشت یکی ازخدمه ها مطابقت دارد .ملینا هم
اتفاقی از جلوی یکی از اتاق ها رد میشد که شنید داشتند راپرت خانه را برای محاصره می دادند .خالصه ،خدمه را خفتش
کردند و ستایش هم توی زیر زمین به حال خودش گذاشتند و بی خبر رفتن .آن هم نصفه شب حوالی ساعت سه !
خمار کامی
آرام الی پلک هایش را گشود .هنوز نرسیده بودند ،تازه دم دمهای سپیده بود .آفتاب بیرون نزده بود ،چشم های
ِ
نشان از بی خوابی اش بود .درنا برای حفاظت از جان هر دویشان؛ سرد بودن را کنار گذاشت و با صدای آرامی گفت :
بزن کنار ،من می شینم .کامی بی هیچ حرف و مخالفتی بغل زد ،درنا پشت ُرل نشست .کامی هنوز ننشسته ،خوابش برد .حدود ده ساعت تا بانه (یکی
ازشهرهای مرزی ارومیه) در راه بودند .بعد از پیاده شدن ،ماشینها را به صابر و داوود سپردند ،خودشان با ماشین یکی از
نزدیکی دریاچه وان
دوستهای کاوه؛ قاچاقی از مرز رد شدن .حدود بیست وچهارساعت بعد در یکی از روستاهای ترکیه
ِ
بودند .
هر پنج نفر نفس راحتی کشیدن و از علی (دوست کاوه) تشکر کردند و راهی ویالی کاوه که همان نزدیکی ها بود ،شدند .کاوه
روی مبل راحتی لم داد و نگاهی به ساعت دیواری بزرگ انداخت ،عقربه ها ساعت یک ظهر را نشون میدادند .رو به خانوم ها
کرد و گفت :
 خب خانومای خونه اینجا دیگه مستخدم نداریم ،باید هنرتون رو توی آشپزی نشون بدید که همه حسابی گرسنهایم .کامیجون ،فدای اون ریش داعشیت بشم؛ برو وسایل مورد نیاز برای آشپزی خانوم ها رو بخر .بدو تا نمردیم ازگشنگی !
کامی خودش را جلوی تی وی ِول داد و گفت :
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نه میبینم اومدیم این ِور آب یخت هم وا شده ،شوخی هم که میکنی .نوکر پدرت غلوم سیاه ،خودت پاشو برو چیزمیز بخر.ویالی توئه که یخچالش خالیه !
کامی
سر کامی و صاف خوابید و چشم هایش رابست ،آخرش هم
کاوه از همان دور دستش را به معنای "خاک تو مخت!" زد تو ِ
ِ
بدبخت که صدای شکمش بلند شد ،رفت از همان بیرون چند عدد پیتزا خرید و برگشت .می دانست این خانمها حاال حاالها
اشپز بشو نیستند !
غذا را که به رگ زدند ،دور هم نشستند .کاوه قبل از اینکه فیلم ببینند همه را جمع کرد ،دورهم حلقه زدند و نشستند ،کاوه
شروع کرد :
خب کامی دیگه وقتشه که بگم ،بچه ها ببینید درسته که قبل از اینکه دم به تله بدیم اومدیم این َور ،ولی با توجه به اینکهجنس هامون لو رفت و اون دختره سروانه رو هم گروگان گرفته بودیم و قبل از اینکه آزادش کنیم اومدیم اینجا ،دیر یا زود توسط
ً
پلیس اینترپل گرفتار میشیم ،خب مسلما شما دخترا زیاد پاتون گیر نیست .اونی که گیر میافته من و کامی هستیم ،تصمیمی
که ما گرفتیم این بود که شما اینجا بمونید و ما دوتا باید یه جورایی قبل از اینکه مطلع بشن جیم بزنیم استانبول و از اونجا یه
پرواز به آمریکا .
درنا با قیافه ای وا رفته گفت :
مگه توی استانبول و آمریکا نمیتونن شمارو دستگیر کنن؟کامی دستش را البه الی موهای پرپشتش کشید و گفت :
چارش یه شناسنامه تقلبیه که اونم کاوه همیشه تو بند و بساطش سه ،چهار تا هست !این دفعه دلسا مغموم گفت :
خب چرا ما نیاییم؟ برای ماهم شناسنامه جور میکنید و باهم میریم .کاوه دست زنش را در دست گرفت و با مالیمت گفت :
 نمیشه خانمی ریسکش باالست .ما وقتی جونمون در خطره حتی مطمئن نیستیم خودمون جون سالم به در می بریم یا نه!ً
چه جور می تونیم پای ناموسمون رو هم باز کنیم! فعال بهترین و امنترین جا برای شما همینجاست .بمونید ،ما که مستقل
ً
شدیم دعوت نامه میفرستیم و بهتون یه جوری خبرمیدیم و شما راحت ،قانونا با یه پرواز میآیید پیشمون .دیگه نیازی به این
موش و گربه بازی ها هم نیست؛ چون شما مثل ما پاتون گیر نیست .
ملینا با اعصابی داغون بلند شد ،از جمع فاصله گرفت و سمت اتاقش رفت ،درنا بغضش را قورت داد و پنجره را باز کرد تا
هوایی به صورتش بخورد بلکه حالش عوض شود؛ ولی دلسا بدون هیچ مقاومتی در آغوش شوهرش گریه سر داد .کاوه او را
بلندش کرد و درحالی که سعی داشت با حرفهایش آرامش کند او را به سمت باغ برد تا هوا بخورند .شاید توانست زنش را آرام
کند ،این دل کندن و دوری برای همه شان سخت بود .
چه ملینا که باید از برادرش دور میماند چون او تنها پشتیبانش بود ،چه دلسا و درنا که باید ازشریک زندگیشان دور میماندند.
بدتر از همه این بود که معلوم نبود تا چه موقع؟ میتوانستند دوام بیاورند؟ خدا میدانست! کامی نگاهش به کاوه و دلسا بود
که شانه به شانهی هم از سالن خارج میشدند .باالخره به سمت زنش برگشت ،درنا که نیم رخش سمت کامی بود سنگینی
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نگاهش را به خوبی احساس میکرد ،اما برنگشت .از طرفی هنوز کمی با او سرد بود و از طرفی میترسید نگاهش کند و نتواند
جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد .ترجیح داد از پنجره به باغ خیره شود ،جایی که حاال دلسا و کاوه مقابلش روی تاب نشسته
بودند و کاوه توی گوش دلسا چیزهایی میگفت که او از این فاصله نمیشنید .دلش برای داداش کاوهاش هم حسابی تنگ
میشد .باز بغض به گلوش هجوم آورد ،با حلقه شدن دستی دور تنش ،لرز به جانش افتاد .فکر کرد از سردی هواست پنجره را
آرام بست ولی لرزشش لحظه به لحظه بیشتر شد! به سمت کامی برگشت و نگاه اشکبارش را روی صورتش چرخاند و فقط
توانست بگوید :
خیلی بیمعرفتی !کامی چیزی نگفت .میترسید لرزش صدایش بغض مردانهاش را آشکار کند ،فقط با چشمهایی که حاال حلقه اشک
مردمکشان را احاطه کرده بود اجزای صورت درنا را میکاوید .باید این چهره را به خاطر میسپرد .روزهای تنهایی که در پیش
است ،او را حسابی دلتنگ این چهرهی دوست داشتنی خواهد کرد !
کامی گفت :
یه ه فته دیگه میریم ،نزار با گریه هات این یه هفته زهرمارمون بشه .بیا یه خاطره خوب رقم بزنیم تا توی تنهایی از فکر کردنبه این روزها خنده بیاد رو لبمون .
درنا سرش را روی سینهی شوهرش گذاشت و آرام بغضش شکست ،بین گریههایش گفت :
نگو اینجوری تنم میلرزه !♫♫♫
نفست از جای گرم بلند میشه
مگه دله از جای من دیگه بی تو بند میشه؟
نکنه دل بکنی
دله من با همه راه نمیومد
به این آسونی کوتاه نمیومد
ولی تو عشق منی
نفس در سینهی درنا حبس شده بود !
آخه تو این همه خوبی که چی شه؟
دلم آروم نمیشه !
نوک زبونمه یه چیزی همیشه
بگم روم نمیشه !
انگار زمان روی ساعت پنج عصر متوقف شده بود ،لحظاتی که قلب درنا را به درد میآورد .از روزهای نبودن کامی متنفر بود .
همهی ترسم همیشه این بود
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که یه وقت از تو جدا نشه دستم
تو که نبودی حواسم جمع بود
همیشه یادم باشه کی هستم !
ثانیهها به کندی میگذشت ،کامی کمی فاصله گرفت اما هنوز هم بوی عطرش در مشامش میپیچید .نگاهش را قفل به
چشمهایش کرد .
آخه تو این همه خوبی که چی شه؟
دلم آروم نمیشه !
نوک زبونمه یه چیزی همیشه
بگم روم نمیشه !
(خوبه من ،مسعود صابری)
باالخره دهان باز کرد ،با زبان لبانش را خیس کرد و آرام زمزمه کرد :
از همیشه بیشتر دوستت دارم ،جات برای همیشه توی قلبمه !درنا لبش را گزید تا از ریزش دوبارهی اشکهایش جلوگیری کند ،فقط با بغض به چهرهی کامی خیره شد .
***
دلسا در آینه به خودش نگاهی انداخت .کاله پهلوی را به سرش گذاشت ،شاخه گلی پشت گوشش انداخت و دور خودش
چرخی زد .روبروی کاوه ایستاد و گفت :
چطورم؟عالی !راهی دریاچه شدند و بعد از کلی شنا و آب بازی ،خسته و کوفته به خانه برگشتند .نقشهی کاوه و کامی بود که در این یک هفته
ِ
ً
کلی به خانمها خوش بگذرد تا هفتهی دیگر دل کندن آسانتر باشد و به خوبی و خوشی از هم دور شوند! ولی کامال برعکس
بود این اتفاقات روی احساسات خانمها اثر گذار بود و دوری را برایشان سختتر میکرد .
خالصه آن یک هفته هم طبق قانون جهان مانند برق و باد گذشت .یک روز به چرخش در بازار و پاساژها و بعد از اون کباب
ترکی خوردن؛ روز بعد در شهربازی و پارک ،روزهای دیگه هم به همین روال خوش گذرانی گذشت .اما چه کسی میدانست چه
سرنوشتی در انتظارشان است؟ !
نزدیکی آنکارا با ماشینهای کاوه میرفتند .دلسا و کاوه باهم ،درنا و کامی و ملینا هم باهم .بعد از
روز رفتن بود .تا
و اما امروز ِ
ِ
آن ماشینها را به خانمها میسپردند و خودشان با یکی از آشناها؛ تا استانبول میرفتند و از آن جا هم با کشتی به هر جایی
غیر از آمریکا که به خانمها گفته بودند ،میرفتند !
از این جا به آمریکا رفتن ،آن هم از طریق کشتی غیرممکن که نه اما دشوار بود .هوایی هم که سریعالسیر دستگیر میشدند.
شاید یکی از کشورهای اروپایی را انتخاب کرده باشند !
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از روستایی که استقرار داشتند تا آنکارا حدود بیست وچهار ساعت یا حتی بیشتر راه بود .نیمی از راه را رفته بودند ،نصفه شب
بود و خستگی از سر و روی کامی میریخت .چشمانش را باید با چوب کبریت باز میگذاشت تا رانندگی کند! از طرفی
کوچکترین وقتی برای استراحت نداشت .درنا و ملینا هم خواب بودند ،دلش نمیآمد برای رانندگی بیدارشان کند .دستی به
چشمهایش کشید و کمی صدای سیستم را باز کرد .درنا از صدایش بیدار شد ولی چشمانش را بسته نگه داشت ،صدای
خواننده او را به خاطرات این یک هفته میبرد .چه طور میتوانست دل تنگش نشود؟
هوامو نداشتی هوایی شدم
چه کابوس بی انتهایی شدم
نگاهت منو زیر و رو میکنه
منو با دلم روبرو میکنه
نگاههای شیطان کامی ،چشمک زدنهایش ،خندیدنهایش ،لبخندهایش ،حرف زدنهایش ،عصبانیت و کتک زدنهایش،
هر چیزی که مرتبط باکامی بشود در ذهنش تداعی شد .
منو دست بسته تو و قلب خسته
که هرکی رسیده یه جاشو شکسته
ولی ُحسن عاشق به دیوونگیشه
یه وقتایی کوه هم دلش ابری میشه
ابری شو خاطره هاتو ببار
بارون شو یاد من عشقو بیار
من میرسم به تو آخر کار
بارون ببار
آرام کامی الی پلکهایش را گشود :
بغض به گلویش خنجر کشید ،اشکها راه خودشان را پیدا کردند .با صدای ِ
بیدار شدی؟دماغش را باال کشید .نگاه کامی روی او سر خورد ،خواست چیزی بگوید که از گوشهی چشم نور زیادی به چشمانش خورد در
یک ثانیه برگشت و جیغ کشید :
کامی مواظب باش !صدای جیغ های درنا و ملینا در گوشش پیچید و کنترل فرمان ماشین از دستش خارج شد و بعد از آن سیاهی محض! رد داغی
و قرمزی خون روی پیشانی اش جاری شد .ماشین به گارد ریل برخورد و متوقف شد .توی دره پرتاب نشدند ولی پیشانی کامی
به شدت ضربه دید .
من بی قرار توام ،بی قرار
بیرون بیارم ازاین انتظار
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عاشق شدم مثل ابر بهار
بارون ببار
پریشونم اما
پریشون ترم کن
فقط از تو می خوام
یکم باورم کن
درنا آرام چشمانش را باز کرد؛ سرش به شدت درد می کرد .نگاهی به اطرافش انداخت ،دیوارهای سفید بیمارستان در نظرش
سبز مخصوص بیمارستان ،وارد شد و به ترکی چیزهایی از درنا پرسید
غریب بودن .او اینجا چه می کرد؟ !پرستاری با روپوش ِ
که جوابش سکوت درنا بود .با گیجی به اطرافش نگاه کرد و به خودش فشار آورد ،سعی کرد چیزی را به یاد بیاورد .او ،کامی و
ملینا در ماشین بودند .خب ،بعد چه شد؟
در راه آنکارا بودند؛ شب بود ،نیمه شب! بعد؟ درنا از خواب بیدارشد و نور! درست است نور زیادی به چشم هایش خورد و آن
کامیون! حاال ...
کامی کجا بود؟ ملینا؟ یک آن سرجایش نشست که ُ
سرم در دستش کشیده شد .بی هوا "آخ" بلندی گفت که پرستار به داخل
دوید و باز به زبان ترکی صحبت کرد ،درنا چیزی متوجه نمیشد .سعی کرد به خودش مسلط باشد و با زبان انگلیسی بپرسد :
شوهرم وخواهرش کجان؟ولی انگار زیاد موفق نبود چون پرستار بی توجه به او ،روی تخت خواباندش و مسکنی به او زد که باعث شد به خواب برود !
دفعه بعد که چشم گشود با دیدن مرد خوش پوشی که روی صندلی کنار تخت نشسته بود ،سعی کرد بنشیند و تعجبش وقتی
بیشتر شد که مرد به فارسی گفت :
راحت باش !ابروهایش باال پریدند ،رگبار سوال هایش شروع شد .با دهان خشک به سختی می توانست سوال کند؛ ولی بدون اینکه
درخواست آب کند ،پرسید :
ُ
شما کی هستین؟ترس در تک تک سلول های بدنش غوغا میکرد ،وجودش می لرزید از اینکه مرد برایش خبرهای بدی داشته باشد .آب
دهانش را قورت داد و بدون اینکه فرصت پاسخ به مرد بدهد ،سریع پرسید :
خبری از شوهرم دارین؟ !مرد پوزخند محوی کنج لبش نشاند ،بلند شد و پشت به درنا به سمت پنجره ایستاد .تکانی به پرده داد و پنجره را بازکرد .نفسی
تازه کرد ،صدای َبم و کلفتش در اتاق پیچید :
مهرابم ،مهراب شهابی !لرز به تن درنا افتاد ،از آنچه که می ترسید به سرش آمده بود .با صدای لرزانی سعی کرد از حال بقیه مطلع شود :
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ُ
َ
سر ...هنـگ؟ سرهنگ ش ...شهابی؟ شم ..شما ای ..اینجا چ ...چی کار می کنید؟سرهنگ با همان پوزخند قبلی برگشت به سمتش و گفت :
فکرکنم ،بازجویی !تمام خشونتش پرکشید! از مظلومیت دختر لبخندی هر چند
آن واحد ِ
با نگاهی آکنده از خشم به صورت مظلوم درنا زل زد .در ِ
محو روی لبانش آمد .آن دختر چیزی در وجودش داشت که او را از هم گروهی های گستاخش جدا می کرد! آرامشی داشت
که از لحظه ی ورود ،مهراب آن راحس کرده بود .آرامشی در پس این چهره ی مضطرب نهفته بود که قلب مهراب را آرام تر از
همیشه می کرد .حاال فهمید که چرا دخترکش در این چند روز وابستهی خاله درنایش شده بود و دلش بهونه ی او را می گرفت.
الی به پدرش از فداکاری های خاله ُدرنایش گفته بود .درنا از نگاه خیره ی مهراب؛ کالفه سربه زیر انداخت وگفت :
شما از بقیه ی بچه ها خبر دارید؟مهراب بالحن مالیم تر وهمچنان جدی گفت :
تصادف کردید ،همسرتون توی کماست و ضربه شدیدی به سرشون وارد شده .خواهرشون هم یه دست و یه پاش شکسته،اما متاسفانه برادرتون به همراه همسرش فرار کردن .من اینجام تا از شما بازجویی کنم مقصدشون کجاست؟ می دونید که
دیر یا زود دستگیر میشن؟ پس این وسط به نفع شماست که باما همکاری کنین تا جرمتون سنگین تر نشده !
درنا با چشم های اشکی و چانهی لرزانی که انگار آماده ی گریه بود به مهراب زل زد و فقط گفت :
بایدکامی رو ببینم !***
در سه روزی که کامی در کما بود سربازها از جلوی در اتاقش ُجم نمیخوردند ،باالخره درنا بعد از کلی اصرار به شهابی و
پرستارها اجازه گرفت تا حداقل دو دقیقه شوهرش را ببیند .آرام وارد اتاق شد ،اشک هایش را پس زد و دست کامی را بین
دست های ظریفش گرفت و نوازش داد .با لحن پر از بغضی شروع به درد و دل کرد :
مرد من که این قدر ضعیف نبود ،پاشو پسر شجاع! تو
کامی؟ کامی جونم؟ می دونم صدام رو می شنوی پس پاشو پسرِ ،چقدر می خوابی؛ پاشو ببین چه تنهام ،داداش ولمون کرد و رفت .پاشو چه جور می تونی توی بی خبری راحت بخوابی؟ پاشو
نترس قول میدم از دست سرهنگ فرار می کنیم! قول میدم که همیشه پا به پات بیام؛ هر جا که بری فقط از رو این تخت بلند
شو .
با تذکر پرست ار به زور از همسرش دل کند ،با چهره ی اشکی پا به اتاقش گذاشت .با دیدن شهابی که پشت به او ،مقابل پنجره
و روی صندلی نشسته بود عقب گرد کرد تا پیش ملینا برگردد .هنوز دستش به دستگیره نرسیده بود که با صدای سرهنگ سر
جایش میخ کوب شد :
نیومده میری؟آب دهانش را قورت داد و با سرفه مصلحتی گلویش را صاف کرد و گفت :
-گفتم مزاحم خلوتتون نشم !
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سرهنگ با پوزخند به سمتش برگشت ،نگاهی به سر تا پایش انداخت و گفت :
فکر فرار به سرت نزنه خانوم کوچولو که کل این بیمارستان در محاصره من و دوستامه !درنا که اصال در این لحظه همچین فکری به ذهنش خطور نکرده بود ،با خشمی که در چشمانش غوغا می کرد گفت :
می خواستم برم پیش ملینا !مهراب از جا برخاست وبه سمت درنا آمد ،درنا از ترس کمی لرزید و یک قدم به عقب رفت که پشتش به درخورد .سرهنگ در
یک قدمی اش ایستاد و گفت :
زیاد وقتت رو نمی گیرم ،حرفامون رو که زدیم می تونی ملینا رو هم ببینی !سرش را پایین انداخت و با صدایی لرزان گفت :
می شنوم .بشین .به تخت درنا اشاره ای کرد .درنا با قدم های آرام خودش را به تخت رساند ،خوش بختانه آسیبی به پایش وارد نشده بود .فقط
دست چپش در گچ بود و به سرش ضربه وارد شده بود ،البته ناگفته نماند به لگنچه اش هم ضربه ی ناچیزی وارد شده بود که
طی همان سه روز اول که استراحت کرد ،بهتر شد و به راحتی می توانست راه برود .روی تخت نشست و منتظر به چشم های
رنگ شب مهراب زل زد .مهراب مثل همیشه محکم صحبت کرد :
به ِ
از برادرت بگو ،از این که حدس میزنی االن کجا باشه؟ فکر کنم خودت هم دل تنگش باشی؛ می خوام برات پیداش کنم .ازاین بگو که مقصدتون کجا بود؟
باز لرزش خفیفی به تن درنا افتاد نمی توانست چیزی بگوید ،نباید برادر و دوستانش را به این سادگی می فروخت .درنا هیچ
جرمی نداشت که بخواهد با لو دادن مکان آن ها ،جرم خودش را سبک کند! پس فقط با بی خیالی لبخندی زد و گفت« :نمی
دونم ،امیدوارم پیداش کنید!»
ً
خودشان که فعال در چنگال پلیس بودند ،ملینا که بعد از آزاد شدنش خبطی نکرده بود .خودش هم در طول عمرش با وجود
زندگی با خالفکارها هیچ کار اشتباهی ازش سر نزده بود! اما مطمئن بود کامی به محض به هوش آمدن گرفتار پلیس ها می
شود .با خود گفت« :حداقل بگذار برادرم از دست پلیس آسوده باشد».
مهراب با ابروهای گره خورده به او نزدیک شد ،با چشم های ریز شده به سمتش خم شد و با جدیتی که ترس درنا را خیلی
بیشتر می کرد گفت «:ببین دارم بهت هشدار میدم تو االن یه مهره سوخته ای ،حتی اگه آزاد هم باشی دیگه خان داداشت تو
رو نمی پذیره! می دونی چرا؟ چون بس که دورش پر از نفوذیه بعید نیس تو رو هم بعد از این بازجویی نفوذی بدونه ،پس جرم
خودت رو از اینی که هست سنگین تر نکن .قول میدم برات تخفیف قائل بشم!»
درنا پوزخند سردی زد و گفت« :از کدوم جرم حرف میزنی؟ نکنه خطاهای کاوه و کامی رو هم پای من می نویسی جناب
سرهنگ؟»
از عمد جناب سرهنگ آخر را با تأکید و عصبانیت گفت ،مهراب با کمی فاصله روی تخت نشست و به چشمان وحشی درنا زل
ً
زد و گفت«:دقیقا جرم تو همراهی با اوناست ،البته این فرار جرمت رو بیشتر کرد!»
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درنا با فکی منقبض و چشمانی سرخ رویش را برگرداند .صدای پوزخند بلند مهراب روی اعصابش بود ،ثانیه هایی به سکوت
گذشت .سکوت اتاق را فقط نفس های تند از عصبانیت درنا می شکست .از بس که انگشتانش را کف دست هایش فشرده بود،
حس می کرد دستانش بی حس شدند! درب اتاق به شدت باز شد و سکوت اتاق با صدای پر از انرژی الی شکسته شد ،الی از
خوشی جیغی زد و به بغل درنا پرید :
خاله درنا؟ !نگاه درنا و مهراب فقط برای ثانیه ای درهم قفل شد و بعد دست های درنا دور کمر الی کوچولو حلقه شد و با مهربانی موهای
الی را بوسید و گفت« :سالم عزیزم اینجا چیکار میکنی؟»
 سالم خاله ،این قدر دلم برات تنگ شده بود که وقتی فهمیدم بابا می خواد بیاد این جا ،اون قدر گریه کردم تا منو هم همراهخودش بیاره .
ته دل درنا از شیرین زبانی او غنج رفت ،ریز خندید و گفت« :عزیز دلم ،منم دلم واست تنگ شده بود خوشگلم ،ولی دیگه
نبینم چشم های قشنگت رو اشکی کنی .باشه گلم؟»
الی مستانه خندید و لپ درنا را بوسید و گفت« :چشم».
مهراب از دیدن این لحظات در دلش غوغایی بود .یاد زن خدا بیامرزش افتاد ،سایه اش باالی سر الی واقعا خالی بود .فکری
مادر الی بودن!»
عین رعد از سرش گذشت و او فقط برای یک اپسیلون ثانیه بهش فکر کرد« :مادر بودن به درنا میامد ،آن هم ِ
رابطه الی و درنا خیلی فراتر و صمیمی تر از این حرفابود ،هه خاله؟ !
اگر دور از چشم مهراب بود بی شک الی ،درنا را مامان صدا میزد فقط جلوی پدرش نمی توانست؛ انگار از خشم نهفته در
چشمان مهراب درک عمیقی داشت !مهراب ،الی و درنا را برای ساعتی تنها گذاشت .بدون حضورش بیشتر بهشان خوش می
گذشت! ساعتی کالفه طول محوطه بیمارستان را متر کرد تا دلتنگی دخترکش برای خاله درنا از بین برود !
***
روزها از پی هم می گذشتن نه خبری از کاوه بود ،نه کامی به هوش آمده بود .این وسط فقط درنا و ملینا سردرگم بودند .درنا در
فکر خبر گرفتن از برادری بود که طی این دوهفته ی گذشته حتی ثانیه ای فکر خواهرش به سرش نزده بود !دلسا و کاوه حاال
استانبول بودند .دیگر کاوه نمی توانست همسرش را ول کند و برود هرجا که دلش بخواهد ،چون می دانست دشمن کمین
کرده تا دلسا تنها شود ،تنها بودن یا نبودن دلسا مهم نبود مهم این بود که خواه ناخواه حضور در این کشور آن ها را در چنگ
پلیس می انداخت و کاوه حاال حتی اگر می خواست هم نمی توانست دلسا را به امان خدا ول کند ،می ترسید لو برود !
نگاهی به شناسنامه های قالبی در دستش انداخت یکی را به دست دلسا داد و دیگری را بین انگشت شصت و اشاره ی
خودش نگه داشت و درحالی که جرعه ای از قهوه اش را سر می کشید رو به دلسا کرد :
ُ
ویزامون رو سفارش دادم ،مقصدمون به اتریشه ،فکرکردم با استفاده از این شناسنامه ها هوایی راحت تره !دلسا نگاهی به دستش انداخت و چنگال را توی کیک شکالتی زد و گفت :
اینا رو از کجا آوردی؟ جعل کردی یا ...-مال دوتا آدم مردن که البته بی خبر مردن؛ کسی هم نفهمیده ،شناسنامه باطل نکردن !
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دلسا باچشم های ریز شده به عکس شناسنامه ها نگاهی انداخت و گفت« :حاال چجوری خودمون رو مثل اینا درست کنیم ،تو
اینا رو از کجا میاری؟»
کاوه نگاهی به ساعت لوکسش انداخت و با چشمکی که حواله دلسا کرد ،افزود :
اینکه چه جوری مثل عکس ها بشیم فقط از دست یه گریمور ماهر مثل آتیال برمیاد ،این شناسنامه هام کار خودشه !و بعد درحالی که با موبایل شماره گیری می کرد گفت« :بهش زنگ می زنم تا زودتر بیاد ،راستی بدو حاضر شو که زیادی وقت
نداریم ،ساعت ده پرواز داریم».
درنا در حالی که محوطه بیمارستان را طی می کرد ،زیر لب هر ذکری که بلد بود می خواند تا بلکه کامی بعد از دو هفته به
هوش بیاید .از طرفی هم فکرش پیش کاوه بود ،یعنی کجاست؟ گیر افتاده است؟ االن چه می کند؟ باصدای جیغ خوشحال
کودکی به سمت صدا برگشت ،از پریدن الی در بغلش جا خورد؛ با چشم های گرد شده الی را کمی از خودش دور کرد و به
چشم های شیطانش نگاهی کرد و باز بغلش کرد .آرام زانو زد تا هم قد ِالی شود ،دستی به موهای طالیی الی کشید و گفت :
سالمت کو خوشگل خانوم؟الی که طبق معمول سالمش رو خورده بود لبش رو با زبون خیس کرد و گفت :
سالم خاله درنا ،اومدم که با ...با دیدن قدم های بلندی که روی خودشان سایه انداخته بود ،دیگر بقیه ی حرف های الی را نمی شنید و فقط به قامت بلند
مرد نگاه می کرد .از نوک پا گرفت تا رسید به چهره اش .از دیدن سرهنگ جا خورد و صاف ایستاد! سرهنگ نگاه سردش را
روی چهره ی رنگ و رو رفته ی درنا چرخاند و زیرلب چیزی مثل سالم گفت که از طرف درنا بی جواب ماند .چون هنوز محو
تماشای سرهنگ بود ،بعد از دقایقی به خودش نهیب زد بسه دیگر به چه همچین زل زده ای مگر تابلوی نقاشی داوینچی
است؟! نگاهش را آرام از سرهنگ گرفت و رو به الی گفت :
خب عزیزم ،بریم توی اتاق من؟ِالی با قیافه ای وارفته گفت :
خاله درنا یعنی باما نمیای؟ !درنا گیج و منگ به الی نگاه کرد ،قرار بود جایی برود؟! با کی؟ کجا؟ سوالش را به زبون آورد :
کجا عزیزم؟سینما دیگه !بودن درنا را دید؛ فهمید که حرف الی را اصال نشنیده بود ،تکرار کرد :
سینما؟! مگر همچین قراری داشتند؟ مهراب که گیج ِ

امروز الی میخواد که با شما بریم سینما ،مایل هستید ما رو همراهی کنید؟ !ً
مطمئنا چشم هایش از حدقه بیرون زدند! سینما؟ اون ،مهراب و دختر کوچولویش؟ یعنی که چه؟ خواست چیزی بگه که با
صدای الی منصرف شد :
-خاله بریم ،بریم .نگو نه !
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مهراب چنان سرد درخواست الی را بازگو ک رده بود تا درنا بفهمد که او هم تمایلی به سینما رفتن با او ندارد و فقط به خاطر الی
هست که حضور او را تحمل می کند .او هم فقط به خاطر الی پذیرفت ،لبخند مهربانی کنج لبانش نشاند و گفت :
باشه گلم امابه من که اجازه ترخیص نمیدن !بیشتر روی کالمش با مهراب بود که او هم سخن را در هوا قاپید و گفت :
شما رو تا یه ربع دیگه مرخص می کنن !و درنا تازه به فکر افتاد .نه جایی برای ماندن دارد ،نه پولی برای بیمارستان و هزینه هایش .این دفعه پرسید :
ببخشید ،نمی دونید ملینا رو چه موقع مرخص می کنن؟ایشون فعال باید تحت مراقبت باشن !وای بدبخت شده بود! حاال گیریم پولی که داشت هم هزینه ی بیمارستان را می داد .کجا باید می ماند؟ پولی برای هتل رفتن
نداشت !
با صدای الی از فکر در آمد و رفت تا حاضر شود« .خدابزرگ است».
خواست عقب بنشیند که مهراب درب شاگرد را برایش بازکرد و بعد هم بدون این که منتظر حرف یا تشکری از سمت درنا بماند
رفت و سوار شد .
آرام و با تردید نشست .نگاهش به پنجره اتاقی که می دانست در آن کامی بستری است خیره شد ،نفس عمیقی کشید و تا
رسیدن به مقصد سکوت را چیزی جز حرف ها و شیرین زبانی های الی نمی شکست .البته هر کدام در افکار خودشان غرق
بودند ،درنا که معلوم بود تمام فکرش جایی برای ماندن بود و مهراب در فکر آرامشی که کنار درنا گریبان گیرش میشد !
یک سکوت و خألیی که پشت آن کلی حرف بود ،آروم بود .همان چیزی که مهراب نیاز داشت! چه می خواست از بودن با
َ
درنا؟ وقتی که نم پس نمیداد؟ در این دو هفته لب به سخن باز نکرده بود و کوچک ترین نشانی از برادرش نداده بود .ذره ای
از نقشه هایی که در سر پرورش می داد لو نداد !
پس چه مانع دست کشیدن مهراب می شد؟ نگاهی به نیم رخ جذابش انداخت .آرام بود مثل همیشه ،پلک هایش را روی هم
گذاشته بود انگار خیلی خسته بود .مژه های بلندش زیر چشم هایش سایه انداخته بودند؛ صورت سفید و برف مانندش
بیشتر از همیشه رنگ پریده بود .الی تا خواست چیزی بگوید،آرام گفت :
دختر بابا ،خاله خوابیده !
هیسِ
آرام الی بیدار شد :
درنا با صدای ِ
خاله؟ بیدارشو رسیدیم ،خاله؟آهسته الی چشمانش را باز کرد و زیر چشمی نگاهی به اطرافش انداخت .با دیدن صندلی خالی کنارش ،همه چیز یادش
کردن درنا را به
آمد .صاف نشست که نگاهش به مهراب افتاد ،بیرون از ماشین ،پشت به آن ها ایستاده بود و مسئولیت بیدار
ِ
عهده الی گذاشته بود .با خود چیزی زمزمه کرد که مهراب نشنید «خاک توسرت درنا ای وای آبروم رفت همش اثر این
مسکنای لعنتیه خواب آوره!»
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سریع بلند شد؛ پایش را از ماشین بیرون گذاشت .دستی به مانتویش کشید تا صاف شود ،خوب بود که مانتویش در تصادف
پاره نشده بود .کمی خونی شده بود که آن هم درنا شسته بودش .حاال باید به فکر لباس و خورد و خوراک هم باشد! مهراب
ُ
بعد از گرفتن پاکت های پاپ کرن به آن ها پیوست و هرسه هم قدم شدند .چه قدر از دور خانواده ی خوشبختی به نظر می
رسیدند! فکری بود که به ذهن مهراب هم نفوذ کرده بود ،البته با اندکی تغییر که چه قدر این لحظه خوشبخت به نظر میرسد!
خیلی وقت بود با کسی سینما نرفته بود .این لحظه را دوست داشت نه به خاطر حضور در سینما ،شاید به خاطر همراهی با
درنا و دخترکش .کسی از دلش چه خبر داشت؟! درنا به آرامی روی پنجمین صندلی ردیف سوم جای گرفت .از شانس خوبه
فیلم کودک و نوجوان بود .البته به زبان اصلی (ترکی) که بعید بود ِالی
الی با این که همین االن بلیط گرفته بودند ولی فیلمِ ،
چیزی از فیلم فهمیده باشد! فقط الکی خوشحال بود ،بابت این که خاله درنا و پدرش کنارش بودند .
پدرش که همیشه ی خدا سرکار و ماموریت بود از وقتی هم که یادش میامد مادر باالی سرش نبود الی یک ساله بود که
مادرش به دست کاوه کشته شد! البته این رو هنوزه که هنوزه مهراب نفهمیده که قاتل زنش کیه؟
حدس هایی زده بود اما فقط در حد همان حدس .الی از همان بچگی کنار عمه اش بزرگ شده بود و عقده ی گردش
خانوادگی به دلش بود! حاال این جا ،این دلیل خنده های سرخوشش بود .حضور درکنار درنا و مهراب !
ُ
و اما مهراب که بی حوصله به گوشه ای از پرده سینما زل زده بود و درنا که اصال حواسش این جا نبود ،پاکت پاپ کرن را به
سمتشان گرفت و مشغول شدند .الی آخرهای فیلمی که چیزی ازش نفهمید خوابید و سرش روی سینه درنا افتاد .نگاه مهراب
به سمتشان برگشت ،خواست الی را بیدار کند که درنا با صدای آرامی گفت :
بزارید بخوابه .مهراب نفسش را بیرون داد؛ از جا برخاست و گفت :
توماشین منتظرم !تن الی حلقه کند و او را
یعنی حتی نمی خواست بچه اش را بغل کند و ببرد؟! درنا کمی جا به جا شد تا توانست دستش را دور ِ
سرد مهراب باعث شده بود که کمی به او بر بخورد! تا االنش هم
در بغل بگیرد .آرام بلندش کردو بیرون رفت ،رفتار بیش از حد ِ
به خاطر الی تحمل کرده بود ،الی را آرام روی صندلی عقب خواباند و با خداحافظی زیرلبی درماشین را بست .
از ماشین فاصله گرفت ،مهراب خونسرد دنده عقب گرفت و دور شد! و درنا با خود فکرکرد عجب آدم مزخرفی! یک تعارف
خشک و خالی نکرد که میرسانمت! اصال آن به کنار ،زبون در دهانش ندارد خداحافظی کند؟ یا حداقل یک بوق بزند؟ آدم
َ
سرهنگ اخمو شد و راه خودش را گرفت و شروع کرد عابر پیاده را متر کردن .حتی نمی
گنده دماغ! بیخیال فحش دادن به
ِ
ِ
دانست کجاست ،آنکارا؟ یا یکی ازشهرهای اطرافش؟ حتی گوشی اش هم در تصادف به فنا رفته بود !
هوفی زیر لب گفت و به یکی از مغازه های کبابی همان اطراف رجوع کرد .خدا را شکر که مرد به زبان انگلیسی هم کمی تا
قسمتی آشنایی داشت و او متوجه شد ،طبق حدسیاتش این جا آنکارا بود .همان جا شامش را هم خورد .حاال باید دنبال
َ
جایی برای ماندن می گشت .ای بابا کاش حداقل در بیمارستان به او جا می دادند ،اه مرخص شدنش در این شرایط چه
صیغه ای بود؟ !
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کاش حداقل ملینا را هم مرخص کرده بودند تا دو نفری پول هایشان را با هم یکی می کردند و یک فکری به حال هم می
ِ
کردند .هیچ کارت بانکی برایش نمانده بود .یکیش که همچنان توی وسایلش در ویالی کاوه بود؛ ناسالمتی قرار بود برگردند،
آن یکی هم که البد در تصادف گم شده بود .همان یک ذره پول دستی هم که داشت شانس آورده بود توی جیب لباسش
بودند! آه از نهادش بلند شد حاال چه جوری توی این شهر َد َر َندشت مهمان خانه یا هتل پیدا کند؟
کل پولش هم که برای بیمارستان داده بود .این چندرغاز که پول یک تاکسی هم نمی شد! باز به خودش نهیب زد «آدم کم
عقل وقتی پول نداری ،غلط می کنی مغرور بازی از خودت نشون میدی! اون سرهنگه که می خواست بپردازه چرا نگذاشتی؟
هان؟ حاال ِب ِکش ،خاک تو مخت!»
با دیدن پارکی که دست راستش قرار داشت ،وارد پارک شد .روی اولین نیمکت ورودی نشست .از ترس و سرما تنش مثل بید
می لرزید .زیر لب با خودش گفت عجب غلطی کردم ها !
زانوهایش را باال آورد و دست هایش را دور زانوهایش قالب کرد .دو،سه تا جوان از سمت چپش می آمدند؛ سعی کرد سرش را
تا حد ممکن در یقه اش پنهان کند بلکه آن ها او را نبینند .از ترس دست هایش را دور بازوهایش محکم کرد و بیشتر در خودش
فرو رفت؛ ولی انگار استتار کردنش هیچ نتیجه ای نداشت! پسرها متوجه ی او شده بودند با قهقهه های کریه به سمتش
آمدند .ماندن را جایز ندانست ،در یک حرکت بلند شد ،در حالی که از ترس روی پا بند نبود ،خواست شروع به دویدن کند ،اما
هنوز قدم ازقدم بر نداشته بود که یکی از آن ها مچ دستش را چسبید .بی هوا جیغی زد ،صدای یکی از آنها شنیده می شد که
به ترکی غلیظ می گفت :
اوه ،یه پرنسس ایرانی !درنا درست چیزی از بگو مگوهایشان نمی فهمید .تمام سعی اش آزاد شدن از چنگال آن پسر بود؛ که محکم مچ دستش را
چسبیده بود و در یک حرکت آنی درنا را در بغل کشیده بود .حال بدی به او دست داده بود ،با مشت و لگد به جان پسر افتاد
َ
ولی بی فایده بود ،سه پسر زورمند یک دختر بی کس و الجون! اشک به پهنای صورتش بر روی گونه هایش جاری بود ،جیغی
زد و دست های ظریفش را روی سرش گذاشت و به زانو روی زمین افتاد .تنها چیزی که روی لب هایش جاری بود ِورد "خدایا،
کمکم کن" بود !
حس بی حس .روی زمین افتاده بود و در خود مچاله شده بود .در
حس خأل داشت ،حس سستی و کرختی ،پر از تهی! بی ِ
حالی که پسرها حلقه مانند دورش می چرخیدند و می خندیدند ،اشک هایش مجال ترسیدن به او نمی دادند !
چیزی نمی فهمید ،فقط یک آن ولوله ای به پا شد .یکی مثل ژان والژان به دادش رسیده بود! با قامتی بلند و قدی رشید تمام
پسرها را کنار زد خودش هم کتک خورد ولی از پا نیافتاد ،صورتش کبود بود نه از شدت ضربات ،بلکه از عصبانیت و غیرت
مردانه ی ایرانی! از الی چشم های خمار و تار از اشک فقط توانست صورت خونین ومالین مرد را ببیند و نتواند اصال تشخیص
دهد کیست؟! باصدای مرد که می گفت :
درنا خانوم؟ خانوم؟ درنا خانوم؟از حال رفت! چه کسی بود که اسم او را به خوبی می دانست؟ !
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آرام چشم هانش را از هم گشود .اولین تصویری که جلوی چشمش به روزشد ،چهره ی مظلوم و بی تاب الی بود که وقتی
متوجه شد درنا به هوش آمده با خوشحالی باال پرید و داد زد :
بابایی بیا ،بیا خاله درنام به هوش اومده !پس سرش پیچید دستش را به
مهراب چنان با شتاب در را گشود و وارد اتاق شد که درنا با تعجب سرجایش نشست ،دردی ِ
سرش گرفت که مهراب با نگرانی و صدایی به نسبت مالیم تر از روزهای قبل گفت« :سرت درد می کنه؟»
درنا که به شدت از لحن جدید سرهنگ هنگ کرده بود چیزی نگفت و در عوض پرسید :
این جا کجاست؟ من این جا چی کار می کنم؟الی با شوق شروع کرد به تعریف :
این جا خونه ی ماست! دیشب که توی پارک با اون آقا بدجنس ها دعوات شد بابایی بغلت ...الی برو برای خاله یه لیوان آب بیار؛ باید قرص هاش رو بخوره .صدای مهراب بود که ادامه حرف الی را قطع کرد ،درنا لبش را گزید و باصدای آرامی گفت« :شرمنده ام مزاحمتون شدم شما
اون جا بودید؟»
وقتی جوابی نگرفت از پرسش خودش پشیمان شد و سر به زیر انداخت که مهراب گفت« :از همون جلوی در سینما دنبالتون
بودم!»
دیگه چشم های درنا گشادتر از این نمیشد ،سرهنگ مهراب شهابی دنبال او بود؟ !چرا آن وقت؟ نتوانست بیشتر از این در
برابر کنجکاوی که میشود اسمش را فضولی هم گذاشت طاقت بیاورد و پرسید :
ببخشید ،چرا؟خالفکار فراری هستید که بنده
مهراب به خودش آمد ظاهر خود را حفظ کرد و باز سردوخشک گفت« :ناسالمتی شما اون
ِ
دنبالشم! نباید تحت حفاظت باشید؟»
بازداشت،بـ ...بشم؟»
جا خورده بود .طاقت چنین پاسخی را نداشت با دهان باز گفت« :یعـ ...یعنی مَـ ...من با ...باید
ِ
بله منتظر بودم تا به هوش بیایید ،حالتون که بهتر شد تحویلتون میدم تا وقتی که دهن باز نکنید و نگید خان داداشتونکجاست؛ بازداشت میمونین !
با ورود الی بحثشان خاتمه یافت .
***

ُ
راوی:درنا)
(

ً
دو روزی می شد اسیرقفس سرهنگ شده بودم ،باورم نمیشد یعنی واقعا من رو امروز تحویل می داد؟! از فکر کردن بهش رعشه
ً
ای به تنم افتاد ،خواه ناخواه فکرش آزارم می داد .تقصیر من چی بود؟ اصال من کجای این زندگی نقش اصلیم رو ایفا کردم؟
همش بقیه برام تصمیم گرفتن ،بابا ،کاوه و کامی! حتی واسه ازدواجمم خودم تصمیم گیری نکردم و کاوه نظر داد! این که بابا
و داداشم تو کار قاچاق بودن و راهشون خالف بود هم تقصیر من نبود! این که تو این خونه و خانواده هم به دنیا اومدم
مقصرش من نبودم .
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بدخلق بدقلق؟ !باصدای در نگاهم رو از پنجره گرفتم ،صداش
پس کجای این راه رو اشتباه اومدم که رسیدم به این سرهنگ
ِ
توی اتاق پیچید .باز به عمق بدبختیم پی بردم !
حاضرید؟هه! کدوم مجرم و فراری رو دیده بودی که این جوری واسش دعوت نامه بفرستن؟ !دیگه داشتم دیوونه می شدم .خالف و گناه
من چی بود؟ هیچ حرفی در جواب سوال تو ذهنم نداشتم .سرد نگاهش کردم ،امید داشتم از سردی نگاهم یخ بزنه ،چراش رو
خودمم نمیدونم .از جام پا شدم ،بیخیال طی کن درنا! دیگه وقت تسلیم شدنه .مگه تموم عمرم تسلیم حرف و دستورات این و
اون نشدم ،این بارم تسلیم شهابی! هیچ وقت حق انتخاب بامن نبود ،این دفعه هم راحت کیش و مات میشم از صحنه ی
نبردی که من حتی نقش مهره سربازهم نداشتم! چیزی برای از دست دادن نداشتم .نه کسی منتظرم بود برگردم؛ نه نظرم
برای کسی اهمیت داشت .مثل کاوه و کامی نبودم که کسی منتظر دستوراتم باشه .حاال بیا ثابت کن بی گناهیت رو ،منی که
فقط به خاطر تنها نبودن ،همراه داداش و شوهرم شدم! کی جز خدا می دونست که آزارم به یه مورچه هم نرسیده بود! بذار
قضاوتم کنن! رو به روش قرار گرفتم زل زدم تو چشم های سردش تا بگم حاضرم ،رنگ نگاهش عوض شده بود !دیشب چشم
هاش مشکی بودن و حاال توی نور طوسی! به من چه؟! لبم رو با زبون خیس کردم ،مسکن ها دهنم رو خشک کرده بودن :
حاضرم .با صدای الی که اسمم رو صدا میزد برگشتم ،اشک توی چشم های مظلوم و خوش رنگش جمع شده بود .روی دوتا پام زانو
زدم و دست هام رو از هم باز کردم ،دوید سمتم؛ محکم به خودم فشردمش .دوسش داشتم! تنها عاملی که تو این چند وقت
لبخند به لبم می آورد هرچند محو ،هر چند کم .مطمئن بودم دلم براش تنگ میشه .کاش می تونستم از سرهنگ بخوام اون
رو به دیدنم بیاره! کاش این همه فاصله بینمون نبود .آروم گونه ی خیسش رو بوسیدم و زمزمه کردم :
گریه نکن عزیزدل خاله ،قول میدم زود به زودهم رو ببینیم !ِ
الی با دست های کوچولوش دست هام رو گرفت و گفت :
دلم برات تنگ میشه .تا خواستم چیزی بگم با ِمن ِمن گفت :
می ...می تونم ما ...مان صدات کنم؟ !چیزی رو به زبون اورد که نه تنها من ،بلکه سرهنگ هم از شنیدنش جا خورد .فکر گفتن چنین حرفی به ذهن معیوبم هم
خطور نکرده بود .مخم ارور میداد؛ هنگ کرده بودم .چند بار دهنم رو مثل ماهی باز و بسته کردم ولی کالمی ازش
خارج نشد ،نگاهم به نگاه خشک و جدی و توأم با اخم سرهنگ گره خورده بود .چی جواب این بچه رو می دادم؟ می گفتم
نه؟! ناراحت می شد می گفتم بله؟ که چی؟ لبخند مهربونی زدم که بیشتر شبیه زهرخند بود :
عزیزم من فقط می تونم یه خاله مهربون برات باشم !چه اشکالی داره اگه مامان صدات کنم؟ برات چه فرقی می کنه؟ فقط مامان یکم نزدیک تر و صمیمی تره !من چمه امروز؟ که این بچه شش ساله باعث میشه سریع هنگ کنم این حرفا واسش زیادی بزرگ بود ،یکم لبام رو روی هم
فشردم که صدای سرهنگ بلند شد :
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الی خاله رو اذیت نکن ما دیگه باید بریم برو تو اتاقت !این دفعه این الی بود که گونه م رو بوسید و درحالی که ازم دور می شد دست تکون می دادو باخنده می گفت :
خدافظ مامانی !از پله ها باال می پرید ،هنوز گیج و منگ روی زانوهام نشسته بودم .سایه سرهنگ که افتاد روم بدون اینکه به روی خودم بیارم پا
شدم و جلوتر از اون از سالن بیرون زدم .
ماشین که حرکت کرد ازپنجره نگاهم رو روی مردمی که در رفت و آمد بودن می چرخوندم .چه قدر آسوده خاطر و سبک بال
کودکی که دست تو دست مادرش کنار مغازه اسباب بازی فروشی به یه عروسک اشاره می زد و می خندید ،چه قدر عاشقانه
دستای گره خورده پیرمرد و پیرزنی که از عابرپیاده آروم و با آرامش کنارهم گام بر می داشتن .اون دست ها بهم چشمک می
زدن؛ بدبختیم رو به رخم می کشید .حتی یک بار این جوری عاشقونه دست های کامی رو نگرفتم .توی خیابون باهاش هم
قدم نشدم! چه حقیرانه دخترکی که با آرایشی غلیظ و زننده گوشه ی خیابون وایساده بود !
خسته نشدی این قدر مردم رو دید زدی؟سرهنگ بود ،حواسش پی منه؟ نگاهم رو روی صورتش چرخوندم و نفسم رو باصدا بیرون دادم وگفتم :
نه تنها کاری که خستم نمی کنه همینه ،اون ها رو می بینم و با خودم مقایسه می کنم .توی لبخند اون دختر بچه شادی وآرامش هست؛ به خودم که نگاه می کنم چیزیه که خیلی وقته ندارم .پشت اون دست های گره خورده عشق هست حسی که
توی عمرم تجربش نکردم! من حتی به شوهرم هم تحمیل شدم و حاال پا ِپ ِی یه عادتیم! اما خیلی چیزا هم توی زندگی من
هست که توی زندگی اون ها نیست؛ همین که دختری رو میبینم که از شدت فقر یا شایدم ذلت تن به هر کاری میده به
خوشبختی خودم امیدوار میشم .مهم نیست بقیه راجبم چی فکر می کنن؛ مهم نیست االن شما من رو به چشم یه فراری می
بینی؛ مهم نیست قراره تقاص بی گناهیم رو پس بدم! مهم اینه که خودم می دونم بی گناهم .باالخره بهتون ثابت میشه .
سرهنگ راهنما زد و به چپ پیچید نیم نگاهی بهم انداخت ،سردی نگاهش رو حس نکردم دیگه تا مغز استخونم نفوذ نکرد
عوضش یه کوچولو نورگرما به دلم تابید :
شنیدی میگن ظاهر زندگی بقیه رو با باطن زندگی خودتون مقایسه نکنین؟ من شما رو متهم نمی دونم ولی به نظرم برایاینکه تقاص بی گناهیت رو پس ندی باید بگی داداشت کجا درسته بابی گناهیت اونارو همراهی کردی جرمت همینه بی
گناهی!نباید همراهی شون می کردی
پوزخندی به حرفش زدم چی می دونست از زندگی من؟ از اینکه ازترس دوباره تنها شدن مجبور بودم همراه داداشم باشم
مجبور بودم دم نزنم به کسی نگم از کار و بار شوهر و داداشم ،یه بار تنها شدم بسم بود یه بار بابا و مامانم رو همراهی نکردم
برای همیشه از دست دادم شون دیگه بسم بود قسم خورده بودم تا پای جونم با داداشم می مونم تو دلم قسم خورده بودم
جوابی واسه سرهنگ نداشتم سعی کردم بغضم رو پشت نقاب بیخیال و سردم پنهون کنم! جلوی کالنتری زد رو ترمز و برگشت
سمتم برای اولین بار مستقیم زل زد توی چشم هام :
 -هنوزم دیرنشده اگه بهم بگی بهت قول میدم برات تخفیف قائل بشم ،یعنی اینکه ازشون برات تخفیف بگیرم
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سعی ک رد با لبخند نگاهم کنه و این برای آدمی که به گمونم توی عمرش همش دوبار لبخند زده کارسختی بود! اصال هم
شبیه لبخند نبود ،فقط لبش کج شد شبیه هرچی بود اال لبخند! سعی کردم بیخیال خط کج و معوج توی صورتش بشم :
ِ
نیومدم خرید کنم که تخفیف بگیرم به نظرتون چند سال حبس میخورم؟ فعال که تنهام جایی برای موندن ندارم حتی پولیهم ندارم زندان از سرم هم زیادیه !
سعی کرد تعجبش رو پنهون کنه :
 فکرکنم پنج الی شش سال حکم قانونی اش باشه ولی اگه کمکمون کنی مطمئنم این مدت کوتاه ترمیشهخیانت توی خونم نبود ،بی توجه بهش از ماشین پیاده شدم ،منتظرشدم تاپیاده شه .درحالی که سرش رو به نشونه تأسف
تکون می داد کنارم قدم بر می داشت ،ازاین عالمت به شدت بیزار بودم با عصبانیت وایسادم و برگشتم سمتش از قدم وایساد
زل زدم توی چشم هاش ،گفتم :
یعنی که چی این کارتون؟جاخورد! اما پرروتر ازاین حرفا بودکه گفت :
یعنی متاسفم براتون !ََ
مردک وقیح،خیلی بیشعور بود سعی کردم قدم هام رو تندتر بردارم ولی یک قدم اون مساوی بودبا سه قدم من!غول تشن !
بازم هم قدمم شده بود ،سکوت سالن طویلی که پیش روم بود رو فقط صدای پاهای من و سرهنگ می شکست،نفس توسینه
ام حبس شده بود بیست وشش سال عمر ازخدا گرفته بودم با وجود خانواده و زندگی که داشتم یه بارهم پام به این جور جاها
کشیده نشده بود مطمئن نبودم می تونستم طاقت بیارم یا نه ولی از هیچی بهتربود برای منی که جای خوابم هم نامعلوم بود،
فکرش هم نمی کردم گیر بیفتم اون هم توی یک کشور غریب چی میشد دیگه؟ نمی دونستم !
بازهم صدای خشک و ُزمخت سرهنگ رشته افکارم رو گسست :
ازاین طرف ،این بار آخره که می پرسم باماهمکاری نمی کنید؟بی توجه بهش دستم رو روی دستگیره ی در گذاشتم و با دست دیگه ام تقه ای به در وارد کردم و با صدای مرد وارد شدیم :
بویروم(بفرمائید)سرهنگ قدمی جلوتر از من رفت و مشغول صحبت با آقاپلیسه شد چیزی از صحبت هاشون نمی فهمیدم ،زیاد به ترکی مسلط
نبودم درحد سالم وعلیک! فقط می دونستم حرفاشون درمورد منه هی پلیسه بهم نگاه می کرد و باز رو به شهابی سرتکون می
داد ،بعد که مکثی بین حرفاشون افتاد جناب پلیس صداش رو بلند کرد و یکی رو صدازد ،سربازی وارد شد احترامی گذاشت،
سیخ وایساد و زل زد به پلیسه(نمیدونم سرهنگ بود چی چی بود من از این درجه های پلیس ها زیاد سردر نمی آوردم همین
که می دونستم شهابی هم سرهنگه ازبس کاوه گفته بود فهمیدم)شهابی بهم نگاهی انداخت ،با دست اشاره زد برم
سمتش،کمی نزدیک تر شدم بهش ،که گفت :
 میخواد ببرتت بازداشتگاه امیدوارم اون جا خوب فکرهات رو بکنی و قبل از اینکه به زندان منتقلت کنن تصمیم گیریکنی!شایدسرت به سنگ بخوره !
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با خشم و فکی منقبض بهش زل زدم بی شک از عصبانیت گونه هام سرخ شده بود،وقتی که بی پروا و پررو پررو زل زد بهم
پشت چشمی نازک کردم ،روم رو برگردوندم سمت سربازی که هنوز یه لنگه پا منتظرمن بود نگاهم رو که روی خودش دید باز
آقایون پلیس گذاشت و نزدیکم اومد،به دستم دستبند زد،به دنبالش روونه شدم پشت یه درنرده ای وایساد وقفل
احترامی به
ِ
دستبند رو بازکرد
ً
تقریبا آروم هلم داد به داخل اتاقک نرده ای ،انگارتنهابودم! اتاقک نرده ای انفرادی !
یه گوشه نشستم،توی خودم جمع شدم پاهام رو ُسردادم توی بغلم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم باید فکری به حال خودم می
کردم تا کی باید اینجا می موندم؟ یه سال؟ دوسال؟ یاهمون پنج-شش سالی که شهابی می گفت؟ نمی خواستم جوونـیم رو
توی این اتاق های نرده ای یا زندون های زنونه بگذرونم !
از طرفی جایی واسه موندن نداشتم اینجا تو این غربت ،صدایی توی سرم میگفت «نه دیوونه نشنیدی شهابی گفت کمکت
می کنه خب اگه آزاد بشی می فرستنت ایران »از یه طرف یه صدای دیگه باهاش مخالفت میکرد «یعنی میخوای داداشت رو لو
بدی؟ این از مرام تو خارجه تو خیانت نمیکنی درحقش» سرم رو تکونی دادم و ازنرده ها بیرون زل زدم
همیشه از بچگی از این جور جاها می ترسیدم شهابی بهم گفته بود فردا به زندان منتقل می شم از زندان بیشتر می ترسیدم
الاقل کاش من رو توی انفرادی می انداختن ولی ...
جون مردم بندازنم تک و تنها
نمی شد که شش سال توی انفرادی می پوسیدم بعدهم مگه قاتل زنجیره ای بودم که از ترس ِ
تویه اتاق؟ من از زندان های زنونه می ترسیدم از اینکه یه عالمه زن خطرناک ،چاقوکش ،قاتل ،دزد ،معتاد و قاچاقچی دورم
باشن می ترسیدم
حس می کردم یه چیزی توی گلوم راه تنفسم رو بسته سعی کردم قورتش بدم ،بغضم رو !
یعنی تنها راه آزادی از این قفس نرده ای فروختن داداشم به این آدم های عوضی بود؟ چرا داداشم این راه رو انتخاب کرد؟چرا
پا توی این راه گذاشتیم؟ از دست خودم عصبانی بودم تازه حتی اگه داداشم هم لو می دادم فقط چندسال از حبسم کم
میشد ،بازم ...
باید تحمل داشته باشم ،می دونستم اگه حال کامی و ملینا هم خوب بشه اون هارو هم می فرستن زندان ،الاقل جرم ملینا هم
کم کمش حبس ابد می خورد !
مثل خودم بود ولی برای کامی می ترسیدم ِ
کاش کاوه اینجا بود باز برای آزادی مون سرجون خانواده شهابی شرط می بست ،شایدهم باز الی رو گروگان می گرفت کلی
اذیتش می کرد تا ما رو آزاد کنن!نه من این رو نمی خواستم
حس می کردم گونه ام خیـس شده و دیگه راه نفسم تنگ نیس ،باالخره بغضم اب شده بود ،اشک هام رو پس زدم من کی تو
خاطرات گذشته ام غرق شده بودم که خودم نفهـمیدم
« چهار_پنج ساله بودم که فهمیدم بابام توی کارخالفه نه تنها بابا که مامان هم مثل االنه من مجبور به همراهی بابا بود،
تصادفی این رو فهمیدم وقتی با کاوه قایم باشک بازی می کردیم و من توی اون انباری ته باغمون پنهون شده بودم پشت یکی
از کارتون های بزرگی که تا اون موقع هیچ وقت نفهمیده بودم حضورشون اونجا چه ُحسنی داره؟
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ترس اینکه من رو پیداکنه و ببازم
کارتون هایی که روزبه روز بیشتر می شدن ،وقتی کاوه وارد انبار شد تا دنبالم بگرده ،از ِ
بیشتر خودم رو کنج کارتون ها جا دادم ،کاوه که انگار من رو دیده بود به سمتم اومد ،اومدم فرارکنم که محکم خوردم به یکی از
کارتون ها ،اون پخش زمین شد کف کارتون پاره شد و محتویاتش روی زمین ریخت ،اون موقع کاوه ده سالش بود و کنجکاو !
بسته هایی که شبیه پاکت نمک بودن رو از توی کارتون برداشت ،داشتیم بررسی شون می کردیم با نگاه های کنجکاوی که
هیچ سر درنمی آوردیم این همه پاکت نمک توی انبار چیکار می کنن؟
نمی دونم اون لحظه مامان ازکجا رسید شاید از سر و صدامون مارو پیدا کرده بود ،بااخم های درهم نزدیکمون شد ،یه سیلی
نثار کاوه و یکی هم نثارمن کرد !پاکت های نمک رو توی کارتن چپوند و رو به ما داد زد که «دیگه حق ندارید برای بازی اینجا
بیایید»
بعدها فهمیدم اون پاکت های نمک،کوکائین بودن! نه نمک! این رو از حرف هایی که بین بابا و عمو بزرگه و مامانم ردوبدل می
شد؛ کشف کرده بودم با این حال تو اون سـن وسال اسمش به گوشم نخورده بود و نمی دونستم چیه؟ تو عوالم بچگی و
کنجکاوی یه بار جلوی مامان به زبون آوردم :
مامان کوکائین چیه؟ً
این کافی بود تا بازم اخم های مامان توهم بره و باچهره شاکی و عصبی تقریبا سرم داد بکشه :
کی همچین حرفایی بهت یاد داده؟لب ورچیدم و بابغض وگریه گفتم :

ُ
-دیشب بابا داشت به عمو می گفت چندتن کوکائین آورده انبار !

مامان با عصبانیت مالقه رو توی قابلمه انداخت و دست به کمر بهم نزدیک شد ،از ترس نزدیک بود شلوار خودم رو خیس کنم
قدمی عقب تر رفتم بازم مامان جیغ زد :
فال گوش وایساده بودی ورپریده؟دیگه نشنوم اسمش روبه زبون بیاری !هفت سالم بود که راهی مدرسه شدم اون موقع یه چیزایی درمورد قاچاق کوکائین فهمیده بودم که شغل بابامه ،اما هنوز درکی
ازش نداشتم ،دقیق نمی دونستم نقش این پاکت نمک ها توی شغل بابام چیه تازه ازکلمه «قاچاق» خوشم هم می اومد می
گفتم شغل شیکیه! یه بار که یکی از بچه ها ازم درمورد شغل بابام پرسید با افتخار گفتم :
بابام قاچاقچیه !یه جوری متعجب از سرتاپام رو نگاه کرد و رفت ،ازاون روز به بعد هیچ کس طرفم نیومد همه بچه های مدرسه ازم فرار می کردن
و کسی باهام دوست نبود انگار آدم خورم !
خودم هم نمی فهمیدم دقـیق دلیل فرارشون چیه؟ یه روز عـصرکه از همین بابت داشتم توی اتاقم گریه می کردم کاوه اومد تو
ازدیدن من تو اون حالت جا خورد !
اتاق و
ِ
اومد بغلم کرد و نازم رو کشید اون موقع دوازده سالش بود یکم بیشتر ازمن حالیش می شد ،وقتی بهش گفتم از روزی که
درمورد شغل بابا گفتم دیگه کسی طرف نمیاد و هیچ دوستی ندارم بهم توضیح داد که شغل بابا زیاد شرافت مندانه نیس و از
اون به بعد هروقت کسی از شغل بابا پرسید بهش گفتم شغلش آزاده !
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ً
اما خب بازم دوستی نداشتم تا دوران راهنمایی که کال مدرسه ام عوض شد و هیچ کدوم از اون بچه هایی که توی دبستان
باهام بودن اونجا نبودن یه دوست پیداکردم به اسم «دلسا» که بعدها شد زن داداشم !
ً
اون موقع پانزده سالم بودکه مامان وبابام رو تو یه تصادف مشکوک وکامال عمدی از دست دادم(بماند که بعدها فهمیدیم
همش صحنه سازی بوده و خانواده ام تویه درگیری غیرعمد کشته شدن)
با اینکه از بابام دل خوشی نداشتم ،از بچگی باعث سر افکندگیم بود ،بانون حروم بزرگم کرده بود ولی خب بابام بود و بزرگم
کرده بود ،یا اینکه مامانم زیاد مهربون نبود ولی خب مارو به دنیا آورده بود با اینکه حتی به من و کاوه ازشیرخودش هم نداد
ولی خب9ماه تو شیکمش حملمون کرد
از دست دادنشون یا فکر به اینکه سایه شون دیگه باال سرمون نبود همون یه ذره امنیت و آرامشمون هم ازمون گرفت ،عموی
وقت خدا هم زن نگرفت ما رو بزرگ کرد .البته بیشتر من رو بزرگ کرد ،اون موقع کاوه برای خودش مردی شده
بزرگم که هیچ ِ
بود .کم کم که چشمم به دنیای بزرگترها باز شد ،بیشتر که تو کارهای کاوه و عمو سرک کشیدم فهمیدم خان داداشم هم راه
پدرش رو در پیش گرفته؛ اولش نفهمیدم چرا؟ اون از بچگی از این کارها بدش میومد اما وقتی صاف توی چشم هام زل زد و از
دالیل ش گفت جوری قانع شدم که تا همین االن یه لحظه هم با هیچ کدوم از کارهاش مخالفت نکردم .برام گفت ،گفت از
دن اون
انتقام خون پدری که برامون پدری نکرد ،گفت از اینکه به دست کی کشته شده و نقشههای کاوه برای به عزا نشون ِ
طرف چیه .گفت ،بهم گفت تا چشمم باز بشه به روی مردم هفت خط و هفت رنگ دور و برم! با دلسا کم کم صمیمی تر شدیم
مثل خواهر ،پاش که به خونه مون باز شد سفره دله منم براش باز شد سه سالی با هم دوست بودیم؛ اینقدر بهش اعتماد
داشتم که میدونستم از فهمیدن گذشتهای که داشتم ولم نمیکنه یا اینکه رازهام رو فاش نمیکنه ،بهش گفتم و گفتم .اون
هم خانوادهی عجیبی داشت .اون موقع ها کاوه یه رفیقی داشت که شریک خالفکاری هاش بود ،نمیدونم چهجوری راضی
ُ
شده بود توی قاچاق و حتی آدم کشی پای ثابت کاوه باشه! اما بعدها فهمیدم اون هم از شهابی کینه به دل داشت ،یه روز که
روی پریده کاوه و کامی رو به رو شدم ،هر چی باشه برای بار اولشون بود که آدم میکشتن!
از دانشگاه برگشتم با رنگ و ِ
باالخره کاوه زهر خودش رو ریخته بود .باالخره از روی کینه؛ با کشتن زن شهابی انتقامش رو گرفته بود ،ولی خب گناه که
ُ
سر کاوه و از دلسا خواستگاری کرد ،دلسا هم که خانواده درست و حسابی
به
زد
عاشقی
کم
کم
ریزه!
می
بحش
ق
تکرار بشه
ِ
نداشت در واقع بزرگ تری باالی سرش هم نبود خودش بود و خودش! رضایت داد و ازدواجشون سر گرفت ،از بعد از اون قتل
حتی منم اگه می خواستم جایی برم باید با یکی ،دو تا سر خر یا به اصطالح باکالسش ،بادیگارد این طرف و اون طرف میرفتم
که یه وقت تو دام شهابی و یارانش نیافتم! همون روزها بود که یه پسره تو دانشگاه دلم رو برده بود! قیافه مظلوم و مهربونی
داشت برعکس تموم آدمهای اطرافم! برای همین خاص بودنش میخواستمش ولی ...
یادم اومد اون روزی که توی محوطه دانشگاه داشتم قدم میزدم؛ با شنیدن اسمم از زبون یکی ،صاف وایسادم ولی برنگشتم
چند ثانیه بعد جلو روم ظاهر شدش اسمش علیرضا بود به همون اندازه اسمش مظلوم و خواستنی ازم خواست دعوتش رو به
صرف ناهار بپذیرم ،من که از خدام بود .
اما تا نگاهم به داوود افتاد که باصورتی درهم و موبایل به دست داشت با یکی صحبت میکرد حدس زدم اون یکی کاوه باشه و
ً
مجبورا ،محترمانه درخواست ناهار علیرضا رو زیر سیبیلی رد کردم؛ ولی چقدر دلم میخواست باهاش برم خدا میدونست .با
یادآوری اون روزها لبخند محوی کنج لبم نشست ،سال اول دانشگاهم بود دیگه بیجنبه بودم زرت عاشق شدم زرت فارغ!
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دست خودم نبود باالجبار بود .بعد از اون روز ،یه بار دیگه هم علیرضا سعی کرد به بهونه جزوه بهم نزدیک
البته فارغ شدنم هم
ِ
ََ
بشه توی دانشگاه هرکی من رو با داوود غول تشن (داوود همون بادیگاره) می دید ازم فراری میشد .چه فکرهایی که پیش
خودشون نمیکردن .
نه دختر وزیری بودم نه دختر رئیس جمهور ولی تا دلت بخواد دورم آدم گنده الت بود! یکیش داوود .
نمی دونم اون روزی که باز علیرضا به بهونه جزوه گرفتن به خوردن یه قهوه دعوتم کرد ،داوود کجا گیر افتاده بود
فکر کنم سرما خوره بود و اون روز همراهم نبود منم با دل خوش علیرضا رو همراهی کردم اره خب یه عصر پاییزی و خش خش
ِ
برگای ریخته شده زیر پاهامون و حس و حال عاشقونه ،هه چه ساده فکر می کردم عشق همینیه که جریان داره !
ولی خب عشق فقط مال فیلماست ،حداقـل برای منی که توی بیست وشش سال عمرم تجربه ش نکردم حس نوپایی که به
علیرضا داشتم هم باالخره یه روز ته کشید درست همون روزی که جلوم وایساد و کارت دعوت عروسیش رو به سمتم گرفت و با
َ
یه لبخند گل وگشاد گفت :
درنا خانوم خوشحال میشم شمام بیاین .اون من رو به چشم یه دوست معمولی میدید که فقط برای قرض گرفتن جزوه به قول خودش مزاحمم میشد و من ...
عروس دختر عموش بود ،چه ساده ازدستش دادم من رو چه به عشق و عاشقی؟ من رو چه به پسر مظلومه ی دانشگاه؟
من باید با همون ادم بدهای دورم سرکنم من رو چه به زندگی کردن؟ تو دلم مونده بود حداقل کاش بهش گفته بودم .
نه ُدرنا؛ غرورت باید حفظ میشد که شد بسه بیخیال دیگه رفت برای کسی که رفت نباید زانو زد نماز میت سجده نداره ،پاشو
دختر پاشو .
کاش هیچ وقت خاطره ی اون روزها تو ذهنم زنده نمیشد سردرد بدی سراغم اومده بود ،دستم رو روی شقیقه م فشردم ،بازم
برگشتم به گذشته هایی که خیلی دور نبود بغض توی گلوم چمباتمه زده بود ،روزی که با چشمای گریون به سفره عقدش زل
زدم دست کسی رو روی شونه م حس کردم اروم برگشتم عقب پیرزنی خوش رو بهم لبخند زد و گفت :
ان شالله که همه جوون ها سروسامون بگیرن .تو دلم پوزخندی به حرفش زدم ولی رو لبم یه خطوط کج و معوجی به نام لبخند ظاهر شد ،مادر علیرضا بود البته حدس
میزدم حدسم هم درست در اومده بود،
بیشتر از پنج دقیقه نتونستم اون فضای خفقان اور رو تحمل کنم ،همون پنج دقیقه ای که عروس با اجازه ی بزرگترها بله گفت
و علیرضا با لبخند سعی داشت عروسش رو از توی آینه دید بزنه ،من دوست داشتم جیغ بزنم تا بغضم ازاد بشه و اینجوری
تبدیل به گلوله های اشک نشه ،یک هفته ای گذشت نه گریه کردم ،نه خندیدم ،نه حرف زدم ،نه غذا خوردم فقط به یه ُ
سرم
تموم زندگیم !
بند بود ِ
کامی پا پیش گذاشته بود به کاوه گفته بود ازم خوشش میاد کاوه خوش خوشانش بود کی بهتر از رفیق گرمابه و
گلستانش؟صبح تا شب،شب تا صبح روی مخ من راه میرفت «بهتر ازکامی برات پیدا نمیشه حاضرم قسم بخورم» تو خلقت این
بشر مونده بودم یه ذره درک و فهم نداشت حال خرابم و نمی دید؟
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خواهر من چته؟ چرا به این حال و روز افتادی؟ حالم رو فقط و فقط دلسا فهمید ،چه شب هایی که سرم رو،
یک بار نشد بپرسه
ِ
روی شونه هاش گذاشتم و بی صدا اشک ریختم برای چی؟ حسی که به وجود نیومده از بین رفت؟ شاید واسه همین حسرت
سر ناسازگاری داشت دیگه زدم به سیم
می خوردم دوست داشتم تجربه ش کنم تا غصه م نشه ولی انگار حتی عشق هم باهام ِ
سر تسلیم فرود اوردم و بله رو به کامی دادم !
اخر با خودم لج کرده بودم در پی اصرارهای شبانه روز کاوه باالخره ِ
کامی هم از دار دنیا یه خواهر داشت به نام ملینا ،اونم وقتی کامی قرارشـد با ما زندگی کنه برای اینکه تنها نمونه اومد توی
عمارت ما»...
از خاطرات  3سال پیش پرت شدم بیرون اومدم تو همون قفس نرده ای حس پرنده ای رو داشتم که بال پروازی نداره ،بال
ِ
روشنایی شب،برق چشمی چشمم رو زد ،پشت
هاشو چیدن و انداختنش توی این قفس تنگ و تاریک توی همون تاریک و
ِ
نرده ها بود ،اونجا چیکار میکرد؟ سرهنگ شهابی؟
معذب شدم تقریبا سیخ نشستم و نگاهم رو پایین انداختم ،صدای قفل در رو شنیدم یه سرباز هم همراهش بود صدام زد،
پاشدم رفتم بیرون بردنم سمت یه اتاقکی همون بغل ها ،شهابی لبه میز نشست من روی صندلی چوبی پشت میز ،یکی از این
المپ های پرنوری که توی فیلما پلیس ها تکونش میدن و زیر نورش اختالط میکنن هم باالی سرمون بود ،فکر می کردم االن
شهابی دستش رو میزنه به المپه تا از تکون خوردن نایسته !
ولی اصال تو فکر المپه نبود زل زده بود تو چشمای بی صاحاب من! باالخره دهن باز کرد و به حرف اومد :
بیا با هم صحبت کنیم .تلخ و سرد شدم مثل تمومه این چند روز اخیر :
حرفی ندارم باهاتونکالفه سری تکون داد و گفت :
پس هنوزم سرت به سنگ نخورده؟سر من بر نمی دارید؟ حاال که تحویلم دادید برید دیگه بزارید به درد خودم بمیرم هر وقت خودم دلم
اصال چرا شما دست از ِبودن شما نیس برگردید مملکت خودتون !
خواست میرم معترف میشم ،نیازی به ِ
پاشدم که با دادش صاف ُسرخوردم سرجام :
 بشین! اگه اینجا کسی زبونت رو می فهمید یا چهار کلوم ترکی بلد بودی مطمئن باش می رفتم منم دلم نمی خواست بیشترزیر زبونت نکشم داداشت کجاست ولت
از این تحملت کنم ولی حیف که مسئول رسیدگی به پروندت خودمم تا وقتی هم از ِ
نمیکنم .
نمیدونم کجاست !باز اومدم پاشم که دادزد :
 َبتمرگ !
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با اخم های درهم و قیافه وا رفته خودم رو انداختم روی صـندلی ،دست به سینه باالی سرم قدم رو میرفت ،نه حرفی میزد نه
حرفی زدم دیگه داشتم سرگیجه میگرفتم که روی صندلی روبروم جای گرفت ،دستاش رو روی سینه ش قالب کرد و منتـظر
بهم زل زد وقتی آبی ازم گرم نشد سری تکون داد ،پاشد و عصبی در حالی که به سمت در می رفت ،گفت :
خیل خب فردا تو دادگاه می بینمت اونجا حکمت معلوم میشه .و رفت پشت بندش هم سربازه اومد و منو به همون قفس نرده ای منتقل کرد ،سرم رو به نرده های پشت سرم تکیه دادم و توی
فکر فرو رفتم .
برگشتم به قبلنا همون شبی که مثل سگ از نرفتنم پشیمون شدم
« زمستون بود و هوا سوز سردی داشت ،کنج شومینه کز کرده بودم و با کتابی که روی زانوهـام بود مشغول بودم نمی خوندم
ولی خب هر از گاهی که نگاهم رو از صفحه تلویزیون بر می گردوندم یه خطی رو نگاهی می انداختم ،مامان و بابا دوشادوش
هم از پله ها پائین اومدن مامان یه لحظه به سمتم برگشت و گفت :
 ُدرنا ما داریم میریم خونه یکی از دوستای بابات،تونمیای؟بی فکر گفتم :
نه مامان شما برین .خیل خب کاوه هم هنوز برنگشته وقتی اومد ناهاری که از ظهر درست کردم مونده همون رو گرم کنید و بخورید .باشه مامان خداحافظ .تلفن
باز سرم رو عین کبک کردم توی کتابم ،تا ساعت9که کاوه از باشگاه برگشت سرم توی کتابم بود بعد از اینکه شام خوردیم ِ
خونه به صدا در اومد ،از صدای یهویی ش توی سکوت خونه؛ ترسیدم کاوه بهم عالمت داد بشینم و خودش جواب داد ،خونه
بزرگ بود و تا جایی که کاوه داشت با تلفن صحبت می کرد فاصله زیاد بود ،نمی شنیدم چی میگن اما قیافش رو می دیدم که
هرلحظه بیشتر وا می رفت ،رنگ و روش پریده بود ترسیده بودم از جام پریدم و دویدم سمتش :
کاوه؟کاوه داداشی؟چیزی شده؟هان؟چی شده؟صدای دادش من رو توی جام میخ کوب کرد :
نه خدا !تلفن از دستش سرخورد و محکم به زمین اثابت کرد و صدای وحشتناکی که توی خونه به وجود آورد ُرعب و وحشت رو توی تنم
انداخت،دستم رو محکم روی دوتا شونه ی کاوه فشردم و تکونش دادم :
کاوه دهن بازکن ،کاوه؟بگو بگو چی شده بگو بهم .گواه بدمیداد خدا بخیرکنه ،ولی نکرد ،بخیر تا نشد !
اشک هام ناخودآگاه سرازیر شدن دلم ِ
کاوه باالخره با صدای لرزون گفت چیشده ،گفت که بابا و مامان تو راه برگشت تصادف کردن دنیا روی سرم آوار شده بود»
صدای قفل در قفس نرده ای من رو به خودم آورد مأمور برام شام اورده بود ،نگاهی به ظرف استیل انداختم میل نداشتم ولی
تازه می فهمیدم صدای شیکمم بلند شده بود ،به زور چند تا قاشق از برنج و کباب ترکیش خوردم ،حتما سرهنگ گذارشم هم
کرده واسم غذایی ایران بیارن !
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ولی خب کبابش حرف نداشت حداقلش ازکباب های ایرانی بهتربود !
پدرخشک و عصا قورت داده
نمیدونم چرا یهو به یاد الی افتادم دلم واسش تنگ شده بود عجیب به دلم نشسته بود
برعکس ِ
ِ
ش ،الی دختر بامزه و تودل برویی بود .
کم کم چشم هام گرم شد و به خواب رفتم صبح که بیدارشدم تموم بدنم خشک شده بود روی اون زمین سفت و سخت ،به
جرأت حاضرم بگم محیط بیمارستان خیلی بهتر از اینجاست حداقل که به تخت نرم و گرمش می چسبید ،ولی خب اسمش
روش هست اینجا باز داشتگاهه
بوق سگ روی تخت نرم و گرمش کپه مرگت رو میزاری! سری
درنا حاال غصه نخور خیلی خوش شانسی االن که رفتی زندان تا ِ
واسه ی خودم تکون دادم بعد از خوردن صبحونه راس ساعت ده راهی دادگاه شدیم اونجا هم پاسمون دادن به دادگاه های
ایران
نمی دونم چقدرطول کشید تا به ایران منتقل شدیم ،تو این چند روز حسابی سرهنگ رو مخم رژه ی نظامی رفت ولی نم پس
ندادم ،اولین کاری که بعد از رسیدن به زندان های ایران کردم ،زنگ زدم به کاوه! ولی خب شمارش خاموش بود حدس می
زدم خطش رو عوض کرده باشه و حاال مطمئن شدم
با قیافه وارفته به سلول برگشتم،سه روزی بود که اینجا بودم زیاد باکسی َدم خور نمی شدم نه حوصله داشتم نه حالم خوش
پاپی ام نمی شد ،حشمت یه زنه بود که به جرم قتل پاش گیر بود البته مثل من گنگ بازی
بود کسی هم به غیر ازحشمت زیاد ِ
از خودش در نمی آورد و رک وراست به هرکی می رسید می گفت شوهرش رو کشته ولی با من که مهربون بود .
شاید واسه این بود که من مثل بقیه زیاد قال و داد راه نمی انداختم تو همین دو-سه روزی که اینجام به چشم دیدم که
همیشه چه تو سلول ما چه سلوالی بغل همش سروصدا و دادوبیداد یه عده آسایش هم سلولی هام رو صلب می کرد
بگذریم،اسم اصلیش رو هنوز نفهمیده بودم همه به اسم حشمت صداش می زدن حشمت مردونه نبود؟ بیخیال .
ُ
بیکاری زیاد ،نشست و از زندگیش بهم گفت دلیل اینکه شوهرش رو کشت فهمیدم
وقتی از
ِ
خان روستا میشه ،البته زنه سومه خان! به زور و طبق تموم رسم و رسـوماته دهاتشون،
«حشمت پونزده ساله بوده که زنه ِ
حشمت می گفت از شانس بدش اجاقش کور بوده تا پنج-شش سال بعد از ازدواجشون صاحب بچه نشدن ،اما داریوش
خان(شوهرش)هنوزم عاشقونه دوستش داشت برعکس دو زن قبلیش که یکی رو به علت سرطانش توی عمارت دیگه ش ول
کرده بود به امون خدا و اون یکی روهم به دلیل اینکه براش پسر نزاییده بود (دوتادختر زاییده بود) زیاد محلش نمیزاشت
اما انگار امید داشت که حشمت براش وارث می زاد! برای همین همچنان هواش رو داشت بعد از کلی دوا ودرمون ،با تالش
َ
فراوون ا ِطبای متفاوت باالخـره حشمت تونسته بود بعد از شش سال و اندی باردار بشه و این خبر مثل برق همه جا پیچید،
شور وحال خاصی به خان وحتی کارکنای عمارت داد !
دیگه وقتی که طبیبای مورد قبول خان تائیدکرده بود که بچه پسره و وارثی برای ارث ومیراث گران قدر داریوش خان ،همه ی
اهل عمارت حشمت رو روی سرشون میزاشتن !
اماچه سود وارثی که متولد نشده از دنیا رفت؟ به گفته حشمت یه شب که داریوش با حال بدی ازمهمونی های اعیونی
برگشته با یکی ازکارکن های عمارت درگیرشده ،حشمت در حین جداکردن اونا تو درگیری ضربه دیده وطفل سقط شده !
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این شد تازه اول داستان زندگی حشمت بیست ویک ساله که قراربود به تازگی صاحب فرزندبشه ،مادر بشه! داغی که داریوش
به دله حشمت گذاشت اون قدر تخم کینه توی دل حشمت کاشت که به مرگه داریوش راضی بشه چیزی که عوض داره گله
نداره اون بچه ش رو کشته بود طفلی که تازه پنج ماه تو وجودش شکل گرفته بود
قلبش میزد،نبضش میزد حتی دست وپاش شکل گرفته بودن! حشمت بعد از اون دیگه حامله نشد ،سه سال هم گذشت
َ
ولی دیگه جادو و ِسحر اطبا هم جواب گو نبود ،داریوش دل مرده شده بود که انگار دیگه وارثی براش توی زمین نیس و
قرارنیس که باشه! هردوشون دلسرد و افسرده بودن از همدیگه ،شب و روزشون دعوا ،یکی به یکی سرکوب اجاق کوربودن میزد
دیگری تقصیر سقط شدن جنین رو به گردن طرف مقابل مینداخت ولی چه سود؟
سر
آبی که ریخته شده بود به جوی بر نمی گشت!توی همین درگیری ها بود که گلدون از دست حشمت سرخورد تو ِ
فرق ِ
خون بچه ش به حبس ابد محکوم
خان محله! نه پشیمون بود نه حسرت زده،خوشحال از انتقام ِ
داریوش! حشمت شد قاتل ِ
شد»
حاال بیست-بیست وپنج سال از اون روزهای حشمت میگذره ،به صورت پرچین و چروکش نگاه کردم تازه چهل و هشت سالش
بود ولی اینقدر پیر و شکسته به نظر می رسیدکه در نگاه اول شصت سال می زد ،با صدای داد و هوار بچه های سلول روبه رویی
ُ
از جام جست زدم فکرکردم باید نصرت باشه اون یکی از شرورترین آدم های این زندان بود اگه یه روز توی کل زندان دعوا راه
نمی انداخت روزش شب نمی شد بهش چهل سال می خورد
زیاد ازش خوشم نمی اومد ،به پروپای همه می پیچید عاصی شده بودم از دستش ،یه آدم زورگوی بدجنس بود ،فکرکنم
گفته بودن به جرم جاساز مواد مخدر گرفتنش پس یه جورایی همکارم بودیم ،هه !
از سلول زدم بیرون ،مقابل سلول روبه رویی همهمه بود بله درست فکرکرده بودم نصرت این بار یقه ی یه بدبخت رو گرفته بود و
چسبونده بود به دیوار و نمی دونم سرچه موضوعی سرش داد می کشید :
بگو از کجا برش داشتی هان؟چرا به وسایل من دست زدی بچه ننر؟به چه حقی؟ !خواستم جلو برم تا ازهم جداشون کنم که حشمت مچم رو چسبید و با چشم هاش ازم پرسید :
کجا؟داره دختره رو خفه میکنه چرا همه وایسادن نگاهش میکنن؟چرا کسی جلوش رو نمیگیره؟باز تا اومدم قدم از قدم بردارم مچم رو محکم فشرد وگفت :
ولشون کن عادته نصرته به همه می پیچه نزار دشمنت شهیعنی چی مگه اینجا چاله میدونه؟بی توجه به اصرارهای حشمت اون رو پسش زدم و کنارنصرت حاضرشدم و لب بازکردم :
ولش کن بیچاره رو چیکارش داری؟تورو َس َننه جوجه؟اخم هام رو کشیدم توهم و باهمون جدیت قبل گفتم :
زیر باد کتک؟
پاپی یکی بشی و بگیریش ِ
-گفتم ولش کن فکرکردی کی هستی که هر روز ِ
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کم کم دستاش از دور گردن دختره بازشد و تو یه حرکت دستاش رو چفت گلوم کردوگفت :
چی گفتی؟جرأت داری تکرارکن !صداش چه زمخت بود،فشار دستش دور گردنم بیشترشد حس خفگی بیشتر خودش رو نشون داد ،روبه کبودی بودم چه
زوری داشت این زن !
راه گلوم روبسته بود ،نمی تونستم درست صحبت کنم چیزی که ازسمتم نشنید ،بازگفت :
ببین تازه وارد پات رو از گلیمت درازتر نکن وگرنه بد میبینیبعدهم گلوم رو ول کرد و رفت ،چسبیده بودم به دیوار همون پایین دیوار ُسرخوردم.چشم هام تار می دید حشمت جلوم
ظاهرشد یکم دستش رو جلوی چشم هام تکون دادو سعی کرد بلندم کنه،بهش تکیه زدم و آروم آروم بلندشدم اسمم از
بلندگوی زندان شنیده میشد ،چندوقتی بود کسی صدام نزده بود دیگه اسمم برای خودم هم غریب بود « ُدرناهمت مالقاتی
داری»
♫به جزیه چندتاعکس قدیمی♫ چی ازت مونده برام؟
♫خاطره هاتو جمع کن ازاینجا♫ انگارفکر رفتن ندارن
♫انگارهمه دست به یکی کردن ♫منو ازپا در آرن
♫دیگه بسه برامن♫ اینجا بی تو موندن نداره
♫دیدی همه حرفات شعاره♫ زدی زیر قول وقرارت
♫چی منو ازفکرت درآره♫ هرکیو شبیه تودیدم
♫خاطرات شبیه تونیستن♫ ببین چقدعوض شدم
♫منم دارم شبیه تومیشم ♫ یهودادی به کی جامو؟
آروم طول سالن رو طی کردم ت ارسیدم به سالن مالقات ،هرکی پشت یه باجه تلفنی با یه نفرصحبت می کرد
پشت یکی از باجه ها دیدمش از پشت پنجره ،بازم اون سرهنگ مهراب شهابی !کدوم سرهنگی اینجوری میاد مالقات یه
خانم سروان دستبند رو از دستم بازکرد ،نشستم روی صندلی بهش نگاه کردم نمی فهمیدمش اینجا چیکار میکرد؟
مجرم؟! ِ
ً
اگه می خواست باز خواستم کنه مطمئنا اینجا نبودتو دفترش بود ،منم اونجا احضارمیکردن! بانشونه ی دستش که عالمت
می داد گوشی رو بردارم به خودم اومدم دست از فکرکردن برداشتم صاف زل زدم توی چشماش و گوشی رو ازجاش برداشتم و
کنارگوشم گذاشتم صداش اومد :
سالم،میدونی چرا اینجام؟تعجبم بیشترشد ،تنها یه کلمه :
نه !اومدم بهت خبربدم همکارت رو گرفتیم !به وضوح جاخوردم منظورش کاوه بود؟ پوزخندی زد و گفت :

40

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

فردا وقت دادگاهته،مرسی از اینکه همراهیمون نکردی،موفق باشیگوشی رو سرجاش گزاشت وبا لبخند پیروزمندی رفت
وارفته بودم روی صندلیم ،سروان به زور بلندم کرد و بازفاصله ی بین سالن تا سلول رو با دستبند دنبالش کشیده شدم ،چی
گفت؟ داداشم رو دستگیرکردن؟ جلوی در سلول از دیدن دلسـا با اون لباس ها ،ابروهام پریدن باال و تصدق حرفای شهابی
باورم شد
ازش دل خور بودم نمی خواستم دیگه چشمم به چشمش بیفته اون و داداش وقتی تصادف کریم مارو بااون حال وروز توی
کشور غریب ول کردن به امون خدا ،خبری از حال و روز ملینا و کامی نداشتم حتی نمی دونستم ازکما بیرون اومده یانه؟
دلسا وقتی دید به سمتش نرفتم به دنبالم کشیده شد و خودش که انگار از کارش پشیمون بود شروع کرد به معذرت خواهی،
ُ
نیم نگاهم بهش ننداختم حشمت بهمون پیوست و وقتی دلسارو دید که مثل کش تمبون دنبال منه؛ باعصبانیت توپید بهش :
 ِا َهه دختر ولش کن دیگه خوردی مخشوولی دلسا بابغض ادامه داد :
 ُدرنا خواهش میکنم باهام حرف بزن،نگاه کن منو بخدا همش تقصیر کاوه س توکه خودت می دونی هیشکی حق نداره روحرفش حرف بزنه بخدا ترسیدم منم تنها ول کنه اونجا شما سه نفری باهم بودید من اگه تنها می موندم ...
ادامه حرفش رو خورد دماغش رو باالکشید و باصدایی تو دماغی گفت :
 ُدرنا بخدا ما نفهمیدیم تصادف کردین وقتی چند کیلومتر افتادیم جلو دیدیم اصال ازتون خبری نیس توجاده اصال نبودینیکم زدیم بغل وایسادیم یه ساعتی وقتی ازتون خبری نشد کاوه راه افتاد هرچی هم زنگتون زدیم جواب ندادین بخدا فکرکردیم
گرفتنـتون
باصدای داد نصرت بقیه حرفش خورده شد :
اینجاچه خبره چقدر سروصدا راه انداختین نصفه شبی !عصبانی بهش زل زدم خودش گفت پات رو از گلیمت درازتر نکن اون وقت خودش داشت پاش رو ازگلیمش درازتر می کرد،قال
وداد یک ساعت پیش خودش رو ازیاد برده بود که حاالبه حرف زدن ما گیر می داد؟ خوبه تازه غروب شده!نصفه شب؟!هه
دلسا دماغش رو باال کشیـد که دستش رو کشوندم سمت سلول خودمون و بدون توجه به نصرت از جلوش ردشدیم که سد راهم
شد :
هوی خوشگله کی بهت اجازه داده عین بز سرت رو بندازی پایین ،از اینجا ردشی و جواب منوندی؟قاچاقچی
صاف وایسادم و باخودم زمزمه کردم پا ت رو ازحد بزاری می نشونمت جای خودت میخوای قاتل باش! میخوای
ِ
موادمخدر! نگاهم رو باال اوردم و به چشم های سبز وحشیش زل زدم و گفتم :
خودت گفتی پام رو درازتر از گلیمم نکنم ترجیح دادم باهات هم کالم نشمپس واس همینه نصفه شبی داد وقال راه انداختی با این دختره؟دستم رو به قفسه سینه ش گذاشتم و هلش دادم کنار ،همون جور که به راهم ادامه می دادم گفتم :
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ً
اوال که نصفه شب نیست و ساعت تازه هفت هست! بعدهم داد و بیداد نبود ،یه حرف زدن معمولی و آروم بودیهو جلوم ظاهرشد و یقه م رو از پشت چسبید و کشوند عقب که صورتش اومد تو صورتم و گفت :
واسه من ِع ِفه میای دختره ی خیره سر؟چهره م از بوی دهنش درهم رفت و یکم صورتم رو عقب کشیدم که گفت :
هرچی دیدی از این پس از چشم خودت دیدی جوجه فوکولیکن ما نیس ،دستم رو توهوا به معنی بروبابا تکون دادم و دلسا
بعد هم ولم کرد و رفت زنیکه ی دیوونه! تا کار دستمون نده ول ِ
رو کشوندم داخل سلولمون ،حشمـت و دو-سه تا از بچه ها داشتن چای می خوردن
می دونستم احساس دلسا االن چیه؟ غریبگی که خودم هم تجربه ش کردم روزهای اول ،ولی حاال سه-چهار روز می گذشت،
دلسارو روی تختم نشوندم خودم هم روبروش نشستم و زل زدم به دهنش منتظر توضیحات بیشتر بودم که بابغض آرومی
گفت :
حکم کاوه اعدامه نه؟فقط تونستم پلکام رو به نشونه ی تائید روی هـم بزارم ،واسم سخت بود ولی راهی بود که خودشون در پیش گرفتن ،زبونم رو
بالبم تر کردم و گفتم :
از کامی خبرنداری؟ً
ظاهرا هنوز توی کماست بازم شانس باهاش یاره ،اگه به هوش بیاد که اونم میره پای چوبه ی دارته هردو راه مرگه ،زیاد فرقی نداره زودتر و دیرترش؛ البته هنوزکاوه رو نگرفتن !چشمام تا آخرین حدممکن گشاد شدن و باصدایی که ولومش از دستم خارج شده بود گفتم :
چی؟یعنی تورو تنها گیر آوردن؟چجوری؟من رو تو خیابون دستگیر کردن منم کاوه رو لو ندادم بعید میدونمم گرفته باشنش چون مطمئنن کاوه ازبرنگشتنم بو بردگرفتنم باز رفته یه کشور دیگه
نفس عمیقی کشیدم ،همیشه همین جور بود ساده که دم به تله نمی داد عین منه بدبخت که نبودن شانسم زده بود تصادف
کردم! بازپرسیدم :
حاالکدوم کشور بودین؟-اتریش

َ
دیگه حرفی بینمون ردو بدل نشد از شانس خوبه دلسا اد تو همون سلولی بود که نصرت دیوونه بود! هرچی هم به این سروان،
سربازها گفتیم خانم بیا این سلول این دوتا رو جدا کن کی گوشش بدهکاره؟
دلسا آخرش هم از ترس جونش شب رو پیش من تا صبح بیدار ،سحر کردیم
ازهر دری حرف زدیم و من تو فکر اینکه این روزها عجیب دلم برای کامی تنگ شـده بود !
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صبح شده بود
راهی دادگاه شدیم بازم این خانم سروانه یه دستبند فلزی زد دور مچ دست هام،
امروزِ ،
روز دادگاهمه با همون لباس ها؛ ِ
خودشم بازوم رو کشوند و من ِهلک هلک به دنبالش .
توی سالن طویل دادگاه ،نگاهم به شهابی افتاد کنج سالن یه پاش رو به دیوار تکیه زده بود و درحالی که دست مشت شده ش
رو آروم آروم به زانوش می زد (حالت اضطراب!) نگاهش به من افتاد
ً
چی توی چهرش دیدم؟ نگرانی؟ برای کی؟ هه حتمامن؟ چه خوش خیال !
قدمی نزدیک اومد ،مطمئن شدم افکار صدمن یه غازم فقط برای دل خوشی خودم به درد می خوره ،چهره ی خشک و سرد
این سرهنگ چیزی جز استرس به آدم القا نمی کنه ،اون وقت بهش میاد نگران باشه؟ !
ُدرنا بس که تو سلول پوسیدی عقلت هم ازدست دادی! نفس کالفه م رو فوت کردم ،سرم رو پائین انداختم؛ طاقت این نگاه
یخی رو نداشتم،سردیش تامغز استخون هم نفوذ میکنه
من بدبخت داره اینجوری آدم رو خشک می کنه بانگاهش !
نمی فهمم چه پدر کشتگی با ِ
تازه فهمیدم چه استرسی وجودم رو در برگرفته ،پاهام می لرزیدن روی پا بند نبودم

صحبت هایی بین سروان و سرهنگ صورت گرفت ،چیزی نمی شنیدم بازتا سرم روبلند کردم نگاهم افتاد به چهره ی نگرانش
َ
نه بازم ت ّوهمه نگران چی باشه؟ حکم تو؟ اعدام یاحبس ابد؟! هه چه خیاالت خامی
یه مردی که نشناختمش ولی با توجه به لباساش انگار اونم سرهنگی چیزی بود اومد ،شهابی رو صدا زد و این ارتباط چشمی
رو قطع کرد
سفید غریبه که مانع رفتنمون شد :
باخانم سروان راهی دفترقاضی بشیم صدای همون سرهنگ ریش
تا اومدیم
ِ
ِ
سروان حکیم صبرکنیدنگاه متعجبم به چشم های سروان حکیم (همون خانم سروانه) افتاد باچشم بهم فهموند که اونم از چیزی خبرنداره سرم رو
انداختم پائین و با نوک پام روی سرامیک ها ریتم گرفتم
ثانیه هایی که پر از التهاب و استرس گذشت اندازه صدسال من رو پیر و پیرتر کرد ،سرهنگه یه پاکت به دست شهابی داد و بعد
راهی دفترقاضی شدیم
کنارهم و به فاصله دو صندلی شهابی سمت
ردیف دوم صندلی های چوبی رو اشغال کردیم من و حکیم که سمت چپم بود ِ
راستم
هنوز ننشسته بود که همون سرهنگ غریبه هم کنارش نشست و قاضی شروع کرد به حرف زدن سرم سنگین بود ،نمی
فهمیدم چی میگن هیچ دفاعیه ای نداشتم به ُپتک روی میزش زل زده بودم،هوش و حواسم اون لحظه کجا بود؟ الله و اعلم
با صدای قدم های شهابی نگاهم بهش افتاد چه محکم و با اراده راه می رفت چه قوی بود برعکس من !
این قدر احساس ضعف داشتم که شک داشتم تا دقیقه ای دیگه به هوش باشم یا نباشم حتی صبحونه هم نخورده بودم ،پاکت
رو به قاضی داد دهن قاضی باز و بسته می شد
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نمی شنیدم چی می گفت ولی نگاهش به من بود شاید داشت ازم چیزی می پرسید ولی من که چیزی نمی شنیدم
خیس عرق ،چشم هام دودو می زد و سرم گیج می رفت ،سعی داشتم خودم رو محکم نگه دارم
دست هام سرد بود ولی تنم
ِ
ولی تا خواستم پلک بزنم دیگه چشم هام ازهم باز نشدن
سنگینی سرم به اندازه یه وزنه صد کیلویی بود ،چشم هام روبه زور از هم باز کردم فکرکردم باید سلول باشم یا تو دادگاه !
پس اینجا کجاست؟ حدس زدنش از دیوارهای سفید و ُ
سرم توی دستم سخت نبود ،بیمارستان
نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم چشمم روی حکیم ثابت موند جلوی درب اتاق عین نگهبان جهنـم وایساده بود تا مبادا فکر
فرار ازاین خراب شده به سرم بزنه ،بااین حال داغون !
َ
نمیری این قدر حالم رو میپرسی حکیم ،خوبه دیدی به هوش اومدم یکم واکنش نشون می دادی الاقل .
سعی کردم بشینم البد ضعفم بهم غلبه کرده بود و از حال رفته بودم ،باالخره حکیم دهن وا کرد

:

نقشه ت گرفت دادگاهت کنسل شد !چی میگه این؟ کدوم نقشه؟ این که از حال رفتم نقشه ست؟ باهمون نگاه متعجبم زل زدم بهش تا خواستم چیزی بگم در باز
شد و شهابی اومد داخل ،آروم یه چیزی به سروانه گفت اونم شر رو کم کرد.شهابی روی صندلی فلزی کنار تختم جا خوش کرد
نگاهی به ُ
سرمم انداخت البد ببینه کی تموم میشه تا باز منو بندازن تو اون علوفه دونی! لب بازکرد :
-واست سندگذاشتن .

خب که چی؟ یعنی اگه سند بزارن حکم اعدامم به تأخیر میافته؟! چقدر خنگ شدی ُدرنا! خودش ادامه داد :
حکمت پنج سال زندان بود ولی به قید این وصیغه آزادی .گفتم االن میگه تا اطالع ثانوی یعنی یه جور مرخصی ،گفتم شاید فقط چند روز آزادم بعد دوباره میوفتم زندان .
ولی حرفی در این باره نزد این افکار مزخرف من بود که هیچ قانونی هم تائیدش نمی کرد ،یعنی من به همین سادگی باید آزاد
می شدم؟ نگاه گیجم روبه سرهنگ دوخته بودم چیزی هم نمیگه المصب مردم از بس شیش زدم! بازم بعد از سکوت نه چندان
کوتاهی گفت « :بی گناهیت ،اینکه به اجبار باهاشون بودی و توی نقشه های قاچاق همکاری چندانی نداشته بودی ثابت
شده و این حکمش بیشتر از همون چهار-پنج سال نبود که شانست زد و یکی واست سند گذاشت».
هه اونوقت هی این من رو می ترسوند که اگه لو ندی کاوه کجاست حکمت حبس ابده! ببینم کدوم ّ
خیری واسه من دل
سوزونده؟! سند؟ کسی رو نداشتم برام سندبیاره! حرفم رو به زبون آوردم :
کی برام سندگزاشته؟چرا جاخورد؟سوالم نابجابود؟ نبود .نگاهم رو ازش گرفتم که گفت« :من!»
تو؟ درآن واحد برگشتم سمتش جوری که گردنم درد گرفت .دستم رو به گردنم کشیدم آخم بلند شده بود ولی گفتم:
«شما؟چرا؟»
فهمیدم داره یه چیزی پنهون میکنه نفهمیدم چی رو ،اون هم نصفه و نیمه خودش رو توجیه کرد :
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خب گفتم که بی گناهیت ثابت شد خواستم ازت دفاع کنم من همیشه همین جورم برای زندانی های بی تقصیر از یه سریمددکارهای اجتماعی و خیرین کمک می گیرم وصیغه جور می کنم .
باش تو راست میگی؟
(دروغش چیه؟ مگه چی می خواستی بشنوی؟ عاشق چشم و ابروت نشده که بیاد سند خونه خودش رو بزاره که هه!)
ً
ً
وای االن این چیزها فکر من رو نباید مشـغول کنه .من فعال باید از آزادیم خوشحال باشم حاال واقعا خوشحالم؟ نه چون دلسا؛
ً
بیمارستان ترکیه هست ،کاوه معلوم نیست کدوم کشوره و ملینا هم مطمئنا تا چند روز دیگه می
این جاست ،کامی توی
ِ
فرستنش دادگاه های ایران تا حکمش بیاد .فقط خدا کنه بی گناهی اونا هم ثابت بشه .
باید تالش کنم تا بی گناهی شون رو به اثبات برسونم هه من خودم به قید وصیغه بیرونم حرفم اعتباری نداره ،به محض اینکه
برم بیرون باید یه وکیل پیدا کنم .
ُ
فرداش از زندان آزاد می شدم دل کندن از دلسا سخت بود ،اونم اینکه ولش کنم تنها پیش این نصرت خل و ِچل اگه بالیی
سربهترین دوستم میاورد چی؟
اون رو می سپردمش دست خدا و بعدهم حشمت .باالخره جناب سروان رو راضی کردیم سلول شون رو جدا کنن و اون بیاد تو
اتاق من؛ پیش حشمت
فردا که تخت من خالی میشد برای دلسا بود اما امشب با هزارترس و لرز رفت توی سلول خودشون ،علی الخصوص که امروز
هم باز نصرت پاپیچش شده بود و تهدیدش کرده بود که بالیی سرش میاره ،شب نتونستم از ترس بخوابم همش نگاهم به
سلول روبرویی بود.تا نصرت پا میشد جایی بره عین جغد توی تاریکی شب با چشم دنبالش می کردم ،دستشویی می رفت پا
می شدم آروم و پیوسته می رفتم تا نکنه بالیی سر دلسا بیارن ،ولی دلسا با اون همه که می ترسید حاال بیـخیال خواب بود !
اون شب هم گذشت به خیر گذشت شکرخدا ،صبح با کلی اشک و آه ازهم دل کندیم خواهرم نبود؛ کمتر ازخواهرمم نبود،
دلم براش تنگ میشد این رو مطمئن بودم .هر روز مالقاتت ابجی.حیف نمی تونستم باعث و بانی این اتفاقات رو لعنت کنم،
داداشم بود دلم میسوخت.ای لعنت بهت روزگار !
به محض اینکه از زندان پام رو بیرون گذاشتم با گرفتن یه تاکسی خودم رو به عمارت بزرگمون که االن خالی ازهرکسی بود،
رسوندم
البته فکر می کردم باید مش رسول و زنش باشن،البته اگه پسراشون رو نگرفته باشن،ولی خب بعید میدونم نگرفته باشن
باالخره اوناهم همکاری کمی با کاوه وکامی داشتن
ولی خب حتی مش رسول و زنش هم نبودن چه برسه به اونا ،توی اون باغ به اون بزرگی تک و تنها می ترسیدم .تاشب یه جوری
با خاطرات خودم رو سرگرم کردم ولی شب موندن و خوابیدن تنهایی توی این خونه ی بزرگ بااون درخت های سربه فلک
کشیده ترس به تنم مینداخت !
شال و کاله کردم تا ازخونه بزنم بیرون یه صداهایی میومد ولی اعتنایی نکردم بهرحال که دیگه دارم میرم بیرون ،حتما صدای
باده هرچی نباشه پائیزه !
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هو هوی باد و خش خش برگ ها و عوعوی سـگ ها تنم رو می لرزوند ولی به روی خودم نمیاوردم ،ازپله های سالن اومدم پائین
در رو کوبیدم و پا توی باغ گذاشـتم باید این مسیر طویل رو با پای پیاده می رفتم تا می رسیدم به در بزرگ باغ .
سوز سردی به صورتم خورد دستام رو دور خودم پیچیدم و ژاکتم رو محکم گرفتم ،ازپشت سرم صدای پا میومد ،شک نداشتم،
ولی نمیدونم چرا ِانکار می کردم و فکر می کردم که َجکیه(سگمون) .
اگه َجکی باشه پس کارم نداره ،توهمین فکرها بودم که دستی در دهنم رو گرفت و جیغم پشـت دست تنومندش خفه شد ،می
لرزیدم ،تنم سرد شده بود نفس کشیدن از یادم رفته بود.کشـون کشون من رو سمت سالن کشوند ،پاهام روی زمین کشیده
میشد .دستام دور دستی که روی دهنم بود و پاهام بی جـون روی زمین ،بدون اینکه زحمت هیچ حرکتی بهشون بدم .
باید نفس می کشیدم داشتم خفه می شدم که پرت شدم وسط سالن ،نفسم باال اومد ،نگاهم روی کاوه خشکید! کاوه بود؟ چرا
باخشونت؟ چرا اینجوری من رو انداخت توسالن؟
اصال اون اینجا چیکار میکرد ،پا شدم ،خواستم بغلـش کنم دلم براش یه ذره شده بود ،محکم هلم داد خوردم به دیوار روبه
روش؛ کمرم چهل تیکه شد سرخوردم پائین دیوار .
چرا اینجوری میکرد بامن؟ آخم بلندشد ولی دست به دیوار پاشدم خواستم چیزی بگم که بامشت محکمش ازم پذیرایی کرد،
سرم کج شد به یه سمت خون از دماغم جاری شد داداشم بود؟ نبود کاوه اینجور نبود ،خشن بود ولی هیچ وقت دست روم بلند
نکرده بود .
سوالی که توی سرم پرسه می زد همین بود "چرا؟ چراکاوه؟ چرا؟" دستم رو روی دماغم فشار دادم تا خونش بند بیاد ،مجال
حرف زدن بهم نداد بالگد زد توی شیکمم ،از درد خم شدم یه دستم به شیکمم و یه دستم روی دماغم بود .
کاش داد می کشید ،حرف میزد ،دلیل کارش رو توضیح می داد ولی هیچی نمی گفت توی سکوت و آرامش کتک مهمونم
پخش زمین بودم به حالت جنینی توی خودم حلقه شدم مثل ماری که از درد به خود می
کرد ،دیگه رمقی برام نمونده بود،
ِ
پیچه !
صدای آژیر میومد دیگه سرم سنگین شده بود پیشونیم به لبه پله خورده بود و ضربه دیده بود ،خون ازش می چکید پس چرا از
حال نمی رفتم تا دیگه این روی کاوه رو نبینم؟ دیگه ازش خوشم نمیومد ،دیگه دلم براش تنگ نشده بود ،باکتک هاش رفع
دلتنگی کرد .
صدای آژیر پلیس هرلحظه بیشتر می شد پس چرا کاوه فرار نمی کرد و هنوز با بی رحمی من رو مورد ضرب وشتم قرار می داد؟
بسه دیگه ُ
مردم برو ،درسی باشه تا دیگه ازت جلوی پلیس دفاع نکنم تا دیگه سنگت رو به سینه نزنم ،بسه داداش برادری و
غیرتت ثابت شد برو .
َ
نه نرفت خودش خودش رو توی دام انداخت ،دم به تله داد ،پلیس ها مثل مور و ملخ از در و دیوار خونه ریختن تو ،کت بسته
بردنش و من وسط سالن بی درد ،بی حس ،بی جون فقط با یه سوال توی سرم "جواب خوبی این نبود،بود؟ شایدم فکرکردی
من فروختمت بهشون؟ " !
بدون تو چیا کشیدم من

خوشی ولی خوشی ندیدم من

تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من
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کی حال این روزامو میفهمه؟
کار دنیای بی رحمه

قبول دارم گناه نکردی تو

زمونه عمر مارو میگیره

برادر از برادرش سیره

تودیر رسیدی خیلی دیره

بخاطر توهرکاری کردم

تو رفتی من چجوری برگردم

خودت بیا دورت بگردم
چشمام سیاهی می رفت ،تو هوا معلق بودم یکی بلندم کرده بود ،خون زیادی ازم رفته بود ،داشتم از حال می رفتم ولی مگه
میشه اون چشمای طوسی رو از یاد برد؟شهابی؟ !
سعی کردم الی چشمام رو باز کنم اولش گیج میزدم ولی انگار باز بیمارستان بودم نگاهم از روی ُ
سرم سر خورد روی چهره
مهربون ِالی! اون اینجا بود؟ از دیدنش خوشحال شدم سیخ نشستم که درد بدی توی سرم پیچید و چهره م درهم رفت الی با
انی مشهودی گفت« :خاله چیشد؟خوبی؟»
نگر ِ
خاله به قربونت بره که دلم واسه توی کوچولو یه ذره شده بود ،دستش رو با دست راستم از روی دست چپم که ُ
سرم بهش وصل
بود ،برداشتم ،بوسیدمش وگفتم« :مگه میشه الی خانوم پیشم باشه وبدباشم؟»
نخودی خندید ،دلم ضعف رفت براش همون موقع بود که سرهنگ اومد داخل ،لبخندم رو پنهون کردم ،یکم توی جام جابجا
شدم که گفت« :راحت باش»
نفسی کشیدم خواستم رگبارسواالم رو شروع کنم که انگاری خودش فهمید :
بهتری؟ممنونفکر نمی کردم داداشت به این سادگی دم به تله بدهچیزی نگفتم از کاوه به میزان الزم دلخور بودم اون لحظه حتی شنیدن اسمش بهم حال بدی میداد ،دستی به باند پیشونیم
کشیدم ،درد می کردِ ،الی و شهابی همزمان گفتن« :دردمیکنه؟»
خندم گرفته بود ،با لبخندمحوی گفتم« :نه زیاد!»
شهابی به خودش اومد،پاشد و رو به دخترکش با عطوفت و مهربونی گفت « :فرشته ی بابا پاشو دیگه خاله رو خسته
کردیم،بریم برمی گردیم»
یه لحظه دلم یاد بابام رو کرد چقدر دلتنگش بودم با همه ی بد بودنش برای من پدر بود ،پدری کرد باهام مهربون بود.شهابی
چی گفت بریم برمیگردیم؟ خوبه واال !
هنوزم با وجود آزاد شدنم بیخیالم نمیشن ولی خب ُحسنش این بود که الی رو می دیدم باهاش انس گرفته بودم ،دوست
داشتم بازم مثل اون روز ناخودآگاه مامان صدام بزنه همیشه بچه دوست داشتم .البته بچه ای که مال خودم باشه ،چه فرقی
میکنه حاال؟ فعال ِالی تنها دلیل حاله خوبمه !
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این چند وقتی که توی زندان ازش دور بودم به اندازه چندسال دلتنگش شدم انگار الی هم همین حال رو داشت که به پدرش
اصرار می کرد تا اجازه بده پیشم بمونه وارد بحثشون شدم و گفتم« :آقای شهابی اگه امکانش هست بزارید الی پیشم بمونه
دلم براش تنگ شده ،میخوام باهاش صحبت کنم»
انگار توی رودر وایسی قرار بگیره سرتکون داد و بازم روبه الی گفت « :یه ساعت دیگه میام دنبالتا وروجک!»
لبخندی به الی زدم ،شهابی دستش به دستگیره ی در نرسیده برگشت ،تالقی نگاهمون لبخندم رو ازصورتم پاک کرد ،آروم
گفت« :ممنون» و رفت .
نفهمیدم چرا تشکر کرد؟با الی مشغول صحبت شدیم با عشق از عروسک هاش می گفت از روی صبر و حوصله اسم همه ی
چهل وپنج تا عروسکش رو ُ
شنفتم !
یک ساعت بعد شهابی اومد دنبالش و اون رو برد البته بازهم ازمن تشکر کرد که دلیلش رو نفهمیدم من باید ازش تشکر می
کردم که برای ساعتی دختر مهربونش رو بهم قرض داده بود که مراقبم باشه ولی اون ...
هنوز نرفته برگشت! الی نبود حدس زدم اون رو توی ماشین گذاشته وبرگشته .بی صدا روی صندلی کنارم نشست و بعد از
ً
چندثانیه سکوت ،خودش به این سکوت غلبه کرد و گفت « :شما رو دوشنبه مرخص میکنن ،جسارتا کسی رو دارید که
همراهتون باشه؟»
دوشنبه؟ دو روز دیگه.خودش نمی دونست من کسی رو ندارم؟ حاال دونستنش چه سودی برای تو داره؟ میخوای کی رو اجیر
کنی مراقبم باشه؟ چقدر لحن صداش تا اون روزهایی که ازم بازجویی می کرد ،فرق کرده به هرحال دیگه من آزادم و
اسیردستش نیستم که بخواد اون جوری باهام حرف بزنه ،مجرمم نیستم !
ولی بهتر بود که اینجور عادی صحبت می کرد و از سردی رفتارش کاسته شده بود لب تر کردم :
نه همراه ندارم .یه کوچولو باخودش کلنجار رفت تا بپرسه :
لی من خیلی تنهاست یه جورایی دوستتون داره همش میخواد بیاد پیش شما ...
-راستش ِا ِ

پریدم وسط حرفش :

اشـکالی نداره ،منم بهش عادت کردم،و اینکه دوست دارم پیشم باشه اگه از نظرتون اشکالی نداره .نفس راحتی کشید وگفت« :منم میخواستم همین رو بگم!»
پس اقای شهابی اگه ...مهرابم !با یه قیافه ی هنگ کرده زل زدم به دهنش و گفتم « :بله؟»
راحت ترم مهراب صدام کنید به هرحال دیگه نه شما مجرمید نه من بازجوی شما ،اگه قرارباشه هر روز دخترم رو پیش شمابیارم بهتره یکم برخوردمون صمیمی تر باشه
-درسته اقای شهـ...مهراب خان پس میشه فردا الی رو بیارید پیشم؟
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حس کردم یه لبخند محو توی صورتش نمایان شدو بعد سری به نشونه تائید تکون داد ،پاشدو گفت :
ً
حتما ،ازتون ممنونم ،حس میکنم ِالی ساعاتی که کنار شماست بهترین ساعات عمرشه ،بیشتر ازهمیشه شاده .لبخندی زدم و چیزی نگفتم با یه"خداحافظ" کوتاه بیرون رفت .
این دختر تنها کسی هست که میتونم با جرعت بگم خالصانه دوسش دارم ♥
سرم رو روی بالشت گزاشتم و هجوم افکار بی سروته مثل هرشب خواب از چشمام ربود ،هنوز نفهمیده بودم چرا کاوه باهام
ً
اونجور برخورد کرد؟ .به کامی فکر کردم دوست داشتم از مهراب در موردش بپرسم که به هوش اومده یانه؟ نگرانش نبودم صرفا
سوالی بود که از روی کنجکاوی می خواستم بپرسم ،شوهرم بود ولی هیچ وقت توی این سه سال آن چنان نگرانش نبودم
نمیدونم چرا؟چون شاید حس عشقی که بینمون بود زود از بین رفت و داغی عشقمون سریع سرد شد ،بهرحال یه ازدواج
اجباری بود که من هیچ وقت نتونستم از ته دل بهش بگم دوسش دارم هرچی بود تظاهر بود و یه دوستت دارم ظاهری !
البته دروغه اگه بگم نگرانش هم نبودم ،اگه بودم هم فقط به عنوان مرد باالسرم ،ولی حاال حس میکنم بود و نبودش زیادم برام
سخت دوری و تنهایی که باید به وجودش احتیاج داشته باشم و دعا کنم تا خوب بشه و بگم من
مهم نیس درست تو این شرایط
ِ
به وجودش احتیاج دارم یا بیشتر از قبل نگرانش باشم نیستم !
حاالکه اون باید باشه هم نیست!همیشه دوست داشتم یه عشق یا یه ازدواج از روی عشق و دوست داشتن روتجربه کنم،
درست مثل همون حسی که به علیرضا داشتم و هنوز نهال عشقش رشد نکرده،خشکید! حس نوپایی که تکمیل نبود ولی می
خواستم حاال توی این برهه از زمان یکی باشه تا از روی عشق تکیه گاهم بمونه نه از روی اجبار و هرچیز دیگه ای غیر ازعشق .
نه مثل کامی که فقط بخاطر کاوه ،رفاقت و مرام و معرفتشون بامن ازدواج کرد !یه جورایی از طریق من با کاوه ازدواج کرد من
اون وسط فقط نقش اگهی بازرگانی داشتم! وصله ناجوری بین پیوند کاوه و کامی بودم هه،زنش بودم ولی نه هیچ احساسی
بود نه هیچ دل بستنی .
چشمام روخواب در برگرفت .
***
باالخره دو روز بستری بودن توی بیمارستان هم تموم شد .البته که بیشتر ساعات الی پیشم بود تنها کسی که براش مهمم و

برام قدر دنیا مهمه ♥

بعد از مرخص شدنم یک راست اومدم عمارت حتی بیشتر ازقبل می ترسیدم ولی چاره چیه؟ جای دیگه ای نداشتم فعال که
باید به یه سری از کارهارسیدگی کنم .
سریع لباسام رو عوض کردم و دوش گرفتم البته فقط بدنم چون سرم هنوز باندپیچی بود .با دو تاپاکت پوشونده بودمش و سعی
کردم زیرآب نگیرمش .
اومدم بیرون اول از همه رفتم یه موبایل و یه سیمکارت خریدم باید زنگ می زدم به دوست و آشنا تا برام یه وکیل درجه یک
پیداکنن.شماره کسی رو هم از حفظ نبودم جز شقایق و مهتاب .همه ی شماره ها توی حافظه موبایل قبلیم بود .
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فعال به همین دوتا که شمارشون ُرند بود تماس بگیرم شاید کارم راه افتاد شقایق بابوق سوم جواب داد و بهم قول پیداکردن
یکی از بهترین وکیل های شهرمون رو داد و مهتاب یکی از دوست های خودش رو که وکیل بود بهم معرفی کرد ،آدرس دفترش
رو بهم اس ام اس زد .
فعال برم پیش این کارم سریعتر راه بیفته اصال ببینم چنین پرونده ای قبول میکنه یانه؟ راه دفترش رو درپیش گرفتم ،روی
تابلوی جلوی در نگاه کردم "هلیاشهابی وکیل پایه یک دادگستری" خودش بود همونی که مهتاب معرفی کرد،
شهابی؟فامیلش مثل سرهنگه! خوبه واال چقدر اینا زیادن .
َ
پله ها رو آروم طی کردم یهو یکی عین برق از کنارم ردشد و محکم کوبید به شونم ،سرم روبلندکردم تا بتوپم بهش ،سرش رو
بلندکرد تا شاید عذرخواهی کنه ،نگاهم تو یک جفت چشم طوسی گره خورد .مهرابه؟ اینجا چکار می کرد؟
اونم شاید همین سوال توی ذهنش پرسه میزد که هنوز بهم خیره بود با یه عذرخواهی سرسری ازش دور شدم خوبه حاال اون
باید عذرخواهی میکرد !
جلوی دفتر هلیاشهابی ایستادم و بایه مکث کوتاه دو تا انگشتم رو به در زدم که منشیش در رو گشود ،بعدهم که خدا رو شکر
سرش خلوت بود سریع نوبت به من رسید،کلی باهاش صحبت کردم تا گفت باید مدرکی باشه که ثابت کنه دلسا و ملینا بی
گناهن ،هرچی گفتم منم مثل اونا بودم بی هـیچ مدرکی فهمیدن بی گناهم و فقط باگذاشتن یه سند آزادم کردن!گوشش
بدهکارنبود .
می گفت« :حتما یکی یه مدرکی جورکرده که بی گناهی»
آخه کی؟ شهابی! وا؟ اون از کجا مدرک اثبات بی گناهی من رو بیاره؟ اصال اون ازکجا فهمید من بی گناهم؟! باید باهاش
صحبت کنم .
از دفتر که اومدم بیرون راه عمارت رو درپیش گرفتم عصرساعت پنج بود که آیفون به صدا در اومد ،کسی رو نداشتم پس حدس
زدم الی جونم باشه خب حدسمم درست بود !
سریع در رو باز نکردم! بلکه خودم رفتم پائین چون اون جوری مهراب خان می رفت اما من باید باهاش حرف می زدم ،شالم رو
روی سرم مرتب کردم و دربزرگ باغ رو باز کردم ،الی با خوشحالی پرید بغلم محکم لپش رو بوسیدم ،نگاهم به مهراب افتاد
سرش رو پائین انداخت و باجدیت همیشگی سالم کرد ،جوابش رو دادم :
سالم مهراب خان ببخشید من می تونم چندلحظه وقتتون رو بگیرم؟نگاهش رو باال آورد و گفت :
خواهش می کنم ،بفرمایید درخدمتمخب پس بفرمایید باال .الی رو تو بغلم باال کشیدم و در رو تا ته بازکردم و با دست آزادم عالمت "بفرمایید" دادم که گفت « :اختیار دارید خانوما مقدم
ترند ».
بی تعارف رفتم داخل ،پشت سرم اومد قدم هام رو آهسته برداشتم که هم قدم بشیم صداش رو کنارگوشم شنیدم :
-الی رو بزارید زمین دست و کمرتون درد میگیره درناخانوم .
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بازم بی تعارف گفتم«:نه،راحتم ».
الی هم خوشحال لپم رو بوسید ،بهش لبخندی زدم و درسالن رو باز کردم ،واردشدم روی مبل نشـستیم مهراب هم روبه رومون،
خواستم سریع تر برم سر اصل مطلب ،شاید کار داشت و می خواست سریع تر بره .
الی رو روی مبل نشوندم و به سمت آشپزخونه رفتم که صداش شنیده شد :
به خودتون زحمت ندید ،بفرمایید بشینید .یه لبخند زدمو گفتم« :زحمتی نیس االن برمیگردم».
وای چه عرقی کردم تو این سرما گرممه! به دست و صورتم آبی زدم و فنجون ها رو از قهوه پرکردم ،به سالن برگشتم بعد از
پذیرایی ،الی رفت که توی باغ بازی کنه ،داشتم با خودم َور می رفتم که چجوری سرصحبت رو بازکنم ،پرسید :
تنهازندگی کردن سختتون نیس؟روم نشد بگم از ترس مثل سگ می ترسم تازه امشب شب اول موندنم بود،چجور باید تنها بمونم؟
بازم خودش گفت« :می خواین براتون سرایدار بیارم؟»
باتشکر بهش نگاه کردم وگفتم« :ممنونتون میشم».
با لبخند محوی سرتکون داد که رفتم سر اصل مطلب :
آقای شها ..مهراب !بله مهراب خان راستش ببخشید که وقتتون رو گرفتم باید باهاتون مشورت می کردم .یکم به جلو مایل شد و آرنج دو دستش رو به صورت قائم روی زانوهاش گذاشت وگفت« :درخدمتم خانوم».
گناهی من چجوری بهتون اثبات شد؟»
یکم ِمن ِمن کردم و گفتم« :راستش یه سوالی دارم اینکه شما،یعنی بی
ِ
بدون هیچ تغییر حالتی گفت« :چطور؟ »

آخه دلسا هنوز زندانه و بی گناهه ،من یه وکیل گرفتم و ایشون گفتن باید یه مدرکی جور کنیم که بی گناهی ایشون ثابت شهالبته قرار شدش برن با کاوه صحبت کنن اگه اون گواه بده که دلسا بی گناهه کارمون هم راحت تره ولی خب من برام سوال
پیش اومد شما چجوری فهمیدید من بی گناهم؟ !
سرفه ی مصنوعی کرد تا صداش صاف شه که مکث کوتاهی بین حرفامون به وجود اومد و باالخره گفت« :کارسختی نبود یکم
ُ
پرسجو و تحقیق به اضافه ی بازجویی از دلسا وملینا».
می فهمیدم که داره پنهون میکنه چی رو؟نمیدونم !
ملینا رو به ایران آوردن مهراب خان؟حکمش اومده؟بله چهارسال سال حبس .درست مثل دلسا !
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با صدای جیغ الی دوتامون از جاپریدیم و دویدیم سمت باغ .الی کنار درخت چنار وایساده بود و گریه می کرد دویدم سمتش،
کار جکیه
عامل ترس الی بود اما من تونستم حدس بزنم ِ
درحالی که مهراب گیج به دور و اطرافش نگاه می کرد.شاید به دنبال ِ
قد الی بشم با انگشت هام اشک هاش
و االن هم مثل هر وقت که خرابکاری می کرد رفته قایم شده ،روی زانوهام نشستم تاهم ِ
رو پاک کردم و گفتم« :چیشده قربونت برم؟گریه نکن ببینمت».
مهراب باعصبانیت ،باال سرم ظاهرشد ،نگاهش رو به جکی دوخته بود که بامظلومیت خودش رو پشت درخت ها قایم کرده
بود ،آب دهنم رو قورت دادم که مهراب برگشت سمتم :
این حیوون اینجا چیکار میکنه؟خونه ش اینجاس .بعد رو به الی گفتم« :گریه نکن دیگه عزیزم،جکی اذیتت کرد؟»
به جکی اشاره زدم که الی سرش رو تکون داد و شدیدتر گریه کرد محکم بغلش کردم ،به سمت سالن بردمش که صدای مهراب
اومد :
کجا خانوم؟ ما دیگه می ریم !می خوام اتاق الی رو بهش نشون بدم .بعدهم بدوبدو الی رو ازپله ها باال بردم و داخل اتاقی که براش اماده کرده بودم،بردمش .اتاق رو پر از عروسک کرده بودم ،می
دونستم الی عاشق عروسکه .
به در و دیوار اتاق کلی عروسک زده بودم الی سرشوق اومد ،ازبغلم پایین پرید .به کل ماجرای جکی رو فراموش کرد و با دست
های کوچولوش اشک هاش رو پاک کرد و به سمت خرس بزرگه کنج دیوار رفت ،بغلش کرد .
بغضم گرفت ،من عاشق بچه بودم ،دوست داشتم یه روزی این اتاق پر ازعروسک رو واسه بچه ی خودم حاضر و آماده کنم ولی
حاال باحضور کامی توی زندگیم ...
الی جان بابا آروم تر !ازصدای یهویی مهراب جا خوردم و دستم رو روی قلبم گذاشتم و برگشتم سمتش که شرمنده گفت« :ببخشید،ترسیدین؟»
َ
همی اوهومی !
نه فقط یه نمه سکته زدم،بابا مگه جنی یهو ظاهر میشی حداقل یه ِا ِ
چیزی نگفتم چون همون موقع ِالی گفت« :خاله ،خاله اون عروسک رو بهم میدی؟»
سوی انگشتش رو دنبال کردم تا رسیدم به عروسک باربی که باال سرکمد بود ،به الی لبخند زدم و چهارپایه رو از پشت در
برداشتم و بی توجه به مهراب از چهارپایه رفتم باال ،تا قدم به باالی کمد برسه ،دست دراز کردم و باربی رو برداشتم.دستمو
آوردم پایین ِالی باربی رو از دستم گرفت ،اما تا خـودم خواستم بیام پایین نمی دونم سرم گیج رفتف پام پیچ خورد ،چیشد که
اومدم بیفتم زمین !
ولی تو هوا معلق موندم چشمام رو که از ترس بسته بودم باز کردم و با یه جفت چشم طوسی مواجه شدم،نفس تو سینه م
حبس شده بود ،باز از خجالت چشم هام رو بستم شک ندارم سرخ شده بودم! بی هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون ،قلبم
باضربان دوهزار میکوبید !

52

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

الی با لبخند نگاهم می کرد ،همون جا روی چهارپایه نشستم فشارم افتاده بود! تاشب همون جا با ِالی بازی کردم .
ساعت حوالی هشت شب بود که باباش اومد دنبالش ،دیگه تا جلوی در نرفتم راستش روم نشد! لباسای الی رو تنش کردم و
عروسک باربی رو دستش دادم،بوسش کردم و بهش گفتم بازم بهم سربزنه .راهیش کردم تا بره ولی خودم اصال نمایان نشدم !
به جکی که هنوز مظلومانه نگاهم می کرد غذا دادم ،سرش رو نازکردم وگفتم« :پسربد دیگه کسی رونترسون!»
اون شب هرجور بود باالخره صبح شد.هرچند ترس نذاشت خواب به چشمم بیاد ولی دلم به بودن جکی خوش بود! شاید اون
پاچه ی آقا دزده روبگیره !
فردا صبح بازم راهی دفتر خانوم وکیل شدم و باهم افتادیم دنبال کارهای دلسا وملینا اول از همه رفتیم پیش کاوه ،البته من
داخل نرفتم نمی خواستم حتی چشمم به چشمش بیفته ولی خانوم وکیله می گفت معترف شده که دلساو ملینا بی گناهن.
کارمون آسون شده بود و از اینجا به بعدش کارهای اداری ،دفتربازی ها ،تحقیق و ُ
پرسجوها تنها به عهده وکیل بود و ربطی به
من نداشت ،که به گفته ی خود هلیا دو-سه هفته ای طول می کشید .
عصر رفتم مالقات دلسا و ملینا با هردوشون پشت تلفن شیشه ای صحبت کردم دلم براشون تنگ شده بود .
َ
حاال باید چیکارمی کردم؟ باید میوفتادم دنبال یه کار! ازتوی خونه نشستن و بی کاری بهتر بود ،هم حوصلم سر نمی رفت هم
یه پولی درمیاوردم .با مدرکی که داشتم می تونستم تو یکی از بهترین شرکت های تبلیغاتی کارکنم و باالخره بعد ازکلی گشتن
توی مجالت و روزنامه ها این آرزوم محقق شد .
شرکت "پگاه" یکی از بهترین شرکت های تبلیغاتی به مدیریت شروین راستاد .
دیروز که رفتم برای استخدام همون موقع باتوجه به مدرک فوق لیسانس و آشناییم باکار حتی باتوجه به اینکه سابقه کاری هم
ً
نداشتم استخدامم کردن !اصال باورم نمی شد .
ً
امروز؛ یک شنبه روز اول کارم بود شال و کاله کردم ،راهی شرکت شدم مدیر شرکت مرد جوون حدودا سی ساله ،آشنا به کار و
ُ
ً
کامال مسلط و منضبط .همون دیروز خرفهمم کردکه اگه ده دقیقه از تایم اداری دیرتر حاضر بشم با اردنگی شـوتم میکنن
بیرون !
پشت میزی که همون دیروز بهم نشون دادن نشستم و مشغول سیستم شدم .از همون اول کلی برنامه ریختن به سرم که
ِ
ً
اصطالحا تواناییم رو بسنجن .
یه همکار آقا داشتم به نام داوودی که از قرارمعلوم امروز مرخصی بود و همین روز اولی هرچی کار ناتموم بود ریخت به سرمن !
یه منشی هم داشتیم به نام صباحی که یه خانوم متشخص چهل -چهل وپنج ساله بود ،بنده خداسرش به کار خودش بود و
غیر از سـالم و صبح بخیر اول صبحی کالمی بینمون رد وبدل نشد ،چون دفتر ما از سالن جدا بود .
ً
خانوم
و
بدبخت
من
خورد
به
چای
دقیقه
به
دم
که
ساله
چهل
حدودا
یه آبدارچی اتو کشیده و متشخص بنام وثوقی؛ یه مرد
ِ
ِ
ِ
صباحی می داد! معده بدبختمون جوشید! روم هم نمیشد همین روز اولی بهش بگم من چای نمی خورم قهوه می خوام !
همه ی قراردادهاشون رو طبق ساعات کاری چنج کردم .دستام رو از دو طرف بدنم بازکردم و نفس عمیقی کشیدم پوف چقدر
خسته شدم نگاهم به ساعت کشیده شد ،هنوز11هم نشده بود چه کند میگذشت.
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باالخره روز اول کاری هم با سختی هاش تموم شد .داشتم برمی گشتم که صدای موبایلم بلندشد از دیدن شماره ی ناشناس
یکم متعجب شدم ولی بیخیال گوشی رو به گوشم چسبوندم که صدای ناز و بچه گونه ی الی توی گوشم پیچید .
یادم اومد که دیروز بهش شمارم رو داده بودم تا وقتی دلمون برای هم تنگ میشه باهم صحبت کنیم اون هم شماره خونه شون
رو داد ،ازصدقه سری مهدکودک الی تازه اعداد رو یاد گرفته بود و می تونست شماره گیری کنه .
ً
یکم باهاش صحبت کردم تا رسیدم جلوی درخونه ،شهابی و یه مرد و زن تقریبا مسن همراهش بودن ،از الی خداحافظی کردم
و از تاکسی پیاده شدم .
رو به َ
همشون سالم دادم و راهنمایی شون کردم به داخل ،یه لحظه یادم اومد که به شهابی سپرده بودم برام سرایدار پیدا کنه
آهان پس سرایدارن .
ازشون که پذیرایی کردم اتاقشون رو بهشون نشون دادم که طبقه پائین بود ،زن و شوهربودن و بچه ای هم نداشتن خوب بود
الاقل جاداشت ازم به اندازه بچه ی نداشته شون مراقبت کنن
(آخی کوچولو!)
شهابی عزم رفتن کرد تا جلوی در همراهیش کردم و موقع خداحافظی کلی ازش تشکر کردم راستش اگه امشب دیگه اکبرآقا و
فاطمه خانوم نبودن نمی دونستم چجوری باید به ترسم غلبه کنم و بخوابم همون دوشب بی خوابی بسم بود ،که امروز همچین
داغون سرکارم حاضرشدم ،خوبه با رئیس برخوردی نداشتم وگرنه اگه می دید اون جور شل شل کارمی کردم که همین روز
اولی بیکارمیشدم !
فردا هم بعد از تایم کاریم یه سربه دفتر هلیا زدم ضمن اینکه امروز آقای داوودی همکارم رو میگم همون که دیروز مرخصی
ً
گرفته بود ،روهم دیدم یه مرد تقریبا پنجاه ساله که به زودی عـروسی تک دخترش بود و امروزم شیرینی نامزدیش رو خوردیم،
بله داشتم می گفتم راهی دفتر هلیا شدم جا داره بگم توی این یک هفته من و هلیا باهم آشنا و صمیمی شدیم دخترخوب
ً
وشادی بود برخالف شغلش که ایجاب می کرد آدم خشک و جدی باشه ،این جور نبود .ولی کامال منطقی ،نکته بین و مثل
خودم بدپیله بود !
خالصه روابطمون بهتر از روز اول شد به طوری که هر روز بهش سر می زدم و به بهونه کارهای دلسا و ملینا یکم هم با هم خوش
می گذروندیم! امروز دیگه خودش بهم زنگ زد گفت بعد از ساعت اداری که اونم دفترش رو بست باهم بریم ناهار بزنیم بر
بدن .
توپ دوستانه ،هلیا رو تا جلوی درخونشون رسوندم و خواستم با یه تک بوق ازش دورشم که با دیدن
بعد از صرف یه ناهار ِ
ماشین شهابی اونم جلوی درخونه هلیا مات موندم !
و تعجبم وقتی بیشتر شد که ِالی در رو برای هلیا بازکرد بیشتر از این نموندم و بایه تیک آف از کوچه زدم بیرون ،با انواع و اقسام
افکاری که توی سرم پرسه میزد ،دست وپنجه نرم می کردم که صدای موبایلم بلندشد .الی بود چه بهتر :
سالم خوشگله خاله ،چطوری عزیزدلم؟سالم خاله جونم مرسی توخوبی؟-ممنون فدات شم .
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زمان رو مناسب دیدم تا ُمهر تائیدی به افکار توی سرم بزنم ولی چیزی نگفتم و فقط سکوت کردم که باز صدای الی توی گوشم
پیچید :
 خاله؟ فرداشب تولد بابامه می خواستم سوپرایزش کنم توبهم کمک میکنی؟ً
یه کوچولو فکرکردم وگفتم« :چراکه نه عزیزم؟حتما ،خب برنامت چیه؟»
تو خونه ی شما واسش تولد بگیریم !توخونه ی من؟ !متعجب گوش سپردم :
آره خاله اون جوری بیشتر خوشحال میشه من فردا میام خونتون وقتی خواست بابایی بیاد دنبالم می گیم بیاد داخل بعدهمبراش تولد می گیریم !
آخه توچجوری تونستی این نقشه رو بکشی خاله فدات شه؟ملوس خندید ولی من پر از دلهره و تشویش گفتم« :خب ازچه نظرمیگی اگه سوپرایزت توخونه من باشه خوشحال ترمیشه
گلم؟»
بازم بیخیال خندیدوگفت« :همینجوری»
و بعدهم بایه خداحافظی قطع کرد .
اینم مثل باباش وقتی یه چیزی رو پنهون میکرد ضایع بود ،ولی چی رو پنهون می کرد؟ نفهمیدم! طبق معمول .
من همین جوریش هم بعد از اتفاق اون روز دیگه روم نمیشد توی چشم هاش نگاه کنم ،حاال باید توی خونه خودم براش تولد
می گرفتم؟ سرم سوت میکشید! از یه طرف هم نمی تونستم دل ِالی جونم رو بشکنم و بهش نه بگم! پس باید خودم رو واسه یه
تولد اجباری حاضر و آماده می کردم .
صبح که خواستم برم سرکار به فاطمه خانوم و اکبر آقا سپردم کل خونه رو برای مهمونی سه نفره مون مرتب کنن بعد ازاینکه
کارم تموم شد ،از شرکت بیرون زدم باالخره بعداز سه-چهار روز رئیس شرکتمون رو زیارت کردیم؛ دم پارکینگ با یه تک بوق از
کنارم ردشد .
هراسون دویدم سمت جواهرفروشی ها باید برای مهراب خان کادو می خریدم ،نمی شد که جشنش توی خونه ام باشه و چیزی
بهش هدیه ندم ،ساعت هم هول وحوش دوازده ظهربود ،هرلحظه امکانش بود مغازه ها ببندن .
جواهری"عـقیق" وایستادم و داخل رفتم؛ اولش نمی
چنان می دویدم انگار سال هاس دونده ی ماراتن بودم! باالخره جلوی
ِ
دونستم چی باید بخرم ولی وقتی که داشتم تو ویترین ها رو نگاه می کردم یه ساعت رولکس بندچرم مشکی و قاب دایره ای
دور طالیی بزرگ چشمم رو گرفت .
بیخیال دیگه حوصله ندارم بیشتر ازاین براش وقت بزارم همین خوبه .فروشنده ساعت رو داخل بسته ش گذاشت و کادوپیچش
کرد .
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عصرساعت چهارونیم یا پنج بود که الی اومد اونجا ،بردمش توی اتاقش و یکم که باهاش بازی کردم تصمیم گرفتم آمادش کنم
برای شب ،لباسای پرنسسی و خوشگلش رو تنش کردم یه بوس آبدار روی گونه ش نشوندم و رفتیم توی اتاق من تا با لوازم
گریم یه میک آپ شیک و ناز روی صورتش انجام بدم .
اینقدر خوشگل شده بودکه باورم نمی شد دوست داشتم بخورمش فقط ،بعدهم الی رو بردم اتاق خودش و اون مشغول بازی با
کرم حاضرشدم .
عروسک هاش شد و منم بایه دوش مختصر یه ربعی وبعدهم یه آرایش خیلی کمرنگ در حد یه رژ ،ریمل و ِ
ُ
ُ
تک آستین سه ربع سفید و شلوار از همون جنس ولی جذب ،به رنگ مشکی با یه تاپ مشکی از زیر کتم و یه شال سفید
یه ک ِت ِ
روی سرم .موهامم چون حوصله بافتن و گیس کردن نداشتم محکم باالسرم ُدم اسبی بستم .کادوم رو از روی میزتوالت
برداشتم و زدم بیرون .
به سمت میزگرد وسط سالن رفتم همون که قرار بود فاطمه خانم کیک رو بزاره روش،کادوم رو روی میز گذاشتم و خواستم برم
الی رو بیارم پائین که صدای زنگ در بلندشد ،شالم رو مرتب کردم و کلید دربازکن رو زدم وگوشی به دست گفتم :
«بفرماییدباال».
بدون اینکه منتظر بشم تا اون چیزی بگه گوشی رو سرجاش گذاشتم چون می دونستم که میگه «نه بگید ِالی بیاد پایین بیشتر
ازاین مزاحمتون نمی شیم»
باالخره اومد باال درحالی که الی هم ازپله ها میومد پائین ،در رو باز کردم نگاهش رو به زمین دوخته بودو یه اخم ریزی خطوط
پیشونیش رو بهم متصل میکرد ،توی همون حالت گفت« :سالم لطف میکنید ِالی روصدابزنید؟».
چیزی نگفتم که سر بلند کرد نگاهی از روی تعجب به سر و وضعم انداخت که گفتم« :بفرمایید داخل االن صداش میزنم».
پشت بهش وارد شدم ،پشت سرم اومد که یهو الی با ترکوندن بمب شادی جیغ زد :
تولدت مبارک بابایی جونم !برگشتم سمت مهراب که الی پریده بود توی بغلش ،محکم لپش رو بوسید و اون رو زمین گذاشت و گفت« :قربونت برم من
عزیزبابا»
ِ
نگاه آمیخته به تشکرش افتاد سمتم که عالمت دادم سمت میز :
ِ
بفرمایید .الی سریع تر از ما به سمت میز رفت ،یه صندلی برای خودش بیرون کشید و نشست روش .با مهراب هم قدم شدیم و گفتم:
«تولدتون مبارک»
صداش رو کنارگوشم شنیدم :
نمی دونم چجوری ازتون تشکرکنم؟لبخندی زدم و برگشتم سمتش ،نگاهمون گره خورد؛ برگشتم به سال ها قبل .نگاهش بهم احساس خوبی رو می داد همون
حسی رو که وقتی برای اولین بار تصادفی نگاهم تو نگاه علیرضا گره خورد؛ ته دلم نشست یه حسی رقم خورد بین چشم هاش
و قلبم! نه این چشم ها ...
باصدای ِالی به خودمون اومدیم :
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بابا بابا زودباش بیا شمع ها روفوت کن آب شدن .َ
نگاهمون رو از هم گرفتیم و به سمت میز رفتیم ،کیک رو فاطمه خانوم سفارش داده بود البته متن روی کیک رو ِالی گفته بود
"بابایی جونم تولدت مبارک "یه کیک شکالتی قهوه ای که عکس مهراب روش حک شده بود .
ً
بعد از بریدن کیک و خوردنش ،الی که جدیدا با جکی خوب رفیق شده بود؛ رفت و کلی باهاش بازی کرد .
جعبه ساعت رو با دست جلو بردم ،سعی کردم حتی المقدور به چشم هاش نگاه نکنم و گفتم« :بفرمایید یه کادوی ناقابل».
چیزی نگفت که سر بلند کردم انگار ثانیه ها به عقب بر می گشت انگار تاریخ تکرار می شد چشم های طوسی علیرضا و
مهراب! مسخ چشم هاش بودم صداش تو گوشم زنگ زد :
ممنون ،امروز به اندازه کافی شرمنده کردید واقعا راضی به زحمتتون نبودماختیار دارد چه زحمتی ،نزنید این حرف ها رو ،ناراحت می شم من واسه خوشحالی ِالی جان هرکاری می کنم !دستی به شالم کشیدم و تره ای از موهام رو که روی پیشونیم بود به داخل شال هدایت کردم .جعبه ی ساعت رو باز کرد،
دیدن ساعت چشم هاش برق زد ولی ...
احساس کردم با
ِ

اون یه حس زودگذر بود چون وقتی سر بلندکرد و مثل چندلحظه قبل عاری از هرحسی تشکرکرد فهمیدم من زیادی توهم
میزنم! بیخیال چرا باید از کادوی من خوشش بیاد اصال؟ چرا من باید واسم مهم باشه کادوم رو می پسنده یانه؟ اصال بندازش
دور به من چه؟ !
باالخره اون روز هم گذشت دوهفته ای از کارم توی شرکت پگاه می گذشت ،یه حسی داشتم! حس می کردم هروقت میرم
سرکار و بر می گردم یکی همش دنبالمه؛ تعقیبم میکنه!نمیدونم شاید هم واقعا از تنهایی دیوونه شده بودم .
امروز وقتی که کارم تموم شد هلیا باهام تماس گرفت و گفت برم خونش .سوار ماشین شدم تازه از تعمیرگاه آوردمش کل این
دو هفته تعمیرگاه بود یا با تاکسی میرفتم سرکار یا از اون جایی که شرکت فاصلش دور نبود بعضی وقتام پیاده می رفتم ولی
حاال می تونستم راحت با ماشین خودم برم ،این َوهم و خیاالت که یکی دنبالمه هم تموم بشه !
جلوی خونه هلیا نگه داشتم و پیاده شدم دستم رو روی زنگ فشردم و در با صدای تیکی بازشد آروم از پله ها رفتم باال ،از
دیدن الی که رو تاب داشت بازی می کرد نزدیک بود شاخ درآرم! یادم اومد یه باردیگه هم جلوی در همین خونه دیده بودمش
پس اون ...
چرا یادم رفته بود در موردش بپرسم ازش؟ صداش زدم :
الی جونم؟از صدام برگشت سمتم خودش بود ولی اینجا؟ ِالی به سمتم دوید در حالی که هلیا هم از پله های ساختمون پایین میومد،
بالبخند جلوم ظاهرشد :
سالم درنای گلم خوش اومدی .همون موقع ِالی بهمون رسید و محکم خودش رو توی بغلم انداخت موهاش رو نـاز کردم و گفتم« :سالم به هردوتون».
هلیا متعجب نگاهمون کرد و گفت « :همو میشناسین؟»
الی باخنده گفت« :عمه جون،خاله ُدرنام همون فرشته ی مهربونیه که همش بهت می گفتم ».
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ابروهای هلیا باالپرید ،لبش به لبخندباز شد و گفت« :چه خوب!»
بعدهم دستش رو پشتم گذاشت و درحالی که به داخل ساختمون هدایتم می کرد گفت« :بفرما درناجونم ،الی جان شما برو
داشتنی تو صحبت کنم».
بازی کن تا من یکم با خاله ی دوست
ِ

الی با لبخند ازمون دورشد گیج می زدم ،هلیا عمه ی الی بود؟ هلیاشهابی؟ مهراب شهابی؟ یعنی یعنی خواهر و برادر
ُ
بودن؟عقـل کل ...
با گیجی به هلیا نگاه کردم روی مبل راحتی دونفره کنار هلیا جاخوش کردم :
تو،تو خواهر مهرابی؟ !به وضوح ابروهاش پریدن باال وگفت«:مهراب؟»

توی خیالم یکی زدم تو دهنم ،بیشعور چرا اینجوری میگی مهـراب اخه کشمش هم دم داره! معلومه که آبجیش از این همه
آبجی مهراب جانم».
صراحت جا می خوره! بااین حال هلیا مهربون لبخند زد و گفت« :آره عزیزم!من
ِ
آب دهنم رو قورت دادم ،سرم رو زیر انداختم و پرسیدم :
چراتاحاال نگفتی؟چیزمهمی نبود ،تو هم نپرسیده بودی .من حتی نمی دونستم می شناسیش !َ
ازخجالت ،بیشتر سرم تو یقم فرو رفت اخه خیلی ضایع گفتم مهراب! لبخندی زد و گفت« :چه بهترحاال که می شـناسیش بزار
بهت بگم مهراب هم بهم کمک کرد تا بی گناهی دلساو ملینا رو ثابت کردیم و باکمک مددکارهای اجتماعی اون ها رو تایک
هفته دیگه آزاد می کنیم».
ً
با ذوق پریدم بغلش و گفتم« :واقعا هلیاجون؟»
آره عزیزمتوخیلی ماهی !رک ،بی چک و چونه گفت« :من یامهراب؟»
چه ربطی داشت؟آخه گفتم که بیشترش رو مهراب کمک کردلطف کردن ولی من االن از تو تشکرکردم .لبخندی زد و گفت «:پس بزار این رو هم بهت بگم که مهراب سردسته ی باند داداشت رو هم پیداکرده ،کسی به اسم شاهرخ
خان توی اتریش درسته؟»
سری به دوطرف تکون دادم و گفتم« :من که نمیدونم ولی انگار مهراب خان همه گزارش کاراش رو به تو میده ها».
خندیدیم که هلیا گفت« :نه عزیزم ،واسه کارهای ملینا و دلسا الزمم می شد ،من فضولی کردم توی کارش!»
بازم خندیدیم ،هلیا به سینی شربت اشاره ای زدو گفت« :بخورگرم شد»!.
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راهی خونه م شدم حاال که فهمیده بودم اینجا خونه مهرابه ،مهراب و هلیا با هم زندگی می کردن یکم
بعد از یکم اختالطِ ،
معذب بودم جایی باشم که احتمال می دادم هرآن مهراب سربرسه .منم واال زیادی باهاش رو در وایسی داشتم و یکم هم که
خجالت و ترس! دلیل ترسش رو هنوز نمی دونم شاید واسه خاطر روزهای بازجو بودنشه خجالتم هم که دلیلش موجهه !.
اواخر اسفندماه بود و هوا سوز سردی داشت ،کالهم رو روی سرم گذاشتم ،سوار ماشین شدم و راهی شرکت شدم ،این روزها
سر
رئیسمون بیشتر دل به کار میداد انگـار ،چون سرش شلوغ بود و بیشتر تایم اداری چپیده بود توی دفترش ،کلی هم کاربه ِ
دم عـیدی .
ما ریخته بود ِ
ً
یکی از پرونده ها رو زدم زیربغلم و راه افتادم سمت دفترش باید امضاش رو پای برگه میزد ،این اولین بار بود که خودم شخصا
این کارو می کردم و از دفـتر خودم اومدم اینجا ،همیشه این وظایف به عهده ی منشی بود ،که پرونده ها رو از اتاق من به اتاق
ایشون منتقل کنه و برعکس ،ولی چون امروز سرما خورده بود و بی حال بود ،نخواستم زحمتش بدم ،اونم راحت پشت میز
ُچرت میزد و با هر زنگ تلفن ازجا می پرید که باعث خنده من و آقای داوودی میشد .هرچی هم بهش گفتیم مرخصیت رو
بگیر و برو خونه راحت استراحت کن ،می گفت چوب خطش دیگه پرشده و راستاد به این سادگی تا ازش بیگاری نکشه،
مرخصی بهش نمیده! چمی دونم واال هنوز خوب نمی شناختمش توی این دو-سه هفته هم هنوز مرخصی نگرفتم ببینم
چیکار میکنه؟ !
با دو تقه به در و با صدای "بفرمایید" رفتم داخل اتاق ،نگاهم رو دور اتاق چرخوندم ،پشت میز بزرگ ریاست که روبه روی میز
دوازده نفره ی کنفرانس بود ،نشسته بود ،آروم و با مالیمت گفت« :سالم خانوم همت»
آروم جلو رفتم عطرش توی فضای اتاق پیچیده بود
صدام رو صاف کردم و گفتم«:سالم آقای راستاد ،این پرونده ها رو باید امضا بزنید».
ً
پرونده ها رو روی میزش گذاشتم ،با لبخند سری تکون داد و گفت« :بله،حتما».
خودکارش رو توی دست گرفت و سرسری به برگه ها نگاهی انداخت ،همه رو امضا زد و باهمون نیمچه لبخندش اونا رو به
سمتم گرفت وگفت« :بفرمائید»
ممنـون .برگه ها رو از دستش گرفتم ،موبایلش زنگ خورد بااجازه ای گفتم و به سمت در رفتم صداش میومد که شروع کرد با شخص
پشت گوشی صحبت کردن :
سالم...یعنی چی؟...زهرمار،یعنی چی که کامیارنمیتونه؟...غلط کرده ،مگه دست خودشهنیاد...چرانمیاد؟مطمئنی؟...آهان خیل خب ببینم چی میشه...باشه بمیرین راحت شم یه کارهم ازدستتون برنمیاد .
ً
بقیه ی مکالمشون رو نشنیدم دیگه تقریبا به اتاقم رسیده بودم ،صداشون نمیومد .چیزی نفهمیدم یکی نیس بگه مگه
فضولی؟ !
تا خواستم سیستم رو راه بندازم و به بقیه کارهام رسیدگی کنم ،خانوم صباحی توی چهارچوب در قرار گرفت و گفت« :عزیزم
یه لحظه برو دفتر آقای رئیس کارت داره».
کارمن؟»
با گیجی انگشت اشاره م رو به سمت خودم گرفتم و گفتمِ « :
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پلکاش رو روی هم فشرد و گفت« :آره گلم»
نمی دونم چرا استرس گرفتم؟! باخودم گفتم شاید کارم رو خوب انجام ندادم و بخواد دعوام کنه ،توبیخم کنه یا اخراجم کنه!.
به هرحال آروم و با طمأنینه به سمت اتاقش قدم برداشتم ،یکم پاهام می لرزید و کف دست هام عرق کرده بود ،همیشه همین
قدر استرسی بودم !.
با دو انگشت در زدم و آروم در رو باز کردم ،نفس راحتی کشیدم؛ خداروشکر اون نیمچه لبخنده سرجاش بود،پس شهر در امن
و امانه! منم لبخند محوی زدم و نزدیک تر شدم که با دست عالمت داد به سمت مبل های راحتی کنار میزش و گفت« :بشینید
خانوم همت ،کارتون دارم».
بی تعارف به سمت مبل ها رفتم و نشستم ،چون این قدر پاهام می لرزید که می ترسیدم اگه وایسم یهو بخورم زمین! .نشستم،
پرپشت
پرپشت مشکی و موهای
بهش زل زدم میشد گفت چهره جذابی داشت؛ صورت گرد و سفید ،ابروهای دست نخورده و
ِ
ِ
َ
پرکالغی لخت ،وقتی که سرش رو تکون می داد پخش می شدن روی پیشونیش و مثل شالق به پیشونیش ضربه میزدن،
ِ
صورت گردش میومد و لب های رنگ و رو رفته ی ترک خورده،
به
خب
ولی
بزرگ
یکم
بینی
ذاق،
مشکی
های
چشم
طور
همین
ِ
دندونای سفید مرتب با یه ته ریش خیلی کم زیر لبش .
با صداش دست از آنالیز کشیدم :
خانوم همت من باید یه سفرکاری برم شیراز ،متأسفانه همراهم کامیارخان یه مشکلی واسش پیش اومده ،من باید با آقایداوودی برم ،خواستم ازتون خواهش کنم این یه هفته ای که ما نیستیم هوای شرکت رو داشته باشد دیگه به همه کارها
رسیدگی کنید؛ ممنونتون میشم .
چشمام رو روی هم فشردم و گفتم« :بله حتما نگران نباشید».
لبخندش رو پر رنگ کرد و گفت« :فقط این هم بگم که تا دو-سه روز آینده یکی به شرکت زنگ میزنه و باید یه سری اجناس
تحویل بگیره ،این کلید ویالی ما توی شماله ،چون من شیرازم شما لطف کنید به اونجا برید که اجناس ایشون توی ویال
هستش ،اونجا ازتون تحویل میگیرن و یه رسید بهتون میدن اوکی؟
بله حتما .فقط یه چیزی این وسط جور نبود و باعث میشد بازمن گیج بزنم اینه که شرکت تبلیغاتی رو چه به ردوبدل کاالی مشکوکه؟!
بیخیال به من چه مربوط؟ .کلید ویالشون رو از روی میز برداشتم که گفت« :خیلی ممنونم خانوم همت جبران میکنم
محبتتون رو».
لبخندرنگ و رو رفته ای تحویلش دادم ،زدم بیرون از اتاقش و بعد از دو_سه ساعت کار کردن تعطیل کردیم .
با این که این روزها با ماشین میام و میرم بازهم همون حسه میاد سراغم ،من شک ندارم یکی داره مثل سایه دنبالم میاد ،دیگه
ازاین موش و گربه بازی خسته شده بودم کی بود؟ چرا خودش رو نشون نمی داد؟ می ترسیدم و می خواستم با یکی در میون
بزارم ولی کسی رو نداشتم .
َ
اه این ماشین چرا روشن نمی شه؟ .یکی آروم زد به شیشه ی ماشین ،ترسیدم ولی با دیدن راستاد ،نفس راحتی کشیدم و
شیشه رو دادم پائین :
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مشکلی پیش اومده خانوم همت؟نه چیز مهمی نیس استارت نمی زنهمی تونم کمکتون کنم؟نه ممنون مزاحمتون نمی شمچه مزاحمتی خانوم؟میشه پیاده شید؟آروم پیاده شدم و اون پشت رول نشست ،بیرون کنار در وایسادم ،هرچه باهاش ور رفت اصال استارت نخورد،کاپوت رو زد باال و
پیاده شد یکم باهاش ور رفت ،سرآخر کالفه دستی به پیشونیش کشید ،عرق شقیقه ش رو خشک کرد و گفت« :باطریش تموم
شده»!.
َ
خوبه تا همین یه هفته پیش تعمیرگاه بود ابوقراضه! کالفه نفسم رو بیرون دادم که گفت« :من میرسونمتون .به یه تعمیرکار هم
زنگ میزنم بیاد ماشینتون رو ببره درست کنه».
سریع دستم رو به عالمت نه تکون دادم و گفتم« :مرسی ازلطفتون ولی نمی تونم مزاحمتون بشم»
این چه حرفیه؟بفرمایید سوارشیدنه ،نه امکان نداره شرمندم می کنیدوای خانوم همت باالخره شماهم لطف بزرگی درحقم می کنید باید جبران کنم ،این که چیزی نیس تعارف رو کنار بزارید،بیایید سوارشید .
شرمنده ،سرم رو پائین انداختم و سوار ماشینش شدم .خواستم عقب بشینم ولی کمال بی احترامی بود؛ اون رانندم نبود،
رئیسم بود .
دزدگیر رو زد ،سوئیچ رو توی جیبش گذاشت چون می خواست ماشین رو بده تعمیرکار باید سوئیچ دستش می موند .
خود صبح برای شام هم پانشدم ،صبح با
با یه تشکر از ماشینش پیاده شدم و وارد عمارت شدم .خسته و کوفته خوابیدم تا ِ
صدای فاطمه خانوم پاشدم :
-وای دخترم چقدر می خوابی پاشو دیرت میشه ها .

َ
نداشتم بود ،کلی واسم زحمت می کشید ،نمی خواستم بهم بگه
با فاطمه خانوم خیلی خوب برخورد می کردم جای مادر
خانوم دوست داشتم همیشه دخترم صدام کنه اینجوری راحت تر و صمیمانه تر بود .
راهی شیراز شدن ،خداروشکر زیادی هم سرمون شلوغ نبود .طبق
راهی شرکت شدم ،امروز داوودی و راستاد ِ
باالخره پاشدم و ِ
اون چه که راستاد گفت؛ درست دو روز بعد از رفتنش یه آقایی به تلفن شرکت زنگ زد و بهم گفت تا فردا برم ویالی شمال
ِ
راستاد و اجناسشون رو تحویل بدم .
کنجکاوی عین خوره افتاده بود به جونم که بدونم این اجناس چی ان؟ خودمون یه عمر اینکاره بودیم ،خرنبودم می فهمیدم
توکار قاچاقن !
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ُ
لچماق کروکودیل گزاشته بود جلو در انبارشون که سگ می ترسید جلوشون
ق
راهی شمال شدم ولی زهی خیال باطل؛ دو تا
ِ
پارس کنه چه برسه به من که بخوام از روی فضولی به انبارشون سربزنم! انگار من رو فقط برای گرفتن اون رسید فرستاده بود
وگرنه این دو تا هم می تونستن اجناس رو تحویل بدن ،الزم به اومدن من نبود .
ُ
رگ کارآگاهیم گل کرد و شب حدود ساعت دو نصفه شب راهی انبار شدم ،قرص خواب آورهایی که توی چایی شون حل کرده
ِ
جیب یکی از قلچماق
بودم جوابگو بود و عین خرس خواب بودن .باخوشحالی آروم و پاوچین پاورچین سمت انبار رفتم ،از توی ِ
ها که جلوی درخوابیده بود؛ کلیدی بیرون کشیدم ،شاید همین بود !.امتحاش کردم با خوش شانسی کلید توی قفل چرخید
و در آروم بازشد ،نیشم رو بستم و رفتم داخل .
چه تاریک بود! گوشیم رو بیرون کشیدم و چراغ َّ
قوش رو روشن کردم ،این جور که معلومه المپ هم نیس این طرفا .یه عالمه
ُ
جعبه دور تا دور انبار چیده شده بود ،باال سریکی ازجعبه ها استپ کردم و چسب کارتن رو کشیدم ،دستم رو داخل کارتن فرو
کردم .همون پاکت نمکا هه(کوکائین)! با ناخن های بلندم قسمتی از پاکت رو پاره کردم و یکم از پودر داخلش رو بیرون آوردم؛
بو کشیدم درست بود ،کوکائینه !
با بدشانسی رو به رو شدم .صدای قدم هایی پشت سرم شنیده میشد ،تو یه ثانیه دستم رو جلوی چراغ موبایل گذاشتم که
جلوی نورش گرفته بشه و نتونه پیدام کنه ،خودم رو کشوندم البه الی کارتن ها .نفسم بریده بود ،از ترس تنم یخ زده بود .
باالخره یکم که گشتن و پیدام نکردن رفتن بیرون و در انبار رو قفل کردن ،البد یه کلید دیگه هم داشتن .دستی به جیبم
کشیدم؛ وای درنا گند زدی کلید رو روی در جا گزاشته بودم ،حاال چه جور از این خراب شده برم بیرون؟ حتی اگه کلیدهم
داشتم بعید بود .این ها جلوی در لنگر انداخته بودن ،حاال دیگه بدون کلید بدتر .همونجا ُسر خوردم سرجام ،بخشکه این
شانس !
سپیده زده بود همه جای انبار روشن شد ،امروز اون مرده می اومد جنس هارو تحویل بگیره اگه من رو توی انبار ببینن برام
خیلی گرون تموم می شه .
نفس عمیقی کشیدم و فکرام رو جمع کردم ،همه جای انبار رو سرک کشیدم تا یه پنجره پیدا کردم ،حفاظ نداشت و راحت
میشد فرارکرد ولی خیلی باال بود ،باید از کارتن ها می رفتم باال؛ می ترسیدم کارتن ها ُسر بخورن و بیفتن زمین من هم با مخ
پخش زمین بشم ،ولی به ترسم غلبه کردم و عین گربه از کارتن ها پریدم باال ،پنجره رو چسبیدم ،راحت می تونستم از پنجره رد
بشم اما وقتی زیر پام رو دیدم تموم رویاهام نقش برآب شد؛ پابین پنجره رودخونه بود و ارتفاعش هم ازسطح زمین اونقدر زیاد
بود که مطمئن بودم ضربه مغزی میشم اگه بیفتم !.
راه رفته رو برگشتم و از روی کارتن ها پائین پریدم ،نمی شد فرارکرد .نگاهم به چوبی افتاد که پشت یکی ازکارتن ها افتاده بود؛
چشمام برق زد ،نیشم کش اومد و فکر شیطانیم رو توی سرم تکرار کردم ،سمت چوب رفتم ومحکم توی دست گرفتمش ،توی
هوا چرخوندمش ،آروم و پیوسته سمت در رفتم .
پشت به در وایساده بودن ،دقیق پشت سرشون قرار گرفتم دستم رو از نرده های در بیرون بردم و باال بردم ،یکی محکم زدم پس
سریکیشون که پخش زمین شد ،اون یکی فهمید؛ ولی تا بخواد به خودش بیاد و برگرده به سمتم ،یه ضربه محکم هم حواله ی
مخ پوک اون کردم که افتاد کناردوستش روی زمین .
ِ
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دسـتم رو دراز کردم و خواستم از جیب شلوارش کلید رو بیرون بکشم ،هوف مگه دستم می رسید حاال؟ کلی بدنم رو کشیدم تا
تونستم کلید رو از ته مه های جیبش بکشم بیرون .
با خوشحالی در رو بازکردم و اومدم بیرون ،باز در رو قفل کردم و کلید رو توی جیب یارو گذاشتم ،دویدم سمت ویال؛ کلید
ماشین رو برداشتم و زدم بیرون .همون حوالی یه دوری زدم و وقتی که اون مرده زنگ زد برگشتم ویال .این رفتنم بخاطر این بود
ً
که اگه یه وقتی اون دوتا کروکودیل بهم مشکوک شده باشن ،میگم من اصال دیشب ویال نبودم !.
برگشتم هردوشون ُسر و ُمر و گنده؛ جلوی در انبار بودن ،وقتی دیدن من تازه وارد ویال شدم متعجب نگاهی به هم انداختن و
گیج نگاهم کردن که گفتم« :چیه؟!»
شما مگه توی ویال نبودین؟ .توی دلم کلی خندیدم یه ذره هم شک نکردن کار من باشه؟ !
شونه ای باال انداختم و گفتم« :نه ،دیشب رفتم بیرون االن برگشتم .چطورمگه ندیدین من رفتم؟ نکنه خواب بودین هان؟».
ً
دست پیش گرفته بودم که پس نیفتم! انگار ترسیده بودن که به راستاد بگم خوابیده بودن ،باترس گفتن « :نه نه اتفاقا
خوب
ِ
دیدیم! گفتیم شاید برگشتین .نه خواب چیه؟هیچی هم نشده».
خندم گرفته بود به زور خودم رو کنترل کردم .رفتم باال و خودم رو تخلیه کردم ،لباسام رو تعویض کردم و رفتم پائین .
از پله های باغ که پائین می اومدم اون آقاهه هم رسید .یه گامبو از ماشین پیاده شد که با اون تیپش (کت،شلوار و عینک
آفتابی) به نظرم اومد بادیگارد باشه ،رفت توی انبار و بعد از این که چک کرد؛ به رئیسش اوکی رو داد ،منم رسید رو تحویل
گرفتم و باخیال راحت راهی دریا شدم .
با خودم فکرکردم به من هیچ ربطی نداشت که اون ها چیکار می کنن ،قاچاق مواد یا هرکار دیگه ای .اون به من اعتماد کرد که
کلید ویال رو داد بهم پس منم نباید از اعتمادش سوءاستفاده می کردم ،هرچند از روی فضولی توی انبارشون سرک کشیدم تا
فضولیم بخوابه ولی مطمئنا نمی رفتم لوشون بدم .
ً
به خودم اومدم دیدم یه ساعته دارم لب ساحل قدم می زنم .هنوزم حس می کردم یکی مثل سایه دنبالمه ،واقعا دیگه دیوونه
شدم از بس ّتوهم زدم .امروز باید به خودم ثابت کنم دیوونه نیستم !.
پیچیدم توی کوچه ی ویال ،هنوز دنبال سرم بود تا برمی گشتم؛ هم صدای قدم ها قطع می شد ،هیچ کس هم پشت سرم نمی
دیدم! .ته کوچه ای که ویال بود ،بن بست بود .اونقدر رفتم تا به ته کوچه رسیدم ،رفتم سمت کوچه ی فرعی کوچیکی که پشت
ویال بود ،سریع پریدم پشت دیوار .
دیدمش؛ وارد کوچه شد .آروم از پشت بهش نزدیک شدم و یه پام رو بردم باال ،با یک حرکت آکروباتیک محکم کوبیدم توی
کمرش که خم شد روی زمین .
این...این...اینجا چی می خواست؟ !
باعصبانیت باالی سرش وایستادم و از الی دندون های کلیدشدم غریدم :
-تو اینجا چی میخوای؟ !
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نگاه به خون نشستش رو باال آورد،کمرش رو صاف کرد و وایساد ،زل زد به چشم هام و گفت « :تو بگو چطور سر از اینجا
ِ
درآوردی؟!»
کالفه صدام رو باال بردم :
مهراب خان ،شما نزدیک یک ماهه که برام به پا گزاشتی یعنی چی این کارتون؟ !بهم نزدیک شد و با صدای مالیم تری گفت « :باید باهات صحبت کنم»
حرفی باهاتون ندارممچ دستم رو چسبید و به دنبال خودش کشوند ،باز صدام رو بردم باال :
-دستتون رو بکشید .

ً
گوشش بدهکارنبود! تقریبا جیغ زدم :
گفتم ولم کن .خفه شو !صدای دادش توی سرم اکو شد و خفم کرد! حوالی ساحل دستم رو ول کرد و دست به سینه مقابلم وایساد :
خودت می دونی پا توی چه راهی گزاشتی؟ یا الزم به توضیحه؟چرا دست از سرم بر نمی داری آقای شهابی؟ من دیگه آزاد شدم ،اسیر دست شما نیستم ،ولی درست از همون روزی که آزادشدم مثل سایه دنبالمی! دلیل این کارت چیه؟
 دلیلش کارهای خودته خانم نمی فهمی باز داری راه کج میری؟ یا خودت رو زدی به نفهمی؟ این شرکتی که توش مشغول بهکاری ،توی کار قاچاق مواد دست داره ،خودت این رو بهتر از من می فهمی ،اگه نمی خوای بازم پات گیر باشه؛ باید باهامون
همکاری کنی وگرنه این دفعه حتی اگه تو زندون بپوسی هم بی گناهیت ثابت نمیشه ،چون من بهت هشدار دادم و تو من رو
دست کم گرفتی .
باعصبانیت اخم هام رو توی هم کشیدم وگفتم« :من اونجا کار می کنم ،شما می خوای من رو از کار ،بیکار کنی! هیچ دلیلی
برای همکاری باشما نمی بینم چون با اوناهم همکاری نمی کنم ،چرا باید منت کمکی که بهم کردی به سرم بزاری؟ که اگه
ً
کمکت نباشه من توی زندان می پوسم! خب باشه .اگه واقعا این دفعه گناهکار باشم حاضرم اون تو بپوسم ولی من فقط دارم
کار خودم رو می کنم هیچ هم خالف نیس !
خواهش می کنم دست از لجبازی بردار درنا خانم .تو از کار ،بیکار نمی شی .همون جا کار می کنی و در عین حال با ماهمکاری می کنی .من منت نمی زارم ،می گم این دفعه پروندت سنگین تر می شه چون من دارم بهت می گم و تو پشت گوش
ً
می ندازی .لطفا روی پیشنهادم فکرکن .مطمئن باش پاداش خوبی می گیری! اینا بدگروهی ان! از چاله در اومدی داری
ُ
میفتی توی چاه .حداقل حواست به خودت باشه .
گفت و رفت .فکرم مشغول شده بود ،دیگه حتی ثانیه ای حاضر به موندن توی زندونی که امثال نصرت اونجا باشن ،نیستم!
ً
یعنی باید باهاش همکاری می کردم؟ نمی تونم .راستاد بهم اعتماد کرد .اصال چه دلیلی داره با شهابی همکاری کنم؟ ولی ...
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پای خودم گیر میفته ،اگه دست روی دست بزارم تا شهابی و دست اندر کارانش بگیرنمون ،اما من هیچ خطایی نمی کنم من
فقط توی شرکتش کار می کنم اصال نقـشی توی قاچاق مواد ندارم .
این خیال واهی هم وقتی به باد رفت که راستاد از شیراز برگشت ،ازم خواست توی مهمونی که ترتیب دادن به عنوان همراه
شرکت کنم و همراهیش کنم .اون وقت فهمیدم که دارم ساده دم به تله می دم و پا توی راهی می زارم که تهش ناکجا آباده!
درست همون جور که نمی خواستم شد .

ً
به شهابی گفته بودم باهات همکاری نمی کنم چون به هیچ وجه نمی خواستم با شروین راستاد همکاری کنم ولی حاال تقریبا
باهاش دستیار شده بودم و این فقط بخاطر موقعیت شغلیم بود پس حاال که داشتم با راستاد همکاری می کردم نباید در حق
مهراب نامردی می کردم !
طبق اون چه که گفته بودم؛ باید باهاش همکاری می کردم چون گفته بودم؛ هم کاریم درحالتی صورت نمی گیره که نقشی
توی گندکای های راستاد نداشته باشم !اینجور که بوش میاد دستم داره باهاش میره توی یه کاسه و ترجیح دادم این بار به
جایی اینکه شریک گندکاری های شروین باشم شریک مهراب بشم!نمی خواستم شریک جرم بشم .
اون روزی که بهم گفت توی مهمونی شرکت کنم؛ وقتی خانوم صبای صدام زد و گفت که شروین کارم داره ،گفتم شاید می
خواد بازم مثل اون دفعه یه مسئولیتی به ُعهدم بزاره یه ترسی هم ته دلم بود باخودم می گفتم شاید کروکودیل ها فهمیدن و
بهش گفتن که من توی انبار بودم !
لرزون و ترسون وارد شدم.سرم رو باال آوردم که لبخندش رو دیدم ،بهم حس خوبی می داد لبخنداش .حداقل ترسم رو از بین
می برد منم به طبع لبخند محوی زدم و جلوتر رفتم ،دفتر و دستکش رو روی میزش مرتب کرد ،پاشد و به کتش که روی پشتی
صندلیش بود چنگ زد ،برداشتش و انداخت روی دستش ،سمتم اومد باالخره صداش دراومد :
باید باهم صحبت کنیم درنا خانوم ،پیشنهاد من رو به صرف یه ناهار دوستانه می پذیرین؟لبخند رنگ و رو رفتم رو پررنگ کردم و گفتم« :مزاحمتون نشم»
باز که گفتین این حرف رو.اگه مزاحم بودین که دعوت نمی شدین ،حاالمن رو همراهی می کنید؟البتهلبخند به لب از اتاق خارج شدیم .من به سمت اتاقم رفتم و کیفم رو برداشتم ،جلوی آینه ی کنار در مقنعم رو مرتب کردم که
نگاهم به راستاد افتاد ،با همون لبخند براندازم کرد راستش یکم معذب شدم ولی به روی خودم نیاوردم یکم پررو تر از این حرف
هام .
اتفاق هم پیاده شدیم و واردشدیم با خودم درگیر بودم که چرا
راه افتاد سمت یکی از بهترین رستوران های نزدیک شرکت .به
ِ
من رو آورده اینجا و دلیل این دعوت چیه؟ که نشستیم پشت یکی میزها.یکم که این پا و اون پاکرد تا دهن بازکرد :
مهمونی کاری ترتیب دادن من از شما می خوام اگه مشکلی ندارید امشب به عنوان
راستش امشب یکی از شرکای بنده یهِ
همراهم توی این مهمونی بامن بیایید
َ
تی؟منوس َننه؟ اصال مگه من چه سنخیتی باهاش دارم؟ خب باآقای داوودی می رفت .فکرم رو به زبون آوردم :
به چه ِس َم
-آقای راستاد ،بهتر نیس با آقای داوودی برین؟
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می دونید که درگیر کارهای عروسی دخترشون هستن ،گفتم بهشون نپذیرفتن .البته اگه شمام نمی تونید همراهی کنیداشکالی نداره اصال ...
نمیدونم چرا سریع گفتم « :نه می تونم که بیام»
نمیدونم چرا؟ شا ید می خواستم بیشتر سر از کارشون دربیارم تا تسلیم همکاری باشهابی بشم و وقتی که شبش پا توی سالن
مهمونی شون گزاشتم به صحت حرف هاش پی بردم .نوشیدنی ها و خوردنی هایی که روی میز بود ،چشمم رو گرفت !
با راهنمایی خدمتکار به طبقه باال رفتم و لباس هام رو که تعویض کردم ،پائین اومدم .لباس های مردم وسط سالن رو باخودم
مقایسه کردم.کت وشلوار اسپرت من در برابر لباس های این ها حکم عبا و عمامه داشت !
به سمت شروین رفتم که نزدیک یه پیرمرد کنار میز خوراکی ها وایساده بود و خوش و بش می کردن ،با دیدن من که به
سمتشون می رفتم ادامه حرفشون رو قطع کردن! نمی فهمیدم چه نقشی داشتم اینجا؟ شروین با یه لبخند نگاهم کردو گفت :
«حالت خوبه؟»
بله ممنون ،چطور؟رنگت پریده !دستی به صورتم کشیدم و چیزی نگفتم که پیرمرده گفت« :شروین جان معرفی نمیکنی؟»
البته.درناجان ایشون آقای رستگار شریک جدید شرکتمون .قراره شرکت رو به یه شرکت واردات وصادرات یه سری کاال تبدیلوهمراه زیبای امشبم !
کنیم البته با کمک ایشون و آقای رستگار ایشون هم درنا خانوم یکی از کارکنان شرکت
ِ
چشم هام به دهن شروین خشک شده بود و مات حرفی بودم که می شنیدم! از این بگذریم شرکت واردات صادرات کاال! ّهه به
نظرت منظورشون همون قاچاق مواد نیس؟ !

ً
به به دمم گرم قراره توی شرکتی کار کنم که رسما میخوان مواد قاچاق کنن؟ حرف های مهراب یکی پس از دیگری درست از
کار در میاومدن .نباید همین جور بشینم و کاری نکنم .نه نمی تونم !
روی یکی از مبل های نزدیک میز نشستم و توجه ای به اظهار خوشبختی آقای رستگار نکردم .پیرمرد کثیف با اون نگاه های
کثیف تر از خودش !
داشتم به رقصنده های وسط پیست نگاه میکردم که نگاهم از دور به یه جفت چشم طوسی افتاد ،چشم هام رو گرد کردم و با
دقت نگاهش کردم توی اون رقص نور ،چیزی نمی دیدم .با قرار گیری شروین مقابلم گمش کردم .صدای شروین رو از بین
صدای کر کنندهی دی جی شنیدم :
اگه موافق باشی همراهیشون کنیم !گیج نگاهش کردم و گفتم« :کیا رو؟!»
رقصنده های وسط سالن رو .از لحن بامزهی حرف زدنش خندیدم و پا شدم .چراش رو بازم نمیدونم! ولی وقتی به خودم اومدم که وسط سالن رو به روی
هم؛ بافاصله کمی مشغول رقصیدن بودیم.دست راستش دورم و دست چپش هم توی دست راست من بود ،آروم دست چپم رو
روی سرشونش گزاشتم .یکم که رقصیدیم یه چرخی زدم و از پشت توی بغلش قرار گرفتم و نگاهم به رو به روم افتاد ،باز همون
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طوسی مهراب .حتی این جا هم اومده بود! احساس معذب بودن بهم دست داد .توی بغل شروین ،یکم وول خوردم
چشم های
ِ
که شروین توی گوشم زمزمه کرد :
چیزی شده؟من دیگه نمی تونم برقصم حالم خوب نیست .سریع من رو برگردوند سمت خودش و بانگرانی زل زد توی چشم هام و در حالی که چشم هاش صورتم رو کنکاو می کرد
پرسید :
چی شدی آخه؟بی حال گفتم« :بریم بشینیم».

ً
سرش رو تکون داد و دستم رو توی دستش گرفت و من رو دنبال خودش سمت یکی ازمبل ها کشوند .تقریبا روی مبل ولو شدم
مچ پاهام زق زق می کردن ،بخاطر فشاری که در اثر رقصیدن بهشون وارد شده بود .دستم روبه ساق پام کشیدم که نگاه
شروین به پام کشیده شد ،یکم توی خودم جمع شدم کاش ازم دور میشدِ .امشب بیشتر از هر وقت دیگه ای ازش خجالت می
کشیدم .رشته افکارم رو باصداش پاره کرد :
-اگه حالت بده می خوای بریم بیرون یکم قدم بزنیم یه هوایی هم بخوریم؟

فقط سر تکون دادم .اصال حس و حال حرف زدن و راه رفتن هم نداشتم تموم فکرم پیش حضور مهراب بود !
با این که باکت و شلوار اومدم بیرون ولی هنوز هوا سرد بود ،بیست و چهارم اسفند ماه بود ،دست هام رو دور خودم حلقه کردم
و به خودم لرزیدم خواستم برگردم برم پالتوم رو بیارم که محکم خوردم توی سینه شروین ،فکر میکردم کنارم بود ولی یه قدم
ازم عقب افتاده بود .با شرمندگی سر بلند کردم و نخواستم به چشم هاش نگاه کنم ولی وقتی دست هاش دور شونه هام حلقه
شدن با چشم های گرد شده بهش زل زدم ولی هیچ تالشی نکرد تا من رو به خودش نزدیک کنه ،فقط دست هاش دور شونه
هام بود .آب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم آروم خودم رو عقب بکشم که فکر کنم متوجه لرزش بدنم شد سریع دست هاش
ُ
رو از شونه هام برداشت و کت براقش رو دورم انداخت ،دست های سردم رو بین دست هاش گرفت و به سمت آالچیقی کنج باغ
ً
راه افتاد ،در حالی که ته صداش خنده موج میزد گفت« :حتما پی بردی یه تختم کمه؟»
چرا این قدر صمیمی برخورد می کرد؟ جا خورده و با گیجی نگاهش کردم که گفت« :چیه؟یه تختم کمه دیگه تو این سرما
آوردمت بیرون هوا خوری!»
اون که شک ندارم عقلت کمه! ولی چیزی نگفتم و کتش رو بیشتر به خودم چسبوندم چه بوی عطر خوبی می داد! چشم هام
رو بستم و آروم بوی عطرش رو ِاستنشاق کردم که باحس قرارگیری دست هاش روی دست هام؛ سریع چشم هام باز شد !
آروم روی نیمکت وسط آالچیق من رو نشوند و خودش هم روی نیمکت روبه رویی که فاصله ی کمی باهام داشت نشست ،هنوز
دست هام توی دست هاش بود.خواستم دست هام رو بیرون بکشم که محکم تر دست هام رو نگه داشت و اون ها رو باال کشید
به سمت دهنش! متعجب داشتم به حرکتش نگاه می کردم که با دهنش "ها" می کرد و سعی داشت دست هام رو گرم کنه ،یه
حس خوب بهم القا می کرد ،یه چیزی ته دلم تکون می خورد .می ترسیدم از این حسه .
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حس می کردم نهال خشکیده ی عشقی که از علیرضا داشتم حاال بخواد برای شروین رشدکنه! توی یه حرکت سریع دست هام
ُ
روبیرون کشیدم و توی جیب کتم کردم .با ابروهای باال پریده و متعجب نگاهم می کرد هیچ حرکتی نکردم فقط سرم رو انداختم
پائین .خواستم برم ولی یه نیروی جاذبه من رو به اون نیمکت میخ کرده بود !
انگار خودش برداشت کرد که نمی خوام بیشتر از این باهام صمیمی بشه ،شاید این کارم رو دلیل بر خجالتم گذاشت که بالحن
پشیمونی گفت« :درنا خانوم من قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم من فقط خواستم»...
پریدم مابین حرفش و گفتم« :اشکال نداره ناراحت نشدم ،ببخشید میشه بریم داخل سردمه».
دوست نداشتم از رفتارش اظهار شرمندگی کنه نمیدونم چرا؟
اتفاق هم به داخل سالن رفتیم .اولین چیزی که بعد از ورودم؛ همون جلوی در نظرم روبه خودش جذب کرد چشم های
به
ِ
طوسی مهراب بود .کالفه سرم رو پائین انداختم و به دنبال شروین به سمت یکی از مبل های راحتی رفتیم .چند لحظه ای
نشسته بودیم که یکی از مستخدم ها سینی شربت رو جلومون گرفت ،میدونستم که چی ان ،انگار شروین هم این رو می
دونست که خواست جلوم آبروداری کنه و برنداشت .من هم دستم رو باال بردم و گفتم که میل ندارم ،حاال انگار اگه میل داشتم
می خوردم! پا شدم ،عزم رفتن کردم که شروین هم سریع پاشد و کنارم قرار گرفت :
کجا؟سرم درد می کنه ،می خوام برم خونه با اجازتون .اجازه ی ماهم دست شماست خانوم ولی با من اومدی با منم میری !نه ممنون ،تاکسی می گیرم .شما باید این جا باشین ،مهمان اصلی شمایید .این موقع شب تاکسی؟! نمی تونم بذارم نصفه شب بری توی خیابون به دنبال ماشین .خب آژانس بگیرید برام !کردن من سخته؟ !
یعنی هیچ جوره نمی خوای باهام بیای؟ تحملِ
-این چه حرفیه آقای راستاد؟ من فقط نمی خوام مزاحمتون بشم .

مچم رو چسبید ،کشوند سمت همون اتاقی که لباس هام داخلش بود و درهمون حین می گفت« :خب منم میگم مراحمی،
درب انتظارم
حرف اضافه موقوف! آماده شو باهم میریم ».به زور و اجبار لباس هام رو پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم .پشت ِ
وایساده بود ،نگاهم که توی نگاهش گره خورد؛ لبخند قشنگی زد و گفت« :امشب از همه خوشگل تر شما بودی!»
یه ابروم باال پرید! االن این تعریف بود؟ اگه هم نبود ،عجیب به دلم چسبید .از پله ها پائین اومدیم ،کتش رو به دستش دادم.
داشت با رستگار اینا خداحافظی می کرد؛ نگاهم افتاد کنج سالن دوتا جوون که مشغول کشیدن مواد بودن! این مهمونی
َ
خوب می تونست لوبره .مهراب هم که این جا بود کارشون راحت تر بود ،راحت میتونستند توی همین مهمونی بیان و کت
بسته ببرنشون بازداشتگاه .دیگه مدرک از این باالتر؟! موندم چرا مهراب کاری نمیکرد؟
با چشم دنبالش افتادم ،ندیدمش .دیدم شروین حواسش نیست؛ از غفلتش استفاده کردم و خودم رو به باغ رسوندم .باالخره
ُ
بعد از کلی دور زدن اطراف باغ ،دیدمش .از پشت بهش نزدیک شدم و آستین کتش رو کشیدم که از جلوی در اصلی سالن به
عقب کشیده شد .توی اون تاریکی نمیتونست من رو ببینه ولی من مگه میشه نتونم اون دوتا گوی براق طوسی رو ببینم؟!
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صدای نفس های عصبیش سکوت باغ رو میشکست .دستش رو محکم دور گلوم حلقه کرد ،آخ این دیوونه داشت چی کار می
کرد؟ نفسم بریده بود .داشتم از حال میرفتم ،داشت خفم می کرد .صدای عصبیش به گوشم می رسید :
تو کی هستی؟دست های بیجونم رو دور دست هاش که دور گردنم بود؛ گذاشتم .فکر کنم از نرمی دست هام فهمید که دختر هستم! دست
باخس ِخس گفتم« :مهراب؟»
هاش رو آروم پائین آورد؛ باالخره نفسم باال اومد .هوف دیگه داشتم میمردم هاِ .
از شنیدن صدام جا خورد! این رو توی اون تاریکی از چهرش نفهمیدم بعد از این که گفت« :درنا تویی؟» فهمیدم !
چه بدون پسوند و پیشوند همدیگه رو صدا میزدیم! از کی تا حاال این قدر صمیمی شده بودیم؟ !
من رو پشت باغ کشوند .از ترس نفس هام بریده بود ،مطمئن بودم سرم رو میذاره لب همون استخر و میبره! شایدهم سرم رو
بکنه زیر آب! ولی مهراب هیچ دلیلی برای این فانتزی های من نداشت فقط من رو کشونده بود سمتی که نور مهتاب باشه و
بتونه من رو ببینه .نگاهش بین چشم هام و گردنم در رد و بدل بود ،با پشیمونی نگاهم کرد و چشم هاش رو روی هم فشرد،
کالفه سر به زیر انداخت که گفتم« :من ،می خوام باهات همکاری کنم».
تو یک حرکت سریع ،سر بلند کرد و خیره نگاهم کرد .با چشم های گرد شده ،لبخندی زدم که حس کردم لبخند محوی کنج
لبش نشست ،با ناباوری گفت« :دیوونه االن وقت شوخی نیست ،برو راستاد دنبالته!»
نه شوخی نمی کنم .من جدیم و ازت سوال دارم .بپرس زود هم برو .چرا امشب دست به کار نشدی؟ راحت میتونستی بندازی شون زندان ! امشب ،توهم پیش راستاد بودی .اصال یک ثانیه از هم فاصله گرفتین که من بخوام کاری کنم؟ بیخـیال فردا در موردشصحبت میکنیم برو .
یعنی باید باور میکردم به خاطر من بود که این کار رو نکرد؟ یعنی نمیخواست پای من گیر بیفته؟! مهم نیست !
راهی سالن شدم .
شروین با نگرانی و اضطراب جلوی در به انتظارم وایساده بود ،تا بهش رسیدم سریع دوید سمتم و گفت« :کجابودی شما؟
نگرانت شدم فکرکردم گزاشتی رفتی»!.
با شرمندگی لبخند محزونی زدم و گفتم« :ببخشید منم گمتون کردم داشتم دنبال شما می گشتم».
ابروهاش باال پرید و گفت« :توکه پیشم بودی!»
 نمی دونم یهو شلوغ شد چشم ازتون برداشتم دیگه نشد پیداتون کنم .حاال بریم؟بفرما .شب قبلش تاحوالی دو و نیم بیدار
فرداش به سختی تونستم از خواب نازم بگذرم و ساعت هشت صبح برم سرکار ،درحالی که ِ
بودم .ولی رأس هشت و پنج دقیقه جلوی در شرکت بودم با دیدن همون ماشین مشکوکی که مثل سایه در تعقیبم بود و
احتمال می دادم مهرابه ،این رو بهش گفته بودم و انکار نکرده بود .از ماشین که پیاده شدم رفتم سمتش پررو پررو در شاگرد رو
باز کردم و نشستم ،برگشتم سمتش :
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سالم اینجا چیکار دارید؟سالم قرار شد باهم صحبت کنیم .سرتکون دادم و گفتم« :بله ولی االن من باید برم سرکارم ،عصر می بینمتون»!.

ً
برگشتم سمت در ،اومدم پیاده شم که گفت« :یعنی هنوز می خوای اونجا کارکنی؟دیشب نشنیدی که گفتن یه جورایی رسما
این شرکت رو به شرکت واردات و صادرات موادمخدر تبدیل میکنن؟ این به نفع شما نیست».

نفسم رو بیرون دادم و گفتم« :من فقط بخاطر همکاری با شما اونجا می مونم مطمئن باشید که به چندرغاز حقوقشون
احتیاجی ندارم .فقط می خوام به جبران محبتتون یکم کمکتون کنم».
به وضوح لبخندش رو دیدم به دنبالش صداش شنیده شد :
پس منم برای تشکر از کمکت شمارو به یک شام دوستانه به همراه الی کوچولو دعوت می کنم .این چندوقت واقعا دلشبراتون تنگ شده .
لبخندی زدم و گفتم« :دل به دل راه داره .الی رو خیلی دوستش دارم از طرفم ببوسینش،مزاحمتون میشم!»
شب می بینمتون .پیاده شدم و سمت شرکت رفتم .روی ساعتم نگاه کردم هشت و ربع! وای شروین سرم رو از تنم جدا می کنه .اون به شدت
منضبط و دقیقه! با ترس و لرز واردشدم ،سمت اتاقم رفتم هنوز روی صندلیم ننشسته بودم که تلفن زنگ خورد :
بله؟خانوم صباحی بود :
درنا جان آقای رئیس کارت دارن یه سر برو تا دفترش .باشه عزیزم ممنون .تلفن رو سرجاش گزاشتم دستی به مقنعم کشیدم ،نفس عمیقی کشیدم تا استرسم بخوابه .دل و رودم از استرس بهم می
پیچید .با دوتقه به در وارد شدم ،سربه زیر انداختم :
سالم آقای راستاد .صدای خشکش رو شنیدم :
سالم خانوم همت؛ یه ربع تأخیرتون چه دلیلی داره؟نگاهم رو باال آوردم ،تو یک قدمیم؛ دست به سینه وایساده بود .می خواد توبیخم کنه؟! باید توضیح بدی درنا .نمی دونم چرا
حس می کردم از همین باال ،ما رو از پنجره دیده !
صدام رو صاف کردم :
من ساعت هشت و پنج دقیقه جلوی در بودم یکی کارم داشت وگر نه من رأس ساعت شرکت بودمپیچ و تابی به ابروهای خوش حالتش داد و گفت« :کی اونوقت؟»
به خودم مسلط شدم و سرفه مصنوعی کردم :
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باید بگم؟فکرکنم برای اینکه دلیلتون موجه بشه ،بله باید توضیح بدید !یکی از دوستانم ...لبش رو با زبون خیس کرد ،انگار می خواست چیزی بگه که از گفتنش منصرف شد.چشم هاش رو به هم فشرد و توی همون
حالت کالفه سرش رو تکون داد ،دستش رو به سمت در نشونه گرفت وگفت« :بفرما بیرون خانوم ،دفعه دیگه خبری از بخشش
نیس!»
مهربونی و مالیمت دیشبش کجارفت؟ بیخیال ،به من چه؟! به سمت در رفتم دستم روی دستگیره نرسیده گفت« :این پرونده
رو هم ببر بایگانی ،پرونده امورمالی سال نودوچهار رو بیار».
برگشتم بانگاه زیر افتاده پرونده رو ازش گرفتم که گفت« :سرتو بال بگیر!»
اشک توی چشمم رو دید .متعجب قدمی بهم نزدیک شدو گفت« :گریه میکنی؟»
چه لحن دستوری! آروم سرم رو باال آوردم که ِ
دم مشکته! خجالت
سرم رو پائین انداختم و از اتاق بیرون زدم .ازکی اینقدر نازک نارنجی شدی؟هیچی بهت نگفته اشکت ِ
بکش جمع کن خودت رو .
دستی به چشم هام کشیدم و راهم رو سمت بایگانی کج کردم .صدای قدم هاش رو پشت سرم تا وسط های سالن شنیدم .ولی
بعدش قطع شد .
پرونده رو توی قفسه ی مربوطه گزاشتم و کلی به دنبال پرونده مالی نودوچهار گشتم .یک ساعتی وقتم رو گرفت تا ازالی
کاغذباطله ها پیداش کردم .بدوبدو ازپله ها باالرفتم که محکم خوردم به یکی پام رولبه ی پله چرخید و برگه ها توی هوا چرخ
خوردن و افتادن زمین .نزدیک بود پخش زمین بشم که بغلم کرد سرم رو از توی سینش بیرون آوردم .کی غیر از شروین می
تونست باشه؟
دوتا دست هام رو روی سینه ی ستربش محکم کردم .یه جاذبه ای داشت بغلش! بوی عطرتنش من رو وادار به موندن توی
حصار آغوش مردونش می کرد! آروم شده بودم دیگه بغض نداشتم ،بغضی که نمی دونستم دلیش چیه؟! ولی تا شروین اون
جور سرم داد زد توی گلوم چنبره زد .
دستش رو زیر چونم گزاشت و سرم رو بلندکرد ،نگاهم به چشم های مشکیش افتاد به سیاهی آسمون شب.صداش توی گوشم
پیچید :
حالت خوبه؟فقط تونستم سرم رو تکون بدم ،به خودم اومدم و دست هام رو از روی سینش برداشتم ولی تا خواستم ازش فاصله بگیرم ،تو
هوا دست و پازدم .دوباره دست هاش رو دورشونه هام حلقه کرد ،گیج نگاهش کردم که گفت « :کجا می ری؟ می خوری
زمین!»
اصال حواسم نبود پشت سرم پله هست ،می خواستم عقب برم! یکم خودم رو کنار کشیدم که دست هاش رو از دورم بازکرد و
نگاهی به پرونده ی پخش و پال شده ی روی زمین کرد ،نشست تا برگه ها رو جمع کنه .نشستم کنارش ،نگاهش باال اومد و
توی چشم هام قفل شد ،اب دهنم رو قورت دادم و شرمنده نگاهش کردم ،سریع نگاهم رو گرفتم و مشغول جمع کردن برگه ها
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شدم .همزمان دستمون سمت یه برگه رفت و توی مسیر ،برخورد دست هامون ،رعشه به تنم انداخت ،لرزیدم .سریع روم رو
برگردوندم ولی صداش رو شنیدم :
برو باال خودم جمع می کنم !بدوبدو از پله ها باال رفتم ،بماند که عین دست و پا چلفتی ها دو_سه بار پام پیچ خورد .جلوی در اتاقم نفس حبس شدم رو
بیرون دادم و وارد اتاقم شدم
از حموم که بیرون اومدم به سراغ انتخاب لباس رفتم .مهراب آدرس رستوران رو برام فرستاده بود .دلم واسه الی جونم تنگ
شده بود .سریع یکی ازمانتوهای ضخیمم رو پوشیدم و راهی رستوران شدم روزهای آخر اسفند رو دوست داشتم؛ هوای
مرطوبی که بوی بارون می داد ،شوق و ذوق غیرقابل وصفی که مردم برای خرید وسایل نو برای سال نو داشتن .
چهار روز تا عید مونده بود ،البته امروز هم که تموم شد میشه گفت سه روز .می خواستم برای فردا مرخصی ساعتی بگیرم ،تا
به خرید عیدم برسم و بعدهم برم مالقات دلسا ،ملینا و البته حشمت .دلم براش تنگ شده بود .می خواستم سال نو رو بهش
تبریک بگم .
البته دلسا و ملینا رو که پس فردا آزاد می کنن من فردا میرم براشون لباس ببرم که خواستن آزاد بشن لباس داشته باشن
بپوشن! چقدر از مهراب ممنون این لطفش بودم؟ خدا می دونست !
جلوی رستوران از ماشین پیاده شدم .وقتی الی رو کنج سالن پشت یه میز چهارنفره که مهراب هم روبه روش نشسته بود؛
دیدم ،فهمیدم چقدردلم برای این دخترکوچولوی دوست داشتنی تنگ شده بود .با قدم های بلند خودم رو بهش رسوندم و
بغلش کردم و بوسیدمش .
اون شب هم با حرف های تکراری گذشت .ضمن اینکه مهراب یه سری نکات بهم گفت و بهم یادآور شد که باید لحظه به لحظه
اتفاقاتی که توی شرکت می افته برای اون و دوست هاش توضیح بدم و اگه اتفاق مشکوکی یا چیزی رو فهمیدم بهش خبر
بدم .
استرس بدی به دلم چنگ می زد ولی راهی بود که دوست داشتم انتخابش کنم بهتر از زندان بود؛ پشتم به پلیس گرم بود.
فردا صبحش هم با کلی ِعز و التماس از شروین دو ساعت مرخصی گرفتم .یکم خرت و پرت ،رخت و لباسم برای خودم ،دلسا و
ملینا که خوشبختانه سایزشون رو می دونستم خریدم ،ریختم توی ماشین و راهی زندان شدم .
بعد از مالقات دلسا و ملینا ،نوبت به حشمت رسید خیلی دلم براش تنگ شده بود .وقتی دیدمش اوج دلتنگی رو حس کردم.
مادر نداشتم بود .
اشک توی چشم هام جمع شده بود .جای ِ
می خواسـتم کاری کنم اون هم آزاد بشه ولی اون قتلش عمدبود .ازطرفی خودش هم نمی خواست بیاد بیرون! انگار جایی
نداشت دوست هم نداشت منت من به سرش باشه و دعوت منم نپذیرفت که بیاد خونه ی من! گرچه مطمئن بودیم حکمش
حبس ابده و تا ابد تغییر نمی کنه جز اینکه خانواده ی خان رضایت بدن و اون جور که حشمت می گفت بعید بود !
درمورد اسمش فضولی کردم که چرا مردونست؟! اونم گفت پدرش می خواست اگه پسر دار شد؛ اسم پدربزرگ خدابیامرزش
رو بزارن ولی خب حشمت دخترشد اما همچنان این اسم روش موند !
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از زندان که بیرون زدم ،برگشتم خونه .چند وقتی بود به سر و روی خونه هم رسیدگی نکردم! البته فاطمه خانوم بود و دلم به
دم عیدبود و خونه به یه تکون حسابی نیاز داشت !
بودنش خوش بود .خیلی هم ازش ممنون بودم ولی خب دیگه ِ
ً
با اکبرآقا و فاطمه خانوم دست به کارشدیم و از دوعصرتا یازده شب یکسر کارکردیم تا تقریبا کل باغ تروتمیز شد ،مثل دسته
گل !
فرداش هم مصادف با آخرین روزکاری ،کسل کننده تموم شد و بعد از اینکه عیدی و حقوقمون هم گرفتیم اومدیم خونه .
عصرش رفتم جلوی کالنتری ،دنبال دلساو ملینا که آزاد شده بودن .کلی همدیگه رو بغل کردیم ،ماچ وبوس و باالخره راهی
خونه شدیم .
بیست و نهم اسفند هم تعطیلی رسمی بود .ما سه تایی زدیم به دل کوه و گشت و گذار ،دلی از عذا در آوردیم .ضمن اینکه
دلسا گفت از سـروان بازجوش شنیده حکم کاوه اومده بود و اعدام بود! حکمش هم تغییر نمی کرد .خـیلی ناراحت شدم
باالخره با تموم بد بودنش داداشم بود .دلم سوخت! ولی چه کاری از دستمون بر می اومد؟! همین که سه تا دختر بتونیم تو
این اجتماع پرگرگ مواظب خودمون باشیم و گلیممون رو بعد از یه عمرنون حروم خوردن از آب بیرون بکشیم و حالل کاری
کنیم ،هنر کردیم !
سین پنج نفره مون نشستیم .دیگه اکبرآقا و فاطمه
سال تحویل حول وحوش؛ هشت و نیم شب بود .با ذوق دور سفره هفت ِ
خانوم ،به طور واقعی حکم پدر و مادرمون رو داشتن؛ از همین جهت باالی سفره نشستن و من ،دلساو ملینا؛ باذوق به
تلویزیون خیره شدیم .هنگام دعای سال تحویل همشون با چشم های بسته و فاطمه خانوم با چشم های اشکی دعا می کردن،
آرزو هاشون رو زیرلب زمزمه می کردن .به قلبم رجوع کردم خیلی وقت بود که هیچ آرزویی نداشتم !
یا مقلب القلوب و االبصار ...
کردن
درست از همون وقتی که واسه داشتن علیرضا دعا کردم و فرداش با پاکت عروسیش جلوم ظاهرشد؛ فهمیدم با دعا دعا
ِ
دست خالی به جایی نمی رسم! باید خودم دست به کار شم ،واسه داشتن چیزایی که می خوام تالش کنم .البته خیلی چیزها
ً
رو هم واقعا باید از خدا خواست ،مثال من ممنونش بودم بابت سالمتی که به خودم و اطرافیانم داد .
یامدبر اللیل والنهار یا محول الحول و االحوال ...
واسه عاقبت به خیری همه مون دعاکردم ،واسه دل همه عاشق ها ،دعا کردم .
حول حالنا الی احسن الحال ...
شلیک توپ و بعد " آغاز سال جدید یک هزار و سیصد و نود و هفت مبارک " با خوشحالی همدیگه رو به بغل گرفتیم .اکبرآقا
ازالی قرآن عیدی هامون رو داد .عیدی هایی که ارزش مادی شون زیاد نبود ولی ارزش معنوی شون به وسعت عشقی بی کران
بود .
جون بامعرفتمه!
با صدای زنگ موبایلم دست از شوخی و خنده کشیدم .با
دیدن شماره ی خونه مهراب اینا حدس زدم ِالی ِ
ِ
جواب دادم ،صدای خوشحالش توی گوشم پیچید :
سالم عزیزدل خاله !ِ
-سالم خاله جونم عیدت مبارک .
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عیدتوهم مبارک فدات شم،حالت چطوره گلم؟عالی .بعد از یکم قربون صدقه قطع کردم .باز رفتم سمت دلسا و ملینا ،بعد از کلی شوخی و توی سروکله ی هم کوبیدن سبزی پلو با
ماهی معروف آماده خوردن شد! چه قدر این لحظات احساس خوشبختی داشتم کاش امشب ،هیچ وقت تموم نشه .جای
ِ
خالی دونفر خیلی حس می شد ولی ...
ُ
باصدای اس ام اس ،موبایلم گوشیم رو از روی اپن برداشتم و با دیدن شمارهی ناشناس ،یکم گیج به صفحه نگاه کردم و پیام رو
باز کردم :
دو قدم مانده به خندیدن برگ ،یک نفس مانده به ذوق گل سرخ ،چشم درچشم بهاری دیگر ،تحفه ای یافت نکردم که کنمهدیه تان ،یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تان ،عید نوروز بر شما مبارک(شروین) .
با چشم های از حدقه بیرون زده به صفحه موبایل خیره شدم!شروین؟ البد شمارم رو از توی پرونده برداشته بود! نمی دونم چرا
ذوق زده شدم؟
نفس حبس شدم رو فوت مانند بیرون دادم ،هنوز به صفحه ی خاموش گوشی زل زده بودم که دلسا با ابروهای باالپریده سرش
رو کرد توی گوشیم و گفت « :چی توی این صفحه خاموش دیدی؟ ».
گیج و منگ گفتم« :ها؟چی؟هیچی هیچی »!
پس بیا شاممون رو بخوریم .-آره آره تو برو االن میام

ُ
سریع از پله ها،باال رفتم و نفس عمیقی کشیدم .تموم تنم از یک اس ام اس زپرتی ،گر گرفته بود! می خواستم بهش زنگ بزنم
عید رو تبریک بگم ،نمی دونستم چجوری؟! حس می کردم نمی تونم حرف بزنم .همین طور هم شد! در اتاق رو قفل کردم و
دتم رو روی شمارش فشردم با دومین بوق جواب داد :
جانم؟سالم آقای راستاد ،عیدتون مبارک .صدام اون قدر لرزید که شک کردم چیزی فهمیده باشه! چرا این جوری شدی دختر؟! وقتی صداش توی گوشم پیچید،لبخند
روی لب هام نقش بست !...
حس می کردم ،دارم توی آسمون سیر می کنم! نمی فهمیدم چه حسی دامن گیرقلبم شده ولی مطمئن بودم همون حسی
ُ
بود که به علیرضا داشتم .آتش زیر خاکستر که حاال گر گرفته بود !
مرسی درنا خانوم عیدشماهم مبارک،پیامم بهتون رسید؟بله رسید ممنون .سکوت بین حرفمون رو شیکست :
-خب خوبین انشالله؟
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بله ممنون ،شما حالتون خوبه؟خدا رو شکر بهتریم .نمی دونستم چی بگم؟ اولین بار بود که باهاش تلفنی صحبت می کردم .خواستم قطع کنم :
 خب آقای راستاد ببخشید مزاحمتون شدم انشالله سال خوبی داشته باشید .بامن کاری ندارید؟نه ممنونم فقط خوشحال میشم شروین صدام کنید ،این جوری صمیمانه تره !آخه ...نفسی کشیدم و گفتم« :شما رئیس من هستید ،این احترام واجبه»
خارج از محیط کاری که اینطور نیس ،درسته؟با صدای لرزونی گفتم« :البته شروین خان .با اجازتون من قطع می کنم»
مواظب خودت باش .بیشتر از اینکه تعجب کنم من رو دوم شخص مفرد خطاب کرده ،از جملش تعجب کردم یعنی نگران حالم بود؟ !
خیس عرق بود ،ازپله ها پائین رفتم ...
قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم تنم
ِ
دو روز اول عید ،این قدر بهمون خوش گذشت که توی عمرم هم این قدر خوشی نکرده بودم .کلی جاهای دیدنی رو با
اتفاق فاطمه خانوم و اکبرآقا گشتیم .صمیمیت بینمون غیرقابل توصیفه !
دلساوملینا به
ِ
شب خسته و کوفته روی کاناپه ی اتاقم دراز به دراز افتاده بودم که گوشیم زنگ خورد با فکرمحال به اینکه شروینه جست زدم
دم گوشم
گوشیم رو از روی میز برداشتم شماره ناشناس بود ،طبق معمول نمی خواستم جواب بدم ولی آخرهم گوشی رو ِ
چسبوندم :
بله؟سالم خانوم همت،داوودی هستم .سالم آقای داوودی ،سال نوتون مبارک .ممنون خانوم همچنین ،سال خوبی داشته باشید .قربان شما،خوب هستین؟خانوم و بچه ها خوبن؟
ِ -

بله ممنون همه خوبن سالم میرسونن ،راستش فردا شب عروسی پرینازمه خواستم شما روهم دعوت کنم .راستش آدرسخونتون رو نداشتم که کارت دعوت بیارم خدمتتون برای همین زنگ زدم اگه قابل بدونید و دعوت ما رو بپذیرید ما خوشحال
میشیم یه شب میزبان شما باشیم .
 اختیار دارید جناب ،بنده خوشحال می شم با خانواده ی بزرگوارتون اشنا بشم .حتما مزاحمتون می شم .مراحمید سرکار خانوم ،پس بنده آدرس رو براتون می فرستم .فعال با اجازتون .خداحافظ شما .
ِ
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فکر لباس برای فرداشب باشم حتما شروین هم
داوودی بود همون همکارم که گفتم عروسی دخترش نزدیکه .خب حاال باید به ِ
میاد دیگه! وای چرا یه آن استرس افتاد به تنم؟! ته دلم دوست داشتم بیاد ولی یه جورایی از حضورش معذب بودم .
***
نگاه آخر رو توی آینه به خودم انداختم .دلسا درحالی که روزنامه به دست از کنارم رد می شد ،بلند خندید و گفت« :خوشگل
شدی ،حاال برو کنار اگه آینه پا داشت فرار می کرد».
با خنده؛ شونه و رو به سمتش پرتاب کردم که جا خالی داد ،گفتم« :تو سرت به کار خودت باشه .سه روزه روزنامه به دستی
هنوز یه کار هم پیدا نکردی».
سرکار خانوم ،فکرکنم مشاغل اداری تا پنجم عید تعطیل باشن !پس واسه دکور اون روزنامه دستته دیگه؟آره !دیدن شماره ی شروین
در خونه بزنم بیرون که موبایلم زنگ خورد .با
بی
خیال کل کل کردن با این زبون نفهم شدم و خواستم از ِ
ِ
ِ
نزدیک بود پس بیفتم !نمی فهمیدم چه حالیه؟ البته می فهمیدم ها! به روی خودم نمی آوردم !
بله؟سالم درنا خانوم .سالم آقا شروین،خوبین؟ .خودش گفت خارج از محیط کاری دیگه رئیسم نیستش که بگم آقای راستاد !
ممنون از احوال پرسی های شما ،خوبیم .شما چطورین؟ ِای یه نفسی میاد و می ره .آروم خندید و گفت « :ناشکری نکن! خب برنامت چیه؟ امشب عروسی دختر داوودی میای؟».
خوبه که زود صمیمی می شد! من با اینکه به اسم صداش می زدم ولی هنوز هم توی جمله هام دوم شخص جمع خطابش می
کردم برعکس اون! .راستی این چه سوالی بود؟ یعنی اینکه خودش هم میاد؟ ته دلم ذوق زده شدم و گفتم « :آره چطور؟».
خواستم بیام دنبالت باهم بریم !.جا خوردم دیگه این یکی خارج از تصورم بود! تا این حد صمیمیت الزم بود؟ !سکوتم رو که دید گفت « :سکوتت رو پای رضایت
بزارم درنا خانوم؟ !»
مزاحمتون نـ ...پرید وسط نطقم :
نگو این حرف رو ،مراحمی .بیام دنبالت پس؟آخه ...ً
-ساعت هشت آماده باش فعال بای .
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با چشم های گشاد شده به صفحه ی خاموش موبایل زل زدم ...
رفتم کلی توی پاساژها گشتم و با کلی وسواس باالخره یه لباس شیک و مورد قبول خودم ،انتخاب کردم .نمی دونم چرا این
ِ
ً
قدر وسواس به خرج دادم؟! حتما حضور شروین خیلی برام مهم بود !
یه لباس آبی فیروزه ای که از روی شونه ها و آستین هاش حریر چسبان بود ،دامنش از کمر تا زیر زانوم حالت کلوش داشت ،از
خود لباس هم
عقب تا پشت پام می رسید و حالت پف پفی هم نداشت ساده بود .قسمت شیکم هم سنگ دوزی شده بود و ِ
حالت براق داشت .
قد اتاقم خودم رو دید زدم و یه چرخی زدم ،نشستم پشت میز توالت کلی هم با قیافه خودم و گریمم
نیش باز توی آینه تمام ِ
با ِ
َور رفتم تا به اصطالح بیوتی فول بشم! ملینا با دیدنم سوتی زد و گفت« :شماره بدم پاره میکنی؟».
دیدن قیافم گفت« :چیزی
خندیدم و زدم به شونش ،با صدای زنگ موبایل از جام پریدم! اوخ ساعت هشت شده بود .ملینا با
ِ
شده؟»
هان؟نه نه .گوشی رو جواب دادم :
االن میام پایین .ملینا باز نطق کرد :
منتظر کسی هستی؟ .نه نه .کوفت و نه !حریر آبیم رو هم سرم انداختم .در رو که باز کردم پشت
از اتاق بیرون رفت .سریع پالتوم رو پوشیدم و بیرون زدم .توی راه؛ شال ِ
بازکردن در ،دستش توی هوا خشک شد .لبخند قشنگی
در دیدمش .تازه دستش رو باال آورده بود ،انگار که بخواد دربزنه و با
ِ
زد و گفت« :به به مادمازل زیرپامون جنگل سبزشد».
خجالت زده گفتم« :سالم ببخشید خیلی دیرکردم؟».
نه ،دیگه ما به این تأخیرها عادت کردیم .طعنه می زد و اشارش به همون روزی بود که همش یه ربع دیر رفتم سرکار! لبخند الکی زدم ،با دستش به سمت ماشین
در سمت شاگرد رو بازکردم ،با دستش آزادش عالمت داد و گفت« :بفرمابانو».
هدایتم کردِ ،
خندم گرفته بود ولی خودم رو کنترل کردم و نشستم .کال از لفظ بانو خندم می گرفت و یاد افسانه جومونگ می افتادم!
هروقت هم کامی می گفت کلی بهش می خندیدم .یاد کامی افتادم ،یه لحظه تموم ذوق و شوقم خوابید .
زن کامی هستی! هنوزم سایه شوهر باالسرته! این حس های عجیب و غریبی که ته
درنا یکم جلوی خودت رو بگیر ،تو هنوز ِ
دلت راجب شروین می پرورونی رو پس بزن! با یه قیافه وارفته به نیم ُرخش نگاه کردم ،ته دلم رو می لرزوند و بهم حس های
خوب القا می کرد ،لبخند روی لبم می آورد .توی یه لحظه برگشت و نگاهم رو غافل گیر کرد .سریع سرم رو پائین انداختم ،ریز
خندید و گفت« :به چی زل زده بودی؟».
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هیچی !.خندش شدیدتر شد و گفت« :حاال نمی خواد خجالت بکشی ،دخترخوب»!.
نگاهم رو از پنجره بیرون دوختم ،روم نمی شد بهش نگاه کنم .
***
اتفاق هم از ماشین پیاده شدیم ،کنارم که قدم می زد؛ دلم می ریخت! دوست داشتم بهش نزدیک تر باشم! یه حس کششی
به
ِ
بهش داشتم ازش خوشم می اومد .دوست داشتم همش باهام حرف بزنه ،بگه و بخنده! قدمی بهم نزدیک شد شونه به شونه
انبوه جمعیت گذشتیم .پیشخدمتهای تاالر ،سینی به دست از کنارمون می گذشتن.
ی هم وارد سالن شدیم از میون ِ
ً
مهمونی نسبتا شلوغی بود توی همین فکرها بودم که یهو کشیده شدم سمت شروین .هوش ازسرم پرید! نفسم برید ،با چشم
های گشادشده نگاهش کردم .بازوم رو آروم ول کرد و گفت« :وسط سالن وایستادی یکی ازخدمه ها نزدیک بود که سینی
شربت رو بریزه روت،حواست کجاست؟».
ازش فاصله گرفتم تازه قلبم یادش اومد بتپه! فکرکردم ایست قلبی کردم !
سربه زیر انداختم و چیزی نگفتم که گفت« :بریم به داوودی عرض ادب کنیم».
به دنبالش روانه شدم با داوودی و خانومش سالم و احوال پرسی یا یه جورایی اعالم حضور کردیم ،کادو هامون رو تحویل دادیم
و به سمت یکی از میزهای کنج سالن رفتیم ،شروین نشست و من گفتم« :می رم لباسم رو عوض می کنم ،میام».
با لبخند گفت« :منتظرم».
سریع رفتم سمت اتاق ُپرو ،پالتو و شالم رو در آوردم ،شلوارهم که نپوشیده بودم ،ساپورت پام بود .دستی الی موهام کشیدم و
زدم بیرون .رفتم سمت میزمون ،هنوز ننشسته بودم که شروین بشقابی برداشت و از میوه و شیرینی پرش کرد ،گذاشت روی
میز و هولش داد سمتم! باتعجب نگاهش کردم که گفت« :بفرما از خودت پذیرایی کن!»
ممنون .نگاهم بین بشقاب پر و شروین رد و بدل میشد .من چجوری این همه میوه و شیرینی رو یه جا بخورم؟! با خنده نگاهم کرد و
گفت« :چرا نمی خوری؟».
میل ندارم .نفسی کشید و خندش رو قورت داد ،با دست به وسط سالن اشاره زد و گفت« :بریم برقصیم؟ ».
دیگه روم نمی شد مثل اون دفعه پررو پررو دستش رو بگیرم و برم وسط! .فقط سرم رو پائین انداختم و گفتم« :یکم سرم گیج
می ره ،نمی تونم».
مهربون و نگران نگاهم کرد ،گفت « :می خوای بریم دکتر؟».
با خودم فکر کردم وسط عروسی بزاریم بریم دکتر؟! تازه من که چیزیم نبود .لبخند تصنعی زدم و گفتم« :نه ،بهتر می شم».
دیگه چیزی نگفت ،صدای آهنگ قشنگی توی فضای تاالر پیچید :
-رد که می شی از این ورا تند می زنه قلبم

78

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

ً
یه جوری می خوامت که نمی خوام هیشکی رو بعدا
همش لجبازی داری
تو ،من رو بدبازی دادی
نمی دونی با اون چشم هات بدنازی داری
از دست این اداهات وای ِای وای
می بینی من رو ولی خب ،انگار نه انگار !
شلواری خوش پوش ،جلوی
دوست داشتم باهاش برقصم! ولی از طرفی روم نمی شد .توی همین افکار بودم که یه مرد کت و
ِ
دیدم قرار گرفت .نگاهم رو از دستش که سمتم دراز شده بود برداشتم و به چشم هاش دوختم که گفت « :افتخار رقص می دید
بانو؟»!.
نمی دونم چرا تا این رو شنیدم برگشتم سمت شروین؟! نگاهمون توی هم گره خورد ،حرف نگاهم رو خوند ،پاشد و رو به مرده
ً
گفت« :فعال قول رقص به بنده رو دادن ،درسته؟».
ِ
ً
ته دلم ذوق زدم حداقل بهتر از رقصیدن با اون مرده بود ،بعدا شروین پیش خودش می گفت واسه من بهونه آورد ،رفت با مرد
غریبه رقصید! .حاال چرا واسه من مهم بود که شروین راجبم چه فکری میکنه؟
بیخیال !...
تائید حرف شروین تکون دادم و آروم رو به َمرده گفتم« :ببخشید».
سری به نشونه ی ِ
دستم رو توی دست شروین گزاشتم ،با خودم گفتم حسی که توی این لحظه وجودم رو در بر گرفته با دنیا عوض نمی کنم! .به
وسط سالن رسیدیم روبه روی هم وایسادیم ،توی چشم هام زل زد و گفت « :االن حالت خوبه؟».
فقط سرتکون دادم که یکم نزدیک تر شد ،به چشم هاش نگاه کردم و افکاری که توی ذهنم باال و پائین می پریدن رو کنار زدم !
حاال توی این برهه از زمان واسه دل خودم معترف می شدم که وقتی با شروین هستم حسی بهم القا می کنه که حتی از حسی
که به علیرضا داشتم لذت بخش تر و دوست داشتنی تره! قلبم چنان توی قفسه ی سینم می کوبید که احتمال می دادم
هرلحظه از سینم بیرون بزنه و بیفته کف دستم !
وقتی توی رقص یکم از هم فاصله گرفتیم ،از فرصت پیش اومده استفاده کردم و توی چشم هاش نگاه کردم .انگار چشم هاش
برق می زد ،نمی دونم شاید من خیاالتی شدم .سریع نگاهم رو دزدیدم و دیگه تا آخر رقص نگاهش نکردم ولی سنگینی
نگاهش رو روی گونه هام حس می کردم .
ً
خدا رو شکر به لطف وسایل آرایشی ،نمی تونست تغییر رنگم رو به وضوح ببینه .مخصوصا که دیگه توی نورهالوژن ها هیچی
مشخص نبود .
آخرهای رقص؛ باز کمی نزدیک تر اومد ،آب دهنم رو قورت دادم ،تموم تنم یخ کرده بود ،انگار برق بهم وصل کرده باشن .
داشتم به احساسی که بهم دست داده بود فکر می کردم؛ آروم کنار رفت .هنوز چشم هام بسته بود یه لبخندمحو کنج لبم
نشسته بود ،آروم چشم هام رو بازکردم ،چشم هاش مهربون بود .
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همیشه توی این دوماه همین جور بود لب هاش به یه لبخند قشنگ باز شده بود ،وای قلبم این قدر محکم می کوبید که می
ترسیدم صدای تاالپ و تولوپش رو شروین هم بشنوه و رسوا بشم! .ولی هرچی توی قلبم بود و نبود رو این لبخندمضحک روی
لبم انگار لو داده بود ،چون شروین انگار قصد عقب رفتن نداشت .
می ترسیدم نکنه اون هم گرفتار حس من بشه! این درست نیس اون نمی دونه متاهلم! خاک توی سرت درنا مگه زن متاهل
عاشق میشه؟عاشق کسی غیر از شوهرش اون هم بعد از ازدواجش؟.وقتی ازش جدا شدم به نفس نفس افتاده بودم خدارو
شکر می کردم که هنوز المپ ها خاموش بود و رقص نور بود .وگرنه آبروم جلوی داوودی و همه می رفت! سریع ازش فاصله
گرفتم اما هنوز دستم توی دستش بود ،دستش رو محکم کشید که سمتش کشیده شدم و گفت« :یکم بیا این طرف از وسط
ردنشو باز ِله می شی».
آروم خندید .لبم رو گازگرفتم و توی دلم خندیدم .داشت مسخرم می کرد ولی من داشتم فکر می کردم چقدرقشنگ می
خنده! دستش رو محکم گرفتم با هم نشستیم روی دوتاصندلی کنارهم .هنوز دست هامون توی هم قفل بود .هیچ کدوم مون
هم قصد نداشتیم قفل دست هامون رو باز کنیم .با دست آزادش به روی میز اشاره زد و گفت :
می خوری؟باز اون دفعه آبروداری کرد از خیر این مورد گذشت ،نمی فهمیدم چرا امشب بی پروا شده بود؟ !
ولی بیشتر از اون ،تعجبم از خودم بود که چرا امشب مثل ماست شده بودم؟! چرا هرچی می گفت فقط سرم رو برای تائید
تکون می دادم؟
شروین به سمتم برگشت و با دست هاش سرم رو از روی شونش بلند کرد و گفت« :خوبی درنا؟»
باخودم گفتم کشمش هم دم داره،لبخند رنگ و رو رفته ای تحویلش دادم و الی پلک هام رو که هی می افتادن روی
هم،گشودم .دستم رو سمت میز ،درازکردم که مچم رو چسبید و با اخم های درهم گفت « :بسه زیاده روی کردی ،سنکوب می
کنی».
توی حال خودم نبودم ،دستش رو از روی مچم پس زدم و بالحن کشیده و بی حالی گفتم« :ولم کن چیکارم داری؟».
باز تا برداشتمش ،از دستم چاقید و دور از دسترسم گذاشت .اخم هام رو کشیدم توی هم وگفتم« :خودت گفتی ،پس بده
دیگه»
گفتم بخور نه این قدر ،االنم میگم بسه درنا حالت خرابه .پاشو بریم برسونمت خونتون».قوی تر ازمن بود .دو تا بازوم رو گرفت و من رو کشید باال ،به یکی از خدمه ها دستورداد لباس هام رو از اتاق هشت کمد سی و
چهار بیاره و خودش من رو از سالن کشید بیرون .لباس هام رو جلوی درتحویل گرفت و به سمت ماشینش به راه افتاد .
جلوی در ماشین وایساد ،در رو باز کرد .باید از جدول می پریدم تا توی ماشین بشینم .خواستم بپرم که حس کردم توی هوا
معلقم! نزدیک بود بیفتم که شروین من رو گرفته بود .زل زدم توی چشم هاش سریع نگاهش رو گرفت و من رو تقریبا هول داد
توی ماشین و خودش هم رفت تا سوارشه .
تا نشست یکی زد به شیشه ی ماشین .شروین برگشت سمتش و شیشه رو پائین داد ،یه پسره بود از این جوجه فوکولی های
ریش پرفسوری! بالبخند نگاهمون کرد و یه چیزکاغذی مثل عکس به دست شروین داد و گفت« :من عکاس این عروسی
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هستم لحظه ای که جلوی ماین خانومتون رو تو هوا گرفتین یه ژست فوق العاده برای یه عکس عاشقونه شد منم که عاشق
شکار لحظه ها ،بفرمائید این یادگاری رو براتون آوردم».
من خودم گیج بودم با این حرفش هنگ کردم ،زل زده بودم به پسره که دوتا عکس چپوند توی دست شروین و رفت.نگاهم توی
نگاه به رنگ شب شروین گره خورد .گیج همدیگه رو نگاه کردیم و سرآخر شروین عکس هارو انداخت توی بغلم وگفت« :مال تو
ِ
باشن ،بنده خدا تقصیری نداشت فکرکرد زن وشوهریم وگرنه حتما یه کتک نون و آبدار نوش جان می کرد»!.
گیج و منگ فقط گفتم« :چرا؟».
چی چرا؟ خب حق نداره از لحظه های خصوصی زندگی مردم عکس بگیره .همچین خصوصی هم نبود توی خیابون و توی تاالر در ملع عام !بااینکه حالت خوش نیست ،هنوز هم زبونت خوب کارمیکنه ها!»چیزی نگفتم و نگاهم رو ازش گرفتم ،به دوتا عکسی که روی پاهام انداخته بود نگاه کردم ،شیک افتاده بودیم! یکیش توی
تاالر وس ط نور هالوژن ها که باهم می رقصیدیم ،بود و دومیش همین جلوی ماشین که می خواستم بیفتم تو جوی و شروین من
رو گرفت! .چشم هام کم کم داشت گرم می شد .سرم افتاد روی پشتی صندلی و خوابم برد .
صبح که چشم هام رو بازکردم توی تخت نرم و گرم خودم بودم .یکم گیج می زدم ولی خوب که فکر کردم یادم اومد دیشب با
اون وضع و حال داغون توی ماشینش تقریبا از حال رفتم .دو تا محکم با مشت کوبیدم توی سرم .خاک توی مخت درنا !دیگه
روم نمی شه حتی برم سرکار .
اون لحظه حس دوست داشتن ،ادب و احترامی که نسبت بهش قائل بودم دو برابر شد حتی به این حس ها ارزش و اعتماد هم
اضافه شد ،راحت میتونست دیشب از بی هوشی من به نفع خودش سوءاستفاده کنه .ولی حاال می بینم چه خوش شانسم که
توی اتاق خودم چشم هام رو باز می کنم .
ولی چیزی نمی تونست عصبانیتی که نسبت به خودم داشتم رو نابود کنه .ازغفلت و سبک سری خودم عصبی بودم .درسته
که شروین اون جور آدمی نبود ،حرمت رئیس و کارمندی رو حفظ کرد ولی منم نباید زیاده روی می کردم .اگه شروین این جور
ادمی نبود یا به جای شروین یه آدم سوءاستفاده گر بود االن وای به حالم بود .
درسته من اونی که شروین فکر می کرد نبودم تا حرص از دست رفتن زندگیم رو داشته باشم ولی همین که احساسم به بازی
گرفته بشه غرورم رو می شکوند و من چقدر از خدا و شروین ممنون بودم .
یه دوش گرفتم و آثار آرایش دیشب رو که روی صورتم ماسیده بودُ ،زدودم .پائین رفتم و بعد از خوردن صبحونه؛ از دلسا و ملینا
جویای قضیه شدم .خدا رو شکر تعطیلی بود و نباید سرکار می رفتم وگرنه کی می تونست پاشه بره اونم من با این حالم! نگاهم
به ساعت افتاد یازده بود! چه سحرخیز .
وقتی ازدلسا اینا پرسیدم گفتن دیشب یه پسره درحالی که نیمه هوش روی دست هاش بودم من رو آورده خونه! تازه اون ها
داشتن از من می پرسیدن قضیه چیه !خودم به زور یادم می اومد از این ها پرسیدم حاال بیام براشون توضیح هم بدم !
و حرف ملینا مثل پارچ آب سردی بود که روی سرم ریخت :
-خاک تو مخت درنا،تا اومد بزارتت روی تخت روی لباساش باال آوردی! چی زده بودی؟مسموم بودی؟
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قیافم توی هم رفت ،آخ که بدبخت تر ازمن وجود نداشت .مشت هام رو کوبیدم توی کوسن مبل ،کلی موهام روکشیدم ،چقدر
بی عقلی آخه چرا تا اون حد پیش رفتی درنا ،چرا؟ !
ً
وای حاال می خوای چیکارکنی؟ دیگه واقعا نمی تونستم ببینمش! چشم هام رو روی هم فشردم ،اخم هام رو تویهم کشیدم.
ملینا زد به کتفم که گفتم« :هوی چته؟»
سه ساعته دارم می گم این یارو کی بود؟رئیسمه خبرمرگم !زدن زیرخنده .جیغ کشیدم سرشون که دلسا گفت« :چه رئیس مهربونی ،خدا قسمت همه بکنه».
ملینا هم زد توی پرش :
 تو اول کار پیدا کن رئیسش جور میشه.وای درنا بیچاره با اون لباس های کثیف رفت خونش هرچی هم گفتیم براتون تمیزشکنیم نزاشت .معلوم بود کت و شلوارش از اون گرون هاس !
باز دلسا - :خب معلومه که گرونه ناسالمتی رئیسه ها ،از اون کت و شلوارهایی که باید فقط ببرن خشکشویی .فکرکنم مارک
معروفی بود .
ملینا - :آخی ،پس حتما درنا رو اخراج می کنه ،لباسش سخت گیر میاد! این خانوم هم گند زد بهش .
جیغ کشیدم :
بسه !ولی مگه بس کردن؟
گزاشتم اومدم توی اتاقم.چقدر حالم خراب شده بود .گندت بزنن درنا ،تازه دیشب داشتم یه حس های جدیدی رو باهاش
تجربه می کردم ،آخه این چه گندی بود بار آوردی لعنتی؟! باید از دلش درآرم یعنی؟ نه بشین نگاه کن فقط،چه کاریه به
خودت زحمت بدی! دیوونه .
پای لپتابم وب گردی می کردم که موبایلم شروع کرد به زنگ خوردن ،با دیدن شماره ی شروین که روی صفحه خاموش و
روشن میشد ،سکته ی ناقص زدم .آب دهنم رو دو-سه بار ،پیاپی قورت دادم و باالخره به استرسی که تموم وجودم رو دربرگرفته
بود غلبه کردم و جواب دادم :
بله؟به به درناخانوم بهتری؟ .حتی روم نمی شد حرف بزنم! حس می کردم همش می خواد بهم طعنه بزنه .سکوت رو شکستم :
ممنون راستش من ...هوف چه سخته ،چجوری بگم؟ کلی باخودم کلنجار رفتم تا بگم :
-من بابت دیشب یه عذرخواهی بهتون بدهکارم .
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چشم هام رو بستم ،این قدر تندتند بلغور کردم که بعید می دونم فهمیده باشه .ولی فکرم غلط در اومد،چون که فهمید و
گفت« :عذرخواهی؟بابت چی؟».
چه قدر نامرد بود که می خواست به روم بیاره تا من اعتراف کنم به غلط کردن !
بابت لباستون ،من دیشب اصال حالیم نشد ،امروز بچه ها گفتن .ببخشید من نمی خواستم کثیف شه اونجور ...پرید وسط حرفم :
 بسه اشکال نداره ،می فهمم خودت نخواستی اونجور شه .این قدر خودت رو اذیت نکن .عذرخواهی هم نیازی نبود .باز یه وقفه کوچیک پیش اومد تا بگه :
فردا؛ یه سفرکاری سه روزه داریم به شمال .اون دفعه داوودی به عنوان همراه باهام اومد این دفعه شما باید بیای ،همراهیمی کنی؟
اینکه دیگه افعالش رو جمع نمی بست بهم حس صمیمیت رو تزریق می کرد و لبخند روی لبم می آورد ،معلوم بود از خدامه
باهاش برم مسافرت .االن تازه غبطه می خورم که کاش اون دفعه باهاش شیراز هم رفته بودم .مگه می شه نخوام بیام؟ باسر
پذیرفتم و گفتم« :بله مشکلی نیس حتما میام».
ریزخندید نمی دونم چرا؟ و گفت« :پس آماده باش .فردا خودم ساعت هشت ونیم میام دنبالت».
ازخوشحالی ،ته دلم عروسی بود .باالخره قطع کردم و عین بچه ای که بار اولشه می خواد بره گردش ،شروع کردم ساکم رو با
ذوق وشوق اماده کردم .دو دست مانتو و شلوار بهاری و شال نخی برداشتم و یه دست هم که می پوشیدم .دو تا تاپ هم برای
زیر لباسام .
شب اون قدر زود خوابیدم که فردا زود بیدارشم و حاضرشم ،دلسا وملینا تعجب کرده بودن از این حرکاتم! .باالخره فردا شد
ومن ساعت هفت بیدارشدم تا قشنگ به همه ی کارهام رسیدگی کنم .اول یه دوش یه ربعی و بعدهم یه صبحونه ی نیم
ساعتی و آرایش نیم ساعتی و آماده شدن یه ربعی .رأس ساعت هشت و نیم حاضر و آماده بودم و رأس هشت و نیم زنگ خونه
به صدا در اومد .
باذوق از پله ها دویدم پائین و باصدای بلند از همه خداحافظی کردم :
دلساجونم ،ملیناگلی ،فاطمه خانوم خداحافظ من دیگه دارم میرم .اون قدر تندتند از پله ها دویدم که تعادلم رو ازدست دادم و محکم رفتم توی درسالن که روبه روی پله هابود ،صدای خنده اکبر
آقا از پشت سرم شنیده می شد .
اون ق در خوشحال بودم که این دست و پا چلفتی بازی هام ،نتونه اعصابم رو خورد کنه و روزم رو خراب کنه .بالبخند به سمت
اکبراقا برگشتم و خداحافظی کردم ،زدم بیرون .دیگه این قدر ازش خجالت می کشیدم و شرمندش بودم که دلم می خواست
صندلی عقب،
واقعا عقب بشینم ولی خودش از داخل در سمت شاگرد رو برام بازکرد منم باالجبار نشستم و ساکم رو انداختم
ِ
برگشتم که نگاهمون توی هم گره خورد .با لبخند به چشم هام زل زده بود که بلکه خجالت بکشم .نیشم رو بازکردم و گفتم:
«سالم خوبین؟»
-مگه چن نفرم؟
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گیج یه ابروم رو انداختم باال :
هان؟میگی خوبین! مگه چن نفر رو اینجا می بینی فقط منم دیگه ،باید بگی خوبی؟ !یعنی منظورش این بود که منم مثل خودش راحت و صمیمی برخورد کنم و دوم شخص مفرد خطابش کنم ،اصالهم به روی
خودم نیارم اون شب َ
گند زدم روی لباسش؟ آخه مگه میشه این حد پررویی؟ از توهم که بعید نیس درنا! سابقه ی پرروگری
خوبی داری! سرم رو تکون دادم و گفتم« :بله درسته خوبی شما؟»
بهترم .ترمزدستی رو کشید و راه افتاد .توی راه فقط صدای موزیک سکوت رو می شکست .نزدیک های خروجی شهر وایساد و ازیه
سوپرمارکت کلی چیزمیز خرید و همه رو انداخت توی بغل من! با چشم های گرد شده داشتم نگاهش می کردم که گفت:
«چیه خو؟گشنه مون میشه ،چهار ساعت راهه »!
آخه این همه؟آره دو نفریم ،بخور مشغول باشی .نگاه سرسری به خوراکی ها انداختم .ماشالله از خیر هیچی هم نگذشته بود مثل بچه ها بود از نظر خوراکی و رسیدگی به
شیکم! نگاه کن توروخدا ...
ُ
پفک ،چیپس ،پاستیل ،لواشک ،پاپ کرن ،چوب شور ،بیسکوییت ،کرانچی از هرکدومی هم دوتا! خندم گرفته بود انگار با یه
بچه اومده باشم مسافرت .همه ی این هارو می تونست بخوره؟ واقعا دل درد نمیشه یا می خواد سربه سرمن بزاره؟ !
باالخره رسیدیم به همون ویالیی که اون دفعه اومدم .البته نصف خوراکی ها رو هم نخورد فقط مزه می ریزه! .یه لحظه فکر
کردم با داوودی هم که رفت شـیراز براش چیپس و پفک خرید؟! خندم گرفت .اونجا هم خونه داشت یا رفتن هتل؟ .از ماشین
پیاده شدم در حالی که هنوز نصف خوراکی ها توی بغلم بودن ،با پا در ماشین رو بستم .
س اک من روهم با ساک خودش برداشت ،به دوتا هرکولش که توی باغ واسه خودشون قدم می زدن ،دستی تکون داد و بالبخند
نگاهم کرد .راه افتاد به سمت ویال منم به دنبالش .خداروشکر کردم اون دفعه با نینجا بازی هام و فضولی هام خودم رو لو ندادم
اگه این دوتا هرکول می فهمیدن که من توی انبارشون سرک کشیدم و قرص خواب به خوردشون دادم این دفعه اینجا نبودم
که !
تازه ترس هم پاشون بود ،می ترسیدن لو بدم به شروین که این ها ،اون شب خواب بودم و مواظب انبار نبودن برای همین
هرکاری می گفتم بی چون و چرا برام انجام می دادن! .وقتی رسیدیم نزدیک های ظهر بود .سریع باال رفتم و توی همون اتاقی
که اون دفعه انتخاب کردم ،ساکم رو گذاشتم توی کمد تا بعداز اینکه دوش گرفتم بیام و وسایلم رو مرتب کنم .حوله و لباس
هام رو برداشتم و به حموم رفتم .بعد از دوش یه ربع -بیست دقیقه ای ،لباس هام رو تنم کردم و اومدم بیرون .
با دیدن شروین که روی تخت یک نفره ی وسط اتاقم دراز کشیده بود،چشم هام گرد شدن ،نگاهش کردم اصال حواسم هم
نبود که هیچی به سرم نیست .حاال نه که اون موهام رو توی عروسی و مهمونی ندیده !.
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ً
اتاق من؟ نگاهم به ساکش افتاد که کنج دیوار بود
توی
اومد
حقی
چه
به
اصال
آروم بهش نزدیک شدم .تخت خوابیده بود،
ِ
یعنی چی؟! می خواد تو این اتاق بمونه؟ نفهمید من اینجام؟.چه راحت به فاصله همین یه ربع خوابش برد! درحالی که به
تخت نزدیک می شدم صداش زدم اول آروم ،کم کم بلندتر :
آقا شروین! شروین خان! ِاهم ِاهم اقای راستاد ،هوی شروین! مگه کری آخه؟هوف چه قدر خوابش سنگینه! لبه ی تخت ،یعنی کنارش نشستم .نگاهم به چهره غرق درخوابش افتاد ،دلت میاد خواب به
سرش کنی؟ خب برو یه اتاق دیگه درنا! توی دلم گفتم خدایا من چه قدر این بشر رو دوست دارم .حتی با اینکه خوابه و
ُ
زیرنگاهش گر نمی گیرم ولی با دیدنش قلبم میاد توی دهنم از هیجان !
روز اول پیش خود گفتم دیگرش هرگز نخواهم دید
روز دوم باز می گفتم لیک با اندوه و باتردید
روز سوم هم گذشت اما برسر پیمان خود بودم
ظلمت زندان مرا می کشت باز زندان بان خود بودم
آن من دیوانه ی عاصی در درونم های و هو می کرد
مشت بر دیوارها می کوفت روزنی را جستجو می کرد
در درونم راه می پیمود همچو روحی در شبستانی
بر درونم سایه می افکند همچو ابری بر بیابانی
می شنیدم نیمه شب در خواب ،های های گریه هایش را
در صدایم گوش می کردم درد سیال صدایش را
شرمگین می خواندمش بر خویش ،از چه رو بیهوده گریانی
درمیان گریه می نالید "دوستش دارم نمی دانی؟ "
دست لرزونم رو جلوی چشم هام گرفتم و بعد آروم بردم سمت صورتش .یه حس دوست داشتن ترغیبم می کرد؛ به صورت
شیش تیغه ش،جای ریشش دست بکشم .
اما فقط نگاهم رو روی صورتش چرخوندم ،خدایا یعنی می شه اون هم من رو بخواد؟ نه نمی شه نباید که بخواد .
اون مجرده ،اصال شاید یکی توی دلشه .تو متأهلی درنا ،تو نباید عاشق می شدی تو بایدجلوی دلت رو می گرفتی .پاپس بکش
تو نباید زندگیش رو توی منگنه بزاری ،نباید فرد سوم رابطه دونفره ی اون و عشقش بشی .نزار عاشقت بشه .سرد باش باهاش،
نه نمی تونم من عاشق این َ
مردم .
حس می کردم پلک هش دارن تکون می خورن .به سرعت برق از جام کنده شدم و از اتاق بیرون زدم ،هنوز هم هیچی به سر
نداشتم از خیر روسری گذشتم با همون موهای خیس و پریشون بیرون رفتم! ازباغ بیرون زدم .فقط راه دریا روبلد بودم .غیر
ازاون ،جایی نمی تونستم برم با این وضع پوشش ،لباس هام هم که توی اتاق شروین بودن .
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توی ساحل نشستم ،موج هایی که تا نزدیکی پاهام می رسیدن برام صدف هدیه می آوردن ،صدف های ریز و درشت .دستم رو
آبی بی کران موج های دریا زل زدم .نسیمی که می وزید حال خوبی رو بهم القا می کرد و موهام
تکیه گاه بدنم قرار دادم و به ِ
رو توی هو اپخش و پال می کرد .
چشم هام رو بستم و خواستم از صدای موج ها و مرغ های دریایی لذت ببرم .کسی اون اطراف نبود که بخوام بخاطر وضع
حجابم استرس داشته باشم هنوز ساعت سه ظهر نشده بود ولی خب هوا بهاری و خنک بود .
هوای خوبیه .با شنیدن صداش جا خوردم؛ چشم هام رو سریع بازکردم و برگشتم سمت راستم ،صدا از این وربود .با لبخند نگاهم کرد و
گفت« :سردت نشه تازه از حموم اومدی ».
چیزی نگفتم فقط به چشم هاش زل زدم .اینکه فهمیده بود من حموم بودم ،اینکه به سرعت به اینجا رسیده بود ،اینکه می
دونست من اینجام ،همه نشون می دادن که فهمیده من توی اتاقش بودم و ...
یعنی وقتی که من...آه بیداربود! چشم هام رو از حرص روی هم فشردم ،همش کاری کن روت نشه بهش نگاه کنی! ِته صداش
خنده موج میزد :
چیزی شده؟ کالفه به نظر می رسی !.از سر ناچاری گفتم« :هیچی ،می خوام قدم بزنم»
همراهیت می کنم !.من فقط خواستم بلکه این جوری ازدستت رها بشم ،همراهیم می کنی؟! .چیزی نگفتم خب از طرفی بدم هم نمی اومد از
باهاش موندن .هرکی ندونه خودم می دونم ِته دلم چقدر خواهان همین همراهی هاش هستم یا اینکه چقدر دلم سنگ چشم
هاش رو به سینه می زنه .
یکم که قدم زدیم سکوت رو شیکست :
می خوام باهات از دلم صحبت کنم .یکم طبق معمول گیج زدم ولی گفتم«:میشنوم».
دستم رو کشوند ،روبه روش نگهم داشت ،وایستادم و یه تای ابروم رو انداختم باال ،گفتم«:چیشد؟».
چیزی نگفت ،توی چشم هام زل زد .انگار داشت حرفش رو مزه مزه می کرد ،چشم ازم برنداشت .طاقت نگاه خیره و سنگینش
رو نداشتم .سرم رو پائین انداختم ،انگشتش رو زیر چونم گذاشت و سرم رو باال گرفت از حرکاتش کلی تعجب کردم و حس می
کردم این تعجب توی چشم هام شناوره که لبخند روی لب شروین میاره ،چون می فهمه برام حرفش مهمه و این از روی
کنجکاویمه .باالخره دهن باز کرد :
 درنا من دلم گیره چشم هاته .چندشبه نخوابیدم تا بتونم االن ،اینجا روبه روت وایسم و از دلم بهت بگم .فکرت شب ها نمیزاره بخوابم .عین پسربچه های پونزده ساله؛ این قدر برای گفتن این حرف ها استرس داشتم که بی خوابی زد به سرم .من
چیز زیادی از زندگیت نمی دونم ولی اون قدر شیفته ی اخالقت شدم که نتونستم ثانیه ای صبرکنم و این عالقه رو بروز ندم تا
ِ
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بیشتر از زندگیت بدونم و ُ
پرسجو کنم .االن ازت جوابی نمی خوام ولی می خوام که روی پیشنهادم فکر کنی من مایلم تا ته دنیا
باهات باشم ازت می خوام همراهیم کنی .
زن
اونقدر ریلکس ،با آرامش و خونسرد صحبت کرد و اونقدر به دلم نشست که برای دقیقه ای یادم رفت ،من درنا همت یه ِ
متاهلم که هنوز سایه ی شوهر باالسرمه! .دلم گرفت از خودم ،به کی دل دادم؟ چرا اشتباهی دل دادم؟ چرا این حسی که
بهش داشتم رو فقط برای یه دقیقه به کامی نداشتم؟ چه قدر بدم اومده بود از تظاهرات بین خودم و کامی؛ تظاهر به
خواستن ،دوست داشتن .حاال می فهمم حرف دلی رو که پاک و خالصه ،حاال فرق دوست داشتن واقعی رو از تظاهر می فهمم
ولی چه دور و چه سود؟ !
علیه عشقم همکاری می کردم .من شروین رو می خواستم غیر از این
حالم از خودم به هم می خورد که داشتم با مهراب بر ِ
نبود .پس چرا می خواستم با کمک مهراب ،شروین رو توی دام بندازم؟نمی خواستم دیگه با مهراب همراهی کنم ولی از طرفی
نمی تونستم احساسات شروین رو به بازی بگیرم .دوست داشتم کناره بگیرم از هردوشون؛ از همکاری بامهراب از همراهی
عاشقونه با شروین .
سکوتمون که طوالنی شد ،شروین لب باز کرد :
دیگه بهتره برگردیم ویال .با هم ون سکوت تا ویال همراهیش کردم .جلوی در ویال با دیدن ماشین شهابی چشم هام تا آخرین حد بازشد ،اینجاهم؟!
شهابی اینجا ،شهابی آنجا ،شهابی همه جا! .شروین که دید وایستادم ،یه قدم عقب اومد و یه چشمش رو ریزکرد ،بالحن
مالیمی گفت «:چرا وایسادی عزیزم؟».
حرف دلش ،به راحتی احساس صمیمیت می کنه .حاال اگه من بودم تا سه روز دور و بر طرف
عزیزم؟! خوبه که بعد از گفتن
ِ
آفتابی نمی شدم .لبخند الکی زدم و درکمال تعجب دستش رو توی دستم گرفتم .یه تای ابروش باال پرید .نمی دونم چرا می
خواستم جلوی مهراب ،این جوری رفتار کنم تا صمیمیت بینمون رو بهش نشون بدم .توی چشم های شروین زل زدم ،چشم
برق خوشحالی داشت ،شاید فکر می کرد همین االن می خوام جواب مثبتم رو بهش اعالم کنم .اما من زیرنگاه گیج و
هاش ِ
متعجبش فقط گفتم«:من باید جایی برم ،زود بر می گردم».
نگاه خیرش رو به دست هامون دوخت ،هنوز هم گیج می زد با این حال گفت «:میخوای باهات بیام؟».
نه نه ،خودم می رم و زودی می آم؛ باید یه چیزی بخرم .خب من برات می خرم .پیاده نمی خواد بری ،جایی رو بلد نیستی .عجب گیری کردم ها !
اون دفعه که اومدم یه سری جاها رو یاد گرفتم شروین جان ،مزاحمت نمی شم .خودم می رم باید یه چیز شخصی بگیرم .ً
یه جوری با التماس و خواهش نگاهش کردم ،بلکه دست از سرم برداره .با اینکه انگار دلش نمی خواست؛ ناچارا قبول کرد و
دستش رو از دستم بیرون کشید ،بالحن ناراحتی گفت «:باشه برو ،زود برگرد».
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ازدلت در میارم شروین ،من رو ببخش؛ مجبورم بهت درو غ بگم .با لبخند رنگ و رو رفته ای؛ ازش دور شدم .وارد ویال که شد به
سرعت راهم رو سمت ماشین مهراب کج کردم ،با عصبانیت؛ قدم های محکم برداشتم تا به ماشین رسیدم .پررو پررو در سمت
شاگرد رو باز کردم و داخل ماشین نشستم .باعصبانیت و اخم های درهم به سمت مهراب برگشتم :
باز اینجا چی می خوای؟ انگار سرکار خانوم یادت رفته ،باید به ما گزارش کار بدی .چرا نگفتی دارین میایین شمال؟ مطمئنم می دونی این سفر هممثل سفر قبلی برای رد و بدل کردن مواده .حاال گزارش کار این چند وقت رو بده .چیز مشکوکی فهمیدی؟ .
من نخوام باشما همکاری کنم باید کی رو ببینم؟ .مهراب جا خورد ،با ابروهای باال پریده و چشم های گرد نگاهم کرد و وا رفته گفت« :چی داری می گی؟ خودت اون شب توی
مهمونی گفتی پایه ای»!.
کالفه سر تکون دادم و گفتم «:االن هم می گم دیگه نمی خوام همکاری کنم»
یعنی چی آخه؟ مگه بچه بازیه هردم نظرت عوض شه؟ !.بی اعصاب از ماشین ،پایین پریدم .سریع پشت سرم پیاده شد و در رو محکم بهم کوبید و با اخم های درهم جلو روم قرار گرفت
و مچ دستم رو چسبید که نگهم داره .با عصبانیت به دست هامون زل زدم و با صدای تقریبا بلند گفتم «:دستت رو بکش»!.
چشم هاش رو محکم روی هم فشرد و اخمش رو غلیظ تر کرد ،بالحن هشدار دهنده ای گفت «:درنا بس کن ،چرا نظرت عوض
شد؟».
بی رو در وایسی گفتم «:ازشروین خوشم میاد ،اون هم من رو می خواد .نمی تونم بهت بفروشمش .برای اولین باره یکی رو این
جوری دوست دارم مهراب ،خواهش می کنم بیخیال شو ،بزار باهاش احساس خوشبختی کنم».
وارفته بود .ولی زود به خودش مسلط شد و گفت «:پرونده قانونیه ،دست من نیس که بیخیالش شم .توهم پای خودت گیره،
حاال برو باهاش احساس خوشبختی کن .خدافظ».
نفهمیدم چجوری رفت .بهش برخورد؟ خب َ
منوس َننه؟! .راهم رو کشیدم و به سمت ویال رفتم .
برای من ،االن فقط شروین مهم بود .می خوام همین امشب نظرمثبتم رو بهش بگم .یکم صبرکنی بد نیست ها! دیگه تحمل
ندارم ،بزار بفهمه من هم می خوامش .نه که از رفتار ظهرت نفهمید .واقعا یعنی بیدار بود ،وقتی که داشتم صورتش رو نوازش
می کردم؟! .دیدی باالخره کاری کردی که دل پسر مجرد رو لرزوندی؟ وای به حال تو درنا ،چه قدر تو بدی! حاال چه جور بهش
می فهمونی که متأهلی؟ .لزومی نداره که بدونه !.اگه کار به ازدواج کشید اون وقت چی؟ .
سرم رو تکون دادم تا تموم افکار خوب و بدم رو پس بزنم .محکم خوردم به یکی .سرم رو باال آوردم و ازدیدن شروین ،اون هم
اینجا ،پشت در ،یه کوچولو جا خوردم .دستم رو روی پیشونیم گزاشتم و درحالی که ماساژش می دادم ،گفتم «:اینجا چیکار
می کنی؟».
نمی دونم چرا این جوری نگاهم می کرد؟! بایه لحن سرد گفت «:خریدی؟»
-چی رو؟ .

88

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

خاک توی سرت درنا .گند زدی ،تازه میگی چی رو؟ .یکم با حالت خنگی پیشونیم رو خاروندم و گفتم «:آها اون رو؟ آره
خریدم».
چشم هاش رو ریز کرد و گفت «:ولی تو که جایی نرفتی»
ها؟یعنی چی؟ .مرض ،بسه دیگه چه قدر خنگ بازی در میاری! نفسی کشید و با همون لحنی که سردیش تنم رو می لرزوند ،گفت «:کی بود
دم در؟».
باالخره دوهزاریم افتاد و آب دهنم رو قورت دادم ،سرم رو پائین انداختم .صداش رو باال برد :
با توأم .توی اون ماشین کی منتظرت بود؟ .سعی کردم به خودم مسلط شم و بیشتر از این ،سه نکنم! با صدایی که می لرزید ،گفتم «:یکی ازآشناهام»!.
اینجا چی می خواست؟ .کارم داشت .چیکار؟ .سمج تر از این گیر نمیاد .سری تکون دادم ،بااخم سرم رو پائین انداختم و هیچی نگفتم .نفس کالفه ای کشید و گفت «:به
من ربطی نداره ،نه؟».
سر بلند کردم و دلخور نگاهش کردم ،فقط گفتم :
شروین !.جاخورد از لحن صحبتم ،یه اخم ریزی بین خطوط پیشونیش نشست که گفتم «:آخه کار مهمی نداشت که اینجوری عصبی
میشی».
باز هم فقط نگاهم کرد و چیزی نگفت .اومدم از کنارش بگذرم که دستم رو چسبید و من رو بر گردوند سمت خودش ،سرم رو
گذاشت روی سینش و دستش رو الی موهام کشید :
آخه من فقط نگرانتم .ِته دلم قند می سابیدن! یکم با خودم کلنجار رفتم تا بگم :
شروین !.دستش توی موهام بی حرکت وایستاد ،ضربان قلبش رو می شنیدم :
جانم !.قلب من بود .ای دل بی جنبه !
حاال نوبت تاالپ و تولوپ ِ
ِ
شروین ،من ،من نظرم راجبت ،نظرم ،مثبته !.جاخورد .یکم من رو عقب کشوند و زل زد توی چشم هام .چشم هاش برق می زد ،روی لبش یه لبخند قشنگ نشست و توی یه
حرکت بلندم کرد و دو-سه دور چرخوندم .صدای جیغ های توأم با شادی من و قهقهه های شروین توی فضای باغ پیچید .
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اتاق شروین ،شنیده می شد .سرم رو آروم به در اتاقش
دست و صورتم رو شستم ،از اتاق بیرون زدم .صدای زمزمه ای از ِ
چسبوندم .فضولی که شاخ و دم نداره !من هم که فضولی توی خونمه .یه صداهایی می شنیدم :
باشه ،عصر منتظرتم .نه ،آمادس توی انبار .ولله نمی دونم .پس ساعت پنج عصر ،آره درسته !می بینمت .سریع گوشم رو از در جداکردم و از پله ها پائین دویدم .موبایلم شروع کرد به زنگ زدن .بدون نگاه کردن به صفحش جواب
:
دادم .صدای مهراب توی گوشم پیچید
امشب از ویال بزن بیرون !چرا؟ همین که گفتم ،اگه نمی خوای همکاری کنی خب نکن .ولی این برای حفظ جون خودته ،امشب شروین یه مهمونی ترتیبداده که مناسب تو نیست ،فقط می تونم این رو بگم که بعید نیست توهم یکی از اون دخترها باشی که شروین بخواد سرشون
کاله بزاره .
ً
سرم سوت می کشید ،چی داشت می گفت؟ واقعا برای اینکه باهاشون همکاری کنم ،حاضرشد چنین دروغ هایی بگه؟ صدام
می لرزید ولی گفتم «:مهراب،من و شروین هم رو دوست داریم .چرا سعی داری با این حرف های صدمن یه غاز ،من رو ازش
دلسرد کنی؟ گرچه هرکار کنی من حاضر نیستم باهاتون همکاری کنم».
نفس کالفه ای کشید و گفت «:دختره ی زبون نفهم ،من خوبیت رو می خوام .برای حفاظت از حیا و آبروی خودتم که شده یه
امشب رو از ویال بزن بیرون ،ضرر نمی کنی».
خوبیی من رو بخوای؟».
باتموم کله شقیم گفتم «:نمیرم .اصال تو چرا باید
ِ

مهراب بدون هیچ حرفی قطع کرد .مردک بی آدب ،آداب معاشرت بلدنیست .

رفتم توی فکر ،بعید نبود که مهراب راست بگه ولی مهم این بود که من و شروین همدیگه رو می خوایم غیر از این چیزی برام
مهم نیست و زیر بار همکاری با مهراب هم نمیرم .واسه ی خودم چیپس و ماست ریختم از شیکمم پذیرایی کردم .هنوز تموم
نشده بود که شروین از اتاقش بیرون زد .بادیدن من ،لبخندی زد و راهش رو به طرفم کج کرد ،روی مبل کنارم نشست و گفت«:
خوبی؟».
آره تو خوبی؟ .با لبخند نگاهم کرد و گفت «:تو رو که می بینم بهترم».
بعدهم از روی مبل پاشد و اومد روی مبل دو نفره ای که من نشسته بودم ،نزدیک بهم نشست ،یه چیپس گزاشتم دهنش و
گفتم «:شروین برای چی اومدیم اینجا؟».
مشکوک نگاهم کرد از چشم هاش "به توچه" می بارید ولی گفت «:عزیزم گفتم که سفرکاریه».
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خوب شد گفت ها ،من که نمی دونستم! لبخند ژاپنی زدم و گفتم «:می دونم ،خب برای چی؟».
یه کوچولو مشکوک تر از قبل بهم زل زد ،وقتی چیزی از نگاهم نخوند ،کالفه گفت «:یادته که گفتم می خوایم شرکت رو به یه
شرکت واردات و صادرات کاال تبدیل کنیم؟ االن هم برای آشنایی بیشتر با شریکمون ،اومدیم اینجا یه سری کاال رو که از ِامارات
آوردیم ،برای نمونه تحویلشون بدیم و شراکت رو شروع کنیم .برهمین اساس هم امشب یه مهمونی ترتیب دادم که همدیگه رو
ببینیم».
انگار داره بچه خر می کنه! هه کاال .انتظار نداشتم بیاد زارت حقیقت رو کف دستم بزاره .ولی خب این جوری هم که خر
ُ
حسابم کنه ،من رو کفری می کرد ولی گفتم «:بعدچه کاالیی تبادل می کنین؟»!.
یه خنده ی زوری زد و گفت «:عزیزم معلومه کنجکاوی ها»!.
فقط سرتکون دادم که گفت«:وسایل برقی»!.
هاجون عمت .درنا نیستم اگه نفهمم این دفعه چه نقشه ای دارین! اینقدر ازش عصبی و دلخور بودم که هیچی نگفتم .مثل
خودش لبخند زوری زدم و گفتم «:باشه عزیزم پس من می رم بیرون برای شب لباس بخرم و حاضرشم».
لبخندی زد و گفت «:فقط سریع تر بیا ،به یه آرایشگر گفتم بیاد روی صورت خوشگلت کارکنه ،امشب مثل ماه شی .دوست
دارم پارتنرم از همه زیباتر بشه».
باز هم ازهمون لبخند الکی ها زدم و راهم رو به سمت اتاق کشیدم
فهمیده بودم مهراب بهم راست گفته .از حرف های شروین مشخص بود ،مهمونی امشب و پارتنر زیباش!.هه ،اما نمی خواستم
باورکنم و به روی خودم نمی آوردم .غرورم خدشه دار شده بود ،تازه امروز بهم گفته بود دوستم داره .دروغ که نگفته بود! گفته
بود؟! حاال ...
ً
احساس می کردم قلبم یه ترک عمیق برداشت ،ولی اصال به روی خودم نیاوردم و مهراب رو انکار ،عشقم رو به شروین اقرار می
حس اون رو اغراق !.
کردم و ِ
یه دوری توی شهر زیبای گلستان زدم ،یه دست لباس شب زیبا برای امشبم خریدم و راهی ویالشدم البته با کمک راننده
آژانس وگرنه من که هیچ جای این شهر رو بلد نبودم .برگشتم ویال با یه دوش نیم ساعتی اومدم بیرون و رفتم زیردست ارایشگر
تا دو-سه ساعت بعدش .
ولی وقتی خودم رو توی آیینه دیدم ،گفتم به گردن دردش می ارزید .یه حسی ته دلم باعث می شد نتونم تا آخرین حد از دیدن
َ
خودم به وجد بیام .اینکه امشب من رو چه کس هایی می دیدن و توی ذهن پلیدشون چی در موردم قضاوت می کردن؟ باعث
می شد از خوشگلیم چندان خوشحال نباشم !
جلوی آیینه ی قدی برای خودم چرخی زدم ،دامن بلند لباسم توی هوا چرخید .مثل دختر بچه های پنج ساله ذوق زدم ،بااین
فکر سمت موبایلم رفتم و با الی تماس گرفتم .وقتی رفع دلتنگی کردیم و خیالم از بابت خوب بودنش راحت شد ،قطع کردم و
از پله های سالن پایین اومدم .
خدمتکارها ،سالن رو برای یه مهمونی دبش مرتب کرده بودن .هنوز زیاد کسی نیومده بود چندتا دختروپسر جوون که واسه
خودشون حلقه زده بودن و می گفتن و می خندیدن .گوشه ای از سالن یه میز گرد و تقریبا بزرگ که دورش ده تا صندلی چیده
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شده بود مخصوص شطرنج و َورق بود البته بی شک به شرط قمار! یه میز مستطیلی بزرگ راسته ی دیوار سمت چپ ،از اول تا
آخر دیوار بود که خدمتکارها روی اون انواع و اقسام نوشیدنی ها و خوراکی ها رو می چیدن ،کنج دیوار سمت راست هم یه
ُ
پسرمشـغول چیدن وسایلش بود؛ ارکستر بود و داشت وسایلش رو تنظیم می کرد .
هنوز شروین نیومده بود ،نگاهی به دخترها انداختم ،جوری آرایش کرده بودن که چیزی از صورتشون مشخص نبود .هه ،حتما
شروین دوست داشت من هم برای امشب مثل این ها باشم .دستی روی شونم قرار گرفت و من رو از فکر بیرون کشید ،برگشتم
و با دیدن تیپ شروین یه سوتی زدم که شروین رو به خنده انداخت .
ای شیک و مجلسی! ته ریشش روهم زده بود شیش تیغ که هیچ هفت تیغ کرده بود! بازوش رو جلو آورد،
کت و شلوار سورمه ِ
ً
دستم رو دور بازوش حلقه کردم و به سمت مبل های راحتی کنج سالن حرکت کردیم ،تقریبا خودم رو روی مبل ولو کردم و
دستم رو از دور بازوی شروین باز کردم که گفت «:امشب ستاره ی مجلس تویی دختر؛ چه خوشگل شدی!»
تعریفش به دلم نچسبید! فکرم به کلی مشغول امشب بود ،به طوری که نفهمیدم کی سالن شلوغ شد؟ داشتم فکر می کردم
چه جوری بفهمم حرف های مهراب راسته یانه؟! ولی خب باالخره که می فهمیدم .باز هم مثل یه آدم ناقص العقلی که براش
چیزی مهم نیست خودم رو به بیخیالی زدم و به جمعیتی که وسط سالن بودن نگاه کردم .اون قدر بعضیا تریپ مبتذل برداشته
بودن که دلم می خواست پلک هام رو باچسب رازی به هم بچسبونم بلکه این هارو نبینم .پسر و دخترش هم فرقی نداشت
یکی بدتر از اون یکی! این مهمونی ،ناسالمتی مهمونی کاری بود !
وقتی به خودم اومدم که شروین صدام زد و درحالی که دستم رو می کشوند تا بلند بشم ،گفت «:امشب یه مهمون ویژه دارم که
باید ببینیش ،دوست داره مالقاتت کنه»!.
ً
شونه ای باال انداختم و پاشدم ،باهاش به سمتشون رفتم .یه مرد حدودا چهل و پنج ساله با موهای جوگندمی و ریش قهوه ای،
چهارشونه و هیکل مند با لبخندی کریهه که همه دندون های زردش رو به نمایش می ذاشت بهمون زل زده بود .قدم به قدم
شروین بهشون نزدیک شدیم ،پشت همون میز ده نفره ی گرد ،نشسته بود ،به همراه دوتا مردبزرگ هیکل ورزشکاری گنده
منده که خب معلوم بود بادیگاردش هستن ،به همراه رستگار (همونی که شروین توی مهمونی قبل اون رو شریکش معرفی
جوون سی پنج_سی شش ساله که بالبخند مزخرفی به دست هامون زل زده بود ،یهو سرش رو بلندکرد و چشم
کرد)و یه آقای
ِ
هاش رو بهم دوخت ،جوری نگاهم کرد که از خودم بدم اومد !
هیکل شروین پنهون کردم که پوزخند مسخره کنج لب های َپت و پهنش نشوند !
یکم معذب شدم و نصف تنم رو پشت
ِ
شروین رو به اون آقای چهل و پنج ساله گفت «:شاهرخ خان ،ایشون درناجان هستن همون که قول دیدنش رو بهتون دادم»!.
چشمک مرموزانه ی شروین از چشمم دور نموند! حس ششم قوی که داشتم باعث شد همه چی عایدم بشه ولی بازم با خودم
رو راست نبود م و فکرم رو مشغول هرچیزی غیر ازاین مورد کردم ،یه چیز دیگه که توی ذهنم پرسه می زد ،شاهرخ خان بود .
قاچاق داداشم توی اتریش ،همون که هلیا می گفت مهراب فهمیده کیه و
اسمش رو یه جایی شنیده بودم ،سردسته ی باند
ِ
می خوان بگیرنش .پس واسه همینه که پروژه ی مهراب اومد سمت شروین ته همشون به شاهرخ ختم می شد ،هنوز نگرفته
بودنش و مهراب دنبال آتو بود .
شاهرخ خان با همون نگاه های گاه و بی گاهش بهم اشاره کرد که به سمتش برم .قدم از قدم برنداشتم ،شروین دستش رو
بین کتفم گذاشت و گفت «:درناجان برو».
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باتموم عشقی که بهش داشتم ،می خواستم خرخرش رو بجوئم! شاهرخ بلند خندید و گفت « :بانوی زیبای شب افتخار هم
نشینی با من رو نمی دن؟».
لبخند زوری نشوندم ،تموم افکارم راجب شروین برعکس شد .تموم ورق های مهراب رو شد ،همه ی حرف هاش درست بود و
من به تنها چیزی که فکر می کردم اینکه از این مهلکه نجات پیدا کنم و یه جوری با مهراب تماس بگیرم .
هی شروین ،تو خیلی
ولی دیر تصمیم گرفتم خیلی دیر .همش تقصیر دو دل ِ
بودن خودم و غلبه ی احساساتم به عقلم بود! ِ
بدی .با قدم های آروم خودم رو نزدیک شاهرخ رسوندم و صندلی روبه روش رو اشغال کردم .همشون تعجب کردن .البد ِانتظار
تنگ بغلش؟ !
داشتن عین دخترهای نچسب خودم رو بندازم ِ
یه تای ابروم رو باال دادم و دست هام رو توی هم َمچ کردم و زیرگلوم زدم ،بهشون زل زدم .شروین کنارم نشست و دستش رو
دورم انداخت .نگاهی بین شاهرخ ،رستگار و شروین ردوبدل شد و ِته نگاه ها ختم شد به من ،شاهرخ با تحسین شروین رو نگاه
کرد و چشم هاش رو بهم فشرد و گفت «:بابت سلیقه ی خوبت ازت ممنونم»!.
بعدبه اون مرد سی پنج ساله که هنوز اسمش رو نمی دونم ،عالمت داد و اون هم پاشد و روبه روم قرارگرفت .آروم زانو زد و
دستش رو به سمتم دراز کرد ،باسر به زیری گفت «:افتخار رقص به من می دین بانوی زیبا؟»
به شروین نگاه کردم با چشم هاش تائیدکرد ،حاشا به غیرتت! باورم نمی شد به این سادگی من رو در اختیار آدم هایی مثل این
ً
ها بزاره! ازش دلگیر و دل چرکین شدم .اصال مگه اختیار من دست اینه؟ بسه هرچی امشب سکوت کردم و خنگ بازی
درآوردم .اخم هام رو توی هم کشیدم تا خواستم چیزی بگم صدای شروین اومد «:پاشو عسلمَ ،دنی جون رو همراهی کن!»
ً
با عصبانیت دندون غروچه ای رفتم .اصال بعید می دونم فهمیده باشه! با حرص پاشدم ،پام رو محکم کوبیدم به زمین و بی
توجه به دنی ،به وسط سالن رفتم اون هم به دنبالم اومد .با فاصله از هم شـروع کردیم به رقصیدن هر دفعه که اون بهم نزدیک
می شد من فاصله رو حفظ می کردم و ازش قدمی دورتر می شدم .
باالخره اون رقص مسخره ی به اصطالح دونفرمون تموم شد .گرمم شده بود راهم رو سمت باغ کج کردم ،اصال حوصله چرت و
پرت های شروین و نگاه های مسخره ی دنی و لبخندهای زشت شاهرخ و رستگار رو نداشتم .
روی پله های حیاط نشستم و سرم رو بین دست هام گرفتم .از بس داخل سروصدا زیاد بود ،حس می کردم سرم در حال
منفجر شدنه .به یکی از خدمه های مرد که درحال ردشدن بود گفتم برام مسکن بیارن .
همون جا نشستم تا برام آرام بخش بیارن ،یهو در بازشد و یه مرد هیکلی که کنترلی روی راه رفتنش نداشت ،بیرون اومد.
ترسیدم پیش خودم گفتم البد توی تاریکی شب من رو ندیده ،این همینجوریش بااین حال خرابش چشم هاش
چهارتامیبینه،حاال توی این تاریکی بعیده منو دیده باشه !
با خوش خیالی اومدم خودم رو پشت پله ها پنهون کنم که از پشت مچم روچسبید و من رو چرخوند .محکم نگهم داشت،
نفسم حبس شده بود ،باخودم زمزمه کردم "خدایا خودم رو بهت سپردم" از بویی که می داد چهرم درهم شد .بلندخندید و
بالحن کشیده ای گفت« :اوه مای گاد!»
اشک توی چشم هام آماده ی ریختن بود ،سست شده بودم ولی به خودم اومدم .اون هرچقدر ورزشکاری باشه ولی االن
زور من بیشتره! .آره .به خودم قوت قلب دادم و ذهنم رو متمرکز کردم ،یه آن محکم زانوم رو که بین
حالش خش نیست و ِ
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پاهاش بود باال آوردم و زدم وسط پاش .تایه کوچولو عقب رفت باز رفتم تو شکیمش ،یکی محکم کوبیدم زیر شیکمش که از درد
به خودش پیچید و روی زمین ولوشد .
بدوبدو دویدم داخل سالن و از پله ها باال رفتم و چپیدم توی اتاقم در روهم شیش قفله کردم ،از ترس نفسم باال نمی اومد !
صدای زمزمه هایی رو شنیدم ولی واضح نبود ،حدس زدم از اتاق شروین باشه .سرم رو به دیوار چسبوندم ،از بس صدای دی
جی زیاد بود ،هیچی نمی شنیدم فقط همین رو شنیدم :
همین امشب کار رو تموم می کنیم ،برو اجناس رو توی انبار آماده کن ،من هم ...دیگه هیچی نشنیدم ،صدای دربلندشد و پشت بندش صدای شروین اومد :
عشقم! درناجونم اون جایی؟! در رو بازکن گلم کارت دارم .ازش می ترسیدم ،اما با حماقت محض در رو باز کردم .محکم نگهم داشت ،توی بغلش وول خوردم و خودم رو کنار کشیدم.
اومد داخل ،در رو بست و بعدهم قفل کرد! توی دستش مسکن بود ،به سمتم گرفت و گفت «:بیا عزیزم ،خدمتکار گفت
مسکن خواستی خودم برات اوردم ،چی شدی؟»
سرم درد می کنه .از سردی لحنم جا خورد و با ابروهای باالپریده گفت «:چرا این جوری حرف می زنی؟»
چجوری؟ .قرص رو از دستش کشیدم ،دوتا از جلدش بیرون کشیدم و قورتشون دادم که گفت«:لحنت سرده درنا ،کاری کردم که ناراحت
شدی؟».
پوزخند تلخی زدم و گفتم «:چه سوالیه؟ نه عزیزم راحت باش شما کاری نکردی»!.
کالفه "پوفی" کشید و فقط گفت« :درنا!»
چیه؟ آره ناراحتم .ازت دلخورم همین امروز بهم گفتی دوستم داری ،نگفتی؟گفتم ! ازت متعجبم؛ چه جور می تونی کسی رو که دوست داری راحت بندازی تو بغل یه مرد غریبه و بگی برو باهاش برقص؟ !چشم ها ش رو بهم فشرد ،سرم گیج می رفت ،نزدیک بود بیفتم از بازوش آویزون شدم تا جلوی افتادنم رو بگیرم .چشم هام تار
می دید تا خواستم صداش کنم از حال رفتم
***
آروم الی پلک هام رو باز کردم ،همه جا تاریک بود .نمی تونستم چیزی ببینم ،انگار با چیزی چشم هام رو بسته بودن؛ خواستم
دست بهش دست ولی دست هام هم گیربود ،آروم شروین رو صدا زدم ولی جوابی نشنیدم .از تکون های زیرم می شد فهمید
سوار ماشین هستم،باز هم چشم هام گرم شد و خوابم برد .دفعه ی بعد که بیدار شدم و شروین رو صدا زدم ،شنید و جوابم رو
داد :
-شروین! شروین کجایی؟ .
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با یه لحن سردی گفت «:اینجام ،چیه؟»
چرا چشم هام رو بستی؟ داریم کجا می ریم؟ً
چیزی نپرس ،بعدا می فهمی !عصبانی صدام رو باال بردم :
یعنی چی؟ داری چی میگی آخه؟هیس ،ساکت شو !با حرص دندون هام رو روی هم فشردم و چیزی نگفتم .با خودم فکر کردم اون شروینی که دیوونه وار می خواستمش کجا و این
شروینی که دلم می خواد خرخره ش رو بجوئم کجا؟! اون شروینی که دم از عاشقی برام زد کجا و این شروینی که سردی
لحنش تا مغز استخونت هم نفوذ میکنه کجا؟! خدایا مواظبم باش من که توی این دنیای بی رحم ،مرهمی جز خودت ندارم .
باالخره یه جا ،ساکن شدن یکی دست انداخت دور بازوم و به زور بلندم کرد و از ماشین بیرون کشوندم ،یکی آروم چشم بند رو
از دور چشم هام بازکرد .تازه اطرافم رو می دیدم .یه باغ همون حوالی شمال یا شایدم چالوس بود .یه سری ها داشتن کارتن
هایی رو توی تریلی های بزرگ می چیدن .یکی از کارتن ها از دست یه پسره ول شد و دستگاه پلوپز از داخلش روی زمین
افتاد .پس شروین هم تا حدودی راست می گفت! واردات و صادرات وسایل برقی ،ولی نکته ی انحرافیش این بود که مواد رو
طناب دور دستم هم بازکرد ،چشم هام رو بسته بودن که
داخل این وسایل جا می دادن .توی همین فکرها بودم که شروین
ِ
مسیر این باغ رو یاد نگیرم؟ !
یه تریلی از اون سمت خیابون به طرف باغ می اومد و پشت بندش سه تا َون مشکی با شیشه های دودی .شروین دستش رو
ً
دورساعد دستم حلقه کرد و کشوندم سمت یکی از َون ها و تقریبا شوتم کرد که پرت شدم روی صندلی روبه روی در !
تازه وقتی به خودم اومدم رستگار و دنی رو هم دیدم این جور که معلومه اون دو تا ون هم برای اسکورت این ها بود .یکی جلو و
یکی عقب و تریلی ها که مجموع هشت تا می شدن .همه جلوی َون ها حرکت کردن و راه افتادیم .گیج بودم من رو داشتن کجا
می بردن آخه؟ شاهرخ کجا بود؟ !
ُ
شروین همچین محکم ساعدم رو گرفته بود که انگار می خوام از پنجره بپرم بیرون .اون هم با وجود دو تا بادیگارد گندش! نمی
ً
تونستم ساکت بشینم .باید می فهمیدم چه نقشه ای دارن ،نکنه حرف های مهراب واقعی در بیاد؟ یعنی می خوان واقعا من رو
بفرستن عربستان؟ ترس توی دلم رخنه کرد ،با صدایی که می لرزید صداش زدم :
شروین کجا می ریم؟ من دارم می ترسم .برگشت و با همون نگاه سردش به چشم هام زل زد و گفت « :می ریم لب مرز ،جنس ها که از گمرک ردبشه ،خودمون هم برای
یه سفرکاری می ریم عربستان!»
عربستان؟ به صحت حرفای مهراب پی بردم مثل خر پشیمون بودم ولی حاال دیگه چیکار می تونستم بکنم؟ اشک توی چشم
هام جمع شده بود ،لب هام می لرزید ،بغضم هر لحظه اماده ی شکستن بود ،هه سفر کاری! شروین چقدر پستی .
بغضم رو قورت دادم و کلی با خودم کلنجار رفتم تا صدام نلرزه و بپرسم :
-چرا چشم هام رو بسته بودین؟ اص ال چرا من باید باهاتون بیام به سفرخارجه؟ اونم این جوری! چرا از قبل بهم نگفتی؟
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باصدایی که کنترل می کرد ولومش باال نره ،گفت «:بسه این قدر سوال نپرس!»
بعدهم پاشد و رفت روی صندلی کنار رستگار نشست .آه از نهادم بلندشد ،زندگیم رو تباه شده می دیدم دلم برای دلسا و ملینا
تنگ شده بود ،دلم می خواست برگردم و به حرف های مهراب گوش بسپارم ولی صد حیف .
خودم کردم که لعنت بر خودم باد .سرلج و لجبازی و غلبه ی قلبم به مغزم دارم همه ی زندگیم رو به باد می دم لعنت به تو درنا،
لعنت بهت شروین .
پشت تو بد و بدتر شنیدم ،باورنکردم و باورش عجیبه
که همش درست بود و درست می گفتن .
من ساده به همه می گفتم نجیبه
ِ

پست تر از اونی بودی که فکر می کردم و

دلت یه جای دیگه بود حس می کردم
به روت نزدم؛ نمی خواستم بری
نمی خواستم بشینی به من ِهی بدبگی
میگم برات مهم نیست چی سرم میاد؟
میگی بزار سیاه بشه روزگارت
گول چهره ی پاکت رو خوردم و
ِ
توهم درست همونی بودی که همه می گفتن
برای تو می مردم ،به روت قسم می خوردم
این قدر عوض شدی که یهو جا خوردم .
باالخره رسیدیم بندر .فکرکنم مواد رو با موفقیت از گمرک رد کردن .شروین چنان خوش خوشانش بود انگار دومادیشه! هه
حتما پول خوبی گیرش میاد .از ماشین پیاده شدیم توی لنگرگاه بودیم ،یه کشتی بزرگ که همه ی وسایل برقی حاوی مواد رو
داخلش گذاشتن و یکی خیلی کوچیک تر از اون برای خودمون .پا روی عرشه که گذاشتم انگار داشتم پله های مرگ رو یکی
آخر زنده بودنمه! دیگه به وطنم بر نمی گردم .
پس از دیگری باال می رفتم .نفسم بریده بود فکر می کردم لحظات ِ
دیگه نمی تونستم جلوی ریزش اشک هام رو بگیرم ،شروین زیر بازوم رو گرفت و کشوندتم داخل کشتی .نشستم واسه خودم،
دو دوتا ،چهارتا کردم که چجوری می تونم از دستشون فرارکنم؟ از زندگیم سیر نشده بودم ،از جونم سیر نشده بودم .هنوز
خواهان عفت وحیا بودم ،چجوری می تونستم برم اونجا و آدمای کثیفی مثل شاهرخ رو همراهی کنم؟امکان نداشت ...من
درنام ساده دم به تله نمی دم !
ساعت های طوالنی توی راه بودیم تا رسیدیم به عربستان .شاید یه شبانه روز شاید هم یکم بیشتر اما باالخره رسیدیم به
قصرشاهانه ی یکی از اعراب عربستان .ازکشتی که پیاده شدیم تا رسیدن به این مبدأ با یکی از ماشین های شیک همون
شیخه ،اونجورکه شنیدم باید باسم خان باشه؛ اومدیم .محو جمال و جبروت کاخ شاهنشاهی بودم که شروین باز خواست
زیربازوم رو بگیره و من رو بکشونه .بازوم رو عقب کشیدم ،ابرویی باال انداخت و گفت «:چته؟ دستت رو بده».
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دستم رو عقب کشیدم و قدم از قدم برنداشتم ،به دوتا هرکولش عالمت داد و اونا هم نامردی نکردن و زیر چهار چنگولم رو
گرفتن و کشون کشون بردنم سمت قصر باسم خان!
به گریه افتاده بودم .پرتم کردن توی یه اتاق که چند تا دختر داخلش بود .گیج و منگ به صورت خیس از اشکم زل زده بودن.
همشون خوشگل بودن آره دیگه همه ی خوشگل ها رو برای این فالن فالن شده ها سوا کرده بودن .
نگاهم رو دور تا دور اتاق چرخوندم ،مجموعشون به هفت نفر می رسید .یکی دراز کشیده بود ،سه تاشون دور هم مثلث تشکیل
داده بودن و پچ پچ می کردن ،دوتا دیگه یه گوشه توی گوش هم پچ پچ می کردن و صدای خندشون اتاق رو برداشته بود .انگار
از رو خوشی پا توی این راه گذاشته بودن ،هه خوش به حالشون !
و یکیشون که از همه خوشگل تر بود و قیافه ی معصوم تری داشت ،زانو به بغل یه کنجی نشسته بود و به من زل زده بود .وقتی
دید عین مادر مرده ها وسط اتاق وایستادم ،پاشد و سمتم اومد ،دستم رو گرفت و کشوند به همون سمت .آروم نشستیم ،دستم
رو توی دستش گرفت و گفت :
اشک هات رو پاک کن دخترخوب ،اینجا مجال گریه نیس ،اینوری که ببیننت فکرمی کنن مظلوم نمایی می کنی ،از گریهِ
هات لذت می برن و بیشتر اذیتت می کنن ،حاال بهم بگو چی شده که سر از اینجا در آوردی؟
به چشم های خوش رنگش زل زدم ،هم سن و سال خودم بود .کم و بیش قضیه رو بهش شرح دادم .اون هم برام از
سرگذشتش گفت .عشقش اغفالش کرده بود و به بهونه ی ماه عسل اون رو توی این َه َچل انداخت ،حال و روزش درست مثل
من بود ،نارو خورده بودیم از مردهای نامرد .
یه باند بودن سراسر ایران ،پسرهای خوشگل رو می فرستادن تا دخترهای خوشگل رو جذب کنن و بعدشم که واضحه! و من به
سادگی خودم لعنت می فرستادم که این قدر آسون گول َبرو روی شروین رو خوردم و یه بار محض رضای خدا به مهراب اعتماد
ِ
ِ
نکردم .
یه شبانه روز اونجا بودیم ،کلی با دختره که حاال فهمیده بودم اسمش نازگله درد و دل کردیم .تازه چشم هام داشت گرم می شد
َ
که یه غول تشن خودش رو انداخت توی اتاق و گفت « :بیایین بیرون باید برای شب حاضرشید».
به سمت نازگل برگشتم و پرسشگر نگاهش کردم و پرسیدم :
شب مگه چه خبره؟ جایی می برنمون؟همون جور که پا می شد ،گفت :
البد بازم باسم خان مهمونی ترتیب داده؛ مارو می برن سانتال مانتال می کنن برای شب ،تا بلکه چشم یکی از شیخ هایدیگه مارو بگیره و ...
صداش رنگ غم گرفت :
 ما رو برای خوش گذروندن می خوان ،البته تو روز اولته ،اگه خوشگلیت دل یکیشون رو لرزوند که هیچ اگه نه می برنت و بهتآموزش رقص می دن تا شاید با نمایش بدنت و لرزوندن خودت تونستی دلبری کنی براشون .
حالم داشت ازاین همه قباحت مردهای عرب بهم می خورد ،حالم از خودم بهم می خورد .هرگز حاضر نبودم خودم رو به حراج
بزارم گرچه من مثل بقیه نبودم و شرایطم فرق داشت ولی نجابتم برام مقدس بود و شروین این رو نمی دونست که من متأهلم .
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رو دست خورده بود ،اگه می فهمیدن من اونی که فکر می کردن نیستم ،نصف پولش می پرید البد! ولی خب من رو باش که
همش غصه می خوردم پسر مجرد رو عاشق خودم کردم و عذاب وجدان داشتم که سایه شوهر باالسرمه و گرفتار یه حسه کامال
دو طرفه شدم! به افکارم پوزخندی زدم چه دل ساده ای داشتم !
باالخره از زیردست آرایشگرشون بیرون اومدم به خودم تو آینه نیشخندی زدم ،آرایش خلیجی روی صورتم و چشم های سرمه
کشیده و درشتم ،مژه های بلند و ِفرشده برام جذابیتی نداشت .همه و همه مثل پتکی بدبختی و زندگی برباد رفته م رو می
کوبیدن توی سرم .به ته خط رسیده بودم ،مطمئن بودم امشب؛ شبه وداعمه،شب مرگمه!زیرلب فاتحه خودم رو می خوندم .
هممون به ترتیب وارد سالن شدیم ،چشمم به کنج سالن افتاد .نگاهم خشک شد ،اشک توی چشم هام جوشید .شروین در
حالی که با یه دختره صحبت می کرد ،اون رو به سمت مبل ها هدایت می کرد ،اون دختره عشوه می ریخت و شروین قهقهه
می زد .
دیدم داری از دور قدم می زنی
کنارت یکی هست که من نیستم
تو اون قدر محو نگاهشی و من
می ریزه دلم مات می ایستم
تا می پیچه دست هاش رو دور تنت
یه جور بدی گیج میره سرم
نگاهت می کنه با یه حال عجیبی
می خواد پاره شه این رگ گردنم
من عادت ندارم به این حال بد
چیکار کردی بامن که من این شدم
خجالت نکش خوب نگاهم کن ببین
که بعد از تو ،من پیر و غمگین شدم
دیگه تا ابد این حوالی من رو
نمی بینی راحت بگیر دستش رو
نیاد اون روزی که بیای پیشم و
بگی دل برید و ازم خسته شد
تو ،آیندت رو می بینی پیش اون
من آه می کشم واسه گذشتمون
نازگل دستم رو کشوند و از اونجا دورم کرد ،انگار با طرز نگاهم همه چی عایدش شد .تبریک می گم بهت شروین تو توی بازی
خر ابله رو بگو
دادن آدم هاخیلی ماهری! استاد هنرپیشگی! عشقم بود ،دلم چطور می تونست با دیدن این صحنه نلرزه؟ منه ِ
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هوشی من سوءاستفاده نکرد .چون هیچ میلی بهم نداشت ،چون فکر می کرد دختر
که می گفتم قابل اعتماده که از بی
ِ
هستم و می خواست دختر بمونم تا در ازای پاکیم پولش رو بگیره ،چون خودش اینجا یه معشوقه ی پرعشوه داشت،خدای
من ...
وارد یه سالن دیگه شدیم .این قدر از این سالن به اون سالن شدیم تا باالخره رسیدیم محضر باسم خان ،دار و دستش و بقیه
شیخ های عرب .
یه آهنگ عربی گذاشته شد و دخترها همه دورهم حلقه زدن ،گروهی رقصیدن اون قدر قشنگ با ناز و عشوه می رقصیدن که
من هم خوشم اومده بود چه برسه اون سگ های هار که آب از دهنشون آویزون بود .مردهای بی چشم و رو ،همشون دوبرابر
سن ما رو داشتن
ِ

نگاه یکیشون که به نسبت از اون ها جوون تر بود ،به سمت من که سمت راست سالن بودم؛ کشیده
وقتی رقصشون تموم شدِ ،
شد .با دست عالمت داد که برم جلو ،گیج بهش نگاه کردم که توی گوش خدمتکار هیکلیش یه چیزی گفت و اون هم سمتم
َ
اومد ،کت بسته کشوندم و بردنم پیش همون مرده! .با ترس و گیجی بهشون زل زدم که صدای نازگل رو کنار گوشم شنیدم :
اینجوری نگاهشون نکن ،نوبت توئه دیگه .چی داشت می گفت؟ نوبت چی؟ سرم رو به سمتش برگردوندم و آروم طوری که خودمون بشنویم گفتم «:چی میگی من که
تمرین نداشتم».
باصدای اون مرده که به عربی یه چیزی بلغور می کرد ،از ترس؛ سیخ سرجام وایسادم و بدون اینکه هیچ قدرتی برای حرکت به
پاهام بدم ،زل زدم توی چهره ی تک تکشون .همون مرده که بهم عالمت داد برم جلو ،اخم هاش کشیده شدن توی هم .
تموم تنم می لرزید .می خواستم اشهد خودم رو بخونم که نازگل آروم زد به پهلوم تا به خودم بیام ،باالخره یه کاری کنم .مرد
دستش رو باال برد و یه بشکن توی هوا زد که یه آهنگ عربی پخش شد.کم و بیش بلد بودم اما ...
آروم آروم شروع کردم ،نمی خواستم با ناز برقصم ،نمی خواستم قشنگ برقصم ،نباید چشمش من رو می گرفت .خدایا بهم
رحم کن .اشک توی چشم هام باعث می شد اطرافم رو تار ببینم ولی نگاه هاشون از چشمم پنهون نموند .

باالخره اون آهنگ کذایی تموم شد و از حرکت ایستادم .صدای دست و سوت مردهای عرب بلندشد ،صدای تحسینشون توی
سالن پیچید :
َ
ما أجمل(چه زیباست) .توی دلم لعنتشون کردم .من این رو نمی خواستم خدا .اون مردی که دستور رقصم رو داده بود ،از جاش پاشد و به سمتم اومد.
از ترس آب دهنم رو قورت دادم ،هرقدمی که اون نزدیک تر می شد من یک قدم به عقب برمی داشتم.توی یک حرکت مچم رو
چسبید و من رو به سمت خودش هول داد .سرم محکم خورد به سینه ی ستبرش !نفس کم آورده بودم ،می خواستم فرارکنم،
نباید این جور می شد .
تکون می خوردم ولی بی فایده بود ،یه کوچولو من رو از خودش فاصله داد و توی چشم هام نگاه کرد ولی همچنان محکم
َ
َ
َ
نگهم داشته بود ،مثل جوجه ای توی چنگال ببر می لرزیدم .نزدیک بود گریه بشم ،به عربی گفت «:انت َعزیزی فی قلبی و انا
ُ
َ
احبک.ال خوف (تو عزیزدلمی ،من دوستت دارم .نترس) »
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واضح نمی فهمیدم چی میگه برای همین بیشتر می ترسیدم ،بهم نزدیک تر شد و من یکم فاصله گرفتم ،بازم نزدیک تر اومد ،با
ِانزجار صورتم رو توی هم کشیدم .انگار فهمید ،یک لبخند کریهه زد و تموم دندون های ردیفش رو نشونم داد .
برگشت س مت خدمه ،یه چیزهایی به عربی بلغور کرد و همون جور که من رو توی بغلش نگه داشته بود ،کشوندتم سمت اتاقی،
زیرگوشم نجواهای عاشقونه و عربی می خوند .من نمی فهمیدم و مثل بید می لرزیدم و با خدای خودم راز و نیاز می کردم
«مراقبم باش خدا جون».
در رو باز کرد و آروم ُهلم داد توی اتاق ،قدم هام محکم به زمین چسبیدن .هی اون نزدیک شد ،هی من دور شدم تا رسـیدم به
تخت .اگه یه قدم دیگه می رفتم پخش می شدم روی تخت اما تو یک حرکت پام رو بلند کردم و محکم کوبیدم توی شیکمش !
وای درنا چیکار کردی؟ االن دستور قتلت رو میدن .به جهنم مرگ باعزت بهتر از زندگی با ذلته! .حداقل اون موقع شرافتم
زیرسوال نرفته و یک عمر باحسرت زندگی نمی کنم .اصال بزار من این مردیکه ی سه نقطه رو بکشم .
درحالی که پخش زمین شده بود ،زیر دلش رو با دست هاش می فشرد .ضربه زدن به این ناحیه ی حساس دردش مساوی با
صد وبیست بار زایمانه! این رو یه جایی خونده بودم و خوشبختانه حرکات کالس های رزمی که کاوه برام می زاشت یه جا به
دردم خورد .
هنوز از درد مثل مار دور خودش می پیچید که پام رو بردم باال ،یکی دیگه محکم زدم توی شیکمش (قسمت معده) صدای
حفاظ کنج دیوار؛ سریع به سمت پنجره دویدم تا کارکن هاش
دادش بلندشد .به دنبال راه فرار بودم ،با دیدن پنجره ی بی
ِ
ارتفاع پنجره از سطح زمین،
اسیرم نکنن! جوری هوار می کشید که زمین می لرزید ،این قدر عجله داشتم که بدون توجه به
ِ
سریع پام رو بلندکردم و پایین پریدم.
با زانو روی زمین فرود اومدم ،اون قدر محکم به زمین خوردم که یک الیه پوست روی پام خراشیده شد ،از درد همونجا توقف
کردم .دور تا دورم رو درخت های َسرو بلند و سر به فلک کشیده احاطه کرده بودن .نیم ساعتی از درد به خودم پیچیدم و
باالخره بلندشدم ،نمی دونستم کجا هستم و راه فرارش کجاست؟ همش می ترسیدم باز سر از خونه ی اول در بیارم !
باالخره اون قدر رفتم و رفتم تا به یه کلبه چوبی رسیدم .نمی دونم چقدر راه رفته بودم ،دو ساعت ،سه ساعت یا بیشتر .ولی اون
ً
حریر آستین لباسم رو پاره کردم
از
قسمتی
اومد.
می
خون
پام
از
کلی
که
مخصوصا
قدر رفته بودم که ضعف بهم غلبه کرده بود،
ِ
و دور زانوم بستم تا جلوی خون ریزی رو بگیره ولی چه فایده؟! راه می رفتم خوب نمی شد که هیچ بدترهم می شد .
دستم رو روی در کلبه فشار دادم و در با صدای قیژ بلندی بازشد .خودم رو توی کلبه پشت سرم ،پرت کردم .در محکم بهم
ً
خورد و بسته شد! با ترس برگشتم کسی نبود ،احتماال وزش باد در رو بسته بود .کلبه ی ترسناک و تاریکی بود .از ترس می
پناهگاه من بود .
لرزیدم ولی خب این تنها
ِ
سراسر دیوارها از تارعنکبوت پوشیده شده بودن ،خوف برداشتم ،انگار صدساله کسی اینجا نیومده! .برگشتم سمت در ،هر
چه زور زدم باز نشد که نشد .بخشکه این شانس .وا رفته؛ پشت در ،روی زمین نشستم و زانوهام رو به بغل گرفتم .باالخره چشم
هام به تاریکی عادت کرد .چون روز بود از البه الی چوب ها روزنه ی نوری رد می شد ،اون قدرها هم ظلمات نبود .
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صدبار به خریت خودم لعنت فرستادم تا باالخره یه فکری توی ذهنم درخشید .سریع دستم رو سمت لباس زیرم بردم .آره
من خر ازش استفاده نمی کردم ،فقط کافی بود روشنش کنم .ولی اونم
ردیابی که مهراب بهم داده بود همیشه همراهم بود و ِ
نبود! معلوم نبود که کجا انداخته بودمش .
دم غروب بود که یکم نور بود ولی حاال ...
شب شده بود ،تاحاال هم ِ
وضع من رو ببین ،با
ِ
ازترس هیوالهای خیالی ،مثل بید می لرزیدم و دست هام رو از سرما دور خودم محکم حلقه کردم .خدایا ِ
یه لباس شب توی این هوای سرد وسط یه جنگل متروکه! .کم کم صدای زوزه ی گرگ و روباه هایی که همین حوالی سکونت
داشتن بلندشد .دندون هام از سرما محکم بهم می خوردن .ضعفم بهم غلبه کرده بود ،از گرسنگی داشتم پس می افتادم .
حتی نمی تونستم بخوابم .از ترس چشم هام رو تاآخرین حدگشاد کرده بودم ،از درز در کلبه بیرون رو دید میزدم و گوش هام رو
تا آخرین حد تیز کرده بودم تا حتی صدای پشه هارو هم بشنوم! توی حال خودم بودم که در با صدای بدی بازشد و نور مهتاب
ِ
داخل کلبه رو روشن کرد ،به دنبالش سایه ی بلندی جلوی درقرار گرفت .
نکنه خرسه! .از ترس نفس نمی کشیدم تا مبادا صدای نفس هام رو بشنوه و من رو دولقمه ی چپم کنه .با فانوسی که توی
دست داشت همه جای کلبه رو نورانی کرد ،نمی دونم چجوری حضورم رو حس کرد که برگشت پشت در و نور فانوس رو صاف
توی چشم هام گرفت .حاال من جیغ ،اون داد و فریاد! پس آدمیزاد بود .
یکم از ترسم کم شد ،دیگه جیغ و داد نمی زدم ،با نفس نفس و چشم های گردشده به هم نگاه می کردیم هردومون موجودات
عجیبی دیده بودیم ،اون انگار اولین بار یه آدم می بینه و من از دیدن چهرش که مثل انسان های اولیه بود؛ چشم هام از حدقه
بیرون زد .موهای بلند و ژولیده ،انگار سالیانه که حموم نرفته و چهره ی سیاهی که به سختی توی اون تاریکی و روشنایی
نورفانوس دیده می شد و یه ریش بلند که تا روی سینش می رسید به اضافه ی هیکل بزرگ و چهارشونه .
چونم از ترس می لرزید ،هرلحظه آماده گریه کردن و جیغ زدن بودم .بوی لجن و تعفن می داد ،چینی به دماغم دادم و قدمی
عقب تر رفتم .با زبون مالیخولیایی به خودش یه چیزایی گفت که من فقط ابروهام باال پریدن .با یه حرکت مچم رو چسبید،
ُ
اومدم جیغ بزنم که سریع نشوندتم روی کنده ی کوچیکی که وسط کلبه بود و دستش رو ازم جداکرد .نفس راحتی کشیدم ،یه
َ
ُ
انبه از گونی که به پشتش آویزون کرده بود درآورد ،چپوند توی دستم و گفت« :کلوا (بخور)».
و بعد با دستش عالمت خوردن داد .چه صدای زمخت و ترسناکی داشت ،اون قدر گرسنم بود که توی اون لحظه به این چیزها
فکرنکنم .با تشکر نگاهش کردم و گاز بزرگی به انبه ی توی دستم زدم تا آخر خوردنم رو تماشا کرد البته با چشم های گشاد
ولی یه لبخند به نسبت مهربون !
ً
به ذهن آک بندم فشار آوردم تا به عربی ازش تشکر کنم ،باالخره گفتم« :شکرا جزیال(بسیارممنونم)».
خوشحال شد که زبونش رو می فهمم شروع کرد تندتنـد عربی حرف زدن و من هرلحظه چشم هام بیشتر گشاد می شدن! چی
داشت می گفت؟ دستم رو به حالت استپ باال آوردم و گفتم« :سیدی انا ایرانی،ال افهم عربی!(آقامن ایرانیم ،عربی نمی
فهمم)».
نمی دونم جملم رو درست بیان کردم یانه ،اما انگار یه چیزهایی متوجه شد که الل مونی گرفت ،با دستش یه گوشه ای رو بهم
نشون داد و باالخره گفت« :بروبخواب»!.
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با چشم های گردشده نگاهش کردم! فارسی بلدبود؟
فکرم رو به زبون آوردم :
شما ،شما فارسی بلدین؟بله من هم ایرانی ام ولی سال هاست اینجا زندگی کردن رو انتخاب کردم .لحظه به لحظه تعجبم بیشتر می شد ،دوست داشتم برام توضیح بده ولی چیزی نگفت .از کلبه بیرون رفت من هم رفتم همون
قسمتی که گفت .یه تخته ی چوبی بود ،روش دراز کشیدم و کم کم چشم هام گرم شد .
با تابش مستقیم نور خورشید به چشم هام ،آروم پلک هام رو از هم گشودم .دور تا دور کلبه رو از نظر گذروندم ،،کسی نبود .از
دم صبح معلوم بود که هنوز ساعت هفت هم نشده .آروم در کلبه رو به بیرون هول دادم ،خوشبختانه مثل دیشب
هوای خنک ِ
لج نکرد و بازشد ،چشمم رو به اطراف چرخوندم ،دیروز از ترس نتونسته بودم این همه زیبایی رو ببینم .درخت های زیبایی که
دور کلبه رو احاطه کرده بودن ائم از سرو و کاج ،توت و انبه؛ صدای بلبل ها و پرنده هایی که برای اولین بار بود صداشون رو می
شنیدم ،همه ی این زیبایی ها آدم رو به وجد می آوردن .با چشم های بسته غرق لذت بردن از این انعام خدا دادی بودم .
اینجا چه می کنی؟از ترس ،سریع چشم هام رو بازکردم ولی با دیدن همون مرد دیشبی که هنوز اسمش روهم نمی دونستم ،نفس راحتی کشیدم
و دستم رو از روی قلبم برداشتم؛ آروم گفتم«:سکته کردم».
چشم هام رو گردکردم و به موجود عجیبی که غرق خون روی کولش انداخته بود زل زدم ،قیافم توی هم کشیده شد ،با ناخن
بهش اشاره زدم و گفتم«:این دیگه چیه؟»
کبک شکار کردم بخوری !از بوی ُمرداری که می داد حالم داشت بهم می خورد.دستم رو جلوی دهنم گرفتم و درحالی که به عقب می رفتم،گفتم «:ازم
دورش کن حالم داره بهم می خوره».
متعجب نگاهم کرد ولی چیزی نگفت ،کبک رو پرت کرد اون طرف و گفت «:اگه کبابش کنم خوشمزه میشه .میخوری؟».
ً
َ
دست هام رو به عالمت "نه" تکون دادم یعنی عمرا بخورم .گفتم «:نه ممنون .من یه میوه از همین درخت ها می کنم و می
خورم ،دیگه باید برم».
سریع گونی رو به دوشش انداخت .اسلحه و چماقش رو انداخت توی گونی و گفت «:باهات میام!»
چاه این جنگل هاروهم بلدنبودم ،اگه صاف تو دل
چیزی نگفتم ،راستش خودم هم تنهایی می ترسیدم عالوه بر اینکه من راه و ِ
ِ
شیر در می اومدم چی؟
ُ
َ
پس سری واسه تائید تکون دادم اون هم مشک آبش رو از توی کلبه برداشت ،یه ُمشت توت از درخت واسم کند و باآب شست،
َ
به دستم داد تا من مشغول خوردن توت هابودم ،اون هم چندتا انبه ی بزرگ کند و توی گونی انداخت جهت رفع گرسنگی توی
مسیر .
باالخره راه افتادیم ،اولش سکوت بود ولی من دوست داشتم از زندگیش سر در بیارم .یه آدم با تموم نیازهایی که داره چجور
می تونه توی اینجور جایی زندگی کنه؟ درست مثل انسان های اولیه؟ !
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همونطورکه از جنگل های بلوط می گذشتیم و من مثل یه دختربچه پنج-شش ساله با ذوق و شوق به این طرف و اون طرف
می پریدم ،فندق و بلوط می کندم و می خوردم ،اون هم مثل یه پدرمهربون ،بالبخند نگاهم می کرد .گاهی گوشزد می کرد که
حواسم رو جمع کنم و سربه هوا نباشم .باالخره ازش پرسیدم :
می خوام برام از زندگیتون بگید .چجوری سر ازاینجا در آوردید و چطور موندگار شدین؟ .با لبخند تلخی به چهره ی کنجکاوم خیره شد و گفت «:زندگی من چیز جالبی واسه شنیدن نداره».
با لب و لوچه ی آویزون گفتم«:ولی من دوست دارم بدونم».

ً
بعد مثل هندی ها،دست هام رو بهم چسبوندم و باقیافه مظلومی گفتم «:لطفا».

خنده ای کرد و گفت«:معلومه که خیلی کنجکاوی».
چیزی نگفتم چون چشمم افتاد به یه درخت توت فرنگی و خواستم َ
بدوم سمتش که با صدای محکم و جدیش سرجام خشکم
زد :
مواظب باش !متعجب نگاهش کردم که برگشت به سمتم و گفت «:تو اون تله رو نمیبینی؟ برای حیوونا تله کار گذاشتن اما تو می خواستی
خودت رو زخمی کنی!»
شرمنده و ترسیده سرم رو پایین انداختم ،لبم رو توی دهنم کشیدم و گازگرفتم .درنای دیوونه دستی دستی خودت رو میندازی
توی دام .باز راه افتادیم ،این دفعه هم قدمش شدم کمتر ورجه وورجه می کردم و پا جا پای اون می زاشتم که نیوفتم تو چاله
چوله ای چیزی! دیگه می ترسیدم باهاش حرف بزنم ،بدجور دعوام کرده بود ولی باالخره خودش از سکوت کالفه شد و دهن
بازکرد :
عرب اهواز بودیم ،بابام شکارچی بود وقتی شش سالم بود همراهش به کوهستان ها و جنگل های اطراف شهر
اسمم عماده ِشکار آهو ،بزکوهی ،کبک و هرحیوون خوشمزهای .
می رفتم برای
ِ
به سمتم برگشت ،نگاهی به صورت درهم رفته ی من انداخت و گفت « :از شکار بدت میاد؟»
چینی به دماغم دادم و سرم رو به نشونهی تایید تکون دادم که لبخندی زد و ادامه داد :
 یکی از رفقای پدرم ساکن این شبه جزیره بود ،اون هم شکارچی بود که واسه شکار این اطراف اومده بود چون حیواناتبیشتری برای شکار داشت و از طرفی منطقهی ممنوعه نداشت .اینجا ساکن شد و ازپدرم هم دعوت کرد تا یک روز به اینجا
بیاد و باهم به شکار برن .من همراه پدر اومدم توی همون کلبه موندم اما هرگز پدرم از شکار برنگشت! شغال های اطراف او و
رفیقش رو تیکه تیکه کرده بودن و من برای همیشه اینجا زندگی کردم .هرگز! نه خواستم و نه تونستم به ایران برگردم .
مبهوت حرف هاش بودم که صدای شلیک گلوله ای باعث شد از ترس جیغ بلندی بکشم .عماد دستش رو محکم روی دهنم
فشار داد ،با اخم و چشم غره ساکتم کرد .نفسم داشت می برید که دستش رو از روی دهنم برداشت و دست دیگش رو به
عالمت سکوت روی دماغش گذاشت .سرم رو تکون دادم و خفه خون گرفتم ،پشت سرش پنهون شدم صدای شلیک گلوله
هرلحظه بیشتر و نزدیک تر می شد .از ترس چهار ستون بدنم می لرزید .
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تو یه آن؛ عماد تفنگش رو باال گرفت و شلیک کرد .نمی دونم به کی ،چون پشت بودم و سرم رو توی کمرش پنهون کرده بودم
ولی وقتی عماد پخش زمین شد با دهن باز ،گیج و منگ نگاهش کردم! تا نگاهم افتاد به یه لشکر مرد که کت و شواری و
اسلحه به دست جلوم جبهه گرفته بودن و همه سر تفنگشون رو به من بود.دور تا دورم رو احاطه کرده بودن ،یعنی از طرف
باسم خان بودن؟ یعنی ...
من بخت برگشته تیرخورد؟ لعنت بهت درنا .
یعنی عماد بیچاره بخاطر ِ
به عربی یه چیزایی می گفتن که چیزی عایدم نشد :

 هی سیدتی تعال ،تعال نذهب ،بسرعة (ای خانم بیا ،بیابریم زود)وقتی قدم از قدم برنداشتم یه گلوله به پام شلیک کردن که تازه حرف هاشون برام معنی شد .می خواستن به زور ببرنم ،کجا؟
قصر؟ وای خدایا ...
از درد پا محکم به زمین افتادم .سه تاشون دویدن سمتم و بلندم کردن تا ببرنم پیش رئیسشون ولی من فقط تا یه حدودی از
مسیر هوشیار بودم بعدش از فرط خون ریزی بی هوش شدم .
آروم الی چشم هام رو بازکردم ،صدای بلبل ها و آبشار توی سرم اکو می شد ،فکر می کردم رویا می بینم اما وقتی چشم هام رو
باز کردم ،از دیدن منظره ی اطرافم لبخند روی لبم اومد .یه برکه و سرسبزی اطرافش ،همیشه عاشقه طبیعت بودم .چشم هام
رو چرخوندم و نگاهم روی باسم خان افتاد ،روی توری ای که بین دو درخت بسته بودن خوابیده بود ،لبخندم روی لبم ماسید !
درخت
انگار متوجه شد که من بیدار شدم ،زیرچشمی با لبخند مزخرفش نگاهم کرد .خواستم پاشم اما انگار دست هام رو به
ِ
رخرش رو بجوئم.دیوانه ی بی عقل !
پشت سرم بسته بودند .از حرص می خواستم ِخ ِ
سرم رو به درخت پشت سرم تکیه دادم و چشم هام رو بستم ،حس می کردم آخرین ثانیه های عمرمه! خواستم از صدای پرنده
معرفت المروت ...
ها لذت ببرم ،سنگینی نگاهی که روم بود مانع می شد! کالفه چشم هام رو باز کردم ،شروین! ای بی
ِ
چونم می لرزید ولی جلوی ریزش اشک هام رو گرفتم .با پوزخند نگاهم کرد و برگشت سمت برکه ،تازه پی بردم نفهم تر از
شروین ،قلبمه! با اینکه این قدر ازش بدی دیده هنوز سنگش رو به سینه می زنه و با دیدنش این جوری می کوبه .ای که لعنت
بهت !
باز ثانیه هایی که گذشت همون زنه که اون روز از بغلش ُجم نمی خورد به سمتش اومد ،دست هاش رو در دست گرفت و باهم
قدم زنان ،از من دور شدند
راحت برو بزار بمیره
دلی که پای تونشسته
غرورشم واست شکسته
همه درها به روش بسته
توبیخ من رسیده بود ،اما کسی چیزی
تفریح لذت بخش باسم خان تموم شد ،به قصر برگشتیم .وقت
باالخره که عیش و نوش و
ِ
ِ
نمی گفت؛ وقتی برگشتم قصر ،انداختنم توی همین سلول هفت نفره و دیگه هم واسه بازخواست ،احضارم نکردن !خب یکی
به نفعه من بود که کسی کاری به کارم نداشت .
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نفرت تمام توی چشم هاش زل زدم و منتظر
سه-چهار روزی که گذشت ،شروین اومد جلوی در اتاقمون و من رو خواست .با ِ
بودم بگه که باهام چیکار داره! اون هم گفت « :امشب باسم خان یه مهمونی ترتیب داده اونجا می خواد تورو به عنوان سوگلی
جدیدش به همه معرفی کنه باید خوب حاضرشی .االن می ریم برای خریدت ،وقتی برگردیم باید کلی روی رقص و رفتارت
تمرین کنی .یه آرایشگرهم روی صورتت کار می کنه باید سـتاره ی شب بشی».
یاد حرفش توی مهمونی ایران افتادم "امشب تو از همه خوشگل تر بودی!" اولین مهمونی که باهاش رفتم و ای کاش پام می
شکست و نمی رفتم .شاید اگه باهم نمی رقصیدیم ،شاید اگه این قلب بی جنبه مجذوب رفتارها و نگاه های عاشقونه ی
دروغینش نمی شد ،کار به اینجا نمی کشید و هیچ کدوم از این اتفاقات نمی افتاد .می بینی همش تقصیر احساسات دخترونه
چاک یه آدم ،با حرف و هویت دروغی شدم !
س! مثل یه بت وایسادم و
عاشق سینه ِ
ِ
وقتی دید عین مجسمه نگاهش می کنم سری تکون داد و مچم رو چسبید ،توی یه حرکت سریع مچم رو بیرون کشیدم ،با
ِانزجار خودم رو کنار کشیدم و گفتم «:دست بهم نزن».
عاشق چیه تو شده؟ اون جور که تو اون شب کتکش زدی اگه من بودم
باپوزخند نگاهم کرد و گفت « :نمی فهمم باسم
ِ
سنگسارت می کردم دختر ،هه اون وقت باسم نزاشت کسی دست روت بلندکنه و امشب هم که می شی زنش!»
همون طور که نزدیکم می شد ،من هم عقب می رفتم .از لحنش نفرت می بارید .این قدر ازم متنفر بود؟ رنگ نگاهش سرد و
خالی از هرحسی بود .چطور حاال می تونی از چشم هاش حرف های دلش رو بخونی ولی اون وقت که باید می خوندی و
خنگ بی عقل فقط راه قلبت رو پیش گرفتی .
عاشقش نمی شدی عین یه ادم
ِ
اون قدر اومد جلو و من عقب رفتم که محکم خوردم توی دیوار پشت سرم .پوزخندش رو پررنگ کرد و دست هاش رو دورم
حصار کرد ،ادامه داد :
زیبایی چهرت و هیکل خوش فرمت شد ،حتما باسم هم این رو فهمیده .
اما نمیشه منکرِ

ترس این نزدیکی به نفس نفس افتاده بودم و صدای قلبم روی مخم بود! صورتم درهم بود .چرا حس و حال روزهای اول رو
از ِ
نداشتم؟ چرا این قدر تهی شدم؟
داد یه نفر ،سریع ازم فاصله گرفت .نگاهم از سر شونش به باسم افتاد که رو پله های پشت سرش وایساده بود ،با
با صدای ِ
صورت سرخ و ملتهب به شروین زل زده بود ،شروین مثل بدبخت ها نگاهش می کرد انگار که گناه کبیره کرده باشه .کسی
حق نداشت بهم دست بزنه؟! حاشیه امنی برام بود هه !
ّ
جلو اومد و یه کشیده ی محکم نثار شروین کرد و از پله ها باال رفت! ِپخ چه آدم چرت و مزخرفی! شروین دستم رو گرفت و از
سالن کشوندتم بیرون .با جیغ و داد گفتم «:ولم کن ،کجا میری؟»
احمق! خرید .دیگه چیزی نگفتم و ساکت موندم ،توی فکر نقشه کشیدن بودم باید حاالکه بیرونیم به یه نحوی با تلفن عمومی با مهراب
ارتباط برقرارکنم .شروین جوری زوم می کرد روم انگار که می تونه تموم افکارم رو بخونه .
باالخره جلوی یه مغازه که البته شروین داخل مغازه بود ،من قالش گذاشتم و ِد برو که رفتیم! دوی سرعتم عالی بود ،باالخره
هرچی نبودم؛ ورزشکار بودم !اون قدر دویدم و دویدم که حدود دو-سه خیابون از پاساژها و جایی که شروین بود ،دور شدم.
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همش از توی کوچه های فرعی و خلوت می رفتم که پیدام نکنه .چشمم به تلفن عمومی که افتاد؛ یادم افتاد اصال کارتش رو
ندارم .رفتم توی یه سوپرمارکت ،هیچی عربی حالیم نبود مثل بت به فروشنده نگاه کردم اونم هی می گفت «:اهال و سهال
بکم ،تفضل(خوش اومدید بفرما؟)»
نگاهم رو دور تا دور مغازه چرخوندم و دستم رو روی کارت تلفن گذاشتم ،اون رو بیرون آورد که گفتم « :کم سعر مبلغ
البطاقة؟(قیمت کارت چنده؟) »
ولی من هیچ پولی نداشتم چیکار می تونستم بکنم؟! قیمتش رو گفت اما من اون قدر توی فکربودم که نشنیدم .تموم
مظلومیتم رو ریختم توی چشم هام و گفتم « :سیدی انا ما نقود (آقا من هیچ پولی ندارم) »
مهربون نگاهم کرد ،سری تکون داد و گفت « :انا اهدی البطاقة الی انت(من بهت کارت هدیه میدم) »
با ذوق نگاهش کردم و کارت رو ازش گرفتم :
ً
شکرا جزیال (بسیار ممنونم)باالخره به سمت تلفن عمومی رفتم .باید سریع تر زنگ میزدم و خودم رو گم و گور می کردم .با سومین بوق جواب داد؛ قلبم
اومد توی حلقم وقتی که صدای بمش توی گوشم پیچید :
بفرمائید؟سرهنگ شهابی؟بله،شما؟با ترس و دلهره؛ تندتند حرف زدم :
من درنام ،مهراب خان تو رو خدا من رو از دست این ها ،نجات بدین .ما االن عربستانیم تو رو خدا یه کاری کنید .گریه می کردم و حرف می زدم ،سعی داشت آرومم کنه :
بسه درنا ،گریه نکن دقیق بگو کجایی؟ ببین بچه های ما االن همونجا هستن .فقط آدرس دقیق می خوایم ،تو آدرس اونجایی که هستی رو بهم بگو یا اگه ردیاب رو کار بندازی راحت پیدات می کنیم .ببینم تو آدرس قصر باسم خان رو بلدی که؟
نه ،مهراب من فرارکردم نمی دونم کجام اسم خیابون های اینجا رو بلد نیستم .ردیابم گم کردم تو رو خدا کمکم کن .با ز زدم زیرگریه ،نگاهم به تابلوی بزرگ چهار راه افتاد که یکم جلوتر بود به سمت این خیابون فلش زده بود "شارع الحسن-
فندق الحیاة" خیابان حسن هتل زندگی .
سریع گفتم « :یه تابلویی اینجاس فکر کنم اسم خیابونش حسنه طرف های هتل زندگی .من میرم تو همون هتله وایمیستم».
باشه عزیزم ،نگران چیزی نباش تا یه ساعت دیگه میان دنبالت خب؟ گریه نکنی .دلم لرزید ،چه قدر مهربون بود درست مثل وقت هایی که الی رو آروم می کرد ،یه پدرنمونه بود .عزیزم؟من عزیزش بودم؟ نمک
نشناس بودم! چه قدر هوام رو داشت و من به جای تشکر ،قدردانی و همکاری ،این جوری جوابش رو دادم .
برگشتم اما برگشتنم همانا و دیدن قیافه ی برزخی شروین هم همانا! نزدیک بود سکته کنم؛ تا خواستم فرارکنم محکم مچم رو
چسبید و گفت « :آخی کوچولوی شیطون؛ فکرکردی به راحتی می تونی قالم بزاری؟! هه پس درست فهمیدم تو دستت با اون
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مهراب نفهم؛ توی ی ه کاسه هست! تو باعث شدی کاوه داداشتم به زندان بیفته هان؟ می خواستی فریبم بدی؟ بهم نزدیک
ِ
شدی سر از کارم درآری که یه دستی بزنی؟ بد بازیگری بودی درنا».
یعنی همه ی حرف هامون رو فهمیده بود؟ کاوه؟! یعنی اون روهم می شناخت؟ ای داد! هه فریب نه که تو من رو بازی ندادی!
محکم پرتم کرد توی ماشین و قفل رو زد ،راه افتاد .
ُ
برگشتم سمتش ،با انزجار تف انداختم توی صورتش ،دستش رو برد باال خواست بزنه ولی محکم دستش رو کوفت روی فرمون
سوگلی باسمی و یه خراش روی صورتت بیفته کل زندگیم به فنا میره وگرنه چنان سیاه و کبودت
و گفت « :حیف! صد حیف که
ِ
خود باسم خفت کنه دختره ی نفهم!»
می کردم که نتونی سرپا بشی! کاری کنم ِ
دیگه ساکت نموندم :
خفه شو! اونی که فریب داد تو بودی ،توی لعنتی! من که وقتی عاشقت شدم دیگه با مهراب همکاری نکردم .اون روز جلویویال رو یادته؟ اون روز که به مهراب گفتم بخاطر توی عوضی دیگه باهاشون همکاری نمی کنم .درست فرداش اعتمادم رو از
بین بردی .
پوزخندی زد و دادزد :
 بسه الل شو! دروغگو ،پس این ردیاب چیه هان؟ اگه همکاری نمی کردی پس چرا اینجا آوردیش همرات؟ردیاب رو از جیب کتش بیرون کشید و تکونش داد ،آه پس دست این بود؟ لعنتی دیگه هیچی نداشتم بگم ،اگه می گفتم هم
اتاق باسم ،وسط اتاق ولم کرد و هولم داد به سمت جلو که با
باور نداشت .از ماشین پرتم کرد پائین و کشون کشون بردم سمت ِ
رفتار شروین متعجب و به شدت عصبانی شده بود؛ می خواست به سمتش حمله ور
زانو افتادم جلوی پای باسم ،اون که از این ِ
بشه که شروین گزاشت و رفت بیرون .راه رفته رو برگشت و باالسرم وایستاد ،دستش رو سمتم دراز کرد و به سختی با زبان
ُ َ
ُ َ
ک ایرانی».
فارسی گفت « :ب لند شو دخ ت َر ِ
ستون بدنم قراردادم و پاشدم .چشم هاش خیره موند بهم و آروم بهم نزدیک شد.
پوزخندی زدم و بی توجه به دستش ،دستم رو
ِ
هیچ زحمتی به پاهام ندادم ،اصال از جام تکون نخوردم ،داشتم با خودم فکر می کردم؛ شروین مزید بر اینکه این همه از خود
سوار ماشین کرد ،برد و آورد! نکته ی مهمش چیه؟ اینکه منم راحت آدرس
متشکر و مغروره ،پشیزی عقل نداره! من رو راحت ِ
رو یاد گرفتم! توی دلم پوزخندی به احمق بودنش زدم ،می تونست چشم ها و دست هام رو ببنده .
به دنبال راه چاره ای بودم که آدرس رو به مهراب بفرستم ولی خب چجوری؟ نمیشد .باز توی چنگالشون اسیر بودم .باسم
قدم بلند طی کرد و سریع من رو کشوند توی بغلش ،محکم نگهم داشت که نکنه مثال فرارکنم! اون قدر محکم
فاصلمون رو بایه ِ
گرفت که نتونم تکون بخورم و مثل اون دفعه با پا نزنمش! حالم داشت بهم می خورد ،بازم نجواهای عاشقونش شروع شد ،آه :
ً
تعجبنی جدا انت االفضل البنت ان انظری(خوشم میاد تو بهترین دختری هستی که دیدم) .دورم چرخید و دست زد :
-بارک الله فیک(آفرین به تو) .
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عصبانی بودم ،دلم می خواست الل بشه تا من تمرکز کنم .باید یه جوری ردیاب رو می دزدیدم! چشم هام رو روی هم فشردم؛
این دفعه از عقب نزدیک شد و بادست هاش محکم تر نگهم داشت ،داشتم نفس کم می آوردم .خدایا آرامشی ده که نزنم
دهنش رو سرویس کنم !
نمی تونستم دست دست کنم ،بشینم عشق و حال این روانی رو نگاه کنم! با حالت مرموز و چشم های ریزشده نگاهی به دست
ِ
هاش انداختم و با سیاست زنونه نقشم رو مرور کردم ،توی بغلش تکون خوردم و برگشتم سمتش ،قیافه مظومی به خودم گرفتم
و دستم رو روی پیراهن سفید بلندش گذاشتم .با انگشت هام روی سینش خطوط نامعلومی می کشیدم .
هروقت استرس داشتم همین می شد؛ انگشت هام به کار می افتادن! تموم مظلومیتم رو ریختم توی نگاهم و به چشم های
ذاقش زل زدم .با لذت نگاهم می کرد ،الهی چشم هات دربیاد از توی کاسه! به چشم هام نگاه کن نه به لبام! اه این قدر هی
دارم زور می زنم که مظلوم به نظر برسم .لب هام رو ورچیدم و گفتم « :باسم خان؟»
َ
مثال خوشحال بود چهارکلمه فارسی بلده خواست روکنه ،گفت« :بله ُدخ ت ِر زیبا؟»
میشه من برم برای شب حاضربشم؟ باید برای رقصم تمرین کنم !گیج نگاهم کرد ،معلوم بود هیچی نفهمیده هوف! کالفه نگاهش کردم و با دستم به بیرون اشاره زدم بعد به خودم و لباس هام
اشاره زدم یعنی برم اماده شم؟ !بازم گیج می زد ولی خب یه چیزهایی فهمید چون سری تکون داد ،آروم ولم کرد و گفت« :
تو،مال َ،من می،شی».
ِ
ُ
نفله مون کردی با این حرف زدنت .گمشو هیکل گندت رو بکش کنار بزار بادبیاد! سریع از اتاقش زدم بیرون و نفس راحتی
کشیدم .قدم اول نقشم گرفت !آروم از پله ها پائین اومدم .
ریش نداشتم! تا آرایشم تموم شد؛ پرید توی
بیخ ِ
تا شب که گریمور و طراح لباسشون ولم نکردن ،شب هم که باسم چسبید ِ
اتاق .حتی نزاشت خودم رو توی آیینه ببینم! دستم رو محکم توی دستش گرفت و کشوند به سمت سالن .اوه چه جمعیت
زیادی !
باهم نشستیم روی مبل سلطنتی در رأس مجلس .گروه گروه دخترای عجم و غیرعجم می اومدن وسط ،عربی و هیپ هاپ می
رقصیدن و نگاه باسم از من به سمتشون کشیده می شد و من رو به جای اون ها می ِچلوند !
نگا هم رو دور تا دور سالن چرخوندم؛ میزهای پر از شربت و خوراکی اطراف سالن چیده شده بود .نگاهم به نازگل افتاد که
معصومانه بهم زل زده بود و می رقصید .بهت قول می دم هممون رو از این مخمصه نجات بدم .باید یه جوری برم توی اتاق
شروین دنبال ردیاب بگردم .اگه ردیاب نبود با خودش کار داشتم !
بازوی باسم رو تکونی دادم و گفتم« :باید برم توالت».
نگفتم دستشویی چون نمی فهمید ولی خب توالت دیگه بین المللی بود! سری تکون داد و گفت « :نذهب (بریم!) »
دستم رو به عالمت نه تکون دادم و گفتم« :ال ،خودم میرم!»
خب ُهل شدم یادم رفت عربیش چی می شد! مشکوک نگاهم کرد و بی توجه بهم بلندشد و دستم رو به سمت  w.cکشوند .
خودت خواستی باسم خان! سالن دستشویی هیچ دیدی به سالن نداشت به طبع از سالن هم این ور معلوم نبود .جلوی در
دستشویی وایستاد که گفتم « :زود برمی گردم».
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لبخندی زد ،خواستم برم داخل دستشویی ولی تا درش رو بازکردم با یه چرخش آکروباتیک برگشتم و با حرکت "های کیک"
(یکی ازحرکات رزمی) رفتم توی مخش !
تا به زمین افتاد؛ سریع کشوندمش داخل دستشویی تا صدای داد و بیدادش به گوش بقیه نرسه .کمربند نقره ی لباسم رو در
زیر روشویی .دست هاش رو
آوردم که دست هاش رو ببندم ولی محکم دستم رو کشید که افتادم روش! سرم محکم خورد به ِ
دورگردنم حلقه کرد ،می خواست خفم کنه! دست هام رو روی دست هاش گزاشتم و با ناخن های بلندم دست هاش رو
فشاردادم .اون قدر که زخم شد ولی دست نکشید !دیگه نفسم داشت می برید ،قیافم روبه کبودی بود ،گلوم به ِخس خس
َ
افتاده بود ،اشک توی چشم هام جمع شده بود،دست هام ازدور دسـت هاش افتادن .هه به این سادگی تسلیم توی ابله نمی
شم .دستم رو مشت کردم و محکم زدم توی شیکمش! سه -چهار بار پیاپی (انگار کیسه بوکسه) باالخره از درد دست هاش رو از
گردنم جدا کرد .سریع پاشدم و با پا محکم کوبیدم به ساق پاش که روی زمین دراز بود .توی یه حرکت دست هاش رو با کمربند
نقره محکم بستم و کلی دستمال توالت چپوندم توی دهنش که صداش بیرون نره ،نزدیک بود خفه بشه .
نقشم ریسک داشت اگه این دفعه موفق نمی شدم؛ بی شک می کشتنم .کلی استرس داشتم ولی باید از این مخمصه رها می
شدم وگرنه امشب هم بستر این دیو دوسر می شدم !
سریع از دستشویی بیرون دویدم و در رو از بیرون بستم .خوب که قفل شد؛ دستگیره ی در رو با یه حرکت از جا کندم که اگه
کسی هم فهمید این توئه و خواست بیرون بیارتش یکم طول بکشه تا من کارم تموم شه !
ازپله ه ا بدوبدو به سمت اتاق شروین باال دویدم ،خداروشکر همه پائین بودن و کسی نمی فهمید .سریع در اتاق رو باز کردم،
اول سرم رو بردم داخل ،کسی توی اتاق نبود بعدهم خودم وارد شدم ،کل اتاق رو گشتم؛ روی میز توالت ،پاتختی ،میزعسلی،
حموم اتاقش بازشد و شروین اومد بیرون .این
زیرتخت ،کمد ،زیرمبل ،دراور نبود که نبود! خم شدم زیرفرش رو نگاه کنم که در
ِ
لعنتی داخل بود؟ !
پوزخندی زد و گفت « :دنبال چی می گردی؟»
ردیاب رو توی مشتش چرخوند و گفت« :این؟»
با حرص نگاهش کردم ،همین جور بهم زل زده بود و همه حرکاتم رو زیرنظر داشت ،پاشدم و لباسم رو تکوندم .آروم به سمتش
مضحک کنج لبش نگام کرد که توی یه حرکت پام رو بلندکردم ،چرخوندم محکم زدم پشت
رفتم ،با همون پوزخند
ِ
گردنش(قسمت بصل النخاع)بیهوش شد و به شیکم افتاد زمین !
ردیاب رو توی مشتم گرفتم و کلیدش رو فشردم ،بعدهم توی لباس زیرم پنهونش کردم .حاال باید یه جایی پنهون می شدم تا
مهراب و همکارهاش برسن .توی همین فکرها بودم که نگاهم به کمد دیواری سراسری که دیوار سمت راست رو به خودش
اختصاص داده بود؛ افتاد .بهترین جا بود ،اومدم برم سمتش قایم بشم که با صدای باسم سرجام میخ کوب شدم :
کجا دختر زیبا؟ !جون سالم به در نمی برم .با ترس و لرز برگشتم سمتش.
وای خدای من! نزدیک بود سکته بزنم ،مطمئن بودم این دفعه دیگه ِ
فاصلمون رو بایه قدم بلند طی کرد و روبه روم قرارگرفت .قدم هام به زمین چسبیده بودن .لعنت بهت درنا! قلبم از ترس افتاده
بود کف پام !
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ابرویی باال انداخت و گفت« :عاشق خشونتی».
فارسیش بهترشده بود! توی دلم پوزخندی زدم اما زبونم انگار به سقف دهنم چسبیده بود ،دهنم خشک شده بود .کف
دستش رو محکم به قفسه ی سینم کوبید که پرت شدم روی تخت .چونم می لرزید .یه کاری کن درنا! صداش رو می شنیدم
ولی نمی تونستم چیزی بگم یا کاری کنم :
 من هم خشونت دوست داشت .تا خواست صورتش رو بهم نزدیک کنه؛ تف کردم توی صورتش! کف دستش رو روی صورتش کشید و به عربی یه چیزهایی
زدن من خیمه زد روم و صورت کثیفش رو بهم نزدیک کرد .دست هام رو محکم به قفسه
بلغور کرد ،بی توجه به دست و پا ِ
سینش فشار دادم تا ازم دورشه ،نتیجه ای که نداد با بیشترین زوری که داشتم گازش گرفتم .شوری خونش رو توی دهنم حس
کردم ،حالت تهوع داشتم .سریع کشید کنار تموم خونابه ها رو تف کردم توی چهره ی سرخش !
به سمتم حمله ور شد .
یقه ی لباسم رو پاره کرد ،تا خواست دستش رو به سمت بدنم بیاره محکم دستش رو گازگرفتم که پرتم کرد کنار و دستش رو
عقب کشید .با یه دستش دست هام رو باالسرم برد؛ باعصبانیت بهم نگاه می کرد و باسختی به فارسی گفت تا بفهمم :
باهمین دست ها خفت می کنم ،فقط قبلش باید یه کاری رو به پایان رسوند !خودش رو روم انداخت ،نفسم برید .زدم زیرگریه! خدایا کمکم کن ،کمکم کن .
ردیاب رو از لباسم بیرون کشید و خاموشش کرد .دیگه همه چیز رو فهمیده بود؛ آتیشی شده بود .بهم حمله کرد ،اون قدر
اشک ریخته بودم که چشمه ی اشکم خشکیده بود .با حالت زار نگاهش می کردم ،اون قدر هق هق زدم تا ازحال رفتم .
با احساس خفگی چشم بازکردم ،دستی دورگردنم حلقه شده بود! خواستم بچرخم که دردی زیرشیکمم پیچید .همه چیز یادم
اومد ،آروم برگشتم؛ باسم خوابیده بود و دستش رو دورم انداخته بود .باحرص و عصبانیت دستش رو پس زدم و ازتخت اومدم
پائین .اشک هام راه خودشون رو پیداکردن .از صدای هق هقم پاشد؛ زیرچشمی نگاهم کرد و دهن بازکرد :
تو گریه کرد؟پوزخندی زد و ادامه داد :
لعنتی تو که دختر نبود !بعد با خودش یه چیزایی عربی زمزمه کرد ،حتما داشت واسه شروین خط و نشون می کشید که ازش کلی پول گرفته بود
و سرش رو بی کاله گزاشته بود! از روی تخت بلندشد و سمت من که کنج دیوار زانوی غم به بغل گرفته بودم اومد ،با همون
پوزخند گفت « :این اداها برای چی باشد؟ من را گول زد؟ اما اشکال نداشت به من خیلی حال داد!»
با ِانزجار روم رو برگردوندم .دیوانه ی روانی! درسته دختر نبودم ولی غرورم شکسته بود،شرفم رفته بود .آه کسی نمی فهمید چه
حالی داشتم .
بی توجه بهش به سمت حموم رفتم .دیگه چیزی برام مهم نبود ،اون ردیاب لعنتی رو خاموش کرده بود و دیگه کسی نمی
فهمید کجا دارم جون می دم! خودش گفته بود من رو می کشه پس بهتره که ...
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مهراب هم اگه می خواست پیدام کنه همون دیشب اومده بود ،برق تیغ چشمم رو زد .حوله رو دور خودم پیچیدم و تنم رو
پوشوندم .دستم سمت تیغ لغزید ،دو-سه بار به خودم نهیب زدم اما فایده نداشت کف وان درازکشیدم .
در حموم با یه حرکت باز شد باسم توی چهار چوب در قرار گرفت ،چشم هاش چهارتا شد دست هاش رو به عالمت نه باالبرد و
تندتند گفت« :نه نه نکن».
هه برام مهمه؟ نه! تیغ رو به رگم نزدیک کردم ،نمی دونم چه جوری خودش رو بهم رسوند .تیغ رو محکم از دستم کشید؛ کف
دستش خراش عمیقی برداشت و برید .خونش پاشید توی صورتم ولی تیغ به کف حموم افتاد .
محکم بغلم گرفت و بیرون آوردم .انداختم روی تخت ،این قدر تو ُبهت بودم که کاری نکردم .نمی خواست من رو بکشه؟ پس
چرا فداکاری می کرد؟! با حالت زاری بهش زل زدم .دستش رو محکم با اون یکی دستش گرفت و فشار می داد تا خونش بند
بیاد .یه تیکه از مالفه رو پاره کرد و دور دستش پیچید .باخشونت گفتم« :چه مرگته االغ؟ مگه نمی خواستی خفم کنی؟ بس
کن بزار خودم رو خالص کنم».
درست چیزی از حرف هام نمی فهمید ولی گفت «:من دوستت دارد دختر».
هه!پس می خواست تا ابد و یک روز توی کاخ شاهنشاهیش بمونم؟ دیوانه ی احمق !
ای روی پاتختی چشمم رو گرفت .سریع برداشتمش و کوبیدمش روی میز پاتختیش ،شیکست .تیکه ای
چراغ خواب شیشه ِ
ازش برداشتم با چشم های گرد نگاهم کرد ،خودم هم نفهمیدم چه قدر تند و سریع ولی وقتی فهمیدم که خون از شاهرگم به
کف پارکت اتاق می ریخت .
چشم هام تار می دید و سیاهی می رفت ،صدای گنگ باسم توی گوشم می پیچید و بعد سیاهی مطلق ...
می زنی زخم به قلبی که درگیر توئه
روخودتم نیاری که تقصیرتوئه
این که باشم تو دنیا توی تقدیر توئه
این جدایی واسه تو مثل اب خوردنه
واسه ی من شبیه تو دریا مردنه
قید دنیاش رو واست کی این جور می زنه؟
آروم الی پلک های سنگینم رو باز کردم ،دیوارهای سراسر سفید باعث می شد چشمم درد بگیره .صدای مهربونی گوشم رو
نوازش داد :
بیدارشدی خانوم خوابالو؟مهراب؟! نه نه امکان نداشت! چشم هام رو تاآخرین حدممکن بازکردم و برگشتم سمت صدا .آره خودش بود ،اشک پرده ی
چشم هام رو پوشوند و جلوی دیدم روگرفت ،دستش رو روی پوست صورتم حس کردم .مورموم شد ،تنم لرزید ،اشکم رو پاک
کرد و با صدای آرامش بخشی گفت« :گریه نکن دیگه ،من رو ببین دیگه تموم شد .نگران هیچی نباش می دونم بهت سخت
راحت راحت».
گذشت همش از کم کاری ما بود ولی حاال دیگه همه شون رو گرفتیم خیالت
ِ
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دستش رو رو دستم گذاشت ،آرامش رو به تموم رگ و پی بدنم تزریق کرد .چه قدر خوب بود ،چه قدر مهربون بود .همه ی این
قضایا تقصیر من بود؛ مقصرش من بودم که به هشدارهای مهراب گوش ندادم و عین دخترهای پونزده ساله لج کردم ،ولی
حاال اون می گفت همه چیز گردن خودشه؟
نمی دونم چجوری باید ازش تشکر کنم که همیشه پشتم بود ،حاال دیگه من نمی افتادم زندان ،چون خودم هم اغفال شده
بودم .چه قدر از شروین متنفر بودم و چه قدر از خدا ممنون ،که فرصت دوباره زندگی کردن بهم داده بود .اون هم زندگی کنار
آدم هایی که همه چیزم رو مدیونشون بودم و باید زنده می موندم تا جبران کنم .آدم هایی که بهم محبت و آرامش القا می
کردن ،آدم هایی که وقتی پشتت بهشون گرمه تازه می فهمی طعم امنیت چه شیرینه .آدم هایی از جنس مهراب و فداکاری
هاش ،آدم هایی از جنس دلسا ،ملینا و محبت های خواهرونشون ،از جنس فاطمه خانوم و گرمای آغوش مادرانش ،از جنس
اکبرآقا و دست های گرم پدرونش که روی سرم بکشه یا از جنس الی و خنده های بچه گونش که آرامش رو به آدم هدیه بده .
به چشم های مهربون مهراب نگاه کردم ،با دهن خشک شده به سختی گفتم « :اینجا ایرانه؟»
چشم هاش رو روی هم گذاشت و گفت « :آره راحت استراحت کن ،من تنهات می زارم».
سریع دستش رو گرفتم؛ متعجب به دست هامون نگاه کرد و لبخند محوی زد که گفتم « :میشه نری؟»
با خودم گفتم یه بار تنهام گذاشتی از هفت پشتم بسه! برگشت سرجاش نشست و زیرلب زمزمه کرد :
تو جون بخواه .فکر کرد نشنیدم؟ ولی خوب شنیدم و غرق این لذتی شیرین شدم .
با صدای شوخی و خنده های دلسا و ملینا پا شدم .با دیدن اون همه آدم تعجب کردم ،سمت راستم مهراب ،فاطمه خانوم و
اکبراقا ،سمت راستم دلسا ،هلیا ،ملینا و ِالی .
تا دیدن من بیدارشدم با خوشحالی نگاهم کردن و دلسا کمپوت آلبالو رو خالی کرد توی حلقم !
فرداش مرخص شدم ،به گفته ی مهراب؛ یک هفته ای بیمارستان بودم .دیگه وقتی که برگشتم خونه همه مثل پروانه دورم می
چرخیدن و الی هم برنگشت خونشون !مهراب می گفت این قدر این چند وقت گریه و بی تابی کرده که همه رو عصبانی کرده
بود ،خب دلش تنگ شده بود ،مثل من .دیگه اون قدر قربون صدقش رفتم تا یکم بهترشد ،خودم هم نمی خواستم بره و
نزاشتم بره خونشون .
امروزهم که از حموم اومدم بیرون ،هلیا زنگ زد و گفت دلش برامون تنگ شده و دعوتمون کرد به صرف ناهار خونشون .الی رو
آماده کردم و رفتیم سمت خونه ی هلیا .می دونستیم مهراب تا شب بر نمی گرده برای همین لباس راحتی پوشیدم؛ یه تاپ
ً
سفید یقه شل که تقریبا تا روی سینه باز بود و یه ساپـورت مشکی جذب ،موهام رو دم اسبی بستم و از اتاق اومدم بیرون .
واسه خودمون آهنگ گذاشتیم و کلی ِقر دادیم ،در همون حال واسه خودمون الزانیا و سمبوسه درست کردیم .خیلی بهمون
ً
خوش گذشت ،مخصوصا با شیرین زبونی های الی! ناهارمون رو که خوردیم کلی با ِالی بازی کردیم ،تام وجری تماشا کردیم و
ُ
خندیدیم ،با پاپ کرن و چیپس و پفک خودمون رو خفه کردیم !
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ساعت نزدیک های پنج عصر بود که خواستم برگردم خونه ،رفتم توی اتاقی که لباس هام رو عوض کرده بودم؛ موهام رو محکم
بستم ،اومدم م انتوم رو تنم کنم که در اتاق بازشد و قیافه ی متعجب مهراب توی چهارچوب درظاهرشد! هول شدم و مانتوم از
اتاق مهراب بود؟
دستم افتاد به روی تخت! این ِ
با شرمندگی سرم رو پائین انداختم ،مهراب اخم ریزی کرد و سرش رو برگردوند ،خواست عقب گردکنه که سریع نزدیکش شدم
اتاق شماست».
و گفتم« :ببخشید مهراب خان ،نمی دونستم ِ
اخم هاش رو بیشترکرد و سرش رو توی یقش فرو کرد ،دستش رو روی دستگیره فشرد و فقط گفت« :اشکال نداره».
بعدهم خودش رو پرت کرد بیرون !
متعجب از این رفتارش؛ به جای خالیش زل زدم .خب این اخمش چه معنی می داد؟ !چرا سرش رو کرد تو یقش؟ بچه سر به
زیر شده! خندم گرفت .با خنده برگشتم سمت مانتوم که نگاهم از توی آینه به خودم کشیده شد ،لبخند روی لبم خشکید .با
پشت دست محکم زدم به پیشونیم .خاک توی سرت درنا! با این وضع پوششت جلوش ظاهرشدی میگی چرا اخم کرد و سرش
تو یقشه؟ !
یقم رو نگاهی کردم تا ناکجام مشخص بود .لبم رو محکم گازگرفتم و با عصبانیت تندتند لباس هام رو پوشیدم و از اتاق بیرون
زدم .می خواستم سریع تر برم ،آبرو نموند برام وایی! لحظه ی آخر بوی عطرش رو که توی اتاق پیچیده بود ،استشمام کردم.
چشم هام روبستم و با لبخند محوی برگشتم که محکم رفتم توی شیکمش !
آروم و با حرص چشم هام رو بازکردم ،حاال هی می خوام جلوش آفتابی نشما !خدایا توهم ما رو ضایع کن .این پشت در
چسبیده بود؟! سریع ازش جدا شدم و بی هیچ حرفی ،سر به زیر از پله ها پائین دویدم .
روی تختم دراز کشیدم و داشتم به اتفاقات امروز فکر می کردم که دلسا طبق معمول بدون در زدن خودش رو پرت کرد توی
اتاق ،نشست روی تختم و گفت « :برنامت برای فردا چیه؟»
می خوام برم مالقات حشمت .چطور؟خواستم باهات صحبت کنم یه سفر به شمال بریم .برای بهبود حالت خوبه .چونم رو خاروندم و گفتم « :فکر خوبیه ،باشه برای پس فردا ،خب چه خبر؟»
هیچی؛ کاوه رو تا دو ماه آینده اعدام می کنن! کامی هم تازه به هوش اومده هنوز حکمش نیومده .بغض به گلوم چنبره زد .
با مهراب در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بود که سر دستشون شاهرخ بود ،همون شاهرخی که با شروین هم همکاری
داشت و اون رو هم بازداشت کردن ،حکمش اعدام بود تا هفته آینده هم اعدام می شد پس بعید نبود که شروین ،کاوه رو
بشناسه .همون طور که خودش اون روز بهم گفت یه همکاری دورا دوری داشتن !
پس کامی هم به هوش اومده بود .
باز دلسا پرید وسط افکارم :
-دیگه می تونی طالقت رو غیابی بگیری
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خ ب فرقی نمی کنه اگه اعدامش کنن شوهرم میشه متوفی ،چه فرقی می کنه برام؟ مهم اینه که سایش باال سرم نیست .چهمطلقه بشم چه بیوه !
***
ً
مالقات حشمت .اصال انگار نه انگار مالقات یه ساعت معین داره ها! خب
صبح فرداش وقتی بیدار شدم اول از همه رفتم برای
ِ
چیکار کنم؟ عصر کار دارم! با مهراب صحبت می کنم یه جوری بزاره برم حشمت رو ببینم !
دم مهراب هم گرم خوب ضایعمون کرد !
هیچی دیگه ِ
با دوتقه به در اتاقش آروم وارد شدم ،سرش رو از توی پرونده های جلو روش برداشت .با اخم گفت « :سروان رضایی گفتم
کسی»...
با دیدن من حرفش رو خورد و متعجب بهم نگاه کرد ،یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت « :از این طرفا؟ مشکلی پیش
اومده؟ اینجا چیکار می کنی؟»
با لبخند جلو رفتم و گفتم « :اومدم مالقات حشمت».
پیچ و تابی به ابروهاش داد و گفت« :وقت مالقات که االن نیست ،اصال حشمت کیه؟!»
حشمت هم سلولیم بود .یعنی نمی شه که بزارید من ببینمش؟اخم ریزی بین خطوط پشونیش نشوند و گفت« :نه! ساعت مالقات االن نیست ،عصر بیا !»
جاخوردم! چرا اینجوری برخورد می کرد؟ تموم شد محبت هاش؟ چه ُپر توقعی درنا !
با لحن مظلومی گفتم « :آخه عصر کار دارم»
خب؟آدم التماس کردن نبودم ،با لحنی سردتر از خودش گفتم« :ساعت مالقات
می خواست باز درخواستم رو بگم؟ بیخیال شدمِ .
چنده؟»
حس کردم لبخند محوی کنج لبش نشست(نمی دونم چرا؟!) و گفت« :ساعت چهار»
بدون هیچ حرف دیگه ای از اتاقش بیرون زدم .عجب آدمی بودها !
باز عصر برای دیدن حشمت برگشتم .توی سالن که مهراب رو دیدم حس کردم با نگاهش داره مسخرم می کنه و می گه بابا تو
کارت کجا بود؟
نگاه خیرش ،رفتم سمت سالن مالقات .با دیدن حشمت حالم تازه بعد از این همه وقت؛ جا اومد .نزدیک یک
منم بی توجه به ِ
ازقبل عید تا حاال که آخر فروردینه! اشک توی چشم هامون جمع شده بود ،این دفعه دیگه
ماه می شد که ندیده بودمش،
ِ
عزمم راسخ بود؛ می خواستم هر جور که شده رضایت فک و فامیل "خان" رو کسب کنم تا بزارن حشمت بیاد بیرون .دوست
داشتم بیشتر ببینمش خب هر روزهم که نمی شد بیام زندان .
دیگه باید می گشتم دنبال کار ،خب سرم هم شلوغ می شد .دلسا و ملینا که کار پیدا کرده بودن و نمی خواستن بزارن من برم
ِ
دنبال کار .ولی من از همین امروز دنبال می گردم .با سیاست از زیر زبون حشمت بیرون کشیدم که کجا زندگی می کردن.
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اسم یکی از روستاهای شمال رو گفت که خانواده ی خودش و خان اونجا بودن ولی خب خان یه باغ هم توی تهران داشت که
با حشمت داخلش زندگی می کردن و وقتی که خان مرد دیگه حشمت توی تهران زندانی شد .
روستاه می رفتیم .
چه خوب بود ،ما هم که با دلسا و ملینا داشتیم می رفتیم شمال ،یه سری هم به این
ِ
بعد از زندان با هلیا تلفنی صحبت کردم .درهمین مورد ،یه جورایی خواستم وکیل حشمت باشه و باهامون بیاد شمال .دیگه
می خواستیم چهار-پنج نفری؛ مجردی بریم َددر .من و دلسا ،هلیا و ملینا و الی ...
وقتی که برگشتم خونه ،الی هم اونجا بود .باهم وسایل رو حاضرکردیم و صبح اال الطلوع راه افتادیم به سمت شمال .من و دلسا
جلو اون سه تاهم عقب .البته من راننـده بودم چون می خواستم برم سمت روستایی که حشمت گفته بود و آدرسش رو از توی
جی پی اس در آورده بودم .
ً
کل مسیر از تهران تا شمال با شوخی و خنده ی بچه ها اصال نفهمیدیم که چه جور گذشت ،مثل دفعات قبل که واسه کارهای
شروین می اومدم تنها و کسل کنده نبود ،عالی بود به تمام معنا! باالخره بعد از کلی گشت و گذار ،رسیدیم به حوالی
روستاشون که یهو ماشین جوش آورد .
کار زدم و با هلیا پیاده شدیم ،کاپوت رو باال زدم تا باطریش خنک شه .یه نیسان نزدیکمون نگه داشت و رانندش ازماشین پیاده
شد ،یه مرد خوش برخورد به نظر می رسید؛ اومد ستمون ،نزدیک ماشین وایستاد و گفت« :خانوم ها کمکی از دستم
برمیاد؟»
هلیا سریع تر از همه گفت« :نه آقا ممنون مزاحمتون نمی شیم».
خانم جان چه زحمتی این جور که معلومه مسافر هستین؟»
مرد لبخندمهربونی زد و با لهجه ی قشنگش گفتِ « :
من بالبخند سری تکون دادم و گفتم« :بله»
نگاهی به ماشین انداخت و گفتِ « :چش شده این زبون بسته؟ تو داغ دل افتاب جوش اورده؟»
من وهلیا همراه گفتیم« :بله»
خانم جان ،بفرما
بخارماشین دیگه تموم شده بود و خنک شده بود ،مرد بطری آب بزرگی داخلش ریخت و گفت« :اینم ازاین ِ
من می رم؛ شما پشت سرم بیایید ،ناهار میهمان ما باشید».
لبخند ملیحی روی لب نشوندم و گفتم« :نه ممنون زحمتتون دادیم ،شرمنده تون هم شدیم ولی دیگه مزاحمتون نمی شیم».
اخمی کرد و گفت « :این حرف رو نزن خانم جان ،میهمان حبیب خداست مزاحم چیه؟ دعوتم رو ردکنین ناراحت میشم ها»
هلیا خوشحال لبخندی زد و پذیرفت :
پس مزاحمتون می شیم .مرد ،مهربون خندید و گفت« :مراحمید بفرما ،یاعلی»
سوار ماشینش شد و راه افتاد؛ منم استارت زدم و به دنبالش وارد همون روستای حشمت اینا شدیم .برگشتم سمت هلیا :
عه عه دختر ،پررو پررو پذیرفتی؟-خب حاال! چیکار می کردیم؟ جا نداشتیم بمونیم .
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ً
دلساهم به طرفداری ازش گفت « :اتفاقا خوب کاری کرد! اگه به تو باشه که ظهرگرما فقط می خوای برونی یه ناهار هم نمی
دی بخوریم».
با چشم های گرد برگشتم سمتش :
تو فقط حرص شیکمت رو بزن !ً
باالخره جلوی در آهنی سبز رنگی وایساد و پیاده شدیم ،تا پام رو از در گذاشتم داخل؛ یه دختر کوچولوی خیلی ناناز ،تقریبا
هم سن وسال ِالی پرید جلومون و با شیرین زبونی به داخل دعوتمون کرد
سالم خوش اومدید .با صدای زنی؛ نگاهمون رو از دخترکوچولو به سمت صدا برگردوندیم ،یه خانوم خوشگل و خوش برخورد که بالبخند نگاهمون
می کرد ،رو به دختر کوچولوش گفت « :شادی مامان؛ بزار مهمون هامون بیان داخل».
و بعد با خوش رویی؛ ما رو به داخل هدایت کرد .درهمون حال شوهرش به شادی کوچولو می گفت « :ببین برات دوست
آوردم ،برین بازی کنین».
شادی هم لبخندی زد و اومد کنار الی وایساد .بالبخند درحالی که روی مبل های وسط سالن می نشستیم به الی گفتم:
«عزیزم برو با شادی جون بازی کن».
الی هم خوشحال رفت تا با هم بازی جدیدش بازی کنن .نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم ،خونه ی قشنگ و باصفایی
داشتن؛ یه حیاط بزرگ که سمت چپش رو فقط به باغچهی بزرگشون اختصاص داده بودن ،داخل باغچه هم عالوه برکلی گل
های رنگارنگ؛ بادمجون ،هندونه ،گوجه و سـبزیجات مختلف کاشته بودن ،سمت راست حیاط هم زیر درخت انگورشون یه
تخته فلزی واسه نشستن بود و رو به روی درب سالن هم درب حیاط بود .
بنای اصلی ساختمون قدیمی بود و یه شیرونی قشنگ روی سقفش داشت ،داخل خونه هم یه قسمت به صورت سنتی چیده
ُ
گرد کوچولو روی هم گذاشته بودن و به دیوار تکیه داده بودن ،کنارشون هم یه گنجه
شده بود؛ پشتی و تشکچه و بالش های ِ
قشنگ وسط هم یه کرسی چهار نفره ی کوچولو ،روی یه فرش ابریشم دست بافت .و این طرف سالن که ما نشسته بودیم یه
سرویس مبل دور تا دورهم به صورت دایره ای وسط سالن ،یه ساعت بزرگ بغل دیوار و یه تلویزیون دیوارکوب .
با صدای زن دست از آنالیز خونه برداشتم
بفرمائید .سینی شربت رو روبه روم گرفته بود ،یه شربت پرتقال برداشتم و گفتم« :خیلی ممنون .می گم خونه ی قشنگی داریدها».
لبخندی زد و گفت «:چشم هاتون قشنگ می بینه».
روی مبل روبه رومون نشست و بعد ازپذیرایی دیگه گفتیم چی شده که مزاحمشون شدیم و یکم هم صحبت های زنانه که
تمومی نداره و من فهمیدم که اسمش سحره ،اسم شوهرشم چون هی صداش می زد که هندونه بیاره از باغچه؛ فهمیدم
کمک صاحب خونه .خوبه حاال من
داووده .موقع پختن ناهار؛ دلساو هلیا وملینا که خسته بودن ،رفتن کپیدن! من رفتم
ِ
رانندگی کردم ها ،اینا خسته شدن !
داشتم بادمجون ها رو سرخ می کردم ،می خواستیم خورشت بادمجون درست کنیم .صداش رو می شنیدم :
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شادی بچم چه قدر خوشحال شدش که یه هم بازی پیدا کرده ها .لبخندی زدم و گفتم« :چندسالشه؟»
تازه وارد شش سال شده .الی منه! الی هم دوماه دیگه میره توی شش سال .
عهِ
همسن ِ

سری تکون داد که گفتم« :خب ،چرا براش یه خواهر یا برادر کوچولو نمیارید که سرگرم شه؟»
لبخند تلخی زد و چیزی نگفت ،متعجب نگاهش کردم که باالخره گفت« :به تازگی فهمیدم سرطان سینه دارم خانم جان ،نمی
خوام حامله بشم .نمی تونم بچه شیر بدم که .باید برم عمل کنم و سینم رو بردارم ولی»...
حس می کردم که می خواد بگه پولش رو ندارن ولی خب حرفش رو خورد ،من هم روم نشد چیزی بگم که خودش رو زد به اون
راه و با لبخند تلخی گفت« :الی جان دختره خودته؟»
لبخند رنگ و رو رفته ای زدم و زیرگاز رو خاموش کردم درحالی که بادمجون ها رو از توی ماهی تابه بر می داشتم گفتم« :نه
قضیش مفصله سحرجان».
انگار فهمید نمی خوام در این مورد چیزی بگم ،خودش هم زیاد بهم گیر نداد .نخواستم ناراحت بشه و فکرکنه که نمی خوام
باهاش حرف بزنم برای همین بحث جدیدی رو باز کردم
سحر ،تو از کی اینجا زندگی می کنی؟از وقتی به دنیا اومدم خانم جان ،پدر و مادرم هم همین جا متولد شدن .چه طور؟خان روستاتون کیه؟
االندرحال حاضر؛ ِ
ِ
خان بزرگ»
مشکوک نگاهم کرد و گفت « :احمدخان ،پسر چاوش ِ

پیچ و تابی به ابروهام دادم و گفتم « :داریوش خان رو می شناختی؟»

گیج به دهنم زل زد ،گفت« :خانم جان قضیه چیه؟» »
پیش داریوش
نخواستم بیشتر از این گیجش کنم؛ لبخندی زدم و گفتم « :من واسه قضیه ی قتل بیست-بیست وپنج سال ِ
خان اینجاهستم ،اومدم ازخانوادش رضایت بگیرم تا قاتلش آزاد بشه!»
منظورت حشمته درناجان؟ اون هنوز زندست؟ مگه پرونده ی قانونیش بعد از این همه سال بسته نمی شه؟ یعنی هنوزرسیدگی میشه؟
آره؛ حکمش حبس ابده نه ابد و یک روز ،پس فقط اگه بتونم ازشون رضایت بگیرم حله ،اون دیگه این همه سال توی اونسلول مجازات شده ،من واسه همین اینجام .تو می تونی کمکم کنی؟
البته خانوم جان ،ولی من چیز زیادی از داریوش خان نمی دونم همش دو-سه ساله بودم که به قتل رسید .مادرم گفت زنشحشمت اون رو کشته به خاطر بچشون که داریوش غیرعمد اون رو کشته بود ،درگیر شدن و گلدون خورده توی سر داریوش
خان !
-درسته؛ این ها رو می دونم سحر ،فقط تو از بچه هاش یا زن های دیگش چیزی می دونی؟
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ً
بله خانوم جان ،فقط از یه زن دیگش دو تا دخترداره که ِده باال زندگی می کنن .یه زنش که سرطان داشت مرد اصال بچه همنداشت  ،اون یکی زنش مادر این دوتا دختر هم پارسال فوت شد .راستش خانم جان من دلم روشنه که بهتون رضایت می دن
چرا که دخترا هم دل خوشی از داریوش خان ندارن به هرحال اون هارو از بچگی ول کرده بود به امان خدا و رفته بود تهران با
حشمت خانم .ولی شما باید رضایت اصلی رو از چاوش خان بگیرید به گفته اهالی ایشون رضایت ندادن تا حشمت رو آزاد
کنن
چاوش دیگه کیه؟ برادر داریوش خان که بعد از ایشون خان محل شد ،االن هم که بیماره و زمین گیر؛ پسرش احمد؛ خان محل شده !لبخندی زدم و گفتم « :ممنونم سحرجان ،کمک خوبی بود .خب عمارت چاوش خان کجاست؟»
عصر باهم می ریم خانم جان .آروم گونش رو بوسیدم و گفتم« :قربونت مرسی».
اتفاق هم ،نوش جان کردیم و یکم استراحت کردیم؛ ساعت حوالی پنج با پای پیاده راهی
باالخره بعد از اینکه ناهار رو به
ِ
عمارت چاوش شدیم ،چون نزدیک بود و ازطرفی توی جاده های کوچیک و پرپیچ و خم روستا ماشین نمی رفت .دیگه پیاده
رفتیم و کلی هم صفا بردیم از محیط دل پذیر و سرسبزش .اینم بگم که فقط من ،هلیا و سحر رفتیم ،ملینا و دلسا بچه ها رو
گرم همون حوالی که خوش بگذرونن .
بردن چشمه های آب ِ
با ذوق به سحر گفتم « :وای سحر؛ خوش به حالت چه جای قشنگ و با صفایی زندگی می کنی آدم لذت می بره از این همه
شگفتی»
خندید و گفت « :اون قدر دعوتت کنم و به زور بکشونمت اینجا تا سیرشی!»
آدم دلش می خواد غرق شه توی این همه زیبایی ،سیر نمی شم مطمئن باش .با هم خندیدیم .سحر با ناخن به سمتی اشاره زد و گفت« :اینم عمارتش»
یکم استرس داشتم اما از بس این چند وقت دلهره رو تحمل کرده بودم دیگه مقاوم شده بودم .با هم وارد شدیم؛ خدمه همه
لباس های محلی تنشون بود با دامن های رنگارنگ .با حسرت به لباس هاشون نگاه کردم ،سحر از طرز نگاهم فهمید که دلم
می خواد یه دست از لباس هاشون داشته باشم برای همین گفت « :من خودم از این لباس ها می دوزم خانم جان ،اشکالی
نداره که بهتون یه دست هدیه بدم؟»
با ذوق بغلش کردم و گفتم « :وای سحر خیلی گلی تو ،چه قدر مهربونی».
لبخند محجوبی زد و با خجالت گفت « :نظر لطفته فدات شم».
با استرس قدم اول از پله ها رو باال رفتیم ،یکی از خدمه ها جلوی رومون قرار گرفت
بفرمائید ،باکی کار دارین؟هلیا زودتر از من به خودش مسلط شد و گفت« :با چاوش خان»
شما کی باشین؟این دفعه من گفتم « :از تهران اومدیم ،کار واجبی داریم»

118

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

یه لحظه اجازه بدید .رفت داخل یه اتاقی و بعد ازحدود پنج دقیقه بیرون اومد ،با دست به داخل اتاق اشاره زد
بفرمائید؛ آقا منتظرنمن و هلیا با هم واردشدیم ،سحرگفت می ره و مزاحممون نمی شه .هرکار کردیم آخرش هم نیومد داخل .
وارد اتاق شدیم روی یه ویلچر پشت به ما رو به پنجره نشسته بود .آروم گفتم« :سالم چاوش خان»
سرد سرد ،انگار فهمیده بود که برای چی
ویلچر رو چرخوند و برگشت سمت ما؛ نگاهش تهی از هرحسی بود با چهره ای ِ
استرس اینکه رضایت نده !
اینجام! شاید آشنای دیگه ای غیر از حشمت از تهران نداشتن .بانگاهش بیشتر استرس گرفتم.
ِ
قدمی جلوتر رفتم که گفت « :دختر حشمتی؟»

جا خوردم! من؟ دختر حشمت؟ خنده دار بود! با کمک عصاش از روی ویلچر پا شد و آروم آروم سمتمون اومد .قلبم محکم می
کوبید سرم رو به دو طرف تکون دادم و گفتم « :نه دخترش نیستم ولی از طرف ایشون اومدم».
دیگه توی یه قدمیم بود که با یه حرکت دستش رو باال برد و محکم فرود آورد توی صورتم !
ماتم برد .صورتم کج شد به یه ور! این چه حرکتی بود؟ به چه حقی به خودش اجازه داد که دست روی من بلند کنه؟ من رو
زد؟! پیرنفهم! صداش رو می شنیدم
معلوم نبود اون روانی ،موقعی که واسه خاطر پسر از دست رفتش با داداشم دعوا داشت ،با کدوم خری بوده که حاال ...عصبانی داد زدم :
 ساکت شو پیرمرد روانی ،فکرکردی کی هستی که به خودت اجازه می دی با هرکی هرجور دلت خواست حرف بزنی هان؟جوش آورده بودم ،آمپر چسبونده بودم .هیچی جلو دارم نبود .هلیا آروم بازوم رو تکون می دادو می گفت« :بس کن درنا».
کن ماجرا نبودم
ولی من ول ِ

 خوب گوش هات رو بازکن پیرمرد؛ نه من دختر حشمتم نه حشمت روانی ،القاب خودت رو به دیگران نچسبون .شیرفهمشدی؟
یکی دیگه محکم تر از قبلی کوبوند توی دهنم تا خفه شم! گوشه ی لبم پاره شد ،با حرص و عصبانیت درحالی که نفس نفس
می زدیم؛ از چشم هامون آتیش می بارید .هلیا پرید جلوم تا دعوامون نشه! صداش در اومد :
 این رو هم زدم واسه خاطر تربیتی که بهت یاد ندادن با بزرگترت این جوری حرف نزنی !حرصم در اومده بود؛ اون قدر ناخن های بلندم رو محکم به کف دستم فشار دادم که دستم زخم شده بود ،یکم آتیش خشمش
که خوابید؛ با همون لحن سرد بهم توپید :
حاال اینجا چی می خوای؟این همه داد و هوار راه انداختم ،حاال بگم اومدم با زبون خوش ازت رضایت بگیرم؟! باید توقع داشته باشم رضایت بده؟ !
به خودم اومدم و آروم تر از قبل گفتم « :اومدم رضایت بگیرم که بعد از بیست و پنج سال آزادشه!»
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عصاش رو محکم به زمین کوبید و به سمت ویلچرش رفت ،نگاهم رو باالخره باال آوردم که با همون خشکی گفت « :حاال که
رضایتت رو نگرفتی برو بیرون دیگه هم این طرف ها نبینمت وگرنه عاقبت خوبی در انتظارت نیست»
هه من رو تهدید می کرد؟ هلیا وارد کار شد :
آقای چاوش خان اون خانوم دیگه تقاص پس داده حاال ...کالفه پرید وسط حرف هلیا :
 ُببر صدات رو دخترجون! بس کنید و از اتاق من برید بیرون !هلیا سری به نشونه ی تاسف تکون داد و سریع راهش رو کج کرد ،از اتاق زد بیرون .با عصبانیت بهش زل زدم و گفتم « :به این
سادگی ولت نمی کنم چاوش خان! اون قدر می آم و می رم تا رضایت بدی!»
 کافیه فقط یک بار دیگه این طرف ها مثل علف هرز سبزشی تا بدم آدم هام سیاه و کبودت کنن .حاالهم راهت رو بکش وبرو .
پوزخندی زدم و با حالت لج درآری گفتم « :بای بای پیری جون! دست از سرت بر نمی دارم تا وقتی که به حول قوه ی الهی
بمیری!»
خوب که حرصش در اومد ،دادزد :
گمشو بیرون .اون وقت از اتاقش خودم رو بیرون انداختم و با هلیاو سحر برگشتیم خونه شون !
آخرشب وقتی همه خواب بودن بیرون زدم ،خوابم نمی برد خواستم یکم قدم بزنم و هوا بخورم؛ رفتم لب دریا .نسیم خنکی می
وزید ،آروم پام رو گذاشتم داخل آب سردیش تا مغز استخونم نفوذ کرد .لبخندی زدم و جلوتر رفتم ،اون قدر رفتم تا آب به
زیرشیکمم رسید .
نبود کامی و محبت های بی سر و ته مهراب! صدای داد من رو به خودم آورد؛ توی اون
توی فکر بودم ،توی فکر نامردی شروینِ ،
تاریکی هر چی چشم چرخوندم کسی رو ندیدم .انگار داشت اسمم رو صدا می زد و صدا هرلحظه نزدیک تر می شد .
چه جوری تونسته بود من رو توی اون تاریکی ببینه و من نمی دیدمش؟ با تابش مستقیم نور چراغ قوه ،توی چشم هام سریع
پلک هام رو بستم و بعد آروم بازکردم .توی تاریکی و روشنایی نور چراغ قوه می تونستم چهره ی نگران مهراب رو ببینم .این
اینجا چی می خواست؟ حاال چرا نگرانه؟ !
از همین بابت گیج نگاهش می کردم که نفس نفس می زد! انگار مسیر زیادی رو دویده! نفسش که جا اومد گفت « :دختر
دیوونه ای؟ می خوای خودت رو به کشتن بدی؟ کجا داری می ری با این سرعت؟! نگاه کن آب تا کجات باال اومده! غرق می
شی ،بیا برگردیم».
نگاهی به خودم انداختم؛ آب تا زیر سینم باال اومده بود ،یهو ترسیدم که نکنه غرق بشم؛ بازوی مهراب رو که جلوی صورتم
گرفته بود ،محکم گرفتم .نفهمیدم اون لحظه از کجا رسید ولی خب ممنونش بودم .تا اومدم حرکت کنم زیر پام لیز خورد،
داشتم دست و پا می زدم چون بازوی مهراب توی دستم بود ،اون هم کشیده شد به سمتم و دوتایی محکم افتادیم توی آب !
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هجوم آب شور ،توی دهن و دماغم داشت خفم می کرد ،نمی تونستم نفس بکشم و کلی آب قورت دادم .نفسم داشت می برید
که دست محکمی دورم حلقه شد و توی یه ح رکت سریع باال کشوندتم .شالم کنده شده بود ،تموم تنم خیس از آب شده بود.
توی اون سرما می لرزیدم ،مهراب روی دو تا دستش بلندم کرد و باالخره از آب بیرون اومدیم .بماند که چه قدر سرفه زدم تا
هرچی آب خورده بودم بیرون بزنه .
حالت تهوع داشتم ،موهای خیسم رو از روی صورتم کنار زد؛ آروم چشم هام رو بازکردم ،هنوزهم توی بغلش بودم اون هم
خیس از آب بود و تره ای از موهای خیسش به پیشونیش چسبیده بود .نمی دونم چه قدر محو تماشاش بودم که باالخره
صداش رو شنیدم :
درنا؟ درنا خوبی؟ لعنتی حرف بزن چرا این جوری نگاه می کنی؟ یه چیزی بگو مردم از نگرانی !باز سرفه زدم ،کلی آب از دهنم بیرون ریخت ،تازه نفس هام منظم شد؛ انگار داشتم رویا می دیدم .مهراب نفس عمیقی کشید
و چهار زانو نشست ،سرم رو روی پاهاش گذاشت و باز گفت« :بهتری؟ »
گلوم هنوز خس خس می کرد ،به سختی گفتم« :آره خوبم»
باز به سرفه افتادم ،مهراب دستی به صورتم کشید و موهام رو پس زد .بعدهم با یه قیافه دل خوری نگاهم کرد و گفت « :چرا
مواظب خودت نیستی آخه؟»
بعدهم آروم خندید و گفت « :نزدیک بود هر دومون رو به کشتن بدی».
برای اولین بار بود که این خندش رو می دیدم ،واسه من می خندید؟! نمی دونم حاال من چرا این جوری شده بودم؟ حتما
واسه خاطر محبت هاش بود ،یکم تحت تاثیر قرار گرفتم .نمی دونم یه حسی بود که دوست داشتم همیشه هوام رو داشته باشه
و بهم محبت کنه! کمبود محبت داشتم آره عقده ای شده بودم! عقده ی این نگاه های مهربون و نگران ،این صدای قشـنگ
که اسمم رو صدا بزنه .این قدر ضایع نگاهش می کردم که طاقت نیاورد و گفت « :بسه دیگه».
گیج گفتم« :چی بسه؟»
این جوری نگاهم نکن .چه رک بود! نمی گه خجالت می کشم به روم بیاره؟! خودم رو زدم به اون راه و گفتم « :تو اینجا چیکار می کنی؟»
دلم برای الی تنگ شـده بود ،خواستم ببینمش اومدم .دیگه دیروقت شد روم نشد بیام اونجا مزاحمشون بشم اومدم دریا قدمبزنم که»
آروم خندید و چیزی نگفت ،دیگه حالم بهتر شده بود ،می خواستم سرم رو از روی پاهاش بلندکنم ولی یه چیزی مانعم می
شد .سرآخر کلی با خودم کلنجار رفتم و نشستم متعجب نگاهم کرد و گفت« :چرانشستی؟»
حالم بهتره .چیزی نگفت و زل زد به دریا ولی من همچنان به نیم رخش زل زدم ،ماشالله از رو نمیرم که .باز خودش کالفه شد و برگشت
سمتم .نگاهم رو غافل گیر کرد و گفت :
گفتم این جوری نگاهم نکن دخترخوب !نفس عمیقی کشیدم و گفتم « :خب توی فکر بودم ،اصالبه تو نگاه نمی کردم که».
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االن توی دلش می گه آره جون خودت !
یکم که موندیم باهم برگشتیم سمت خونه ی آقا داوود .همراهیم کرد ولی داخل خونه نیومد و گفت ترجیح می ده امشب رو
توی ماشین بخوابه چون خانواده ی آقا داوود در جریان نبودن .
آروم و پاورچین اومدم داخل خونه تا کسی بیدارنشه .یکی-دو ساعتی که از این پهلو به اون پهلو شدم و خوابم نگرفت؛ صاف
سرجام نشستم .فکرم مشغول شروین بود ،با عصبانیت سمت کیفم رفتم هنوز عکس هامون رو داشتم ،نمی تونستم از فکرش
ِ
در بیام .
با خشونت عکس هارو از کیفم کشیدم بیرون ،با دیدنش حس نفرتم دو برابر شد .عکس ها رو توی دستم مچاله کردم .بغض به
گلوم چنبره زد؛ بغضی که از غرور شکستم نشأت می گرفت .سرم صدای سوت قطار می داد ،چشم هام تار می دید ،شعله های
آتیش شومینه بهم چشمک می زدن .توی یه تصمیم آنی با عصبانیت عکس ها رو توی مشتم فشردم و پرت کردم توی آتیش.
ِ
تموم لحظه های با شروین بودن از جلوی چشم هام گذشت و هم پای عکس ها خاکستر و دود شد ،از ذهنم پاک شد .
دو -سه روزی موندیم و من هر روز یه سر تا عمارت چاوش می رفتم .نترس و کله شق تر از این حرف ها بودم ،تهدیدهاش رو از
این گوش می شنیدم و از اون گوش در می کردم !
باید راضیش می کردم؛ ازش بابت رفتار بی ادبانه ی اون روز عذرخواهی کردم تا باالخره نرم شد و سرآخر روز سوم رضایت رو
ازش گرفتم .هلیا هم یه سری کاغذ بهش داد تا امضاکنه ،فکرکنم رضایت نامه بود! آخه زمین گیربود و نمی تونست تا تهران
بیاد .هیچی دیگه پای برگه رو مهر و امضا زد و ماهم فردا راهی تهران می شدیم .
با صدای مهراب به سمتش برگشتم :
داری چیکار می کنی؟بهش زل زدم این چند روز خیلی با هم صمیمی شدیم ،البته اگه روزی سه-چهار بار به هم تیکه نمی پروندیم که روزمون شب
نمی شد ولی خب همونش هم خنده روی لب هامون می آورد .مثل بچه ها شده بودیم .با چشم های شیطون بهم زل زده بود،
می دونستم یه نقشه ی پلیدی توی ذهنش هست !
ابرویی باال انداختم و گفتم :نمی بینی دارم توی دریا قدم می زنم؟
باخنده گفت :مگه توی دریا جای قدم زدنه خانوم؟ توی دریا شنا می کنن که شما هم بلد نیستی ،مثل اون دفعه غرق می
شی .
عجب آدم پررویی! یعنی باور نمی کنید اگه بگم این دو-سه روز بیشتر از سی بار قضیه ی اون شب رو کوفت توی سرم !
نگاه به خشم نشسته ی من رو روی خودش دید ،شونه ای باال انداخت و خندید که پررو پررو گفتم :کی گفته من شنا بلد
وقتی ِ
نیستم؟ اون دفعه یهو لیز خوردم ،زیر پام خالی شد !
بله دیوار حاشا بلنده درناخانم! یه نگاه "خرخودتی" بهم انداخت و با یه چشمک بامزه گفت :خب ثابت کن !
چشم هام گردشد و یه ابروم پرید باال ،باخنده نگاهم کرد که گفتم :اینجا؟
-پس کجا؟
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چیزی نگفتم ،ولی لجبازتر از این حرف ها بودم؛ شالم رو درآوردم یعنی با مانتو و شلوار باید شنا می کردم؟ مضحک بود!
ً
ِاکراهم رو که دید ،بالبخند گفت :اینجا نه ،بعدا باید ثابت کنی !
از خدا خواسته شالم رو سر کردم و راه رفته رو به طرف ساحل برگشتم .همقدمم شد که پرسیدم :
بچه ها کجان؟اگه منظورت الی و شادی هستش که اونجا بازی می کنن .به سمتی که با دست اشاره می زد نگاه کردم .الی و شادی داشتن ماسه بازی می کردن .صدای مهراب اومد :
و اگه منظورت بقیه هست که دور آتیش نشستن ،بریم پیششون؟دم غروب بود و هوا رو به خنکی و تاریکی .پای این آتیش؛ سیب زمینی دودی می
سری تکون دادم و باهم رفتیم کنار بچه ها؛ ِ
چسبید! به پیشنهاد من ،داوود خان رفت و چند تا سیب زمینی آورد تا دورهم بزنیم به رگ .ولی وقتی برگشت با یه پسر ناآشنا
اومد .پسره رو به همه سالم و علیک کرد و روبه روی من نشست .سیب زمینی ها رو از دست آقا داوود گرفتم که سحر گفت:
بچه ها ،ایشون سامی داداشم ،سامی بچه ها .
بعد رو به ما کرد و شروع به معرفی کرد ،انگشتش رو به سمت مهراب گرفت که سمت راستم نشسته بود و گفت :مهراب خان پدر
درناخانوم گل و گالب ،بعدیش هلیا جون خواهر مهراب خان ،کناریشون هم دلسا
ِالی جان ،ایشون هم که کنارشون هستن
ِ
گلستان درناجان و بغلیش هم ملیناخانوم خواهر شوهرسابق درناجان .
فیق گرمابه و
خانوم ر ِ
ِ
سامی متعجب؛ نگاهی بهم انداخت و گفت :یعنی شما ازدواج کردید؟

یه تای ابروم باال پرید .در حالی که سیب زمینی رو با چوب توی خاکسترها ،تکون می دادم؛ گفتم :بله .
ً
اون قدر لحنم سرد بود که دیگه چیزی نپرسه! من هم اصال نگاهش نکردم و خودم رو با سیب زمینی سرگرم کردم! زیاد ازش
خوشم نمی اومد و حس خوبی نسبت بهش نداشتم ،پسره ی پررو زل زده بهم میگه مگه ازدواج کردید؟ حاال انگار خبط بزرگی
مرتکب شدم! اصال بگو به تو چه مربوط؟
وای درنا حاال مگه چی گفت بنده خدا رو ترور شخصیتی می کنی .
ً
تقریبا سکوت بینمون بود ،دیگه همه جا تاریک شده بود ولی هنوز الی و شادی نیومده بودن .حواسم بهشون بود ،هرچند
لحظه می پاییدمشون! ولی وقتی نگاهم رو باال آوردم و جای قبلی ندیدمشون بانگرانی از جام پریدم .مهراب و هلیا هم همراه
من ،پاشدن و مهراب سریع گفت :چیزی شده؟
مهراب بچه ها ،بچه ها نیستن .سحر با این حرفم محکم گونش رو چنگ زد و گفت :خاک به سرم .
نگاهش رو به پشت سرش چرخوند ،جایی که قبلش بچه ها بودن و االن نبودن !
داوود خان هم به تبع با نگرانی از جاش پاشد و دوید سمت دریا ،من و مهراب هم طرف مقابلش می دویدیم و من داد می زدم :
-الی ،الی جونم ،کجایی؟ کجایی قربونت برم؟ الی تورو خدا بیا قربونت برم کجا رفتی؟
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همه جا رو گشته بودیم ،این قدر جیغ زده بودم که گلوم درد گرفته بود ،توی چشم هام اشک جمع شده بود .سینه به سینه ی
مهربون پدرونش موج می زد .انگار اون هم دلش می خواست زار
مهراب وایسادم؛ به نفس نفس افتاده بودم .نگرانی توی نگاه
ِ
بزنه! با بغض و چونه ای که می لرزید ،گفتم :مهراب تورو خدا پیداش کن ،من بدون الی می میرم .نکنه گم بشن .
مهراب خواست چیزی بگه که صدای جیغ خوشحال الی رو از پشت سرم شنیدم :
بابایی ،خاله درنا .سریع برگشتم ،نه ّتوهم نزده بودم! اشک هام راه خودشون رو پیداکردن ولی این دفعه از شوق .روی زانو نشستم و دست هام رو
از دوطرف باز کردم ،الی به سمتم دوید و توی بغلم پرید .محکم به خودم فشردمش ،موهاش رو نوازش کردم و گفتم :کجا
بودی عزیزدلم؟ کلی نگرانت شدم .
نفس راحتی کشیدم و یکم از خودم دورش کردم که با بغض گفت:من فکرکردم شمارو گم کردم ،با شادی بدوبدو بازی کردیم
یهو ازتون خیلی دور شدیم دیگه ندیدمتون .
اروم گونش رو بوسیدم و الی از بغلم بیرون اومد و به بغل مهراب رفت ،مهراب بلندش کرد و کلی سر به سرش گذاشت تا
عشق بینشون لذت می بردم؛ پرسیدم :
ناراحتیش رو از دلش درآره ،درحالی که داشتم از این همه
ِ
الی جونم ،شادی هم باهات اومد؟آره خاله ،رفت پیش باباش .باالخره برگشتیم پیش بقیه و دور همون آتیشی که هنوز خاموش نشده بود ،نشستیم .البته فکرکنم دیگه چیزی از اون سیب
زمینی ها نمونده باشه همشون تبدیل به ذغال و خاکستر شدن! سحر،شادی رو توی بغلش نشونده بود و قربون صدقش می
داداش منم قبال
رفت .یکم که گذشت یه دفعه سحر رو به من ولی خب بلند طوری که جمع بشنوه گفت :درناجان ،سامی
ِ
مزدوج شده و طالق گرفته ،حقیقتش من ازش خواستم امشب بیاد اینجا و تو رو ببینه خب من ازت خوشم اومد قبل از این که
ً
با مهراب خان برگردید صحبتمون درمورد تو و سامی بود ،من می خوام همینجا رسما تو رو واسه ی داداشم خواستگاری کنم .
سکوتی حاکم شد ،عجب داداش وقت نشناسی داشت! بچه ها گم شده بودن ما به دنبال بچه ها بودیم اون وقت این نشسته
بود پیش آبجیش از ازدواج حرف می زد؟ !از سحر این توقع رو نداشتم ،نمی خواستم فی الفور بگم نه و دلش بشکنه ،اون
خوب من بود .توی این سه روز؛ کلی باهم صمیمی شده بودیم که از گذشتم بهش تا حدودی گفته بودم ولی زیادی از
دوست ِ
سامی جونشون خوشم نمی اومد .خب به دلم ننشسته بود ،با اون چشم های وزقیش بهم زل می زد و چشم بر نمی داشت.
منتظر جواب بودن؟
یهو سکوت رو شکست و گفت :میشه من و درنا خانوم باهم صحبت کنیم؟
نمی دونم چرا نگاهم به سمت مهراب کشیده شد! دوست داشتم عکس العملش رو ببینم .با قیافه ی سرخ و ملتهب ،فکی
منقبض به دهن سامی زل زده بود و چشم بر نمی داشت خندم رو قورت دادم و در جواب سحر که می گفت :درنا جان داداشم
رو همراهی می کنی؟
سر تکون دادم و گفتم :البته .
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این دفعه سنگینی نگاه مهراب رو روی خودم حس کردم ،چشم برگردوندم و باهاش چشم تو چشم شدم .اخم ریزی بین
خطوط پیشونیش نشسته بود .سریع روش رو ازم گرفت و خودش رو با الی که توی بغلش بود سرگرم کرد .دیدم سامی پاشد،
گفتم معطلش نکنم برم سریع تر بهش بگم جوابم منفیه !
پاشدم که صدای "آخ" مهراب بلند شد ،همه ی نگاه ها برگشت سمتش .دستش رو توی اون یکی دستش گرفت و نگاهش رو به
جمع دوخت و در جواب دلسا که گفت :چی شدین مهراب خان؟
فقط گفت :هیچی سوختم !
بعدهم نگاهی بهم انداخت که معنیش رو نفهمیدم ،سرش رو انداخت پایین ،من هم همراه سامی رفتم تا حرف هامون رو
ً
بزنیم ،اون قدر راه رفت و حرف نزد که تقریبا عصبانی برگشتم سمتش و گفتم :پاهام درد گرفتن سامان خان ،می شه حرف
هاتون رو زودتر بزنین و برگردیم؟ خیلی از بچه ها دورشدیم ،می ترسم گم بشیم !
آروم خندیدو گفت :البته من سامیارم ،نترسید گم نمی شیم .
بی توجه به من راه رفتنش رو ادامه داد ،پسره ی یالقوز !
عصبی سرجام وایسادم که برگشت سمتم و باهمون خنده ی مسخرش گفت :چرا وایسادین؟ خسته شدین؟
با حالت سردی ،فقط یه کلمه گفتم :بله .
همون جا روی شن های ساحل نشستم یه چندثانیه که گذشت ،کنارم نشست .اون قدر بهم زل زد که کالفه برگشتم سمتش و
گفتم :خب اگه حرفی ندارید ،برگردیم !
چه عجله ای دارید !پررو و رک گفتم :آخه می خوام سریع تر جواب منفیم رو بهتون بگم که این جور به من زل نزنید !
یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت :چرا اون وقت؟
 چی چرا؟ چرا نداره آقا! من قصد ازدواج مجدد ندارم ،حاال اگه می شه شما بگید دلیل طالقتون چی بود؟تفاهم نداشتیم ! ببخشیدها ولی این یکی از مواردی هستش که باید قبل از ازدواج بسنجن ولی اگه بعدش متوجه بشن فقط باید باهاش کناراومد ،نه تنها دلیل موجهی نیست که حتی قانون هم با این دسته از دالیل کنار نمیاد !
جاخورده بود ،مشخص بود که دلیل طالقش فراتر از این حرفاست .خب معلومه چشمش این ور و اون ور می پره ،زنه هم واسه
همین باهاش کنار نمی اومده حاال بماند دیگه چه کارهایی کرده به ما ربطی نداره! ولی خب تفاهم دلیل قطعی برای طالق
نیست و من با مردی به این دروغ گویی یه ساعت هم کنار نمیام چه برسه به یه عمر !
خودش رو به اون راه زد و گفت :شما دلیل طالقتون چی بود؟
سامیارخان من شوهرم زندانه بعدهم حکمش اعدامه ،طالقی درکار نیست !سری تکون داد که پاشدم ،تکونی به مانتوم دادم و گفتم :بیخیال سامیارخان گفتم بهتون؛ من قصد ازدواج ندارم ،بر می
گردیم .
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سریع پاشد و مچم رو چسبید که باعث شد به سمتش برگردم ،خواستم دستم رو درآرم که محکم تر چسبید و گفت :به حرف
هام گوش بده ،بعد برو !
من هم واسه همین باهاتون اومدم ولی شما حرف نمی زنی خب .چشم هاش رو چرخوند و گفت :هول شدم ،قلبم اون قدر محکم می زنه که دست و پام رو گم کردم !
توی دلم پوزخندی زدم و چیزی نگفتم ،نگاهش رو ازم بر نمی داشت ،با کالفگی خواستم برگردم که گفت :حداقل روی
پیشنهادم فکرکن
کس دیگه ،ازدواج نمی کنم چون قصدش رو ندارم ،حاال هم دستم رو ول کنید می خوام برم دیگه
آقا من نه با شما ،نه باهیچ ِعصبانیم کردین !
نگاهش همچنان به یه نقطه نامعلوم ثابت بود ،اخم هام کشیده شد توی هم ،صداش رو شنیدم :
حیف نیست که زن من نشی؟ !
آخه ِبا عصبانیت و فکی منقبض ،بهش زل زدم .دیگه داشتم از کوره در می رفتم ،چهرم درهم شد! با انزجار سرم رو دنبال و خودم
رو کنار کشیدم .
راه رفته رو برگشتم به سمت بچه ها .حالم از خودم بهم می خورد که هرکی بهم می رسید؛ هرچی از دهنش در می اومد بهم
ِ
می گفت و هرکار دلش می خواست می کرد .اشک توی چشم هام جمع شده بود ،اون از شروین اون از باسم ،این از سامی اون
ً
از کامی که مثال شوهرم بود و ...
راه رو گم کرده بودم ،این روانی اون قدر اومد و اومدکه راه رو گم کردم ،من رو کجا اورده بود؟ اون قدر تندتند برگشته بودم که از
ً
سامی هم دورشده بودم ،همه روگم کرده بودم .چشم هام از اشک تار می دید ،اصال توی حال خودم نبودم .بازم یه تصمیم
احمقانه توی سرم چشمک می زد ،نه درنا به خاطر یه آدم دیوانه که نباید خودت رو از هستی محو کنی .این کار آدم های
ضعیفه ،خدا بهت یه فرصت داد ازش بهینه استفاده کن .قدمی که توی آب گذاشته بودم رو برگشتم که صدای داد مهراب
باعث شد کامل بیام از آب بیرون .
قدمی هم وایسادیم ،نفس نفس می زد و با حالت نگرانی نگاهم کرد و گفت:
خوشحال از اینکه گم نشدم؛ دویدم سمتش یه
ِ
فقط بلدی نگرانم کنی نه؟
لب ورچیدم و گفتم :من فکرکردم گم شدم !
با اخم مصنوعی نگاهم کرد ،با چشم به دریا اشاره زد و گفت :یعنی هروقت گم بشی می ری توی آب؟ نزدیک بود خودت رو
دوباره به کشتن بدی .
این رو بالحن بامزه ای گفت .بازم اون شب رو به رخم کشید! ولی از لحنش خنده به لبم اومد ،بلند خندیدم .اون قدر از
دیدنش اون لحظه خوشحال بودم که حد نداشت! حس می کنم بهش نیاز داشتم به محبت هاش ،مثل پدرم واسم عزیز بود
هرچند سنش خیلی کمتر از بابام بود ولی خب تموم مهربونی هاش واسم پدرونه بود و عقده ی من رو کم و کمتر می کرد .به
نوعی فرشته ی نجاتم بود؛ هروقت بهش نیاز داشتم می رسید ،فقط یه بار دیر رسید که اون هم خدا هوام رو داشت و من رو
برگردوند !
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دیگه اون هم ازخندم به خنده افتاد ،اون قدر مثل دیوونه ها خندیدیم تا اشک از چشم هامون سرازیر شد .به خندش خاتمه
داد و یکم فاصله رو کم کرد .
قلبم یه لحظه محکم کوبید و لحظه ی بعد آروم شد از آرامشی که بهم دست داد .محکم تر بغلم کرد و کنار گوشم زمزمه کرد :
خوشحالم که بهش جواب رد دادی !ازم فاصله گرفت و بایه لبخند محو نگاهم کرد که با چشم های ریزشده گفتم :فال گوش وایسادی؟
آروم خندید و گفت :حاشا نمی کنم .دیدم دیرکردین اومدم دنبالتون همین جور که داشتم قدم می زدم اتفاقی رسیدم بهتون
و ...
یعنی همه چیز رو دیده بود؟ دیدکه سامی چیکار کرد؟ یکم خجالت کشیدم و بیشتر ازش دورشدم .چراخوشحال شد از اینکه
به سامی جواب رد دادم؟ چه ربطی به مهراب داشت؟
داشتیم بر می گشتیم که یه موضوع کشیدم وسط تا سکوت نباشه بینمون :
مهراب؟کشمش هم دم داره !
بله؟شما چه جوری ما رو توی عربستان پیدا کردین؟ملوس لبخند زد و نگاهش رو به جلوی پاش دوخت و گفت :ما رو دست کم گرفتی خانوم؟ شما یه سری ردیاب رو روشن کردی
خب ما هم سریع ادرس رو یادداشت کردیم و بچه ها رو فرستادیم ولی خب نتونستن نفوذ کن چون مطمئن نبودن قصر باسم
هست یا نه؟ روز بعد که شروین از در عمارت بیرون زد ،مطمئن شدیم و بچه ها رو فرستادیم داخل خونه و من وقتی بهت
رسیدم ،غرق در خون کف پارکت افتاده بودی .درنا من ،من رو ببخش !
از خجالت سرخ شده بودم ،حاال انگار حتما باید بگه من رو توی چه وضع و اوضاعی دیده! چرا باید ببخشمش حاال؟ مگه
تقصیر اونه؟ نه هیچی تقصیر اون نبود! بهش زل زدم ولی تا اومدم چیزی بگم پام روی شن ها لغزید و نزدیک بود پخش زمین
بشم که توی هوا گرفتتم ،با شیطنت نگاهم کرد ،نزدیک بود خندش بگیره .با صدایی که تهش خنده موج می زد گفت :باز که
لیز خوردی !
دستم رو آروم روی سینش کوبیدم و خودم رو ازش جداکردم و گفتم :مهراب چرا باید ببخشمت؟
یعنی دلیلی برای بخششم نداری خانوم؟ً
نه منظورم اینه تو اصال کاری نکردی که ازت دلخور باشم یا نیاز باشه درخواست بخشش کنی .لبخند مهربونی زد و گفت :عزیزم تقصیر منه ،اگه یکم زودتر رسیده بودم اون ...
رگ گردنش متورم شده بود ،صورتش رو به سرخی بود ولی ادامه داد :
-اون روانی کاری نمی کرد !
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وای چه آدم رکی بود ،از خجالت سرم رفت توی یقم! یعنی این روهم فهمیده بود؟ لبم رو گازگرفتم و گفتم :ولی ،ولی من که
دختر نبودم !
با لحن شرمنده ای گفت :فرقی نداره ،نمی خواستم وارد حریمت بشن ،تو ناموس من بودی من واسه دفاع از نوامیس وطنم
اومدم توی این شغل اما می بینی که چندان موفق هم نبودم !
دلم سوخت! نمی خواستم بیشتر ازاین خودش رو مقصر بدونه و عذاب وجدان داشته باشه .بالحن مالیمی گفتم :اما مهراب تو
به من هشدار داده بودی .این من بودم که لج کردم و به حرفت گوش ندادم ،قبول کن حقم بود .هیچی تقصیر تو نبود همین
که رسیدی و من رو از مرگ نجات دادی کفایت می کنه .کسی چمی دونه شاید اگه دیرتر به بیمارستان می رسیدم و خون
بیشتری ازم می رفت مرده بودم ولی خب نجاتم دادی من ممنونتم و می بخشمت گرچه هیچ کینه ای ازت به دل نگرفته بودم .
مهربون نگاهم کرد و با لبخند تلخی گفت :درکت خیلی باالست مطمئنم کسی لیاقت این همه خوبیت رو نداره .
از چی داشت حرف می زد؟ گیج نگاهش کردم و گفتم :منظورت چیه؟
 شنیدم گفتی قصد ازدواج با هیچ کس نداری برای همین گفتم کسی پیدا نمی شه که لیاقت خوبی های تو رو داشته باشهواسه همین هست که افرادی مثل تو بهتره مجرد بمونن! تو یک فرشته ی تک پری !
به تبعیت ازش لبخند تلخی زدم و گفتم :اما من یک بار ازدواج کردم ،کاش درکی که تو داری رو کاوه داشت ،اون موقع به زور
زن کامی نمی شدم !
ِ
-یعنی هیچ حسی بینتون نبود؟

 هیچ حسی که نه! احساساتی بود مثل حس تحمیل شدن ،حس تنفر ،حس انزجار از کسی که زیاد خوشت نمیاد و بایدتحملش کنی! این ها همه احساساته ولی اگه منظورت احساسات خوبی مثل عشق و امنیت و آرامشه ،من این احساسات رو
کنار کسی جز تو تجربه نکردم .
جاخورد ،خودم هم جا خوردم! انگار خودم این حرف رو نزده بودم! من حتی به خودم هم معترف نشده بودم که عشق رو با
مهراب تجربه کردم ولی حاال ...
کی به جای من از درونم حرف می زد؟ باورم نمی شد من بودم که این حرف رو زدم ،به این سادگی احساسات درونیم رو
باهاش درمیون گذاشتم .احساساتی که هیچ وقت راجبشون با خودم رو راست نبودم .از رک بودنم هر دومون جا خوردیم !
سرم رو پایین انداختم ،با دستش چونم رو باال آورد و گفت :این ها ،حرفای دلت بود؟
یه کلمه گفتم :نمی دونم !

ً
حرف های دلت بود چون به دلم نشست درنا ،من نمی دونم چه جوری باید بهت بگم ولی من و الی شدیدا به وجودت درکنارمون وابسته شدیم .امشب وقتی فهمیدم سامی می خواد تو رو از من و ِالی بگیره ،می خواستم دهنش و سرویس کنم ولی،
تو انگار نمی خوای با هیچ کس ازدواج کنی و همون جور که گفتم هیچ کس لیاقت فرشته ای مثل تو رو نداره! اگه غیر ازاین
بود بهت پیشنهاد ازدواج می دادم ،اون وقت تو من رو قبول می کردی؟ !
وقتی صراحت به خرج می داد؛ دوست داشتم من هم باهاش رک باشم و یه رو !
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پس از دلم گفتم :هرزمان ،هرکجا ،کسی که باهاش احساس خوشبختی می کنم بهم چنین پیشنهادی بده ،من رد نمی کنم!
اصلی زندگیم رو دارن .
قصد من از عدم تجدیدفراش با امثال سامیار بود نه کسانی که وجودم بهشون گره خورده و نقش
ِ
حس کردم لبخند محوی کنج لبش نشست و گفت :تموم این "الف" و "ب" کنارهم چیدن ها یعنی جوابت مثبته؟

آروم خندیدم که بلند قهقهه زد
***
باالخره برگشتیم تهران ،ضمن اینکه من به سحر جواب منفیم رو راجع به داداشش اعالم کردم .
مانتوی گلبه ای پوشیدم و با کیف و رژلبم ست کردم ،یه چادرمشکی روی سرم انداختم ،باید می رفتم زندان؛ اونجا هم
دیدن حشمت و بهش خبر رضایت چاوش خان رو می دادم .
پوشیدن چادر ضروری بود ،باید می رفتم
ِ

از تاکسی پیاده شدم و پله ها رو باال رفتم از جلوی نگهبانی گذشتم و واردسالن شدم ،با دیدن نازگل چشم هام برق زد اون هم
وقتی من رو دید راهش رو به طرفم کج کرد ،هم دیگه رو بغل کردیم .کلی دلتنگش بودم ،گونم رو بوسید و توی گوشم گفت:
نمی دونم چه جوری ازت تشکر کنم من آزاد شدنم از دست اون عرب های روانی رو،به تو مدیونم .
آروم زدم به شونش و باخنده گفتم :اوه نگو مگه من پلیسم آخه؟ حاال اینجا چیکار داشتی؟ !
برای تشکیل پرونده و اعدام شاهر خ به شاهد نیاز داشتن من هم اومدم .یکم با هم صحبت کردیم و از هم دورشدیم .از پله های طبقه سوم که باال رفتم مهراب رو دیدم ،داشت با یکی که به قیافش می
خورد معتاد باشه صحبت می کرد ،نگاهش که بهم افتاد لبخندی زد و سری تکون داد ،براش سری تکون دادم و لب هام رو به
عالمت "سالم" باز و بسته کردم ،راهم رو به سمت سالن مالقات کج کردم ،به سربازی که جلوی در بود گفتم :سالم می
خواستم حشمت آگاه رو مالقات کنم .

متعجب نگاهم کرد و گفت:مگه در جریان نیستید؟
نگران شدم ،ترس به دلم افتاد و هول زده گفتم:کدوم جریان؟ اتفاقی افتاده؟
دیشب توی درگیری ایشون سرشون ضربه خورده و مرگ مغزی شدن !هنگ کردم! باورم نمی شد ،داشتم کابوس می دیدم نه؟ چشم هام تا آخر گشاد شدن .هجوم اشک رو به رگ های چشم هام
حس می کردم ،می سوختن مثل قلبم! با ناباوری زمزمه کردم :
مطمئنید؟نفسی کشید و سری تکون داد ،شرمنده سر به زیر انداخت و گفت :بله متاسفانه !
داشتم پس می افتادم که صدای مهراب رو شنیدم :
-خانوم همت؟می تونم باهاتون صحبت کنم؟

ً
آروم برگشتم سمتش با دیدن چشم های اشکیم به وضوح جا خورد و تقریبا به سمتم دوید .بدون توجه به حضور سرباز سرم رو
با دوتا دستش باال اورد و با شصتش اشک هام رو زدود ،بالحن متحیری گفت :چی شده؟
با بغض گفتم:حشمت
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بازم بغضم شکست و نتونستم خودم رو کنترل کنم دست هاش رو از روی صورتم برداشت و آروم دورکمرم حلقه کرد .من روبه
بیرون هدایت کرد ،روی یکی از نیمکت های محوطه نشستیم .دیگه اشک هام نمی اومدن ،به هق هق افتاده بودم .نفس
کالفش رو به بیرون فوت کرد و انگشت هاش رو الی موهاش کشید و کالفه گفت:درنا بس کن دیگه !
 چه جوری آخه؟ مهراب باورم نمی شه اون هنوز پنجاه سال هم نداشت .چی شده اخه؟ اون درگیری لعنتی واسه چی اتفاقافتاد؟ کی همچین بالیی سرش آورد؟ تازه می خواستم بهش بگم تا پس فردا آزاد می شه و میاد پیشم .مهـراب به خدا اگه
دستم به قاتلش برسه تک تک موهاش رو می کنم .
مهراب متاثر و متاسف نگام کرد ،سری تکون داد و گفت :
در زندون .درنا بس کن دیگه این همه اشک رو از کجا میاری؟ به خدا
با نصرت دعواشون شد؛ سرش خورد به میله های ِافسردگی گرفتم ،برام بخند !
حالم ازت بهم می خوره نصرت ،بازم توی لعنتی؟ اگه صدها بارم اعدامت کنن برات کمه !
تازه می خواستم با حشمت زندگی کنم ،یه هم صحبت برای فاطمه خانوم بیارم ولی ...
چه توقع محالی مهراب داشت ،توی این وضعیت با این حالم چه طوری بخندم؟ بغضم رو با زور قورت دادم و گفتم :نمی تونم .
سعی کردم صدام نلرزه پاشدم و چادرم رو روی سرم مرتب کردم و گفتم :میرم تا حالم بهترشه ،تو هم غمبرک نگیری مثل من !
لبخند تلخ و مهربونی زد و گفت :آفرین خانوم گل ،تو باید همیشه مهربون ،خوب و خندون بمونی تا حال من و ِالی هم خوب
ِ
تموم انرژیمون از تو مضاعف می شه! راستی ...
بمونه .ما ِ
به دلیل مکثی که بین حرفش افتاد ،برگشتم سمتش که بالبخند عمیق تری گفت :چادر خیلی بهت میاد؛ باطن زیبات رو
رخ بقیه می کشه .
بیشتر به ِ
لبخند محوی روی لبم نشست ،دستی به صورتم کشیدم و اشک هام رو پاک کردم ،زیرلب گفتم :مراقب خودت باش،
خداحافظ

دوهفته ای از اون روزی که خبرفوت حشمت رو شنیدم می گذره .برای تدفینش رفتیم و کلی هم اون جا اشک ریختم که
آخرهم با ُ
سرم نمک برگشتم خونه! ولی حاال یکم حالم بهتر شده بود شاید برای ُمشتی بود که محکم کوبیدم توی دهن نصرت!
دلم کمی خنک شد ولی داغ مرگ حشمت رو از بین نبرد .
تلفن رو قطع کردم و برگشتم به سمت آشپزخونه ،داشتم با سحر صحبت می کردم ،قرارشد که تا چندروز آینده عملش کنن و
چه قدر من و شادی خوشحال بودیم .پولش رو با کمک یکی از خیرین براش جورکردیم یکم هم خودم پس انداز کوچیکی
داشتم گزاشتم روش خداروشکر حل شد .دکترش هم که می گفت سینش رو برداره ،تومور برداشته می شه و حل می شه.
امیدوار بودیم .
فاطمه خانوم داشت برای ناهار کتلت می پخت .بوش تموم خونه رو برداشته بود ،بالذت چشم هام رو بستم و بوکشیدم ،چشم
هام رو بازکردم که فاطمه خانوم جلوی دهنش رو گرفته و جلوی چشم های متعجبم دوید به سمت دستشویی .وا؟ از بوی کتلت
بدش میاد؟شایدهم حساسیت داره !
نگران رفتم پشت در دستشویی ،صدای عوق زدنش می اومد .دوتقه به در زدم و گفتم :مامان گل؟حالت خوبه؟چی شدی؟
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صورت خیس از آبش رو خشک کرد و اومد بیرون ،گفت :خوبم مادر ،به بوی سرخ کردنی آلرژی دارم .
"آهانی" گفتم و نفس راحتی کشیدم ،واال نگران شدم نکنه مریض شده ،مسمومی چیزی !
من بدبخت هنوز کار پیدا نکرده بودم پیدا هم نمی
رفتم باال توی اتاقم ،یکم مرتبش کردم .دلسا و ملینا هم که سرکار بودنِ ،
شد .
آهنگی گذاشتم و روی ریتم هم کار می کردم و گردگیری هم می رقصیدم! صدای در رو شنیدم گفتم البد فاطمس دیگه کسی
نبود! همون جور که ِقر می دادم ،گفتم :قربون دستت مامان گل ،االن میام پائین برای ناهار .
برگشتم که با دستمال مخصوص آینه رو گردگیری کنم ،صاف رفتم توی بغل یکی !آروم سرم رو باال آوردم که با چشم های
شیطون مهراب روبه رو شدم .دست هاش رو محکم دورم گره زده بود و باخنده نگاهم می کرد .عشقی زیررگ و پی بدنم جاری
شد و از سیاهرگ ها و سرخرگ های قلبم گذشت ،وارد دهلیزهای قلب ترک خوردم شد و تپش قلبم شد .غافل گیر شده بودم با
چشم های گرد نگاهش کردم و گفتم :تو اینجا چیکار می کنی؟من فکرکردم مامان فاطمه ست !
آروم خندید و گفت :فعال که منم ،اومدم دخترم رو بیارم پیش مامانش .
گیج نگاهش کردم که دماغم رو کشید و گفت:این جوری نگاهم نکن دلم ضعف می رهِ ،الی رو آوردم پیشت .دلش برات تنگ
شده بود .بریم پایین؟
سری تکون دادم .

ً
این چند وقت اصال پاش رو از گلیمش درازتر نکرده بود .

شاید می دونست که دوست ندارم کسی بایه چشم دیگه بهم نگاه کنه ،شاید بعد از اتفاقی که بین من و سامی افتاد و انزجارم
این هارو فهمید ،شاید منتظربود خودم بهش این اجازه روبدم !
ً
واسه شام هم مهراب موند ،خواستم خودم براش هنرنمایی کنم؛ زرشک پلو با مرغ درست کردم .غذایی که واقعا توش مهارت
داشتم و همه ازم تعریف می کردن .امشب هم همین طورشد ولی نمی دونم چرا تا بوی مرغ به مشام فاطمه خانوم خورد باز
حالت تهوع بهش دست داد! خب گفت سرخ کردنی شاید چون مرغ ها روهم قبلش سرخ کردم واسه همینه .ولی کلی نگرانش
شدم ازبس این چندوقت واسه کس هایی که عزیز بودن برام مثل سحر و حشمت اتفاق افتاده بود ،ترسیده بودم بیمارباشه.
برای همین ازش خواهش کردم فردا یه سر تا مطب یکی از دوست های دکترم بریم قبول کرد .
مهراب کلی واسه شامی که من پختم ذوق زد و تشویقم کرد ،البته از دید تیزبین ملینا و دلسا که هنوز چیزی از روابط خصوصی
من و مهراب نمی دونستن ،پنهون نموند! فکر می کردن کل روابط ما فقط مربوط به ِالی بود والسالم! ولی امشب یه جوری
ً
مشکوک نگاهمون می کردن که انگار بو بردن مخصوصا اون قسمت که مهراب متوجه شد ظرف های امشب شستنشون به
گردن منه و ازم توی جمع خواست که توی شستن ظروف کمکم کنه !
الی شیطون و
دیگه همچین ملینا به پهلوی دلسا می کوبید و توی گوشش پچ پچ می کرد کم مونده بود به اکبرآقاهم بگن! ِ
وروجک هم انگار کامل متوجه ریزه کاری های باباش شده بود؛ وقتی که مهراب از زیرمیز دست هام رو توی دستش می گرفت
با نگاه خیرش روی دست های قفل شدمون غافلگیرمون می کرد و یه چشمک بامزه حوالی من و مهراب می کرد که لقمه می
پرید توی گلومون !
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مثل جوونای هجده ساله شده بودیم! تموم حرکاتمون برای خودمون جدید بود و تازگی داشت! برای اولین بار بود کنار کسی
این حس و این حرکات رو تجربه می کردیم البته من فکر می کردم یه طرفست و مهراب تموم این شیطنت ها رو قبال با
خانومش انجام داده ،هرچی نباشه اون ها باعشق کنارهم بودن ولی خب بعدا متوجه شدم در اشتباه بودم و مهراب هم وقتی
ً
که گوشه ای از زندگیش رو واسم گفت فهمیدم ازدواجشون مثل من و کامی کامال تحمیل شده و از قبل برنامه ریزی شده
توسط خانواده ها و سنتی بودش !
مهراب هنوز دچار عالقه نشده بوده که زنش توسط کاوه کشته شد و تموم عادتی که به زور این چند وقت بینشون به وجود
اومده بود باگذشت یک سال بعد از مرگ زنش از بین رفته بود! حاالهم که حدود پنج-شش سال از اون روزها می گذشت و این
حرف مثل آب رو آتیش ،حسادتی که ناخودآگاه نسبت به اون متوفی بهم دست داده بود رو خاموش کرد !
البته عشقی که به الی داشت غیرقابل وصف بود ،باالخره یادگاری اون خدا بیامرز بود ،توی آشپزخونه موقع شستن ظروف از
موقعیت استفاده کردم و چون از اینجا دیدی به سالن نداشت و به تبع ازسالن هم اینج ادیده نمیشد ،حمله ورشدم به سمت
مهراب :
وای مهراب من به تو چی بگم آخه؟ این چه رفتاری بود؟گیج پیشونیش رو خاروند و باحالت بامزه ای دسـتش رو زیرچونش زد و گفت:کدوم رفتار؟
 آخه چرا این قدر ازم تعریف کردی و خواستی ظرف ها رو باهام بشوری و دست هام رو از زیر میز گرفتی؟بابا همه فهمیدنحتی الی !
دست به سینه وایساد ،آروم و ملوس خندید و گفت :عه دلم می خواد ،خب بفهمن !خانوممی دوست دارم ازت تعریف کنم،
ً
کمکت کنم ،دستت رو بگیرم ،چیه کمک کردن بهت نیومده؟ یا اصال می خوای دیگه ازت تعریف نکنم برم از زن همسایه
تعریف کنم؟
مشتم رو زدم به سینش که البته برای اون نوازش بود بااون همه عضله! فقط دست خودم درد گرفت و بااخم گفتم :تو بیجا می
کنی از همسایه تعریف کنی! لوس .
برگشتم ،نفس عمیقی کشید و گفت :قهری خانوم کوچولو؟
پررو و باغیض گفتم :آره مثال !
خب فردا بیا خونمون آشتی کنیمخونمون؟ !آره دیگه !چجوری می خوای اشتی کنی؟اونش سوپرایزه خانوم! شما بیا بهت می گم ،راستی درنا موافقی آخرهفته عقدکنیم؟برگشتم سمتش ،دقیقا روبه روم بود .
همون موقع فاطمه خانوم اومد داخل اما سریع برگشت و گفت :وای بسم الله !
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هول زده از بغل مهراب بیرون پریدم ،صدای خنده ی مهراب که بلند شد؛ فاطمه خانوم آروم آروم برگشت سمتمون در حالی که
یه چشمش باز و یه چشمش بسته بود و من رو به خنده می انداخت ،گفت :مادر فکرکردم دارید ظرف می شورید .
ازخجالت سرخ شدم ،سریع برگشتم سمت سینک و دستکش هام رو پوشیدم و گفتم :خب داریم ظرف می شوریم !
باز مهراب خندید که با آرنجم کوبیدم به پهلوش ومشغول شستن شدیم ،حاال انگار عهدبوقه که ماشین ظرفشویی گیرنیاد ،خب
خراب بود !
***

ً
مطب دکترشدیم ،من بیشتر از خودش استرس داشتم و نگران بودم ،مخصوصا که دیشب
فردا صبحش با فاطمه خانوم راهی ِ
چیزی از گلوش پایین نرفت؛ تا ترشی می خورد باال می آورد تا مرغ می خورد باالمی آورد فقط تونست یکم ماست با برنجش
بخوره !
براش یه سونوگرافی نوشت که همون جا انجام شد .با چشم های گشاد به دکتر وافق که یکی از دوست های دوران دبیرستانم
بود زل زدم و گفتم :غیرممکنه !
ُ
نه عزیزم چیزی غیرممکن نیست ،ایشون تازه چهل و نه سالشونه !یعنی حاملست واقعا؟! اخه باالی چهل-چهل و پنج سال که ...این فرضیه غلطه ،فقط ممکنه اگه مراقب نباشن طفل دچار سندروم داون(نشانگان داون)که نتیجه اختالالت کرومزومیه بشهولی اگه تحت مراقبت باشه هیچ خطری تهدیدش نمی کنه .خیلیا بودن که سنشون بیشتر از این خانوم بوده و هیچ مشکلی به
وجود نیومده ،حتی کودک از بچه های اول مادرهم باهوش تر و سالم تر بوده !
باتعجب به دهن دکتر زل زدم که گفت :حاال بچه ی دیگه ای هم دارن؟
نه متاسفانه ،اولیشونه !لبخندی زد و گفت :
پس تبریک ویژه می گم .از مطب دکتر که بیرون اومدم با خوشحالی درحالی که یکم گیج می زدم برگه ی سونوگرافی رو فرستادم هوا و فاطمه خانوم رو
حدس پرستار درست بود ،دکترتم چک کرد گفت حامله ای مامان گل .
بغل کردم و گفتم:
ِ
فاطمه خانوم اول هنگ کرد ولی بعد بغض کرد و گریه شد .محکم تر بغلش کردم ،با صدایی که می لرزید گفت :خدایا ندادی
ندادی حاال سر پیری؟! این بچه زنگوله ی پای تابوتم میشه که !

دلخور از خودم جداش کردم و با اخم نگاهش کردم ،گفتم :عه مامان گل! بچه نعمت خداست ناشکری نکن ،دیگه از این
حرف ها نزن .
ً
لبخند مهربونی زد و گفت :خودش می دونه قلبا چقدر خوشحالم و ممنونشم .
محکم گونش رو بوسیدم ،توی تاکسی نشوندمش و گفتم :
-مامان گل به سالمت برسی ،من یه سر می رم تا جایی کار دارم زود بر می گردم خونه ،نگران نشی .
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سری تکون داد و گفت :
خدا به همرات مادر ،به سالمت .با دست بوسی براش فرستادم و دستی برای تاکسی بعدی تکون دادم .باز این ماشین ابوقراضه خراب بود ،مجبور بودم با
َ
تاکسی برم این ور و اون ور اه .
جلوی خونه مهراب این ها وایساد.پولش رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم .دستم رو روی زنگ فشرد ،در آروم بازشد .از
پله های سالن باال رفتم و در چوبی بزرگ رو که باز کردم صدای موزیک مالیمی توی فضا پیچید ،بوی گل رز مشامم رو پرکرد .
با لذت بو می کشیدم که مهراب با دسته گل رز ،جلوی روم قرار گرفت .با شوق نگاهش کردم توی اون تی شرت و شلوارسفید،
اون قدر جذاب شده بود که خواستم بغلش کنم !
انگار فکرم رو خوند چون دست هاش رو از دوطرف بازکرد و منم پررو پریدم توی بغلش !
یکم ازش فاصله گرفتم که دسته گل رو به دستم داد ،نگاهی به اطراف انداختم و گفتم :چه محیط رمانتیکی؛ کسی خونه
نیس؟
نه خانوم گفتی توی جمع کاری نکنم منم الی رو فرستادم مهد و هلیاهم که سرکاره! فعال خودمم و خودت تا خلوت کنیمهوم؟چطوره؟
لبخندی زدم ،باشیطت خندیدم و گفتم :اگه پسرخوبی باشی و اذیتم نکنی اشکالی نداره .
مظلوم و جذاب نگاهم کرد و با لبخند گفت :من دلم میاد اذیتت کنم؟
ً
ابرویی باال انداختم و به مسخره گفتم :نه اصال
محکم از پشت بغلم گرفت و گفت :خب حاال که باور نداری یکم اذیتت می کنم !
متعجب به سمتش برگشتم .
نگاهم کرد که مظلوم نگاهش کردم و گفتم :دلت میاد؟
نه!خب حاال واسه ناهارم چی می پزی؟ناهار؟آره دیگه نمی زارم که بری همه روفرستادم پی نخودسیاه تاشب خوش بگذرونیم .نشستم روی مبل ،گل رو گذاشتم روی میز و گفتم:چی دوست داری؟
بی هیچ درنگی گفت:قورمه سبزی .
سری تکون دادم و پاشدم رفتم سمت اشپزخونه.تموم وسایلش بود .
دوتا لیوان شربت برای خودمون ریختم و صدام رو بلندکردم :
مهراب شربت بیارم؟-آره عزیزم ،بیا طبقه پائین .میرم یکم شناکنم .
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شربت ها رو توی سینی گذاشتم و از پله ها رفتم طبقه پائین .یه استخر بزرگ که مهراب داخلش مشغول شناکردن بود؛ مقابل
دیدم رو گرفته بود .
همیشه عاشق شنابودم و بلد نبودم! یادم اومد اون دفعه به مهراب چاخان کردم که بلدم و اون هم گفت باید ثابت کنم! خوب
فرارکردم ها.حاال نکنه ،نکنه اینجا بخواد بگه؟ !
سریع سینی شربت رو روی دسته ی صندلی راحتی که کنج سالن بود گذاشتم .مثل دزدی که توی چنگال پلیس باشه،
خواستم فرار کنم برم باال که صداش توی سالن پیچید :
_کجا داری میری؟ !
آروم برگشتم سمتش و گفتم:میرم باال !
و با ناخن به سمت باال اشاره زدم که گفت:بیا شربتمون رو بخوریم ،باال می خوای چیکارکنی تنها؟
سرخورده برگشتم و روی صندلی راحتی ،نشستم .باخنده نگاهم کرد و گفت:شربتم رو نمی دی؟
فکرکردم میای بیرون .لیوانش رو برداشتم و رفتم به سمتش ،خم شدم پائین اما تا لیوان رو گرفت با اون یکی دستش مچم رو چسبید و کشوندتم
پائین !
محکم افتادم توی آب ،خیس ازآب شدم .عمق استخر یک ونیم متر بود؛ زیادنبود که سرم بره زیرآب ولی خب در اثر پرت شدن
رفتم پائین .
سریع سرم رو باال آوردم ،نفس عمیقی کشیدم .وای نفسم برید .مهراب شربتش رو یه نفس خورده بود و داشت با
شیطنت؛دست به سینه نگاهم می کرد .نگاهم به عضله های سینه و بازوش که از آب بیرون بود افتاد .سریع چشم هام
روبستم .
اومد به سمتم و شال خیسم رو از دور گردنم برداشت و دسـتی الی موهای خیسم کشید ،کف دستش رو روی گونم گذاشت و
گفت:خوبی؟ رنگت پریده !
سری تکون دادم و گفتم:خب یهو رفتم زیرآب ،ترسیدم .
آروم خندید و گفت:عمقش زیاد نیست ،یادته بهم قول دادی که ثابت کنی شنا بلدی؟
با من ومن گفتم :من،خب من بلد نیستم .
نگاهش کردم ،نگاهش رو روی صورتم چرخوند .لبخندی زد و گفت :درنا من نمی تونم دوریت رو تحمل کنم ،هیچ وقت ازم
دور نباش .
با خجالت ازش جداشدم و سریع از استخر بیرون پریدم و از پله ها باال دوید .نفس نفس میزدم خودم رو انداختم توی اتاقی و
لباس هام روعوض کردم ،رفتم توی آشپزخونه و مشغول پختن قورمه سبزی شدم .
ُ
تموم تنم از خجالت گر گرفته بود!با حوله تن پوشی که به تن داشت وارد آشپزخونه شد ،با لبخند عمیقی نگاهم کرد و گفت:به
به کدبانو چه بویی راه انداختی .
فقط تونستم یه لبخندبزنم .نمی دونم چرا این قدر ازش خجالت می کشیدم و چرا اون ،این قدر رک و راست بود !
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از آشپزخونه بیرون رفت .بعد ازحدود ده دقیقه صدای آهنگ از توی هال می اومد ،مهراب لباس پوشیده جلوم ظاهرشد و
دست به سینه تموم حرکاتم رو زیر نظر داشت .
دیگه کاری نداشتم باید خورشتم جا می افتاد و برنجم دم می کشید .عقب گردکردم تا از آشپزخونه بیام بیرون که روی
یه دستش بلندم کرد و آوردم وسط هال !
متعجب داشتم نگاهش می کردم چه زوری داشت! خبه درنا توهم ،انگار حاال فیل بلندکرده سرجمع هفتاد کیلوهم نیستی
ها!اینم بااین عضله ها سیصد کیلو رو بلند می کنه من که هیچی .
توی همین فکرها بودم که یه موزیک ناب گذاشت و خودش هم روبه روم قرار گرفت ،دست هاش رو انداخت دورم و گفت :اون
روز توی اتاقت؛ قشنگ می رقصیدی! واسم برقص .
باشروع آهنگ دوتایی شروع کردیم به رقص تانگو
_تو رو دیده رد داده قلبم...نباشی میمیرم حتما
آخه یه جایی ازقلبم رو زدی...که نزده بود هیچ کی قبال
آهنگ تموم شد ولی مهراب هنوز خیره به چشم هام بود .
سریع ازمهلکه فرارکردم به سمت آشپزخونه که مثال به غذام سربزنم ،پشت سرم اومد و نشست روی میز ناهارخوری و گفت :ازم
فرارنکن درنا ،بخدا من دیگه طاقت ندارم .
جوابی نشنید ،چیزی نداشتم که بگم باز گفت:می شه همین امروز صیغه کنیم؟
این رو نمی خواستم! می ترسیدم ازاینکه برای بارسوم یکی ازم استفاده کنه و مثل یه آشغال من رو دور بندازه .
بغلم کرد ،انگار که فکرم رو خونده باشه گفت:صیغه ی دائم ،بعدکه رفتیم محضر فقط اسممون میره توی شناسنامه همدیگه .
برگشتم سمتش و گفتم:مهراب ما باید نظر الی روهم بپرسیم شاید اون نخواست
اون ازخداش هست! ندیدی ترکیه مامان صدات زد؟ همیشه تو خلوت بهم میگه کاش خاله درنا ،مامانم بود .اون بچه هیچوقت مادرش رو ندید که بخواد تو رو باهاش مقایسه کنه و بگه نمی تونه جای مادرم باشه ،درنا همین که َ
سایت باال سرش باشه
و بچم کمبود محبت مادری نداشته باشه واسش کافیه .
چیزی نداشتم بگم ،دستم رو کشوند به سمت هال ،نشست روی مبل و من رو نشوند روی پاش .لپتابش رو جلوم بازکرد و توی
گوگل متن صیغه رو سرچ کرد .
نگاهش به سمت چشم هام کشیده شد ،پلک هام رو به نشونه ی مثبت روی هم گذاشتم ،وقتی گفت صیغه ی دائم خیالم
راحت شد واسه همین پذیرفتم .
اون وقت دیگه هیچ کدوم از این کار هامون هم گناه محسوب نمی شد! به عربی اون قدر خوند که دهنش کف کرد و باخنده
گفت:قبلت؟
ُ
لبخندی زدم و گفتم:قبلت .
بعدهم نوبت من بود که بخونم و اون قبول کنه .

136

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

آروم لپ تاب رو روی میز گذاشت ،باخوشی گفت :دیدی باالخره مال خودم شدی خانوم همت؟ !
دستم رو کشوند ،بلندم کرد و رفت سمت اتاقش منم به دنبالش کشیده شدم
***
خرج عمل سحر که کامل جورشد حدود دوهفته بعدش عمل شد و من دورادور ازش خبر داشتم .
االن ده روزی از عملـش می گذشت و سحر به مناسب بهبود حالش یه مهمونی ترتیب داده بود و دیروز زنگ زد و دعوتمون
کرد .
با وسواس بین رگال ها دنبال لباس مناسبی می گشتم که با صدای مهراب برگشتم به سمتش :
بـبین این خوبه خانومم؟به لباس شیکی که توی تن مانکن بود نگاه کردم .همون اول چشمم روگرفت .چه جوری خودم ندیدمش؟
باذوق به سمت لباس رفتم و بهش دست کشیدم.چشم هام برق می زد ،مهراب با لبخند نگاهم کرد و گفت:خوشت اومد؟
بالبخند دندون نمایی گفتم:خیلی قشنگه اما .
نگاهی به قیمتش انداختم و سرم روبه گوش مهراب نزدیک کردم ،آروم توی گوشش زمزمه کردم :
_خیلی هم گرونه .
خواستم بگم "بیخیال" که دیدم از جلوی چشم های ُبهت زدم رفت سمت مغازه دار ،یکم باهم صحبت کردن و به لباس اشاره
ای زد .
بعد از چندلحظه فروشنده یه جعبه بزرگ گذاشت روی میز که مهراب بهم اشاره زد و گفت :درناجان بیا پرو کن ببینم سایز
تنته؟
یعنی می خواست بخرتش؟ آخه یکم که نه ،زیادی گرون بود! خسیس نبودم اما دلم نمی اومد واسه یه لباس این همه پول
بدیم !
آروم سمت مهراب رفتم و با لبخند الکی رو به فروشنده ،یواش زدم به پهلوی مهراب و باز سرم رو کنارگوشش بردم و
آهسته گفتم :من این لباس رو نمی خوام .
متعجب نگاهی بهم انداخت وگفت:خانومی توکه ازش خوشت اومد مگه نه؟
آره خب ولی ...بایه اخم ریز گفت:هیس برو ُپروش کن کاریت نباشه .
جعبه بزرگ لباس رو به سمتم گرفت و با چشم به اتاق پرو اشاره کرد .
ً
لباس دقیقا سایز تنم بود و خیلی قشنگ روی تنم وایساد .از رنگ و طرحش هم که خیلی خوشم اومد ،باالخره همون رو
انتخاب کردم و بیرون زدیم .
عصر حوالی ساعت سه راهی شدیم من ومهراب،هلیا و الی با ماشین مهراب .دلسا و ملینا ،اکبرآقا و فاطمه خانوم هم با ماشین
من که تازه از تعمیرگاه اومده بود بیرون .

137

WWW.98IA3.IR

دیدار تقدیر_ سحر صادقیان انجمن نودهشتیا

البته بگم هنوز کسی از صیغه ای که بین من و مهراب خونده شده بود خبر نداشت فکر می کردن بخاطر الی بامهراب اینا
اومدم .
باالخره حوالی ساعت هفت رسیدیم به خونه سحر اینا .همون بدو ورود سامی در روبازکرد .نه که من ازش خوشم میاد ،حاال
ُ
باید تا آخر مهمونی قیافه ی این قزمیت جلوی چشمم باشه !
مهراب با نگاه به خون نشسته ،حرکاتش رو زیرنظر داشت ولی چه فایده مگه سامی می فهمید؟ !
بعد ازسالم و احوال پرسی نشستیم روی مبل ها؛ من روی یه مبل تک نفره نشستم ،مهراب وهلیا روی مبل دونفره روبه روم،
سامی روی مبل تک نفره کنارم بود و این بیشتر عصبیم می کرد .
مهراب با چشم به بیرون اشاره زد ،خودش بلندشد و رفت .این یعنی اینکه بیا بیرون کارت دارم؟ خدا به خیر بگذرونه! آروم
پاشدم و بایه عذرخواهی سمت جمع گفتم می رم دنبال الی حاال خوبه که الی بیرونه وگرنه بهونه دیگه ای نداشتم !
تا پام رو روی پله ی جلوی در گذاشتم ،جلوم سبزشد! ترسـیدم و یه دستم رو روی قلبم گذاشتم ،نفسی کشیدم و گفتم:وای
مهراب ترسیدم .
سریع مچم رو چسبید و از جلوی در من رو کنارکشید ،بااخم های درهم گفت:خوش ندارم کنار این پسره ببینمت درنا
خب چیکارکنم خودش میاد دنبالم .باعصبانیت لبش رو جوید ،دستم رومحکم توی دستش گرفت و واردسالن شدیم .همه ی نگاه ها برگشت به سمتمون و گره
خورد روی دسـت هامون! ازخجالت سرم رفت توی یقم .
بدون توجه به همه ی نگاه ها ،من رو کشوند به سمت مبل دونفره و روبه هلیا گفت:هلی جان برو روی مبل روبه رویی بشین،
خانومم پیش من باشه بهتره !
ً
تقریبا چشم های همه ازتعجب گردشد نشستیم و دستش رو دورم حصارکرد ،سرخ شده بودم عین لبو !
دیگه ازخجالت آب شدم که سامیار عصبی از جاش پاشد و رفت بیرون .سحر خواست جو رو عوض کنه گفت:خب دیگه دخترا
پاشین بریم شام رو ظرف کنیم .
زودتر ازهمه من ازجام پاشدم ،یه جوری انگار می خواستم از مهلکه فرارکنم .جلوی در آشپزخونه سامیار جلوی روم قرار گرفت
بانگاه خیره ای زل زد توی چشم هام و رک گفت:خوبه که قراربود باکسی ازدواج نکنی .
کم نیاوردم و با پرروگری گفتم:ببخشید یادم رفت برای زندگیم نظرشما روبپرسم !
باچشم های به خون نشسته ،ازحرص نگاهم کرد که با دست پسش زدم و واردآشپزخونه شدم .
برای سحر خوشحال بودم دوباره سالمتیش رو به دست آورده بود .
یه ماه از اون روزها می گذشت و امروز تولد الی بود .
درست یک هفته بعد از مهمونی سحر بهمون خبر رسید که کامی رو تا ماه آینده اعدام می کنن و من طالقم رو غیابی گرفتم و
دوهفته بعد،من و مهراب درحضور بقیه توی محضری که یکی از دوست های مهراب عاقدش بود عقد رسمی کردیم و اسممون
برای همیشه رفت توی شناسناممون .
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با یاد آوری اون روز لبخندی روی لبم نشست یاد نگاه های دزدکی مهراب از توی آینه افتادم آخه از وقتی از آرایشگاه اومدیم
توی محضر نزاشتم آرایشم رو ببینه .به فیلم بردار هم گفتیم از توی محضر عکس و فیلم بگیره بعدش می ریم آتلـیه و رفتیم؛
کلی عکس با ژست های قشنگ گرفتیم الی هم توی بیشتر عکس هامون بود .چه قدر بهم خوش گذشته بود ،بهترین روز
عمرمون بود !
از توی آینه به خودم نگاهی انداختم و برگشتم به زمان حال؛ هرکار می کردم گردنبند مرواریدم بسته نمی شد ،صدام رو
بلندکردم و مهراب رو صدازدم :
مهراب بدوبیا مهراب؟حوله به تن پرید توی اتاقم ،باخنده نگاهش کردم که نگران گفت «:ای کوفت ،ترسیدم فکرکردم چیزیت شده»
نه سالمم ،بیا گردنبندم رو ببند .پشت سرم قرارگرفت ،از خدا ممنون بودم بابت عشقی که توی قلبم رخنه کرده بود .گردنبند رو قفل کرد و من رو برگردوند،
ً
نگاهم رو روی صورتش چرخوندم تا خواستم نزدیکش شم ،باصدای جیغ الی از هم فاصله گرفتیم و تقریبا دویدیم پائین .
ُ
ازپله ها افتاده بود پائین و زانوش زخمی شده بود؛ مهراب با نگرانی بغلش کرد و روی اپن نشوندش .رفتم جعبه کمک های
اولیه رو آوردم و با بتادین زخمش رو تمیزکردم ،بماندکه چقدر جیغ زد و زخمش می سوخت .یه چسب زخم پهن روی زانوش
چسبوندیم و نفس راحتی کشیدیم .خداروشکر اتفاق دیگه ای نیفتاده .
رفتم سمت دستگاه و موزیکی گذاشتم ،حاضر و آماده با مهراب از پله ها پائین اومدیم .برای شام با هلیا دست به یکی کردیم و
یه فسنجون خوشمزه به اضافه ی زرشک پلو با مرغ ترتیب دادیم .
آهنگ مخصوص تولد گذاشتیم و کل سالن رو پر از بادکنک و تزیینی های خوشگل کردیم که مهراب هم سرذوق اومده بود چه
ً
برسه به الی! مهمون ها هم کم کم اومدن مخصوصا شادی که هم بازی صمیمی الی شده بود .البته منم خیلی دوستش
داشتم؛ دختر شیرین زبون و بامزه ای بود .
شربت هارو توی سینی چیدم و رو به هلیا گفتم « :تو می بری؟»
آره عزیزم .خواست بره بیرون که گفتم« :هلیا؟»
جانم؟اون دختره کیه کنار مهراب؟به سمتی که اشاره زدم برگشت ،با عصبانیت و فکی منقبض دختره رو نگاه کرد و گفت« :سارینا دختر عممونه»
آهانی گفتم و خودم رو مشغول چیدن شیرینی ها کردم ،هلیا بهم نزدیک تر شد و گفت« :چیزی شده؟»
نه ،چطور؟باچشم های ریزشده نگاهم کرد و گفت« :قیافت یه جوریه انگار از یه چیز دلخوری!»
-همچین چیزی نیس هلیاجان .
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هلیا یکی آروم به شونم زد و گفت « :بعد از یه سال نشناسمت به هیچ دردی نمی خورم .می دونم یه چیزیت شده ،راجع به
ساریناست؟»
خودم رو زدم به اون راه و گفتم « :نه ،چه ربطی به اون داره؟ من نشناختمش برای همین پرسیدم ببینم کیه! اخه از وقتی
اومده نرفتم توی سالن که باهاش احوال پرسی کنم بهم معرفی نشده بود ،االن می رم».
بعدهم دستم رو سمت هلیا درازکردم که سینی رو ازش بگیرم که گفت « :یعنی اصال عین خیالتم نیست که این جوری
چسبیده به مهراب و دلیل ناراحتیت هم ِکتمان می کنی؟»
پیچ و تابی به ابروهام دادم و با انکار گفتم« :هلیاجونم ،من بچه نیستم دیگه ،نه هیچ کدوم این ها برام مهم نیست ،مهراب
َ
عاقل و بالغ تر از این حرف هاست که تا یکی بهش چسبید هوایی بشه! به هرحال من االن زنش هستم ،یه پوئن مثبت از همه
ی اون هایی که چشمشون دنبال مهراب هست جلوترم».
هلیا بالبخند نگاهم کرد و زیرلب گفت« :خوبه گلم».
رفت بیرون ولی خب خودم بهتر می دونستم تموم حرف هایی که به ِهلی زدم صدق نداشت به هرحال شوهرم بود و روش
غیرت داشتم یکم هم که حسادت زنانه !
نمی خواستم دختره این جوری بیخ ریشش بشینه ،باهم بگن و بخندن و من مثل کوزت براشون شیرینی و میوه ببرم !
دستی به سر و روم کشیدم ،نفس عمیقی کشیدم و با غرور بیرون رفتم ،راهم رو به سمتی که مهراب و سارینا نشسته بودن کج
کردم .یه خانوم مسن هم روی مبل کنار مهراب بود؛ به نشانه ی ادب جلوی خانومه یه کوچولو خم شدم و سالم دادم که از باال
نگاهی بهم انداخت و فقط سری تکون داد ،بعد رو به مهراب گفت « :برای ِالی پرستار اوردی؟ »
چی؟ آهان یعنی نمی دونست من زن مهرابم؟ هووف! مهراب لبخند زوری زد و گفت « :نه عمه جان ایشون خانومم هستن،
درناخانوم».
بعد رو به من کرد و با مهربونی گفت« :عشقم ایشون عمه ی عزیزم».
به سارینا که توی بغلش لم داده بود ،اشاره زد و ادامه داد :
ایشون هم سارینای عزیز دختر عمه ی گلم! ببخشید دیگه عمه خانوم تازه از ِامریکا برگشتن فرصت نشد به هم معرفیتونکنم».
حالم بهم خورد از این همه هندونه که زیربغل سارینا گذاشت! فقط لبخند رنگ و رو رفته ای تحویلشون دادم ،سعی کردم
واقعی به نظربرسه و گفتم« :خوشبختم عمه خانوم و البته سارینا جان».
هیچ جوابی که نشنیدم منم حتی به خودم زحمت ندادم که بهشون دست بدم !
با چشم غره به مهراب نگاه کردم و با چشم به اشپزخونه اشاره زدم ،دیدم عمش بد داره نگاه می کنه ،باز لبخند اجباری زدم و
گفتم« :مهراب جان عزیزم؛ یه لحظه میای بیرون؟ کارت دارم».
مهراب لبخند ضایع تری زد و گفت « :عشقم می بینی که داریم صحبت می کنیم ،چشم شما برو من میام!»
با چشم به سارینا اشاره زد ،حتما منظورش اینه اگه خانوم خودش رو از من جداکنه میام !
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برگشتم سمت آشپزخونه یهو یکی جلوم سبزشد ،دستم رو روی قلبم گزاشتم؛ نزدیک بود ازترس جیغ بزنم که بالبخند قشنگی
گفت« :سالم درناخانوم».
عه من رو از کجا می شناخت؟ خواستم چیزی بگم که هلیا از پشتش اومد بیرون و گفت« :عه اینجایی زن داداش؟ االن
داشتیم در موردت صحبت می کردیم».
زدم به دنده شوخی و گفتم « :چی پشت سرم غیبت می کردی؟»
خان ما؛ یکم فضوله! داشت از اینجا تو رو دید می زد و بهم گفت کی هستی منم
هلیا بالبخند گفت« :هیچی واال ،این سبحان
ِ
ُ
گفتم زن داداش گلم درنا خانوم هستن ،حاال ایشون رو بهت معرفی کنم؛ سبحان خله پسر عمه ی عزیزم!»
باخنده به سبحان که توی افق محو شده بود نگاه کردم که پشت چشمی به هلیا نازک کرد و دستش رو جلو آورد ،نگاهی به
دستش انداختم و باهاش دست دادم ،به قیافه خندونش می خورد که شاد و یکم شیطونه !
اون قدر که من رو کشوند سمت سالن و اون قدر برام از زندگی بی سر و تهش تعریف کرد و من رو به خنده انداخت که تموم
دلخوریم رو از مهراب از یادم برد! برعکس خواهرش که ِقر و فیسیه مثل مامانش .سبحان یه شخصیت خون گرم و پر انرژی
داشت .
کلی باهاش از هردری صحبت کردم و خندیدم ،البته چون از دو سالگی امریکا بزرگ شده بود و کمتر ایران می اومد؛ زیاد
فارسیش خوب نبود ،بالهجه صحبت می کرد .به گفته ی خودش این دفعه چهارمش بود که ایران می اومد و هردفعه کمتر ازیه
هفته می موندن .خب معلوم بود که زیاد مسلط نبود به زبان مادریش .
داشت از سوتی های سارینا می گفت و من هم غش غش می خندیدم که سـنگینی نگاهی رو روی خودم حس کردم ،آروم سرم
رو بلندکردم که نگاهم به نگاه به خون نشـسته ی مهراب افتاد .ازاون لبخندهای زوریش حواله ی سبحان کرد که تازه متوجه ی
حضور مهراب شده بود .بایه َمن اخم رو به من گفت« :یه لحظه بیا کارت دارم».
خواستم مثل خودش لج کنم و بگم "نمی بینی دارم صحبت می کنم؟ شما برو من میام" ولی وقتی اخمش رو می دیدم نظرم
عوض می شد .با یه عذرخواهی از سبحان ،بلند شدم و ازش فاصله گرفتم .
مهراب سریع مچم رو چسبید و کشوندتم به سمت اشپزخونه .قیافش سرخ شده بود و سینش تندتند باال و پایین می شد .آروم
نگاهم رو باال آوردم و به چشم هاش دوختم .ناخودآگاه انگار که گناه کبیره کرده باشم بغض کردم و لبم روگازگرفتم که صدای
عصبیش که خیلی سعی درکنترلش داشت شنیدم :
رهر و ِک ِرکرتون تا دوفرسخ اون طرف تر شنیده می شد؟
چی داشتین می گفتین ِه ِسریع با صدایی که می لرزید گفتم« :هیچی فقط اون از سا»...
دستش رو روی دماغش گذاشت ،باحرص و چشم های گشادشده گفت « :هیس نمی خوام بشنوم ،مگه من به تو نگفتم خوش
ندارم دور هر پسری بگردی؟»
دور ...
آخه من ِداد زد :
-الل شو !
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کالفه دستی الی موهاش کشید ،نفس عمیقی کشید و آروم تر گفت« :هیچی نگو»
چونم می لرزید ،خواست چیزی بگه که هلیا با سینی خالی اومد داخل ،نگاه متعجبش بین من و مهراب رد و بدل شد ،بعدهم
حس کرد مزاحمه! بی هیچ حرفی سینی رو روی میز گذاشت و نگاهش رو به زمین دوخت و رفت بیرون !
حاال که مهراب آروم تر شده بود ،سرخی و التهاب صورتش کمتر شده بود؛ خواستم فرارکنم که سریع مچم روگرفت و چرخوند
به سمت خودش که دردم اومد ،اشک توی چشمام آماده ی ریختن بود .لبم روگزیدم که صدای جیغم بیرون نره .باخشمی
کنترل شده گفت« :کجا؟»
بابغض گفتم« :ولم کن مهراب .می خوام از مهمون ها پذیرایی کنم االن دیگه باید کیک رو ببرم».
توی چشم های اشکیم زل زد و آروم تر از قبل گفت« :کیک رو ببری؟ یا بری با سبحان جون دل و قلوه رد و بدل کنی؟»
دست خودم نبود ،دستم محکم رفت باال و یکی خوابوندم زیرگوشش! عصبانی بودم ،تموم تنم می لرزید ،بغض به گلوم خنجر
می کشید ،صورت مهراب یکم کج شد به چپ .صدام رفته رفته باالتر می رفت :
 من؟ مهراب من دل و قلوه رد و بدل می کردم یا تو و سارینا که اون جوری توی بغلت لم داده بود؟ حتی وقتی فهمید زنتمَ
ککش هم نگزید!»
چشم هاش رو روی هم فشرد و از الی دندون های قفل شدش گفت « :اون امریکا بزرگ شده فرق محرم و نامحرم نمیفهمه،
هشت ساله من رو ندیده دلش تنگ شده بود ،توچی؟ تو چرا با سبحان می گفتی و می خندیدی چه ِس َمتی باهات داشت؟!»
سعی کردم خودم رو کنترل کنم؛ نفس عمیقی کشیدم و گفتم « :توکه محرم و نامحرم حالیت بود از خودت جداش می کردی،
یکم ازش فاصله می گرفتی .وقتی گفتم کارت دارم توی جمع ضایعم نمی کردی! َسوای این ها سبحان فقط داشت از
خاطراتش می گفت و من می خندیدم این دل و قلوه دادنه؟ چیه من حق ندارم با هیچ مردی حرف بزنم ولی برای تو اشکال
نداره هر دختری دورت پرید باهاش معاشقه کنی؟»
این دفعه اون بود که محکم کوبید توی دهنم .گوشه ی لبم پاره شد؛ شوری خون رو توی دهنم حس کردم ،اشک هام راه
خودشون رو پیداکردن و دراین بین صداش رو خوب می شنیدم :
 حرف دهنت رو بفهم درنا! توی عمرم به هیچ دختری چپ نگاه نکردم که بخوای به خودت اجازه ی توهین بدی ،الاقلاحترام خودت رو حفظ کن .
بعدهم گذاشت و رفت بیرون .دستم رو جای سیلی که ازش خورده بودم گزاشتم و ُ
بابهت به جای خالیش زل زدم ،دیگه جلوی
خودم رو نگرفتم و به چشم هام اجازه ی باریدن دادم .زیرلب بهش فحش می دادم که ِهلی خودش رو تقریبا پرت کرد توی
اشپزخونه و با دیدن حالت من یکی اروم زد روی گونش و گفت « :خدا مرگم بده ،چه بالیی سرت اومده؟ صورتت چرا سرخه؟
ببینمت لبت پاره شده؟!»
کالفه پشت میز ناهاروری نشستم و سرم رو روی میز گزاشتم تا تموم کنه ،ولی بیخیال نبود :
درنا؟ درناجان؟ عزیزم چت شده خب؟کالفه سربلند کردم و با حال زاری گفتمِ « :هلی بیخیال ،می تونی از مهمون ها پذیرایی کنی؟من یکم سردرد دارم برم
بخوابم».
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تندتند سرتکون داد و گفت « :اره ،اره گلم می تونم تو حالت خوش نیست برو استراحت کن ،من از پسش بر میام ،مسکن می
خوای؟»
با محبت و تشکر نگاهش کردم و سری تکون دادم ،دستم رو گرفت و کشوند سمت اتاقمون .یه بسته ژلوفن گذاشت توی دستم
و گفت« :بیا عزیزم راحت بخواب ،غمت نباشه من و دلسا همه ی کارها رو می کنیم .آروم بخواب».
لبخند بی حالی تحویلش دادم و گفتم « :فدات شم عزیزم ،ممنونتم».
نگران بهم زل زد و باالخره عقب گرد کرد و بیرون رفت .دوتا ژلوفن زدم باال ولی مگه خواب می رفتم؟ اون قدر اشک ریختم تا
چشمه ی اشکم بخشکه !
باصدای در دستی به صورتم کشیدم وچشم هام رو بستم ،صدای قدم هایی رو می شنیدم ولی هیچ عکس العملی نشون ندادم
تا هرکی هست فکرکنه خوابم بزاره بره !
یهو یکی دست گذاشت روی دهنم؛ به قصد خفه کردن! نفسم داشت می برید ،چشم هام تا آخرین حد گشادشدن،
سارینابود؛ آدم نفرت انگیز !
ً
دلیل کارش رو نمی فهمیدم ،واقعا داشتم خفه می شدم ،دست هام رو روی دست هاش گذاشتم ولی نمی تونستم جداش
کنم .با بیشترین زوری که داشت گلوم رو می فشرد که صدای قدم هایی بلندشد و بعد فاطمه خانوم توی چهارچوب درقرار
گرفت .سارینا سریع کنار کشید !
متعجب و با چشم های ازحدقه در اومده نگاهش کردم.نگاه فاطمه خانوم با گیجی بین هر دومون این ور و اون ور شد ،بعدهم
اومد سمتم .تندتند نفس می کشیدم ،ازمرگ نجات یافته بودم .با خشم و نفرت زل زدم به سارینا که از اتاق زد بیرون .
فاطمه خانوم سریع دست های یخم رو توی دست گرفت و لبه ی تخت نشست ،با نگرانی گفت :بمیرم برات مادر دست هات
چه قدر یخه ،صورتت چیشده؟ این دختره زده؟ !
ابروهام روبه معنای نه باال انداختم ،گلوم خشک شده بود به سختی گفتم:مامان اب .
دستش رو به سمت پارچ روی پاتختی برد و لیوان آبی برام ریخت و به دستم داد ،یه نفـس آب رو زدم باال،نفسم جا اومد .به
سرفه افتادم و با خس خس گفتم :من خوبم مامان گلی شما برید
کجابرم مادر حالت بده ،ازلبت خون میاد .دستی به لبم کشیدم و بالبخند بی حالی گفتم:چیزی نیس خوب میشه فدات شم شما برو .
نمی خواست بره ولی به خاطر من باالجبار گفت:پس مادر من می رم ،حواست به خودت باشه .در رو هم از پشت قفل کن
کسی مزاحمت نشه ،راحت بخواب .
سری تکون دادم و اون رفت بیرون .پاشدم و به گفته ی فاطمه در رو قفل کردم و تخت خوابیدم .این قدر بی حال و کسل بودم
که حوصله نداشتم به رفتار عجیب و غریب سارینا فکرکنم !
صبح بانوری که ازپنجره می تابید توی چشمم؛ بیدار شدم سردردم خوب شده بود .رفتم یه دوش گرفتم و قفل در رو بازکردم،
رفتم پائین .
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خونه توی سکوت عجیبی بود هنوز بادکنک ها و تزیینی های دیشب وسط سالن ریخته بودن ،انگار کسی حال نداشت
تمیزکنه !
نگاهم به عقربه ی ساعت افتاد ده بود .تلفن رو برداشتم و زنگ زدم به یکی از شرکت های خدماتی ،تا بیان دستی به سر و روی
خونه بکشن .
راهم رو به سمت آشپزخونه کج کردم تا صبحونه بخورم که نگاهم افتاد به سبحان ،پشت میز ناهارخوری نشسته و با ولع
صبحونه می خورد .این ها هنوز این جا بودن؟! چشم هام رو روی هم فشردم پس مهراب کجا خوابید؟ امروزهم که جمعه بود،
نباید می رفت سرکار !
اومدم برم توی اتاق ها سرک بکشم که سبحان نگاهش بهم افتاد و بالبخند نگاهم کرد ،روم نمیشد بگم عه هنوز نرفتین کی می
رین پس؟ !
ولی فقط لبخند زدم و پشت میز نشستم ،گفتم:صبحت بخیر،تعجب کردم از دیدنت !
صبح شمام گود باد ،من فکرکرد چند صباحی مزاحم شما خواهیم بود .لبخندی زدم و گفتم :مراحمی پسر ،نزن این حرف هارو .صبحونت رو بخور .
تا خواستم برای خودم لقمه بگیرم ،مهراب وارد شد .اخم هام ناخواسته درهم شدن!یه لقمه برای خودم گرفتم و بایه
عذرخواهی از سبحان ،از آشپزخونه رفتم بیرون .
حسابی ازش دلخور بودم ،توی راه پله هلیا رو دیدم که بیدارشده بود .روم نمی شد ازش بپرسم مهراب دیشب کجا خوابید؟
آخه من در اتاقمون روقفل کردم !
فقط سالم و صبح بخیری گفتم و رفتم توی اتاق خودم .داشتم موهام روشونه می زدم که سبحان با دوتقه به در وارد شد ،هول
شدم و سریع مالفه روکشیدم روی سرم که به خنده افتاد و برگشت بیرون ،در رو هم بست .سریع شالی روی سرم انداختم
وگفتم:بفرمائید .
سبحان باهمون خنده ی قبلی واردشد و گفت:سالمی دوباره ،من خواست با شما رفت به گردش من را همراهی کرد؟
لبخندی به لحن صحبتش زدم وگفتم:البته ،کجا رو دوست داری ببینی؟
برج میالد تهران تعریفش را زیاد شنیده بود ،می شود رفت؟بالبخند سری تکون دادم وگفتم:خب برو حاضرشو تا بریم .
تا اومد از در بیرون بره ،مهراب توی چهارچوب در قرار گرفت و روبه سبحان گفت :کجا به سالمتی؟
سبحان سریع تر ازمن گفت :با زن برادر برویم برج میالد !
مهراب نگاهش رو ازسبحان گرفت و به من انداخت ،سـبحان سـریع رفت بیرون و من نگاهم رو ازمهراب گرفتم ،خودم
رو مشغول پیدا کردن لباس توی کمدم نشون دادم .اومد تو اتاق در رو هم بست ،حس کردم پشت سرمه! اصال برنگشتم،
صداش رو شنیدم :
یه وقت به روی خودت نیاری که من دیشب بهت چی گفتم !محلش ندادم ،مانتوم رو عوض کردم که گفت :با توام درنا بی محلی کنی بد می بینی .
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عصبانی برگشتم به سمتش ،حاال نزدیک تر بود و می تونست کبودی صورتم رو بهتر ببینه ،با خشم توپیدم بهش :
تهدیدم می کنی؟ من هرکار دلم بخواد می کنم .سریع پنکک رو توی دستم گرفتم و یه عالمه زدم به صورتم که از دستم کشیدش و کوبوندش به دیوار ،باز محلش ندادم و رژلب
جیغی برداشتم ،داشتم محکم می کشیدم روی لب زخمیم که رژلب رو کشید و رژ پخش شد توی صورتم !
هر دومون با نگاه های به خون نشسته توی چشم های هم زل زدیم .دستمالی از جیبش کشید بیرون ،محکم روی صورتم
بهداشتی اتاق .گفت :سریع صورتت رو تمیز کن وگرنه نمی زارم ازاینجا بیرون بری !
کشید و بعدهم هولم داد به سمت سرویس
ِ
باجیغ جیغ گفتم:مگه دست توئه؟

صدایی نشنیدم ،نگاهم از آینه ی روشویی به خودم افتاد؛ صورتم تفاوت چندانی با صورت یه دلقک سیرک نداشت! رنگ و رو
رفته و سفید با رژی که از این گوشم تا اون گوشم پخش شده بود .پوزخندی به خودم زدم و سرم رو زیر شیرآب فروبردم .
باالخره بیرون اومدم ،مهراب مثل نگهبان جهنم جلوی در قدعلم کرده بود ،نگاهش روی صورتم خشک شد .تا خواستم از
جلوش ردشم نگهم داشت؛ نفس کالفه ای کشیدم .
یهو در اتاق باز شد و سارینا اومد داخل .مهراب یکم ازم فاصله گرفت که سارینا یه لبخند مسخره زد و گفت:وای ببخشید
مهراب جان مزاحمتون شدم .
ً
فقط هم ازمهراب عذرخواهی کرد ،صرفا من اینجا علفم! خواسـت بره بیرون که مهراب گفت:اشکال نداره .
باحرص گفتم:در زدن بهتون یاد ندادن؟ !
بالحن لج درآری گفت :فکرکردم مهراب جان تنهان !
آها یعنی دوست داشت تنهاباشه و بدون در زدن وارد اتاق یه پسر می شه؟ !
بس کن درنا ،چه قدر سپیچ شدی روی این بشر! پوزخندی زدم و گفتم:حاال که دیدی مهراب تنها نیست شر روکم کن !
تاخواست چیزی بگه مهراب با اخم و چشم غره؛ بالحن هشدار دهنده ای گفت:درنا !
مچم رو از دستش کشیدم بیرون و بی توجه بهشون؛ نشستم پشت میز توالت که سارینا با یه "ببخشید" البته به مهراب ،از اتاق
رفت بیرون .باز مهراب در رو بست و اومد به سمتم :
این چه برخوردیه با مهمون؟ احساس معذب بودن بهش دست می ده .هیچی نگفتم ،توی دلم یه نیشخند به حرفش زدم و یه خط چشم مالیم برای خودم کشیدم که بازصداش اومد :
بس کن درنا چته؟ تو کینه ای نبودی .این قدر این المصب رو نکش دور چشمت که باید دوباره بشوریش !اخمی کردم و خط چشم رو گزاشتم سرجاش ،خواستم ریمل رو بردارم که از دستم کشید و گفت :همون بسه پاشو ازاینجا .
کالفه؛ بیخیال ریمل شدم و رفتم سمت حموم اتاق تا شلوارم روعوض کنم که دنبالم اومد :
سر دو ساعت بر می گردین خونه ها ،من تا شب خونم فقط ده دقیقه دیرکنید من می دونم باتو می شنوی؟ !
ببین ِدرحموم روبستم و داشتم شلوارم رو عوض می کردم که صداش رو شنیدم :
-اصال خودم باهاتون میام .
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سریع شلوارم رو کشیدم باال و درحموم رو باز کردم :
تو به خودت زحمت نده مهراب خان ،به نظرم ساریناجون می خواد باهات بیاد خوش گذرونی بهترنیست اون روببری؟کالفه دستی الی موهاش کشید و همون جورکه دنبال لباس مناسب می گشت گفت :زنم مهم تر از اون دختره هست ،شمام
بچسب به زندگیت ،نمی خواد به رقیبات میدون بدی! این قدرهم بامن لج نکن .
تی شرتش رو درآورد و بایه پیراهن مردونه شیک که روی تنش قشنگ وایمیستاد عوض کردو سمتم اومد ،همون جایی که سیلی
زده بود ،کاشت و بالحن شرمنده ای گفت:بشکنه دستم .
دستش رو روی گونم گزاشت ،باز اومد خم شه که گفتم:بیرون منتظرتم زود آماده شو .
سریع عقب گردکردم و رفتم بیرون ،هلیا توی حال نشسته بود و با الی شـوخی می کرد ،باید یه جوری ازش می پرسیدم وگرنه
ازفضولی می مردم!روبروش وایسادم که با لبخند سربلندکرد ،نگاهم کرد و گفت:چطوری خوشگل خانوم؟
من هم لبخندی زدم و گفتم:بهترم عزیزم .هلیا یه سوال ازت بپرسم؟
هلیا ،الی رو فرستاد پی نخودسیاه و بعد هم دستم رو کشوند کنارش نشستم روی مبل که گفت :حس کردم خصوصی و
واجبه ،هوم بپرس؟
خب اره ،راستش روم نمی شه که بپرسم هلیا ،دیشب مهراب کجاخوابید؟هلیالبخندش رو عمیق تر کردوگفت :ای جانم راهش ندادی توی اتاق ،حاال می ترسی روی کاناپه خوابیده باشه؟ نوچ عزیزم
جاش خوب بود ،توی اتاق من بود .
نفس راحتی کشیدم؛ نمی ترسیدم روی کاناپه خوابیده باشه !
سایه ای روی سرم افتاد ،نگاهم رو بردم باال؛ دسـت مهراب که سمتم درازشده بود رو گرفتم و پاشدم ،نگاهم به سبحان افتاد که
از اون سمت سالن داشت می اومد؛ چه خوش تیپ هم کرده بود ،فکرکنم می خواست یه چندتا از دخترهای ایرانی رو برای
خودش تور کنه ها شیطون !
داشتم بالبخند نگاهش می کردم که مهراب آروم توی گوشم زمزمه کرد :
زیاد باهاش دمخور نمی شی !چه لحن دستوری! هلیا رفت تا الی رو آماده کنه و بعد از چندلحظه برگشتن ولی خودش نیومد می خواست پیش عمه و
دخترعمه نازنینش بمونه !
خالصه راهی برج میالد شدیم کلی بهمون خوش گذشت ولی من همچنان بامهراب سرد بودم؛ به شوخی های سبحان می
خندیدم و به حرف های مهراب هیچ اعتنایی نمی کردم .یه عالمه سربه سر ِالی گذاشت و از دوست دخترهای رنگارنگش
گفت .
ً
باالخره بعد ازکلی گشت و گذار برگشتیم .زودتر از همه چپیدم توی اتاق و در رو قفل کردم چون اصال حوصله ی مهراب ونق
نق هاش رونداشتم! االن می خواست بازخواستم کنه که چرا به حرفش گوش ندادم و باسبحان گرم گرفتم !
رفتم زیردوش بعد ازیه ربع اومدم بیرون و گرفتم تخت بخوابم که صدای دربلند شد و به دنبالش صدای مهراب :
-درنا؟خانومی؟بازکن خستم ،خوابی قربونت برم .
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لحن مهربونش آرامش قبل ازطـوفانه؟!چیزی نگفتم فکرکنه خوابم.باالخره بیخیال شد و من هم چشم هام گرم خواب شد .
وقتی بیدارشدم ساعت چهار بعداز ظهر بود ،ازپله ها به پائـین روانه شدم .یه زمزمه هایی از توی بالکن می اومد؛ گوشم رو
تیزکردم و آروم رفتم سمت بالکن .صدای سارینا بود .پشت پرده ضخیم خودم رو پنهون کردم ،صداش رو کم وبیش می
شنیدم :
خود مهراب هم زیاد دووم
بله؟حتما ،دیشب خواستم زنش رو خفه کنم ولی نشد همین امروز کارش رو تموم می کنم .نه ِنمیاره  ،تو غذاشون قرص می ریزم .
دیگه گوش هام چیزی نمی شنید .یعنی می خواست من و مهراب رو بکشه؟ چرا؟ چه بدی در حقش کرده بودیم؟ این چه جور
دخترعمه ای بود !
صدای دربالکن که اومد بیشتر خودم رو کشیدم پشت پرده .خوب که خیالم از رفتنش راحت شد؛ برگشتم سمت اتاقمون .باید
یه جوری بامهـراب حرف بزنم در این مورد ،اگه همین امشب توغذای مهراب سم بریزه چی؟یا بیاد سراغ خودم !بعیدنبود .پس
باید زودتر به مهــراب بگم ولی مگه باور می کنه؟
طول اتاق رو متر می کردم و باخودم فکر می کردم که صدای در اومد و بعد هم مهـراب اومد داخل ،بالبخند خسته ای نگاهم
کردوگفت :بیدارشدی؟
_اره کجابودی؟
لبخندش رو پررنگ تر کرد و گفت :مثال نگرانمی؟
باحرص بهش زل زدم ،یقه پیراهنش خونی بود،عصبانی رفتم سمتش ویقش رو چسبیدم و گفتم :وقتی می ری دعوا بله نگران
هم می شم ،حاال می گی کجابودی؟
سرهنگ زنگ زد برم اداره ،این هم ...به پیرهنش اشاره زد و بایه مکث کوتاه گفت :مهم نیس بایکی درگیرشدم؛ دماغم صدمه دید؛ یکم خون دماغ شدم .
کنجکاو و نگران بهش زل زدم ولی هیچی نگفت ،رفت سمت حموم که گفتم:مهراب بایدباهات صحبت کنم .
عقب گردکرد ،دست به سینه روبه روم وایساد وگفت :می شنوم خانوم .
نخواستم معطل کنم؛ قضیه مهم تر ازاین حرف هابود ،سریع گفتم :سارینا ...
چشم هام رو بستم و بایه کوچولو مکث ادامه دادم :
نمی دونم چه نقشه ای داره ولی همین امروزصداش روشنیدم؛ داشت بایکی تلفنی صحـبت می کرد؛ درمورد کشتن من وتو می گفت !
ابروهای مهراب باال پریدن و باتعجب گفت:سارینا؟ مطمئنی؟! ببینم درنا نکنه می خوای اون رو پیش من خراب کنی حسادت
چیز خوبی نیست ،تو زن منی من هم این جور ادمی نیستم که اگه سارینا بهم بچسبه قید زن و زندگیم رو بزنم و...دستم رو باال
اوردم و کالفه گفتم :بسه مهراب ،نمی دونم درمورد من چی فکرکردی؟ ولی سارینا کسی نیست که من بخوام بهش حسودی
کنم ،اون می خواد توی غذات سم بریزه حتی دیشب هم می خواست من روخفه کنه ،برام مهم نیست راجع به من چی
فکرمی کنی ولی حواست به خودت باشه .
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بعدهم دلخور از اتاق زدم بیرون
می خواد باورکنه ،می خواد نکنه ،من هشدار احتمال خطر دادم !
داشتم ازپله ها پائین می اومدم که سبحان مثل علم یزیدجلوم سبزشد ،ترسیدم و دستم رو روی قلبم گزاشتم که خندید،
گفتم :عادتته من رو سکته بدی ،پسرخارجی؟
باز هم خندید؛ رفتم یکم بستنی برای خودمون ظرف کردم ،با ِالی و سبحان نشستیم پای فیلم کمدی؛ کلی واسه خودمون
خوش گذروندیم بعدهم سبحان خواست ِالی رو ببره پارک ولی من حوصله نداشتم همراهیشون کنم برای همین الی روآماده
کردم و لپش رو محکم بوسیدم ،اون باسبحان رفتن همین پارک سرکوچه .
پله هارو باال رفتم؛ هنوز غروب نشده بود ولی اونقدر ِکسل بودم که یا باید می خوابیدم یا می رفتم حموم تا سرحال بشم .
آروم در اتاق رو بازکردم ولی تا نگاهم به داخل اتاق افتاد سریع الی در رو بستم .
مهراب مثل بت خشکش زده بود .
وا رفتم !
نگاه مهراب ازگوشه ی چشم بهم افتاد که مات این صحنه بودم؛ باچشم های تار و اشکی .
آروم سارینا رو هول داد کنار و به سمتم اومد ،سارینا وقتی متوجه من شد؛ پوزخندی زد و زل زد به چشم هایی که دیگه هیچی
نمی دید .
حاال مهراب جلوم بود این رو ازصداش و دستش روی گونه هام ،می فهمیدم :
درنا؟ من رو نگاه کن خانومی ،درنا عزیزم به خدا بهت توضیح می دم اون جور که فکر می کنی نیست .نمی شنیدم ،نمی خواستم که بشنوم؛ مهراب برگشت سمت سارینا و دادکشید :
گمشو بیرون !نفرت آنی و با همون
سارینا باهمون پوزخند مضحکش یه تنه بهم زد و از در ردشد .روی پابند نبودم ،تنم می لرزید ،باخشم و ِ
چشم های اشکی زل زدم توی چشم های بهت زده ی مهراب ،به گمونم سردی نگاهم رو حس کرد که وا رفت ولی به خودش
اومد و خواست دفاع کنه :
درنا من رو ببین ،به خدا من فقط ...با سیلی که توی دهنش زدم ،مابقی حرف تو ی دهنش ماسید .چونم می لرزید ،بغـض راه نفس کشیدنم رو بسته بود ،دستم
رو وسط قفسه سینش فشردم و هولش دادم کنار .رفتم سمت کمدم هرچی لباس دم دستم اومد ریختم توی ساک؛ باپشت
دست اشک هام رو پس زدم ،وسط اتاق خشکش زده بود ،چنان تنـد تند لباس هام رو تعویض کردم که خودم هم نفهمیدم !
ازاتاق بیرون زدم ،تازه انگاربه خودش اومده باشه دوید دنبالم :
درنا؟وایسا ،وایسا باهات حرف بزنم ،خواهش می کنم صبرکن درنا .از صدای دادزدن مهراب و تق تق کفش های من ،هلیا و عمه خانوم از اتاق بیرون زدن ،سبحان که تازه رسیده بود الی رو
گذاشت زمین و باتعجب به من و صورت اشکیم نگاه کردوگفت:چی شده؟
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چیزی نگفتم ،نیم بوت های چرمم رو از جا کفشی بیرون کشیدم ،نگاهم به سارینا افتاد؛برخالف همه که گیج ومبهوت بودن
رفتن من رو نظاره گربود .
اون راحت لم داده بود پای تی وی و باپوزخند ِ

می ترسیدم مهراب روتنها بزارم و اون نقشه ای که توی ذهنش بود رو اجراکنه ولی اون قدر از مهراب دلخور بودم اون لحظه که
نخوام به این چیزها فکرکنم .صدای الی رو شنیدم :
مامانی کجا می ری؟می رم خونه ی مامان گلی ،میای دخترم؟صورت اشکیم رو که دید ،انگار همه چیز عایدش شد که با قهر و دعوا دارم می رم! گیج موند بین من و مهراب ،یکم این ور و
اون ور رو نگاه کرد و دستم رو گرفت ،روبه مهراب گفت :بابایی کی میای دنبالمون؟

دندون هام رو روی هم فشردم و دست ِالی رو کشیدم تا بریم ،مهراب توی چهارچوب درقرار گرفت ،با اخم و عصبانیت گفت:
می خوای بری برو ولی حق نداری ِالی رو ببری .
بابغض بهش زل زدم ،الی باز پرسید :
بابایی چی شده؟جاخورده بودم ،دست الی رو ِول کردم ،دیگه به گریه افتاد .هلیا کالفه ازاین نمایش خسته کننده گفت :چتونه شما دوتا؟ بچه
رو دیوونه کردین !
با دست مهراب رو پس زدم و ازخونه زدم بیرون ،اون هم دیگه دنبالم نیومد
***
کالفه سرم رو روی میزگذاشتم و چشم هام رو بهم فشردم و درجواب مامان گلی که پاپیچم شده بود تا بفهمه چرابرگشتم خونه،
فقط گفتم :هیچی مامان ،فقط دلم براتون تنگ شده بود
مامان گلی با نگاهی که ازش "خرخودتی" می بارید نگاهم کردو گفت :آره جون خودت ؛ من ازهمون دیشب فهمیدم یه
ً
چیزیت شده ،با نگاه اشکی برگشتی خونه ،بهونه بهتر از دلتنگی ما نداشتی نه؟ اصال چرا با مهراب و ِالی نیومدی توکه همیشه
با اون ها می اومدی! من که می دونم بین تو و مهراب یه اتفاقی افتاده !
خسته تر ازاین بودم که تعجب کنم فقط گفتم :هلیاچیزی بهتون گفته؟
دلخور نگاهم کرد و گفت :آها یعنی من نباید از خودت بفهمم؟ نه کسی نگفته مادر ،قشـنگ چهرت داد می زنه که چی شده !
ُ
بغض کردم ،پاشدم برم توی اتاق ولی عقب گردکردم و رفتم توی آغوش گرم وپرمهر مامان گلی؛ بعداز نه سال تازه یه آغوش
پیداکردم که بوی محبت مادری بده .
ً
اون قدر اشک ریختم و ازمهراب ِگله کردم تا تقریبا ازحال رفتم .
صبح با احساس حالت تهوع بیدارشدم و سریع دویدم سمت توالت ،هرچی خورده ونخورده بودم رو باال آوردم .زردابـه؟ !
این حالت ها برام آشـنا بود؛ تا خواستم بیشتر در موردش فکرکنم باز هجوم مایعی رو به حلقم حس کردم و باز َعق زدم اون قـدر
که بی جون و بی حال افتادم پائین روشویی .
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یکم بعدش حالم بهترشد ،سریع رفتم سمت آشپزخونه و صبحونه خوردم ولی تا لقمه ی آخر کره و مربا رو خوردم بازم همون
حالت .
خود مامان گلی بود ،وقتی بهش فکر می
مامان گلی مشکوک نگاهم کرد ،آره خودم بو برده بودم؛ حالت هام شبیه حالت های ِ
کردم ضعفم بیشتر می شد؛ به اینکه من حاملم !
سرم گیج می رفت ،مامان گـلی زیربغلم رو گرفت و از توالت کشوندم بیرون .
سریع یه چیزی پوشیدم و رفتم مطب همون دکتره که مامان گلی رو بردم پیشش .با حالت زاری به نتیجه ی آزمایش توی دستم
نگاه کردم؛ با پارتی بازی سریع ازمایش دادم و نتیجش رو همین االن گرفتم ،من حامله بودم اونم دوماه؟! چطور نفهمیده
بودم؟دستی روی شیکم تختم کشیدم یه احساس خوب بهم سرایت شد .
صبح باصدای زنگ موبایل بیدارشدم توی حالت خواب و بیداری؛ گـوشی رو به گوشم چسبوندم که صدای هول زده ی هلیا
توی گوشم پیچید ،تند تند؛ با هول و َوال حرف می زد :
درنا ،درنا داداشم ،مهرابم ...بغض کرد و بقیه ی حرفش رو خورد ،هوشیــار شدم ،یه آن حس کردم قلبم َنزد !تموم تنم یخ کرد ،صدام می لرزید ولی گفتم:
چی شده هلیا؟چی میگی؟
ُ
درنا ،دیدی چی شد؟ دیدی خاک به سرم شد؟ مهراب ،داداشم توی کمـاست !"کما" "کما" "کما" صداش توی سرم ِاکو می شد ،دنیا دور سرم می چرخید ،چشم هام تار می دید؛ گوشی از دستم افتاد و
صدای بدی توی اتاق پیچید ،وقت غش و ضعف نیست درنا .
می دونستم سارینای کثافت کار خودش روکرده ،با هول و َوال حاضرشدم ،نفهمیدم چه جوری از پله ها اومدم پائین و سوار
ماشین شدم ،وقتی به خودم اومدم که داشتم شماره هلیا رو می گرفتم ،با دوبوق تماس وصـل شد :
هلیا کدوم بیمارستانی؟آدرس رو بهم گفت؛ چنان تند می گازوندم که حس می کردم االنه الستیک های ماشین آتیش بگیرن و برم هوا !
ً
سر یک چهار راه؛ نفهمیدم یهو یه ماشین ازکجا پیچید جلوم ولی مطمئنا اگه به موقع نمی زدم روی تـرمز ،می رفتم اون دنیا !
ِ
سرم محکم خورد به شیشه ی ماشین اما قبل از اینکه مرده پیاده شه و باهام دعوا بگیره بابت رانندگی فوق العاده افتضاحم؛
ترافیک کشنده؛
سریع پام رو روی گاز فشردم و رفتم سمت بیمارستان ،باالخره صحیح و سالم رسیدم و به عبـارتی توی این
ِ
جون سالم به در بردم .
خیابون بیمارستان به نسبت خلوت بود ،دزدگیر رو زدم و دوطرف خیابون رو نگاهی انداختم ،بعد دویدم سمت بیمارستان
بـدون توجه به بوق ماشینی که هرلحظه نزدیک تر می شد و یه لحظه حس کردم روی هوام ،بعدضربه ی محکمی که به سرم
خورد و گرمی خونی که روی پیشونیم حس کردم و دیگه هیچی نفهمیدم
***
آروم الی پلـک های سنگینم رو بازکردم ،نور زیادی به چشم هام تابید ،سریع چشم هام رو بستم ولی سعی کردم بازشون کنم،
خشک خشک بود ،صداهای گنگی توی سرم می پیچید :الهی بمیرم مادر ،بازکن اون چشم های خوشگلت رو
دهنم
ِ
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مامان گلی بسه دیگه ،بیابریم بیرون االن پرستاره میادخیرنبینه اونی که دخترم رو به این روز انداخت ،ببینش شده پوست و استخون ،بمیرم برات درنا بمیرم-وای مامان گلی بسه قربونت برم

َ
کی می خوای به هوش بیای دیگه بس نیست؟ یک ماه شده ها ،این شوهر دیوونت ِدق می کنه مادر اذیـتمون نکن ،بازکنچشم هات رو .
سعی داشتم باز کنم ،صدای مامان گلیم بود؛ نمی خواستم بیشتر از این زجر بکشه ،صدای گریه ها بیشتر شده بود ،سرم
سوت می کشید ،چشم هام از تالشی که برای بازشدنشون به کار بردم خســته شدن؛ آروم الی پلک هام رو گشودم .دلسا
باذوق نگاهم کرد و جیغ کشید :
مامان؟مامان گلی به هوش اومد ،درنا به هوش اومد .بعدهم پرید سمت در :
پرستار؟پرستار بیمارمون به هوش اومد .رفت بیرون ،صدای پر از ذوق و شوق مامان گلی رو می شنیدم :
دورت بگردم مادر بیدارشدی؟خوبی؟دهنم رو باز و بسته کردم ولی هیـچ صدایی ازش خارج نشد .سرم به شدت درد می کرد ،اتاق های بیمارستان رو می شناختم،
یهو سیخ روی تخت نشــستم که مامان گلی ترسید؛ سعی کردم بتونم حرف بزنم و با بیشترین توانی که در خودم سراغ داشتم،
فقط تونستم با صدای ضعیفی بگم :
مامان؟ مهراب؟ مهراب چیشده؟ !تا خواست چیزی بگه ،یه دکتر میانسال با موهای جوگندمی به همراه دوتا پرستار وارد شدن ،دکتر بالبخند مهربونی ُ
سرمم رو
چک کرد و چندتا سوال پرسید؛ بینایی و هوش و حافظم رو چک کرد ،بهم گفت دست و پام رو باالببرم تا مطمئن بشن فلج
نشدم ،البته من که سیخ نشسته بودم !
یهو انگار که یه چیزی یادم اومده باشه ،خواستم از دکتربپرسم ولی انگار خودش حرفم رو خوند که گفت :حال بیمارمون که
خداروشکر عالیه ولی انگار شما حامله بودید درسته خانوم؟
تندتند سرم رو تکون دادم که تعجب مامان گلی بیشترشد وگفتم :بله دکتر اتفاقی براش افتاده؟
قیافه ی دکتر درهم شد و باحالت شرمنده ای گفت :متاسفانه جنین سقط شدش !
ماتم برد ،خشکم زد ،سرم سنگین شد ،صدای مامان گلی رو می شنیدم :
آخه چرا بهم نگفتی مادر؟نمی خواستم هیچی بشنوم ،جنین دوماهه ی من مرده بود؟ به همین سادگی؟! فقط بخاطر یه غفلت .
درنا همش تقصیر توئه ،چرا؟ چرا همش سعی دارم خودم رو مقصر جلوه بدم؟ اصال همش تقصیر مهرابه !
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باالخره جیغ زدم ،جوری که زمین بلرزه .باالخره صدام در اومد ،تموم تنم آتیش گرفت ،بچه ای که مـال من بود و نیومده
ازپیشم رفت و تنهام گذاشت .
باصدای یکی بیدارشدم اما چشم هام بسته بود ،صداش رو می شنیدم ،صدای پر از بغضش رو :
َ
مونده؟شرمندم درنا ،به اندازه ی تموم عمرم
درناخانومم؟ چشم هات روبازکن من رو ببین ،مهرابم .ببین هیچی از مهرابتشرمندتم .
تب دلتنگی می سوخت ولی نمی خواستم ببینمش!
صدای هق هق گریه های مردونش رو می شنیدم ،تموم تنم توی داغی ِ
ازش به اندازه ی مرگ بچم دلخور و متنفر بودم! حالم بد بود خیلی ...
صدای در اومد ،باالخره بیرون رفت .
آروم چشم هام رو بازکردم ،از وقتی که به هوش اومدم و خبرمرگ بچم روشنیدم؛ یک هفته گذشته بود ،باکسی حرف نمی زدم
حتی مامان گلی ،حتی ِالی .امروز یه آقای غریب اومد سراغم ،نمی شناختمش ولی گفت مقصر تصادفم بوده ،اون زد بهم !
نمی خواستم ببینمش ولی از اون جایی که با کسی صحبت نمی کردم و نمی تونستم بگم که نیاد ،ولی اون اومد توی اتاق!
انگار باهام حرف داشت ،نمی خواستم بشنوم ولی گفت :سالم خانوم همت ،شما من رو نمی شناسی ولی من خوب می
َ
کذاییم! به خدا نمی خواستم این اتفاق براتون بیفته ،اگه یه درصد احتمال می دادم
شناسمتون .من ،من ،مقصر اون تصادف
حامله اید ....
بایه مکث کوتاه ادامه داد :
به خدا من آدم کش نیستم اون سارینای روانی ،اون لعنتی ...گوش هام تیز شد ،ادامه داد :
زنم سرطان داشت ،هیچ پولی نداشتم برای عملش ،اگه عمل نمی کرد؛ می مرد و من رو با دوتا بچه تنها می زاشت ،نمیتونستم ببینم به این سادگی می میره  .سارینا رو از خیلی قبـل تر می شناختم ،یه روز اومد سراغم و وقتی فهمید آه در بساطم
نیست گفت اگه تو رو بکشم پول عمل زنم رو می ده! یه چیزی حدود هفتصد میلیون! به خدا همون اولش هم نمی خواستم
بکشمت ولی باید پول عمل زنم رو یه جوری جور می کردم ،هرچند باکشتن یکی دیگه! نمی تونستم بزارم از دستم بره ،با
خودم گفتم آروم می زنم بهت درحدی که فقط دست و پات بشکنه باز این جوری شاید می تونستم نصف پول رو ازش بگیرم یا
اینکه وقتی می فهمید افتادی توی بیمارستان پول رو بگیرم اما از شانس َ
گندم سرت خورد به جدول و اینکه حامله هم بودی.
از وقتی فهمیدم از عذاب وجدان یه شب خواب راحت نداشتم ،من دیگه به اون پول نیازی ندارم چون همون شب زنم تموم
کرد ،فقط حاللم کن درنا خانوم حاللم کن .
از پشت ،رفتنش رو نظاره گر شدم .مرد سیاه پوش با شونه های افتاده ،تا دستش روی دستگیره ی در رفت؛ باالخره صدای من
بعد ازیه هفته دراومد :
به یه شرط .وایساد و آروم برگشت به سمتم ،لبخندتلخی زد ،اومد کنارم و گفت :هرشرطی باشه قبول !
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باید بری کالنتری  ،همه ی این حرف هارو بگی تا بی گناهیت ثابت بشه من می بخشمت ولی باید بگی سارینا رو ازکجا میشناسی و باید کمکون کنی تا دستگیر شه !
یکم متعجب نگاهم کرد و گفت :بهتون میگم ولی چجوری ثابت کنم؟
من کمکت می کنم .از اتاق بیرون رفت .یه هفته از اون روز گذشت بازم باکسی حرف نزدم یکم از داغ دلم کم شده بود ولی هنوز از همه ی عالم و
آدم دلخور بودم ،نمی تونستم منکر این بشم که دلم برای مهراب یه ذره شده بود ،می خواستم تموم شه این دوری .من االن از
همیشه تنهاتر بودم ،می خواستم کنارم باشه ،با دست پس زده بودم و حاال با پا پیش می کشیدم .آروم پایه ی ُ
سرم رو گرفتم و
راه افتادم به سمت اتاقش؛ یواش الی در رو بازکردم ،صدای غمگینش ملودی اتاق شد :
کار تو ندارم نرو
کاری به ِمن که روی چشم هام می زارم تو رو
تو تکیه گاهی واسه من آخه هنوزم
برگرد برام نیست زندگی بی تو یه روزم
بمون تا نزاری بسوزم
مهره ی مار روزگارمی
عشق موندگارمی نفس
واسه تو مردن هم برای من یه اتفاق سادست
ازعشق بدجوری مریضـم بمون
جونم بهت بسته هست عزیزم بمون
وابستتم اندازه ی نفس کشیدن
تکیه زدی به تاج و تخته این دل من
کی بیشتر دیوونه هست تو یا من؟ !
نگاهم به سیگار توی دستش افتاد ،پشت به من؛ رو به بالکن وایساده بود ،چشم هام سیاهی می رفت با پایه ی ُ
سرم خودم رو
نگه داشتم ،با صدای پام برگشت سمتم و متعجب نگاهم کرد ،با لبخندتلخی گفتم :آقای بیمار ،هنوز نمی دونی سیگار
ً
َ َ
کشیدن توی بیمارستان مخصوصا برای بیماران ق ِدغنه؟
ُ
بی حال داشتم می افتادم که زیر بغلم رو گرفت و روی تخت نشوندم ،بااخم شیرینی گفت :کم قوه شدی ،چرا تنها اومدی؟ !
چیزی نگفتم اون هم روی تخت کنارم نشست و دستم رو توی دستش گرفت و گفت :می دونی چه قدر دلتنگ این چشم ها
بودم؟ یک ماهه ندیدمشون .
زل زد توی چشم هام ،چشم برنداشت؛ نفس عمیقی کشید ،بالبخند تلخی گفت :من مقصرم ،مقصر این جدایی ،مقصر این
رفتن هر دومون ،مقصر مرگ بچم !
دوری ،مقصر قلب شیکستت ،مقصر تصادف تو ،توی کما ِ
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صداش بغض پیداکرد یعنی می دونست من حامله بودم؟ آروم بغلش کردم و سرم رو توی سینش فرو بردم ،هنوزهم آرامشی که
توی بغلش بهم دست می ده رو با دنیا عوض نمی کنم .به خودم مسلط شدم و گفتم :ازکجا فهمیدی حامله بودم؟
باهمون لبخند تلخی که برام حکم مرگ تدریجی رو داشت ،گفت :پدرش بودم ها یعنی نباید می فهمیدم؟
سری تکون دادم که گفت :فاطمه خانوم بهم گفت ،دارم می میرم درنا ،داغ فرزند به خصوص وقتی هنوز ندیدیش خیلی
سخته ،مطمئنم برای تو سخت تره .دوست داشتم ببینمش ،بزرگ شدنش رو ،دست و پا زدنش رو ،اما ...
بغضش رو قورت داد و اشک لجوجش رو از گوشه ی چشمش کنار زد و گفت :هنوز فرصتش رو داریم ،مگه نه؟
فقط سرم رو به نشونه ی تائید تکون دادم که سرش رو به دوطرف تکون داد و با تاسف گفت :من مقصرم ،من رو ببخش درنا .
نمی تونستم بگم مقصر نیستی ،تا حدودی هر دومون مقصر بودیم ولی مقصر اصلی اون سارینای نفهم بود .بغضم رو قورت
دادم و گفتم :بخشیدمت که االن اینجا نشستم ،مهراب توچه بالیی سرت اومد؟
بازم با لحن شرمنده ای گفت :نتیجه ی گوش ندادن به حرفه خانوممه دیگه ،بعد ازاینکه شامم رو خوردم دیگه چشم باز نکردم
دکتر گفت سه تا قرص برنج توی غذام ریخته بودن! همین که زنده موندم خیلیه ،سه هفته بی هوش بودم !
زندگی من چی بوده؟ !
نفس کالفه ای کشید و گفت :باید بفهمم مشکل سارینا با من و
ِ

خواستم بهش درمورد تصادفم بگم ولی پرستار اومد ،بیرونم کرد و گفت :مریضمون باید استراحت کنه .

فردای اون روز؛ مهراب و دو روز بعدش من ،مرخص شدیم و برگشتم خونه .نه خبری از عمه خانوم بود ،نه خبری از سارینا و
سبحان ،خب معلومه توی این یک ماه و دو هفته رفته بودن .هلیا نزاشت برای شبمون من شام درست کنم هرچی هم گفتم
ً
حالم خوبه گوشش بدهکار نبود .کلی دلتنگ الی بودم مخصوصا که توی بیمارستان حالم خراب بود و یه افسردگی موقت
ً
داشتم ،اصال ندیدمش .اون قدر دیگه بوسیدمش و توی بغلم چلوندمش که به قول هلی آب شد !
بعد از شام روی تختم درازکشیده بودم و داستان می خوندم که مهراب از سرکار برگشت ،نشستم تا لباس هاش رو تعویض کرد
گفتم :شام خوردی؟
نوچ ،تو چی؟بدون تو بهم نمی چسبه .مهراب بالبخند "ای جانی" گفت و رفتیم پایین ،از شیکممون پذیرایی کردیم که گفتم :مهراب ازکجا فهمیدی اون قرص ها کار
ساریناست؟
قاشقش رو توی بشقابش گذاشت ،لقمش رو فرو داد و گفت :تو که بهم گفتی توی رفتارش دقیق تر شدم ،مدام با یکی پنهونی
تلفنی صحبت می کرد و سعی داشت در نبودت بهم نزدیک تر بشه و من نزاشتم ولی با اینکه تموم حواسم بهش بود اون شب
غفلت کردم و اون غذا رو خوردم چون فکر می کردم هلیا پخته بود ولی خب اون وقتی رفتم دست هام رو بشورم توی بشقابم
ریخته بود ،به گفته ی هلیا اون لحظه کسی توی آشپزخونه نبود و هلیا رفته بود که بقیه رو صدا بزنه .درنا من یه عذرخواهی
دیگه هم بهت بدهکارم ،بخدا قضیه ی اون روز .
پریدم وسط حرفش ،نمی خواستم بشنوم و گفتم :می دونم تو مقصر نبودی ،سوءتفاهم پیش میاد خب ،می دونم غیرعمد
بود .
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لبخند عمیقی زد و گفت :به هرحال معذرت می خوام که باعث سوءتفاهمت شدم ،نباید می زاشتم وارد حریممون بشه .اصال
نباید توی اتاق راهش می دادم .
به غذاش اشاره زدم و گفتم :گذشته رو بیخیال ،بخور غذات سرد شد !
زن دنیایی؟ خوشحالم که عاشقت شدم .
-می دونی بهترین ِ

این رو گفت و بالبخند مشغول خوردن شد ،ته دلم از تعریفش غنج رفت! بعد از شام؛ توی بالکن به تماشای آسمون و ستاره ها
وایسادیم .خیلی وقت بود که این جوری شونه به شونه ی هم در کنار هم نبودیم .دستش رو دورم حلقه کرد ،سرم رو روی
شونش گذاشتم و صداش زدم :
مهراب؟جانم؟ توی بیمارستان که بودم یه مرده اومد و گفت مقصر تصادفمه ،یه چیزایی رو بهم توضیح داد ،می تونم بهت بگم؟ً
من رو برگردوند و توی چشم هام زل زد و بعد دست به سینه ،رو به روم قرار گرفت و گفت :حتما ،می شنوم خانومم .
صدام رو صاف کردم و گفتم :گفت زنش سرطان داشته ،پول عملش رو نداشت ،سارینا رو می شناخته و یه روز اومده و گفته
اگه من رو بکشه بهش پول عمل رو می ده اون هم نمی خواسته زنش دستی دستی بمیره و به مرگ من راضی شده بود ،البته
بعد از تصادف که فهمید بچه ی توی شیکمم سقط شده کلی عذاب وجدان گرفت و اومد حاللیت بطلبه من هم گفتم فقط در
صورتی می تونم ببخشم که کمکون کنه تا یه جوری قصد و قرض سارینا رو از این کار البته بامدرک بفهمیم و ثابت کنیم تا بتونم
ازش شکایت کنم،تو بهمون کمک می کنی؟
مهراب با یکم فکر چونش رو خاروند گفت :صد در صد پشتتم خانومم ،خب حاال نشونی چیزی از این مرده گرفتی کهه بتونیم
پیداش کنیم؟
آره روز بعدش که اومد ازش شمارش رو گرفتمپس باید یه قرار مالقات باهاش ترتیب بدم .با لبخند سر تکون دادم و به آسمون زل زدم .به این فکرکردم که ازش یه خبری از کاوه بگیرم ،هرچند االن دیگه از هرغریبه ای
برام غریب تر بود ولی خب دوست داشتم بدونم اعدام شده بود؟
مهراب کاوه رو اعدام کردن؟یه اخم ریزی بین خطوط پیشونیش نقش بست و بالحن متاسفی گفت :آره وقتی که ما توی کما بودیم .
بغضم روبه سختی قورت دادم ،مهراب دوباره من رو به خودش نزدیک کرد .
فرداش مهراب یه قرار مالقات با آقای ِمشکینی (مقصرتصادف) ترتیب داد و هرچی بهش اصرار کردم نزاشت منم باهاش برم و
می گفت یه قرار مردونس! هیچی دیگه تا دوازده شب نشستم تا آقا تشریف فرما بشن و بهم تعریف کنه که چی شد؟
با چرخش کلید توی در ،از جام بلندشدم .با دیدن سر و صورت خونی مهراب یکی محکم زدم به گونم و دویدم سمتش؛ یقه ی
پیراهنش پاره شده بود و گوشه ی لبش زخمی ،پای چشمش کبود شده بود .کفش هاش رو در آورد و کتش رو روی دستش
انداخت ،نگاهش به نگاه نگران من افتاد ،جاخورد و گفت :هنوز بیداری؟
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اصال نشنیدم چی گفت؟ نگاهم رو روی صورتش چرخوندم و گفتم :چی شده؟ دعوا کردی؟ این چه سر و وضعیه مهراب؟
خوبم خانوم نگران نشو .آمپر چسبوندم :
یعنی چی مهراب؟ چه بالیی سرت اومده؟دستم رو گرفت و کشوند به سمت اتاق ،در همون حال سعی داشت آرومم کنه :
هیس آروم باش خانومم همه روبیدار کردی .در اتاق رو بست که برگشتم سمتش ،سریع دستش رو باال آورد و گفت :هیچی نگو ،برو بشین خودم توضیح می دم .
کالفه خودم رو انداختم روی کاناپه و گفتم :حاال بگو .
نفس خسته ای کشید و گفت :یه تله بود !
چی؟همش نقشه بود تا من رو گیر بندازن .نفسش رو فوت مانند بیرون داد و گفت :ولی جون سالم به دربردم .
با نگرانی بهش زل زدم تا بیشتر توضیح بده ولی کالفه گفت :بخواب درنا ،خیلی خستم ،می رم یه دوش بگیرم !
می دونی که ازفضولی خوابم نمی بره .درمونده نگاهم کرد ،کنارم نشست و گفت :از این آقای مشکینی راه به جایی نمی بریم ،امشب که رفتم نیومد .فکرکنم سارینا
متوجه شده بود و مانع اومدنش شد ،بعدهم دو-سه نفر اومدن توی رستورانی که قرار داشتیم و گفتن مشکینی سرکوچه
منتظره ،اولش تعجب کردم ولی خب باید می رفتم؛ کشوندنم توی یه کوچه ی خلوت و به قصد مرگ کتکم زدن ،یکی من زدم،
سه تا اون ها تا اینکه یکی داشت رد می شد ،ولم کردن و فرارکردن ،همش همین بود !
باترس به دهنش زل زده بودم ،دستی به گونم کشید و گفت :بخواب فضول خانوم ،زیاد به ذهنت فشار نیار خسته می شی،
فردا درموردش با بچه ها صحبت می کنم ،حل می شه .
بعدهم رفت سمت حموم اتاق .
تلفن اتاق پاشدم ،توی خواب و بیداری جواب دادم :
صبح با صدای ِ
-بله؟

درنا خانوم؟صدای زمختی توی گوشم پیچید ،من رو از کجا می شناخت؟
خودمم بفرمائیداگه می خوای برای آخرین بار مهراب جونت رو مالقات کنی؛ بیا به این آدرسی که بهت می دم و باهاش وداع کن ،فقط یادتنره باید تنهای تنها بیای .
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صدای بوق توی گوشم اکو شد ،ترس توی دلم رخنه کرد ،سیخ سرجام نشستم و دور تا دور اتاق رو نگاه کردم ،مهراب نبودش!
نگاهم به ساعت روی دیوار افتاد ،ده صبح !
مضمون پیام :
با ترس مهراب رو صدا زدم اما کسی نبود ،با صدای پیامک گوشی یه متر پریدم هوا،
ِ

قبرستون ماشین ها ،دوراهی*** ساعت شش .فقط وای به حالت اگه پلیس خبرکنی اون وقته که باید برای همیشه با مهرابجونت خداحافظی کنی ،اینجا که رسیدی از ماشینت پیاده می شی و به این خط زنگ می زنی تا یکی رو بفرستم دنبالت .
ً
یه چشمم به گوشی و یه چشمم به ساعت بود ،یه فکری توی سرم جرقه زد؛ نکنه به قول مهراب تله باشه ،شاید اصال دروغ بگه
و مهراب رو نگرفته باشن ،با خوش خیالی محض شماره مهراب رو گرفتم اما خاموش بود! به همون خطه زنگ زدم ،باز صدای
ُزمخت مرد توی گوشم پیچید :
هان؟از کجا باورکنم مهراب رو گروگان گرفتین؟صدای پوزخند مسخرش توی گوشم پیچید و به تعقیبش صدای نکره ی خودش :
می خوای صداش رو ُبشنفی؟ !
سریع گفتم :آره .
یکم خش خش توی گوشم پیچید و بعد بازهمون صدای زمخت :
زود تمومش کن .بعدهم البد گوشی رو گرفت سمت مهراب ،سریع صداش زدم :
مهراب؟صدای خسته و بی جون مهراب که توی گوشم پیچید حس کردم تموم نیروم داره به تحلیل می ره :
جون مهراب؟ درنا من خوبم اینجا نیا ،ازت خواهش می کنم
ِ -

 نمی تونم مهراب ،می خوام ببینمت .نمی فهمم این دیوونه ها چی میگن من باید ببینمت وگرنه می میرم !مناسب تو نیست ،یک بار فقط به حرفم گوش کن همین یک بار .
درنا لج بازی رو بس کن ،محیط اینجاِ
بعدهم صدای بوق ،روانی نزاشت باهاش صحبت کنم .دلم می خواست با یکی در میون بزارم ولی نمی تونستم .مهراب ازم
توقع بیجا داشت ،مگه می تونستم نرم پیشش؟
احمق چه غلطی کرد؟ برای بارآخر؟ نه اینجوری نمی شه نباید بی گدار به آب بزنم ،اون جوری هردومون تباه می شیم .سریع
حاضرشدم و رفتم سمت کالنتری که مهراب همونجا کار می کرد ،با ترس و لرز از پله ها باال رفتم تا رسیدم به دفتر سرهنگ
رئیس مهراب .
شاهینی؛
ِ
با دوتقه به در وارد ش دم ،تموم تنم یخ کرده بود ،می ترسیدم بویی ببرن اون نامردها ،اگه تعقیبم کرده باشن چی؟
سرهنگ با دیدنم لبخند مهربونی زد و گفت :خوش اومدی دخترم بفرما بشین .
استرس و نگرانی رو که توی چهرم دید ،تا نشستم گفت :چیزی شده خانوم همت؟
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با صدای لرزونی گفتم :جناب سرهنگ ،مهراب رو گروگان گرفتن .
سرهنگ به وضوح جا خورد و گفت :به من پیام داد که امروز براش یه مشکلی پیش اومده و نمی تونه بیاد .
سر دو
حتما کار همون نامردهاست ،سریع گفتم :درسته ،به من زنگ زدن و گفتن ساعت شیش باید برم قبرستون ماشین ها ِ
راهی*** و از اونجا یکی میاد من رو می بره پیش مهراب تا برای بار آخر مهراب رو ببینم .سرهنگ تو رو خدا یه کاری کنید نباید
بفهمن من بهتون گفتم تو رو خدا مهراب رو نجات بدین .
بالحن آروم کننده ای گفت :آروم باش دخترم چیزی نمی شه ،ازت ممنونم که بهمون گفتی؛ کمتر کسی شجاعت تو رو داره،
معموال بقیه از این جور تهدیدها می ترسن و به پلیس خبری نمی دن ولی تحسینت می کنم بابت این شجاعتت .
دست های سردم رو توی هم گره کردم که گفت :به سروان شکور می گم بهت ردیاب وصل کنن ،نگران هیچی نباش مهراب
زرنگ تر از این حرف هاست .ساعت شیش برو همون جایی که باید بری ماهم بچه ها رو می فرستیم دورادور حواسشون بهت
هست ،فقط اون شماره ای که باهات تماس گرفت رو برام بفرس تا چک کنیم ببینیم طرف حسابمون کیه؟ شاید از توی حرف
هاشون تونستیم مقصر اصلی رو گیر بندازیم ،االن هم برو پیش شکور تا برات ردیاب رو جاسازی کنه .
سری تکون دادم و بالبخند گفتم :ممنون سرهنگ .
ً
سروان شکور ،یه خانوم تقریبا سی و دو ساله بود که ردیاب رو توی لباسم جاساز کرد و من از آگاهی زدم بیرون .ماشین رو تو
کوچه ی پشت کالنتری پارک کرده بودم؛ یه کوچه به نسبت خلوت ،با ترس و لرز طول کوچه رو طی کردم تا رسیدم به ماشینم
دزدگیر رو زدم اما تا خواستم بشینم ،دست های یکی روی دهنم قرار گرفت از همون که می ترسیدم سرم اومده بود ،پس
باهوش تر از این حرف ها بودن و تعقیبم کردن .
از ترس؛ دوباره می لرزیدم ،سعی کردم نفس نکشم ،متوجه ی دستمالی که جلوی دهنم گرفته بود شدم ولی کمتر از پونزده
ثانیه نفسم برید ،قیافم رو به کبودی بود یه نفس عمیقی کشیدم و با ِاستشمام مایع بیهوشی که روی دستمال زده بودن ازحال
رفتم .
ً
آروم الی پلک هام رو گشودم ،همه جا تقریبا تاریک بود .یه انبار متروکه و مخوف ،دست و پام رو به ستون وسط انبار بسته
بودن ،در دهنم هم یه چسب َپت و پهن زده بودن که نفس کشیدنم رو دشوار کرده بود .با صدای پارس سگ با وحشت چشم
هام رو تا آخرین حدگشاد کردم ،در انبار بازشد و ازالی در باریکه ی نور انبار رو روشن کرد ،سایه یه مرد قدبلند و هیکلی جلوی
نور رو گرفت .یه دستش به قالده ی سگ بود و با اون یکی دستش در روتا آخر بازکرد ،نور زیادی که به چشم هام می تابید
ُ
اذیتم می کرد ،چشم هام رو محکم بستم و بعد از چندلحظه آروم باز کردم؛ تازه تونستم اون دو تا قلچماقی که دو تا دسـت های
مهراب رو گرفته بودن و می کشوندنش داخل ،ببینم .
بادیدنش دلم لرزید ،تموم تنش سیاه و کبود بود ،پرتش کردن جلوم که جلوی پاهام افتاد زمین و دوتا سرفه زد که خونابه از
دهنش روی زمین ریخت .دلم ریش شد ،چه بالیی سر شوهرم آورده بودن که از درد نمی تونست سربلند کنه .بی حال و
الجون؛ سرش افتاد روی زمین و از هوش رفت .
نبود هر دوتامون از پا در میاد !مطمئن بودم سرهنگ شاهینی و زیردست هاش تا
بمیرم برای الی بچم االن از دل شوره ی ِ
چندساعت دیگه میان و مارو از دست این ها نجات می دن فقط دعا می کردم هرچه زودتر بیان تا مهراب چیزیش نشده ،خوب
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که از بی هوشی مهراب مطمئن شدن؛ به سمت من اومدن .از ترس مثل بید می لرزیدم ،نکنه بالیی سرم بیارن ،دست و پام رو
ترس اون سگه نمی تونستم حتی جیغ بزنم .
بازکردن و کشون کشون بردنم باال ،من هم از ِ

انداختنم توی یه اتاق سرد و سفید ،فقط یه دونه تخت اون وسط بود و یه پنجره با حفاظ و با ارتفاع از سطح زمین ،مثل
ً
تیمارستان می موند! از ترس داشتم واقعا دیوونه می شدم ،همش فکرم پر می کشید به سمت مهراب ،خدایا غلط کردم بابت
ً
همه گناه هایی که کردم ،من روببخش! همش حس می کردم این یکی دیگه واقعا ته خطه ،دیگه هیچ فرصتی برام نمونده
بود .
ُ
با صدای در؛ از افکارم فاصله گرفتم و نگاهم افتاد به یکی از همون قلچماق هایی که انگار حالش چندان خوش نبودِ ،هلک و
ِهلک اومد سمتم ،به تخت چسبیده بودم .از ترس نمی تونستم ُجم بخورم ،یهو پرید جلوم و چنگ انداخت به صورتم .بلند
جیغ کشیدم؛ جوری که پرده ی گوش خودم هم پاره شد .با وحشت بهش نگاه کردم که بلند بلند می خندید ،محکم پرتم کرد.
فاصله رو طی کرد؛ ازترس نفسم باال نمی اومد .از بویی که می داد ،حال بدی بهم تداعی می کرد؛ دل و رودم بهم می پیچید،
توی یه حرکت سریع و محکم پسش زدم و دویدم سمت پنجره؛ همه محتویات معدم رو ریختم بیرون .
صدای قدم هاش رو می شنیدم ،یواش یواش به سمتم می اومد ،توی یه حرکت سریع؛ پام رو بلندکردم و با یه چرخش کوبیدم
پشت گردنش که تلپی افتاد روی زمین .بی هوش شده بود ،سریع دویدم سمت در اتاق ،مردک خرفت قفلش نکرده بود! یک،
هیچ به نفع من !
از پله های سالن دویدم پائین ،با صدای شلیک گلوله برگشتم که حس کردم یه چیزی خورد توی بازوم ،نگاهم رو به سمت بازوم
کشوندم ،خون می اومد! بازوم تیرخورده بود .چهرم از درد توی هم کشیده شد ،دست راستم رو روی بازوی چپم گذاشتم،
ُ
نگاهم به اون یکی قلچماقی افتاد که بهم تیر زده بود ،داشت به سمتم میومد .دیگه واقعا انا لله و انا الیه راجعون !
از شانس خوبم پاش به لبه ی پله گیر کرد و با مخ افتاد زمین و اسلحش افتاد اونطرف تر اما تا اومدم برم سمتش مچ پام رو
چسبید ،اون یکی پام رو بردم باال و زدم توی سرش که از درد دستش رو از دور پام جداکرد ،مثل برق دویدم سمت اسلحه ،تا
َ
خم شدم برش دارم اومد پشت سرم؛ سریع چنگ زدم به اسلحه و توی همون حالت یه َملق زدم و صاف روبه روش وایسادم،
اسلحه رو گرفتم رو به روی مخش؛ دست هاش رو به حالت تسلیم باال برد ،با یه پوزخند نگاهش کردم و یه تیرزدم توی ساق
پاش ،به تالفی تیری که توی بازوم زد! افتاد روی زمین ،دور تا دورم رو نگاه کردم باید یه چیزی پیدا می کردم تا دست و پاشون
رو می بستم ،نگاهم به مالفه ی روی مبل افتاد ،سریع کشیدمش و پارش کردم ،دست و پاش رو بستم .
دوباره برگشتم باال ،دست و پای اون بی هوشه رو هم بستم ،فکرکنم هنوز اون یکی جلوی در انباری بود که مهراب اونجا بود،
باید اون رو یه جوری خفتش می کردم تا بتونیم با مهراب فرار کنیم .مالفه بهم چشمک می زد ،اسلحه رو توی جیبم گذاشتم و
تیـکه ای از مالفه رو برداشتم ،از پشت انبار اومدم بیرون ،مرده رو به در و پشت به من وایساده بود ،با یه تیکه چوب صاف زدم
توی مالجـش ،درحدی که فقط بی هوش بیفته و من با مالفه دست و پاش رو محکم ببندم .
کلید در انبار رو از توی جیـبش برداشتم و رفتم باالی سرمهراب ،باصدای پارس سگ ازترس چسبیدم به سقف! نگاهم به
سمتش کشیده شد ،زنجــیرش اون کنج انبار بسته بود .نفس راحتی کشیدم ،جوری پارس می زد و خودش رو به جلو هول
می داد که گفتم االن زنجیر پاره می کنه و میاد تیکه تیکم می کنه !
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مهراب رو صدا زدم ولی پا نمی شد ،از نگرانی و ترس؛ رو به موت بودم که صدای آژیر پلیس رو شنیدم ،لبخند رنگ و رو رفته و
بی حالی مهمون لبم شد .مهراب رو به زور؛ کشون کشون بردم سمت در انباری و باالخره همکارهای مهراب پیدامون کردن و
مهـراب روبه بیمارستان منتقل کردیم ،اون هارو هم به کالنتری .
مهراب بعد ازدوساعت باالخره به هوش اومد و چندساعت بعدش مرخصش کردن ،خودم هم دستم پانسمان شد و اومدیم
خونه .
چندروزی بی هیچ خبرخاصی گذشت تا دوشنبه که مهراب برگشت خونه و گفت برای چهارشنبه باید بریم ِامریکا! با چشم
های گردشده نگاهش کردم که گفت باالخره اون سه تا قوزمیت معترف شدن از طرف سارینا بودن و حکم جلب سارینا اومده،
با کمک پلیس اینترپل قراره دستگیرش کنن و مهراب دستــیارمسـئول رسیدگی به این پرونده انتخاب شد ،خودش نتونست
ً
مسئول پرونده بشه چون از نظر قانونی نمی تونه مسـئول پرونده اقوام و فامیل های خودش باشه ،صرفا دستیاربود و بیشتر به
این خاطر می خواست بره تا خودش رو در رو از سارینا دلیل این دشمنی روبپرسه !
من و ِالی هم همراهیش کردیم ،یه آب و هوایی هم عوض می کردیم ،این چندوقت ازبس اتفاق پشت سرهم افتاده بود که کلی
ً
ازهم دورشده بودیم ،مخصوصا از ِالی خیلی فاصله گرفته بودیم و همش درگیر کار بودیم ،البته بیشتر مهراب درگیر کاربود ،من
مشغله هام ذهنی بود !
امروز اولین روزی بود که توی امریکا بودیم و ازهمون صبح که پاشدم حالت تهوع اومد سراغم ،باخـوش خیالی فکر می کردم
بازم حاملم و وقتی رفتم دکتر تموم رویاهام پاک شدن و دکترگفـت فقط یه مسمویت بوده!وقتی آب پاکی رو ریخت روی دستم
که گفت من دیگه هیچ وقت به خاطر سقط نابه هنجاری که داشتم نمی تونم بارداربشم حتی چک هم کرد .
از وقتی برگشتم حالم بایه مرده ی از گور برخواسته هیچ فرقی نداره ،درست عین یه میت زل زدم به سه کنج دیوار و رنگ و روم
هم سفید و بی حال! حتی نمی خواستم با مهراب صحبت کنم ،الی که هیچ! تا می خواست بیاد طرفم از حال زارم می
فهمیدکه اگه بیاد هم جوابی نمی گیره .
تموم دنیای قشنگ و رنگین کمونی که توی رویاهام بامهراب داشتم دود شد و رفت هوا ،هیچ وقت دیگه نمـی تونستم بچه ای
که مال خودم باشه رو بغل بگیرم ،بچه ای از من و مهراب .
اون قدر به این موضوع فکرکردم تا باالخره بغضم شیکست و اشک هام روی گونه هام راه افتادن .
با صدای در؛ دستی به صورتم کشیدم و از روی صندلی راک پاشدم تا به اتاقم پناه ببرم اما مهراب سد راهم شد .صداش رو
شنیدم که سالم داد اما اون قدر خسته بودم که نمی خواستم جوابش روبدم .مچم روچسبید و نگهم داشت؛ روبه روم قرارگرفت
و زل زد بهم ،سرم رو انداختم پائین ولی یکم دیرشده بود؛ سرخی چشم هام رو دیده بود .گیج و متعجب نگاهم کرد و
باشــصتش صورتم رو به زور باال آورد ،نگاهمون توی هم گره خورد و گفت :چی خانومم رو ناراحت کرده؟
اب دهنم رو بی صدا قورت دادم و به چشم های طوسی رنگش نگاه کردم ،گفتم :مهم نیست
اگه مهم نبود بخاطرش گریه نمی کردی!بهم بگو ،می شنوم .کالفه بودم ،آروم دستم رو باال اورد م و جواب آزمایشم رو چپوندم توی بغلش وگفتم :بعد از این که خوندیش مختاری من رو از
زندگیت بندازی بیرون .
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از کنارش ردشدم و به اتاقم هجوم بردم ،بعداز اینکه قفل در رو زدم خودم رو پرت کردم روی تخت .اشک هام به چشم هام
هجوم آوردن ،بدجوری چشم هام رو می سوزوندن ولی پسشون زدم ،دقایقی بعد صدای درزدن بلند شد ،مهراب بود که محکم
می کوبید به در :
 بازکن در رو درنا ،این چیه دیگه؟فکر نمی کردم این جور آدمی باشی ،به خاطر همچین چیز بی ارزشی قید زندگیت رو بزنی،یعنی چی که من تو رو به خاطر بچه بندازم دور؟پس ِالی چی؟ درنا ما یه بچه داریم باید اون رو بزرگش کنیم ،هیچ وقت اجازه
نداری تنها تصمیم گیری کنی و هرگز حق نداری پات رو از زندگیم بیرون بکشی ،فهمیدی؟
کلمه ی آخر رو تقریبا داد زد .لرزیدم ،دلم برای آغوشش پرکشید ،تالشی برای پس زدن اشک هام به کارنبردم و به سمت
درپرواز کردم ،کلید رو توی قفل چرخوندم و خودم روپرت کردم توی بغل گرم و نرمش .با ِهق ِهق توی بغلش ناله کردم :
خیلی ترسیدم مهراب ،همش باخودم گفتم اگه بفهمی ،فکرکردم که دیگه ...گریه امونم رو برید ،دستش رو البه الی موهام به حرکت درآورد ،زمزمه کرد :
حق نداری به جای من فکرکنی چون اون قدر دوستت دارم که هیچ معیاری براش کافی نیـست .روی دستش بلندم کرد ،به چشم هاش زل زدم ،برق نگاهش ذوبم کرد؛ آروم من رو روی تخت گذاشت .
چندروزی اونجا موندیم ،باالخره مهراب بهمون خبر دستگیری سارینا رو آورد .ته دلم کلی خوشحال شدم و ازمهراب پرسیدم :
خب باهات چه مشکلی داشت؟دقیق نمی دونم یعنی هنوز نپرسیدم ولی هرچی هست بر می گرده به قضیه ی ارث و میراث بابابزرگ .گیج بهش نگاه کردم و گفتم :کدوم بابابزرگ مگه هنوز بابابزرگت زندست؟ خب مشکلش با من چی بوده؟
مهراب شونه ای باالانـداخت و گفت:فعال من هم مثل خودت خبر چندانی ندارم ولی بابابزرگم زندست هنوز .
بعدهم بالبخند گفت :امشب هم دعوتمون کرده به خونش .
ُ
یکی آروم زدم به گونم و با هول و َوال دویدم سمت اتاق ،درهمون حین غر غر کنان به مهراب گفتم :.ای وای مهراب ازدست تو،
خب این رو از اول بگو ،حاال من چی بپـوشم؟
اون غش غش به دست و پا ُچـلفتی بودنم می خندید .دلسا زنگ زد که رد دادم و سریع از بین مانتوهام یکی از خوشگل ترین
ها رو برای شب انتخاب کردم و انداختم روی تخت و پریدم داخل حمام .
باالخره حاضر و آماده؛ رو به روی آینه وایسادم .لبخـندی از سر رضایت زدم و دستی به شالم کشیدم ،رفتم سمت اتاق الی یه
لباس عروسکی خوشگل تنش کردم ،عروسک باربیش رو برداشت ،مهراب هم شیک و آماده از اتاق بیرون اومد و شونه به شونه
راهی باغ بابابزرگش شدیم .
ی همدیگه ِ

پیرمرد خوش رو ،خوش برخورد و شیک پوشی که از همون بدو ورود جـذب لبخند کنج لبش شدم ،کلی سربه سرمون گذاشت
ً
مخصوصا که مهراب رو سوژه ی خنده کرده بود ،باهاش شوخی های بامزه ای می کرد که همه ی حضار توی سالن رو به خنده
می انداخت؛ البته حضار که میگم شامل ما سه نفر به عالوه ی سبحان و دوست دختر جدیدش "گیتی" و چندتا از خدمه
بودیم ،مدیونید عمه خانوم روهم حساب کنیدها؛ از اول مجلس عین برج زهرمار اون کنج نشسته بود و به تابلوی منظره روبه
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یالی
روش زل زده بود! هیچ کدوم از شوخی های ماروهم نمی شنید که بخواد بخنده یانه! حتما توی فکر ساریناست ،فقط بیخ ِ
سبحان رو قربون ،انگارنه انگار که خواهرش زندانه !
باالخره شب برگشتیم خونه همون جورکه سمت اتاق می رفتیم گفتم :وای مهراب خدا به بابابزرگت صدوبیست سال عمر ّ
باعزت
ً
بده ،عجب آدم خوش برخوردیه ،کال روحیه م رو عوض کرد ،یه پا بمب انرژیه برای خودش ،ولی خدایی حال کردی تو رو سوژه
ی خودش کرد؟ تا توباشی به سبحان بدبخت گیرندی .
همون طور که مهراب از خنده های من حرص می خورد ،رفتم سمت اتاق ،بافکری که توی سرم پرسه می زد ،یهو نیشم رو
بستم و سیخ سرجام وایسادم ،برگشتم سمت مهراب :
راستی قضیه ی ارث و میراث چی بود؟مهراب بامزه و باجذبه نگاهم کرد و گفت :بله دیگه کی بخنده؟
وارد اتاق شدیم که گفتم:لوس نشو مهراب ،خب حواسم نبود ،بگوحاال .
مهراب درحالی که لباسش رو تعویض می کرد گفت :هیچی وارث باغ و کارخونه و بقیه ی اموال بابابزرگ بعداز مرگ پدرم؛ من
هستم و بعد ازمن هم سبحان،تازه سبحان و عمه و سارینا؛ نصف من سود می برن برطبق قانون ارث پسر بیشتر ازدختره؛ ارث
ً
پدرمن هم مسلما بیشتراز عمس .حاالهم که بابای خدابیامرزم رفت ،می رسه به من .عمه هم واسه همون چندرغازی که من
بیشتر سود می برم ناراحته ،حرص و طمعه دیگه خانومم .
گیج ومستأصل گفتم :خب چرا پدربزرگ می خواد ارث ومیراث رو االن تقسیم کنه که همچین جنگ و جدال راه افتاده؟ می
زاشت وقتی که دور از جونش بعداز صدسال خدایی نکرده ُمرد !
مهراب انگار ناراحت شد ،نگاهش رنگ غم گرفت ،سری تکون دادو باصدایی که پشتش یه بغض پنهون بود گفت :آدم سالم از
ً
فرداش هم خبرنداره ،پدربزرگ که متاسفانه آلـرزایمرهم داره و سامانه ی لیمبیکش تقریبا داره ازبین می ره ،شاید ازاین بابت
ً
می ترسه که یه وقت یه چیزی بگه و یادش بره .حتما دالیل خودش رو داشت که گفت همه چیزعلنی بشه که بعدا از
ً
فراموشیش سوءاستفاده نشه ،متوجهی که؟ بعدا یکی بیاد و بگه به من گفته زمین فالن جا مال تو ،چه بسا که مهر و امضا
روهم جعل کنن!حتما این روش رو بهتر دونست که تا وقتی خودش پیشـمون هست همه ی این تقسیمات انجام بگیره .
سری تکون دادم،حرف هاش رو تائید کردم و گفتم :خب توبا سهمت چیکار می کنی؟
اتفاقا خواستم باهات درمیون بزارم ،باساخت یه پرورشگاه موافقی؟چشم هام برق زد ،باورم نمیشد؛ یه انسان به تمام معنا بود که اولویت اولش فداکاری و صفت بارزش مردم دوستی بود .با
لبـخند سری تکون دادم و دسـت هام رو دورش حلقه کردم ،گفتم:موافقم .
باز یه چیزی توی سرم پرسه می زد به زبون اوردم :
مهراب؟ دلیل دشمنی و حسد سارینا که این نبود ،بود؟ !مهراب بالبخند حرفم رو ردکرد و گفت:امکان نداره ،اون هم حتما دالیل خودش روداره هیچ ادمی با چنین دلیل بی ارزشی
نمیاد دستی دستی پا توی راه قتل بزاره و ُمهر قاتل بزنه روی پیشونی خودش!فردا می رم بازداشتگاه حتما بهم توضیح می
ده .
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پای تلویزیون نشسته بودم و با ِالی فیلم کارتونی می دیدیم ،چیپس و پفک می خوردیم که کلید توی قفل چرخید ،مهراب
ُ
خسته و کوفته از سرکار برگشت ،پر از انرژی به سمتش رفتم ،کتش رو از دستش گرفتم و تاتوی اتاق همراهیش کردم .
رفت تا دوش بگیره ،من چای گذاشتم حاضرشه ،غذام هم که حاضرشده بود زیرش روکم کردم تا داغ بمونه ،مهراب که از
حموم برگشت ِالی هنوز پای تی وی بود ،براش چای ریختم و نشستیم پشت میزناهارخوری داخل آشپزخونهِ ،کش و قوسی به
بدنش داد و گفت :خب خانوم خونه ،خوبی که؟
با احترام خاصی که قلبم براش قائل بود گفتم :مرسی عزیزم ،خسته نباشی ،تو خوب باشی من هم خوبم .
با لبخند همدیگه رو نگاه کردیم که پرسیدم :
خب چی شد؟ باهاش صحبت کردی؟ چیزی گفت؟جرعه ای از چاییش رو نوشید ،سرتکون داد و گفت :آره خانومم ،قضیه از ارث و میراثی که ما فکر می کردیم زمین تا آسمون
فرق داشت .
کنجکاو بهش زل زدم که گفت :می دونی که من از هشت سال پیش تا همین چند وقت پیش عمه و سارینا رو ندیده بودم ،اون
ً
موقع سارینا یه نوجوان شونزده-هفده ساله بود ،نمی دونستم بعدا قراره پا توی چه راهی بزاره ،شوهر عمم خالفکار بود ،این
رو از بچگی می دونستم اما همـش یه بار ،اون هم توی شش سالگی توی مراسم بابام دیده بودمش ،تازه اون موقع با عمه
مزدوج شده بود ،دیگه ندیدمش .از گفته های سارینا که متوجه شدم توی عملیاتی که چندوقت پیش داشتم و یه باند قاچاق
رو دستگیر کردیم بابای سارینا رئیس این بانـد بوده و توی درگیری کشته شده ،سارینا هم توی باند پدرش نقش داشته و اون به
دام نیفتاد ،موند ت ا انتقام خون پدرش رو بگیره بماند که بعدها فهـمید پسرداییش باعث گیر افتادن و کشته شدن باباش شده و
بعد پاش بازشد توی خونه ی ما و از شانس خوبش تولد الی ،بهونه ای برای دیدنمون شد .به هرحال من هم یه پلیس مبارزه با
مواد مخدر بودم ،نمی تونستم دست روی دست بزارم و وارد عملیات نشم گرچه نمی دونستم اون شوهر عممه ،حتی اگه می
دونستم هم توی قانون پارتی بازی نقشی نداره .حاال ازاین حرف ها بگذریم ،تو فکر می کنی پدرسارینا کی بود؟
بافـضولی به چشم های مهراب زل زدم و یه کوچولو فکرکردم ،یهو یه چیزی ته ذهنم درخشید و گفتم :
نگو که رستگار .مهراب خندید و گفت :
نوچ ،شاهرخ خان !با دهن باز به مهراب نگاه کردم و گفتم :مگه اون ُمرد؟ !
توی درگیری تیرخورد به سـرش رفت توی کما و بله ُمرد !***
با ذوق به کوچولوی توی بغلم زل زدم ،فاطمه خانوم باالخره زایمان کرد؛ درست یک هفته بعد از برگشت مابه ایران و حاال این
پسر کوچولوی دوست داشتنی که توی بغلم بود عصای دست فاطمه خانوم بود که به انتخاب اکبـرآقا اسمش "محمدعلی"
شد .
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بوسه ای به لپ سرخش زدم و به بغل اکبرآقا دادم توی گوشش اذان خوند ،بغض کردم مهراب که متوجه ی حالم شد دستم
روگرفت و من رو از اون اتاق تنگ مالقات بیرون کشوند ،توی محوطه ی بیمارستان دستم رو از دستش بیرون کشیدم ،وایسادم.
مهراب با چشم های سرخ برگشت سمتم و قبل ازاینکه فرصت بده تا چیزی بگم گفت :درنا به خدا اگه بخوای بازشروع کنی نه
من نه تو! بابا منم حالم بهتر از تو نیست ،بیا توی شادیشون سهیم باشیم و خدارو شکرکنیم که ماهنوز ِالی رو داریم .
بغضم رو قورت دادم و سعی کردم جلوی ریزش اشک هام روکه آماده ی ریخـتن بودن ،بگیرم .سینم روپرکردم از هوای مرطوبی
قاطی اکسیژنی که از محیط گرفتم از گلوم رفت پائین ،لبخندتلخی زدم و باصدایی که می
که بوی بارون می داد ،بغضم
ِ
لرزیدگفتم :بهم یه قولی بده .
با اطمینان بهم نگاه کرد و گفت :چه قولی؟هرچی باشه قبوله فقط ...
با یه مکث کوتاه ادامه داد :
گریه نکنصدام رو صاف کردم و گفتم :پرورشگاه تا یک ماه آینده دایر می شه ،باید بهم قول بدی اون وقت یکی از اون کوچولوهایی رو
که براتون آوردن رو به سرپرستی بگیریم .
مهربون نگاهم کرد و پلک هاش رو بهم فشرد ،بالبخند آروم کننده ای گفت :هرچی توبخوای .
***
دوماه بعد ،درست همون روزی که می خواستم برم از پرورشگاه کوچولومون رو تحویل بگیرم ،حالم بدشد و سرم گیج رفت،
وسط خیابون بی هوش افتادم وقتی چشم بازکردم توی بیمارستان بودم و مهراب باالی سرم باذوق نگاهم می کرد که باسختی
گفتم :چی شده مهراب؟
وسط خیابون از حال رفتی منتقلت کردن بیمارستان .بقیه حرفش روخورد ،برق چشم هاش؛ چشمم رو زد ،متعجب گفتم :این کجاش ذوق داشت؟ !
ذوقش اینجا شه که دکتر معاینت کرد و گفت حامله ای ،واسه همین ضعف کردی .ده بار بهت نگفتم صبحونه بخور بعد بیاپرورشگاه؟ !
ً
بقیه حرفش رو اصال نشنیدم از شوق توی ابرهاپرواز می کردم ،اشکی ازگوشه ی چشمم چکید و با ناباوری گفتم :شوخی می
َ
کنی دکتر ا ِلکس(امریکایی)گفت من هرگز باردار نمی شم !
مهراب سری به دو طرف تکون داد و گفت :دچار اشتباه شد؛ فعالکه بارداری ،سندشم توی دستمه .
برگه ی آزمایش رو توی دستش تکون داد و بلندخنـدید .حال خوشم غیرقابل وصفه !
رئیس پرورشگاه من بودم چون مهراب نمی رسید و یکـسره عملیات بود ولی از وقتی فهمید باردارم نزاشت برم پرورشگاه و
مدیرجدید استخدام کرد .
ماه پنجم بارداریم بود ،روی صندلی توی بالکن نشسته بودم و ازهوای خنک بهاری لذت می بردم که صدای زنگ موبایلم باعث
شد چشم ازدرخت کاج بلنـد روبه روم بگیرم ،شماره ناشناس بود؛ چونم رو خاروندم و جواب دادم :
-بله؟
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سالم خانوم از بیمارستان تماس میگیرم .یا ّجدسادات! ترس توی دلم رخنه کرد ،تموم وجودم می لرزید ،می ترسیدم برای کسی اتفاقی افتاده باشه ،به سختی گفتم:
بفرمائید امرتون رو
ً
همین االن یه دختر کوچولوی شش-هفت ساله رو به این بیمارستان آوردن ،شماره ی شما رو ازتوی دفترش برداشتیم .لطفااگه نسبتی باهاش دارید سریع تر به بیمارستان مراجعه کنید .
اشک هام روی گونه هام سرخوردن ،دست هام می لرزیدن .تلفن ازالی انگشت هام سرخورد و به زمین افتاد؛ صدای بدی توی
محیط پیچید ،به سختی به خودم مسلط شدم ،خم شدم و موبایل رو برداشتم ،گفتم :الو؟خانوم کدوم بیمارستان؟
بیمارستان ***.نتونستم بپرسم حال بچم چطوره؟ می ترسیدم اگه اتفاق بدی براش افتاده باشه ،طاقت شنیدن نداشتم .زیرلب ذکر می گفتم،
اون قدر هول بودم که نفهمیدم چطوری حاضرشدم و خودم رو به بیمارستان رسوندم .تپش قلبم تند شده بود ،زیردلم تیر می
کشید ،جنین به شیکمم لگد می زد ،حالت تهوع داشتم ،سرگیجه ،دوبینی و چشم هام سیاهی می رفت .
جلوی دربیمارستان بودم ،چشم هام تار می دید ،جلوی پام رو نمی دیدم ،حالم داشت بهم می خورد ،فقط یادمه دستم رو به
یه میله ای گرفتم تا از افتادنم جلوگیری کنم و بعد فقط سیاهی مطلق .
باصدای پرستاری که با ناز و کرشمه می گفت :آقای دکتر جباری به اورژانس .
چشم هام رو آروم بازکردم .
سرم سنگین بود و چشم هام خسته ،تا نگاهم به دیوارهای سراسر سفید بیمارستان افتاد ،سیخ سرجام نشستم که سرم توی
ً
دستم کشیده شد و از درد اخم هام توی هم کشیده شد.سوزنش رو از دستم درآوردم و ازاتاق زدم بیرون ،احتماال فشارم افتاده
َ
بود و فقط یه سرم نمک بود ،چیز مهمی نبود! به سمت ایستگاه پرستاری رفتم و رو به پرستاری که کلش توی مونیتور بود
گفتم :اتاق بیمار ِالناز شهابی کدومه؟
دماغی خاصی گفت:منظورتون همون دختر کوچولوی تصادفیه که یک ساعت پیش آوردن؟
پرستاره با یه صدای تو
ِ
تندتند سرتکون دادم و گفتم :بله بله ،اتاقش کدومه؟

با یه ژست مخصوص؛ آدامسش رو ازیه طرف لپش انداخت اون طرف و گفت :آی سیو هستش جانم ،نمی تونی ببینیش !
مخم سوت کشید ،آی سیو؟! دستم رو روی سرم گذاشتم ،باز سرم گیج رفت؛ با صدایی که از ته چاه در می اومد گفتم :مگه
چش شده؟
به سرش ضربه شدیدی وارد شده گلم ،توی کماست !داشتم ازحال می رفتم که با صدای داد مهراب هوشیار شدم ،باقدم های بلند؛ خودش رو به پرستار رسوند و هوارکشید :
همراه بیمار؟
بی شعور عقلت نمی کشه حاملست؟ این جوری باید خبر بدن بهِ
طرف تلفن خودش رو خم کرد این سمت و با اخم های درهم گفت :آقای محترم؛ اینجا بیمارستانه ،صداتون رو
اون یکی از اون ِ
بیارید پائین .
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بیشتر از این صدای جر و بحثشون رو نمی شنیدم چون سرم سوت می کشید ،توی بغل مهراب چشم هام افتاد روی هم و از
حال رفتم .
صداهای گنگی توی سرم می پیچید :
شانس آوردم بچه سالمه فاطمه خانومالناز چطوره مادر؟وضعش تغیری نکرده توی کماست ،سرش به جدول خورده ،دعاکن فاطمه خانوم برای سالمتی بچم دعاکن .سعی کردم چشم هام رو بازکنم و باالخره موفق شدم ،با دیدن مهراب توی اون حالت پژمرده و سر و وضع ژولیده ،هول کردم.
نگاهم به فاطمه خانوم افتاد که غمبرک زده من رو نگاه می کرد و زیرلب ذکر می گفت ،مهراب به خودش اومد :
حالت خوبه گلم؟حاالکه به هوش اومدم؛ فرصت رو غنیمت شمردم و گفتم :الی چطوره مهراب؟
خوبه گلم ،تو به خودت فشار نیار .درحالی که سعی داشتم بشینم مهراب گفت :بخواب ،چی کار می کنی عزیزم؟ استرس برات سمه ،باید استراحت کنی به
هیچی هم فکرنکن ،حال هردوتاشون خـوبه .
بالبخند تلخی نگاهم کرد و دستش رو روی شیکمم گذاشت
یک هفته گذشت؛ الی از کما بیرون نیومد و عمر کوتاهش درست مثل یه گل بود ،الی هیچ وقت به هوش نیومد و من رو توی
ُ
داغ دوباره دیدنش تنها گذاشت ،کفر گفته بودم و از داشتن الی شکر که هیچ از نداشتن بچه ی دیگه ناشکری کرده بودم،
حاال خدا یکی بهم داد و الی رو ازمون گرفت .انگار سرنوشت ما چهار نفری رقم نخورده بود ،در هرحالی سه نفر بودیم یا با الی
یا بدون اون .
چه قدر این روزها احساس پژمردگی داشتم ،مرگ ِالی رو در ازای یه بچه دیگه نمی خواستم .پسرم که به دنیا اومد حالم رو
نبود
بهترکرد و من رو از افسردگی روحی درآورد ،حس تملک و مالکیتی که بهش داشتیم غیرقابل وصف بود ولی هنوزهم به ِ
الی عادت نکرده بودم ،دوست داشتم هرگز اون روز به مهدکودک نمی رفت که توی راه برگشت تصادف نکنه اما ...
این تقدیری بود که خدا رقم زده بود و در قبال امیرمحمد (پسرم) الناز رو از ما گرفت اینکه اون روزها مهراب چه حالی داشت
هم بماند .
من فقط خودم رو مقصر ناشکری و این اتفاقات می دونستم که کاش وقتی مهراب گفت بیا از داشتن الی شکرگذار باشیم و
اون رو بزرگ کنیم ،فقط حرص بچه داشتن می زدم ،شکرنکردم و قدر ندونستم ولی مهراب سعی داشت با اون حال خرابش
ً
آرومم کنه و بهم بفهمونه چرخ روزگار دست من نیست .دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت ،دائما یکسان نباشد حال دوران
غم مخور .
از سر قبر دختر کوچولوی دوست داشتنیم؛ پاشدم .خش خش برگ های له شده ی زیر کفش هام ،حس و حال عجیبی رو بهم
سرایت می کرد .حال مهراب بعد از گذشت یک ماه از تولد امیرمحمدم بهتر شده بود و بیشتر از قبل می خندید و حاال که
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شش ماه ازاون روزها می گذشت امیرمحمد با سینه خیز رفتن هاش ،خندیدن هاش ،لبخندهاش و "بابا" "مامـان" گفتنش
خوب از هممون دلبری می کرد و با همون کوچیکیش سعی داشت جای الناز رو توی دلمون بگیره .
مهراب بعدها فهمید مقصر اون تصادف کذایی که منجر به مرگ تک دخترمون شد ،کسی جز زیر دست های شاهرخ و سارینا
نبود و من بارها لعنت فرستادم به تموم نگاه هایی که خوشبختی مون رو چشم زد .البته من به چنین خرافاتی هرگز معتقد
نبودم ولی لعنت و صدلـعنت به کسانی که برای شاد شدن دل خودشون حاضر به شـکستن دل دیگری ،کشتن دیگری و
نابودکردن زندگی و خوشحالی بقیه می شن .
ً
باالخره کارهای قانونیش هم انجام شد ،قاتل به اعدام محکوم شد چون که جرمش کامال عمدی بود و حکم قصاص بود ،من
ازاین حکم برنمی گشتم حتی اگه مهراب رضـایت می داد که نداد! البته مقصر تصادف خودم هم"آقای مشکینی" گرچه هیچ
نقش موثری توی دستگیری سارینا نداشت در واقع کمکی ازش برنیود ولی من به خاطر بچه های بی مادرش و حال خرابش؛
رضایتم رو اعالم کردم و حاالبعداز هفت-هشت ماه حبس آزاد شد .
این هم پایان داستان ما ،قدر داشته و نداشته هاتون رو باهم بدونید ،قرارنیست بود و نبود هرچیز و هرکس باهم رقم بخوره،
گاهی اوقات باید یه چیزی بدی تا در قبالش چیزی دریافت کنی ،شاید باید تاوان خیلی گناه ها رو پس داد تا بی حساب شد،
ً
گاهی باید پاداش بسیاری از خوبی ها رو دریافـت کرد و از هردسـتی که بدی مطمئنا از همون دست پس می گیری ،چه این
َ
دنیا ،چه دنیای بعدی؛ جواب خوبی ها و بدی هایی که کردی رو می بینی .کلید اسرار نیست ،حقیقت زندگی هایی هستش
ً
که توی جامعه ی خودمون هم بسیار اتفاق افتاده و مطمئنا داده های خدا نعمت و نداده هاش حکمتی بوده ،کسی سر از کار
ً
نبود الناز رو توی جمع چهار نـفره ای که هرگز به وجود نیومد رو نفهمیدیم ولی حتما خدا اینجور
خدا در نیاورده ،ما حکمت ِ
صالح دانسته .
توی اکثر فیلم ها و رمان ها قضیه به عاشقی و ازدواج ختم می شه ،خواستم این رو بهتون بگم که عاشق شدن هنر نیست،
عاشق موندن هنره؛ اینکه تازه بعد از ازدواج با سختی هاش کنار بیای و تا تهش بمونی هنره ،پس امیدوارم همتون هنرمند
باشید .
»پایان «
"این داستان دارای جلد دومی متفاوت است "
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.
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