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خالصه:
اولین رمانم رو میخوام درباره زندگی دختری به اسم نورا بنویسم که در سن پونزده سالگی پدرش رو در یک تصادف از دست
میده و بعد از اون ،بدون سایه پدر با مادرش زندگی میکنه .نورا با توجه به عالقهای که به پلیس شدن و کارهای پر ریسک
داشت ،وارد دانشکده افسری نیروی انتظامی میشه .هدف اون از انتخاب این راه ،برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش جرائم
و رفتارهای نابهنجار اجتماعی بود.
اون بعد از گذروندن دورههای آموزشی و تمرینات فیزیکی ،چندین ماموریت رو با موفقیت پشت سر میذاره اما آخرین
ماموریت اون برابر با برمال شدنِ هویت اصلی اون میشه و بعد از اتفاقهای بسیار ،متوجه یه سری حقایق بزرگ زندگیش
میشه و...
پایان خوش.
مقدمه:
زندگی همه آدمهای روی زمین ،از جنجالها و تنشهایی پر شده که هر کدوم میتونه به داستانی جذاب و پرطرفدار تبدیل
بشه و یا حتی به عنوان بهترین فیلم در جشنواره سیمرغ مورد تشویق قرار بگیره .گاهی داستان شما غمگین و گاهی عاشقانه
است .گاهی معمایی ،گاهی ترسناک و گاهی آمیخته با تمام ژانر ها.
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دختر همسایه پارسال آرزوم تو بودی!
یه سه چهار سال میشه که دنبالتم حدودی.
ای وای چی شدی چی بودی!
ای وای چقدره کیوتی!
انگاری رفتی پیش فالن فالن بیوتی( .دختر همسایه)

عاشق این آهنگ «علی ام جیک» بودم و از وقتی وارد فرودگاه شدم بیشتر از پنج بار گوشش کردم .یه کم روی صندلیهای
فلزی سالن انتظار فرودگاه جابهجا شدم و صاف سرجام نشستم و دستهام رو به سمت باال کشیدم .ساعت پنج صبح هم وقت
واسه پرواز شد!؟ واسه خودم نمیگم ،دلم واسه اون خلبان بیچاره میسوزه که اول صبح میخواد هواپیما رو هدایت کنه .اصالً با
خودشون فکر کردن اگه خلبان چرتش بگیره و هواپیما چپ کنه ،چی میشه؟
لبخندی از تخیالت بچگانهام روی لبهام شکل گرفت و ریز خندیدم .انگار همینجور کشکیه که هواپیما چپ کنه .چی
میگم؟ مگه هواپیما هم چپ میکنه؟ پاک خل شده بودم و همه اونها تأثیرِ تأخیرِ هواپیما بود .یک ساعتی میشد به
خاطر تأخیر پروازمون با زینب ،روی صندلیهای سالن انتظار فرودگاه نشسته بودیم و منتظر بودیم پروازمون اعالم بشه.
برگشتم به طرف زینب ،تا ببینم در چه حاله .وضع زینب بهتر از من نبود ،بیحال و خسته ،چشمهای آبی رنگش رو به روبهرو
دوخته بود .دستم رو جلوی صورتش تکون دادم و گفتم:
 به کجا خیره شدی خانم؟زینب نفس عمیقی کشید و کالفه گفت:
 به هیچ جا! خسته شدم ،پس کی پروازمون اعالم میشه؟با صدای خانمی که پروازمون رو اعالم کرد ،با خوشحالی به زینب نگاه کردم .زینب هم لبخندی زد و گفت:
 -پاشو بریم.
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ساک و چمدونهامون رو که از وسیلههای مختلف بود رو برداشتیم و به سمت هواپیما به راه افتادیم .بعد از اتمام کارهای
مربوطه ،وارد هواپیما شدیم .صندلیهای من و زینب کنار هم بود ،برای همین همت نکردم دنبال صندلیم بگردم و مثل جوجه
اردک زشت ،پشت سر زینب حرکت میکردم .باالخره بعد از چند دقیقه ،صندلیهامون رو پیدا کردیم .شماره صندلی من
وسط و سمت راستم زینب نشست .اما صندلی سمت چپ خالی موند و هنوز صاحبش نیومده بود.
زیپ کوله مشکی رنگم رو که تنها وسیلهای بود با خودم آورده بودم توی هواپیما ،باز کردم و چشم بند خوابم رو بیرون و
آوردم و روی چشمهام تنظیم کردم .االن بهترین موقع برای خواب بود و منم فرصت طلب ،تخت گرفتم خوابیدم.

***

با تکونهای ضعیفی که حس میکردم ،الی پلکهام رو باز کردم ولی با دیدن چیزی که روبهروم قرار داشت جیغ فرابنفشی
کشیدم.
از فرط جیغ کشیدن ،نفس کم آوردم و ساکت شدم .صورت پسری بیست و هفت یا هشت ساله در یک وجبی صورتم قرار
داشت .در نگاه اول میخ چشمهای آبی اقیانوسی و تیرهاش شدم .پسر هم از من فاصله گرفته بود و با تعجب ،بهم خیره شده
بود .اطراف رو آنالیز کردم .توی هواپیما بودیم و پسر صندلی سمت چپم رو پر کرده بود .اخمهام رو در هم کشیدم و بهش
توپیدم.
 برای چی به من نزدیک شده بودی؟جیغی که زده بودم ،سه تا از مهماندارها رو به باالی سرمون کشونده بود .مهماندارها سوال میکردن و زینب با گفتن «اشتباه
شده ،چیزی نیست ،خودمون مشکل رو حل میکنیم» جوابشون رو میداد.
یعنی چی که چیزی نشده؟ خیلی خوب هم شده .به چه حقی این پسر فقط به فاصله چند انگشت به من نزدیک شده بود؟
زینب مهماندار ها رو دست به سر کرد .روبه پسر ادامه دادم.
 ببین خوب گوشهات رو باز کن ،من پلیس هستم و به هیچ کس اجازه نمیدم بهم تعرض کنه!زینب تشری بهم زد و آروم نجوا کرد.
 -نورا! اینطور که فکر میکنی نیست.
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به زینب توجهای نکردم و طلبکار ،به پسر چشم آبی زل زدم و منتظر بودم توضیح بده .پسر پوزخندی زد و به پیراهن آبی
رنگ توی تنش که کمی خیس بود اشاره کرد و گفت:
 ببین بذار توضیح بدم .این خیسیِ پیراهنم به خاطر آب دهن جنابعالیه .وقتی خواب بودی افتادی روی من و آب دهنتپیراهنم رو خیس کرد .من هم فقط روی صندلی خودت برت گردوندم.
چشمهام از فرط تعجب گرد شد .برگشتم به طرف زینب و گفتم:
 راست میگه؟زینب سرش رو تکون داد و گفت:
 آره من هم شاهد بودم.با تعجب ،به پسر زل زدم .خاک توی سرم؛ چه بد ضایع شدم .چی فکر میکردم ،چی شد! آدم آب با نی بخوره این طوری
ضایع نشه .باید مغزم رو ببرم با آب زمزم بشورم خیلی منحرفم ،هرچند اون صحنه هرکسی رو گمراه میکرد .یک جفت چشم
اقیانوسی رو از چند بندانگشتی ببینی چی میکردی؟
االن باید معذرت خواهی میکردم به خاطر اشتباهم؛ ولی شخصیت بیشعورم بیدار شده بود و بهم اجازه نمیداد ازش عذر
میخوام.
برگشتم طرف پسر و چشم غرهای بیدلیل بهش رفتم .صدای پوزخند صدا دار پسر به گوشم رسید ولی به روی مبارکم
نیاوردم .با زدن هندزفری و پلی کردن آهنگ پر احساس بیلی آیلیش به اسم ( )lovelyو تنظیم دوباره چشم بندم که به
پشت سرم چرخیده بود ،سعی کردم باز هم به خواب برم ولی این دفعه به سمت زینب متمایل شدم که خدایی نکرده روی
پسر مردم نیوفتم.
نمیدونم چه قدر گذشت که صدای زینب باعث شد چشمهام رو باز کنم .چشم بندم رو از روی چشمهام برداشتم و خمیازه
کنان ،کش و قوسی به بدنم دادم.
زینب همون طور که از قفسه باال ساک بنفش رنگش رو پایین می آورد گفت:
 -نورا پاشو رسیدیم!
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تقریباً مسافرها هواپیما رو خالی کرده بودن و فقط تک و توکی توی هواپیما بودن .از روی صندلی بلند شدم ،به صندلی سمت
چپم نگاه کردم .خداروشکر پسری که باهاش بحثم شده بود ،از هواپیما خارج شده بود .نه این که خجالتی باشم؛ نه ولی
دوست نداشتم بعد از اون اتفاق باهاش چشم تو چشم بشم.
سرم رو تکون دادم و پشت سر زینب راه افتادم .از هواپیما خارج شدیم و پا توی فرودگاه شلوغ و پر جمعیت تهران گذاشتیم،
سنگینیِ چمدونها ،سرعتمون رو کاهش داده بود و هر چهار قدم میایستادیم و نفسی تازه میکردیم .زینب چند قدمی از من
جلوتر بود که با دیدن چرخهای کمکی چمدون زینب ،محکم زدم به پیشونیم و از حرکت ایستادم.
زینب برگشت سمتم و گفت:
 چی شد؟اصالً حواسمون به چرخ های چمدون نبود و این همه داشتیم خودمون رو زجر میدادیم!
با چشم به چرخهای چمدونها اشاره کردم و گفتم:
 ببین از بس هولیم حواسمون نبود چمدونها چرخ دارن و همینجور هلک و هلک اینور و اونور میبردیمشون.زینب با حالت باحالی صورتش رو جمع کرد و حرصی گفت:
 دو تا گیج که با هم همسفر بشن ،همین میشه دیگه!آروم شروع کردم به خندیدن و هم زمان شروع به حرکت دادن چمدونها با چرخهای کمکی روی زمین شدیم .دوش به دوش
هم از فرودگاه خارج شدیم .هوای همیشه آلوده تهران ،کمی سرد شده بود؛ اوایل پاییز بود و نسیم خنک حالم رو دگرگون
میکرد .برای اولین بار از شهر و مادرم دور شده بودم و حس دلتنگی عجیبی به دلم چنگ می زد .مأموریت هایی که انجام
داده بودم همگی درون شهر کرج بود و االن فرسنگ ها از مادرم که تنها عضو خانوادم بود دور شده بودم و حس کالفگی
نامشهودی درونم نهفته شده بود .سوار یکی از تاکسیهای پارک شده جلو درب فرودگاه شدیم ،راننده تاکسی با گرفتن آدرس
به مسیرش ادامه داد.
سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم و به خیابون چشم دوختم .آخرین باری که به اینجا اومدم ،حدود هشت ماه پیش بود که
با مادرم برای عید دیدنی به خونه دایی محسن ،اومده بودیم .چقدر دلم برای دایی و زندایی ندا و دختر داییهام تنگ شده
بود .یادم باشه قبل از شروع مأموریت ،بهشون سر بزنم.
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با توقف ماشین ،حواسم رو به اطراف جمع کردم؛ چشمم افتاد به ساختمان دو طبقهای با نمای شیک و رومی .پس قراره از
این به بعد اینجا زندگی کنم.
چشم از ساختمون گرفتم و از ماشین پیاده شدم .کرایه قبالً توسط زینب تسویه شده بود ،راننده چمدون هارو از صندوق عقب
پایین آورد.
زینب با چرخوندن کلید توی قفل در رو باز کرد و من با برداشتن چمدونها به سمت در رفتم .وارد ساختمون شدیم و با زدن
دکمه آسانسور منتظر شدیم آسانسور پایین بیاد ،با رسیدن آسانسور به طبقه همکف ،چمدونهای سنگین و بزرگمون رو
برداشتیم و به داخل آسانسور رفتیم .هر دو خسته و در عین حال کم حوصله بودیم و همین باعث شده بود زیاد حرفی
بینمون رد و بدل نشه .آسانسور توقف کرد و اول زینب و بعدش من ،از آسانسور خارج شدم.
روبهروی در قهوهای رنگ ضد سرقت دو لنگهای ایستادم و منتظر شدم زینب در رو باز کنه ،طبقه دوم تک واحد بود و هیچ
همسایه رو بهرویی نداشتیم.
با باز شدن در ،وارد خونه شدم .ابتدای ورود راهرویی وجود داشت و بعد از اون سالن نسبتاً بزرگی قرار داشت که با مبلهای
بنفش رنگ مخملی ،بوفه و مجسمههای توی بوفه ،ساعت پاندول دار چوبی ،پر شده بود؛ کف خونه سرامیک بود که بعضی
قسمتهاش با فرش پوشیده شده بود؛ آشپزخونهای با کابینتهای نسکافهای که فاقد اپن بود هم روبهرو راه رو قرار داشت؛
سمت چپ راه پله مارپیچ فلزی وجود داشت که به طبقه باال ختم میشد.
در کل خونه شیک و قشنگی بود ولی هیچ کدوم اینها دلتنگی مادرم رو از ذهنم پاک نمیکرد .دلم میخواست هر چه زودتر
بهش زنگ بزنم و رسیدنم رو بهش اطالع بدم .بعد از اینکه خوب خونه رو آنالیز کردم بدون توجه به زینب که چمدونش رو
کشون -کشون به طبقه باال میبرد ،روی مبل سه نفره ولو شدم و با اینکه توی هواپیما خوابیده بودم ولی باز هم خسته بودم
و با بستن چشمهام به خواب رفتم .با احساس ضعف و گشنگی از خواب بیدار شدم.
روی مبل نشستم و خمیازهای کشیدم .چه قدر خواب آلود شده بودم .صدای پای زینب که از روی راه پله پایین میاومد ،باعث
شد سرم رو به طرفش بچرخونم .حوله کالهی موهاش رو پوشونده بود و تونیک و شلوار آبی رنگ خونگی به تن داشت .معلوم
بود به حموم رفته .منم باید یه دوش میگرفتم ولی قبلش باید خندق بالم رو پر میکردم که حسابی گشنم بود .از روی مبل
بلند شدم و به طرف زینب رفتم .زینب به سمت آشپزخونه رفت و با لبخند گفت:
 نورا اگه میخوای دوش بگیری ،االن برو که آب گرم گرمه .میخوام از بیرون غذا سفارش بدم ،تو چی میخوری؟با شنیدن جمله آخر زینب ،لبخند عریضی زدم و بعد از کمی فکر کردن گفتم:
 -پیتزا پپرونی با دوغ.
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زینب صورتش رو جمع کرد و گفت:
 اَیی! کی پیتزا رو با دوغ میخوره؟میدونستم زینب از دوغ خوشش نمیاد و عاشق نوشابه است.
 من میخورم ،یادت نره ها! دوغ هم حتماً سفارش بدی با ...با سیب زمینی سوخاری و...میخواستم بگم قارچ سوخاری که زینب نذاشت حرفم رو کامل کنم و پرید وسط حرفم.
 همین قدر بسه ،کیسه خلیفه که نیست .شام زیاد نخوریم بهتره.لب و لوچه ام آویزون شد.
 زینب تو که این قدر خسیس نبودی!زینب چشمکی حوالهام کرد و گفت:
 شوخی کردم شکمو .برو دوش بگیر ،سفارش میدم.به طرف زینب که داشت توی کابینتها رو میگشت رفتم بوسیدمش.
 دورت بگردم ،دوغ یادت نره. خیلی خب ،برو دیگه تف مالیم کردی.از زینب جدا شدم و به طرف طبقه باال رفتم .پلهها رو دوتا یکی کردم و از پلهها باال رفتم .این خونه رو دایی محسنم برامون
گرفته بود که اجارهاش رو دونگی با زینب پرداخت میکردیم.
من متولد شش بهمن سال هفتاد و نه هستم و از وقتی یادم میاد کرج زندگی میکردیم البته از مامان سپیدم (سپیده) شنیدم
که یه مدت کوتاه هم بندرعباس زندگی کردیم ولی من چیزی مربوط به اون دوران یادم نمیاد .بابا امیدم رو پونزده سالگی
توی تصادف از دست دادم که بدترین اتفاق عمرم بود .بابام توی پاالیشگاه نفت یه کارمند ساده بود و واسه آرامش زندگیمون
خیلی تالش میکرد .هیچوقت برامون کم نذاشت و تا اون جا که میشد از لحاظ مالی تأمینمون میکرد؛ اما اون تصادف
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لعنتی همه چیز رو خراب کرد .من به یک افسرده به تمام معنا تبدیل شده بودم و هیچ کس حتی بابابزرگم که بعد از پدر و
مادرم عزیزترین کسم بود هم من رو از اون حال در نیاورد.
خیلی طول کشید تا تونستم مرگ بابا امیدم رو باور کنم .مامانم توی کالس های جودو و تکواندو ثبت نامم کرد تا با رفتن به
این کالسها حال و هوام عوض بشه .از بچگی عاشق پلیس شدن و پلیس بازی بودم .توی هر سوراخ سنبهای سرک
میکشیدم و تا اونجا که میشد سر از هر کاری در میآوردم .زینب بهترین و قدیمی ترین دوستم هست که از سه -چهار
سالگی با هم دوست بودیم و هنوزم هستیم.
هر دو کنکور افسری دادیم و وارد دانشکده افسری شدیم و تا االن توی مأموریتهای زیادی موفق شدیم .این بار هم برای
انجام مأموریت به تهران اومدیم ولی این یکی با بقیه فرق داره؛ فرقش هم اینه که قراره من به عنوان خدمتکار وارد عمارت
فریدون فروغ بشم و با کسب اطالعات بیشتر خودش و باند خالفکارش رو دستگیر کنیم .فریدون فروغ ،سردسته یه بانده
خالفکار و قاچاقچی مواد مخدر هستش که تازه گزارشش رو دادن .سروان فرشید مقصودی که قراره توی تهران مالقاتش
کنیم هم توی این مأموریت کمکمون میکنه.
با رسیدن به طبقه باال از فکر خارج شدم ،چهار اتاق در طبقه باال قرار داشت که با کنجکاوی در سمت چپ رو باز کردم،
چمدونم اونجا قرار داشت .وارد اتاقی با کاغذ دیواری آبی روشن که رنگ مورد عالقهام بود شدم .تخت خواب و میز توالت ست
اون و یک کمد دیواری و فرشی دوازده متری ،شامل تمام وسیلههای اتاق می شد .زیپ چمدونم رو باز کردم و حوله تن پوش
آبی رنگم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم .خب حاال کدوم یکی از درها میتونه حموم باشه؟!
شروع کردم به خوندن ...ده بیست سه پونزده هزار و شصت و شونزده ،هر کی میگه شونزده نیست ،اون از ما نیست.
انگشتم روی در دومی ثابت موند.
به سمت در رفتم و بازش کردم .اتاقی ساده بود که با فرشی که کفش پهن شده بود و قفسه کتابخونهای گوشه اتاق و میز
توالت و کمد دیواری ،پُر شده بود .در اتاق رو بستم و در بعدی رو باز کردم؛ باالخره حموم رو پیدا کردم و واردش شدم.
بعد از نیم ساعت دوش گرفتن ،رضایت دادم و از حموم خارج شدم .احساس سبکی داشتم و حالم حسابی جا اومده بود.
با کاله حوله تن پوشم ،موهام رو خشک میکردم و به سمت اتاقم حرکت میکردم .وارد اتاقم شدم و روبهروی میز توالتم
ایستادم ،با سشوار موهای بلند و خرمایی رنگم رو شونه و خشک میکردم .با دیدن صفحه موبایلم که خاموش و روشن میشد،
سشوار رو خاموش کردم.
با دیدن اسم مامان سپیدهام ،چشمهام برق زد و با خوشحالی اتصال رو برقرار کردم.

page 10

www.98ia3.ir

 سالم مامان سپیده! سالم دختر قشنگم ،خوبی مادر؟ مرسی ،خیلی خوبم. خدا رو شکر ،هنوز عملیاتت شروع نشده؟ نه ،ولی از هفته دیگه شروع میشه. نورا مادر میدونی که چه قدر نگرانتم؟ مراقب خودت باش! به خدا میسپارمت. دورت بگردم ،حواسم هست؛ نگران نباش. دلم داره مثل سیر و سیرکه میجوشه ،دلشوره عجیبی دارم. وا! مامان جانم ،قربونت برم ،این هم مثل بقیه مأموریتهاست! بد به دلت راه نده. امیدوارم به خیر و خوبی بگذره .یا امام حسین (ع) ،خودت مراقب دخترم باش.نگرانی مامانم ،همیشه قبل از شروع هر مأموریتم وجود داشت و من به خوبی درکش میکردم.
بعد از کمی حرف زدن ،خیال مامانم رو آسوده خاطر کردم و بعد قطع کردیم .موهام خشک بود و محکم باالی سرم بستم.
بلیز و شلوار گشاد مشکی با خطهای افقی سفید تنم کردم .مامانم معلم ادبیاته و کتابهای زیادی رو به چاپ رسونده؛ دایی
محسنم بزرگترین بچه آقاجونم بود و بعد از دایی محسن ،دایی مهراب و بعدش مامانم و بعد از مامانم خاله سحرم متولد
شدن .دایی محسنم و زندایی ندا دو تا دختر دوقلو دارن به اسمهای مهنا و مهسا که دانشجو حقوق بودن و رفیق جینگام
محسوب میشدن .دایی مهرابم و زندایی فریبا دو تا پسر دو و چهار ساله به اسمهای آروین و آیدین دارن .خاله سحرم هم
هنوز ازدواج نکرده و پرستاره و توی بیمارستان مشغول به کاره.
از خانواده پدرم هم بگم که یه عمه و عمو دارم .عمهام یه بچه به اسم آیدا داره و عموم یه دختر به اسم کوثر و یه پسر به اسم
کیان.
همهشون کرج زندگی میکردن .با صدای در اتاقم ،رشته افکارم پاره شد.
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 بیا تو.زینب وارد اتاقم شد و گفت:
 بیا پایین ،غذا آمادهست.تشکری کردم و با جمع کردن سشوارم ،به طبقه پایین رفتم .با ولع ،تیکه پیتزا رو دهنم گذاشتم؛ عاشق طعم پیتزا پپرونی
بودم!
 میگم نورا!با دهن پر جواب دادم.
 جان؟ اه اه! لقمهات رو قورت بده بعد حرف بزن.به عمد ،دهنم رو وا کردم و لبخند دندون نمایی زدم .زینب صورتش رو ازم برگردوند و اوقی زد.
 نورا کوفت بخوری که عین آدمیزاد نیستی.خندیدم و لقمهام رو قورت دادم و گفتم:
 خب بابا ،چی میخواستی بگی؟» واسه شنبه هفته بعد آماده هستی؟منظور زینب رو فهمیدم و گفتم:
 آره کامالً. باید بری اونجا بشوری و بسابی ها!با به یاد آوردن موضوع مأموریت ،آه از نهادم بلند شد.
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 وایی راست میگی! باید اونجا مثل کلفت بشورم و بپزم. آره ،مثل کوزت.چشم غرهای به زینب رفتم و «کوفت»ای نثارش کردم .بعد از شام ،به اتاقم رفتم .زیپ ساک و چمدونم رو باز نکردم و توی
کمد نچیدم چون قرار بود هفته بعد به مأموریت برم( .مدیونی فکر کنی تنبله) پنجرهای در اتاقم وجود داشت؛ پرده حریر
خاکستری رنگ رو کنار زدم و به برج میالد و شهر پر دود و دم خیره شدم .خدا جونم! میدونم همیشه کنارم بودی ،ازت
میخوام هیچوقت تنهام نذاری .با خاموش کردن المپ اتاقم ،روی تختم دراز کشیدم و با فکر به آینده ،به خواب رفتم.
با سر و صداهایی که از بیرون میشنیدم ،آروم چشمهام رو باز کردم .پرتوی نور خورشید اتاق رو ،روشن کرده بود و به خاطر
روشنایی دیگه خوابم نمیبرد .از جام بلند شدم و خواب آلود از اتاق بیرون رفتم .صدای گپ و گفت چندین نفر از پایین
میاومد.
تندی رفتم دستشویی و صورتم رو شستم و مسواک زدم؛ بعد از تموم شدن کارم ،شالی مشکی رنگ سرم کردم و به طبقه
پایین رفتم .از پلهها پایین میرفتم و کنجکاو سرک میکشیدم ببینم کی سر صبح خونمون اومده بود .به پایین پلهها رسیدم
که با دیدن مهسا و مهنا جیغی بلند کشیدم و بغلشون کردم ،اونها هم محکم بغلم کرده بودن و به خودشون میفشردنم.
از اینکه اکیپ زلزله هشت ریشتری دوباره پابر جا شده بود ،توی پوست خودم نمی گنجیدم .بعد از این که خوب ،هم رو
چلوندیم ،از هم جدا شدیم .جفتشون فتوکپی هم بودن و من فقط مهنا رو از روی عینک فلزی شش ضلعیش تشخیص
میدادم که اگه همون هم نبود قابل شناسایی نبودن.
مهنا :بیمعرفتها چرا نمیگین اومدین تهران؟
 من که دیروز تازه رسیدم ،تصمیم داشتم قبل از ماموریت بیام و بهتون سر بزنم. اِ! واسه ماموریت اومدین؟ آره ،از شنبه هفته بعد انشاهلل شروع میشه؛ حاال شما چرا کله سحر پا شدین اومدین اینجا؟مهسا :اوالً کله سحر به وقت اذون صبح میگن نه االن که چیزی به اذون ظهر نمونده ،در ثانی اومدیم برای نهار دعوتتون
کنیم.
 -ناشتا نخورده؟
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 نه دیگه ،اومدیم ناشتامون رو با هم بخوریم بعد بریم. خب بگو چتر شدین اینجا. نچ -نچ دختر عمه جون؛ چتر کلمه قشنگی نیست .اومدیم بهتون صفا بدیم ،هرچند شما بیمعرفتین ،یه گاوی گوسفندیجلو پامون نکشتین .من گشنمه آشپزخونهتون کو؟
عاشق همین اخالقشون بودم .همیشه با هم شوخی می کردیم و سربه سر هم میذاشتیم .به آشپزخونه اشاره کردم و گفتم:
 اونجاست ،کوری آشپزخونه به این بزرگی رو نمیبینی؟مهسا لبهاش رو جمع کرد و گفت:
 توی خانواده ،ما یه دونه کور داریم که اون هم مهناست!پقی زدیم زیر خنده و به سمت آشپزخونه حرکت کردیم .مهنا از بچگی چشمهاش ضعیف بود و تا االن عینک میزد.
مهنا :تو دهات شما به یکی که عینک میزنه ،میگید کور؟
مهسا :نه نه! یادم نبود میگن موش کور.
مهنا با عصبانیت ساختگی اخمی کرد.
 مهسا بیشعور! عینک االن مده ،واسه قشنگی هم میزنن.دور میز گرد وسط آشپزخونه نشستن و من و زینب مشغول چیدن میز شدیم.
زینب :راست میگه! منم با اینکه چشمهام ضعیف نیست عینک دارم.
مهسا که ضایع شده بود ،شونهای باال انداخت و گفت:
 بیخیال! صبحونه رو بخوریم.پشت میز نشستم و به مسخره ،به سقف زل زدم و گفتم:
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 حس کردین یکی خیط شد؟مهنا هم مثل من به سقف زل و گفت:
 آره ،حس قویه؛ هنوز هم حسش میکنم.زینب که از خنده ریسه رفته بود و مهسا خیره -خیره ،با حرص ،نگاهمون میکرد.
مهسا :خب پشتش در میافتی نورا خانم.
چشمهام رو گرد کردم و با دست ،به خودم اشاره کردم.
 کی؟ من؟ من اصالً این رو نمیشناسم!مهنا هم چشمهای مشکی کشیدهاش رو که پشتش خط چشمی باریک کشیده بود ،گفت:
 نورا من رو نمیشناسی؟ دارم برات آدم فروش.همین لحظه موبایل زینب زنگ خورد و ما برای این که زینب بتونه توی سکوت صحبت کنه ساکت شدیم؛ مشغول خوردن
شدیم .همیشه با مامان توی تعطیالت بلند مدتی مثل عید و تابستون ،به تهران و خونه دایی محسن میاومدیم .خونه آقاجون
یه کوچه با خونه دایی فاصله داشت و وقتی بچه بودیم ،اینقدر میرفتیم و میاومدیم که همه ذله میشدن ،شب هم خونه
آقاجون جمع میشدیم و کلی خوش میگذشت؛ ولی بعد از فوت بابا ،ما هم کمتر به تهران میاومدیم و وقتی هم دیگه رو بعد
از مدتها میدیدیم ،کلی شیطونی میکردیم .با یادآوری آقاجو،ن فکری به ذهنم رسید.
 بچهها...هنوز حرفم تموم نشده بود که مهسا جفت پا وسط حرفم پرید.
 بچه خودتی.نوچی کردم و قرنیه چشمهام رو توی حدقه چرخوندم.
 ننه بزرگ بگم خوبه؟مهسا فهمید کفری شدم ،خندید.
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 نه ،همون بچه بگو بهتره. بچهها شب بریم خونه آقاجون؟مهنا با به یاد آوردن چیزی گفت:
آخ آره ،خاله سحر هم گفت با هم بریم که نورا رو ببینه .گفت دلش برات تنگ شده!ذوق زده ،لبخند پهنی رو مهمون صورتم کردم .صحبت زینب تموم شد و موبایل رو قطع کرد.
 سرهنگ نعمتی زنگ زد و گفت باید فردا بریم اداره.«باشه»ای گفتم و بعدش میز رو با کمک هم جمع کردیم .به اتاقم رفتم و برای رفتن به خونه دایی آماده شدم .از توی
چمدون ،مانتو کرم رنگ جلو بازی در آوردم و مقابل آینه قدی کمد دیواری ایستادم و خودم رو برانداز کردم .موهام خرمایی
رنگ و بلند بود و تا یه وجب باالی زانوهام میرسید اما به خاطر این که پف میکرد و فر میشد ،کوتاهتر به نظر میاد .بابام
عاشق موهام بود و از ده سالگی به بعد ،بهم اجازه کوتاه کردنشون رو نداد .اندام کشیده و کمر باریکی داشتم .چشمهای
درشت قهوهای تیرهام ،کشیده بود و مژههای بلند و فِرَم درشت ترشون میکرد .ابروهای باریک و کشیدهام هم به مامانم رفته
بود .صورت زاویه دار و گونههای برجستهای داشتم با لب و بینی معمولی .قیافه بانمک و میشه گفت خوشگلی داشتم و
چشمهای درشتم ،بیشترین تأثیر رو داشت.
مانتو کرم رنگ پسندم شد و با تیشرتی مشکی بلندی برای زیرش پوشیدم .شلوار لی مشکی هم پوشیدم و شال مشکی رنگی
هم با گلهای ریز سفید سرم کردم .با برداشتن کیف و موبایلم ،از اتاق خارج شدم .مهنا و مهسا روی مبلی نشسته بودن و از
کتابخونه کتابی برداشته بودن و با سروصدا و دعوا میخوندن.
مهسا :این کتاب رو من قبالً نصفش خوندم ،بده ادامهاش رو هم بخونم.
مهنا :نمیدم! خودم اول دیدمش ،میخوام بخونم.
مهسا :یعنی چی؟ خب بده ادامهاش رو بخونم ،خونه رفتیم ،میدم تو از اول بخونی.
مهنا :این همه کتاب! برو یکی دیگه بخون.
 -چه خبره؟ سر چی بحث میکنین؟
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مهسا :آماده شدی؟
چرخی زدم و گفتم:
 میبینی که!مهنا شیطنت بار ،از باالی عینکش نگاهم کرد و گفت:
 چه زیبا! پسندیدم.چشمکی حواله مهنا کردم .مهنا اخمی کرد و گفت:
 درسته ازت تعریف کردم ،قرار نشد بهم نخ و ریسمون بدی؛ من خودم زن و بچه دارم!مهسا یه پس گردنی نثارش کرد.
 نورا عشقم بیا بریم من مجردم.پشت چشمی نازک کردم و با عشوه خرکی گفتم:
 مجرد نخواستیم ،متأهل نخواستیم ،ممد سر کوچه رو ما خواستیم.مهنا لبش رو گزید و آروم ،روی گونهاش کوبید.
 خاک به گورم! چشم عمهام روشن ،دخترش رو فرستاده تهرون ،یه روز نشده زاغ ممد سر کوچه رو زده.همین موقع زینب از اتاق بیرون اومد .مانتو بلند یشمی رنگی تنش بود و دو طرفش چاک میخورد و با بند ،جلوش رو بسته
بود .روسری پهن و بزرگی به رنگ سبز و قهوهای هم که پوشیده بود که به روی مانتوش میاومد.
زینب :چی شده؟ ممد کیه؟
مهسا :یه شخص خیالی ساخته ذهن نورا.
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زینب که فهمیده بود شوخی کردیم ،آروم خندید .همگی از ساختمون زدیم بیرون و سوار ماشین کوچولوی اِم وی اِم صد و ده
مهسا شدیم ،البته واسه مهنا هم هست ،هرچند هر دو ادعا میکنن که ماشین برای خودشون تنهاست .بعد از نیم ساعت ،به
خونه دایی محسن رسیدیم.
مهسا با ریموت در رو باز کرد و وارد حیاط شدیم .خونه باغ دایی رو خیلی دوست داشتم ،از وقتی یادم میاد اینجا زندگی
میکردن و خاطرات زیادی رو اینجا رقم زدم .از باغ پر گلی که همهاش کار دایی بود ،گذشتیم و به پلههای جلوی درب
رسیدیم .از ماشین پیاده شدیم و از دو تا پله جلوی در باال رفتیم و وارد خونه شدیم .زندایی ندا توی آشپزخونه مشغول بود.
مهسا :صاحب خونه کجایی؟ مهمون داری!
زندایی با صدای فریاد مهسا ،از آشپزخونه خارج شد و به استقبالمون اومد .زندایی ،زنی مهربون و خوش برخورد و گشاده رو
بود .با لبخند همشگیش به سمتمون اومد.
 سالم ،خیلی خوش اومدین.زینب :سالم ممنونم.
 حالت خوبه زینب جان؟ الحمداهلل ،خوبم شکر.یادم رفت بگم! پارسال بود که توی یکی از پیام رسانها گپ زدم و زینب و مهنا و مهسا رو اونجا اَد و باهم آشناشون کردم و
بعد از اون ،من و زینب و مهنا و مهسا دوستهای صمیمی شدیم و زینب و مهسا و مهنا هم با هم آشنا شدن.
زندایی بغلم کرد ،به خودم فشردمش و گفتم:
 مرسی زندایی ،زحمت دادیم.از بغلم جدا شد و گفت:
 این چه حرفیه؟ منور کردین.مهسا تک خندهای کرد.
 -نورا از اسمش مشخصه دیگه ،هر جا میره منور میکنه .اصالً روشنایی ایشونه ،المپ مهتابی اَداش رو در میاره!
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پس گردنی محکمی بهش زدم و گفتم:
 توی تشت نمک بخواب نمکهات نریزه ،گوله نمک. خجالت هم خوب چیزیه! میزنی ،بزن ولی جلوی مامانم نزن دیگه.به زندایی نگاه کردم و گفتم:
 زندایی شما ناراحت میشی من میزنمش؟زندایی :نه واال ،این کم کتک خورده از دست من و باباش.
 خب پس حله ،تالفی تمام این سالها رو در میارم.مهنا :خانم مبارز! من از گشنگی دارم تلف میشم .این دفعه رو معافش کن بریم نهار بخوریم ،بعد تا میخوره بزنش من هم
کمکت میکنم.
با تلنگر مهنا ،به سمت پذیرایی حرکت کردیم.
مهسا :چی چی چی؟! شما دو نفر ،من تک و تنها؟! اصالً عادالنه نیست .زینب عشقو! تو طرف من باش.
زینب که تا اون موقع ساکت بود ،با خنده گفت:
 باشه عشقو .من و تو ،توی یه تیم.مهسا بشکنی زد و قری به کمرش داد.
 دَر دروازه میدن عدس پلو ،نورا تیمت رو بردار و برو؛ در دروازه میدن عدس پلو نورا تیمت رو بردار و برو.برای اینکه حرصش بدم ،شروع به شعر خوندن کردم.
 لب کارون ،شن و ماسه مهسا و تیمش خستهان میگن بسه .کی خستهست؟مشغول چرت و پرت گفتن بودیم و کلمههای چرت به هم میبافتیم.
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مهنا :دشمن!
 بلندتر ،کی خستهست؟مهنا با صدای بلندتری ادامه داد:
 دشمن! مرگ بر ضد والیت فقیه.مهنا مشتش رو به طرف مهسا توی هوا تکون می داد.
 مرگ بر ضد والیت فقیه! خدایا هرچی ظالم رو از این دنیا ببر ،هرچی مال خواهر خورده رو ببر اون...خیلی خوب میشد کلمه بعدی مهنا رو حدس زد ،ولی همون موقع زندایی سینی با محتوای شیرینی و شربت رو ،روی عسلی
گذاشت و گفت:
 زبونت رو گاز بگیر .چرا بچهام رو نفرین میکنی؟»اوپس! زندایی بد موقعی رسید و معلوم بود بهش برخورده و از مهنا شاکیه!
مهنا :اوم چیزه! خدایا هرچی مال خواهر خورده رو مثل این آبجی ما رو ببر اون وَر آب .ببرش آمریکا ،انگلیس ،دبی ،هر کجا
که چیز میشه ،بهش خوش میگذره.
با صدای بلند ،همگی با هم «آمین» گفتیم .بعد از این که زندایی رفت ،اولین نفری که قهقهه زد ،من بودم و بعدش بقیه هم
شروع به خندیدن کردن .همگی روی مبل پخش شده بودیم و قهقههای از ته دل میزدیم .زینب که طبق عادتش شل شده
بود و کم مونده بود غش کنه.
 وای ،وای خدا!«این خوشیها رو هیچوقت از ما نگیر.زینب که از خنده ،پوست سفیدش قرمز شده بود و اشک توی چشمهای درشت آبی سبزش جمع شده بود ،نفس -نفس زنان
گفت:
 -بلند ...بگو آمین!
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دوباره زدیم زیر خنده و هر بار همدیگه رو می دیدیم قهقه هامون طوالنیتر میشد .با اومدن دایی ،به زور خندمون رو به
لبخند مدل کردیم و خودمون رو جمع و جور کردیم .از جامون به احترام دایی ،بلند شدیم.
 به به! سالم خانمهای محترم و خوش خنده!دایی با زینب در حال سالم و احوال پرسی بود که مثل برق گرفتهها پریدم بغل دایی و مثل کوآال آویزونش شدم.
 سلوم دایی .چطوری یا نه؟ چطورم تو چطوری؟ من هم چطورم.با اینکه با دایی اختالف سنی زیادی داشتیم ،ولی همیشه با هم شوخی میکردیم و میخندیدیم.
مهسا :هنوز نیومده ،آویزون بابای من نشو میمون درختی!
برگشتم به طرف مهسا و زبونم رو بیرون در آوردم.
 به تو چه حسود! به من کلوچه به تو بچه ،سیر نشدی به من چه؟دایی اخمی کرد و گفت:
 اِ! اینجوری دیگه نداشتیم ها.و بعد دایی روش رو کرد طرف ما و گفت:
 چه خبر دخترها؟ کار و بار چطوره؟با زینب و دایی ،کمی راجع به مأموریت حرف زدیم و بعدش برای شام ،با کمک هم میز رو چیدیم .زندایی زرشک پلو با مرغ
درست کرده بود که اینقدر خوشمزه بود ،حسابی از خجالت شکمم در اومدم .توی اتاق مهنا و مهسا ،روی تخت خواب دراز
کشیده بودم و به کلکلهای دخترها گوش میدادم.
مهنا :صبح من همه خونه رو جارو برقی کشیدم اون وقت تو چی کار کردی؟
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مهسا :یادت نیست من اون همه ظرفهای شام و صبحانه رو شستم؟
مهنا :یه جوری میگی ،هر کی ندونه فکر میکنه ظرفهای شام عروسی رو شستی.
مهسا :گم شو خالی بند!
زینب :بسه ،کلکل نکنید! هر کسی باید به اندازه خودش توی کارهای خونه نقش داشته باشه...
به ادامه بحثشون گوش ندادم و چشمهام رو بستم و چیزی نکشید که خوابم برد.
***
 هعی! نوری؟ المپ مهتابی بیدار شو! رقص نور دِ پاشو میخوایم بریم خونه آقاجون.خواب آلود و توی خواب و بیداری ،بدون اینکه بفهمم چی بلغور میکنم ،جواب دادم:
 ها؟ به آقاجون بگو خودش بیاد. داری خزعبالت میگی .پاشو دیگه! پاشم نمیاد.صدای خندیدن چندین نفر به گوشم خورد و باعث شد حواسم رو جمع کنم .الی پلکهام رو باز کردم و سه کله پوک رو
باالی سرم دیدم.
زینب :اِ! بیدار شد.
روی تخت نشستم و بهشون زل زدم که یهو صدای جیغ مهسا بلند شد .جوری از ته دل جیغ کشید که شک ندارم شیشههای
عینک مهنا ترک خورد .خواب از سرم پرید و با عصبانیت گفتم:
 چته؟ چرا مثل زنگ خطر آژیر میکشی؟ -میکروب! ببین بالشم رو به گند کشیدی.
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به بالشش که کمی خیس شده بود نگاه کردم.
 دو قطره بزاق دهنم ریخته دیگه؛ این همه الم شنگه نداره! پس خودت میشوریش.خمیازه کنان ،کش و قوسی به بدنم دادم و از روی تخت بلند شدم .بدون توجه به مهسا ،به سمت دستشویی توی اتاقشون
رفتم .مهسا و مهنا به دستشویی هم رحم نکرده بودن و دستشویی رو هم گُلپَلنگی کردن .گوشههای دیوار کاغذهای رنگی-
رنگی آویزون بود و روی سنگ روشویی هم کاغذهای اوریگامی در رنگهای مختلف گذاشته بودن .احمقها! با یه آب،
همهشون خراب میشدن و از بین میرفتن؛ حتی دور لوله آب هم با نوار تزیین کرده و روی در و آیینه هم برچسب زده بودن.
از دستشویی گل مَنگلی خارج شدم .دستشویی رو عین مهدکودک کرده بودن ،آدم کار خرابیش ،پایین نمیاومد.
مهسا با لب و لوچه آویزون ،دم در ایستاده بود و روبالشی آغشته به بزاقم رو توی دستهاش گرفته بود.
مهسا :زود بیا بیرون دیگه پَچَل(به زبون بندری میشه کثیف).
 بیا برو! عصبیِ وسواسی!مهسا «کوفت»ای نثارم کرد و وارد دستشویی شد .به سمت بیرون رفتم تا از دستشوییِ بیرون ،برای عملیات فوق محرمانهام
استفاده کنم.
زینب :کجا میری؟
 خال. مگه همین االن نرفتی؟ اونجایی که من رفتم ،اتاق کودک بود تا دستشویی .آدم خجالت میکشه کارش رو بکنه.به مستراح توی راه رو رفتم و بعد از تموم شدن کارم ،به اتاق برگشتم.
همگی آماده رفتن به خونه آقاجون بودیم و دل تو دلم نبود که آقاجون و خاله سحر رو هر چه زودتر ببینم .با پای پیاده ،توی
کوچه پس کوچههای تهران ،قدم میزدیم و به طرف خونه آقاجون میرفتیم .لولک و بولک هم طبق معمول ،مشغول بگو مگو
بودن .مهسا در حال سلفی و فیلم گرفتن بود و مهنا سربه سرش میذاشت.
مهنا :اعتماد به عرشت رو خریدارم.
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مهسا لبهاش رو غنچه کرده بود و به دوربین جلوی موبایلش زل زده بود.
 فروشی نیست خواهرم. اوه اوه! دخترهای شایسته قبل از تو سوءتفاهم بودن. تف بنداز چشم نخورم.به کوچه خونه آقاجون رسیدیم و تصمیم گرفتم به بحث مزخرفشون خاتمه بدم.
 لولک و بولک دهنتون رو ببندید! رسیدیم خونه آقاجون.مهسا :لولک و بولک چیه چراغ نفتی؟ ما دوقلوهای افسانهای هستیم.
 این همه لقب تنگ من چسبوندین ،به من که رسید به شخصیت نداشتتون برخورد؟ ما لقبهای خوبی بهت میدیم .المپ مهتابی ،رقص نور ،چراغ نفتی ،همهشون سمبل نور و روشناییه. اگه اینطوره پس لولک و بولک هم شخصیت محبوب کارتونی هستن.مهنا :اعالم آتش بس کنید که دیگه رسیدیم.
جلوی در خونه رسیدیم و مهنا زنگ رو فشرد و بعد از چند لحظه ،در با صدای تیکی باز شد .وارد حیاط با صفای آقاجون
شدیم .دور تا دور حیاط ،باغچه وجود داشت که با گلهای محمدی و یاس و درخت پر شده بود .وسط حیاط حوضچهای با
فواره کوچیکی قرار داشت که صفای حیاط رو دوچندان میکرد .از پلههای ایوون باال رفتیم که خاله سحر برای استقبالمون به
بیرون اومد.
خاله سحر :خیلی خوش اومدین عزیزهای دلم.
پریدم بغل خاله و حسابی با ماچ ،آبیاریش کردم.
 چه قدر بزرگ و رعنا شدی خاله جان. -مرسی خاله جونم .حالت چطوره؟
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 شما رو دیدم ،عالی شدم.با خرسندی ،از هم جدا شدیم و با شور و هیجان ،زینب و خاله سحر رو باهم آشنا کردم .وارد خونه شدیم و به یاد قدیمها،
صدام رو انداختم پس سرم و هوار کنان ،آقاجون رو صدا زدم.
 آقاجون؟! آقاجونم کجایی نور امیدت اومده.وارد اتاقش شدم و آقاجون رو در حال خم و راست شدن و نماز خوندن دیدم .روی صندلیِ توی اتاقش نشستم و با لذت ،بهش
خیره شدم .چین و چروک صورتش ،تجربیات روزگار رو نشون میداد و موهای سفیدش ،پستی و بلندیهای روزگار! نمازش
تموم شد و تسبیح به دست ،مشغول ذکر گفتن بود.
 طوفان! هنوز نیومده سیل راه انداختی؟چشمهای مهربونش رو به مُهر دوخته بود و میون ذکر گفتنهاش ،باهام حرف میزد.
 دلم واسهات اینقدر تنگ شده که مورچه هم ازش رد نمیشه.ذکر آقاجون تموم شد و با همون متانت و مالیمتی که به خاطر پیری بهش سرایت کرده بود ،مشغول جمع کردن سجادهاش
شد.
 من هم دلم واسه وروجک شیطونی که با اومدنش محشر میکنه ،تنگ شده!از روی صندلی بلند شدم و بغلش کردم.
 قربون دلت بشم.ماچی محکم و آبدار ،روی گونهاش نشوندم.
 خدانکنه .از مادرت چه خبر؟ حالش خوبه؟ چندین بار امروز شمارش رو گرفتم ولی جواب نداد.دست توی دست هم ،از اتاق خارج شدیم.
 حالش خوبه شکر .حتماً نشنیده و اِال حتماً جواب میداد.به پذیرایی رسیدیم و آقاجون رو به زینب معرفی کردم .دور هم نشسته بودیم و حرف میزدیم.
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مهسا :آقاجون نورا رو ببین هنوز هم پوست پستهها رو اول لیس میزنه ،بعد مغزش رو میخوره.
 فضول رو میبرن جهنم ،میگه هیزمش تره.مهسا با دهن کجی ،اَدام رو در آورد.
 ادا کار میمونه ،میمون هم حیوونه ،ولی از اونجایی که آقاجون حیوون تو خونه نگه نمیداره باید برت گردونیم باغ وحش.مهسا دوباره حرفهام رو با دهن کجی ،تکرار کرد.
 آفرین خوبه .به همین کارهات ادامه بده ،شاید به عنوان حیوون خونگی نگهت داشتیم .مگه نه آقاجون؟ میمون هم زیادخرج نداره فقط باید کارتون کارتون موز بخریم.
آقاجون به کلکلهای ما میخندید .آخ من قربون صدای خندههات بشم .آقاجون با گفتن «یا علی» از جاش بلند شد.
 کجا آقاجون؟ برم ذغالها رو روشن کنم برای جوجه کباب. نه آقاجون نیازی نیست ،یه چیزی سردستی میخوریم.زینب :آره ،نورا درست میگه؛ نیازی به زحمت نیست.
آقاجون لبخند پر مهری زد و گفت:
 چه زحمتی؟! یه شب دخترهام دور هم هستن .شما دو قلوها هم زنگ بزنین به مامان و باباتون و بگید برای شام بیان.هرچی اصرار کردیم آقاجون کاری نکنه ،گوشش بدهکار نبود و به قول خودش میخواست امشب سنگ تموم بذاره .با کمک
هم ،مرغها رو شستیم و توی فلفل دلمه و پیاز و زعفرون و سس خوابوندیم و بعد از نیم ساعت دادیم دست آقاجون تا برای
شام آمادشون کنه.
مهنا هم به دایی محسن زنگ زد و گفت برای شام به خونه آقاجون بیان .توی حیاط ،روی تخت نشسته بودیم و آلوچه
میخوردیم و با هستههاش بازی میکردیم .هستهها رو محکم وسط حیاط با دهان پرت میکردیم و مالِ هر کی بیشتر
میرفت ،برنده میشد .خاله که سرش توی موبایل بود تا متوجه شد ما داریم هستهها رو وسط حیاط شوت میکنیم ،گفت:

page 26

www.98ia3.ir

 بازیتون تموم شد یادتون نره حیاط رو هم جارو کنین. هر کی باخت ،اون جارو میکنه.همگی قبول کردیم و با شمارش معکوس یکی -یکی شروع به پروندن هستههای آلوچه کردیم .قرار شد هرکی تا دو بار باخت،
بازنده بازی اعالم بشه و حیاط رو جارو کنه .دور اول زینب باخت .دور دوم مهنا و دور سوم من.
 یک ،دو ،سه!مهسا هسته رو شوت کرد .حاال نوبت من بود .با تمام توان هسته رو شوت کردم که همون موقع دایی از زیر درختها پیداش
شد و هسته به وسط پیشونیش برخورد کرد .پقی زدن زیر خنده و من خجول زده ،از دایی معذرت خواهی میکردم.
دایی :این هستهها چیه زیر پاهام؟ نکنه کارِ شماست؟
مهسا :االن نورا جارو میکنه.
 برو بابا! من که نباختم.زینب :برو جارو منتظرته.
 ای بابا ،انصاف نیست!مهسا :بالش من رو یادته کثیف کردی؟ این به اون در.
چشم غرهای بهش رفتم ،هرچند از چشم غرههای من ،هیچ کس حساب نمیبرد ولی برای خالی نبودن عریضه ،انجامش
میدادم .جارو رو از گوشه حیاط برداشتم و کمی خیسش کردم .شروع به جارو زدن اون قسمت از حیاط شدم که مورد حمله
ما قرار گرفته بود .کارم زیاد طول نکشید و بعد از چند دقیقه ،تموم شد و دستهام رو شستم .خالی بودن جای مامان
سپیدهام ،عمیقاً حس میشد .کاش اون هم کنارمون بود! موبایلم رو در آوردم و شمارش رو گرفتم.
 سالم مامانی. سالم عزیزم ،خوبی؟ -مرسی عالیم .مامان اینجا جات خیلی خالیه؛ توی حیاط خونه آقاجون جمع شدیم.
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 خوش بگذره عزیزم .سالم من رو برسون. چشم! چه خبر؟ سالمتی وجودت. راستی آقاجون بهت زنگ زده بود و جواب نداده بودی. آره متوجه شدم؛ سرفرصت بهش زنگ میزنم.صدای کوبیده شدن در خونه رو شنیدم.
 کاری باری نداری مامان؟ نه عزیزم ،مراقب خودت باش! خدانگهدار. میبوسمت .خداحافظ.موبایلم رو قطع کردم و برای باز کردن در خونه قدم برداشتم .در رو باز کردم و دایی مهراب و زندایی فریبا و آیدین و آروین
رو دیدم .با خوشحالی ،سالم و احوال پرسی گرمی کردیم و به جمع صمیمانه بقیه پیوستیم .زینب که اوایل کمی معذب بود،
حاال دیگه یخش آب شده بود و توی بحثها شرکت میکرد.
بعد از یک ساعت ،برای شام ،توی خونه رفتیم .آقاجون واقعاً سنگ تموم گذاشته بود .جوجه کبابهاش همیشه بینظیر و
خوشمزه بود .شام رو هم تا خرخره خوردم و از آقاجون و بقیه تشکر کردم .بعد از جمع کردن سفره و شستن ظرفها ،با زینب
برای استراحت به اتاق خاله سحر پناه برده بودیم.
زینب :نورا ساعت یک شبه!
 پس باید عزم رفتن کنیم. آره ،فردا ساعت نه صبح باید اداره باشیم. -وای نه! من نمیتونم صبح زود بیدار بشم؛ باید بریم.
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زینب حرفم رو تایید کرد و باهم از اتاق خارج شدیم .با دلخوری ،از آقاجون و بقیه خداحافظی کردیم و قرار شد دایی محسن
برسونتمون خونه.
زندایی جلوی ماشین نشست و من و زینب و مهنا و مهسا عقب نشستیم .با اینکه جا تنگ بود و فشرده نشسته بودیم ،با کلی
مسخره بازی و نیشگون گرفتن از هم ،به خونه رسیدیم .واقعاً شب عالی بود و مطمئن بودم تا مدتها نصیبم نمیشد .از دایی
و بقیه ،تشکر و خداحافظی کردیم و وارد ساختمون شدیم.
بعد از صدور اجازه از طرف سرهنگ نعمتی ،وارد دفتر شدم؛ سروان مقصودی هم توی اتاق حضور داشت .بعد از سالم ،پشت
میز نشستم.
سرهنگ نعمتی :همونطور که میدونید ،فروغ بعد از چندین ماه ،باالخره به سروان مقصودی اعتماد کرده و حاال میتونیم
نیروهای بیشتری رو برای کسب اطالعات بیشتر وارد خونهاش کنیم .سرگرد حاتمی! شما به عنوان خدمتکار وارد خونه فروغ
میشید و دیگه خودتون میدونید چیکار باید بکنید .تا اینجا سؤالی نیست؟
 میتونم بپرسم چرا به عنوان خدمتکار؟ خب خدمتکار خیلی راحت میتونه به همه جای خونه ،به بهانههای مختلف بره و در حال حاضر ،فروغ فقط به خدمتکار نیازداره .سروان مقصودی شما قبالً راجع به خدمتکار باهاشون صحبت کرده و همه چیز از قبل برنامه ریزی شده و جای نگرانی
نیست.
سرم رو به معنای «فهمیدن» تکون دادم.
سرهنگ نعمتی :فقط یک نکته؛ خانم حاتمی! شما باید توی قالب هویت جعلیتون ،کامالً حواستون به ماموریت باشه.
همونطور که خودتون میدونید مهر اصلی این ماموریت ،شما هستین و کوچیکترین خطای شما ،کلِ نقشههای ما رو به هم
میریزه.
 من کامالً برای این ماموریت خودم رو آماده کردم؛ جای نگرانی نیست.مقصودی :خب پس شنبه هفته دیگه من دنبال شما میام و به خونه فروغ میبرمتون.
سرم رو تکون دادم و آدرس خونه رو بهش دادم .از همه چیز نقشه راضی بودم ،جز قسمتی که قراره خدمتکار باشم و توی
خونهاش کار کنم! البته خب این هم ماموریته دیگه ،شاخ و دم نداره .بعد از کمی حرف زدن ،جلسه تموم شد.
سرهنگ :آقای مقصودی ،شما باشین باهاتون کار دارم .خانم حاتمی شما میتونید برید؛ خسته نباشید.
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لبخندی زدم و بعد از خداحافظی ،به خونه رفتم.
وقتی رسیدم ،ساعت هفت شب بود و زینب و مهسا و مهنا ،مقابل تی وی نشسته بودن و فیلم ترسناک میدیدن .همه المپها
هم خاموش بود و فقط نور تلویزیون فضا رو ،روشن میکرد .هنوز متوجه من نشده بودن ،با فکری که توی سرم جرقه زد،
تصمیم گرفتم کمی اذیتشون کنم و بترسونمشون .چادر مشکی رنگی که روی سرم بود رو در آوردم ،کیف کوچیکی که
همراهم برده بودم رو ،روی سرم گذاشتم و چادر رو ،روش گذاشتم و به حالت خفاشی ،چادر رو دور دستهام پیچیدم .سرم به
خاطر کیف دراز شده بود و نمیدونستم دقیقاً چه شکلی شدم .چادر رو ،روی صورتم گذاشتم و با جیغ و فریاد ،مقابلشون
ظاهر شدم.
 من زامبیام .اومدم که بخورمتون ،یه لقمهای بکنم چپتون .هوهو!برخالف تصورم ،نه صدای جیغ میاومد نه فریاد .دوباره بدنم رو تکون دادم و جیغ کشیدم:
 فرار کنید ،من اومدم؛ رئیس اجنهها!اما دریغ از کوچیکترین صدایی .با شک ،چادر رو از روی صورتم کنار زدم .المپها روشن بود و سه کله پوک ،دست به سینه
بهم زل زده بودن .این ترسوها باید االن با جیغ ،خونه رو ترک میکردن ،عجیبه که اینقدر شجاع شدن!
 االن باید میگرخیدین! چرا اینجا ایستادین؟!مهنا :من از قیافهات بیشتر خندهام میاد تا بترسم!
مهسا :منگل ،مثل خفاش شب شدی.
زینب :االن که چی بترسیم؟
 مگه فیلم ترسناک نگاه نمیکردین؟هر سه تاشون با هم جواب دادن
 نه!نه و نمکدون! پس یعنی من اشتباه کردم؟ به طرف تیوی رفتم .فیلم طنزی که بازیگرهاش ،مهران غفوریان و علی صادقی بود
رو نشون میداد .آخه من چطوری فکر کردم که فیلم ترسناکه؟ کیف از روی سرم و بعدش چادر لیز خورد و افتاد .صدای
قهقهه هرسهتاشون بلند شد که باعث شد من خودم هم بخندم .آدم توی خشکی ماهیگیری کنه ،اینطوری ضایع نشه!
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مهسا :خدا خفهات نکنه! چه قدر خندیدم.
 هرهر نیشت رو ببند.زینب :نورا ازت فیلم گرفتم ،بیا ببین چطوری ادا در میاری!
به طرف زینب رفتم .فرصت طلب ،با دوربین گوشیش از من فیلم گرفته بود .قدم به خاطر کیف ،بلندتر شده بود و حرکاتم
مثل رقص سرخپوستی بود و فقط یه آتیش اون وسط کم بود که دورش برقصم .به اتاقم رفتم و لباسهام رو عوض کردم و
بعد در کنار بقیه ادامه فیلم رو دیدیم.
فیلم بعد از نیم ساعتی تموم شد .مهسا توی فکر بود و مثل همیشه ناخنهاش رو میخورد و زینب و مهنا هم راجع به
ماموریت حرف میزدن و زینب اتفاقات ماموریت های قبلی رو تعریف میکرد.
 ای بابا ،حوصلهام سر رفت.مهسا ناخنی با دندون کند و پرت کرد بیرون:
 من شام میخوام! اَیی چندش! مگه اومدی عروسی؟مهسا :آره! اومدم عروسی نورا با شخص ایکس به صرف کربن دیاکسید و مقداری اکسیژن.
 تو همون ناخنهات رو بخور ،سیر هم نشدی واسه من و زینب هست.مهسا با حرص ،نفسش رو بیرون داد بهم نگاه کرد و گفت:
 خودم میرم ،ببینم چی میتونم از توی آشپزخونهتون پیدا کنم.مهسا از سر جاش بلند شد و هنوز قدمی برنداشته بود ،زینب گفت:
 مهسا ،زحمت نکش! توی آشپزخونه ما چیزی واسه خوردن پیدا نمیشه.مهسا برگشت و با تعجب نگاهمون کرد .خب چیه؟! ما دو روز بیشتر نیست که اینجاییم و هنوز فرصتی برای خرید کردن
پیدا نکردیم .قبول دارین ما مسئول شکم مهسا نیستیم؟
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مهسا :پس شما با چی زندهاین؟
 با دماغ! تنفس میکنیم .اگه بلد نیستی بگو یادت بدم.مهسا :مسخره ،منظورم اینه غذا چی میخورین؟
 نخودچی .دوست داری؟مهسا چشمهای کشیدهاش رو توی حدقه چرخوند و همونطور که مثل دسته بیل ،باالی سرم ایستاده بود ،با تندی گفت:
 آره دوست دارم.برای اینکه حرصش بدم ،نوچی کردم و گفتم:
 متأسفم ،اون تو رو دوست نداره.مهسا که کفرش در اومده بود دستش رو مشت کرد و به طرفم باال آورد.
 نورا میزنمت ها!لبهام رو آویزون کردم و گفتم:
 شام بهت نمیدم ها! نده! ما که بخیل نیستیم.مهنا پوفی کشید و پابرهنه پرید وسط کلکلِ من و مهسایی که روی مود کلکل بودیم.
مهنا :هیس بسه! من یه پیشنهاد دارم.
 خب به من چه! آدم که داشتههاش رو به رخ نمیکشه.مهنا جیغ -جیغ کنان ،ادامه داد:
«-نورا یه بار دیگه دهنت رو باز کنی و دَری وَری بگی ،من میدونم و تو.
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 خیلی خب ،کتک کاری نکن! تو باز انگری بردز بازی کردی؟ نه ،جدیداً پابجی بازی میکنم.من که اصالً درست از این بازیهای موبایل سر در نمیآوردم و نمیدونستم چی هست!
 خب ،گفتی یه پیشنهاد داری.مهنا بشکنی زد و با لبخند گفت:
 من یه جای خفن سراغ دارم .نظرتون چیه برای شام اونجا ببرمتون؟مهسا با چشمک به مهنا اشاره کرد و زیر لب گفت:
 کجا؟ راست میگه ،کجا؟مهنا :شما کاریتون نباشه .جای بدی نمیبرمتون ،برید زود آماده بشید.
 من تا نفهمم نمیام.مهنا :نورا لج نکن ،دوست دارم غافلگیر بشید.
 اَه اَه .این لوس بازیها چیه؟ بگو کجا میریم.زینب :نورا بحث نکن ،من میرم حاضر بشم.
مهنا و مهسا هم دنبال زینب راه افتادن و به طبقه باال رفتن و من رو تنها گذاشتن .دلم از این رفتارشون بیدلیل شکست.
لبخندی زدم و به اطرافم نگاه کردم و دستم رو باال آوردم و توی دست خیالی شخصی گذاشتم و بلند شدم .به شخص خیالی
که کمکم کرده بود ،بلند بشم گفتم:
 -مرسی مرسی ،جبران میکنم.
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 دیوونه بیا حاضر شو دیر میشه!به مهنا که از باالی پلهها نگاهم میکرد زل زدم.
 دیوونه صد:شرف داره به رفیقهای دوهزاری.مهنا که فهمیده بود از رفتارشون ناراحت شدم ،از پلهها پایین اومد و روی مبل نشوندم و دستش رو به طرفم دراز کرد.
 عزیزم افتخار میدی؟دستش رو پس زدم و گفتم:
 نخیر.و بعد دوباره دست شخص خیالی رو گرفتم و بلند شدم.
مهنا دستش رو دور گردنم انداخت و گفت:
 پس تو با دوست خیالیت خوش باش ،بای.بای و زهرعقرب! پرو پرو من رو دَک کرد .خب یعنی چی؟ یعنی االن نمیخواد من رو ببره؟ پِهِن خورده ،من باید برم .خیلی
دوست دارم ببینم اون جایی که مهنا میگفت کجاست و دلم نمیخواد آرزو به دل بمونم که چرا من باهاشون نرفتم! پس قهر
رو کنار گذاشتم و به اتاقم رفتم .موهام رو بافتم و پالتوی خردلی رنگی تنم کردم و با شال و شلوار مشکی ست کردم .با زدن
عطر و رژ لب جیگری رنگی که با رنگ گندمی روشن پوستم تضاد داشت ،به لبهام جال دادم.
موهام رو هم زیر شال زدم و با پوشیدن کفشهای اسپورت مشکی رنگی ،تیپم رو کامل کردم .حاضر و آماده ،به خودم توی
آیینه لبخند رضایت بخشی زدم و از اتاق بیرون اومدم .مهنا و مهسا باز از توی کتابخونه ،کتاب برداشته بودن ولی برخالف
دفعه قبل ،بدون سروصدا میخوندنش.
مهنا نگاهی از سر تا پا ،بهم انداخت و گفت:
 ما که قرار نیست تو رو ببریم. -من هم قرار نیست با شما بیام.
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داشتم قپی میاومدم وگرنه نقشه خوبی براشون داشتم.
زینب هم حاضر و آماده از اتاق بیرون اومد .مهسا و مهنا و زینب ،با هم از خونه زدن بیرون و من هم مثل کشتنبون پشت
سرشون میرفتم.
به پارکینگ رسیدیم و سوار ماشین شدن .من هم درِ عقب رو باز کردم و کنارِ زینب نشستم.
مهنا برگشت عقب و گفت:
 شما که قرار بود با دوست خیالیت خونه بمونی! آره ولی دیدم نمیتونم زینب رو با شما تنها بذارم .هرچی نباشه دست من سپردنش.زینب که از داستان خبری نداشت با تعجب نگاهم کرد و گفت:
 من؟ نه عمهام!مهسا :داستان چیه؟
مهنا تمام ماجرای توی خونه رو تعریف کرد.
مهسا :نورا بچهبازیهات تمومی نداره؟
سرتق ،نوچی کردم.
 هنوز هم قهرم .هرچی خوردین رو باید یک سومش به من بدین ،گفته باشم.همهشون حرفم رو تایید کردن و به سمت ناکجاآباد رفتیم .من که خیابونهای تهران رو بلد نبودم و نمیدونستم کجا میریم
ولی به نظر میاومد مقصد جاهایی که قبالً رفته بودیم ،نیست.
مقابل ساختمون دوطبقه نیم کارهای ایستادیم .با تعجب ،به ساختمون و اطراف نگاه کردم .ساختمون توی منطقهای بیابونی و
خلوتی قرار داشت که اطرافش هیچ خونه و مغازه ای وجود نداشت ولی صد متر اونور تر ،آبادتر بود و خونه و مغازه ای از دور
دیده میشد.
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 چرا ما رو توی برَ و بیابون آوردی؟مهسا :اینجا خونه ماست؛ یعنی بابام دو سال پیش ،زمینی خرید و شروع به ساخت و ساز کرد ولی وسطهای کار پول کم
آورد و االن ،چند ماهی میشه که بهش دست نزده.
جفت ابروهام رو باال انداختم و «آهان»ای گفتم.
زینب :خب االن برای چی اینجا اومدیم؟
مهنا :بیاین خودتون ببینید.
با نور موبایل مهسا از پلهها باال رفتیم و به پشتبوم رسیدیم .مهنا رفت و سیمی به برق زد .ناباور به صحنه روبهروم زل زدم.
ریسهای چراغی و المپها روشن شد .فضا خیلی خوشگل و رمانتیک شده بود .با اون ریسهای چراغ دار و المپ های
نگارنگ ،فضا روشن شده بود.
مهسا رفت و حصیری پهن کرد و از توی جعبهای ،چند تا بالش کوچولو درآورد.
مهنا :به کلبه حقیرانه ما خوش اومدین.
 لعنت بهتون! عقلتون به کجا کشیده! یه شب اتفاقی توی خونه یه بحثی شد و قهر کردیم .از خونه بیرون زدیم و به اینجا پناه آوردیم .دفعه بعد با خودمون،بساط آوردیم و چندین ساعت وقتمون رو اینجا میگذروندیم .بابام هنوز پاتوقمون رو پیدا نکرده وگرنه محفلمون رو بهم
میریزه.
زینب هنوز حیرت زده بود و گفت:
 جای خیلی قشنگیه!سیاهی شب و نور ماه و ستاره ها ،واقعاً محیطی رمانتیک رو ایجاد کرده بود.
مهسا :بفرمایید بشینید تا من برم خوراکی بخرم.
روی حصیر نشستیم و باد سردی وزید .به خودم لرزیدم و دندونهام به هم سابید .مهسا رفت و ما سه تا هنوز محو پاتوق
بودیم.

page 36

www.98ia3.ir

مهسا با کیسههای خرید اومد.
مهسا :فعالً با این چیپس و پفکها ،خودمون رو سیر کنیم تا بعد که شام میخوریم.
از مهسا تشکر کردم و دور هم ،چیپس و پفکها رو باز کردیم و شروع به خوردن کردیم.
زینب :خیلی سرده! هواشناسی هم برای امشب ،بارندگی اعالم کرد.
مهسا :اگه بارون بباره چی؟
 فعالً که خبری نیست.با همین فکر ،به خوردن ادامه دادیم که قطرههای بارون ،غافلگیرمون کردن.
مهسا :بارونه!
 آره .زود جمع کنیم و بریم.تند -تند ،بلند شدیم و حصیر و بالش و چراغها رو جمع کردیم و توی راه پله گذاشتیم .بارون شدید شد و ما تندی سوار
ماشین شدیم.
راه زیادی نرفته بودیم که ماشین مقابل سوپرمارکتی توقف کرد.
 چی شد؟مهسا :بنزین تموم کرد.
مهنا :حاال چیکار کنیم؟
بارون شدید بود و امکان پیاده شدن هم وجود نداشت.
مهسا :من میرم پایین ببینم بنزین گیرم میاد یا نه.
مهسا از ماشین پیاده شد.
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ماشین از سرما ،یخ بسته بود .سردم بود و بینیم میسوخت.
 من ...من سردمه!زینب :من هم همینطور.
همین موقع ،مهسا مثل موش آب کشیده وارد ماشین شد.
 بنزین پیدا کردم ولی طول میکشه .بیاین پایین!از ماشین پیاده شدیم .سوپر مارکت خلوت بود و مقابلش ،چندتا پسر جوون دور آتیش جمع بودن.
روی تخت مقابل مغازه نشستیم .توی سکوت به صدای آرامش بخش بارون گوش میدادیم .هر سه تامون ،توی فکری غوطه
وَر بودیم و ریزش بارون رو تماشا میکردیم .عجیب دلم برای مامان و بابام تنگ شده بود و دلم میخواست اینجا کنارم باشن.
قطره اشکی سمج ،از گوشه چشمم راه افتاد و روی دستم چکید.
 آبجی ...چای میل دارین؟صدای پسری نوزده ،بیست ساله توجهام رو جلب کرد .کتری بزرگی ،گوشهای روی ذغالها قرار داشت .من که از خدام بود
ولی هیچ جوابی ندادم.
زینب :ممنون میشیم داداش.
لبخندی زدم و اشکهام رو پاک کردم .پسر ،سینی با چهار استکان پر چای و قندون رو مقابلمون گذاشت.
 اگه بازم خواستین صدام کنید.از پسر تشکر کردیم و باز هم توی سکوت ،چای رو خوردیم .استکانهای کمر باریک رو کم -کم داشت سرد میشد ،توی
دستم چرخوندم .گرمای چای ،دمای بدنم رو باال برد ولی بازهم سردم بودم .پس بارون کی میخواست تموم بشه؟
ساعت ده شب بود و صدای غاروغور شکممون ،بلند شده بود.
 میرم از مغازه چیزی برای شام بخرم.بعد از تموم شدن حرفم ،به مغازه رفتم .مغازه دار ،مردی میانسال و کمی خمیده بود.
چیزی جز ساندویج سرد ،نمیتونستم بخرم .چندتا نون باگت ،به همراه کالباس و خیارشور خریدم و پیش بقیه رفتم.
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 شام رسید.مُشمای خرید رو از وسط پاره کردیم و به عنوان سفره ،پهن و شروع به خوردن کردیم .بعد از بیست دقیقه ،شام تموم شد و
همهچیز رو جمع میکردیم که مغازهدار به سمتمون اومد و خطاب به مهسا ،گفت:
 دخترم من از باک ماشین خودم براتون بنزین کشیدم .برید به سالمت.لبخندی زدیم و از مرد تشکر کردیم .بعد از اینکه مهسا باک رو از بنزین پر کرد ،به سمت خونه حرکت کردیم .حاال دیگه
بخاری ماشین روشن بود و خبری از سرما نبود .روی بخار شیشه ،اشکالِ فرضی میکشیدم و پاک میکردم ،تا به خونه
رسیدیم .ماشین خیس رو ،توی پارکینگ پارک کرد و با خستگی به واحد رفتیم.
زینب :آخیش .رسیدیم!
مهسا :فکر کنم ،یه سرماخوردگی حسابی توی دامنمه.
به اتاقم رفتم و در حال تعویض لباسهام بودم که مهنا وارد اتاقم شد.
مهنا :تشکی؛ الحافی ،چیزی داری؟
کمی فکر کردم و جواب دادم:
 نوچ. خب پس کجا میخوابی؟چشمهام رو گردم و گفتم:
 من مثل همیشه روی تختم میخوابم. اِ! پس منم جفتت میخوابم. غلط نکن. -نورا بداخالق نباش دیگه.
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مهنا مانتوی لی توی تنش رو درآورد و گوشهای پرت کرد .عینکش رو هم روی عسلی گذاشت و روی تختم خوابید.
 پاشو پاشو بینیم .جا خواستیم ،جانشین نخواستیم!مهنا چشمهاش رو بسته بود و خروپفش ،به هفت آسمون میرسید .کمی تکونش دادم بیدار بشه ولی خواب هفت پادشا رو
میدید و اصالً توی این عالم نبود .حرصی کنارش خزیدم و به دیوار فشردمش تا فاصلهای بینمون ایجاد بشه.
کمی اذیت میشدم ولی با خاموش کردن آباژور ،سعی کردم بخوابم.

***
غلتی توی جام زدم و پلکهام رو باز کردم .صبح شده بود و خبری از مهنا نبود .خمیازهای کشیدم و به دستشویی رفتم.
سکوت عجیبی توی خونه حکمفرما بود که بیمی رو ،توی دلم رخنه کرد! مهنا و مهسا جایی باشن و اونجا ساکت باشه؟! مثل
این میمونه که ،مجریِ اخبار ناشنوایان بیاد و با فریاد اخبار رو اعالم کنه! همون قدر عجیب همون قدر غیرممکن! البته من به
کلمهی غیرممکن اعتقادی ندارم و به گفته تتلو ،تنها چیزی که غیر ممکنه ،فقط خوده غیر ممکنه!
به اتاق زینب رفتم و اونجا هم ندیدمشون .آشپزخونه رو هم گشتم ولی خبری ازشون نبود! یعنی اول صبح ،کجا میتونستن
برن؟
نگ خونه به صدا در اومد و پرواز کنان ،به سمت آیفون یورش بردم.
چهره مهنا توی قاب آیفون افتاد و آیفون رو برداشتم.
با لحن طلبکاری ازشون پرسیدم:
 اول صبح کجا رفتین؟ بیا پایین ببین چه برفی اومده! بیا برف بازی کنیم. -باشه باشه .االن میام.
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عاشقِ برف و برف بازی بودم و ذوقزده ،به اتاقم رفتم و پالتوی خردلیِ دیشبم رو با شلوار لی و کاله پشمالویی پوشیدم .موهام
رو هم کمی بیرون گذاشتم و شال گردنی ست کالهم پوشیدم و پایین ساختمون رفتم .برف سنگینی اومده بود و تا زانو توی
برف بودم.
روبه روی ساختمون ،پارکی وجود داشت که جمعیت کمی برای برف بازی به اونجا اومده بودن .مهنا و مهسا و زینب رو دیدم
که داشتن آدمبرفی میساختن .خب! کرم اول صبحم فعال شده بود و وول میخورد .دوست داشتم حالشون رو بگیرم .پس
پیش به سوی کرمپاشی .به سمت آدمبرفی دویدم و دستهام رو باز کردم و ازش رد شدم و خرابش کردم.
مهسا و مهنا و زینب ،جیغ -جیغکنان ،دنبالم دویدن و من هم فرار رو به قرار ترجیح دادم و مثل جت از این سمت پارک ،به
اون سمت پارک دویدم.
مهسا :کرموی مریض! اگه راست میگی وایسا.
مهنا :من فقط دستم به تو برسه! با گیس حلق آویزت میکنم.
زینب :مگه گیرت نیارم روانپریش.
به چرتو پرتهاشون میخندیدم و فرار میدویدم که یهو نمیدونم پام به چی گیر کرد که کلهپا شدم و با مخ روی برفها
فرود اومدم.
زینب :حاال گیرت آوردیم.
از زیر برفها خودم رو باال کشیدم .روی زمین نشستم و موج گولههای برف ،غافلگیرم کردن .زینب و مهنا و مهسا بدون وقفه،
گولههای برف رو به سمتم پرت میکردن و از فحشهای قشنگشون ،مستفیضم میکردن .گولههای برف به سرو صورتم
میخورد و بینیم از سرما ،میسوخت.
 بسه ...وایی ...یه کوچولو انصاف داشته ...باشین ،من تنها ...شما سه تا؟!زینب :اون موقت که اومدی آدمبرفیِ ما رو خراب کردی باید فکر اینجاش رو میکردی.
مهنا خم شد و از روی زمین ،برفها رو به سمتم هل داد .رسماً میخواستن زیر برفها چالم کنن!
 غلط کردم .بسه!مهسا و زینب هم روی برفها ولو شدن و نفس -نفس میزدن.
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برفها رو از خودم دور کردم.
مهسا :مهنا یه خبر خوب!
همه مشتاق به شنیدن خبر خوب ،به مهسا زل زدیم.
مهسا :دانشگاه امروز کنسله .هورا!
هممون جیغ و هورا کشیدیم و دوباره با کمک هم شروع به ساخت آدمبرفی کردیم.
شال گردنم رو درآوردم و دور گردن آدمبرفی انداختم .به شاهکار سفیدمون زل زدم و با انگشت براش لبخند کشیدم.
مهسا ،منوپد به دست به سمتمون اومد و گفت:
 دور آدمبرفی جمع بشید تا عکس بگیرم .یک ،دو ،سه.انگشت شصتم رو ،روی انگشت سبابه گذاشتم و قلب درست کردم .دو -سه تا عکس در ژستهای مختلف گرفتیم و آخری رو
در حالی که میپریدیم و دهنامون مثل لونهموش باز بود ،انداختیم .بعد از اینکه حسابی برف بازی کردیم ،به خونه رفتیم.
اولین کاری که کردم ،دمای بخاری رو زیاد کردم .روی کاناپه ولو شده بودیم که یه فکربکر اومد توی سرم.
 بریم کافه مُروا؟مهسا :وایی آره ،موافقم.
زینب و مهنا هم حرفم رو تایید کردن و دوباره شال و کاله کردیم و به مقصد کافه مروا ،خونه رو ترک کردیم .کافه مُروا ،تنها
کافیشاپی بود که توی تهران بلد بودم و بیشتر اوقات ،با مهنا و مهسا به اونجا میرفتیم .دلم هوس کشلقمه مخلوط و پر
پنیرش کرده بود که نمونهاش توی کرج هم پیدا نمیشد .با ماشین مهسا ،به کافه مُروا رفتیم .خوشبختانه ،تعطیل نبود .از
پلههای کافه باال رفتیم و وارد کافه شدیم .کف کافه ،پارکت بود و میز و صندلیهای چوبی با فاصله از هم قرار داشتن .سمت
راست پنجره وجود داشت که پاتوق ما میزی بود که کنارِ پنجره وجود داشت .پشت میز نشستیم و مهنا گارسون رو صدا زد .تا
حدودی با گارسون که پسری بیست یک -دو ساله است ،آشنا بودم و میدونستم اسمش کیوانه.
کیوان به سمتون اومد و با لبخند گفت:
 -به به! خانمهای کاله به سر! پارسال دوست ،امسال آشنا! خیلی وقت بود اینورا ندیدمتون.
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مهسا :سالم آقا کیوان گل و گالب! هستیم همینجا زیر سایه ات.
 چی میل دارین؟ چهارتا شیر کاکائوی داغ.مهنا :با شارلوت.
مهسا :من هم چیز کیک میخوام.
زینب :من هم ترامیسو!
من هم مثل همیشه کیک شکالتی سفارش دادم و کیوان بعد از گرفتن سفارشات رفت.
مهسا :دلم هوس قلیون با طعم هلو پرتغال کرده.
مهنا اخمی کرد و گفت:
 دلت پِشگل خورده.همون موقع چهار تا پسر شلوغ و پر سرو صدا واردکافه شدن و میز کنارِ ما رو پر کردن.
مهسا :مهنا ببین کیها اینجان!
مهنا برگشت پشت سرش رو ببینه که مهسا گفت:
 احمق تابلو نکن .اکیپ شمسایی و کیانی فره. کی هستن اینها؟مهنا :چهار تا از شاخ های دانشگاه .اینقدر هم از هم بیزاریم که چند بار کارمون به حراصت کشید .مخصوصاً امیر شمسایی! اه
اه.
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به چهارتا پسر خوشپوش و جذاب خیره شدم .از اینها که میشد روشون تا مدت هاکراش داشت! (البته ما چشم ودل سیر تر
از این حرفها بودیم).
کیوان سفارشمون رو آورد و توی هوای سرد زمستونی ،عجیب شیرکاکائو داغ میچسبید!
مهسا :میدونید االن چی میچسبه؟
 چسب رازی.پقی زدیم زیر خنده چون منظور مهسا قلیون بود و ما نمیخواستیم مهسا به قلیون لب بزنه.
مهسا :کیوان میشه یه قلیون با طعم هلو پرتغال بیارید.
مهسا آخر کارِ خودش رو کرد.
مهنا :اگه به بابا نگفتم قلیون سفارش دادی.
همین موقع صدای یکی از پسرهای اکیپ شمسایی بلند شد .با صدای ظریف دخترونه جمله مهنا رو تکرار کرد و بعدش از
خنده منفجر شدن.
یکیشون گفت:
 امیر داداش برو با باباش صحبت کن اوخش نکنه.اونی که امیر خطاب شد به صورت عین لبو قرمز شدهی مهنا زل زد و گفت:
 باشه ولی به شرطی که قول بده دیگه قلیون نکشه.چیزی نمونده بود که مهسا و مهنا از عصبانیت عین ذرت بو داده ،منفجر بشن که در جوابشون گفتم:
 هرهرهر! بلند بخندین که بعضیها ضایع نشن.امیر :اوه اوه .چه قدر بامزن اینها .فهمیم اینها خیلی با استعدادن ببریمشون عصر جدید حیف نشن.
مهسا پوزخندی زد و گفت:
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 آره باز خوبه ما یه استعدادی داریم برای رونمایی ،شما که همون رو هم ندارید چی؟ آخه مورچه چیه که کله پاچه اش چی باشه! اینها نهایت بتونن با هزار سالم و صلوات ،کشتنبونشون رو سفت کنن که ازپاشون نیوفته!
برای بیشتر در آوردن حرص پسرها ،دخترها بلند زدن زیر خنده .صدای کلکل ما سکوت کافه رو میشکوند و مابقی مشتریها
به بحث ما گوش میدادن و گاهی هم میخندیدن.
یکی دیگه از اکیپشون که قد و قامت درشتتری داشت ،گفت:
 حاجی زشت نی با چهارتا دختر دبستانی که بلد نیستن نخ سوزن کنن ،کل میندازیم؟ دختر دبستانی ماییم یا شما که تا پارسال با بسته باالباال چهارتا حروف یاد گرفتین؟ اولش که زشت نبود با ما کل بندازین،همچین که دیدین دارین کم میارین و ماتحت مبارکتون داغ کرد ،اوف و بد و زشت شد؟
بحث بینمون ،باال گرفته بود و یکی ما میگفتیم و یکی اونها .کیوان به سمتمون اومد و بهمون تشر زد.
 دخترها بسه! کوتاه بیاین زشته!دیگه کم مونده بود با کارد و چنگال به هم حمله کنیم .کالفه شدم و کیفم رو برداشتم و از کافه خارج شدم .پشتِ سرم هم،
زینب و مهنا و مهسا بیرون اومدن و غر میزدن.
مهسا :به معنای واقعی همه چی رو زهرمون کردن.
مهنا :اینها دیگه چه سمی بودن؟! همین جا هم باید مثل بختک پیداشون میشد؟!
زینب :همشون هم زبون دراز و پرو بودن ،هر چی میگفتیم ،یه جوابی بهمون میدادن!
مهنا :توی دانشگاه چه باالها که سرِ ما نیاوردن!
مهسا :البته ما هم کارهاشون رو بی جواب نذاشتیم و تالفی کردیم.
پوف! گشنهام بود و مغزم فقط به پیتزا فکر میکرد .شیطونِ میگه برگردم کافه و بدون توجه به اون چهارتا انگل پیتزا بخورم،
ولی جوری اعصابم رو خط-خطی کرده بودن که دلم نمیخواست باهاشون چشم تو چشم بشم.
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 من پیتزا میخوام!مهسا :من هم!
به ماشین تکیه داده بودیم و به بارش برفها خیره بودیم.
 سالم خانمها! مهسا خانم شما کیفتون رو توی کافه جا گذاشتین.چشمم به پسری که توی اکیپ رامین شمسایی بود ،افتاد .کیف عنابی رنگ مهسا هم توی دستش بود.
مهسا کیفش رو از پسر گرفت.
مهسا :مرسی رامین.
رامین :من از طرف فهیم و امیر و پارسا از شما واقعاً عذرخواهی میکنم.
رامین پسری با قد و قامت نسبتاً درشت بود و توی بحث حرفی نمیزد و به نظر آدم منطقی تر و با متانتی میرسید.
مهسا :نه بابا .تو چرا عذرخواهی میکنی؟ تو که تقصیری نداشتی!
مهنا :آره واال .همش تقصیر اون شاسگولها بود که بحث رو شروع کردن.
مهسا :خب دیگه ممنون بابت کیف! بهتره برگردیم خونه.
از رامین تشکر و خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم .گولههای برف ،رقصکنان و با ناز ،روی زمین فرود میاومدن .شیشه
ماشین رو پایین آوردم و دستم رو بیرون بردم .گولههای برف روی دستم مینشست و کفِ دستم رو قلقلک و حسی خوب بهم
انتقال میداد.
صدای عصبیِ مهسا بعد از چندین بار استارت زدن بلند شد.
 اَه لعنتی روشن نمیشه! چرا؟! -نمیدونم چه کوفتیشه! االن میرم ببینم.
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مهسا از ماشین پیاده شد و کاپوت ماشین رو باال زد .زینب کنارم نشسته بود و با موبایلش چت میکرد .مهنا هم همینطور!
موبایلم رو در آوردم که ببینم توی موبایلِ من هم حلوا میدن یا نه!
اینترنت گوشیم رو باز کردم و منتظر موجی از پیامها شدم ولی دریغ از یه دونه پیام! یه دونه بی اف هم نداریم ،پیام بده مثالً
بگه «بیا خونمون یه ماهی داریم آواز میخونه -برگرفته از داستان نانوشته ای به اسم مار ها نشسته دست میزنند».
اَه اَه! این فکرهای غیراخالقی و ضداسالمی چیه میاد توی ذهنم؟! میخوام صدسال دیگه هم از این جونورهای بازیافتی که به
صورت شونه تخم مرغ به طبیعت بر میگردن ،دورم نباشه! ولی بین خودمون بمونه ،من در حدی تنهام که عقابها اومدن
عکسم رو ،روی دستشون تتو کردن؛ هی روزگار!
سرم رو تکون دادم تا تفکرات مسخرهام رو دور بریزم .به ساعت گوشیم نگاه کردم .پنج دقیقه بود که مهسا بیرون بود و با
ماشین کلنجار میرفت.
از ماشین پیاده شدم .مهسا با سر و دماغی سیاه تا کمر توی کاپوت ماشین رفته بود و معلوم نبود چیکار میکرد .همین موقع
اکیپ شمسایی هم از کافه بیرون اومدن .مهنا هم از ماشین پیاده شد.
مهنا :چرا اینقدر لفتش میدی؟
مهسا :نمیدونم مشکل از چیه!
 بنزین رو چک کردی؟مهسا بشکنی توی هوا زد و گفت:
 راست میگیها! بنزین تموم کرده! خسته نباشی.ماشین پسرها پشت ماشین ما پارک بود و صدای ما رو میشنیدن.
رامین :مهسا خانم چیزی شده؟
مهسا کاپوت رو بست و دستهاش رو به هم زد و گفت:
 -ماشین بنزین تموم کرده!
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رامین :خب زودتر میگفتین .ماشین امیر بنزین داره؛ مگه نه امیر؟
امیر لبخند پلیدی زد.
 آره که داره ،فقط یه شرطی داره!مهنا جوش آورد و کفری شد.
 همینجا هم باج میگیری؟ چه شرطی؟امیر نوچ کرد و جواب داد:
 در این مواقع ادب حکم میکنه آدم از کسی که میخواد بهش کمک کنه ،یه تشکر جانانه کنه باج گیری حرف قشنگینیست خانم همتی!
مهنا :شرطت؟!
امیر :جزوههای استاد گُردانی رو میخوام.
مهنا :من جزوههای گُردانی رو از خاکِ ...مزرعه پیرمرد مهربون بیارم؟
امیر :من جزوههای گُردانی رو از اولین جلسه اش تا االن میخوام.
مهنا :باشه توی دانشگاه برات کپی میکنم میارم.
امیر :نه! کپی نمیخوام .مالِ خودت رو که با خط خانا و خودکارهای رنگی نوشتی رو میخوام تا دانشگاه هم خدا میدونه کی
زنده است کی مرده!
مهنا :خب االن همراهم نیست!
امیر :میریم از خونتون میاریمشون.
مهنا :دیگه چی؟!
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امیر :به هر حال من بهتون شرطم رو گفتم؛ اگر هم بنزین نمیخواین شما رو به خیر و ما رو به سالمت!
نه! لعنتی این جوری باشه که اصالً نمیتونیم برگردیم خونه!
مهنا پوفی کشید و گفت:
 باشه قبول!امیر لبخند پیروزمندانهای زد.
 پس ما میریم .فعالً.پسرِی مارموز!
مهنا و امیر با ماشین رفتن .من و مهسا و زینب و فهیم و رامین و پارسا ،بدون حرفی کنار هم مثل بت ایستاده بودیم.
رامین :نظرتون چیه برگردیم کافه؟
زینب :موافقم.
 من هم گشنمه!بعد از تایید بقیه ،به کافه برگشتیم و همگی دور میزی گرد ،وسط کافه نشستیم.
کیوان رو صدا زدم و کیوان سه سوته خودش رو به میز ما رسوند.
کیوان با چشمهای از حدقه در اومده نگاهمون میکرد.
 در اومد.کیوان با گیجی گفت:
 چی؟ -چشمهات!
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کیوان خندید و بهمون اشاره کرد.
 عجیبه! تا دو دقیقه پیش جنگ ستارگان راه انداخته بودین؛ چی شده کارد و پنیر با هم کنار اومدن؟ کیوان خان! فوضولی توی کارِ مشتری معقوف ،بی زحمت برای ما چهارتا پیتزا مخلوط با پنیر فراوون بیار.رامین :ما هم همون رو میخوریم.
کیوان بعد از گرفتن سفارش ،سری تکون داد و رفت.
رامین :خب! من رامین ارجمند هستم؛ همکالسی خانمهای همتی!
فهیم :من هم فهیم کیان فر هستم!
پارسا :نوبتی هم باشه ،نوبت منه .من پارسا شهابی هستم؛ همه باهم همکالسی هستیم.
زینب :خوشبختیم! من زینب رسولی از دوستان مهنا و مهسا هستم.
 من هم نورا حاتمی! دختر عمهی مهنا و مهسا.بعد از کمی خوش و بش کردن ،بیشتر با هم آشنا شدیم و جنگ و دعوا جاش رو به شوخی و خنده عوض کرده بود و انگار نه
انگار دقایقی قبل ،بینمون جدال و کشمکش بود .از حق نگذریم پسرهای بدی نبودن .فقط کمی شیطون بودن.
گوشیم زنگ خورد و اسم پَت روی صحفه گوشیم ،نمایان شد .مهنا بود و اسم مهسا رو هم پَت سیو نموده بودم که اگه
میفهمیدن با گیس حلق آویزم میکردن!
 جانم مهنا؟ کجایین؟ توی کافه مروا. باشه االن میایم.موبایلم رو قطع کردم و همین موقع پیتزاها رو آوردن .تا مهنا و امیر اومدن ،پیتزاها خنک شدن و شروع به خوردن کردیم.

page 50

www.98ia3.ir

تیکه آخرِ پیتزام بود و با دلم میخواست با نهایت احساسم بخورمش .از ظرف جداش کردم بزارم دهنم که چشم به چشم و
ابرو اومدن ،مهسا افتاد .اخمی کردم و ابرو هام رو به معنای نه باال انداختم .عمراً تیکه آخرِ پیتزام رو با کسی تقسیم کنم! پیتزا
رو به دهنم نزدیک کردم که مهسای شکمو و پلید با لبخند  ،محتوای سس گوجه رو ،روی پیتزام خالی کرد.
 مهسا میدونی از سس بدم!مهسا :آخی عزیزم عیب نداره بده من بخورمش.
چشمغره ای توپ بهش رفتم و گفتم:
 ابداً به تو بدم.به سس روی گوجه خیره شدم .به همین راحتی ازم پرودنش!
بیخیال یه تیکه پیتزا بود دیگه ولی عمراً اگه به مهسا بدم .اگه بهش بدم پرو میشه!
به اطراف نگاه کردم و دیدم همه به من زل زدن که میخوام با تیکه آخر پیتزام چیکار کنم! به زینب نگاهی کردم و گفتم:
 پیتزای من رو میخوری؟زینب :نه مرسی من سیرم دیگه جا واسه خوردن ندارم.
 پیتزام جز مهسا طرفدار نداره؟همه یه بهونه آوردن و دست به دست هم ،پیتزای نازنینم رو به مهسا تقدیم کنم.
پیتزا رو ،توی ظرف مهسا گذاشتم.
 بگیر بخور شکم لوس.مهسا ذوقزده شد و با دست و پنجه به جونش افتاد.
لیوان دوغم رو سر کشیدم .بچهها داشتن راجع به درس و دانشگاه حرف میزدن و غیبت اساتیدشون میکردن .ساعت موبایلم
رو نگاه کردم و ساعت ،سه و نیم رو نشون میداد.

page 51

www.98ia3.ir

 گایز بپاشین بریم زیادی بهتون خوش گذشت!مهنا :آره آره ،منم باید برم جزوه های استاد گردانی رو از مهسا کپی کنم.
همگی از روی صندلیها بلند شدیم.
رامین :بیشتر میموندیم یه قهوه مهمونتون میکردم.
 مرسی انشاهلل یه وقت دیگه!بعد از کمی تعارف تیکه پاره کردن باالخره از هم خداحافظی کردیم و از کافه بیرون اومدیم .ماشین مهسا هم به لطف امیر
هرچند که از مهنا باج گرفت ،روشن شد و به سمت خونه رفتیم .روز خیلی خوبی بود البته اگه کلکلهای توی کافه رو فاکتور
بگیریم .توی ماشین آهنگ اموبند به اسم سخت بود و از اون جایی که هممون بلد بودیم ،باهاش میخوندیم.
سخت بود باور اینکه دیگه نیست پیشم و رفت زود
اونی که یادگار ازش فقط یه زخم موند رو قلبه من فقط یه زخم موند.
روزام میگذشت پشته هم مثل هم یه دنیا حرف تو دلم تنها با خودم
نبود پیشم کسی جز خودم ،جز خدا این حسه تنهایی نشد ازم جدا
تا اونو دیدمش یه حال دیگه شد دلم نمیدونستم که چی میخوام بهش بگم
اونی که اومد و دلم رو برد با خودش تموم زندگی باهاش عوض شده
نمیدونستم که چی درسته چی غلط ،یه حسی بهم میگفت که اونو میخوامش فقط
همون که میگفت تنهات نمیذارم تنهام گذاشت تا اینکه فهمید دوسش دارم
سخت بود باور اینکه دیگه نیست پیشم و رفت زود
اونی که یادگار ازش فقط یه زخم موند رو قلبه من فقط یه زخم موند
ای کاش حسی که من بهش دارم اونم بهم داشت
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شاید االنم پیشم بود و تنهام نمیذاشت ،شاید که تنهام نمیذاشت
قبل اون دلم پر بود از این دنیا و آدماش
اومد و یه کاری کرد که آروم شدم باهاش
حیف که این خوشی دووم نداشت ،حیف رفت و تنهام گذاشت
سخت بود باور اینکه دیگه نیست پیشم و رفت زود
اونی که یادگار ازش فقط یه زخم موند
رو قلبه من فقط یه زخم موند
ای کاش حسی که من بهش دارم اون هم بهم داشت
شاید االنم پیشم بود و تنهام نمیذاشت شاید که تنهام نمیذاشت.
با تموم شدن آهنگ ،به جلوی خونه رسیدیم و بعد از خداحافظی و ماچ و بوس ،با زینب راهیِ خونه شدیم.
چند روزی از اون ماجراها گذشت و فردا قراره به خونه فروغ ،برای انجام ماموریت برم .امروز بامامان کلی حرف زدم .بهم گفت
دلش برام تنگ شده ومنتظره هرچی زودتر برگردم خونه .راستش من هم دوست دارم همیشه کنارش باشم ولی کارم رو هم
دوست دارم و برام مهمه! گاهی این کالفگی بهم فشار میاره و اذیتم میکنه؛ شاید اینطور به نظر برسه که من بین کار و
مامانم .کارم رو انتخاب کردم ولی اینطور نبود هر دوعه ما خوب میدونیم که چقدر من شغلم رو دوست دارم! مامانم هیچ
وقت از من نخواست که از کارم دست بکشم یا حتی کوچیکترین مخالفتی ازسمتش ندیدم ،فقط با نصیحتاش من رو
راهنمایی میکرد ،خوب درکش میکردم،من تنها دخترش بودم.
زینب:کجایی نورا؟ هی حواست هست؟
 ها؟ چی؟ آره آره. چی آره میگم فردا مقصوی میاد دنبالت و میری به خونه فروغ ،اونجا خدمتکاری وباید مثل خدمتکارها رفتار کنی .میدونیکه؟
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خدمتکار! پخت و پز و بشور و بساب! کاری که توعمرم جز مواقع ضروری انجامش ندادم! خب اینم ضرورت به حساب میاد؛
ولی این اولین ماموریتیه که من مهره اصلیشم.؛ خدایاخودت کمکم کن.
زینب :ای بابا باز رفتی هپروت!
 نه نه حواسم هست فهمیدم. ببین خونهای که قراره بری با خیلی جاها فرق داره ،.ادمهای زیادی رفت و آمد میکنن ،سرتا سر خونه دوربین مخفیهست و همه حرکات ادمهاش رو رصد میکنن و زیر نظر دارن ،کوچیکترین اشتباه مساویه با مرگت! تمام ادمها حتی
بادیگاردها وخدمتکارها ادم های با نفوذین!
جفت پا پریدم وسط حرفش و گفتم:
 صبرکن استپ استپ! وقتی اینها اینقدر حساب شده کاراشون رو پیش میبرن پس من چطوری قراره وارد خونهاش بشم؟زینب :اوم سوال خوبی بود ،خب ببین سروان مقصودی رو که میشناسی از نزدیکهای فریدون فروغه.
 یعنی چی؟زینب :چند سالی میشه رفیقهای هم هستن ،خب اقای مقصودی کلی جون کند که شد دست راست فروغ پرونده فروغ هم
همین اقای مقصودی پر و بال داد.
سوال دیگهای که اومد توذهنم رو به زبون اوردم:
 پس این طور که معلومه فروغ به مقصودی خیلی اعتماد داره؛ پس این وسط من چرا برای تکمیل پرونده برم؟ چرا اقایمقصودی خودش کار رو تموم نمیکنه؟
زینب :به همین راحتی نیست که! یه نفر رو اونجا نیاز داره که بتونن باهم کار رو تموم کنن؛ فروغ حواسش به آدمهای
نزدیکش بیشتر از بقیه افراده ،کوچکترین خطای تو ممکنه مقصودی رو هم به خطر بندازه!
 آهان.فروغ! فریدون فروغ این ماموریت رو بدون نقص به پایان میرسونم.
میز شام رو جمع کردیم و من برای خواب به اتاقم رفتم.
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با تابش پرتوی گرم خورشید به چشمهام ،ازخواب بیدارشدم .سرحال تر از همیشه ،روی تخت نشستم و کش وقوس کوتاهی
به بدنم دادم .کف پاهام رو برای چندثانیه روزمین گذاشتم تامغزم بیدار بشه.
به دسشویی رفتم و بعد از عملیات مربوطه ،به اتاقم برگشتم .تصمیم گرفتم دوش کوتاهی بگیرم .با برداشتن تن پوشم وارد
حمام شدم؛ حمامم نیم ساعت بیشتر طول نکشید و من با سشوار موهام رو خشک کردم و باالی سرم با کلیپس جمع کردم.
ساعت دیواری اتاق هشت و پنج دقیقه رو نشون میداد .هوای عالیِ سر صبح من رو به وجد أورد بود و حسابی شنگول بودم.
یه صبحونه دبج و مفصل ،این حال خوب رو تکمیل میکرد!
وارد أشپز شدم و وسیلههای صبحونه رو أماده کردم.
فردای روزی که رفته بودیم کافه ،مهنا و مهسا به خونمون اومدن و قرار شد تا چند وقت بمونن .بعد از روزی که رفته بودیم
کافه ،دیگه بیرون نرفتیم؛ کالسها و امتحانهای مهنا و مهسا از یه طرف ،عملیات و اداره هم ازطرفی دیگه ،بیرون رفتن رو
برای ما منع کرده بود اما ما توی خونه با تفریحهای سادهای مثل جرأت و حقیقت ،اسم و فامیل و شطرنج ،این چند وقت
باهم بودن رو پر میکردیم.
اگه کلکل ورجدال های گاه و بی گاهمون رو فاکتور بگیریم تو این چند روز حسابی بهمون خوش گذشته بود .حتی یه بار هم
با زینب ،مهنا و مهسا رو مجبور کردیم نهار درست کنن که باگندی که زدن مجبور شدیم از بیرون غذا سفارش بدیم.
اگه امروز برم حسابی دلم براشون تنگ میشد .شاید تاچندین ماه نتونم ببینمشون ،هوف! امیدوارم اینطور نباشه و زود
عملیات رو تموم کنیم.
بساط صبحونه رو أماده کردم و روی صندلی منتظر نشستم تا دختر ها بیداربشن .یه چایی برای خودم ریختم وصبرکردم
ازحرارتش کم بشه و بعد بخورم.
زنگ گوشیم به صدا در اومد ،اسمِ سرهنگ نعمتی رو دیدم و بعد از تک سرفهای جواب دادم:
 سالم سرهنگ نعمتی! سالم خانم حاتمی! چطور احوال؟ توپِ توپم. -پرقدرت و پرانرژی!
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 وشاید فراتر از اینها! عالیه! میدونی که امروز قراره عملیات شروع بشه. اوهوم. ساعت یازده مقصودی میاد دنبالت وسفارشهای الزم رو میکنه .دیگه تکرار نمیکنم ،حواست رو خوب جمع کن! جلوتر ازعملیات پیش نرو و یه چیزِ مهم هویت اصلیت رو در قالب هویت جعلیت حفظ کن!
به اینجای حرفش که رسید به فکرفرو رفتم ،هویت اصلیم! من پلیسم .نه نه از این به بعد خدمتکار هم هستم تا پایان
ماموریت!
سرهنگ :حواست هست چی میگم؟
 نه ببخشید چی گفتین؟ گفتم باید توی قالب هویت جعلیت ،وظایفت رو فراموش نکنی و به خوبی بهشون عمل کنی ،نورا من بهت ایمان دارم ومیدونم دخترِ شجاعی هستی ،برای همین هم این عملیات رو به تو سپردم البته نگران نباش گروه عملیاتی از دور حواسشون
بهت هست!
 بله متوجهام. پس منتظر مقصودی باش .درپناه حق. چشم خدانگهدار.بوق پشت گوشی نشون میداد سرهنگ قطع کرده .با فکر به حرفهای سرهنگ خوشحالی وجودم رو پر کرد ،خوشحالی از
اینکه باالخره بعد از پشت سرگذاشتن این همه ماموریت ،یه پرونده زیر دستم افتاده که مهره اصلیش خودم هستم و دقیقاً
همون چیزی که میخواستم بود .من چهار سال میشد که وارد عرصه نظام شدم و بعد از گذشت چندین دوره أموزشی،
ماموریت های بزرگ و پرونده های سنگینی به تورم میخورد ،البته تمام عملیات با گروههای پشتیبان همراه بود که منم
جزئی از عملیات بودم اما االن یک راست دارم میرم توی دهن شیر! این همون هیجان پر ریسکی بود که سال ها انتظارش رو
میکشیدم.
زینب :سالم سالم ،عشقِ سحرخیزم!.

page 56

www.98ia3.ir

با تعجب به زینب که من رو عشقش خطاب کرده بود ،چشم دوختم.
اینطور که معلومه نسیم پاییزی و أب و هوای عالیه امروز فقط روی من اثر نذاشته!
زینب پشت میز نشست وگفت:
 در اومد. چی؟زینب  :شاخهای رو سرت!
 عه مسخره نشو! خب من توی این چند وقت اینجوری پر انرژی ندیده بودمت.زینب :أره ،امروز انرژیِ خیلی زیادی دارم.
 چه تفاهمی! همچنین!زینب مشغول همزدنِ چای بود و همزمان که صبحونهاش رو میخورد ،با من هم حرف میزد.
 امروز قراره بری عملیات؟ اوهوم.زینب یک هو دست از خوردن برداشت و دستاش رو برای بغل کردنم باز کرد ،من هم از خدا خواسته توی آغوش خواهرانهاش
فرو رفتم .هر دو هم دیگه رو بغل کرده بودیم و از بودن کنارِ هم فیض میبردیم.
زینب :مواظب خودت باش خواهری.
 تو هم همینطور!با ناراحتی از هم جدا شدیم .حال خوبمون درعرض یک لحظه عوض شد .هر دو بغض کرده و بی میل به میزٍ صبحونه خیره
شده بودیم وحرفی نمیزدیم .سکوت بدی بینمون حاکم بود و دوست داشتم این سکوت رو بشکونم.
 -به به به! چَه چَه چَه! چه میزی چیدین!
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مهنا با عینکِ فلزیِ شش ضلعیاش ،پشت میز نشست و خمیازه بلندی کشید و گفت:
 چقدر خوابم میاد! شما چتونه؟ چرا دپرسین؟زینب :نورا امروز میره ماموریت.
مهنا :أخی عزیزم.
و بعد هم بغلم کرد و گفت:
 درکتون میکنم ،من و مامان و مهسا هم وقتی بابا میخواد بره ماموریت همین حال میشدیم اما من االن گشنمه اشک وناله کردنتون رو بزارید برای بعد از صبحونه.
همزمان من و زینب به هم نگاه کردیم و خندیدیم.
بعد از دقایقی مهسا هم به جمع ما پیوست و هرچهارتامون در سکوت و أرامش مشغول خوردن شدیم.
أماده و حاضر توی پذیرایی نشسته بودم و منتظر زنگ اف -اف از طرف أقای مقصودی بودم.
مهسا و مهنا و زینب هم ،کنارم نشسته بودن و تلویزیون میدیدن.
زنگِ اف -اف به صدا در اومد ،قلبم هوری ریخت.
از جام بلند شدم ،ساکی که شامل وسیلههای ضروریم بود رو برداشتم و به طرف اف -اف رفتم .خودش بود!
اف -اف رو برداشتم و گفتم:
 سالم! أقای مقصودی؟ سالم خودم هستم. چند لحظه منتظر باشید ،االن میام.دمِ در ایستاده بودیم و با غمی محسوس از هم خداحافظی میکردیم.
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مانتو و شالِ رنگ و رو رفته ولی در عین حال ،مرتب و اتو کشیدهای که به زحمت برام جور کرده بودن رو به تن داشتم .شلوار
لی لوله تفنگی و کتونیهای مشکی رنگی تیپم رو کامل کرده بود.
برای أخرین بار ،بچه ها رو بغل کردم.
 دلم واستون تنگ میشه! مواظب خودتون باشید.زینب :تو هم مراقب خودت باش .من چند وقت دیگه باهات ارتباط برقرار میکنم.
مهنا :خب بستونه دیگه .سفر قندهار نمیره که! خواهرمون داره میره بشوره ،بسابه ،بپزه ،گرد بگیره!
با پس گردنیای که بهش زدم ،حرفش نصفه موند و با دهن کجی گفتم:
 بشوره بسابه! دارم میرم درس زندگی یاد بگیرم.مهنا :أره أره ولی زیاد تالش نکن تهش مردودی.
پشت چشمی نازک کردم و گفتم:
 هارهارهار .اون امتحانی که تو میگی من سه دور پاسش کردم.مهسا :پوف! باشه تو اصالً دکترهاش رو داری بیا برو دیگه ما رو سرپا نگه داشتی!
 یعنی أدم سه تا رفیق مثلِ شماها داشته باشه ،دیگه نیازی به دشمن نداره!مهسا یه بار دیگه بغلم کرد و توی گوشم نجوا کرد:
 شوخی میکنم .مراقبِ خودت خیلی باش .راستی! من که میتونم از کمدِ لباسهات استفاده کنم؟باشیطنت گفتم:
 از کمدِ لباسهام یا خودِ لباسهام؟مهسا :کمدت که بهدردم نمیخوره! لباسهای توش رو میگم!
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 متعلق به خودته أبجی.زینب :نورا زود باش مقصودی منتظره.
با تلنگر زینب ،از مهسا جدا شدم و بار دیگه ازشون خداحافظی کردم و از خونه بیرون رفتم.
أقای مقصودی رو دیدم که به در ماشین پرشیای سفید رنگش تکیه داده بود.
وقتی متوجه من شد ،به طرفم اومد و سالم و احوال پرسی کردیم.
چمدون و ساکم رو ،توی صندوق عقب گذاشت و با اومدنش ،به راه افتادیم.
مقصودی مردی بیست هشت ،نه ساله بود ،با موهای مشکی پرپشت و چشم های قهوهای و صورت مردونه و جذاب! مرد
محترم و خوش برخوردی بود.
از أینه جلو ،نگاهی کوتاه بهم انداخت.
مقصودی ،صداش رو با تک سرفهای صاف کرد و گفت:
 من مقصوی هستم .همکار جدیدتون!لبخندی زدم و گفتم:
 من هم نورا حاتمی هستم .از آشناییتون خوشبختم .امیدوارم بتونیم ماموریت رو به خوبی به پایان برسونیم.لبخندی رو لب های مقصودی نشست.
 انشاهلل که موفق میشیم .نقشه رو که میدونید؟ بله ،کامالً در جریان هستم.ترافیک سنگینی بوجود اومده بود و ماشین از حرکات ایستاده و فرصت خوبی برای حرف زدن بود.
مقصودی :خوبه .من قراره شما رو به عنوان خدمتکار معرفی کنم و شما باید فامیلتون رو عوض کنین .اینجوری احتمال
شناساییتون کمتره.
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سوالی که ذهنم رو مشغول کرده بود رو به زبون آوردم:
 شما چطور تونستین خودتون رو به فروغ نزدیک کنید و اون هیچ بویی از نقشه نبره؟مقصودی کمی ابروهاش رو باال برد.
 خب به همین سادگی که نبود .توی چندین عملیات باهاش همکاری کردم ،کلی کار واسه جلب توجهاش انجام دادم تا بهماعتماد کنه.
 پس میشی شریک دزد و رفیق قافله!تا حرفم تموم شد صدای قهقه مقصودی تو فضای ماشین پیچید ،خودم هم همراهیش کردم و آروم خندیدم.
مقصودی با ته موندههای خنده گفت:
 نه اونجوری هم که تو تصور میکنی نیست .حواسم به کارهام بود که دست از پا خطا نکنم و توی گناهاش شریک نشم.سرم رو به معنای فهمیدن تکون دادم و بعدش سکوتی بینمون فرا گرفت .ماشین که تا اون لحظه خاموش بود ،روشن شد و از
ترافیک خارج شدیم .چشم دوختم به خیابونِ پر از ماشین ،با آدمهای جور واجور که هرکدوم داستانی داشتن و شخصیت
رمان خودشون بودن.
هیچ از سکوت بینمون خوشم نمیاومد ،برای همین با کمی فکر سوالی به ذهنم رسید و سکوت رو شکوندم:
 شما زن و بچه هم دارین؟مقصودی که معلوم بود از سوالم جا خورده ،با کمی مکث گفت:
 نه ،من مجردم.أهانی گفتم و سکوت کردم .حس میکردم دوست نداره زیاد صحبت کنه ،برای همین دیگه چیزی نگفتم .از کیفی که
همراهم بود ،هندزفریم رو درآوردم و آهنگ "حس خوب" از شادمهر عقیلی رو پلی کردم .سرم رو به شیشه تکیه دادم و به
بیرون زل زدم.
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با برخورد سرم به شیشه ماشین ،از خواب پریدم .خمیازهای کشیدم واطرافم رو بررسی کردم .توی محلههای خارج از تهران
بودیم و این نشون میداد به مقصد نزدیک شدیم.
صدام به خاطر خواب دورگه شده بود ،برای همین با تک سرفه ای صدام رو صاف کردم و گفتم:
 خیلی دیگه مونده برسیم؟مقصودی از آیینه زل زد بهم و گفت:
 نه تقریباً رسیدیم ،ببخشید خسته شدی. نه بابا! من که همش خواب بودم .شم رانندگی کردین! خسته نباشید.مقصودی لبخندی زد و تشکر کرد .خونههای عیونی که فرقی با قصر نداشتن به خوبی پول دار بودن صاحبشون رو به رخ
میکشیدن .وارد کوچهای طویل شدیم .سرتاسر کوچه درخت های عریون و کف زمین برگ های خشک و زرد روی برفها،
فضای زیبایی رو ایجاد کرده بود و جون میداد واسه عکس گرفتن .یادم باشه بعد با دخترها بیام عکس های قشنگ بگیرم.
ماشین روبه روی درِ بزرگ آهنی و کرم رنگی که توسط محافظ و بادیگاردهای درشت هیکلی محافظت می شد ،توقف کرد.
مقصودی از ماشین پیاده و به طرف محافظها رفت .استرسی که موجب تپش قلبم شده بود رو باخوندن أیت الکرسی،
کاهش دادم ولی هنوز کمی استرس توی وجودم رخنه کرده بود.
مقصودی بعد از دقایقی اومد و سوار شد و به داخل خونه حرکت کردیم.
فکَم با دیدن خونه ،نیم متر باز شد .خونه نبود که ،قصر بود! فکر میکردم همچین خونه هایی فقط توی فیلمها می تونم ببینم
ولی االن رو به روم خونهای وجود داشت که حتی توی خواب هم تصور نمیکردم .تمام حیاط رو درختکاریهای زیبا ،زینت
داده شده بود .ماشین ،مسیر خونه رو دور زد و توی پارکینگ پارک شد.
مقصودی :رسیدیم! خوب حواست رو جمع کن و یادت باشه تو دیگه نورا حاتمی نیستی.
باز هم اظطراب به وجودم تزریق شد ولی با تکون دادن سرم آمادگیم رو نشون دادم.
با مقصودی از ماشین پیاده شدیم و بالفاصله ،خدمتکاری به سمتمون اومد و بهمون خوش آمد گفت .پسری با هیکلی درشت
و لباسهای سادهای بود که به خوبی میشد حدس زد خدمتکاره!
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مقصودی :محسن جان لطفاً ساک و چمدون رو از عقب ماشین بیار.
پسری که فهمیدم اسمش محسنه ،به طرف ماشین رفت و مقصودی با اشاره سر ازم خواست همراهش برم.
از پارکینگ خارج شدیم و از بین درخت ها ،وارد مسیری از سنگ فرش شدیم که دورش با سنگ حصار مانندی نما داده شده
بود .اینجا یه چی از قصر اون ور تر بود؛ گلدون های سنگی و بزرگ که گل بوتههای قشنگی توش قرار داشت ،در تمام مسیر
به چشم میخورد .حوضی بزرگ که وسطش مجسمهای بافواره آبشار قرارداشت ،روبه روی عمارت بنا شده بود .ذوق و هیجان
موجب شد لبخند گشادی رو لبهام شکل بگیره.
عمارت ،از دو قسمت تشکیل شده بود .دری بزرگ و سفید رنگی که حالت گنبدی شکل روی اون قرار داشت یه خونه دیگه به
نظر میرسید و قسمت دیگه با پلهای مارپیچ و برگی جدا میشد و مسیر رسیدن به عمارت رو نشون میداد.
با مقصودی از پلههایی که سطح پهنی داشتن ،باال رفتیم.
باالخره بعد از چندین دقیقه به درِ اصلی رسیدیم و مقصودی با فشردن زنگ ،و باز شدن در ،وارد خونه شدیم.
وایی یه چی میگم ،یه چی میشنوی .داخلش هزار برابر قشنگ تر از بیرونش بود.
اولِ ورودی ،وارد راه رویی گرد و بزرگ شدم ،داخل راه رو ،کاغذ دیواری با نقشهای زیبا و درهم ،روی زمینه طالیی رنگ بود
و لوستر کوچیک ولی زیبا و ظریف از سقف آویزون بود .با گذروندن راه رو ،وارد سالن بزرگی شدم که با قاب عکس و مجسمه
های کوچیک و بزرگ و دو دست ،مبلِ سلطنتی پر شده بود .در سمت چپ هم نشیمن کوچیک با دکوراسیون مدرنی وجود
داشت.
ظاهراً طبقه دوم عمارت بودیم چون با أقای مقصودی به سمت پله های مارپیچی که به طبقه پایین ختم می شد ،حرکت
کردیم .همه چیزِ این عمارت ،شیک و گرون قیمت بود؛ باید هم همینطور باشه؛ با بدبخت کردن مردم و پول حروم تونستن
برای خودشون همچین قصری رو دست و پا کنن؛ غافل از اینکه این دو روز دنیا یه پلک زدنی بیشتر نیست و مِن بعدش،
حساب و کتابت با اوس کریمه.
از پلههای سفید رنگ که سطح پهنی هم داشتن گذشتیم و به طبقه پایین رسیدیم .اولین چیزی که چشمم رو گرفت ،پوستر
دیواری سه بُعدی الهه زیبایی با طرحِ دختری نیمه برهنه که یکی از دست هاش رو روی سرش و دست دیگش روی
سینههای برهنهاش گذاشته بود و به حضرات لبخند میزد ،بود .چشم از اون طرح منکراتی و غیر اخالقی برداشتم و سعی
کردم با دید زدن چیدمان مبل های شیری رنگ و تضاد اون ،با پردههای شکالتی که با طرح های فرش همخونی داشت و هر
سه در کنار هم ،هارمونی خاصی رو ایجاد کرده بود ،حواسم رو از اون طرح پرت کنم.

page 63

www.98ia3.ir

پشت به ما ،شخصی روی یکی از مبل ها ،رو به روی تلویزیون ال ای دی هشتاد اینچ نشسته بود و به فیلم ترکی ماهواره زل
زده بود .هرچی نزدیکتر میشدیم ،چهرهی شخص مورد نظر ،بهتر دیده میشد تا اینکه قشنگ روبه روی مردی خوش پوش با
کت و شلواری خاکستری و پیراهن سفید و کروات راه راه آبی سفید ،ایستادیم؛ حدود شصت سال یکی عقب و جلو ،میشد
گفت سن داره و چهرهی معطوف و مهربونی داشت .قابل حدس بود که فریدون فروغ باشه ولی چهرهی مهربونش خالف این
رو ثابت میکرد تا اینکه مقصودی فامیلش رو صدا زد و شک من برطرف شد.
مقصودی :سالم آقای فروغ!
فروغ با پرستیژ خاصی چشم از صفحه تلویزیون برداشت و بدون حرکت گردن مبارکش ،با اون چشم های مشکی نافذش بهم
خیره شد .برای چندین ثانیه و بدون حرفی فقط به چشمهام خیره شده بود .آخرِسر هم گونههام از این همه خیرگی ،ملتهب
شد و با خیره شدن به پارکت های براق کف خونه ،چشم از اون گیرایی عجیب برداشتم.
فروغ :ببرش آشپزخونه و به عفت بسپر آمادش کنه .خودت هم بیا اتاق کارم درباره مسائل شرکت صحبت کنیم.
مقصودی سری تکون داد و جلوتر از من به سمت راه رویی حرکت کرد .باز هم من پشت سرش به حرکت در اومدم ،با هم با
گذروندن اون راه رو ،وارد سالنی کوچیک که فقط گلدون و مجسمه با فاصله هایی یکسان ،قرار داشت شدیم .کنارِ هر مجسمه
یا گلدون دری وجود داشت و مابقی سالن به رسیدن به راه پله ،محدود میشد .پوفی کشیدم و با حرص از پله ها پایین رفتم
و زیر لب فحشی نثار معمار عمارت ،با اینهمه پله و پیچیدگی ،کردم.
واقعاً چطور خسته نمیشدن این همه راه برن؟ برای رسیدن به هر قسمت خونه ،باید با ماشین بری تا برسی .آخه مگه چند
نفرین؟ واال خونه ما با وجود کوچیک بودنش صفاش بیشتر از اینجاست و اینقدر هم سوت و کور نیست .دوست داشتم
بعضی قسمت های این عمارت رو اجاره بدم ،هم شلوغ و پر سرو صدا میشد هم اتاقها احساس مفید بودن میکردن .پول
دارن ولی دریغ از یه کم عقل.
وایی دیگه واقعاً حال توصیف سالن پایین رو ندارم و فقط بگم پنجره بزرگ روبه روی راه پله ،که پرده های نازک و زیبای
یاسی با عشوه به شیشه پنجره تکیه داده بودن ،خیلی به دلم نشست و باالخره یه فضای قشنگ از این عمارت رو رؤیت
کردم ،هرچند تمام اجزای این خونه زینتی و زیبا خاصی داشت.
سالن از پنج تا اتاق و مبل های راحتی و تلویزیون ال ای دی کوچیکی تشکیل شده بود ،انتهای سالن هم دری وجود داشت
که توی ردیف بقیه در ها نبود و به صورت مجزا قرار داشت و هر چی بیشتر نزدیکش میشدیم ،بوی خوب غذا بیشتر به
مشمام میخورد .پس میشد نتیجه گرفت ،به آشپزخونه نزدیک میشیم.
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با پیچیدن بوی قیمه بادمجون توی دماغم ،احساسِ ضعف و گشنگی باهم به سراغم اومدن .آشپزخونه بزرگ تر از حد تصورم
بود و برخالف بقیه قسمتهای خونه ،شلوغ و پر هیاهو بود .پس کانون انرژی عمارت آشپزخونهاش بود.
مقصودی چندین بار اسم «عفت» رو صدا زد و در نهایت خانمی تپلی و بامزه ،با گونه های سرخ و چشم های سبز درشت از
میون حاضرین ،سراسیمه خودش رو به ما رسوند.
مقصودی رو بهش گفت:
 خسته نباشی عفت خانم! این هم دخترِ تازه وارد که بهتون گفتم ،تمام جزعیات و یه سری چیزهای الزمه رو براش روشنکن که من کلی کار ریخته سرم باید از حضورت مرخص بشم.
عفت سرش رو تکون داد و گفت:
 چشم آقا! برید به کارهاتون برسید .میدونم چی کار کنم.مقصودی با تکون دادن سرش از آشپزخونه بیرون رفت.
مقصودی کامل از آشپزخونه بیرون نرفته بود که حس کردم توسط یکی دارم فشرده وله میشم.
یکی سفت من رو بغل کرده بود و به خودش میفشرد.
با دست به عقب هولش دادم و گفتم:
 وایی ولم کن؛ له شدم! بسه بزار نفس بکشم؟!دستهای ظریف دختر از گردنم باز شد و تونستم صورت زیبا و چشمهای سبزش رو ببینم که با لبخندی پهن و گشاد تک
تک اجزای صورتم رو از نگاه میگذروند.
دختر :وایی خدا! باالخره یکی همسن و هم تیپ خودم توی این عمارت پیدا کردم؛ مامان ببینش همون رفیق دونگیه که توی
فانتزیام میخواستم.
عفت لبخندی مهمون صورت گرد و سفیدش کرد و چشم های سبزش رو به دختر زوم کرد و گفت:
 -بسه حدیث دختر مردم رو چلوندی! بزار از راه برسه بعد براش نقشه بکش.

page 65

www.98ia3.ir

پس حدیث دخترِ عفت خانم بود .الحق که درصد زیادی از زیبایی مادر ،به دخترش رسیده بود.
حدیث :دختر مردم االن رفیق دونگِ منه .بیا بریم اتاقت رو نشون بدم.
کشون -کشون من رو از آشپز بیرون برد و اجازه هیچ مکالمه ای بهم نداد .وارد اتاق أخر در ردیف اتاق های دیگه شدیم.
وایی خدا چی میدیدم! اتاق پر بود از بومهای نقاشی با طرح و نقش و نگارهای متفاوت! یکی تصویر دختر بچهای که عروسکی
در آغوش داشت ،یکی دیگه چشمهای وحشی به تصویر کشیده بود ،یکی دیگه دشت بزرگ زیبا و. ...
حدود ده تا بوم ،و کلی نقاشی زیبای دیگه به دیوار چسبیده بود.
با حیرت برگشتم و روبه حدیث گفتم:
 همش کار خودته؟حدیث لبخند دندون نمایی زد و گفت:
 معلومه که کار خودمه .این تابلوها دنیای من هستن ،تو هم دوست جون جونیم بشی تصویرت رو میکشم.با تحسین نگاهش کردم و با انرژی که حدیث بهم انتقال داده بود ،گفتم:
 چرا که نه! من عاشق دوست های هنرمند و با استعدادی مثلِ تو هستم!بار دیگه توسط حدیث به آغوش کشیده شدم و حسی محبوب بهم واریز شد.
حدیث من رو رها کرد و گفت:
 خب بگو ببینم اسمت چیه؟«روحِ من!
بازیچهی قلب و احساسم میشود ،آنگه که قلمو را بر تن مرده کاغذ مینوازم!
حِسُ حالم را با جوهر به کاغذ تزریق کرده و آن را تا اوج ،میفرازَم!
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زخم میزنم بر سطح کاغذ و احساسم رو همچون افعالِ شعری نو ،میسُرایم!
من یک نقاش هستم!
مبهمترین احساست را به تصویر میکشیدم و آن را برایت ،زنده مینَمایم
تقدیم به همه دوستهای نقاش و هنرمندم».
صدام رو ،با تک سرفهای ،صاف کردم و گفتم:
 نورا هستم؛ نورا حا( ...آخ! آخ! آخ! داشتم خراب میکردم! اصالً حواسم نبود که باید فامیلم رو عوض کنم!) با کمی مکث،ادامه دادم:
 اوم ،چیز ...نورا هاشمی هستم.حدیث ،دست راستم رو که بیحرکت کنار پام بود ،در دست راستش قرار داد و به حالت دست دادن ،چندین بار باال و پایین
کرد و با حفظ لبخند پَت و پهنش ،گفت:
 خوشبختم! اسم من رو هم که باید تا االن فهمیده باشی؛ حدیث ضیا هستم! دانش آموز دوازدهم رشته هنر و عاشق هرکاری هستم که به هنر مربوط میشه .از بچگی ،توی این عمارت بزرگ شدم و همه سوراخ سنبههای اینجا رو بلدم و خدمتکار
شخصی آقای سورن هستم و ...
حدیث ،یه ریز در حال وراجی کردن بود و اگه بیشتر صبر میکردم ،شجره نامهاش رو جلو چشمهام میآورد؛ برای همین ،پا
برهنه وسط حرفش پریدم.
 بسه بابا! فَکِت هشتاد درجه چرخید ،از بس حرف زدی! یه کوچولو نفس بگیر ،من فرار نمیکنم! من بیخ گوشِت هستم وواسه این حرفها وقت زیاده!
حدیث ،لب ورچیده و با لحنی کودکانه و فوق لوس گفت:
 خب عجیجم ،من تاژه باهات دوش شدم؛ موخوام باهم راجع به بچه هامون هم حرف بژنیم.و در آخر ،سه دفعه پشت سرهم پلکهاش رو باز و بسته کرد.
پقی ،زیر خنده زدم و میون خندههام گفتم:
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 بوشه عجیجم؛ ولی االن خشتم ،میشه تختم رو نشونم بدی اشتالحت کنم؟و به تقلید از خودش ،سه دفعه پشت سرهم ،پلکهام رو باز و بسته کردم.
صدای قهقه حدیث ،توی فضای اتاق طنین انداز شد و در آخر ،با دست پشت کمرم کوبید و گفت:
 ای ناقال! تو هم بلدی! ببین ،تختت اونیه که پتوی آبی روش پهنه.و در ادامه ،به سمت راست اتاق اشاره کرد .کنار تختم ،عسلی سفید رنگ وجود داشت و روبهروی تخت هم ،کمد دیواری
بزرگی که شامل چهار تا کمد و سه کشو در سمت راست و سه کشو در سمت چپ میشد ،بود .چمدون و ساکم هم ،گوشه
اتاق گذاشته شده بود .کاغذ دیواری اتاق ،زمینه سفید و گلهای ریز بنفش و صورتی داشت .متاسفانه پنجره اتاق ،با تابلوهای
نقاشی حدیث ،پنهون بود و همین ،باعث شده بود اتاق دلگیر به نظر برسه.
از حدیث تشکری کردم و به سمت چمدونم رفتم.
 وایی نورا! من باید برم اتاقِ آقا سورن رو مرتب کنم؛ از صبح که بیرون رفت ،بهم گفت اتاقش رو مرتب کنم ،ولی من پشتگوش انداختم .اگه برگرده و ببینه ،یه آشی برام میپزه که کیف کنی! بیچاره از بس برام آش پخته ،یه آشپز حرفهای شده و
راحت میتونه آش فروشی بزنه.
به رفتن حدیث ،خیره شدم و آروم خندیدم .چهقدر پرحرف و شیطون بود! زیپ چمدونم رو باز کردم و لباسهام رو ،یکی-
یکی درآوردم و داخل کمد و کشوها چیدم .قاب عکس خانوادگی من و مامان و بابا رو ،از میون لباسها بیرون آوردم و گوشه
کمد گذاشتم .لپتاپ و وسیلههایی که برای مأموریت با خودم آورده بودم رو هم ،پشت لباسها گذاشتم که تو دید نباشه؛ در
آخر هم ساکم رو داخل چمدون و چمدون رو با بدبختی ،طبقه باال کمد گذاشتم.
به سمت تختم رفتم و روی تشک نرمش ،نشستم .رنگ آبی ،پر احساس ترین و آرامش بخشترین رنگ من بود و از اینکه
پتوم به این رنگ بود ،شانش آورده بودم.
با خوردن تقهای به در ،از فکر خارج شدم و با صدای نسبتاً بلندی گفتم:
 بفرمایید!در باز شد و عفت خانم ،وارد اتاق شد .پیراهن و دامن ساده و مرتبی به تن داشت و روسری گلدارش رو ،دور سرش بسته بود.
این آراستگی ،شخصیت آرومی بهش داده بود و حس خیلی خوبی به آدم تزریق میکرد.
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با مهربونی و ولوم صدای آرومی ،گفت:
 دخترم ،اگه کاری نداری با من بیا بهت کار در آشپزخونه رو یاد بدم.لبخندی زدم و گفتم:
 نه کاری ندارم؛ بریم.از روی زمین بلند شدم و به سمت در خروجی ،حرکت کردم و از اتاق خارج شدیم .پس این طبقه همکف بود و مخصوص
خدمتکارهاست و احتماالً اتاقهای دیگه این طبقه رو هم ،خدمتکارها پر میکردن.
وارد آشپزخونه شدیم .حدود شیش تا زن سی تا چهل ساله ،مشغول به کار بودن .یکی پشت میز نشسته بود و ساالد درست
میکرد؛ سه نفر هم روی اجاق گاز ،مشغول پخت و پز بودن و دو نفر دیگه ،میوهها رو توی سینک میشستن.
عفت ،به طرف من برگشت و گفت:
 من عفت هستم! سن باالترین خدمتکار و سرخدمتکار اینجا هستم .خب بگو ببینم ،تو کی هستی؟ چطور اینجا اومدی؟چشم ازش گرفتم و به اطراف نگاه کردم ،تا بتونم راحت تر دروغ بگم.
 خب من نورا هاشمی هستم و خانوادهی فقیری دارم؛ برای همین اومدم اینجا ،کار کنم.عفت خانم ،ابروهاش رو باال انداخت و گفت:
 آهان! که اینطور! چه کارهایی بلدی؟ خب غذا بلدم و گردگیری و ظرف شستن و ...اوم... خوبه! کافیه .بیا این جا ،این سیب زمینیها رو پوست بگیر.کجای حرفم آخه گفتم بلدم سیب زمینی پوست بگیرم؟ باشهای گفتم و به دنبالش راه افتادم.
با راهنماییهای عفت خانم ،پشت میز در کنار خانمی الغر اندام ،با چهرهای شکسته نشستم و مشغول پوست گیری ،هفت
عدد سیب زمینی با پوستکن شدم.
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برای شروع ،کار سختی نبود و خدا رو شکر ،بعد از بیست دقیقه ،کارم تموم شد.
 عفت خانم؟ کارم تموم شد.زنی که کنارم نشسته بود ،با لحن زنندهای گفت:
 خب برو یه کار دیگه کن! منتظر چی هستی؟ اینجا ،هر کاری دیدی باید انجام بدی؛ یاال! پاشو برو ظرفها رو بشور .برو زودباش!
به سختی جلوی خودم رو گرفتم که چیز بدی بهش نگم.
پشت چشمی براش نازک کردم و از جام بلند شدم .ظرف سیب زمینیها رو هم ،با خودم به سمت ظرفشویی بردم .حسی
نفرت انگیز به یک باره ،نسبت به اون زن پیدا کردم .مگه مدیریت این جا با عفت خانم نیست؟ چهطور به خودش اجازه میده
برای من تعیین تکلیف کنه؟!
ظرف رو ،زیر شیر آب بردم و همون طور که سیب زمینیها رو با دست ،زیر و رو میکردم ،با خودم درگیر بودم که یه هو،
یکی مثلِ جن ،کنارم ظاهر شد! با تعجب ،به خانمی الغر اندام و سبزه ،با موهای بور و چشمهای قهوهای روشن ،خیره شدم.
لبخندی ،به صورت عالمت سؤالم زد و بعد از چشمکی ،گفت:
 به دل نگیر! مرضیه چیزی توی دلش نیست .بده من سیب زمینیها رو بشورم؛ تو برو کمک شمسی خانم ،بادمجونها رو ازتابه دربیار.
به خودم اومدم و تشکری کردم و ازش دور شدم .به سمت اجاق گاز رفتم.
خانمی که شمسی نام داشت ،زنی چاق و خوش چهره بود با صورتی کمی چروک و روشن.
چشمش که بهم افتاد ،گفت:
 بیا ببینم دختر! این بادمجونها دسته آخرن؛ از ماهیتابه درشون بیار ،کمرم گرفت از بس ایستادم.ناخودآگاه ،چَشمی زیر لب گفتم و به سمت اجاق گاز رفتم...

***
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اوف! کالفه شدم! اَه -اَه! بدنم قشنگ بوی این زنهای ازدواج کردهای که همیشه توی آشپزخونه هستن ،میده! به دوش
احتیاج داشتم تا از شر بوی سنگین چربی و غذا ،خالص بشم.
حوله تن پوش آبی رنگم رو برداشتم و به سمت دری که توی اتاق وجود داشت و حدس میزدم حموم باشه ،رفتم .درست
همونطور که حدس میزدم ،حموم کوچیکی توی اتاق وجود داشت که با دستشویی یکی بودن .حوله رو از آویز ،آویزون
کردم و لباسهای کثیف و بوگندو رو ،از تنم جدا کردم .زیر دوش ولرم آب ایستادم و اجازه دادم ،آب ،همه کثافت رو با
خودش ببره .امروز حسابی خسته شدم! کار توی آشپزخونه یکی دوتا نبودن که! بعد از سِرو نهار ،یه ربع استراحت کردم؛
بعدش دوباره شروع به کار کردم .ظرفهای نهار رو شستم و خشک کردم؛ چندین مدل عصرونه آماده کردم و دوباره ظرفهای
عصرونه رو شستم؛ رخت چرکها رو توی لباسشویی انداختم و خالصه ،کلی ازم بیگاری کشیدن .البته ،ناگفته نمونه که به
تنهایی این کارها رو نکردم و با کمک بقیه انجام دادم .از صبح هم حدیث رو ندیدم و اصالً نفهمیدم ،چهطور زمان گذشت! این
طوری پیش بره ،مأموریت با شکست مواجه میشه!
حوله رو تنم کردم و از حموم خارج شدم.
 عافیت باشه!جیغ کوتاهی از ترس کشیدم .برگشتم؛ حدیث رو دیدم که روی تخت نشسته بود و با لبخند شیطنتآمیزی ،خیره -خیره بهم
زل زده بود.
ساختگی ،اخمی کردم و گفتم:
 هوی! چشمها درویش! باشه بابا! انگار دارایی تو ،با داراییهای من فرق داره!کوفتی نثارِ حرف بیشرمانهاش کردم که ادامه داد:
 چند سالته؟ بیست و پنج.حدی ،ابروهای کوتاهش رو باال انداخت و با صدای بلند گفت:
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 واقعاً؟! کمتر به نظر میرسی! ببینم ،ازدواج کردی؟از سوالش جا خوردم!
 نه! چطور؟ زن را جوان بگیر و جگر را گرم بخور! خب سنت داره میره باال!چشمهام ،اندازه توپ پالستیکی گرد شد و گفتم:
 بیست و پنج زیاده؟!حدیث ،خنده کنان گفت:
 نه ،شوخی کردم!به سمت کمد رفتم و تیشرت گشاد مشکی رنگی بیرون آوردم و در حین پوشیدن ،گفتم:
 به سن و سال که نیست! آدم باید دلش جوون باشه که من ،دلم هنوز به سن بلوغ هم نرسیده ...چه برسه به ازدواج! نکنهخودت کسی رو زیر سر داری؟
بدون این که به سمتش برگردم ،تیشرتم رو توی تنم ،صاف میکردم.
 أره بابا! پس چی فکر کردی؟دیگه داشتم از حرفهای حدیث ،شاخ در میآوردم .سمتش برگشتم و گفتم:
 بهت نمیاد!حدیث ،تک خندهای کرد و جواب داد:
 به تو هم نمیاد اینقدر نسبت به ازدواج ،سفت و سخت باشی! ولی زیاد لفتش نده ،همین االن هم باید توی دبه ترشی سرکنی...

page 72

www.98ia3.ir

به طرفش یورش بردم و خودم رو به تختش رسوندم .حدیث هم با جیغ و خنده ،خودش رو گوشه تخت مچاله کرده بود و
دستش رو مقابل کتکها و مشتهای آرومم ،ضربدر کرده بود.
 که باید توی دبه ترشی سر کنم؟! آره دخترِ چشم سفیدِ کج ذهن؟!حدیث ،جیغهای کوتاهی میکشید و با هم میخندیدیم.
 کمک! مامان بیا ببین این سلیطه دخترت رو داره میزنه! کمک! شوهر نداشتهام کجایی؟بالشتِ پنبهای گلگلیش رو برداشتم و روی دهنش گذاشتم.
 سزای تو بدتر از اینهاست.یک هو ،حدیث دست از جیغ کشیدن برداشت و از زیر حصار دستهام خارج شد و گفت:
 دیوونه! ترشیدگی االن مده .همه دخترها میذارن بترشن ،بعد ازدواج میکنن. اِ؟ به حق چیزهای ندیده و نشنیده!بعد از تموم شدن حرفم ،موهای خیسم رو به هم ریخت.
 راستی! نگفتی کی رو زیر سر داری؟ اون شاهزاده سوار بر اسب بدبخت کیه؟ به وقتش بهت میگم .قلقلکی هستی؟قبل از اینکه جوابش رو بدم ،شروع به قلقلک دادنم کرد .به شدت قلقلکی بودم و حدیث با اون انگشتهای ظریفش ،قلقلکم
میداد و من میخندیدم و نفس -نفس میزدم.

 از شوالیه زندگیت کمک بخواه ،بیاد کمکت کنه! -دیوونه ...زنجیره ای ...من فقط از ...روانپزشک کمک ...میخوام ...وایی ...بسه...
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حدیث ،دست از قلقلک دادنم برداشت و کمکم کرد ،صاف بشینم .بعد از اینکه نفسم جا اومد ،خمیازهای کشیدم که پشتش،
حدیث شروع به خمیازه کشیدن کرد.
 خوابم میاد .خیلی امروز خسته شدم! آره ،من هم صبح باید به مدرسه برم. بهتره بریم بخوابیم؛ دیگه هم قلقلکم نده. باشه .شب بخیر نوریِ قلقلکی! شبت خوش!از روی تخت بلند شدم و به سمت تخت خودم رفتم .از خستگی ،نای خشک کردن موهام رو هم نداشتم .بدون توجه به
خیسیِ موهام ،چشمهام رو بستم و به خواب عمیقی فرو رفتم.
به زور داشتم از سوراخهای بینیم ،اکسیژن وارد ریههام میکردم! فین -فین کنان ،روی تخت نشستم .کلِ سرم گرفته و
سنگین شده بود و بینیم کیپ بود.
اینطور که بوش میاد ،سرما خورده بودم .نمیدونم ساعت چند بود ،اما هنوز هوا تاریک و صبح نشده بود .دوباره خودم رو،
روی تخت انداختم و پتو رو کامل دورم پیچیدم و سعی کردم بخوابم.

***
سرفه کنان ،از خواب بیدار شدم.
حدیث با لباس فرم مدرسه ،به سمتم اومد و گفت:
 چی شده؟ سرما خوردی؟ وایی ببینش! نوک دماغت و گونههات گوجه اناری شده! گوجه اناری دیگه چه صیغهایه؟ -اَه! ایرادهای بنی اسرائیلی نگیر! به مامان میگم برات عدسی بپزه.
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قبل از حرکت حدیث ،دستش رو گرفتم و نذاشتم قدمی برداره.
 صبر کن! نمیخواد من چیزیم نیست .زود خوب میشم.حدیث دستش رو از دستم خارج کرد.
 غلط نکن .االن بر میگردم!دوباره شروع کردم به سرفه کردن .ته گلوم میسوخت و حس میکردم ،چشمهام خوب باز نمیشن.
از روی تخت بلند شدم و به سمت کمدم رفتم .سشوارم رو از کمد در آوردم و به برق زدم و مقابل آیینه کمد ،ایستادم .موهای
نم دارم رو ،با سشوار خشک کردم.
مشغول خشک کردن موهام بودم که حدیث وارد اتاق شد .سشوار رو خاموش کردم تا بتونم صدای حدیث رو به خوبی بشنوم.
 به مامان گفتم واسه صبحونه برات عدسی و برای نهار هم ،سوپ بپزه.بیحال ،ازش تشکر کردم.
 وایی! من مدرسه نمیرم خیلی حالت بده.سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و گفتم:
 نه! تو برو من زود خوب میشم .برو مدرسهات دیر میشه.مطمئنی؟ آره بابا .برو دیگه! باشه؛ مراقب خودت باش .فعالً!حدیث از اتاق خارج شد .موهام رو که خشک کردم ،حس بهتری داشتم و دیگه اون حس سنگینی قبل رو نداشتم .تیشرتم رو
از تنم در آوردم .بلوزی گشاد که تا روی رونم بود ،با شلوار ستش به رنگ خردلی ،از کشو درآوردم و پوشیدم .موهام رو هم
بافتم و با کلیپس ،جمعشون کردم .شالی مشکی رنگ با صندل سادهای هم برای تکمیل تیپم پوشیدم .حدود ساعت هشت
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میشد که از اتاق خارج شدم .به طرف آشپزخونه رفتم؛ جز شمسی و عفت خانم کسی توی آشپزخونه نبود .سالمی آروم کردم
و متقابالً جوابم رو همونطور گرفتم.
عفت خانم که مشغول پاک کردن اجاق بود گفت:
 عزیزم اآلن کاری نیست که انجام بدی .هروقت کاری بود صدات میزنم.با خوشحالی ،تشکری کردم و از آشپزخونه بیرون اومدم .خب االن وقت داشتم که به مأموریت برسم.
به طرف اتاقم رفتم .اولین کاری که کردم ،لپتاپم رو از پشت لباسهام بیرون آوردم و روی تخت نشستم.
آبریزش بینیم کالفهام کرد .از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و از شمسی خانم ،قرص سرماخوردگی گرفتم و خوردم.
به اتاق برگشتم و به طرف تختم رفتم .خب االن به اینترنت نیاز داشتم! خدا رو شکر عمارت وایفای داشت .اََه! لعنتی برای
وصل شدن به وایفای ،باید رمز رو میزدم و از اونجایی که رمز رو بلد نیستم ،مشغول هک کردن رمز وایفای شدم و بعد از
ده دقیقه ،کارم تموم شد .بالفاصله به زینب ایمیلی به این مضمون زدم.
« اطالعات رو وارد کن»
دکمه ارسال رو لمس کردم که صدای تق -تق در اتاق اومد .سریع لپتاپ رو خاموش کردم و به زیر تخت هدایت کردم و به
طرف در رفتم .در رو به آرومی باز کردم؛ عفت خانم رو پشت در با سینی از این محتویات دیدم :یه کاسه عدسی ،نون ،سبزی،
پارچ و لیوان آب.
سینی رو ازش گرفتم و گفتم:
 نیاز به زحمت نبود! دستتون درد نکنه!عفت خانم ،لبخند مهربونی به روم پاشید و گفت:
 قربونت برم دخترم! وظیفمه ...فقط دخترم صبحونهات رو خوردی ،برو اتاق آرسن آقا کارت دارن ایشون.چهرهام رو سوالی کردم و پرسیدم:
 -آرسن کی هست؟ اتاقش کجاست؟
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 من زیاد وقت ندارم دخترم! برو طبقه باال ،اتاق اول از سمت راست.باشهای گفتم و به اتاق برگشتم .روی تخت نشستم و سینی رو ،روی عسلی گذاشتم و شروع به خوردن کردم.
صبحونهام که تموم شد ،ظرف رو به آشپزخونه بردم و برای بار چندم ،از عفت خانم تشکر کردم.
باز هم از پلههای مارپیچ باال رفتم .به سمت اتاقی با در قهوهای رفتم و تقه ای بهش زدم.
شخصی ،با صدای خشک و بم ،اجازه ورودم رو صادر کرد
 بیا تو.وارد اتاق شدم .پسری که به نظرم آشنا میاومد ،رو در حال کت پوشیدن دیدم .قیافهاش به شدت برام آشنا بود و سعی
داشتم ،با فشار به مغزم ،یادم بیاد این پسر رو کجا دیدم!
یافتم! این ...این همون پسرِ توی هواپیما بود که صندلیِ کناریم نشسته بود!
آخه چرا باید اینجا هم ،عین علف هرز سبز بشه؟
هم تو هواپیما ،هم اینجا...
کت اسپرت خاکستری رنگش رو ،روی پیراهن سفید رنگی که لبه اون رو ،توی شلوارش زده بود ،پوشید .دستی توی موهای
خوش حالت و براقش کشید و از مقابل میز توالت ،به سمتم برگشت.
نمیدونم چرا ،قلبم محکم به سینهام کوبیده میشد و اضطراب ،تمام وجودم رو گرفته بود .آب دهنم رو قورت دادم و صاف
توی چشمهای آبی رنگش زل زدم!
چشمهاش ،از صندلهام تا به صورتم ،حرکت داد و بعد از چند ثانیهی عذاب آور گفت:
 برو وسیلههای الزمت رو جمع کن و به پارکینگ بیا .منتظرتم!یعنی من رو نشناخته بود؟! خب اینطور که معلومه ،مغز پوچش تصویر من رو از ذهنش پاک کرده بود و این یه امتیاز برای
من محسوب میشد .صبر کن ببینم! این چی گفت؟!
متعجب بهش زل زدم و گفتم:
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 کجا قراره بریم؟بدون توجه بهم ،به سمت خروجی در حرکت کرد که باز ادامه دادم:
 من تا نفهمم کجا میریم جایی نمیام!دستش روی دستگیره در توقف کرد و خشمگین ،به سمتم برگشت و از الی دندونهای کلیک شدهاش گفت:
 به عنوان یه خدمتکار ،این حجم از گستاخیت رو درک نمیکنم! چند دقیقه دیگه پارکینگ نباشی ،خودت میدونی.بعد از تموم شدن حرفش ،از اتاق خارج شد و در رو محکم ،بههم کوبید که با صدای برخورد در ،به خودم اومدم .این االن بهم
دستور داد یا تهدید کرد یا چی؟!
از زورگوییش حرصم گرفت .زورگوی بیریختِ عصا قورت داده!
فکر کرده چون خدمتکارم ،میتونه بهم زور بگه! مگه این جا جز من ،خدمتکار وجود نداره؟ چیکار به منِ تازه وارد داره آخه؟

از اتاقش بیرون اومدم و به سمت اتاقم رفتم.
مثالً اگه به حرفش گوش ندم چی میشه؟ من واسه مأموریت اومدم! نه اینکه جدی جدی بشورم و بسابم!
به طرف آشپزخونه رفتم .همه اون جا مشغول کاری بودن ،من هم بعد از سالم ،به طرف ظرفشویی رفتم و دستکشها رو
دستم کردم و مشغول ظرف شستن شدم.
توی حال و هوای خودم بودم که یه هو ،دست راستم با قدرت به عقب کشیده شد .برگشتم و با یه مرد هیکلی و اخمالو روبهرو
شدم.
 مگه بهت نگفتن وسیلههات رو جمع کن و بیا؟من هم مثل خودش ،اخم وحشتناکی کردم.
 -ولم کن غول تشن! من جایی نمیام! مگه اینکه بفهمم اونجا کجاست!
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غول تشن ،پوزخندی زد و با تمسخر گفت:
 زبون درازت رو بذار واسه خونهاتون .این جا ،جای نافرمونی نیست.و بعد هم کشون -کشون ،من رو از آشپزخونه در مقابل چشمهای از حدقه بیرون زده حاضرین ،بیرون برد.
هرچی دست و پا میزدم ولم نمیکرد!
 دستم رو شکوندی وحشی! ولم کن!بیشعور ،محکم نگهام داشته بود و نمیتونستم ،از حصار دستهاش خارج بشم .یه باره ،به شدت عصبانی شدم و موقعیتم رو
فراموش کردم و با یه حرکت ،پای چپم رو باال آوردم و تو صورتش کوبیدم که دادی زد و دستش رو ،به صورتش گرفت.
میخواستم به سمت اتاقم فرار کنم که از پشت کشیده شدم.
 من رو میزنی جوجه؟دیگه کم آوردم و دست از مقاومت برداشتم.
قبل از اینکه غول تشن به سمتم بیاد ،گفتم:
 باشه! باشه! صبر کن برم وسیلههام رو جمع کنم ،برگردم.با همون حالت اولش ،دستم رو ول کرد و گفت:
 چند مین دیگه بیا؛ منتطرتم.نفس عمیقی کشیدم.
 باشه بابا! پرنده خشمگین.با دادی که سرم زد ،سریع به سمت اتاقم رفتم .خب حاال چی با خودم ببرم؟ اصالً کجا میخواستیم بریم؟ میمردن بگن کجا
میریم که بدونم چی بردارم؟
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ساک لباسهام رو ،از طبقهی باال کمد در آوردم و چند دست لباس توش ریختم .مونده بودم ،وسایل مأموریت هم بردارم یا نه!
خب معلومه؛ ناسالمتی اومده بودم مأموریت!
لپتاپ و کُلتم رو ،از بین تجهیزاتی که آورده بودم ،داخل ساک گذاشتم و به بیرون رفتم.
غول تشن ،تکیهاش رو به دیوار زده بود و تا چشمش به من افتاد ،به سمتم اومد .نگاهی از سر تا پا ،بهم انداخت.
 حاال شدی یه خدمتکار حرف گوش کن!حرصم گرفت و گفتم:
 ولی تو هنوز هم ،غول تشنِ فضول و زورگویی؛ وقتشه تو هم خودت رو تغییر بدی ،پرنده خشمگین!و بعد هم بدون اینکه منتظر جوابش باشم ،به طرف پلهها رفتم ،ولی میتونستم به خوبی حرص خوردنش رو تجسم کنم.
باز هم پله و پله! با اینهمه پله ،صدرصد دیسک کمر روی شاخمه!
با پرندهی خشمگین ،به سمت بنزی که روبهروی در ورودی پارک شده بود ،رفتیم .آرسن جلوی ماشین نشسته بود و تا عقب
نشستم ،چشمهای عصبانیش رو از آیینه ،بهم دوخت .یه «دارم برات» خاصی ،عمق چشمهاش موج میزد که باعث میشد
خندهام بگیره! لبهام رو گاز گرفتم تا از خندیدن جلوگیری کنم ،ولی نتونستم و با صدای بدی که از دهنم خارج شد ،خندهام
شدت گرفت! انگار در مسیر امواج مغناطیسی از خنده قرار گرفته بودم و روی ویبره ،نعره کنان ،میخندیدم .آرسن و راننده،
هر دو با تعجب به خندیدن بی موردم زل زده بودن .حتماً برای شفام ،توی دلشون دعا میکردن ،ولی بیچارهها خبر ندارن که
من خیلی وقته توی نوبتم!
با دادی که آرسن زد ،خندم رو قورت دادم.
 به چی میخندی؟ به تو چه! فضولی؟آرسن پوزخندی زد.
 نشونت میدم فضول کیه!روی مود کلکل رفته بودم و باحاضر جوابی ،گفتم:
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 نشون دادنی نیست ،تا وقتی که روبهروم نشسته باشه!مثل اینکه به نقطه جوش رسید و آمپرش چسبید ،چون از ماشین پیاده شد و به سمت در عقب اومد .به معنای واقعی
گریخدم و به در ماشین چسبیدم .در رو باز کرد و من رو از ماشین خارج کرد و برای بار دوم ،صورتش رو به فاصله چهار
انگشتی از صورتم نزدیک کرد و غرید:
 خوب گوش کن ببین چی میگم! اگه بخوای به همین کارهات ادامه بدی ،بالیی به سرت میارم که توی گور هم فراموشتنشه.
میدونستم هر کاری ازش بر میاد ،ولی کم نیاوردم و جواب دادم:
 تو هم خوب گوشهای مخملیت رو باز کن ،با من نمیتونی مثلِ بقیه رفتار کنی و بهم زور بگی! با حرف خر هم از آسمونجو نمیباره!
پوزخند صدا داری زد و گفت:
 حاال میبینی چه جوری زبون درازت رو کوتاه میکنم ،جوجه خدمتکار!بعد هم ،محکم عقب ماشین پرتم کرد .کتفم ،محکم به در برخورد کرد و درد گرفت.
افسار گسیختهی بیشعور! معلوم نیست برای کدوم حمالی من رو داره میبره! آرسن توی ماشین نشست و ماشین به حرکت
در اومد.
صاف سرجام نشستم و خودم رو ،گوشهی ماشین جمع کردم تا باهاش چشم تو چشم نشم .بغض بدی گلوم رو چنگ انداخت.
مگه ما خدمتکارها ،چی از انسانیت از این آدمهای پول پرست و خودخواه کم داریم؟ مگه پول میتونه شرف و انسانیت رو
خلق کنه؟ چرا باید آدمها از نظر لباس و ماشین و خونه مقایسه بشن؟ که یه مشت پول پرست ،باهاشون مثل حیوون رفتار
کنه؟! قطره اشک سمجی ،از گوشهی چشمم راه گرفت و سر خورد و پایین افتاد .بیصدا هقی زدم .من پدرم رو پونزده سالگی
از دست دادم که نه قبلش و نه بعدش ،هیچکس بهم زور نگفته بود و این طور غرورم رو نشکسته بود.
من از روییدن خار سر دیوار دانستم که ناکس ،کس نمیگردد ازین باال نشینی ها -صائب تبریزی.
اشکهام اوج گرفت و شالم رو ،روی صورتم آوردم تا کسی متوجه اشکهام نشه.
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صدای تتلو ،آهنگ «خلصه» توی فضای ماشین پیچید .عاشق این آهنگش بودم و سعی کردم چند دقیقه پیش رو فراموش
کنم.
«گاهی یک لبخند سرآغاز یک زندگیست و گاهی یک زندگی هرچند تصادفی
سرآغاز عشق...امیر_تتلو»
خلصه خلع سالح قوی اما بی حس
شلوغ ،اما بی کس قطع جناح
فکر توام هرجا برم من اتفاقا عاشقم اما تو نه
دائما دنبال اینم با چه ترفندی تو رو همراه کنم
یه مثلت ندیدم کامال حست شبیه من وصله جون منی
آروم قلبم با تو انگار تو عزیزم خلصه روح منی
من ازت چیزی نمیخوام تو فقط بشو مثل قدیم همین
آها بزار که قطع تو باشم تو بکش دو شاخمو از این زمین
من ازت چیزی نمیخوام فقط آتو دست کسی ندیم
ما که خوب واسه بودنت رو به هر کس و نا کسی زدیم
من حتی برگردم عقبم بازم تو رو میخوام توام یه لبخند بزن
بگو از شهر خیالت به کجا باید سفر کرد
واسه اون شمع نگاهت شکل ماهت به خدا باید خطر کرد
بگو از دام هوات داغ لبات خب به کی میشه پناه برد
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بگو چجوری بجز تو همه دنیا همه چی یهو برام مرد
من پر از آرامشم با تو پر از آرامشی واسم هه
چشای تو بدون حتی هیچ آرایشی نازن یهه
خلسه تنها یک روزنه نیست یک آغاز است یک پایان یک مسیر
خلسه تنها آزادی نیست حتی یک اسیر
ساده نی میدونم همه جا ساده باشی ولی من قدر این سادگیتو میدونم
ساده نی میدونم معموال ساکتی ولی از چشات این ساکتیو میخونم
میفهمم همه جا دور بمونی و تنها حل کنی جدول آره عزیزم ساده نی میفهمم
ولی خب آدما بد سیاه و بی رحمن قشنگ ده پله باالیی از هر قشری و هر انسانی
عجب خوشمزس اون لب هات عجب عشقی به من دادی
اصال وعضیه این اوضاع عجب مستی شدم با تو ازت بدجوری ممنونم
پر هستی شدم با تو من پر از معجزه ام با تو پر معجزه ای واسم
همه چیزمو میسازم دوباره تو اگه فرجه بدی بازم
گاهی یک لبخند سرآغاز یک زندگیست و گاهی یک زندگی هرچند تصادفی
سرآغاز عشق یه بده دستاتو به من تا بساز این دنیا رو با عشق
تو قدیما رو ولش کن پای من کله گناهش
بده ترسو به سیاهی بده قدرت تو به نورت
پای همه رو ببر تا قدم من کنه خوبت
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دور نشو از جلو چشمم تو شدی ضربه و عشقم
ما دوتا مال پروازیم د بزن قفسو بشکن
د بزن هر دوی مارو بپر اون قفس تن نفس شهرو ببر تا
بکنه زندت نفس من فکر توام هرجا برم من اتفاقاً عاشقم اما تو نه.
اشکهام ،دیگه خشک شده بود و گریه نمیکردم ،ولی هنوز هم از رفتار آرسن دلم گرفته بود .کسی حق نداشت من رو مجبور
به کاری کنه! جمله سرهنگ نعمتی ،توی ذهنم شکل گرفت که گفته بود توی مأموریت *هویت اصلیم رو فراموش کنم* و
در قالب هویت تقلبیم ،به مأموریت ادامه بدم؛ ولی سختتر از اون چیزی بود که تصورش میکردم .خدایا بقیهاش رو خودت به
خیر کن!
ماشین ،روبهروی ویالیی لوکس و قشنگی توقف کرد و با یه بوق ،در رو باز کردن و واردش شدیم.
خونه نسبت به عمارت کوچیکتر بود ،ولی از زیبایی چیزی از اون کم نداشت!
ماشین ،مقابل ورودی خونه توقف کرد و ازش پیاده شدیم .من هنوز گیج بودم که چرا به اینجا اومدم؟
آرسن به طرف در ورود به داخل خونه رفت و من هم اتوماتیکوار ،پشت سرش وارد خونه شدم.
وسط پذیرایی ایستادم و هاج و واج ،به خونه بههم ریخته زل زدم!
اصالً دلم نمیخواست اون چیزی که حدس میزدم ،به واقعیت تبدیل بشه.
آرسن که از راه پله باال میرفت ،وسط راه به سمتم برگشت و گفت:
 امشب مهمونی دارم .خوب اینجا رو مرتب میکنی و روی کارگرهایی که واسه کمکت میارم ،نظارت میکنی.پس بگو چرا من رو به اینجا آورده بود!
خر را که به عروسی میبرند ،برای خوشی نیست ،برای آبکشی است!
خواستم اعتراض کنم ،اما آرسن بیتوجه ،به راهش ادامه داد و رفت.
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خدایا ،چه طور اینهمه کار کنم؟ من در خانه خویش ،دست به سیاه و سفید و انواع رنگهای دیگر نمیزدم حال به کدامین
گناه؟
اینطور که متوجه شدم ،کارگر ها فقط برای شام میاومدن ،پس بدون معطلی ساکم رو گوشهی خونه انداختم و به طرف
لباس و پتوهای ولو شده روی مبل و سرامیکهای کف خونه ،رفتم.
پتوها رو تخت کردم و لباس های کثیف رو به لباسشویی منتقل کردم .پوستِ تخمه و میوهها رو ،از روی میزهای عسلی و
میز بیلیارد جمع کردم و ظرفهای کثیف رو هم شستم.
بعد از حدود سه ساعت ،با خستگی روی مبلهای مشکی و چرم ،ولو شدم و لیوانی شربت که از یخچال کش رفته بودم رو ،با
شیرینی خوردم .و بعد دوباره مشغول به کار شدم.
ظرفها رو جمع کردم و با برداشتن جاروبرقی ،گوشه گوشهی خونه رو ،تمیز کردم.
دیگه نای کار کردن نداشتم .خسته و کوفته ،روی مبل افتادم و برای دقایقی چشمهام رو ،روی هم گذاشتم ،ولی این دقایق به
ساعت تبدیل شد و به خوابی عمیق فرو رفتم.
یوهو! بدو اسب خوبم! آفرین! تندتر! تو برنده میشی! دیگه داشتم به خط پایان نزدیک میشدم که ...تاالپ ...توی دریا افتادم.
هین غلیظ و کشیدهای گفتم و سر جام نشستم .آب ،از سر و کولهام میچکید! شوک بدی بهم وارد شده بود .سیستم مغزم از
کار افتاده بود و هنگ کرده بودم! با بهت ،به آرسن و لیوانِ از آب خالیِ توی دستش نگاه کردم.
مرتیکه تیک دار ،روم آب ریخته بود!
 تو مرض داری؟ کیلویی بدم یا بستهای؟ نگه دار ببر تیمارستان نشون بده ،بینوبت شفات بدن. تجربیاتت رو واسه خودت نگه دار .مگه اومدی کاروانسرا که گرفتی خوابیدی؟ اوالً هر جهنم درهای که هستم ،از زور و اجبار...آرسن پوزخندی زد و چشمهای اقیانوسی رنگش رو ،به اطراف چرخوند و وسط حرفم پرید.
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 من اوالً و دوماً رو توی دبستان خوندم ...پاشو برو کلی کار دارم!حرصم گرفت و اداش رو ،با دهن کجی درآوردم.
دست به سینه و با خنثیترین حالت ممکن ،عین برج زهرمار باالی سرم ایستاده بود.
 اگه فکر میکنی خوب بلدی ادا در بیاری ،بگو میبرمت سیرک! نه بابا! اصالً دوست ندارم از کار بی کارت کنم. نترس! تو رو که ببینن به عنوان بهترین دلقک سیرک ،بهت مدال افتخار میدن.بیشعور ،منظورش این بود من از همه دلقکها ،مسخرهترم!
دندونهام رو ،روی هم سابیدم.
آرسن که دید جوابی ندارم بهش بدم ،پوزخند صدا داری زد و از من دور شد .اه -اه! خاک تو سرم! من همیشه یه جواب از
توی آستین و پاچههام در میآوردم؛ چرا االن الل مونی گرفتم؟
دفعه بعدی نمیذارم کم بیارم.
کالفه ،به سمت آشپزخونه رفتم .کارگرها منتظر من بودن.
من که از غذا درست کردن سر در نمیآوردم و توی عمرم ،تاحاال غذایی درست نکردم!
به قول معروف «عزیر کرده پدر و مادر ،آخرش حمال میشه».
طبق دستور آرسن که بهشون گفته بود ،شام الزانیا ،پیتزا ،الویه ،ساالد ماکارونی بپزن ،به چند گروه برای انجام کاری تقسیم
کردم.
اکثراً دختر بودن و مابینشون ،چند تا پسر هم دیده میشد.
 -شما نورا هستی؟
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به طرف پسر جوونی برگشتم و گفتم:
 بله .چطور؟ آقا آرسن گفتن به طبقه باال اتاق سمت راست برید و لباسهایی که اون جا گذاشتن رو بپوشید.باشهای گفتم و با برداشتن ساکم ،به طرف اتاق طبقه باال رفتم.
اتاق کوچیک ،با پردههای شکالتی و میز و تختی به همین رنگ پر شده بود .بهتر بود حموم برم و دوش کوتاهی بگیرم.
ولی یادم اومد ،حولهای با خودم نیاوردم؛ برای همین ،حموم رفتنم منتفی شد و کالفه ،روی تخت نشستم .خب چی کار کنم؟
بشکنی توی هوا زدم و لپتاپم رو ،از ساک بیرون آوردم.
ایمیل ارسال شده از طرف زینب رو ،باز کردم.
«امشب ساعت هشت ،مهمونی برگزار میشه که اکثرِ گردن کلفتها جمعاند و قراره معاملهای صورت بگیره».
لبخند پهنی روی لبم شکل گرفت؛ اگه همونطور باشه که حدس میزنم ،امشب میتونم حسابی اطالعات جدید کسب کنم.
هیجانزده شدم و به زینب ایمیلی زدم.
« به تجهیزات بیشتری نیاز دارم .برام دوربین و شنوند مخفی بفرستین».
زینب ،خیلی سریع جواب داد و ایمیلی سند کرد.
«موقعیت؟»
«ویالی آرسن فروغ».
«دریافت شد»
مکالمه بین من و زینب ،تموم شد و خوشحال از موقعیتِ به وجود اومده ،شروع به ترسیم نقشه برای مهمونی امشب کردم.
چشمم به ساعتِ دیوار افتاد .ساعت پنج عصر بود و من هنوز نهار نخورده بودم.
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تصمیم گرفتم برای خوردن نهار ،به آشپزخونه برم .از اتاق خارج شدم.
اتاق ،در راهرویی و مقابل اون دری سفید رنگ قرار داشت.
اَه -اَه! اینجا رو دریاب! تمام دیوارها با عکسهای بزرگ آرسن ،در زاویههای متفاوت پر شده بود .یکی با اسکی روی برف،
یکی وسط خیابون نشسته و به ماشین تکیه زده ،یکی هم در آتلیه با کت و شلوار و...
ایش! قیافهاش شبیه تراکنش ناموفقه ،بعد اومده عکسهاش رو به دیوار زده .یکی نیست بگه ،بابا بیا عکس سه در چهارت رو
بده بزنم رو قندون ،بچه ها از وحشت ،دست به قندون نزنن.
دهن کجیای به عکس کردم و به راهم ،ادامه دادم .پلهها رو ،دو تا یکی کردم و خودم رو به آشپزخونه رسوندم .یاد سوپی
افتادم که قرار بود ،عفت خانم برام بپزه ،ولی خدا رو شکر قرصی که صبح خورده بودم ،اثر کرده و حالم بهتر شده بود.
بوی ادویه و غذاهای نیمه پخته ،ضعفم رو بیشتر کرد و با صدای غارو غور معدهام ،به خودم اومدم و به طرف یخچال رفتم.
اینطور که پیداست ،غذاها هنوز حاضر نشده بودن و خبری از غذای گرم و تازه نیست .در یخچال رو باز کردم و برای یافتن
غذا کاوش کردم .با دیدن ژامبون ،چشمهام برق زد و تصمیم گرفتم ساندویج سرد بخورم.
وسایل مورد نیاز رو بیرون آوردم و روی میز گرد و کوچیک وسط آشپزخونه چیدم .خودم هم پشت میز ،روی صندلی جای
گرفتم و مشغول درست کردن ساندویچ ژامبونم کردم .
نون باگت پر شده از خیارشور و گوجه و کاهو و ژامبون رو وارد دهنم کردم و با ولع ،گاز محکمی ازش گرفتم .مشغول خوردن
بودم که حس کردم کسی اسمم رو صدا میزنه .اما صدای ضعیفش ،توی هیاهوی آشپزخونه گم میشد و فقط ناله ضعیفی به
گوشم میرسید .به خیال اینکه تَوهم زدم ،شونهای باال انداختم و لقمههای آخری رو ،با گازهای بزرگ به پایان رسوندم.
ظرفهای نهار رو جمع کردم و به سمت اتاقم رفتم .به جلوی درب اتاقم رسیده بودم که دستی ،جلوی دهنم قرار گرفت و
باسرعت نور ،من رو وارد اتاقم کرد .تا دستش از دور بازوم شل شد برگشتم و مشت محکمی ،حواله صورتش کردم.
 بی همه چیز بی شع... آخ دماغم!با چشمهایی که اندازه توپ پالستیکی گرد شده بود ،به فرشید خیره شدم.
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دستش ،روی دماغ آسیب دیدهای که اثر ضربهی من بود گذاشته بود و ناله میکرد .پیراهن قهوهای رنگش ،با خون دماغش
لک شده بود .دست از آنالیزش برداشتم و با نگرانی پرسیدم:
 وایی! تو این جا چی کار میکنی؟ ببینم دماغت رو؟! خوبی؟ ضربه فنیم کردی دختر؛ میپرسی خوبم؟ ببخشید؛ ولی تقصیر خودت بود .این چه حرکتی بود؟! مثل قاتلهای سریالی جلوی دهنم رو گرفتی؟ نمیگی از ترس سکتهمیکنم؟
 زدی دماغِ نازنینم رو ناکار کردی میگی تقصیر خودمه؟ دست کم دوتا جراحی نیاز داره تا به حالت اولش برگرده.نوچی کردم و نفسم رو با حرص ،بیرون دادم.
 میگی برای چی اومدی یا منتظری ببرمت اتاق جراحی؟ آخ خوب شد گفتی! پول رو بیزحمت آماده کن که من با این فیس کج ،خونه نمیرم.تحمل شوخیهای بی سروته فرشید رو نداشتم و کفرم در اومد .دستم رو مشت کردم و عقب بردم و در همون حالت گفتم:
 میگی یا دوباره بزنم کالً صورتت رو طراحی کنم؟فرشید دستهاش رو به حالت تسلیم باال برد و با خنده گفت:
 دستت مرسی! همون یه بار کافی بود ...ببین وسیلههایی که میخواستی توی اون جعبه روی تخته .راستی...منتظر بودم فرشید حرفش رو ادامه بده که صدای آرسن ،مانع ادامه حرفش شد.
 نورا؟ نورا توی اتاقتی؟دستپاچه ،به فرشید خیره شده بودم .قرنیه چشمهام ،بین دستگیره که هر لحظه امکان چرخش و ورود آرسن به داخل وجود
داشت و فرشیدی که هول کرده بود ،در نوسان بود .ترس رو به خوبی میتونستم از توی چشمهاش بخونم .صدای چرخش
دستگیره ،مثل ناقوس مرگ ،ضربان قلبم رو باال برد.
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با یه تصمیم آنی ،فوری قبل از باز شدن در ،خودم رو به در رسوندم و از الی در با سرعت بیرون رفتم که سینه به سینه آرسن
شدم .آب دهنم رو قورت دادم و لبخند مصنوعی ،به چهره متعجب آرسن پاشیدم.
آرسن با برداشتن قدمی به عقب ،فاصلهای بینمون ایجاد کرد.
 چرا صدات میزنم جوابم رو نمیدی؟هنوز از اتفاقی که قرار بود بیوفته ،استرس داشتم و مطمئن بودم هولزدگی از تمام هیکلم میباره .با کمی مِن -مِن ،شروع به
پیچوندن بحث کردم.
 ام خب چیزه ...میدونی؟ ای وای کلی کار دارم آشپزخونه باید برم!میخواستم با شتاب از اون محل دور بشم که دستم ،توسط آرسن کشیده شد و من نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و کم مونده
بود که بیوفتم ،ولی آرسن محکم بازوم رو نگه داشت و نذاشت پخش زمین بشم .بهش خیره شدم.
گوی آبی چشمهاش ،از گرداب هم قوی تر عمل میکرد و چشم برداشتن از اونها ،کار سختی بود .دستم رو آروم ،روی قفسه
سینهاش گذاشتم و به عقب هولش دادم .اون هم انگار وزنی نداشت و سریع از من دور شد.
آرسن ،کالفه دستی توی موهای مشکی رنگش کشید و با پرستیژ خاص خودش گفت:
 ببین به اتاقم برو لباسهام رو اتو کن؛ میخوام برای شب بپوشم .شیرفهم شد؟هنوز توی شوک چند لحظه پیش بودم و ناخودآگاه سری به معنای مثبت تکون دادم.
با رفتن آرسن ،نفس آسودهای کشیدم و به طرف اتاقش رفتم .وارد اتاقش شدم و با دیدن اتاق ،حیرون موندم .آیا این چیزی
که من میدیدم اتاق بود؟ یا میدون جنگ؟
اتاقی با کاغذ دیواری سفید که گلهای ریز مشکی داشت و تخت خواب دونفره فلزی مشکی رنگی ،روبهروی میز توالت ستش
قرار داشت .سمت چپ هم ،کمد دیواری و کیسه بوکسی که از سقف آویزون بود هم ،وجود داشت؛ اما تنها فرقش با اتاق
آدمیزاد ،ریخته پاشهای اونجا بود .روی تخت ،لپتاپ و کلی کاغذ ریخته بود .از اون ور ،روی در و پایین کمد ،کلی لباس
ریخته بود که از جذابیت اتاق کم میکرد .دست به کمر ،نظارهگر اتاق بودم و تصمیم گرفتم یه دستی بهش بکشم و از این
آشفتگی درش بیارم.
اول به سمت کاغذ و لپتاپ رفتم و جمع و اتو کردن لباس ها رو ،مرحله آخر گذاشتم.
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صفحه لپتاپ خاموش بود .کاغذها رو مرتب ،روی هم چیدم که دستم به موس بیسیم برخورد کرد و صفحه لپتاپ روشن
شد .میخکوب صحنهای توی لپتاپ شدم.
آره خودش بود! فریدون فروغ ،میون چندین بچه که توی بیمارستان بستری بودن و ماسک اکسیژن بر دهان داشتن .موس رو
به حرکت درآوردم و عکس بعدی زدم .عکس بعدی ،مربوط به یک جشنواره میشد که فریدون فروغ و چندین مرد همسن و
سالش ،با گشاده رویی ،در کنار هم صمیمانه ایستاده بودن .عکس رو ،روی بنری که گوشه عکس افتاده بود زوم کردم؛
«هجدهمین جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز_ آموزش و پروش ناحیه یک همدان».
اصالً نمیتونستم باور کنم فریدون فروغ هم ،جز اون افراد خیر باشه! چطور ممکنه کسی که از راه حروم پول درمیاره ،خَیِر و
آدم پاکدامنی هم باشه؟ دو رو بودن هم حدی داره! اینکه یه آدم این همه کارهای شرورانه و پست کنه و صدها آدم رو با
مواد مخدر ،از راه به در کنه ،بعد از یه جهت بره بیمارستان و به کودکان کمک کنه ،واقعاً قابل درک نیست! چطور میتونه
واسه بچهها مدرسه بسازه و بعد با مواد ،اون ها رو از بین ببره؟
عصبی و کالفه شدم و روی تخت نشستم .ذهنم ،مغشوش شده بود و درگیر تصویر بودم.
چشم از تصویر گرفتم .خدا خودش حواسش به همه چی هست و فروغ ،تقاص این کارش رو پس میده .به قول شهاب مظفری:
« ما کوچیک ها ،خدامون بزرگه».
خواستم برگهها رو دوباره مرتب کنم که چشمم به عکس روی یکی از برگهها افتاد.
عکس یک الماس زیبا بود که زیرش ،متنی نوشته شده بود.

«الماس بیتل باخ یک برلیان به رنگ خاکستری -آبی ،از قرن هفده میالدی با سی و شش ممیز شش ،قیراط وزن میباشد.
فیلیب پادشاه اسپانیا،آن را به ماری توز به عنوان جهیزیهاش ،هدیه داد .این الماس از نظر رنگ و شفافیت با الماس مشهور
"هوپ" مقایسه میشود .این الماس با قیمتی حدود پونزده میلیون دالر زیباترین قطعه حراجی کریستی در لندن میباشد».
پس معامله امشبشون الماس بود! کاغذ رو ورق زدم و عکس بعدی رو نگاه کردم .باز هم تصویر یه الماس دیگه بود.
«نام :ارلو بلک
وزن :شصت و هفت و نیم.
قیمت :سی و هفت میلیون دالر.
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این الماس ،در قرن نوزدهم توسط یک پسرجوان ،از چشم یک بت به عنوان خدای هندو (برهما) درآورده است که پس از آن،
تمام راهبان ،وی را نفرین کردند .الماس سیاه اولیه این سنگ نود و پنج قیراط بوده است .این الماس ،در نهایت در سال
دوهزار و چهار توسط یک دالل خریداری شد و تا به حال موزههای تاریخ طبیعی آمریکا و بریتانیا نمایش داده شده است».
سؤال این جاست این الماسها ،قراره با چی و با کی معامله بشن؟
باید حتماً حتماً ازشون عکس بگیرم .پاورچین -پاورچین ،از اتاق بیرون اومدم و به طرف اتاق خودم رفتم .وارد اتاق شد .ظاهراً
فرشید ،بدون دردسری رفته بود .به طرف جعبه روی تخت رفتم .درش رو باز کردم .جعبه جواهراتی اونجا قرار داشت .زیور
آالتی که شامل گردنبند و یه جفت گوشواره میشد ،با جنس نقره و قشنگی وجود داشت .زنجیری ظریف و نگین سبز رنگی
که پالکش بود ،با گوشوارهها ست بود .بی شک شنوند و دوربین مخفی ،در نگین جواهرات کار شده .زیور آالت رو تندی
پوشیدم و از اتاق بیرون زدم .وارد اتاق آرسن شدم .روبهروی کاغذها نشستم و گردنبند رو بیرون آوردم .دکمهی کوچیکی،
پشت اون قرار داشت .در مأموریتهای قبل ،از این تجهیزات استفاده کرده بودم و میدونستم چجوری ازشون استفاده کنم .با
فشردن دکمه ،دوربین فعال شد و از تصاویر عکس گرفتم .کارم که تموم شد ،کاغذها رو همونجا رها کردم و به سمت
لباسها رفتم .نباید میفهمید من کاغذ هارو دیدم .میز اتو رو ،از کمد بیرون آوردم و همه لباسها رو اتو و تخت کردم .فکر
میکنم ،دو ساعتی وقتم رو گرفت .حسابی خسته و کوفته شدم .میز و اتو رو جمع کردم و به بیرون از اتاق رفتم .وارد اتاقم
شدم و با خستگی ،روی تخت ولو شدم.
از لحاظ خستگی ،نیاز به همراهی اصحاب کهف داشتم؛ یعنی چشمهام رو ببندم و بخوابم و بعد از سه قرن ،بیدار بشم! با
یادآوری مهمونی امشب ،فانتزیهام رو فراموش کردم و از روی تخت بلند شدم .لباسی که آرسن برام در نظر گرفته بود رو ،از
روی تخت برداشتم و رصد کردم .بلوز و دامن سادهای ،به رنگ سفید و خاکستری بود؛ اما یه مشکلی که وجود داشت،
آستینهای کوتاه بلوز بود که معذبم میکرد .اگه اشتباه نکنم ،باید سارافونی با خودم آورده باشم .به طرف ساکم خم شدم و از
روی زمین برداشتمش و زیپش رو باز کردم .با دیدن سارافون مشکی رنگی که ته ساکم خودنمایی میکرد ،چشمهام برق زد و
با خوش حالی درش آوردم .لباسها رو ،در عرض نیم ساعت عوض کردم .ساعت نه بود و صدای جمعیت زیادی که طبقه
پایین حضور داشتن ،به خوبی شنیده میشد .موسیقی ،با ریتم آرومی هم پخش شده بود و نشون میداد مهمونی شروع شده.
موهای بلندم رو که خیلی وقت بود شونه نزدم ،با همون گره و پیچ خوردگی های زیاد ،باالی سرم با کلیپس جمع کردم.
(وقت نداره یا چی؟ ):/شال مشکی رنگی هم ،روی سرم گذاشتم و شنوندها رو هم فعال کردم .دوربین هم که قبالً فعال کرده
بودم و مطمئن بودم از زیر لباس هم به خوبی فیلم میگیره .توی آیینه ،به سرتا پام نگاهی انداختم .صورت گندمیم خیلی
بیروح به نظر میرسید و هوس کردم با زدن رژ لبی ،به صورتم جونِ تازه بدم .رژ مات زرشکی رنگی در آوردم و به آرومی
روی لبهام کشیدم .لبخند دندون نمایی از رضایت ،به خودم توی آیینه زدم واز اتاق خارج شدم که آرسن هم ،هم زمان از
اتاق خارج شد .با کنجکاوی از کفش تا تار موهاش ،قرنیه چشمهام رو چرخوندم و آنالیزش کردم .کفش های خردلی رنگ
اسپرت ،شلوار کتون مشکی و تیشرت سفید سادهای تنش کرده بود .از تیپ ساده و اسپرتش ،خوشم اومد و داشتم حساب
میکردم با این تیپ ،عکسش توی اینستا بیشتر الیک میخوره یا الیکی که چشمم به نقاشی روی دستش افتاد! ناباورانه ،به
خالکوبی دست چپش خیره شدم و داشتم طرحش رو توی ذهنم تفسیر میکردم و تهش مخم هنگ کرد و نفهمیدم چی به
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چیه! از مچ دست تا بازو ،خالکوبی عجیب و غریبی داشت .چرا تا االن متوجهاش نشده بودم؟ یعنی تازه زده؟ نه بابا قدیمیه،
ولی چرا ندیده بودمش؟ سوالها ،توی ذهنم عین مورچه رژه میرفتن که با باز و بستن کردن چشمهام ،سعی کردم ذهنم رو
از این موضوع بیخود آزاد کنم؛ واال مشغله فکری کم دارم ،حاال دارم به این چیزهای مسخره هم فکر میکنم .سرم رو باال
گرفتم و نگاه آرسن رو به خودم ،غافلگیر کردم.
 چیه؟ تاحاال خالکوبی ندیدی؟باز جوش آوردم و بهش توپیدم:
 چرا دیدم! آدمهای احمقی مثل تو رو هم که بدنشون رو با ورقههای دفتر نقاشی ،اشتباه گرفتن و روش خط -خطی کردنهم ،زیاد دیدم!
آرسن پوزخندی زد و به سرتا پام ،نگاه کرد.
 حواست رو جمع کن دهن گشادت رو زیاد باز نکنی ...میدونی که ماهی تا دهنش رو باز نکنه ،اسیر قالبِ ماهیگیرینمیشه!
صاف توی چشمهای آبی رنگش که حاال روشن تر از همیشه بود ،نگاه کردم و گفتم:
 سرودههای زیبات رو واسه منی که دیوان اشعار دارم ،تالوت نکن .چوب کبریت هم کوچیکه ،ولی پاش برسه ،یه جنگل روبه آتیش میکشه!
انتظار داشتم آرسن بعد از تموم شدن حرفم ،جوابِ قلمبه سلمبهای بده یا مثال بترسه و خیلی مثالًتر بگه ″اوه مای گاد ،یو
وری ایوِل اند اسکِیری.″
ولی سرش رو باال گرفت و با صدای بلند زیر خنده زد و با قهقهاش ،چهار ستون خونه رو لرزوند و کم مونده بود از خنده غش
کنه!
این آسکاریس به چی میخنده؟! مگه قصههای مجید براش تعریف کردم؟!
اسهال مسموم شدهی آغشته به چرکِ کف پا ،رو ریل قطار بخندی ...ایشاهلل زیر هواپیما نوزده چرخ بری با این خندههای
چلغوزیت! ایشاهلل از کشتی سقوط کنی تو دریا بیوفتی کنسروت بیرون بیاد!
چند لحظه بهش خیره شدم تا بلکه نیشش رو که دندونهای سفید ردیف شدهاش رو به نمایش میذاشت ،ببند اما...
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زارت ...قصد نداره نیشش رو که تا کرانه باختری باز کرده ،ببنده یا چی؟!
آرسن ،از خنده کبود شده بود و با تکیه به دیوار ،از پخش شدنش کف زمین مقاومت میکرد.
آخی! موشهای فاضالب بخورنت ایشاهلل!
 چهقدر ...با نمکی تو دختر(نمکزاریه واسه خودش!) ...آخه کوچولو ،این متنها رو از کدوم کانال میخونی که نویسندهاشخودمم ...به قول دخترهای لوس و نُنُرِ امروزی ،خیلی کیوت و ناناسی.
با حیرت ،به آرسن خیره شدم که دوباره شروع به قهقه زدن کرد! عجب ...عجب!
نکنه بچه مردم رو چیز خور کردن ...تا چند دقیقه پیش ،لبهاش به زور برای پوزخند زدن کش میاومد ،حاال برای من
آمبوالنسی میخنده؟!
آرسن ،دست از خندیدن برداشت و به چهره برافروخته من خیره شد و گفت:
 دنبالم بیا کارت دارم.باز دو کالم حرف زدیم ،این بشر پررو شد .انگار عروسکشام که هرجا رفت ،من رو هم دنبالش ببره!
 من جایی با تو نمیام.آرسن جدی شد و اخمی کرد.
 تو ،توی جایگاهی قرار داری که در برابر من ،حق تصمیم گیری و انتخاب نداری .متوجه هستی که؟وسط سرش بزنم ،صدای سگ مریض بده یا چی؟!
هه! من اینقدر تباهم که حتی ضرب و شتم رو که توش استادم هم ،باید در برابرش مقاومت کنم که یهو نزنم پسر مردم رو
راهیِ بیمارستان کنم( ...ندای درون :بیا و یه بارم که شده ،بدون خون ریزی ماموریت رو تموم کن!) خب کتککاری در این
مواقع به دردم نخوره ،پس برای کجا به دردم میخوره؟!
 کَری یا فلج مغزی داری که تکون نمیخوری؟با تهدید ،انگشت اشارهام رو به طرفش گرفتم و با فریاد گفتم:
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 اگه یه بار دیگه به من بگی چیکار کنم چیکار نکنم ،دودمانت...آرسن با فریاد وسط حرفم پرید و غرید:
 تو بیجا میکنی من رو تهدید میکنی ...یه خدمتکار بیارزش بیش نیستی.من هم مثل خودش ،با فریاد جواب دادم:
 تو خوب و با ارزشی ،عین پراید ...قیمت باال ،ولی کیفیت پایین!آرسن ،وحشیانه به سمتم تاخت و با یه قدم ،فاصله بینمون رو پر کرد.
نفهمیدم چی شد که خودم رو ،بین زمین و آسمون ،معلق حس کردم .باورم نمیشد! من رو عین گونی روی کولش گذاشته
بود و میرفت!
 چی ...چیکار میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ احمق بذارم زمین! جیغ -جیغ نکن بچه پررو! یکم سرو ته بمون ،خون به مغزت برسه ،بفهمی کی هستی و کجایی. روانی ،بذارم زمین تا نشونت بدم کی هستم ...جرأت داری بذارم زمین تار و مارت کنم ...شپش بیخاصیت ...قاتل سریالیِمجهول االَحوال ...حالم داره بد میشه ...دل و رودهام اومد توی حلقم ...چرا نمیفهمی چی میگم؟ توی سرت به جای مخ ،بذر
یونجه کشت کردن و از بس شخم زدن ،مغزشخمی شدی...
آرسن ،بدون توجه به جیغ زدنهام من رو به طبقه پایین میبرد .خدایا! این پاک عقلش رو از دست داده! میخواد آبروی من
رو ببره مغزدیلیت .سرو ته بودم و همه چیز رو برعکس میدیدم .دیگه به پلههای آخر رسیده بودیم .وایی! خدا داشتم از
خجالت میمردم! همه با بهت نگاهمون میکردن و دم گوش هم ،پچ -پچ میکردن .دیگه حتی جرأت جیغ زدن هم نداشتم و
به معنای واقعی ،زبونم قفل کرده بود .آرسن بیشعور ،مغزت اندازه هیکل مورچه هم نیست .توی دلم موقعیتم رو تحلیل
میکردم و آرسن رو با فحش ،سیراب!
از بین جمعیت عبور میکردیم و مردم ،انگشت به دهان خیره به ما بودن .سرم سنگینی میکرد و دلم میخواست خرخره
آرسن رو بجواَم!
دلم میخواست همونجا با چمن زن ،موهای سرش رو بزنم و با موهاش ،سمی ترین عصاره جهان رو بسازم.
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باالخره از خونه بیرون زدیم و من مثل دیگِ زودپز ،جوش آوردم و جیغ کنان گفتم:
 فرق تو با اسکل اینکه تو از اسکل ...اسکلتری و بهجای مغز توی سرت ...خاک ارّه ریختن ...هیچ میدونی آبروم رو بردی؟!اصالً تو آدمی که این چیزها حالیت بشه؟ اگه بفهمم ذرهای مشکل عقلی داری ،هر کاری واسه درمانت میکنم ...تو ...تو
خجالت نمیکشی؟
باد سرد ،موهام رو به بازی گرفته بود و تنم رو میلرزوند و آرسن با حرف نزدنش ،بیشتر روی مخم رژه میرفت.
بعد از گذشت چند ثانیه ،وارد جایی شدیم و آرسن من رو ،روی زمین گذاشت.
گیج و منگ بودم و کمی طول کشید تا به خودم بیام .موهام از حصار کلیپس باز شده بود و حسابی پف کرده بود .شالم هم
بین راه ،از سرم افتاده بود .صبر کن ببینم! اینجا کجاست؟ یه جای سرد و تاریک بودیم .تمام بدن و فَکم لرزید.
توی تاریکی ،چشمهای یخی و درنده آرسن و لبخند موزی و محوش رو ،تشخیص دادم.
میخواستم چیزی بگم که حس کردم چیزی آروم روی شونهام خزید و پوستم رو نوازش کرد .وحشت کردم و بیم زده ،جیغ
بلندی کشیدم.
با یه جهش ،تیشرت آرسن رو چنگ زدم و با ترس گفتم:
 جن ...اینجا جن داره! تو رو خدا من رو ببر ،لطفاً.دیگه داشت گریهام میگرفت و التماس آرسن میکردم .از بچگی ،فوبیای تاریکی داشتم و از تاریکی میترسیدم .ریزش
قطرههای اشک رو حس کردم .مدام چشمهام رو به اطراف میچرخوندم ،تا شخص خیالی که بهم دست زده بود ،نزدیکم نشه.
همون طور که از ترس ،مثل نوار چسب به آرسن چسبیده بودم ،با چشمهای اشکی به آرسن زل زدم.
 لطفاً از اینجا ببرم بیرون .اینجا جن داره .بهم دست کشید .چرا من رو اینجا آوردی؟هق -هقم بلند شد و چشم از لبخند مرموزی که گوشه لب آرسن بود ،بر نمیداشتم .به چی میخندید؟ قبول دارم وضعیتم
خنده داره ،ولی االن موقع خندیدن بود؟ من داشتم ،مثل بید میلرزیدم و از ترس سکته میکردم بعد این میخنده؟ یادم
نبود من به چشمش چیزی جز خدمتکار نبودم و براش اهمیتی نداشتم.
دیگه داشتم نفس کم میآوردم و به سیم آخر زدم .با فریاد و التماس ،به سینهاش کوبیدم؛ ازش میخواستم از اونجا ببرتم
بیرون!
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به زور نفس میکشیدم و احساس خفگی وحشتناکی داشتم .آرسن ،کمی تکون خورد و دستش رو از کنار کتفم رد داد.
محکمتر تیشرتش رو توی دستم فشردم و چشمهام رو بستم و هق زدم.
 چشمهات رو باز کن دختر ،چیزی اینجا نیست ...من فقط خواستم کمی اذیتت کنم ،برای همین قلقلکت دادم.فینی کردم و آب دماغم رو باال بکشم .الی پلکهام رو ،آروم باز کردم و نورِ المپ رو حس کردم .دیگه خبری از تاریکی نبود و
با نور کم سوء المپ ،همه جا روشن شده بود .بغضم رو قورت دادم .دیگه گریه نمیکردم ،ولی هنوز نفسم سر جاش نیومده
بود .اطراف رو آنالیز کردم؛ تو انباری بودیم.
صورتم ،توسط آرسن به طرف باال کشیده شد .توی چشمهاش زل زدم .چشمهایی که موج نگرانی درش فریاد میزد .باور کنم
نگرانم شده؟ یا میخواد بالی بدتری سرم بیاره؟
 میتونی نفس بکشی؟ من ...من واقعاً ازت معذرت میخوام .ببین...عصبی وسط حرفش پریدم.
 چی رو ببینم؟ اینکه مثل روانیها من رو سرو ته کردی و آوردی اینجای تاریک و ترسناک و مثل حیوون ،زل زدی بهالتماسهای من و نیشخند میزنی؟ تو از آدم آهنی هم بی احساس تری!
ولوم صدای آروم آرسن ،تغییر کرد و با صدای بلندی ،مثل خودم گفت:
 هی حواست رو جمع کن داری چی میگی! هر بالیی سرت اومد ،اصالً واسهام مهم نیست .تو خدمتکاری بیش نیستی! دلیلیبرای برخورد درست باهات رو نمیبینم؛ در ضمن ته انبار شیشههای نوشیدنی گذاشتم ،میاریشون و بین مهمونها ،پخش
میکنی.
پوزخند زشتی زد و ادامه داد:
 سر و وضعت هم درست کن .دلم نمیخواد یکی عین انسانهای اولیه ،از مهمونهام پذیرایی کنه.بعد هم از انبار خارج شد و من رو با بغضی که داشت خفهام میکرد ،تنها گذاشت .بی اختیار ،پاهام شل شد و روی زمین
خیمه زدم .صدای هق -هقم ،سکوت انبار رو میشکست و اشکهام ،مثل امواج دریا خودشون رو به ساحل چشمهام
میرسوندن .غرورم برای بار دوم شکسته شد .برای بار دوم ،به خاطر خدمتکار بودنم سرکوفت خوردم .خدایا این گناه منه؟ چرا
اینقدر اذیتم میکنه؟
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از جام بلند شدم و اشکهام رو پاک کردم .به درک ،هرجور دوست داره فکر کنه! من که خودم میدونم خدمتکار نیستم و
فقط به خاطر ماموریته که همه این عذابها رو به جون میخرم ،تا وجود لجن شما رو از کثافتکاری پاک کنم.
لباسهام رو از خاک تکوندم .مطمئن بودم ،شکل و شمایلم از آدمیزاد کیلومترها فاصله گرفته.
به طرف در خروجی رفتم .توی طول مسیر ،کلیپس و شالم رو پیدا کردم و مثل قبل ،موهام رو جمع کردم .وارد خونه شدم.
فضا خیلی شلوغ شده بود و جای سوزن انداختن نبود .موسیقی کرکنندهای هم پخش میشد و روی اعصابم ،سوهان
میکشید .آروم ،خودم رو به سرویس بهداشتی رسوندم و واردش شدم .روبهروی آیینه بزرگش ایستادم و به صورت بیروحم
زل زدم .از ببر وحشی یه چی اون ورتر بودم .همه این سختیها تموم میشه و این ماموریت رو ،به خوبی به پایان میرسوندم.
آقا آرسن ،روزی که با خاک یکسانت میکنم ،به زودی میرسه و اون وقته که قیافت دیدن داره.
دو مشت آب ،به صورتم پاشیدم و دوباره به آیینه زل زدم .به زور ،لبخند دندون نمایی زدم و خواستم از سرویس خارج بشم
که دو تا دختر وارد شدن .لباسهای تنگ کوتاهی داشتن؛ موهای رنگ کرده و لنزشون ،بیشتر به چشم میخورد.
یکیشون با صدای تو دماغی ،به من زل زد؛ دوستش رو مخاطب قرار داد:
 عَطی جون ،این همون دختره نیست آویزون آرسن بود؟کالفه و عصبی سمتش برگشتم و گفتم:
 اوالً به تو هیچ ربطی نداره چی بین من و آرسن میگذره ،ثانیاً آویزون خودتی ،پنکه ادات رو در میاره سیرابی کپک زده!و فوری از سرویس خارج شدم و منتظر نموندم ،عکس العملشون رو ببینم و به طبقه باال رفتم.
با کالفگی ،داشتم از پلهها باال میرفتم که یادم اومد باید بین مهمونها نوشیدنی پخش کنم.
یه مصیبت دیگه ...این یکی رو خدا بخیر بگذرونه!
راه رفته رو برگشتم و خودم رو ،به انبار کذایی رسوندم .انبار ،پشت ویال قرار داشت و کلی وسایل درب و داغون داخلش وجود
داشت که گرد و خاک و تار عنکبوت ،روشون نشسته بود .به طرف جعبهها رفتم .صندوقهای پرشده از شیشههای نوشیدنی،
ته انبار بودن .حاال من چهجوری اینها رو به ویال ببرم؟ همشون با هم که زورم نمیرسه! اصالً دوست نداشتم دوباره برگردم و
از آرسن کمک بخوام .چشم چرخوندم و با دیدن گاری چهار چرخ حمل بار ،فکری توی سرم جرقه زد .به طرف گاری قرمز
رنگ و کهنه رفتم .خروارها وسیله ،روی گاری گذاشته شده بود .دستهام رو ،روی دسته گاری گذاشتم و با قدرت بیرون
کشیدم که کارتونهای نیمه پر ،روی سرم ریخت و روی زمین پرت شدم و آخ بلندی گفتم .گرد و خاکهایی که توی هوا
پیچیده بود ،وارد ریههام شد و شروع کردم به سرفه کردن .لباسهام کامل خاک گرفته بود .پوف! از جام بلند شدم و به طرف
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گاری رفتم و صندوقها رو هول دادم .گاری رو جابهجا کردم که متوجه دریچهای کفِ انبار شدم .دریچه مربع و کوچیک فلزی
بود .با کنجکاوی ،به طرف دریچه رفتم و درش رو باز کردم .فضای پایین روشن بود و اینطور که بهنظر میاد ،کسی داخلش
نبود .با به یاد آوردن جا گذاشتن کُلتم توی اتاق ،محکم وسط پیشونیم کوبیدم  .بدون اسلحه نمیتونستم وارد زیرزمین بشم.
محیط رو با چشم گشتم و تکه چوبی پیدا کردم .تکه چوب رو برداشتم و آروم از پله ها پایین رفتم.
باسرعت ،خودم رو به طبقه پایین رسوندم .سریع خودم رو جمع و جور کردم و شیش دونگ حواسم رو ،جمع اطرافم کردم.
هوفی کردم و خیالم از اینکه کسی نیست ،راحت شد .صدای جمع شدن پله ها ،من رو به خودم آوردم .پلههای فلزی ،به طور
خودکار جمع و به سقف چسبید .دریچه هم بسته شد .ارتفاع اتاق کمی بیشتر از قدم بود و به راحتی میتونستم ،پلهها رو
پایین بکشم و بیرون برم .خب ،بریم سر اصل ماجرا! دیوارههای اتاق ،پوشیده از کاغذ و تابلو بود و روی تابلو ،پر از کاغذهای
نوشته شده و عکس بود .عجیب و مرموز بودن ،از سراسر اتاق حس میشد .میز گردی وسط اتاق قرار داشت و روی میز هم،
باز پر از کاغذ بود .صندلیای هم در اونجا قرار داشت که نشون میداد ،شخص ایکس وقت زیادی رو اینجا میگذرونه .به
طرف میز رفتم .کاغذها یه جور اسناد و مدارک به نظر میرسید .کمی توشون گشتم؛ همه اسناد ،مربوط به خرید و فروشهای
بزرگ و میلیاردی میشد .جا سیگاریِ پر شده از ته سیگاری رو ،چک کردم؛ سیگارهای تلنبار شده ،هنوز کمی گرم بودن و
حتی چند تا از اونها ،اثر رژ لب روی اون ها به جا مونده بود .پس پای یک یا چند خانم هم وسط بود .به طرف تابلو رفتم؛
لیستی از افرادی که قرار بود امشب معامله کنن ،بر روی تابلو قرار داشت .محمد رحمانی ،سپهر مرودی ،اصغر فرجام و...
گردنبندم رو ،از لباسم بیرون آوردم تا به صورت واضح از لیست فیلم برداری کنه .کاغذها رو میخوندم و فیلم میگرفتم .انگار
تاریخ معامله و طرف مقابلِ معامله ،این جا ثبت شده بود؛ چون تاریخ هم کنارشون ذکر شده و کارِ ما رو آسون میکرد .یعنی
تمام این ها کارِ آرسنه؟ یا فریدون فروغ؟ یا هر دو؟
هنوز نیمی از معماهای این ماموریت رو کشف نکرده بودم و منی که تشنه فضولی بودم ،در حد مرگ از کشف این معماها
هیجان زده شدم .روی صندلی نشستم و کاغذهای دیگه رو خوندم و از همه اونها فیلم گرفتم .کشویی زیر میز وجود داشت.
با احتیاط ،کشو رو بیرون کشیدم .یه دفتر با روکش چوب و خوشنویس زیبایی ،اونجا قرار داشت .به آرومی درش آوردم و به
طور شانسی یه قسمتش رو باز کردم.
«عشق و عالقهی زیادِ آن به دخترش ،با این که سالها گذشته بود ،باعث شده بود دست به هر کاری بزند تا روحش را آرام
کند»...
دسته زیادی از ورقهها رو جلو زدم.
« همه چی آرام و بر وفق مراد پیش میرفت .خبری از بیتابی های گاه و ناگاه عمو نبود؛ او با بیماران کودک و کمک به آنها
خود را سرگرم میکرد»...
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کنجکاوی داشت دیوونهام میکرد بقیهاش رو بخونم؛ ولی به اندازه کافی وقت نداشتم .دفتر رو بستم و سرجاش گذاشتم .به
طرف دریچه رفتم و پلهها رو پایین کشیدم .کمی باال رفتم و سعی کردم دریچه رو باز کنم؛ اما هر چی زور میزدم باز نمیشد.
اَه! باز شو دیگه لعنتی! هر چی میکوبیدم و جون میدادم ،دریچه باز نمیشد که نمیشد! دستگیره رو هم هر چی پایین
میکشیدم ،باز نمیشد .یعنی اینجا گیر کردم؟ نه! نباید این طور بشه! محکم تر ،دستگیره رو پایین کشیدم ،ولی باز نشد.
دیگه خسته شدم و دست از تقال کردن برداشتم.
اما تا کی منتظر بشینم در وا شه؟ اگه دیر کنم صدرصد میتونستن اینجا پیدام کنن و دستم رو میشد .کالفه از جام بلند
شدم و دوباره شروع به ور رفتن با در کردم .با حال زاری ،روی پله نشستم و قطرههای درشت اشک ،از چشمهام سرریز شد.
خدایا! چرا باید من االن اینجا باشم؟ اگه ماموریت لو بره چی؟ خب معلومه؛ به ماموریت گند زده میشه و باعث و بانیش هم
من میشم .با فکر به این چیزها ،گریهام اوج گرفت .چرا این قدر من احساساتی شدم؟ اون از یه ساعت پیش؛ این هم از االن!
اشکم دمِ مشکم نیست ،ولی این زجرها رو قبالً نچشیده بودم .صدای قارو قور شکمم ،حالم رو بدتر کرد .کم بدبختی داشتم،
گشنگی هم قوز باال قوز! شد! با فکری که توی سرم روشن شد ،سرخوش از جام بلند شدم و به طرف دفتری که توی کشو بود
رفتم؛ درش آوردم و پشت میز نشستم و از اول ،شروع به دفتری که حاال فهمیده بودم دفتر خاطراته ،کردم.
نمیدونم چقدر از زمان گذشته بود که با سنگینی سرم و کج شدن گردنم ،مغزم بهم هشدار داد که به خواب نیاز دارم.
خمیازهای کشیدم و سرم رو ،روی دفتر گذاشتم و به سه نکشید ،به خواب رفتم.
غلتی توی جام زدم و پتو مخملی رو که از روم کنار رفته بود ،دورم پیچیدم .خب بریم سانس بعدی خواب! چشمهام رو محکم
روی هم فشردم تا بتونم دوباره بخوابم که مغزم ،با به یاد آوردن اتفاقات دیشب ،زنگ خطر رو زد .فوری روی تخت نشستم.
توی اتاق آرسن بودم و این ،من رو به وحشت انداخت .واخ! خدایا ،چرا این طور شد آخه؟ یعنی تموم؟ همه چیز رو فهمیده؟
یعنی ماموریت پر؟
اَه! خودت رو جمع کن! خرس گنده رو نگاه! صدتا ماموریت رفتی ،اون وقت واسه این مثل بید میلرزی؟
چی میگی؟ بقیه ماموریتها به این خطرناکی نبودن! من تا حاال ،توی همچین موقعیت وحشتناکی قرار نگرفته بودم!
خوبه -خوبه! تو که ترسو نبودی .چندتا دروغ و دغل سرهم کن تموم شه بره دیگه!
آره! آره! یه جوری جمعش میکنم.
لباسهای پاره پوره و خاکی دیشب ،هنوز توی تنم بود .چطوره تا نیومده جیم فنگ شم برم؟ نه خل ،مگه خودش اینجا
نیاوردت؟ خب میفهمه فرار کردی!
چی؟ اون من رو اینجا آورده؟ یعنی بغلم کرده؟ نه! نه!
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فکرش هم ،استخونهام رو به لرزه در آورد! ویی! حتماً فهمیده دفترش رو هم خوندم!
صدای در ،من رو از جا پروند و قفل کرده ،به آرسن خیره شدم.
آرسن آروم داخل شد و به طرفم اومد.
دست به سینه ،عین عزرائیلی که میخواد اون دنیا ،باالی سرم ایستاده و فقط یه تبر توی دستش کم بود .اقیانوس
چشمهاش ،طوفانی نبود و به نظر آروم میاومد .هه! دلت رو خوش نکن نورا خانم؛ این آرامش قبل از طوفانه!
توی تفکراتم غوطه ور بودم که آرسن ،به طرفم خیز برداشت .جیغ کوتاهی کشیدم و سریع ،پا به فرار گذاشتم .آرسن هم
پشت سرم ،شروع به دویدن کرد .دقیقاً نمیدونم چرا ازش فرار میکردم ،ولی میدونستم اگه دستش بهم برسه ،باید حضرت
عزرائیل رو مالقات کنم!
اون بدو ،من بدو! تمام خونه رو داشتیم درو میکردیم.
 چی میخوای از جونم؟ وایسا کاریت ندارم! آره ارواح خاکِ گلدون بی بیت! د وایسا بهت میگم! کاریت ندارم بابا ،فقط میخوام با هم حرف بزنیم.به طرف در خروجی رفتم و دستگیره رو ،با تمام وجود پایین کشیدم .چندین بار دستگیره رو باال و پایین کردم ،ولی در باز
نشد .عوضی در رو قفل کرده بود! برگشتم از سمت دیگهای فرار کنم که محکم ،به آرسن خوردم! قشنگ فیس تو فیس شدیم.
سرمون به هم برخورد کرد و داد جفتمون ،سقف خونه رو لرزوند .لعنتی! لبم پاره شده بود و خون ریزی داشت .آرسن هم که
دماغش ،با پیشونیم گالویز شده بود ،فوارهای از خون به راه افتاده بود .قدمی به عقب برداشتم که از پشت ،روی سرامیکها،
لیز خوردم و با تحتحان فرود اومدم .آخ -آخ! کمر مبارکم درد گرفته بود ،از طرف دیگه هم ،لب و دهن و فَکم درد میکرد.
وضعیت بدی داشتم که قهقه آرسن بدترم کرد.
بهش خیره شدم و برای اینکه حرصش بدم ،گفتم:
 من میخوام بدونم کدوم االغی بهت گفته قشنگ میخندی؟خنده آرسن بیشتر اوج گرفت و گفت:
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 میمون کوچولوی زبون دراز ...سعی نکن با این حرفها من رو بچزونی ...توئه خدمتکار در ردهای نیستی که راجعبه من نظربدی!
حرصم گرفت با اخم زل زده بودم بهش .احساس میکردم میدونه چهقدر روی کلمه خدمتکار حساس شدم که هی تکرارش
میکنه!
 عقدهای! تنها صفتی که میتونه تو رو توصیف کنه همینه.لبخند پهنی ،روی لبهای آرسن شکل گرفت و موذیانه گفت:
 اوم ...یه کوچولو بیشتر فکر کن شاید کلمات قشنگتری هم برای توصیف من پیدا کردی!از این همه پرویی جوش آوردم و آمپر چسبوندم .با یه تصمیم آنی بلند شدم و پای چپم رو باال آوردم و با یه چرخش ،توی
صورتش فرود آوردم.
حرکتِ یهویی من غافلگیرش کرد و ضربه محکمی بهش وارد شده بود .آخیش دلم خنک شد ...صورتش کامالً به عقب برگشت
و احتمال میدادم ،گردنش رگ به رگ شد .حقت بود! بیشعور قوزمیت!
آرسن که دستش رو ،روی صورتش گذاشته بود ،به سمتم برگشت.
وایی خدا دلم ریش شد! اَه! با خودت چند چندی؟ از اون ور میزنی داغونش میکنی از این ور میگی دلت ریش شد؟ خب
وضعیت وحشتناکی داشت و حتی توصیفش هم ترسناک! صورتش ،پر از خون شده بود و از هم دهنش و هم دماغش خون
میاومد و تمام پیراهنش ،از خون لک شده بود.
 دخترهی وحشی ...اگه راست میگی وایسا!اوه -اوه! آرسن ،خشم اژدهای ورژن دوم!
تا به خودش بیاد ،پا به فرار گذاشتم که هنوز دو قدم برنداشته بودم ،از پشت کشیده شدم .آرسن محکم ،از پشت کمرم رو
گرفته بود و با خودش میبرد.
 دیوونه زنجیرهای ،چی کار داری میکنی؟ -میخوام آدمت کنم.
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 یکی نیست خودت رو آدم کنه! فعالً اولویت با شماست.آرسن درِ اتاقم رو باز کرد و محکم توی پرتم کرد .آخ -آخ! تمام هیکلم درد گرفت!
از روی زمین بلند شدم و به طرف در رفتم که آرسن ،در رو کوبید و از پشت قفلش کرد.
یعنی االن زندونیم کرد؟ مسخره است! من خودم یه عمره کارم زندونی کردن آدمهاست ،بعد این من رو زندونی کرده؟
محکم به در کوبیدم و با تُن صدای بلند ،فریاد زدم:
 میای در رو باز میکنی یا خودم بازش کنم؟ آرسن شوخی نمیکنم ،در رو میشکنم! باز کن؛ من از دیروز چیزی نخوردم.ناامید و کالفه ،پشت در نشستم .تازه یادم اومده بود از دیروز چیزی نخوردم ،ولی جنجالهای اخیر ،اشتهام رو کور کرده بود و
گرسنه نبودم .از جام بلند شدم و مقابل آیینه کمد دیواری ،ایستادم .وحشت زده ،چند قدم به آیینه نزدیک شدم .اگه من
آدمم ،پس آدم کیه؟ شلخته؛ تمام لباسهام چروک و کثیف و بعضی جاهاش هم ،پاره شده بود .صورتم رو که دیگه نگم! انگار
صورت زامبی رو ،روی صورتم گریم کرده بودن! گوشهی لبم خون مرده ،صورتم گَرد و خاکی ،موهام ژولیده پولیده و رژم ،دور
لبم پخش؛ خالصه اگه بگم عین زامبی شدم ،به زامبی بیچاره توهین کردم! باید حتماً حموم برم ،وگرنه تا چند ساعت دیگه
معلوم نیست به چه هیوالیی تبدیل بشم .با وجود این که حوله با خودم نیاورده بودم ،تصمیم گرفتم لباسهام رو ،به عنوان
حوله به حموم ببرم .شلواری گشاد و سرمهای رنگ ،با تونیکی آزاد راه -راه سفید و مشکی برداشتم و به حموم رفتم.
بعد از حدود یک ساعت ،از حموم بیرون اومدم .سبک بودن رو به خوبی حس میکردم ،ولی لباسهای خیسی که به تنم
چسبیده بود ،اذیتم میکرد ،اما چارهای نداشتم.
نه سشواری با خودم آورده بودم و نه لوسیون بدن و نه کرمی ،چیزی! کالفه ،هیکل خیسم رو ،روی تخت انداختم و بعد از
چند دقیقه فکر کردن ،به خواب رفتم.
با تکونهای وحشتناکی که حس میکردم ،پلکهای سنگینم رو از هم جدا کردم.
آروم جوری که خودم هم به زور صدام رو شنیدم ،گفتم:
 چی شده؟آرسن ،وحشت زده بهم خیره شده بود.
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 دختر داری توی تب میسوزی! چرا مثل موش آب کشیده ،بدون اینکه خودت رو خشک کنی گرفتی خوابیدی؟نای تکون دادن لبهام رو برای جواب دادنش نداشتم .گلوم به شدت میسوخت و تمام سرم و شقیقههام ،درد میکرد.
چشمهام رو ،روی هم گذاشتم .سردم بود و زیر پتو خزیدم؛ اما پتو توسط آرسن از روم کشیده شد.
 دیوونهای مگه؟ داری میسوزی بعد پتو میگیری روت؟! چهقدر حرص دراری...حالم خوب نبود و آرسن ،داشت باهام کل کل میکرد.
به یک باره ،تمام تنم لرزید و شروع به لرزیدن کردن .آرسن ،عین مرغ پرکنده دورم بال بال میزد ،اما من داشتم تَوهم
میزدم و اشکال عجیبی رو در اطرافم میدیدم و به طور نامفهوم ،چیزی زمزمه میکردم .کم کم داشتم از حال میرفتم و بعد
از چند لحظه ،نفهمیدم چطور از هوش رفتم.
***
(دو روز بعد)
با سرو صداهایی که میشنیدم ،با کنجکاوی چشمهام رو باز کردم .پرتو نور خورشید ،باعث شد دوباره چشمهام رو ببندم.
چندین بار پلک زدم تا تونستم به نور عادت کنم .توی اتاق سفیدی قرار داشتم و روی تخت سفتی ،خوابیده بودم .من اینجا
چیکار میکنم؟ این ...این جا ...بیمارستانه؟!
اما آخه چرا اینجام؟
 به به! میبینم چشمهای قشنگت رو باز کردی.به خانمی با روپوش سفید که حدس میزدم دکتر باشه ،زل زدم .کنارِ اون ،آرسن و حدیث ایستاده بودن .با تعجب ،سؤالی
که ذهنم رو مشغول کرده بود ،پرسیدم:
 من برای چی اینجام؟حدیث:
 -هیچی؛ داشتی میمُردی! خیلی لطف کردیم از مرگ نجاتت دادیم.
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و بعد رو به طرف آرسن کرد و با آرنج به پهلوش کوبید و آروم جوری که من بشنوم ادامه داد:
 میگم کار خوبی کردیم این میکروب رو نجات دادیم؟اخمهام رو در هم کشیدم و گفتم:
 حدیث از تو بعیده!آرسن خنده آرومی کرد و گفت:
 حقیقت به تلخیه کاکائو نود درصده!بله دیگه! دو عدد بیشعور که باهم بیوفتن ،ترکیب سمی و غیرقابل تحملی رو میسازن.
خانم دکتر ،با لبخندی که از اول گفت و گوی ما ،بر لب داشت ،به طرفم اومد و معاینهام کرد .وقتی از سالمتیم مطمئن شد،
گفت:
 خب خانمی ،برگه ترخیصت رو دست شوهرت میدم که به خونه بری.با چشمهایی که کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه ،به خانم دکتر زل زدم .شوهرم؟ االن منظورش آرسن بود؟
در باز شد و پسری جوون ،وارد اتاق شد .میخ پسره شدم .اینقدر چهرهاش برام آشنا بود که حس میکردم؛ صدها دفعه
دیدمش!
چشمهای قهوهای تیرهی درشت ،لب و بینی متناسب و پوست گندمی و موهای خرمایی! عجیب واسهام آشنا میزد!
پسر سالم کرد و دمِ گوش آرسن ،پچ -پچی کرد.
آرسن رو به من گفت:
 خب خانمم ،دیگه بهتره زحمت رو کم کنیم! من میرم برگه ترخیصت رو بگیرم.جلوی دکتر ،سرخ و سفید شدم و میخواستم حرفی بزنم که هم زمان ،آرسن و دکتر و پسری که نفهمیدم کیه ،از اتاق خارج
شدن.
حدیث به سمتم اومد و روی تختم نشست و گفت:
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 دو روزه روی تخت بیمارستان کپیدی ،پاشو ببینم!چی گفت؟ درست شنیدم؟
 دو روز؟! مگه چه بالیی سرم اومده بود؟ وایی نورا! من و سورن اومدیم خونهی آرسن و دیدیم مثل گچ دیوار ،سفید شده .بیچاره اینقدر هول کرده بود که میگفتتو مردی! این قدر تبت باال بوده که دو روز بیهوش بودی .خدا بهت رحم کرد ،وگرنه االن باید سرخاکت فاتحه میخوندم.
 اِ زبونت رو گاز بگیر! چی میگفتی یواشکی به آرسن؟ که من میکروبم؟ توی این دو روز ،آرسن همه خرابکاریهات رو ،به عالوه به هم ریختن دکوراسیون صورتش ،مو به مو بهم تعریف کرد ...دیگهنبینم دست رو داداشِ من بلند کنیها!
از لفظ داداش کمی جا خوردم ولی تعجبم رو نشون ندادم ...آرسن خبرچین هم که همه چیز رو گذاشته کف دست حدیث! به
بی بی سی ،گفته زکی.
 نوری پاشو لباست رو بپوش و بریم! نوری و زهر مار! میمیری بگی نورا؟ آره میمیرم نوری جون!حدیث ،از توی کولهاش ،مانتو و شلواری که متعلق به خودش بود رو در آورد و پردهی سفید رنگ رو که هر تخت رو جدا
میکرد ،کشید تا بتونم راحت لباسم رو عوض کنم.
بعد از پوشیدن مانتو ساده مشکی و شلوار لی نود سانتی و شال سفید رنگ ،از اتاق خارج شدیم .آرسن و سورن ،توی ماشین
جلوی درب بیمارستان منتظر ما بودن .من و حدیث ،عقب ماشین نشستیم .بدون کوچیک ترین حرفی ،به عمارت فریدون
فروغ رفتیم .خدا رو شکر به اینجا برگشتیم! دیگه تحمل خونهی کذایی آرسن رو نداشتم.
وارد عمارت شدیم .آرسن و سورن ،به سمت دیگهای از عمارت رفتن و من و حدیث ،مسیر اتاق مشترکمون رو در پیش
گرفتیم.
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با حدیث ،وارد اتاقمون شدیم .تغییراتی در اتاق حس کردم و تمرکز لیزری رو ،روی آنالیز اتاق گذاشتم و به اطراف نگاه کردم.
جای خالیِ بومهای نقاشی حدیث ،به شدت حس میشد و دیگه خبری از بومهای نقاشی حدیث نبود و اتاق ،خلوت شده بود.
همون طور که دکمههای مانتو رو باز میکردم ،از حدیث پرسیدم:
 بومهای نقاشیت کو؟ بردمشون نمایشگاه! یکی از دبیرها که خیلی از نقاشیهام خوشش میاومد ،بهم پیشنهاد داد اونها رو در نمایشگاه خودش ودر کنار آثارش بذاره.
 واقعاً؟ دوست دارم برم ببینم. باشه؛ عصر میخوام برم یه سر بزنم؛ تو هم بیا باهم میریم.باشهای گفتم و مشغول عوض کردن لباسهام شدم .یادم اومد که وسیلههام ،خونهی آرسن جا گذاشتم.
 حدیث وسیلههام خونهی آرسن جا مونده. نه! توی کولهی قرمز رنگمه.به طرف کولهی پارچهای رفتم .خدا رو شکر ،همه تجهیزات ،به عالوه گردنبند و گوشوارهام توی کوله بود .گردنبند رو در
آوردم و بررسی کردم ببینم جایی ازش آسیب ندیده باشه.
 گردنبند خوشگلیه!به حدیث نگاه کردم و لبخندی مصنوعی ،چاشنی لبهام کردم.
 چشمهات خوشگل میبینه .یادگار مادرمه! آهان! زیباست!تشکری کردم و کوله رو ،از وسیلههام خالی کردم.
با اینکه دو روز توی بیمارستان بستری بودم ،ولی باز هم خوابم میاومد و حسابی خسته و کوفته بودم .آخرش هم نفهمیدم،
الماسها با چی معامله شدن ،ولی فهمیدم چه کسهایی طرف مقابل معامله بودن و این خودش یک امتیاز محسوب میشد.

page 107

www.98ia3.ir

پیراهن نخی آزادی که وسط کمرش ،کش باریکی میخورد و تا پایین پاهام میرسید به رنگ یاسی تنم کردم ،اما سرما باعث
شد ،ژاکتی کلفت از روی پیراهن بپوشم .میدونم ترکیب خوبی نیست ،اما نای گشتن و انتخاب لباس مناسب رو نداشتم.
حدیث هم ،لباسهاش رو با تونیکی تا پایین باسن ،به رنگ کرم و شلوار مشکی رنگی عوض کرد .حدیث به طرف در رفت و
گفت:
 بیا بریم آشپزخونه ،کلی کار داریم.باشهای گفتم و با پوشیدن شال سفیدی ،از اتاق خارج شدم.
به آشپزخونه رفتم؛ بوی غذا ،گرسنگی رو آشکارا به روم آورد .به طرف حدیث که مشغول شستن ظرفها بود رفتم و ازش
خواستم ،چیزی بهم بده بخورم .اون هم از شام دیشب که سبزی پلو با ماهیچه بود بهم داد .غذاها رو از ظرف پالستیکی
بیرون آوردم و در قابلمه ریختم و روی اجاق گذاشتم تا گرم بشه .اینطوری که از بقیه خدمتکارها شنیدم ،امشب فریدون
فروغ مهمون داشتن و برای همین ،باید کلی غذا میپختیم .هوا گرگ و میش بود و آفتاب در حال غروب کردن بود .غذا گرم
شد و بعد از خوردن غذا ،به کمک بقیه رفتم.
ساعت نه شب بود و غذاها و دسرها ،آماده بودن .حسابی خسته بودم ،ولی تا بعد از سرو غذا و منتقل کردنشون به سالن
غذاخوری ،اجازه استراحت کردن نداشتم.
این قدر کار کردیم که فرصت نشد ،به نمایشگاهِ تابلوهای حدیث بریم .موقع سرو غذا رسید و با کمک عفت خانم و حدیث و
بقیه ،غذاها رو ،روی میزِ چرخدار چیدیم .هر کدوم ،هدایت یکی از میزها رو به عهده گرفتیم و به سمت سالن غذاخوری ،به
راه افتادیم .وارد سالن طویلی شدیم که میز غذا خوری بزرگی ،وسطش قرار داشت و با مجسمه و تابلوهای زیبا و گرون قیمتی
پر شده بود .با دقت ،به مهمونها خیره شدم .سر میز ،فریدون فروغ نشسته بود و یک طرف میز سورن ،آرسن ،دختری که به
آرسن چسبیده بود ،نشسته بودن و روبهروی اونها ،فرشید و زینب و مردی میانسال قرار داشتن .غذاها رو ،روی میز گذاشتم.
از دیدن زینب تعجب نکردم ،چون اومدنش بخشی از عملیات بود.
فریدون فروغ:
 خیلی خوش آمدید! بفرمایید از خودتون پذیرایی کنین!دختر ،با لودگی لبخند عریضی زد و گفت:
 ممنونم آقای فروغ! این جا فرقی با منزلمون نداره!دختر پررو! یه دفعه بگو صاحب خونهای! از کجا میدونی ،شاید هم باشه .آره باید بفهمم کیه.
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به طرف دیگهی میز رفتم و ظرف سوپ شیر رو ،روی میز گذاشتم.
دختر ،سن باال به نظر میرسید .چیزی حدودِ سی و خوردهای سال ،سن داشت .قیافهی معمولی داشت که زیر خروارها
آرایش ،بیبی فیس به نظر میرسید ،اما تشخیص سنش ،کار سختی نبود .صورتش زاویهدار بود و بینی کوچیکی داشت و
لبهای معمولی که حدس میزنم ،زاویه صورت و دماغش عملی باشه .چشمهای آبی رنگش ،در کنار آرایش غلیظ ،وحشی به
نظر میاومد .پیراهن کوتاه و تنگی تنش بود و موهاش رو ،آزادانه دورش ریخته بود .زینب هم ،پالتو آبی کمرنگی تنش بود با
کاله پشمی سفید و شالش رو ،روی دوشش انداخته بود .زیاد بهش خیره نشدم و بعد از اتمام کارم ،از سالن خارج شدم .میز
چرخدار رو به آشپزخونه بردم و بعدش ،به اتاقم برگشتم.
حدیث تا وارد اتاق شد ،به طرف کتابهای درسیش رفت و مشغول درس خوندن شد .روی تخت نشستم و به اتفاقات اخیر و
جنجالهای خونهی آرسن فکر کردم .عجب ماجرایی بود! هیچ وقت یادم نمیره!
حوصلهام سر رفت و به طرف تخت حدیث رفتم تا کمی حرف بزنیم .تصمیم گرفتم ،چند تا سؤال در مورد آرسن و بقیه
بپرسم.
روی تختِ نرمش نشستم و حدیث با دیدن من ،کتابی با عنوان «مبانی هنرهای تجسمی» رو کنار گذاشت و گفت:
 حوصلهات سر رفته؟سرم رو تکون دادم و اوهومی ،از بین لبهای بستهام خارج کردم.
 میگم حدیث؛ تو چند ساله توی این عمارت زندگی میکنی؟ از وقتی به دنیا اومدم؛ یعنی میشه هفده یا هجده سال. آهان! سورن و آرسن چی کارهان اینجا؟ سورن ،پسر فریدون خان و آرسن ،برادرزاده فریدون خان میشه. چرا آرسن اینجا زندگی میکنه؟ پس مامان و باباش کجان؟ همشون داستانی برای خودشون دارن. -همشون یعنی چی؟
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 ببین ،اتفاقهای عجیبی توی گذشته فریدون خان اتفاق افتاده که خیلی طوالنیه؛ حوصله داری بشنوی؟با کنجکاوی ،سرم رو به معنای مثبت تکون دادم و گفتم:
 آره آره! ببین خوب گوش کن ،چون مطمئنم وقتی بشنوی ،از تعجب شاخ در میاری!گوشهام رو تیز کردم و با نهایت دقت ،به حدیث گوش دادم.
 خیلی سال پیش ...چیزی حدودِ بیست و پنج یا بیست و شش سال پیش ،فریدون خان عاشق دختری به اسم سپیدهمیشده ،ولی بنا به دالیلی که نمیدونم چی بوده ،خانواده سپیده با این ازدواج مخالفت میکنن و بعد از کلی تنش و برو و بیا،
فریدون خان دست سپیده رو میگیره و با خودش از شهر کرج به تهران میاره و اینجا ازدواج میکنن و صاحب دو تا بچه،
یکی دختر و یکی پسر ،به اسم سورن و سروین میشن .سورن پنج ساله و سروین دو سالشون بود که یه روز ،فریدون خان از
خونه برای آوردن سورن ،از مهدکودک بیرون میزنه .از اون ور ،خانواده سپیده بعد از سال ها ،خونهی سپیده رو پیدا میکنن
و سر وقتش میرن و دست سپیده و سروین رو میگیرن و به بندرعباس سفر میکنن.
 چرا بندر عباس؟ چون راه دور بوده و دست فریدون فروغ ،به سپیده نمیرسیده. خب سپیده دیگه ازدواج کرده بود ،بچه داشت؛ چرا نذاشتن باهم زندگی کنن؟ گفتم که دلیلی داشته که من نمیدونم! خب؟ بعد از چند هفته هم ،سپیده در خواست طالق میده و فریدون هم بدون این که بگرده دنبالشون و پیداشون کنه ،به صورتغیابی از سپیده طالق میگیره ،اما فریدون خان بعد از طالق پشیمون میشه و در به در دنبالشون میگرده؛ ولی انگار آب شده
بودن رفته بودن توی زمین ،ولی این طور که از سورن شنیدم ،بعد از سالها پیداشون میکنه و انتقام سختی از خانوادهی
سپیده میگیره .حاال بگم از پدر و مادر آرسن ...آرسن تحصیل کردهی رشته معماری در کانادا است و در چند ماهگی ،پدر و
مادرش رو در یک تصادف از دست میده و بعد از اون ،فریدون فروغ بزرگش میکنه .دختری که کنار آرسن دیدی ،پرستو نامزد
آرسن بود.
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واقعاً داشتم شاخ در میآوردم .فریدون چه زندگی سختی داشته! تصورش هم نمیکردم ،سختیهای زندگی از این مرد هیوال
ساخته باشه .شاید دلیل کارهای بدش ،پستی و بلندیهای سرنوشتش باشه و االن فریدون ،یه جورایی با کارهای خالف داره
از طبیعت انتقام میگیره.
ولی ای کاش میفهمید راه خوبی برای ادامه زندگیش انتخاب نکرده و داره زندگیش رو تباه میکنه!
سؤال دیگهای که ذهنم رو مشغول کرده بود ،به زبون آوردم.
 پرستو بزرگتر از آرسن نیست؟ چرا هست ...آرسن بیست و هشت و پرستو سی و یک سالشه ،ولی آرسن مجبوری باهاشه و به قول خودش وقتش برسه ،ازصفحه زندگیش محوش میکنه.
آهانی گفتم و دوباره پرسیدم:
 رابطه تو با آرسن و سورن چه جوریه؟ خب ما از بچگی با هم بزرگ شدیم ،مثل سه تا دوست .این قدر خرابکاری کردیم توی این عمارت که نگو! من یه خواهردارم به اسم مهدیس که هشت سال از من بزرگتره و شش سال پیش ازدواج کرد و رفت .یه دختر هم داره به اسم حنا و
خیلی بانمک و نازه .بذار عکسش رو نشونت بدم.
حدیث خم شد و از توی کشوی عسلیِ کنار تختش ،آلبوم عکسی بیرون آورد و ورق زد .عکس مهدیس و حنا و دیگر اعضای
خانوادهاش رو ،نشونم داد.
 ببین اینجا حنا چه ژستی گرفته! قربونش برم!به چشمهای معصوم حنا خیره شدم .چهرهای بانمک و خوشگلی داشت و به دل مینشست.
 الهی چه قدر نازه!حدیث ،همون طور که آلبوم رو ورق میزد به عکس آخری که سورن بود ،رسید.
با تعجب پرسیدم:
 -عکس سورن توی آلبومت چی کار میکنه؟
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حدیث گونههاش گل انداخت و خجول زده ،با صدای آرومی گفت:
 دوستش دارم.ابروهام رو باال انداختم و لبخندی مرموزانه زدم.
 اون هم دوسِت داره؟ آره .چندین ماهه که بهم گفته دوستم داره ،ولی من اعتنایی نمیکنم .در واقع خجالت میکشم .اون کجا؟ و من کجا؟! منخدمتکاری بیش نیستم و نمیتونم با اون ازدواج کنم.
 این حرفها چیه؟ مگه عشق به این چیزها محدوده؟حدیث ،کالفه پوفی کرد و صورتش رو از من برگردوند.
 بیخیال نورا! به این سادگی هم نیست .من میخوام بخوابم؛ شب بخیر!معلوم بود حدیث ناراحت شده ،ولی دلیلی برای ناراحتیش نمیدیدم و درکش نمیکردم که چرا به این چیزهای مزخرف فکر
میکنه.
زیرِ لب شب بخیری گفتم و به طرف تخت خودم رفتم .زیر پتو خزیدم و با فکر به آینده ،به خواب رفتم.
با صدای زنگ موبایلم ،با عصبانیت از خواب بیدار شدم و روی تختم نشستم .با تعجب به شمارهای ناشناس که بیوقفه زنگ
میزد ،خیره شدم .دو دل بودم جواب بدم یا نه که قطع شد .نگاهی به ساعت موبایلم انداختم .پنج صبح رو نشون میداد و
کالفه ،خواستم دوباره بخوابم که زنگ موبایلم به صدا در اومد .کالفه شدم و اتصال رو برقرار کردم و با صدای خواب آلود
جواب دادم:
 بله؟ نورا ،زینبم! هرچی داری رو جمع کن ،یه جوری خودت رو گم و گور کن .عملیات لو رفته؛ باید فرار کنی!مغزم از شنیدن خبر بد اول صبح ،سوت کشید .قلبم هری ریخت و عرق سردی ،روی پیشونیم نشست .آب دهنم رو قورت
دادم و دستپاچه از زینب پرسیدم:
 -چه جوری آخه؟
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صدای زینب ،از بغض لرزید و گفت:
 نورا ،تو رو خدا فرار کن! بعد واسهات توضیح میدم .نورا مراقب خودت باش! اینجا حواسمون بهت هست!میدونستم زینب داره بهم قوت قلب میده ،وگرنه از اون جا ،هیچ کار خاصی ازشون بر نمیاومد .موبایلم رو قطع کردم و
جلدی از روی تخت پایین پریدم و به سمت کمد رفتم .چمدونم رو از باالی کمد در آوردم که موجب سرو صدا شد و حدیث
از خواب بیدار شد .بدون توجه بهش ،همه چیزم رو برداشتم و توی چمدون ریختم و فقط اسلحه و یک خشاب زاپاس ،بیرون
گذاشتم .زیپ کیفم رو بستم که حدیث با تعجب به سمتم اومد.
 نورا! چیکار میکنی؟حدیث با دیدن خشاب و کُلت کمری ،با وحشت ادامه داد:
 این ...اینها ...نورا این ...چیه؟بدون توجه بهش ،چمدونم رو برداشتم و به سمت بیرون از اتاق رفتم.
حدیث دنبالم اومد و با کنجکاوی از من سؤال میپرسید:
 چیشده؟ نورا کجا میری؟کالفه سمتش برگشتم و بغلش کردم و آروم توی گوشش گفتم:
 آروم باش دختر! من باید برم؛ وقت برای توضیح دادن ندارم! شاید روزی برگشتم و بهت توضیح دادم.میخواستم از خودم جداش کنم که نذاشت و با گریه گفت:
 تو کی هستی؟! تو دوست خوب من بودی ...داری چیکار میکنی؟ نرو!اصالً وقت برای حرف زدن نداشتم و همین جوری هم ،کلی وقتم رو تلف کرده بودم .ازش جدا شدم و چمدونم رو برداشتم و
از پلهها باال رفتم و به طبقهی باال رسیدم .میخواستم باز هم از پلهها باال برم که دیدم دو سه نفر دارن از پلهها پایین میان.
سرم رو به اطراف چرخوندم تا بتونم راه فراری پیدا کنم .چشمم به در قهوهای ،دو درهی بزرگی افتاد .بدون معطلی ،در رو باز
کردم و داخلش رفتم .قلبم عین ساعت کوکی میزد و استرس گرفته بودم .نفسی عمیق کشیدم و سعی کردم ،استرس رو از
خودم دور کنم .به اطراف نگاه کردم؛ توی اتاق نبودم ،بلکه توی کتابخونه بودم .سر تاسر دیوارها ،کتابخونههایی با طول و
عرض وسیع ،از باال تا پایین پوشیده شده بود و فقط یک میز و صندلی اونجا قرار داشت .باید توی یکی از سوراخ سنبهها
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خودم رو قایم میکردم .دیر یا زود ،اینجا هم میاومدن .چمدون به دست ،به طرف میز و صندلی رفتم .روی میز ،کتاب و
دفتری افتاده بود و زیرش هم کلی کاغذ مچاله شده ،ریخته بود .کالفه دستم رو ،روی میز گذاشتم .خدایا کمکم کن؛ میدونم
همیشه کنارم بودی ،ازت میخوام این بار هم تنهام نذاری .به زیر میز نگاهی انداختم ،ببینم جا هست خودم رو اون جا ،جا
بدم یا نه .زیر میز ،مستطیل شکل بود که به خاطر کشو کمی کوچیک تر شده و اگه کشو رو در میآوردم ،یک انسان بالغ در
قالبش جا میشد .هرچند امیدی نداشتم اینجا پنهون بمونم ،چون صدرصد همه جا رو میگشتن ،ولی شاید هم شانس باهام
یار بود و این جا رو نگشتن .کشو رو در آوردم و پشت میز گذاشتم که اگه کسی هم وارد کتابخونه شد ،کشو رو نبینه .در
آوردن کشو کمی طول کشید .رفتم زیرش و خودم رو اونجا چپوندم و چمدونم رو ،مقابلم گذاشتم .جا خیلی تنگ بود و اذیت
میشدم ،اما چارهای نداشتم .کمی خودم رو تکون دادم تا در جای مناسبی قرار بگیرم که دکمهی قرمز رنگی ،درست در جای
کشو ،توجهام رو جلب کرد .یعنی این دکمه چی میتونه باشه؟ با کنجکاوی و آروم ،انگشت سبابهام رو ،روی دکمه فرود آوردم،
اما تغییری حس نکردم .از درزی که بین میز و چمدون بود ،کلت و خشابم رو دیدم که روی زمین پرت شده بود .آروم بیرون
رفتم و دستم رو دراز کردم تا کلتم رو بردارم که دیدم یک طرف کتابخونه ،کنار رفته و پشتش اتاق دیگری بود .یک اتاق
مخفی! از زیر میز بیرون اومدم و با برداشتن چمدون و کلت و خشابم ،قدمهای آهستهام رو به طرف اتاق برداشتم .تا وارد اتاق
شدم ،کتابخونه هم بسته شد و به معنای واقعی در اتاق مخفی ،مخفی شدم یا بهتره بگم گیر افتادم! واژهی مناسبی براش پیدا
نمیکردم و هول کرده بودم.
از قاب و عکسهای بزرگ و کوچیکی که روی دیوار زده شده بود ،میشد تشخیص داد این اتاق متعلق به فریدون فروغه .حاال
که از بابت جام خیالم راحت شده ،آسوده خاطر توی اتاق قدم زدم .کف اتاق ،پارکت بود و کاغذ دیواری کرم رنگی داشت.
روبهروی در هم ،کمد دیواری قهوهای رنگ با چوب قدیمی وجود داشت که تاریخ اتاق رو بازگو میکرد و نشون میداد ،اتاق
واسه خیلی وقت پیشه .میز و صندلیای اداری هم ،وسط اتاق قرار داشت .پرده کرم و شکالتی رنگ ضخیمی هم ،از ورود نور
به اتاق جلوگیری میکرد .خب! چی میتونه توی یک اتاق مخفی وجود داشته باشه؟ معلومه رازهای نهفته و مخفی!
این طور که فهمیدم ،جناب فروغ سرگذشت تلخی داشته .شاید با کمی فضولی ،فراتر از اون چیزی که شنیدم دستگیرم بشه.
اول از قاب عکسهای خانوادگی روی دیوار شروع کردم .همه عکسها مربوط به فریدون فروغ و آرسن و سورن در مکانهای
مختلف بود .پشت میز نشستم .میز از تمیزی برق میزد و ذرهای خاک ،روی میز وجود نداشت .با دیدن قاب عکسِ روی میز،
از تعجب دهنم وا موند .مامان سپیدهام ،در کنار فریدون فروغ وسط پارکی ،دست توی دست هم ایستاده بودن! نه باورم
نمیشه! این مامان من نیست! قاب رو برداشتم و با تعجب بهش خیره شدم .عکس مربوط به دوران جوونی بود .تپش قلب
گرفتم .نمیخوام باور کنم سپیدهای که حدیث ازش میگفت ،مادر من باشه! هالهای از اشک ،دیدم رو تار کرد .از پشت میز
بلند شدم و در کمد رو باز کردم .همه چیز مرتب چیده شده بود .دست بردم و کاغذی که از رو بود رو ،برداشتم و شروع به
خوندنش کردم.

«بسمه تعالی.
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سالم .امیدوارم حال تو و سورن خوب باشد ،هرچند میدانم دوری مرا تحمل نمیکند ...من این نامه را همراه با درخواست
طالق ،به دستت میرسانم و ازت میخواهم با خواندن این نامه ،به طالق راضی بشوی .میدانم سختیهای زیادی کشیدهایم تا
به هم رسیدیم ...میدانم قرار بود تا وقتی موهایمان به رنگ دندان هایمان در میآید ،در کنار هم زندگی کنیم ،اما تو زیر
قولهایت زدی .قرار بود دیگر به سمت خالف و قاچاق نروی .قرار بود دست از کثافت کاریهایت برداری ،ولی به زیر قولهایت
زدی .من دلم نمیخواهد با پولهایی که هزاران آه مادر پشت آنها است ،بچههایمان را بزرگ کنیم .تو راضی هستی سورن و
سروین ،با کفشهایی که از پول حرام خریده شدهاند به مدرسه بروند؟ میدانی من خیلی با خودم فکر کردم ...دوست ندارم
بچههایم وارد کارهای خالف بشوند و سرنوشتشان مثل تو شود .من از آینده بیم دارم؛ من اشتباه کردم عاشقات شدم .فکر
میکردم بعد از ازدواج ،همان مردی میشوی که با پول حالل ،در خانهام را میزند؛ اما دیگر این عشق به سر رسید .به دنبالم
نگرد؛ من دیگر به آن زندگی برنخواهم گشت .سورن را نتوانستم با خود ببرم ،اما ازت میخواهم از ثمره عشقمان به خوبی
مراقبت کنی .پایان.
سپیده شکری».
با دیدن اسم و فامیل مادرم ،سیل اشک به چشمهام راه افتاد .فهمیدن حقایق ،اون هم به این تلخی ،غوغایی در دلم به وجود
آورد که قابل درک نبود .با دیدن عکسهای مادرم و فریدون فروغ ،بیشتر آتیش گرفتم .باورم نمیشه پدر من فریدون فروغ
باشه! خدایا نه! هق -هقم سکوت اتاق رو میشکست و تیکههای شکستهی وجودم رو با اشک ،بیرون میدادم .به حال خودم
زار میزدم که بدتر از هر وقت دیگهای بود ،به حال مادری که به خاطرِ بچههاش ،از عشقش دست کشید ...به خاطر پدرم...
پدری که اصالً دوست نداشتم ،پدر خطابش کنم ...من برای چی این جا اومدم؟ برای به زندان انداختن پدرم؟ پس ...پس بابا
امیدم چی؟ اون این وسط چه نقشی داشت؟ من ...من تقاص عشقِ پدر و مادرم رو میدادم؟
اون پدر من نیست! نمیخوام همچین پدری داشته باشم! خدایا چرا؟ چرا من؟ چرا باید اینطور باشه؟ چرا سرنوشت من رو
وارد این بازی کثیف کرد؟ کاش هیچوقت وارد این ماموریت نمیشدم! سرم و شقیقههام درد میکرد و حالم داغون بود و حسِ
خیلی بدی داشتم .باید از یک چیز مطمئن میشدم؛ تصادف پدرم امید ،کار فریدون فروغ نباشه .بلند شدم و الی کتابها و
عکسها گشتم تا اثری از عمدی بودن تصادف بابام پیدا کنم .کارهام عصبی بود و کنترلی روی رفتارم نداشتم .همه چیز رو
ریختم بیرون .روی زمین خیمه زدم و از بین کتاب و دفتر و عکسها ،به دنبال چیزی نامعلوم میگشتم .همینطور وحشیانه
میگشتم که تکه عکسی از تصادف بابا امیدم پیدا کردم .بابا امیدم توی ماشین له و لَوَرده شده بود .هیچوقت اون روزی که
خبر تصادفش رو شنیدم ،یادم نمیره! هیچی از پدر واقعیم کم نداشت! هیچ وقت حس نکردم پدر خونیم نیست .بار دیگه
شروع به گریستن کردم؛ بابا امیدم رو یه مشت آدم پست و خودخواه کشتن .خون بابا امیدم به ناحق ریخته شده و من توی
خونه قاتلش خوردم و خوابیدم .نمیذارم خونِ بابا امیدم پایمال بشه ...نه نمیذارم! مثل ببر زخمی که میخواد شکارش رو
بِدَره ،با برداشتن کُلتم به سمت بیرون رفتم .اصالً واسهام مهم نبود چه اتفاقی بعد از کشتن فریدون فروغ میافته .خون ،جلوی
چشمهام رو گرفته بود و فقط دلم میخواست با یک تیر ،از این دنیا وجودِ نحسش رو پاک کنم.
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برای خروج از اتاق ،باید دکمهای پیدا میکردم و طبق حدس و گمانم ،به طرف زیر میز رفتم و به دنبال دکمه ،به زیرش
دست کشیدم که با لمس کردن ،دکمه رو پیداش کردم .دکمه رو فشردم و در باز شد .از کتابخونه خارج شدم و به طرف پلهها
رفتم .روی پلهها بودم که آرسن رو مقابلم دیدم .کلتم رو باال آوردم و به سمتش نشونه گرفتم و گفتم:
 از سر راهم برو کنار!آرسن ،بهت زده و نگاهش ،بین چشمهام و کلتم میچرخید.
صدای حدیث رو از پشت سرم شنیدم.
 نورا! خواهش میکنم ...ازت خواهش میکنم به کسی آسیب نزن. سروین آروم باش!عصبی شدم و جیغی زدم و گفتم:
 من سروین نیستم! یاال برو کنار تا با یه تیر خالصت نکردم!آرسن از باالی راه پله کنار رفت و من خودم رو بهش رسوندم .میخواستم قدمی بردارم که از پشت کشیده شدم .خودم رو
تکون دادم تا از شر آرسن خالص بشم و محکم ،با آرنجم توی پهلوی آرسن کوبیدم و دستش شل شد و همین که میخواستم
از دستش فرار کنم ،پای راستم ،روی پله لیز خورد و محکم از راه پله افتادم و لحظه آخر ،فقط صدای جیغ حدیث رو شنیدم
و بعدش ،به دنیای تاریکی سفر کردم.
″سر صُبح من و تو...
بارون و ساحل ،خیس
سر شب من و بغض
بارون و ردی ازت نیست
سر صبح من و تو
آغوشت کرده من رو آرومم
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سر شب من و اشک
یادت کرده منو خاموشم...
خاموش همچون سیگاری پس از سوختن ...که بی منت مُرد″
هنوز قصه ما به پایان نرسیده و سرنوشت با نورا ،اتفاقهای عجیبی رو رقم میزنه که نباید از دستش بدین! منتظر فصل دوم از
رمان ،با اتفاقات جالبش باشید･･ᴗ
♡همیشه برای رسیدن به خوشبختی باید از پُل ازدحام و جنجال عبور کرد ♡.
پایان فصل اول.
آیدی اینستاگرام نویسندهx_Sety_evil@ :
نویسنده :ستایش خاجو
پایان ۲۳:۸ :در پاییز کرونایی
۱۳۹۹/۹/۲۷
منتظر اثرات بعدی من باشید♡
گرافیست  :فاطمه السادات هاشمی نسب
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.irمراجعه کنید.

@98ia.ir
www_98iia_com
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