فانوس
م .صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

1400/4/13
ژانر  :تراژدی ،عاشقانه
صفحه آرا :فاطمه السادات هاشمی نسب
طراح جلد:
ویراستار :زهرا بهمنی  -مائده کریمی -
بررسی شده توسط :شقایق.نیک
تعداد صفحه426:

WWW.98IA3.IR

1

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

2

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

3

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

مقدمه:
آن شب خیس پاییزی
زیر پلکهای تر شهر
از باالی آن فانوس
دیدمت!
و خدا میداند که تو حتی
از باران خدا هم پاکتر بودی!
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با اینکه هشت ماهی میشد که از اون فانوس نفرین شده بیرون اومده بودم ولی عادت سر ساعت شش بیدار شدن ،همچنان
توی وجودم مونده بود .مثل خیلی عادتهای دیگه که هنوز باهام بود.
یه بلوز آستین بلند سورمهای و یه شلوار مشکی از توی لباسهام که چندان زیاد هم نبودند ،بیرون کشیدم و داخل حمام
رفتم .بعد از یه دوش سرپایی ،موهام رو خشک کردم و با اینکه هنوز یه کم نم داشت ،باالی سرم جمع کردم .از پلههای
طبقهی سوم ساختمونی که هنوز نمیدونستم دقیقاً من چی کارشم ،پایین اومدم.
عماد ساعت نه قرار داشت .میدونستم که آماده شدنش یک ساعتی و بیدار کردنش نیم ساعت طول میکشه .بعد از بلند
شدن صدای چای ساز ،خاموشش کردم و دوباره از پلهها باال رفتم .اتاق عماد مثل همیشه شلوغ و ریخت و پاش بود .با
اینکه هر صبح اتاقش رو تمیز میکردم ولی نمیدونستم ،چی کار میکنه که اتاق ،اینجوری بهم میریزه! دمر روی تخت
افتاده بود .گوشهی تیشرت مشکیش باال رفته بود و عضلههای کمرش رو به نمایش گذاشته بود .موهای سفیدی که تک و
توک روی شقیقهاش دراومده بود ،بین اون همه موی مشکی حسابی خودنمایی میکرد .نگاهی به صورت برنزهاش که توی
خواب درست مثل پسربچهها میشد؛ انداختم و لبخندی ناخودآگاه روی لبهام نشست.
همونجوری که پردهی اتاقش رو میکشیدم و سعی میکردم کار بیهودهی تمیز کردن اتاقش رو واسه بار هزارم بدون نقص
انجام بدم ،صداش میزدم« :عماد؟ عماد! پاشو دیگه! ساعت نُه ،با رضایی قرار داری ها! حواست هست؟ عماد پاشو دیگه!»
جملهی آخرم رو باحرص و در حالی که جاسیگاریش رو توی سطل آشغال خالی میکردم ،گفتم.
سرجاش نیم خیز شد .با زور روی تخت نشست وباچشمهایی که هم پف کرده بود و هم قرمز شده بود ،نگاهم کرد .به غر-غر
کردن ادامه دادم و گفتم:
_ چرا همیشهی خدا ،صبحها اتاقت اینجوریه؟!
_ سالمت کو؟
_ علیک سالم!
_ مگه مجبوری کار کنی؟ میگم طال خانم از این به بعد هر روز...
نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم« :بلند شو!صبحانهات یخ میکنه ».از روی تخت بلند شد و به سمت حمام رفت .صدای
ریش تراشش توی اتاق میپیچید و باعث میشد حرفهایی که آروم به خودم میگم رو نشنوم.
تقریباً اتاقش مرتب شده بود که از حمام بیرون اومد .صورتش رو مثل همیشه هفت تیغه کرده بود و چشمهاش دیگه سرخ
نبود .داشت از دراتاق بیرون میرفت که گفت« :تو خودت خوردی؟»
_ تو بخور؛ من بعداً میخورم.
صدای صندلهای ال انگشتیش که روی پارکتهای کف میخورد تا توی اتاق میاومد .چند دقیقه بعد کارم تموم شد و
پیشش توی آشپزخونه رفتم تا دوباره هوس نکنه بدون خوردن صبحانه از خونه بیرون بره .پشت میزنشسته بود و داشت
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چاییش رو مزه میکرد .به خاطر بخاری که از لیوان چاییش بلند میشد ،فهمیدم که تازه ریخته .گفتم« :قهوه هم هست
ها! به جای دهتا لیوان چای ،یه لیوان قهوه بخور».
_صبح فقط چای میچسبه.
_ساعت رو دیدی؟ اینجوری که تو داری معطل میکنی ،به قرارت نمیرسی ها!
_ نگران نباش؛ اون قرار بدون من شروع نمیشه.
_ عماد!
_ چیه؟
یکم به چشمهاش که به خاطر نور المپ آشپزخونه به عسلی میزد ،نگاه کردم و از حرفی که میخواستم بزنم ،پشیمون
شدم:
_ هیچی ...ولش کن!
_ حرفت رو نخور!
_ میخواستم بگم من رو هم ببری؛ دیدم نیام بهتره.
_ اونجا جای تو نیست.
_ چرا؟
_ چرا نداره! تو بیای ،توی یه محیط مردونه که چی بشه؟
_ ربطی به محیط مردونش نداره .چرا هیچ وقت نخواستی من رو ببری شرکتت؟
جوابم رو نداد .یه تست از توی سبد برداشت و روش پنیر مالید .میدونستم که وقتی نخواد جواب سوالی رو بده،تا خود شب
هم التماسش رو بکنی ،فایدهای نداره.
داشتم وسایل صبحانه رو جمع وجور میکردم که عماد مثل همیشه با تیپ رسمیش که مخصوص قرارهای کاریش بود ،از
پلهها پایین اومد .با دیدنش توی اون کت و شلوار مشکی که بلوز سفید اسپرتش حسابی توش خودنمایی میکرد ،با اینکه
چند دقیقهی پیشش صبحانه خورده بودم ،تقریباً دل ضعفه گرفتم! نگاه مشتاقم رو ازش گرفتم تا چیزی از درونم نفهمه.
خدایا تا کی باید طوفان وجودم روازش پنهان میکردم؟ تاکی باید کنارش زندگی کنم و هیچ سهمی توی زندگیش نداشته
باشم؟ تا کی؟! خدایا دلم برای مامان تنگ شده!اگه اون بود ،حداقل یکم آروم بودم .یکم اضطرابم کمتر بوداما حاال...
خودت میدونی من به جز عماد ،هیچ کسی رو ندارم .خدایا اگه یک وقت ولم کرد؟
خب معلومه ...اون وقت ،همون سرنوشتی درانتظارمه که عماد نذاشت بهش دچار بشم!
جلوی آئینهی دم در ،یک بار دیگه کراوتش رو درست کرد وگفت« :راستی باران»...
_ بله؟
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_ یه سر به کمدت بزن! من رفتم.
این رو گفت و از در بیرون رفت .میدونستم که دوباره یه چیزی اونجا گذاشته و میخواد من رو غافلگیر کنه! از پلهها باال
رفتم و در کمدی که تقریباً هیچ چیز خاصی توش نبود رو باز کردم .یه بوم نقاشی ،قلم مو و کلی رنگ کف کمد بود.
مشغول بیرون آوردن وسایل از کمد بودم که یه چیزی در انتهای طبقهی پایین به چشمم خورد .یک دفتر با جلد چرم
قهوهای بود .دفتر رو باز کردم و صفحات سفید و خالیش نگاهم رو پر کرد.
لبخندی روی لبهام نشست؛ لبخندی که از سر رضایت خاطر بود .عماد با اینکه هیچ وقت اجازه نمیداد ،پام رو از حدم
فراتر بذارم اما همیشه هوام رو داشت! کاری نمیکرد که فکر کنم توی اون خونه اضافیام .همیشه درست با من مثل یه
خواهر رفتار میکرد.
با این فکر ،لبخند روی لبهام محو شد .من دلم نمیخواست خواهر عماد باشم! دلم میخواست همراهش باشم .دلم
میخواست اینقدر بهش نزدیک بشم که دیگه نتونه بدون من ادامه بده .همونجوری که من بدون اون نمیتونستم ادامه
بدم.
وسایلها رو همونجا گذاشتم و نگاهی به ساعت انداختم .باید کار بینقص تمیز کردن خونه و پختن غذا رو برای بار هزارم
انجام میدادم .این تنها سرگرمیِ این روزهای من بود .ساعت از ظهر گذشته بود که به اتاقم برگشتم و چشمم به دفتر
خورد .جلو رفتم و صفحهی اولش رو باز کردم .کاغذهای قهوهای روشنی که داشت ،با جلدش حسابی همخونی داشت؛
قدیمی و آنتیک!
اینکه بعد از ظهرها هم خواب به چشمهام نمیاومد ،یکی از عادتهایی بود که از فانوس باهام مونده بود .پشت میز دستم
رو زیر چونهام زده بودم و از پنجرهی باز اتاق به ساختمونها و برجهای شهر که نمیذاشت آسمون آبی رو ببینم ،نگاه
میکردم .حوصلهام از این بیکاری سرمیرفت؛ از اینکه ساعتها بشینم و از پنجره به بیرون نگاه کنم و از اینکه خاطرات
گذشتهام رو روزی صدبار برای خودم مرور کنم ،خسته شده بودم.
در قابلمهی خورشت قورمه سبزی رو گذاشتم که صدای در اومد .عماد بود و مثل همیشه ،خستگی از سر و روش میبارید.
_ سالم ،خسته نباشی.
_ سالم.
_ ناهار خوردی؟
_ نه!
_ چیزی برات گرم کنم؟
_ نه.
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از پلهها باال رفت تا لباسهاش رو عوض کنه و من هم زیر قهوه جوش رو روشن کردم .نیم ساعت بعد ،درحالی که داشت
موهای خیسش رو باحوله خشک میکرد ،از پلهها پایین :اومد:
_ قهوه داریم؟
_ بله ،بفرمایید.
فنجون قهوهاش رو براش روی اپن گذاشتم.
پشت صندلیهایی که پشت اپن بود نشست و گفت«:چه خبر؟»
_ خبری نیست .راستی ممنون بابت وسایل نقاشی.
_ خواهش میکنم .حاال اصالً نقاشی رو دوست داری؟
_ بدم هم نمیاد.
از روی صندلی بلند شد .روی کاناپه ولو شد و مثل همیشه ،شبکههای تی وی رو بدون اینکه حتی بذاره ،یک دقیقه از
موندن روی یک کانال بگذره ،باال و پایین کرد.
سرم رو به آشپزی گرم کردم .نمیدونم چرا ولی عماد هیچ وقت نمیذاشت ،بیش از حد بهش نزدیک بشم .همیشه یه دیوار
بلند بین من و دنیای خودش میکشید؛ یه دیوار که هیچ وقت نتونستم پشتش رو ببینم.
ولی من محتاج بود؛ محتاج اینکه واسه یه بار هم شده ،اصل شخصیت عماد روببینم .اون خودی که همیشه از من پنهانش
میکرد رو ببینم ولی با وجود تمام گارد گرفتنهاش ،تمام بد خلقیهاش و تمام مرموز بودنهای شخصیتش ،دوستش
داشتم! این تنها چیزی بود که مثل روز برام روشن بود.
غذا رو روی میز چیدم و صداش کردم که بیاد .سرمیز نشست و همونجوری با چشمهایی که اون موقع به قهوهای میزد ،میز
رو نگاه میکرد .بشقابش رو لبالب پرکرد و یکم از خورشت رو روش ریخت .اولین قاشق رو با ولع پایین داد و گفت« :خوب
شده».
از مدل غذا خوردنش به اشتها اومدم و بیشتر از حد معمول ،غذا کشیدم .بشقابم رو که دید ،خندهی یک وری روی لبهاش
نشست .گفتم« :چه خبر از سیروس؟»
_ چی شده که تو خبر از اون میگیری؟
_ همینجوری.
باخنده گفت« :نکنه دلت براش تنگ شده؟»
_ حالم رو بد نکن!
_ اون هم سرش به کارخودشه .چندوقت پیش میگفت با تو چیکار کردم.
_ تو چی بهش گفتی؟
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_ چی باید میگفتم؟ گفتم هنوز پیشمی.
لقمهای که توی دهنم بود رو قورت دادم و با تردید پرسیدم« :عماد ...من ...حس میکنم که ...یعنی انگار که مزاحمتم».
_ واسه بار چند هزارمه که داری این رو میگی .فکر میکردم یه مدت بگذره ،دیگه این رو بفهمی؛ بودنت توی این خونه،
هیچ مشکلی رو برای من ایجاد نمیکنه.اتفاقاً به بودنت عادت کردم .اصالًاگه تو نبودی ،االن یه همچین قورمه سبزی
جلوی من بود؟
سکوت کردم و دیگه چیزی نگفتم .اشتهام کور شده بود و حتی با اشتها غذا خوردن عماد هم نمیتونست درستش کنه.
میدونستم که اگه بخوام از سر میز پاشم ،باید جواب پس بدم؛ پس سرجام نشستم و با غذام بازی کردم.
عماد زیر چشمی نگاهم میکرد و بدون حرف ،غذاش رو میخورد .بعداز غذا تشکر خشک و خالی کرد و از پلهها باال رفت.
ظرفهارو جمع وجور کردم و بعداز شستنشون به تنهایی ،به اتاقم پناه بردم.
میدونستم که از االن تا ساعت سه صبح سر عماد الی کلی ورق و کاغذهایی که من هیچ وقت ازشون سردرنمیآوردم و یه
ریز سیگار میکشه.
پکر و بیحال روی تخت نشستم و نگاهی به فضای اتاق انداختم .دیوارهای آبی که هیچ تابلویی روشون نبود و فضای سردی
که من رو بیشتر درگیر تنهایی میکرد .سرم رو بلند کردم و چشمم به دفتر جلد چرمی که روی میز بود ،افتاد.
ازجام بلند شدم و پشت میزنشستم .خودکاری که ته کشوی میز ،خاک میخورد رو درآوردم و به نوکش نگاه کردم .نفسم رو
باحرص بیرون دادم و تمامی گذشتهام رو مرور کردم .گذشتهی تلخی که هر صحنهاش بغض توی گلوم رو بیشتر میکرد.
دفتر رو باز کردم و دستم رو روی صفحهی نو و تا نخوردهاش گذاشتم .آهی از سردرموندگی کشیدم و شروع به تصویر کردن
گذشتهای کردم که مثل موریانه ،تمام شیارهای مغزم رو میجوید و نابود میکرد...
***
با صدای کوبش بیامان در اتاق ،سرش رواز روی بالشتش برداشت وبه اطراف نگاهی انداخت .مادرش سر جاش نبود و جای
خوابش همچنان روی زمین بود .با ترس از جاش بلند شد و در رو باز کرد .پسر خدمتکاری که چند سالی بود همسایهی
دیوار به دیوارشون شده بود ،درحالی که نفس-نفس میزد ،پشت در بود.
باتعجب نگاهش کرد وگفت« :چی شده مجید؟!»
مجید :باران...مادرت...
باران :مامان چی؟
مجید :بیا...فقط بیا...
بعد به همون سرعتی که اومده بود ،از پلههای سنگی و سیاه فانوس به پایین برگشت .باترس و لرز روسریش رو روی سرش
کشیدو بدون اینکه برای پوشیدن دمپایی معطل کنه ،پابرهنه از پلههاپایین دوید.
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توی ساحلِ همیشه خلوت دریا کلی آدم جمع شده بودند .جمعیت رو کنار زد و زیر همهمههاشون به چیزی که همه
خیرهاش شده بودند ،نگاه کرد .جسد بیجون سیاه پوشی با صورت رنگ پریده درحالی که امواج دریا به بدنش شالق
میزدند ،روی شنها افتاده بود!با بهت کنارش نشست و زیر لب گفت« :مامان؟» اما لبهایی که به سیاهی میزد ،باز نشد
تا جوابی بده.
دوباره اما با صدای بلندتری گفت« :مامان!» باز هم همهمهی جمعیت ،تنها پاسخش بود.فریاد زد« :مامان!» بعد جسد سرد
مادر رو به سینهاش فشرد ومیخواست با حرفهاش راضیش کنه که چشمهاش رو باز کنه ویک بار دیگه ،به صورت
دخترش نگاه کنه.
نمیفهمید کجاست وچند ساعت است که جسد بیجون مادرش رو در آغوش کشیده و موهای خیسش رو نوازش میکنه .تا
به خودش بیاد ،جسد رو از آغوشش بیرون کشیدن و توی یه ماشین سفید رنگ بردن .پشت ماشین دوید و با فریاد،
مادرش رو صدا زد.
پاش به سنگی گیر کرد و با سر توی شنها افتاد .با چشمهای گریون ماشین سفید رو دنبال کرد .باورش نمیشد که مادر
مهربونش به همین راحتی رفته بود .مادری که تا اونجایی که اون به یاد داشت ،توی زیرزمین فانوس که آشپزخونهی اون
باغ رستورانی که کنار فانوس بود ،کار کرده بود وهمیشهی خدا دستهاش به خاطر تیزیِ چاقوها بریده و زخمی بود.
باورش نمیشد ،دریایی که از بچگی ،تنها هم بازیِ لحظههایش بوده ،حاال مادر خوبش رو ازش گرفته.
با پاهای لرزون ،خودش رو به فانوس رسوند و به دیوار نمناکش تکیه داد .هیچ کنترلی روی اشکهاش نداشت.
پسر خدمتکار رو صدا زد« :مجید؟»
به دقیقه نکشید که سروکلهی پسر خاک آلود و غمگین پیدا شد.
با صدای لرزون پرسید« :چی...چی شده بود؟»
پسر نگاهش رو از چشمهای دریاییش گرفت و به شنهای خیس ساحل خیره شد .با صدای بلندتری گفت« :باتوام مجید!
میگم چی شده بود؟!»
_ صبح توی ساحل پیداش کردم .انگار که دیشب توی دریا غرق شده.
ولی اون میدونست که مادر هیچ وقت شبها سمت ساحل نمیره! خودش بهش گفته بود که دریای شب رحم نداره .حاال
چرا باید نصفه شب به ساحل میرفت؟ اون هم توی شبی که شب تولد بیست و دو سالگیش بود! همون شبی که با مادر تا
نیمههای شب بیدار بودند و از گذشتهها حرف زده بودند .نه! باورش نمیشد که مادرخوبش رو دریای شب کشته باشه.
میدونست که داستان دیگهای پشت این کشته شدن هست؛ داستانی که هیچ وقت نفهمید چی بوده.
بدبختیهاش درست از هفت روز بعد از مرگ مادرش شروع شد .هفت روزی که بیشترش رو توی اتاق وبا گریه سر کرده بود.
حتی برای تدفین مادرش هم اون رو نبرده بودند .حتی بهش نگفته بودند که اون رو کجا دفن کردند و فقط سیروس،
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صاحب اون باغ رستوارن و فانوس و صاحب کارش بهش گفته بود که باید بعداز هفت روز ،به سرکار برگرده .انگار این
نهایت لطفی بود که میتونست به یه دختر بیست و دو سالهی یتیم که حاال مادرش رو هم از دست داده بود ،بکنه.
توی اون هفت روز تمام زندگیش رو از اول مرور کرده بود .از وقتی چشم باز کرده بود ،آسمون آبی ،باالی سرش بود ،آبیِ
دریا جلوی چشمش و درست کنار این دو آبیِ بیپایان ،فانوس قدیمی توی چند قدمی ساحل بااون عظمت خیره کننده
اش قرار داشت .فانوسی که درست مثل یه دندون سیاه و کرم خورده ،وسط اون منظره توی ذوق میزد.
اون فانوس ،تک اتاقی که تمام زندگیش بود رو توی خودش داشت.
از پدرش فقط چندتا خاطره که مادرش براش به تصویر کشیده بود میدونست .پدری که صبحها باغبون باغچههای کوچیک
و بزرگ اون باغ رستوارن کنار فانوس بود و شبها گارسون مردم .پدری که توی چشمهای آبیش دریا موج میزد
ودستهای پهن مردونش ،همیشه به خاطر برخورد با خاک ترک-ترک بود.
تااونجایی که یادش بود ،خونهی سیروس ،درست باالی طبقهای بودکه زندگی میکردند و همیشه واسهی اونی که بیست و
دو سال بیشتر نداشت ،حکم یه قصر رو داشت؛ قصری که توی اون سن ،فقط اجازه داشت پلههای سفیدش که به در
سفیدتری میرسید رو ببینه.
از بچگی وقتی شب از نیمه میگذشت ،اون قصر رؤیایی با وجود تمام زیباییش ،ترسناکش میکرد.
صبحها ،کارشون پوست کندن سیب زمینی و پیاز خورد کردن برای غذای ظهر بود.بعداز ظهرهاهم بعداز پخت غذا
وتوضیعش ،این کار برای شام ادامه پیدا میکرد .کنار اونها؛ حدود دوازده زن دیگه هم کار میکردند؛ زنهایی که همیشه
مادرش میگفت باهاشون حرف نزنه .انگار اونها از یه دنیای دیگه بودند و اون نباید باهاشون رابطه پیدا میکرد که وقتی
بزرگتر شد ،فهمید سیروس ازمادرش خواسته بوده که باهاشون قاطی نشن.
از ده یا دوازده سالگی توی اون آشپزخونه کار میکرد و بعضی شبها از پنجرهی کوچیک آشپزخونه که تقریباً باالی دیوار
بود ،باکمک یه صندلی ،بیرون رو تماشا میکرد .آدمهایی توی یه هالهای از مه پنهان بودند و نمیتونست چیز زیادی
ازشون ببینه؛ به جز زن و مردهایی که سیگار دود میکردند.
بزرگ تر که شد متوجه شد همه چیز اون طوری نیست که گمان می کرده و احتمال می داده و قطعا موضوع ،موضوعی
فراتر از یک شام خوردن معمولی هست.
موقعیت جغرافیایی فانوس از یه طرف به جنگلهای انبوه واز یه طرف هم به دریا منتهی میشد .سقف کاذبی که اطراف
محوطهی فانوس زده بودند ،موجب میشد تا فانوس از دید و دسترس خارج باشه .از بچگی یاد گرفته بود؛ وقتی شب میشه
و مهمونها میرسند ،نباید از آشپزخونه بیرون بیاد تا همه برن .میدونست که یه جورایی؛ برای بیرون رفتن از اون فانوس
نمناک وتاریک ،نیازمند اجازهی سیروس هست.
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سیروس رو از بچگی دیده بود .مرد اخمویی که موقعهی عصبانیت که کم هم پیش نمیاومد ،صورت چاق وخپلش قرمز
میشد وسیبیلهای چخماخیش رو میجوید .مردی که صدای کلفت و خشنش همیشه موهای بدنش رو سیخ میکرد!
مردی که وقتی حرفی میزد ،سرپیچی از حرفش به معنی چشیدن مزهی کمربندش بود! کم ندیده بود که مادر به خاطر
بدیِ غذا ،کثیفی ظرفها یا هرچیز پیش پاافتادهی دیگه ازش کتک بخوره؛ سیروس براش نماد تمام چیزهای بد و خشن
دنیا بود!
تمام اون هفت روز رو به روزهایی فکر کرد که توی این فانوس و کنار ساحل دریاش و توی جنگلهای انبوهش گذرونده بود.
از خاطرات خوب بچگی بگیر تا خاطرات بد سالهای بعدش .انگار که تمام روزها و دقایق عمرش مثل یه فیلم سینمایی از
جلوی چشمهاش رد میشدند.
درست بعداز اون هفت روز بود که معنیِ واقعی بدبختی رو چشید .بعداز ظهر روزِ هشتم بود که مجید به اطالعش رسوند که
سیروس توی خونهی خودش کارش داره و باید میرفت به اون قصر رؤیایی که همیشه دلش میخواست اونجا رو ببینه .با
بهت وحیرت از این خواستهی غیر معمول سیروس ،ازجاش بلند شد و با پاهای لرزون از پلههای سنگی و سیاه ،طبقهی
خودشون گذشت.
وقتی از پاگرد طبقهی دوم گذشت ،به سرامیکهای سفید طبقهی سیروس رسید .در سفید خونهی سیروس حتی از توی
پاگرد هم معلوم بود .با دلی که از ترس واضطراب میلرزید و نگاهی که به خاطر گریهی زیاد دو-دو میزد ،جلوی در رسید
و با درموندگی به در خیره شد.
چند باری دستش رو برای در زدن باال برد ولی چیزی مانع از این میشد که در بزنه.
نمیدونست پشت اون در که قصر رویاهاش بود ،چی درانتظارش بود .با تمام این افکار ،ترس از عصبانیت سیروس بیشتر
ازاون بودکه بخواد مقاومت کنه .دستش رو باال برد و در رو زد.
ثانیهها نفس گیر میگذشتند .ضربان قلبش رو به وضوح توی دهنش حس میکرد .عرق سردی روی تیرهی کمرش نشسته
بود ودست وپاش از ترس ،کرخت شده بود .دقیقهای بعد در باز شد و چهرهی خپل سیروس رو به روش نمایان شد .بدون
حرف از جلوی درکنار رفت و راه رو برای ورودش باز کرد .با پاهای لرزون ،قدم به اون خونهی مرموز گذاشت.
بادیدن خونه ،دهنش باز موند و برای چند دقیقه تمام ترسش ازبین رفت .باحیرت به اون چه که میدید ،خیره شد.
دیوارهای خونه که با کاغذ دیواریِ طالیی پوشیده شده بود ،با سفیدی سرامیکهای کف ترکیب شده بود .مجسمههای
چینی طالیی و نقرهای گوشه به گوشهی خونه دیده میشد .مجسمههایی از دخترها ،پسرها ،زنها ومردهایی که شاد
وخوشحال یا دست به دست هم داده بودند یا میرقصیدن و یا فقط کنارهم نشسته بودند.
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تابلوهای تزئینی با رنگهای شفاف و روشن روی جای جای دیوارها خودنمایی میکرد .مبلهای سلطنتی و راحتی با
رنگهای کرمی و سفید ،توی سالن بزرگ باال چیده شده بود و یک طرف این سالن بزرگ ،به طور کامل از باال تا پایین با
شیشه پوشیده بود .شیشههایی که یک ویوی کامل رو از دریا به نمایش میگذاشت.
چراغهای کوچیک نارنجی ،زرد ،سفید و قرمز نور پردازی خونه رو عالی کرده بود .باتعجب توی خونه قدم میگذاشت و به
اون همه زیبایی ،خیره نگاه میکرد .چقدر اون قصر رویایی با اتاق کوچیک ونموری که بعداز رفتن مادر دیگه هیچ شور
ونشاطی توش نبود ،فرق داشت.
وقتی به خودش اومد ،دید که روبه روی سیروسی ایستاده که روی یکی از مبلها لم داده بود و داشت با پوزخند ،اون رو نگاه
میکرد .یکم دست وپاش رو جمع کرد و دوباره ترس به جونش چنگ زد .لبهای خشک وترک خوردش رو خیس کرد
وآروم گفت« :بامن...کاری داشتید؟» سیروس که تااون موقع پا روی پا انداخته بود و اون رو از نظر گذرونده بود ،به حرف
اومد وگفت« :بشین!» ازاین محبت ناگهانی جاخورد وباتعجب به چشمهای میشی شکل سیروس که زیر اون پلکهای پف
کردش بود ،خیره شد .ولی به خاطر ترسش ،نتونست سرپیچی کنه و روی نزدیکترین مبل ،با احتیاط نشست.
سیروس یکم دیگه نگاهش کرد .بعد به جلو خم شد وگفت« :توهم مثل مادرت عادت داری که همیشه مشکی بپوشی؛
چرا؟»
به خاطر این لحن صمیمی و سوالی که دور از انتظار بود ،حیرتش بیشتر شد .مغزش قفل کرده بود و هیچ جوابی واسهی
سؤال سیروس پیدا نمیکرد .مردی که همیشه به اون به چشم یه موجود اضافی نگاه کرده بود ،حاال چرا اینقدر باهاش
گرم گرفته بود و میخواست یه جوری سرحرف رو باز کنه؟ یاد حرف مادرش افتاد و بدنش لرزید« :از مکر این مرد ،هیچ
وقت غافل نشو!»
سیروس لبهای یغور و کلفتش رو به خندهای باز کرد و گفت« :چرا ماتت برده؟» باز هم جواب اون چیزی به جز سکوت
نبود.
سیروس به جلو خم شد و گفت« :از امشب دیگه باید سکوت رو بذاری کنار .باید بگی وبخندی؛ حتی باکسی که نمیشناسی.
ازامشب دیگه برنمیگردی به آَشپزخونه ،میای بیرون و میشی پذیرایی کنندهی ویژهی مهمونها؛ میفهمی؟» اون هیچ
چیز نمیفهمید .اصالً انگار حرفهای سیروس رو نشنیده بود.
اینقدر ترسیده بود که به جز تن صدای کلفت و خشن سیروس ،هیچ چیز دیگهای رو نشنیده بود .سیروس ادامه داد:
«میفهمی که چی میگم؟!» اون توی ذهنش دنبال معنی حرفهای سیروس میگشت .کلمهای که حتی تا به حال به
گوشش هم نخورده بود .گوشهی روپوش بلندش رو توی دستش گرفت تا لرزش دستش معلوم نشه.
لبهای لرزونش رو باز کرد و گفت« :ن...نه».
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سیروس خندهی وقیحانهای کرد وگفت« :چه معصومیتی! آدم دلش میسوزه .اشکال نداره دختر کوچولو! کم کم میفهمی
که یعنی چی .فعالً اون لباس رو بردار و دیگه این لباسهای چرک رو توی تنت نبینم .دختر این فانوس باید از همه خوش
پوشتر باشه!» به پاهایی که خواب رفته بود ،تکونی داد و شق ورق روی پاهاش ایستاد .به سمت جایی که سیروس اشاره
کرده بود ،حرکت کرد.
پارچهی قرمزی که روی دستهی یکی از مبلها بود رو برداشت و در برابر خودش گرفت .وقتی پارچه رو باز کرد تازه فهمید
که این یه لباسه و نه یه تیکه پارچه! لباس کوتاهی که به زور تا روی زانوش میرسید! دورکمرش ،یه کمربند طالیی
خورده بود و روی دوتا بند کوچیک لباس هم با سنگهای طالیی تزئین شده بود.
از شدت باز بودن لباس جاخورد .ازاینکه قرار بود این لباس رو جلوی اون مردهایی که مدام سیگار میکشیدن بپوشه ،بدنش
یخ کرد .خواست به حرف بیاد و بگه این لباس رو نمیپوشه که صدای سیروس ،آخرین تیر رو هم به قلب کوچیک
ولرزونش زد« :این لچکم از سرت بردار!»
بعد باپوزخندی جملهش رو تموم کرد.
باقدمهای لرزون درحالی که وزنش رو به زور میکشید ،از پلهها پایین رفت و خودش رو روی زمین سردِ اتاقش انداخت.
بغضی که توی گلوش نشسته بود ،شکست و هق-هق گریه اش فضای سرد اتاق رو پرکرد.
حتی توی تصورش هم نمیگنجید که هنوز هفت روز از مرگ مادرش نگذشته باشه و اون باهمچین وضعیتی جلوی
مردهایی بره که حتی از دور دیدنشون با اون قهقههای رها هم حالش رو بد میکرد.
باورش نمیشد که عزادار مادرش باشه و با یه لباس قرمز بره و عروسک دست یه مشت از خدا بیخبر بشه! انگار تمام
صحنههایی که دیده بود ،یه کابوس بود که نمیتونست باورش کنه .گریه میکرد و به روزگار نامرد بدوبیراه میگفت .این
چه زندگیای بود که باید با این خفت وخواری کارش رو به اینجا میرسوند؟
تا غروب اشکهاش بیامون اومدند و نذاشتند سرش رو از روی زانوهاش بلند کنه تا اینکه صدای ضربههای مالیمی که به
در میخورد ،مجبورش کرد که سرش رو بلند کنه و باچشمهایی قرمز از فرت گریه وپاهایی که هیچ جونی واسه حرکت
نداشت ،در رو باز کرد .چشمهای متعجب مجید با دیدن چهرهی غرق توی اشکش متعجبتر شد.
دستش رو با لرز به سمتش گرفت ،جعبهای رو توی دستهای بیجونش نشوند وگفت«:این رو سیروس داد که بدم به تو؛
گفت تا قبل از غروب پایین باشی ».به خاطر اینکه بغضِ توی گلوش جلوی مجید نشکنه ،در رو به هم کوبید و گذاشت
اشکهاش روی صورتش قل بخوره.
بسته رو باز کرد و بادیدنِ وسایل آرایش ،گلسر و چیزهای دیگه گریهاش شدت گرفت .از ضعف خودش درمونده شده بود؛ از
این اجباری که باالی سرش بود .میخواست فرار کنه،میخواست بره جایی که دست هیچکس بهش نرسه.ولی میدونست
فرار با شکنجه مساوی میشه!
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با پشت دست ،اشکهاش رو پاک کرد و بادستهای لرزون لباس رو تنش کرد؛ لباسی که حسابی به بدنش چسبیده بود و
تمام اندامش رو به نمایش گذاشته بود .توی آینه به خودش نگاه کرد.اگه از چشمهای قرمز و غرق توی خونش میگذشت،
لباس خیلی بهش میاومد .لباس قرمزی که لباسِ عزای مادرش بود .بااین فکر دوباره اشک به چشمهاش هجوم آورد ولی
بغض رو با زور فرو داد و موهای پرپشت طالییش رو روی بازوهای سفیدش رها کرد.
ذهنش از هرفکری خالی شده بود؛ انگار که به خأل کامل رسیده بود .دیگه حتی ناراحت هم نبود .خودش رو به دست روزگار
سپرده بود و اجازه داد که اون روبه هرجایی که میخواد ،بکشونه.
صندلهای پاشنه سه سانتی توی جعبه رو برداشت و پوشش پاهای سرد وبرهنهاش کرد .باقی وسایل روتوی همون جعبه
جاداد و یه کناری گذاشت .در اتاقش رو باز کرد و باقدمهایی که دیگه نمیلرزید ،از پلهها پایین اومد .چشمهای آبیش مثل
دوتا شیشه برق میزد .چشمهایی که دیگه هیچی توش نبود؛ نه خشم ،نه نفرت ،نه خوشحالی ونه هیچ چیز دیگه.
درست جلوی درفانوس ،مجید پشت به اون ایستاده بود .خواست چیزی بگه که از سرراهش کنار بره ولی لبهاش ازهم باز
نشد .چند دقیقهای از پشت به موهای پرپشت وقهوهای مجید که دوسالی از اون بزرگتر بود خیره شد وتوی سکوت چیزی
نگفت .مجید برگشت وبا دیدنش انگار که دوتا مشت روی سینهاش کوبیده باشن ،چند قدم عقب رفت و محکم به دیوار
فانوس خورد .با نگاه مبهوتش به سرتاپاش نگاه میکرد و توی چشمهاش پراز سؤال بود .ابروهای پرپشت و مردونش توی
هم گره خورده بود و نفسش به سختی میرفت و میاومد.
خواست لب باز کنه و چیزی بگه که صدای سیروس از پشت سرش بلند شد«:خوبه که درست اندازهی تنته .فکر میکردم
کوچیک باشه ولی انگار واسهی خودت دوخته شده خاله ریزه ».بعد قهقهی وقیحانهای سر داد.
مجید با خشم به صورت سیروس خیره شده بود ومشتش رو به هم فشار میداد .سیروس بدون توجه به خشم مجید گفت:
«از امشب باران ،سینی رو میچرخونه .کارش رو بهش یاد بده مجید ».بدون حرف از کنارشون گذشت و بیرون رفت.
نگاه مجید که این بار از شدت خشم سرخ شده بود ،دوباره روش ثابت موند .اما سیروس بدون هیچ واکنشی به رفت.
وقتی دید قرار نیست که این سکوت شکسته بشه ،لب باز کرد و گفت« :من باید چیکار کنم؟» خودش هم از مصمم بودن
لحنش جاخورد .مجید با خشم سری تکون داد واز فانوس بیرون زد .چند پلهی باقی مونده رو طی کرد و برای اولین بار
توی شب قدم به فضای بیرون فانوس گذاشت.
***
اشکم تمام صفحات دفتر رو پرکرده بود .باخستگی ،دفتر رو به گوشهای هل دادم و از روی میز بلند شدم .همینطور که
هق-هق های گریهام رو جمع میکردم ،روی تخت دراز کشیدم و پتو رو تا زیر چونهم باال کشیدم.
ساعت شش صبح دوباره کارهای همیشگی از سرگرفته شد؛ آماده کردن صبحانه ،بیدار کردن عماد ،تمیز کردن اتاق درهم
ریختهاش و...
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پشت میز صبحانه نشسته بودم و داشتم صبحانه میخوردم که عماد بعداز تموم کردن چایی سومش ،گفت« :دیشب تا دیر
وقت برق اتاقت روشن بود ».لقمهی توی دهنم ماسید .با زور ونجویده قورتش دادم و به چشمهای عماد که این بار به سبز
تیره میزد ،خیره شدم .بدون اینکه نگاهم کنه،لقمهای برای خودش درست کرد و گفت« :چیکار میکردی؟»
_ هیچی.
خندهی یک وری روی لبهاش نشست و لقمهاش رو فرو داد .از پشت میز بلند شدم و یه چایی دیگه براش ریختم .فنجون
رو جلوش گذاشتم وخواستم دستم رو بکشم که مچ ظریفم بین حلقهی دستهای مردونهاش گیر افتاد .سرش رو باال آورد
و گفت« :مگه قرار نبود دیگه گریه نکنی؟ دوباره دیشب که صدای گریهات کل ساختمون رو برداشته بود ».دستم رو از
توی دستش درآوردم وروی صندلیم نشستم.
بدون اینکه چشم ازم برداره ،دستش رو روی بخار فنجون جلوش گرفت و گفت« :جوابم رو ندادی!» لبهام رو تر کردم
وگفتم« :دلم گرفته بود».
_ چرا؟
_ یاد ...یاد مامان افتاده بودم.
_ میخوای بریم سرخاکش؟
چشمام برقی زد وبه همون سرعتی که سرم رو باال آورده بودم ،پایین انداختم وگفتم« :مگه کار نداری؟»
_ نه.
چیزی نگفتم وبه یه تیکه از تست که سوخته بود ،خیره شدم که صدای عماد دوباره بلندشد:
_ میخوای بریم؟
بدون مکث گفتم« :بریم ».به لقمهی بعدیش که درست کرده بود ،نگاه کرد و گفت«:بعدازظهر».
بعد لقمه رو بلعید.
به چشمهاش که زیر نور خورشید که از توی پنجره سرک میکشید ،این بار به عسلی میزد ،نگاه کردم ولبخندی از سر
رضایت زدم .انگار که فکر اینکه میتونم سرخاک مادر برم ویه دل سیر گریه کنم ،یه کم آرومم کرده بود و کل روز رو با
یه شوق دیگهای کار میکردم .میدونستم عماد قیمه رو خیلی دوست داره و برای تشکر ازش ،برای ناهار قیمه درست
کردم.
صدای تلق تلوقی از اتاقش میاومد .فهمیدم که باز داره دنبال چیزی میگرده و همهی اتاق رو زیر رو میکنه .دم کنی
قابلمه رو گذاشتم و از پلهها باال رفتم .دراتاقش باز بود و کتابهاش که از روی کتابخونهاش روی زمین ریخته بود ،تمام
زمین اتاق رو پرکرده بود .کنار کتابخونه ایستاده بود و میخواست به زور ،اون رو کنار بکشه.
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داخل اتاقش رفتم و با احتیاط و بدون اینکه کتابی رو لگد کنم ،گفتم« :چی کار میکنی؟» عماد که از زور زدن بیخودی
خسته شده بود ،بانفس-نفس کنار کشید و گفت« :یه کاغذ افتاده پشت این ،دست من رد نمیشه برش دارم!»
_ میخوای من امتحان کنم؟
سری تکون داد و جاش رو با من عوض کرد .روی زمین نشستم و از درز باریکی که بین کتابخونه و دیوار بود ،به پایین نگاه
کردم .کاغذ،ده سانت دورتر از گوشهی کتابخونه بود .انگشتهای باریک و بلندم رو از درز داخل بردم و با زور و تقال کاغذ
رو بیرون کشیدم؛ ولی دستم به پلیسهی چوبی پشت کتابخونه کشیده شد وخراش برداشت.
کاغذ رو دست عماد دادم وخواستم از کنار کتابخونه کنار بیام که پام به یکی از کتابهاگیر کردو سکندری خوردم .نزدیک
بود با سر الی اون همه کتاب برم که عماد من رو گرفت.
بوی عطر تلخش تمام وجودم رو پرکرد .دلم میخواست تا ساعت ها توی اون آغوش بمونم .چندسال بود که کسی بغلم
نکرده بود؟ چندسال بود که کسی دست روی موهام نکشیده بود و با مهربونی نوازشم نکرده بود؟ کاش این آغوش مال من
بود تا بینهایت سیرابم میکرد .کاش عماد این همه برای من گارد نمیگرفت و بهم نزدیکتر میشد.
وقتی تونست وضعیت خودش رو درست کنه ،من رو زمین گذاشت و من هم به اجبار ازآغوش مردونهاش بیرون اومدم .گل
سرم باز شده بود و تمام موهام دور و برم ولو بود .عماد دستی الی موهای پرپشتش کشید و گفت« :خوبی؟» نفسم رو
بیرون دادم و گفتم« :آره».
کاغذ رو روی میزش گذاشت و سمت من اومد که روی زمین نشسته بودم و داشتم کتابهاش رو جمع میکردم .موهام رو از
توی صورتم جمع کردو باالی سرم روش گل سر زد .متعجب نگاهش کردم و آروم گفتم«:ممنون ».یه دستمال از توی
جعبه بیرون کشید به دستم داد وگفت« :دستت خونی شد ».نگاهی به دستم انداختم و دیدم از خراشش داره خون میاد.
دستمال رو روش گذاشتم وبازهم با تعجب به این محبت ناگهانی عماد نگاه کردم .لبهای عماد به خندهای باز شده بود.
خندهای که نمیتونستم تشخیص بدم از سرمهربونیه ،از سرترحم ویا از سرتمسخر! سری تکون داد .پشت میزش نشست و
به کارش ادامه داد .من هم بدون هیچ حرفی ،کتابهاش رو جمع کردم و توی کتابخونهاش جا دادم.
دستمال خونی رو توی سطل آشغال انداختم وگفتم« :نیم ساعت دیگه غذا حاضره».
بدون اینکه برگرده ونگاهم کنه ،سرتکون داد و دوباره مشغول کارش شد .از اتاقش بیرون اومدم .توی آشپزخونه ،دست
خونیم رو شستم ویه چسب زخم روی زخمش زدم .دوباره یاد چند ثانیهای افتادم که توی بغل عماد بودم .با اینکه چند
دقیقهای از اون لحظه گذشته بود ولی هنوز هم شیرینی اون آغوش رو حس میکردم.
وقتی میز رو چیدم ،عماد از پلهها پایین اومد و با دیدن رنگ نارنجی خورشت ،چشمهای سبزش برق زد .لبخند رضایتی زدم
و پشت میز نشستم .با همون لبخند ،پشت میز نشست و یه بشقاب پر برنج کشید .اولین لقمهی غذا رو فرو دادم .صدام رو
صاف کردم و گفتم« :عماد!»
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_ بله؟
_ هنوز هم نمیخوای بهم بگی که سیروس چه کارست؟
_ چه خبره که دو روزه مدام سراغ سیروس رو میگیری؟
_ نباید جواب سوالهام رو پیداکنم؟
_ جواب بعضی سوالها روندونی ،خیلی بهتره.
_ چرا؟
_ چون اونجوری راحت زندگیت رو میکنی .جواب بعضی سؤالها رواگه بدونی ،توی خطری.
_ پس کارش غیر قانونیه؟
_ من همچین حرفی زدم؟
_ چرا جوابم رو درست وحسابی نمیدی؟
_ همین االن جوابت رو دادم ،نه؟!
_ خواهش میکنم عماد!
_ یکم شورش کردی! دستت خوش نمک شده.
_ بحث رو عوض نکن!
_ طال کی قراره بیاد؟
میدونستم که با این حرفهاش میخواد من رو خسته کنه تا دست از سرش بردارم ولی من باید میفهمیدم .باید
میفهمیدم که دقیقاً چه بالیی سر مادرم اومده .باید خیلی چیزها رو میفهمیدم .قاشقم رو با حرص توی بشقاب انداختم و
گفتم« :میشه یک بار هم که شده ،این همه ابهام رو برام برطرف کنی؟»
سرش رو باال آورد وبا قاطعیت گفت« :ابهامی نمیبینم که بخوام رفعش کنم ».سعی کردم که صدام به خاطر خشمی که
توی قلبم زبونه میکشید ،باال نره« :ابهام هست؛ تو نمیبینیش .من نباید بدونم چه بالیی سر مامان بیچارم اومده؟ نباید
بدونم تمام عمرم رو برای چه آدمی کار میکردم؟ نباید بفهمم که توی اون فانوس خراب شده چه خبری بوده و هست؟!»
با آرامش همیشگیش ،غذایی که توی دهنش بود رو فرو داد و گفت« :چه اهمیتی داره که بخوای بدونی؟»
_ اهمیت نداره؟! وای عماد بااین حرفهات داری دیوونم میکنی.
_ سوالی نپرس که جوابش دیوونت کنه.
با درموندگی گفتم« :حداقل بهم بگو که مامانم رو کی کشت؟ میدونم که این رو میدونی».
_ دریا!
_ خودت هم خوب میدونی که اون رو کشتن.
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_ تواز کجا اینقدر مطمئنی؟
_ مطمئنم چون مامانم رومیشناختم .مطمئنم چون اون هیچ وقت شب نمیرفت لب آب ،مطمئنم به هزار و یک دلیل دیگه
که قبالً برات گفتم .نگفتم؟!
نفسش رو باحرص بیرون داد وگفت« :باران بذار خیالت رو راحت کنم؛ توی این خونه هیچ وقت ،هیچ چیزی راجع به اون
فانوس نخواهی شنید .پس لطف کن و دیگه بااین سؤالهات ،اعصاب من وخودت رو به هم نریز! باشه؟» با حرص و خشم
به چشمهایی که به قهوهای میزد ،نگاه کردم واز جام بلند شدم.
از پلهها باال رفتم .طاقت نداشتم این همه آرامش رو در حالی که من دارم از تو آتیش میگیرم و میسوزم ببینم .عماد داشت
بد میکرد .درست بود که به گردنم خیلی حق داشت ولی نباید اینجوری خُردم کنه .نباید بذاره اینجوری درمونده بشم.
خودش گفته بود که توی این خونه راحت زندگی میکنم .ولی این زندگی برای من راحت نبود ،وقتی کلی سؤال عین
خوره وجودم رو میخورد.
***
ساعت  4:00بعدازظهر بود و من تمام این مدت فقط به دیوار خیره شده بودم و تمام گذشته رو مرور کرده بودم تا شاید
جواب سوالهام رو پیدا کنم ولی نه تنها جوابی پیدا نشد ،بلکه سؤاالت جدیدتری هم به سوالهای قبلیم اضافه شد! خسته
و درمونده از این همه فکر ،چشم روی هم گذاشتم تا شاید خواب من رو برای چند ساعتی از این همه سؤال نجات بده ولی
صدای عماد از جلوی در باعث شد تا چشم بازکنم.
_مگه نمیخوای بریم سرخاک؟
بیحال بهش نگاه کردم .ادامه داد« :اگه میخوای بریم ،بگو برم حاضرشم».
_ حاضرشو!
سری تکون داد و توی اتاق خودش برگشت .از جام بلند شدم و باکرختیِ تمام ،لباس تنم کردم .از اتاق که اومدم بیرون و
عماد رو با یه پیرهن اسپرت راه-راه سفید و آبی با یه جین شیش جیب زیتونی دیدم .همیشه دلم برای این تیپهای
اسپرتش ضعف میرفت ولی اون روز حسابی ناراحتم کرده بود .سرم رو پایین انداختم و جلوتر از اون ازپلهها پایین رفتم.
بنز کوپهاش توی پارکینگ بود .درش رو باز کردم و بعداز من سوار ماشین شد .روم رو ازش گرفته بودم و از پنجره به بیرون
نگاه میکردم .اگه به خاطر مامان نبود ،چند روزی سکوت رو ترجیح میدادم.
از ساختمون خارج شدیم و عماد سرماشین رو به سمتی چرخوند که مارو به اون قبرستون دور افتادهای میبرد که قبر
مامانم رو توی خودش داشت .عماد میگفت که اون رو اینجا دفن کردند ،میگفت اون روز ،اون هم اونجا بوده .بااینکه
رفیق صمیمی سیروسه ولی نمیتونم بفهمم چه دلیلی داشته که روز دفن مامان من،اونجا و سرخاکش باشه .این هم
سوالی بود که جوابی براش نداشتم!
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بعداز دو ساعت رانندگی ،به اون روستایی که اون قبرستون رو توی خودش داشت ،رسیدیم .عماد ماشین رو کنار قبرستون
نگه داشت و هردو پیاده شدیم .اهالی روستا دیگه بعداز هشت ماه رفت و آمدهای ما به دیدن بنز عماد عادت کرده بودند
ودیگه مثل روزهای اول با بهت بهش خیره نمیشدند.
بیخیال همه چیز ،باالی سر قبری که حتی سنگ قبرهم نداشت ،رفتم .بابغضی که از ظهر توی گلوم بود واونجا چونهام روبه
لرزه انداخته بود ،روی زانو کنار قبر نشستم و زیر لب گفتم« :مامان!» خودم رو روی قبرانداختم و گذاشتم هق-هق ام توی
فضای خالیِ قبرستون بپیچه .تمام کس وکار من این زیر خوابیده بود؛ مادری که هیچ وقت آخرین چهره اش رو با اون
لبهای کبود و رنگ و روی سفید از یاد نمیبردم!
دستم رو به نوازش روی خاکها کشیدم و گفتم« :چرا؟ چرا اینقدر زود رفتی که کار من به اینجا بکشه؟ مگه نمیدونستی
من به جز تو کس وکار دیگهای ندارم؟
چرا گذاشتی سیروس اذیتم کنه؟ مامان...مامان با این همه عالمت سؤال توی ذهنم چی کار کنم؟ بااین همه سوالهای
بیپاسخ چی کارکنم؟ بااین همه ابهام ...بااین همه تردید چیکارکنم؟ مامان خودت یه راهی بذار جلوی پام .خودت کمکم
کن که از این سردرگمی بیام بیرون .مامان...مامان»...
همیشه وقتی پام به اینجا میرسید ،زمان از دستم در میرفت .عماد هم هیچ وقت هیچی به من نمیگفت .به ماشینش تکیه
میداد و خیره به من ،سیگار دود میکرد .اینقدر نگاهم میکرد که خودم خسته بشم و باسر و صورت خاکی برگردم و
توی ماشین بشینم .بعد اون هم بدون حرف مینشست و راه اومده رو برمیگشت .همیشه اینجا اومدن خالیم میکرد؛
اینقدر خالی که تاچند روز هیچ فکری توی ذهنم نمینشست .اون روز با رسیدن مون به خونه ،عماد توی اتاقش برگشت و
چند دقیقه بعد ،صداش از طبقه ی باال اومد« :یه قهوه برام میذاری؟»
زیر قهوه ساز رو روشن کردم و توی اتاق برگشتم .لباسهام که به کل خاکی شده بود رو عوض کردم .چند دقیقه بعداز
اینکه به پایین برگشتم ،عماد هم اومد .از روی قطرههایی که روی صورتش نشسته بود ،فهمیدم حموم بوده .معموالً این
موقع به حموم نمیرفت .به چشمهای سبزش نگاه کردم و گفتم« :میخوای بری جایی؟» همونجوری که قهوهاش رو
سرمیکشید ،سری تکون داد .گفتم« :مهمونی؟»
_ آره ،میرم خونهی سیروس.
سری تکون دادم و خواستم توی اتاقم برگردم که صداش بلند شد« :بگم طال بیاد پیشت یا باز هم میخوای تنها باشی؟»
_ نمیخواد بهش بگی.
به گفتن همین اکتفا کردم واز پلهها باال رفتم .روی تخت دراز کشیدم وچشمهام رو بستم .یک ربع بعد ،صدای بسته شدن
در ،خبر رفتن عماد رو داد .چشمهام گرم شد و چند دقیقه بعد ،خواب بر وجودم چیره شد.
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وقتی چشم باز کردم ،ساعت از نیمه شب گذشته بود .با دل ضعفه که از ظهر مهمون ناخوندم شده بود ،ازجام بلند شدم و
راهم رو به سمت آشپزخونه کج کردم .غذای سرد رو از توی یخچال درآوردم وهمونجوری مشغول خوردن شدم .خونه
خلوت و ساکت بود و بدون عماد تحملش خیلی سخت شده بود .وقتی دل ضعفه ام رفع شد ،از پلهها باال رفتم.
خواستم برم توی اتاقم که در باز اتاقِ عماد ،نگاهم رو توی اتاقش کشوند .توی اتاقش ،قدم گذاشتم و المپ رو روشن کردم.
اتاقش تقریباً مرتب بود و این یکم تعجب آور بود .روی تختش نشستم و نفس عمیقی کشیدم و عطر تلخش که توی فضای
اتاق موج میزد رو توی ریههام حبس کردم.
به میز خالیش ،چشم دوختم .میدونستم که همیشه اوراق کاریش رو توی کمدش میذاره ودرش رو هم قفل میکنه .هیچ
وقت نفهمیدم که کارش چیه .هیچ وقت از رفت وآمدهاش سردرنمیآوردم؛ از مهمونیهایی که میرفت ،از آدمهایی که
باهاشون معاشرت میکرد و...
همه چیز این مرد برام غریب بود .من فقط از اون یه اسم میدونستم واینکه دوست سیروسه .همین و همین!
برق رو خاموش کردم واز اتاقش بیرون اومدم .خواستم توی اتاق برگردم که پلههای ته راهرو ،بهم چشمک زد .عماد رفتن به
طبقهی باال رو ممنوع کرده بود .خودش هم هیچ وقت اونجا نمیرفت؛ انگار اونجا یه بخش متروک بود ،یه بخشی که باید از
یاد برده میشد ولی خالی بودن خونه و نبودن عماد ،آدم رو وسوسه میکرد که این بخش ممنوعه رو ببینه.
آروم به سمت پلهها قدم برداشتم و درست پای اولین پله ،سرم رو باال آوردم و باال رو نگاه کردم .به جز نردههای پاگرد و
سیاهی محض ،هیچ چیز دیگهای ندیدم.
آروم روی پلههای خاک گرفته ،پاگذاشتم و آروم-آروم باال رفتم .طبقهی چهارم هم مثل پایین یه راهروی طوالنی با کلی
اتاق داشت .اتاقهایی که درهمشون بسته بود .پاهای برهنهم روی سردی سنگهامینشست و رد پام به وضوح روی
خاکها معلوم بود.
دراولین اتاق رو امتحان کردم که قفل بود .بعدی هم همینطور وبعدی ...درتمام اتاقها قفل بود!
انگار که عماد نمیخواست ،کسی سر از اسرار این طبقهی خاک گرفته در بیاره .راهِ رفته رو برگشتم و پاهای خاک گرفته ام
رو توی حمام شستم.
کنار پنجره رفتم وبه آسمون شب نگاه کردم .آسمونی که به خاطر ساختمونهای سربه فلک کشیده ،هیچ کدوم از
ستارههاش معلوم نبود.
نگاهم به روی میز و دفتر کشیده شد و دوباره هوس نوشتن ،قلقلکم داد.
پشت میز نشستم و آخرین صفحهای که نوشته بودم روباز کردم .جای اشکهام به وضوح روی صفحات کاغذ دیده میشد.
نفسم رو بیرون دادم و دوباره خودکار رو روی کاغذ کشیدم« :واین شروع بدبختیهای زندگیش بود.فانوس توی شب ،با اون
چراغهای ریزی که روی سطح دیوار سنگیش ،به چشم میخورد ،باشکوه تراز هروقت دیگهای به نظر میاومد.
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باد سرد دم غروب به بدنش میخورد و بدنش رو به لرزه میانداخت .مجید همچنان بااون صورت سرخ ،سعی داشت خشمش
رو کنترل کنه .اون اما هیچی نمیگفت .زبونش هم مثلِ مغزش ،از هرحرفی خالی شده بود .دیگه نمیفهمید کجاست و
داره چیکار میکنه و فقط از باد سردی که بهش میخورد ،میلرزید.
مجید کنار یکی از میزها ایستاد و با چشمهای سرخ نگاهش کرد .دستهی سینی خالی رو توی مشت گرفته بود و از حرص
فشارش میداد.
باالخره لب باز کرد وگفت« :برگرد توی اتاقت باران!» اون اما نمیفهمید که مجید چی داره میگه .سینی رو از دستش گرفت
و با صدایی که از ته چاه درمیاومد ،گفت« :چی روباید بچرخونم؟» مهمونها کم-کم میرسیدند.
حال مجید لحظه به لحظه بدتر میشد و همچنان دستهی سینی که یک طرفش دست اون بود رو فشار میداد .یک بار دیگه
باصدای بلندتری گفت« :برگرد توی اتاقت!» صدای سیروس بود که هردوشون رو از توی جوی که توش بودند ،بیرون آورد:
«باران آماده شدی؟»بعد نگاه خیرش روبه چهرش داد.
ابرویی باال انداخت و گفت« :مگه مجید ،جعبه رو نداد بهت؟! چرا اینقدر بیرنگ و رو؟» اون هیچ جوابی برای دادن نداشت.
سیروس پوزخندی زد و گفت« :حاال روز اول اشکال نداره ولی از فردا باید به سر و صورتت هم برسی .مجید تو چرا ماتت
برده؟ بدو برو بطریها رو بیار ببینم».
دست مشت شدهی مجید از دور دستهی سینی باز شد و با قدمهایی که میخواست زمین رو از حرص زیر پاش له کنه،
توی فانوس برگشت.
سیروس یک بار دیگه باچشمهای خیره بهش نگاه کرد و بعد به سراغ مهمونهاش رفت .باد ،موهای بازش رو باخودش
میبرد .چند دقیقهی بعد ،مجید با چندتا بطری شیشهای برگشت .باحرص لیوانها رو توی سینی چید و در یکی از
بطریها رو باز کرد و کاری را انجام داد.
بدون حرف ،سینی رو برداشت و باقدمهایی که بلندتر از حالت عادی بودند ،از کنار مجید دور شد .انگار که میخواست فرار
کنه .ازچی؟ نمیدونست! احساس میکرد صدتا چشم روش خیره شده .احساس میکرد که هر طرف که میچرخه ،یه
هیوال با چشمهای خیره و خون گرفته ،داره نگاهش میکنه! درمونده به اطراف نگاه میکرد تا شاید راه نجاتی پیدا کنه.
نفسش به سختی میرفت و میاومد .دهنش خشک شده بود و حتی قدرت تکلم هم نداشت.
سینی سنگین توی دستهاش میلرزید و با چشمهایی که از ترس گشاد شده بود ،باوحشت به مردهایی که با خندههای
وحشیانه نگاهش میکردند ،نگاه میکرد.
احساس میکرد که جمعیت ،بهش فشار میاره .احساس خفگی میکرد؛ احساس درموندگی! سینی از دستش افتاد و لیوانها
روی زمین شنی ،هزار تیکه شد! جیغ خفهای توی ذهنش پیچید.
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چشم چرخوند و سبزی قیرگونهی جنگل رو یک لحظه ،بین جمعیت دید .با زور خودش رو از بین جمعیت بیرون کشید و به
سمت جنگل دوید .باد ،الی موهاش میپیچید و اونها رو محکم به صورتش میکوبید .نفس-نفس میزد و تا جایی که
میتونست ،توی جنگل پیش رفت .میخواست یه جایی پنهان بشه تا دست اون هیوالها ،بااون چشمهای خیره و اون
قهقههها بهش نرسه!
عرق از سرو روش میچکیدو وقتی باد به بدن خیسش میخورد ،سرما تا مغز استخونش نفوذ میکرد .پای یه درخت وقتی
حسابی از دید جمعیت دور شد ،ایستاد و به نفس-نفس افتاد .بخار نفسش ،توی اون هوای سرد ،به خوبی معلوم بود .به
درخت تکیه داد و دستهاش رو دور بازوهاش حلقه کرد تا شاید یه کم گرما به اون بازوهای برهنه تزریق بشه.
پای درخت نشست و به هق-هق افتاد .صدای گریهاش توی جنگل میپیچید وترسش رو بیشتر میکرد .صدای آهنگ تندی
که از فانوس میاومد رو میشنید و خودش رو بیشتر به درخت میچسبوند .نمیفهمید چه مدتیه که بدن کرخت و
سرمازدش رو به اون درخت فشار میداد و هق-هق گریهش رو ،توی سینه خفه میکنه،نمیفهمید چه مدت بود که به اون
صدای آهنگ خفه که از فانوس بلند میشد گوش داده و از ترس به خودش لرزیده و حتی نفهمیده که کی چشمهاش
روی هم افتاده و خوابش برده.
وقتی به خودش اومد ،دید نور خورشید از الی روزنههای الی برگها ،روی بدنش افتاده و داره کم-کم بدن یخ زدش رو گرم
میکنه .سر سنگینش رو از روی زمین برداشت و با چشمهایی پف کرده ،به اطراف نگاه کرد .دست و پای دردناکش رو یه
کم تکون داد و برگهایی که الی موهای بلندش پیچیده بود رو جمع کرد .به سختی از جاش بلند شد و به اطراف نگاهی
انداخت .تاجایی که چشم کار میکرد ،درخت بود و درخت .با قدمهایی لرزون به سمت فانوس راه افتاد.
دلش پراز غصه بود ،پراز بغضهایی که نشکسته بود .نمیفهمید که اون راه رو چه جوری طی کرد .هراز گاهی سرش چرخ
میخورد ومجبور میشد برای اینکه زمین نخوره به درختها تکیه بده .وقتی از جنگل خارج شد ،بادی که از سمت دریا
میاومد ،دوباره به بدنش خورد و تمام بدنش رو لرزوند .فانوس مثل همیشه کنار دریا ،خودنمایی میکرد .میز و صندلیها
جمع و جور شده بود و گوشهای روی هم انبار شده بود.
نمیدونست ترس توی جنگل بیشتر بود یا االن که باید به سیروس جواب پس میداد .خودش رو به فانوس رسوند و از
پلههاش باال رفت .درست جلوی دراتاقش ،مجید رو دید .باتعجب نگاهش کرد وگفت« :تو کجا بودی؟» اما لبهاش از هم
باز نمیشد که جوابی بده .بدون حرف توی اتاق رفت و در رو پشت سرش بست .صندلها رو از پاش درآورد و اولین پتویی
که دم دستش اومد رو دور خودش پیچوند تا شاید سرمایی که توی جونش نفوذ کرده بود رو از خودش دورکنه .خودش رو
به دیوار فشار داد تا شاید یه کم از درد استخونهاش کم بشه .سرش رو روی زانوهاش گذاشت و اجازه داد تا اشکهاش
روی صورتش غلت بخوره .چشمهای پف کردش داشت ،گرم میشد که در اتاق به شدت باز شد و به دیوار خورد .چهرهی
سرخ شده و خپل ،سیروس جلوی چشمهای لرزون و وحشت زدش ظاهر شد!
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قدمهای محکم سیروس ،زمین اتاق رو میلرزوند .رو به روش ایستاد و داد کشید« :کدوم قبرستونی بودی؟» اون جوابی برای
فریاد سیروس نداشت .خودش رو بیشتر جمع کرد و سرش رو به دیوار تکیه داد .داد بعدی سیروس ،تمام بدنش رو لرزوند:
«حاال مهمونی من رو به هم میریزی؟هان؟ ...واسهی من دم در آوردی؟!» اره؟
اشکهای اون ،بیاراده روی صورتش غلت میخورد و جوابی برای سیروس نداشت .وقتی سیروس کمربندش رو کشید ،ترس
تمام وجودش رو پرکرد! اولین ضربه که حتی از روی پتو هم دردناک بود ،به بازوش خورد و باعث شد نالهش به هوا بلند
بشه.
سیروس بیرحمانه میزد و اون فقط صدای نالههای خودش رو میشنید که توی سرش میپیچه و دردی که نفسش رو
گرفته بود .اینقدر جیغ کشیده بود و التماس کرده بود که دیگه نایی نداشت .وقتی سیروس از زدن خسته شد ،باهمون
سرعتی که اومده بود ،برگشت و در رو پشت سرش بست.
درد ضربههای سیروس به استخون دردش اضافه شده بود و حتی قدرت ناله کردن رو هم ازش گرفته بود .دور خودش
میپیچید و دهنش رو باز میکرد تا ناله کنه ولی صدایی از دهنش درنمیاومد .بدتر از همهی اینها ،زخمی بود که روی
قلبش افتاده بود .زخمی که میدونست درمونی نداره.
اینقدر دور خودش چرخ خورد و بیصدا ناله کرد که خواب از سرِ درد روی وجودش نشست .نمیفهمید که اون جیغ و دادها
رو خواب میبینه یا واقعاً با اون صدای گرفته ،فانوس رو روی سرش گذاشته بود!نمیفهمید چقدر میگذره و اون از کی
توی این بیهوشی دست و پا میزنه.
چشم که بازکرد ،هوا تاریک بود .هیچ صدایی از بیرون نمیاومد و گرگ و میش هوا خبر از این میداد که چند ساعت دیگه
سپیده میزنه .نگاهی به کبودیهای بدنش کرد که به خاطر لباسی کهبه تن داشت ،اونهارو به خوبی به نمایش گذاشته
بود .هیچ جای سالمی توی بدنش پیدا نمیکرد .میدونست که وضع صورتش هم چندان جالبتراز بدنش نیست.
احساس میکرد تمام استخونهاش خرد شده .قدرت تحرک نداشت و درست مثل یه کرم ،خودش رو روی زمین میکشید.
حتی نای گریه کردن هم نداشت .به زور خودش رو سرپا کرد و با بدن لرزون ،به دیوار چسبید که روی زمین سرد اتاق
سقوط نکنه .چهرهی خودش رو توی آیینه دید و وحشت کرد .پیشونیش کبود شده بود و گوشهی لبش پاره شده بود و یه
ردی از خون کنارش ،خشک شده بود .چشمهای پف کرده و قرمزش با درد استخونش بسته میشد و نمیذاشت که کامل
قیافهی وحشت زدش رو نگاه کنه.
شیرآب رو باز کرد و بادستهای لرزون ،یه کم آب روی صورتش ریخت و با احتیاط دستی روی زخم لبش کشید و
خونهاش رو گرفت .از درد ،چهره اش رو توی هم کشید و ورم لبش رو آروم نوازش کرد .چقدر ضعیف و عاجز به نظر
میرسید .نمیدونست که چه سرنوشتی درانتظارشه.
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به سختی وضو گرفت .جانماز مادرش رو پهن کرد و نشسته ،نماز صبحش رو خوند .چقدر دلتنگ مادرش بود .سرش رو روی
سجاده گذاشت و از سر عجز ،اشکهاش جاری شد .پیش خدا شکایت کرد که چرا باید همچین سرنوشتی داشته باشه.
اینقدر اشک ریخت و با خودش حرف زد که سپیده زد.
چند ساعتی از بیدار شدنش میگذشت که در اتاقش بااحتیاط باز شد و چشمهای قهوهای و درشت مجید از الی در سرک
کشید .با تنها جونی که داشت ،چادر رو دورش کشید و گفت« :بیا تو مجید».
مجید قد راست کرد و وارد اتاق شد .با درموندگی و ناراحتی به چهرهی کبودش نگاه کرد و گفت« :بهتری؟» سری تکون داد
و گفت« :کاری داری؟»
_ سیروس...گفت که ...گفت که امشب هم باید...
سری تکون داد و نذاشت حرفش رو تموم کنه .باحرص موهاش رو عقب کشید و گفت« :نیا باران! امشب هم فرار کن!» با
خندهای از سرعجز و درموندگی گفت« :میخوای تیکه-تیکهام کنه؟» مجید سری تکون داد و با ناامیدی ،از اتاق بیرون
رفت .اون و مجید هردو دردهای مشترک داشتند .درد اسارت! اسارتی که بندهای نامرئی ومحکمی داشت.
دفتر رو بستم و با بغضی که توی گلوم نشسته بود ،روی تخت ولو شدم .داشتم باخودم مبارزه میکردم که بغضم شکسته
نشه .ضعیف شده بودم؛ اینقدر که حتی یاد گذشته اینجوری داغونم میکرد .هیچ حامیای نداشتم و فقط دلم به
محبتهای گاه و بیگاه عماد خوش بود.
ساعت  8:00صبح بود که باصدای تلق تلوقی که از پایین میاومد ،از خواب پریدم .عماد برگشته بود و مسلماً دنبال چیزی
میگشت .از جام بلند شدم و با همون چشمهای پف آلود از پلهها سرازیر شدم .عماد کلهاش رو توی یکی از کابینتهاکرده
بود و داشت دنبال چیزی میگشت.
خمیازهای کشیدم وگفتم« :سالم ».سرش رو بیرون آورد و با چشمهای خسته ،درحالی که کرواتش شل دور گردنش آویزون
بود وآستینهاش رو باال زده بود ،گفت« :این جا سیگاریها کجاست؟»
_ یکی توی اتاقت که هست.
_ افتاد شکست.
_ برو باال؛ خودم میارم.
همونطوری که از پلهها باال میرفت ،گفت« :پس یه قهوه هم برام بیار ».زیر قهوه جوش رو روشن کردم و بعد از دم
کشیدنش ،با یه جاسیگاری ،باال رفتم .طاق باز روی تخت دراز کشیده بود و باچشمهای خسته ،به سقف خیره شده بود.
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از روی شیشه خردههایی که کف زمین ریخته بود ،گذشتم و سینی رو روی پاتختی گذاشتم .گفتم« :به جای قهوه خوردن،
بگیر بخواب ».سرش رو به سمت من چرخوند و گفت« :دیر بیدار شدی ».چشمهای پف کردم رو مالیدم وگفتم« :دیشب
بیدار بودم».
_ چیکار میکردی؟
_ توی این خونه مگه کاری هم پیدا میشه برای انجام دادن؟
خم شد و از جعبهی سیگارش که روی پاتختی بود ،یه سیگار درآورد وگفت« :روشنش کن!» فندکش رو از روی میز که دور
از دسترسش بود ،برداشتم و زیر سیگارش گرفتم .اولین پک رو محکم زد و دودش رو به سمت باال رها کرد.
از اتاق بیرون زدم و بعد از آوردن جارو برقی ،مشغول جمع کردن خرده شیشهها شدم .بعداز تموم شدنِ جارو ،گفتم« :کاری
نداری؟» سیگارش رو توی جاسیگاری له کرد .پتو رو روش کشید و قبل از بستن چشمهاش گفت« :سینی رو هم ببر
پایین ».سینی رو هم برداشتم و از پلهها پایین رفتم.
امروز یه کم دیر برگشته بود .همیشه مهمونیهاشون تا صبح تموم میشد؛ مثل اون وقتها که من توی فانوس بودم .یاد
دوبارهی گذشته ،بغض توی گلوم رو بیدار کرد.
پشت میز نشستم وسعی کردم به زورِ چای ،بغضم رو قورت بدم که دیدم گونههام خیس شده! سرم رو روی میز گذاشتم و
بیصدا به جاری شدن اشکهام نگاه کردم .این بیصدا گریه کردن رو از مامانم یاد گرفته بودم .حتی وقتی گریه میکردم،
حالت چهرم هم تغییر نمیکرد؛ یعنی اگه کسی اشکهام رو نمیدید ،اصالً متوجه نمیشد که گریه کردم.
دلِ شکستهام ،این چند روز با یادآوری دوبارهی گذشته ،بیشتر میگرفت و اشک هام رو راه میانداخت .تنها شده بودم.
تنهایی که کلی زخم روی روحش نشسته بود! با پشت دست اشکهام رو پاک کردم و بساط صبحانه که دست نخورده
روی میز بود رو جمع کردم .صورتم رو توی سینک شستم و توی پذیرایی رفتم .کنترل تلویزیون رو برداشتم و بعداز خفه
کردن صداش ،شروع به باال و پایین کردن کانالها کردم .مثل عمادشده بودم؛ انگار که هیچ کدوم از شبکههای بینهایت
ماهواره ،ارزش اینکه بخوام وقتم رو باهاش بگذرونت ،نداشت.
بعداز نیم ساعت کلنجار رفتن با تلویزیون ،کالفه از جام بلند شدم و کنترل رو روی مبل ،پرت کردم .پردههای بلند پذیرایی
رو کنار کشیدم تا یه کم از نور خورشید ،وارد خونه بشه .کنار پنجرهای که رو به حیاط بزرگ خونه بود،ایستادم ونگاهم رو
به درختهایی که با برگهای سبز بهاری بدنشون رو پوشونده بود ،دادم.
پنجره رو باز کردم و هوای خنک بهار رو به ریههای خستم دادم .بازدمم رو بعد از چند ثانیه بیرون دادم و با بیحالی به اون
همه زیبایی که برام هیچ جذابیتی نداشت ،نگاه کردم .نمیدونستم که چند وقته تنهایی این بال رو سرم آورده بود.
نمیدونستم که از کی به روزگار و زندگی بیعالقه شدم ،شاید از روزی بود که مامان رفت و من رو بین یه گله گرگ تنها
گذاشت و شاید هم از وقتی بود که فهمیدم تنها حامیم توی این دنیا عمادی هست که هیچ وقت بهش نمیرسم.
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کرخت و با بدنی کوفته ،به باال برگشتم و داخل حمام رفتم .بدن بیحسم رو زیر آبی که از دوش میریخت ،رها کردم .موهام
رو باحرص باال بردم و کشیدم .سرم از حجم افکاری که توش موج میزد ،سنگین بود .چشمهام رو بستم و تمام بدنم رو
زیر آب ،توی وان فرو کردم .نفسم به تنگی افتاده بود و احساس خفگی میکردم .دلم میخواست جرعت این رو داشتم که
اینقدر این زیر بمونم تا جون از بدنم دربیاد .ولی به دقیقه نکشید که با نفس-نفس زدن از زیرآب بیرون اومدم.
زانوهام رو توی بغلم جمع کردم و سرم رو روی پام گذاشتم .صدای آب دوش که روی سطح آب داخل وان میخورد ،روی
اعصابم راه میرفت و من رو یاد اون شب بارونی میانداخت که برای اولین بار ،پام رو توی این خونه گذاشتم .یاد ترسم
افتادم .یاد اون نگاه لرزونی که از خیره شدن توی چشمهای عماد فرار میکرد .یاد لطافت لحن عماد افتادم که بعد از اون
شب ،دیگه هیچوقت باچنین لحنی ،باهام حرف نزد.
عصبی دستم رو توی سطح آب زدم و روی سطح آب موج درست کردم .زیر لب غریدم« :چرا؟چرا لعنتی؟!چرا اینقدر وابستم
کردی؟» موهای طالییم که به خاطر نم دار بودنشون ،به قهوهای روشن میزد رو باالی سرم جمع کردم و روش گل سر
زدم .یه بلوز آبی روی شلوار مشکیم پوشیدم واز حموم بیرون اومدم.
ساعت  10بود و برای ناهار گرم کردن ،یه کم زود بود .ولی چون صبحانه نخورده بودم و میدونستم که عماد هم حاال-حاال
ها بیدار نمیشه که ناهار رو باهم بخوریم ،غذاهایی که از دیروز مونده بود رو درآوردم و بعداز گرم کردن ،مشغول خوردن
شدم.
همه چیز این زندگی به نظرم مسخره میاومد؛ غذاخوردنهای الکی ،نفس کشیدنهای بیخودی ،کارکردنهای بیدلیل.
هیچ امیدی واسهی ادامهی این زندگی نمیدیدم .حداقل زندگی من اینجوری بود .شاید عماد کلی دلیل واسهی ادامه
دادن زندگیش داشت ولی من هیچ دلیلی نداشتم .میدونستم که بود و نبودم هم برای کسی مهم نیست؛ به خاطر همین
هم نبودن رو ترجیح میدادم ولی هیچوقت جرئتش رو پیدانکرده بودم که این زندگی رو تموم کنم .محکوم بودم به زندگی
کردن! حاال به هرقیمتی که شده.
از جلوی در اتاق عماد سرکی کشیدم .همچنان خواب بود و موهای مشکیش روی پیشونیش به هم ریخته بود .توی اتاقم
برگشتم و وسایلی که عماد برام گرفته بود رو از توی کمد بیرون کشیدم .همیشه آرزو داشتم که یه نقاش بزرگ بشم .بوم
رو به بغل میز تکیه دادم و خودم هم کنارش نشستم .رنگهارو روی پالت گذاشتم و به صفحهی خالی و سفید بوم خیره
شدم .مغزم خالیِ خالی بود .حتی یه تصویر هم توی ذهنم نبودکه بخوام روی بوم پیادش کنم.
یه کم رنگ آبی برداشتم و وسط بوم کشیدم ،بلکه ذهنم باز بشه .ولی صفحهی ذهن من خالیتراز بومِ روبه روم بود .باحرص
پالت و قلمو رو گوشهای و خودم رو روی صندلی پشت میز انداختم .دفتر جلد چرمیم با خودکاری که هنوز جوهرش ته
نکشیده بود،بهم چشمک میزد .انگار که فقط نوشتن بود که سرگرمم میکرد .نوشتن روزهایی که این دردها رو یکی یکی
بهم هدیه داده بود.
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شروع به نوشتن کردم« :دم غروب بود که کرم پودر رو از توی جعبهی اهدایی سیروس بیرون کشید و روی کبودیهای
بدنش کشید تا معلوم نشه .صورت سفید و برفیش زیر اون کرم پودر ،تیرهتر به نظر میرسید .رژ قرمزی که بین همون
خرت و پرتها بود رو برداشت و با آرومترین حالت ممکن ،روی لبهای ورم کردش کشید .زخم گوشهی لبش به قدری
عمیق بود که بااشارهای دوباره ،خون ازش جاری میشد.
موهای طالییش که درهم پیچیده و گره خورده بود رو شونه زد و روی بازوهاش رها کرد .خودش رو توی آیینه نگاه کرد.
درست شبیه عروسکها شده بود؛ عروسکی که برای یه مشت جماعت گرگ صفت ،بزک کرده بود! بغض توی گلوش رو به
سختی فرو داد و با وجود استخون دردی که داشت ،از ترس سیروس ،پلهها رو پایین اومد .باد سردی که بیرون فانوس
میوزید ،به بدن نیمه جونش خورد و دردش رو بیشتر کرد .چهرش رو توی هم کشیدو با چشمهایی که به زور مانع از
ریختن اشکش میشد ،به دنبال مجید گشت.
کنار دیوار فانوس ایستاده بود و بابهت بهش نگاه میکرد .انگار باورش نمیشد که دختری که روبه روش ایستاده همون
بارانی باشه که چند وقت پیش با نام خواهر صداش میزد .توی چشمهاش یه حس غریبی بود .انگار این عروسک بزک
کردهای که روبه روش ایستاده بود و باچشمهای دریایی بهش خیره شده بود رو نمیشناخت.
پاهای لرزونش رو حرکت داد و به سمت مجید رفت .دهنش رو باز کرد واصوات نامشخصی از دهنش بیرون ریخت .هیچ
کنترلی روی ذهنش نداشت؛ انگار فلج عقلی شده بود! خودش هم باورش نمیشد که مجبور شده تا دوباره با چنین
وضعیتی جلوی اون آدمها بره؛دیگه مجید که حق داشت .نگاهش رو از نگاه بهت زدهی مجید گرفت و به سمت میز رفت.
لیوانهای پایه داری رو که روی میز بود رو توی سینی چید و در یکی از بطریها رو با دستهای لرزونش و به زور باز کرد.
مایع رو رو توی لیوانها ریخت و دوباره دربطری رو بست .مهمونها کم-کم از راه میرسیدند و ارکستر آمادهی شروع
دوبارهی موسیقیهای تند و عصبیش میشد .بادستهایی که سعی میکرد ،نلرزه ،سینی رو برداشت و بغضی که توی
گلوش بود رو به سختی فرو داد ولی به ثانیه نکشید که بغض دوباره و از نو شکل گرفت.
قدمهاش رو آروم برداشت و به قلب جمعیت زد .همون جمعیتی که دیروز از دستشون به جنگل پناه برده بود .مردهای پیر و
جوون بادیدنش ،حتی برای چند ثانیه هم که شده ،نگاه از طرف مقابلشون میگرفتند .اون اما بابدنی که از شدت ترس
میلرزید ،بین اون جمعیتِ حریص قدم برمیداشت و به چشمهایی که از شدت حرص برق میزد ،نگاه میکرد.
وحشت زده دور خودش میچرخید که صدایی از کنار گوشش بلند شد« :سالم خوشگله!» وحشت زده سرش رو چرخوند و
به چهرهی سبزهای که روبه روش بود ،نگاه کرد .سبیل چخماخی مرد اون رو شکل سیروس کرده بود ولی چشمهاش
خیرهتراز چشمهای سیروس بود!
قهقههای سرداد و گفت« :چیه؟ ترسیدی؟» ترس توی چشمهای دریاییش موج میزد و قلب کوچیکش مثل گنجشک
خودش رو به سینه اش میکوبید.
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مرد دست برد ،یکی از لیوانهای توی سینی رو برداشت و نصفش رو سرکشید .دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه که صدای
آشنا و خشن سیروس از پشت سرش بلند شد« :سالم آقای کیومرثی ،خیلی خوش اومدید قربان!» مرد خندهی مستانهای
کرد وگفت« :سالم سیروس .ببینم این دختر رو کجا قایم کرده بودی؟» سیروس نگاه خیرش رو به چشمهای اون داد و
لبخند رضایت بخشی روی لبهاش جاخوش کرد ،گفت« :کنیز تونه!» مرد سری تکون داد و مشغول حرف زدن با سیروس
شد.
از ترس کیومرث به سمت دیگهای از جمعیت دوید .گوشهای ایستاد ونفس-نفس زنان به جمعیتی که هرلحظه بیشتر
میشدند ،نگاه کرد.
جوونی که خیرگی چشمهاش کمتراز پیرترها نبود ،به سمتش اومد و با لبخند منزجر کنندهای گفت« :سیگار نداری خانم
کوچولو؟» ترسون سری تکون داد واز دستی که برای گرفتن دستهاش دراز شده بود ،فاصله گرفت.
نمیدونست که کجا باید فرار کنه .دلش میخواست از عجز گریه کنه .دلش میخواست داد بزنه و یکی رو برای کمک صدا
کنه .حتی دیگه مجید هم نبود که باچشمهای نگران و غیرتیش بهش امید بده .سرگردون این طرف واون طرف رو نگاه
میکرد و بالتماسی که از چشمهای دریایش جاری بود ،از آدمهای دور وبرش کمک میخواست.
دستی پیش اومد و یکی از لیوانهای روی سینی رو برداشت رو قبل از اینکه کامالً از سینی دور بشه ،باشصت روی پوست
نازک و سفیدش رو لمس کرد .وحشت زده دستش رو عقب کشیدو به صاحب دست نگاه کرد .مرد میانسالی بود که
دستش توی دست زن جوونی بود ومثالً داشت به حرفهای اون گوش میداد ولی دراصل حواسش به بازوهای سفید باران
بود.
عقب-عقب از اون دور شد .وقتی چرخید تا به سمت دیگهای بره ،سینه به سینهی مردی شد و سینی از دستش روی زمین
افتاد! بانگاه وحشت زدش به سینی و لیوانها خیره شد .میدونست که باید برای این هم کتک بخوره .خم شد و خرده
شیشهها رو با دستهای لرزونش از روی زمین جمع کرد و توی سینی ریخت.
چند دقیقه بعد ،صدای گوش خراش و وحشی سیروس ،تمام وجودش رو لرزوند« :باز چه غلطی کردی؟» نگاه درموندش رو
به چشمهای قرمز از خشم سیروس داد .شق ورق از جاش بلند شد و خواست چیزی بگه که دوباره صدای سیروس بلند
شد« :میتونی یک بار ،یه کار رو بدون عیب انجام بدی بیخاصیت؟ بزنم اون دندونهات رو خرد کنم؟!» دستش برای
زدن ،باال رفت!
از ترس صورتش رو توی دستهاش پنهون کرد و منتظر برخورد دست سنگین سیروس باصورتش شد .اما به جای دست
سیروس ،صدای بم و مردونهی کسی توی گوشش پییچد« :تقصیر من بود!» چشم باز کرد و به ناجیش نگاه کرد .همون
مردی بود که باهاش برخورد کرده بود .چهار شونه و بلندقد بود؛ جوری که برای دیدنش باید سرش رو باال میگرفت.
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چشمهای تیلهای و سبزش توی اون تاریکی شب برق میزد .دست باال رفتهی سیروس ،توی مشت قویش بود و صاف به
چهرهی بهت زدهی سیروس نگاه میکرد.
سیروس باتعجب گفت« :مهندس ،این دختره »...مرد با همون لحن محکم و پراز غرورش گفت« :من ایشون رو ندیدم.
خوردم بهشون وسینی از دستشون افتاد ».بعد نگاهش رو به اون داد .چشمهای لرزونش که دنبال یه حامی بود ،به
چشمهای تیلهای مرد که مدام رنگ به رنگ میشد ،خیره شد.
سیروس سینهای صاف کرد و گفت« :باید این دختر رو ببخشید ،مهندس .بفرمایید ،خوش اومدید».
بعد با چشمهاش به اون چشم غره رفت .سریع سینی رو برداشت و از اونجا دور شد .کنار میز که رسید ،نفس-نفس میزد
و هنوز از اونچه که دیده بود ،اطمینان نداشت .هیچ وقت توی زندگیش کسی پشتش نایستاده بود و حاال وجود غریبهای
که ازش حمایت کرده بود ،یکم عجیب به نظر میرسید!
با بهت و حیرت ،وقایعِ چند دقیقه پیش رو مرور میکرد .نفسش که جا اومد ،به دور وبرش نگاهی انداخت و باچشمهای غم
زدهی مجید توی چند قدمیش رو به روشد .بغض دوباره توی گلوش چنگ انداخت و با التماس و عجز به چشمهای مجید
چشم دوخت.
شیشه خردههای توی سینی رو گوشهای خالی کرد و زیر نگاههای مجید ،دوباره لیوان جدید توشون گذاشت .سینی رو به
دست گرفت و از ترس کتکهای سیروس دوباره به قلب جمعیت زد .انگار هیچ کس رو نمیدید و فقط دنبال حامیش بود.
مردی که نمیتونست بفهمه چشماش چه رنگی داشتند! سبز بود یا عسلی ،قهوهای بود یامشکی؟ بیخیال تیکهها و
متلکهایی که از پیر و جوون میشنید ،چشم توی جمعیت میچرخوند تا شاید یک بار دیگه چهرهی ناجیش رو ببینه.
هرچی چشم میچرخوند چهرههای منزجر کنندهتری رو میدید .مردهایی که دستشون توی دست زنهایی بود که شاید
خیلی از اون خوشگلتر بودند ولی چشم اونها دنبال اونی که هیچ پناهی نداشت بود .حالش ازدیدن چنین صحنههایی به
هم میخورد .وحشت زده ،درحالی که چونش میلرزید ،گوشهای ایستاده بود و اجازه میداد باد موهای طالییش رو
باخودش به رقص دربیاره .یک بار دیگه چشم چرخوند وباالخره اون رو دید .روی یه صندلی لم داده بود و سیگار دود
میکرد .چشماش پشت یه هاله از دود سیگارش پنهان بود و نمیتونست بفهمه که به کجا اینجوری خیره شده.
ناخودآگاه به سمتش کشیده شد و توی چندقدمیش ایستاد .نگاه مرد روی نقطهی نامعلومی روی زمین بود ولی باحس
حضور کسی ،سربلند کرد و نگاهش رو به نگاه لرزون وآبی اون داد .لبخندی روی لبهای پهن و مردونش نشست .لبخندی
که اون نمیفهمید از روی تمسخره یا لذت یا اصالً بدون منظور زده شده .خیره توی چشمهایی که این بار به مشکی
میزد ،شد و با نگاهش التماس کرد که اون رو از اینجا ببره .صدای سیروس درست مثل یه خمپاره وسط ارتباط
چشمیشون ترکید:
_ تو که همونجوری اونجا ایستادی .یاال برو ،سینی رو دوباره پرکن و بیار!
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بدون حرف نگاه از چشمهای مرد ناشناس گرفت و دوباره به سمت میز برگشت .این بار اما مجید رو ندید .سریع سینی رو پر
کرد و دوباره به جمعیت برگشت .انگار که اون مرد تنها ناجیش بود و به جز اون ،هیچ کس نمیتونست اون رو از این
وضعیت نجات بده .بدون معطلی و توجه به دستهایی که برای برداشتن لیوان دراز شده بودند ،به سمت جایی رفت که
مرد نشسته بود؛ اما مرد اونجا نبود.
نگاه ناامیدش رو به صندلی خالی مرد داد و دوباره ترس و وحشت توی وجودش لونه کرد .سربلند کرد وبه چهرههایآدمها
نگاه کرد تا شاید دوباره اون رو ببینه اما هرچی بیشتر نگاه میکرد ،ناامیدتر میشد .توی اون وضعیت دستی روی شونهاش
نشست .باترس برگشت وبه چهرهی خپل سیروس خیره شد .سیروس قهقههای زد و گفت« :کجا رو نگاه میکنی؟»
اما از ترس نتونست چیزی بگه .نگاهش رو از سیروس گرفت و به زمین چشم دوخت .سیروس سینی رو از دستهای
لرزونش گرفت و گفت« :توی اتاقت ،یه دست مانتو شلوار گذاشتم ،برو بپوششون ،بیا پایین».
نگاهش دوباره از زمین به صورت سیروس کشیده بود .باورش نمیشد که سیروسی که برای نیومدنش به اون مهمونی
مسخره اونجوری کتکش زده بود ،حاال ازش میخواست که بره و لباسش روعوض کنه و با لباسهایی که پوشیده بود به
پایین برگرده .حتی سینی رو هم از دستش گرفته بود .یعنی دیگه الزم نبود که سینی رو بچرخونه و زیر نگاه مردها آب
بشه.
انگار جرقهی امیدی توی دلش زده شده بود .با قدمهای بلند و محکم توی فانوس برگشت و دراتاقش رو باز کرد .روی زمین،
یه مانتوی مشکی با یه شلوار مشکی افتاده بود .لباسها رو برداشت وبا لبخندی که نمیتونست از روی لبهاش پاکش
کنه ،اونها رو با لباس قرمزی که حالش ازش به هم میخورد ،عوض کرد.
_ چیه؟ چرا ماتت برده؟
دهنش خشک شده بود و زبونش توی دهنش نمیچرخید که حرفی بزنه .به چهرهی سیروس خیره شده بود و با وحشت
کلمات چند دقیقه پیش اون رو توی ذهنش مرور میکرد« :باید امشب با مهندس بری .از امشب کارت شروع میشه».
وحشت زده به چهرهی ناجیش که چند قدم عقبتر ایستاده بود و با پوزخندی روی لب نگاهش میکرد ،خیره شد .باورش
نمیشد که کسی که فکر میکرد حامیشه حاال داره کابوس وحشتناکتری رو براش رقم میزنه .حتی نمیتونست بفهمه که
دقیقاً باید چی کارکنه .چیزهایی که میشنید اینقدر براش سنگین بود که قدرت درکشون رو نداشت.
سیروس زیر لب غرید و گفت«:راه بیافت دیگه! فقط وای به حالت اگه فردا بشنوم که بدقلقی کردی! استخون سالم توی تنت
نمیذارم!» دستش رو پشتش گذاشت و به سمت مرد ،هلش داد .مرد باچشمهایی که زیر نور المپ به عسلی میزد،
درماشینش رو باز کرد و منتظرش شد .نمیتونست قدم از قدم برداره .نمیتونست این اتفاقات رو باور کنه.
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پاهای لرزونش رو با تشر دوبارهی سیروس ،روی شنهای خیس کشید و به سمت مرد راه افتاد .توی چشمهایی که این بار
به سبز روشن میزد ،چیزی بود که نمیتونست بفهمه .چیزی که نمیترسوندش ولی قابل اعتماد هم نبود .بغضی که توی
گلوش نشسته بود ،چونهاش رو میلرزوند واون هم هیچ مقاومتی برای نریختن اشکهاش نمیکرد.
بلورهای درشت اشک روی صورتش غلت میخوردند و توی شال مشکیش گم میشدند .خودش رو به زور روی صندلی پرت
کرد و با ناباوری به آیندهای که پیش روش بود ،خیره شد .مرد در رو بست و بعد از خداحافظی از سیروس ،پشت فرمون
نشست .چشم چرخوند و به جمعیتی نگاه کرد که چند دقیقهی پیش وحشت زده بین اونها سرگردون بود .دلش
میخواست برگرده و باترس بین اون جمعیت قدم برداره .اون ترس هرچی که بود ،بهتراز کابوسی بود که روبه روش قرار
داشت.
از راه مارپیچ شنی گذشتند و درهای فانوس از پشت معلوم شد .همیشه فکر میکرد که وقتی از این درها بیرون بره ،بهترین
روز زندگیش رو تجربه میکنه؛ روز رهایی ،روز آزادی! حتی تصورم نمیکرد که با چشمهای گریون از این درها رد بشه.
سرش رو به سردی شیشه تکیه داده بود و به زندگی سیاهش نگاه میکرد .نمیدونست آینده ،چی براش رقم میزنه،
نمیفهمید که باید چه واکنشی نشون بده .سردرگم و گیج خودش رو به دست جریان زندگی سپرده بود.
وقتی فانوس ،پشت درختهای بلند جنگل از نظرش محو شد ،برخورد دونههای کوچیک بارون رو روی شیشههای ماشین
حس کرد .با گریه به بارونی که هرلحظه تندتر میشد ،چشم دوخت و زیر لب گفت« :بارون آزاده! هرجادلش میخواد
میباره ولی من»...
سعی میکرد هق-هقش رو توی سینه خفه کنه .نمیدونست که اگه مردی که فکر میکرد نجات دهند اش هست ،بفهمه که
اون پشت صندلی چمباته زده و داره گریه میکنه چه واکنشی نشون میده؟ دلش میخواست خودش رو از ماشین به
بیرون پرت کنه .دستگیره رو گرفت ولی جرئت باز کردنش رو نداشت .از طرفی میترسید باپرت شدنش به بیرون ،نَمیره و
مرد ،چُغولیش رو پیش سیروس بکنه و از طرفی هم باخودش میگفت که خودکشی ،گناه کبیره است!
چشماش رو بست و به صدای برخورد رگبار به شیشههای ماشین گوش داد .مرد بدون هیچ حرفی رانندگی میکرد .حتی
سرش رو هم باال نیاورده بود تا صورتش رو نگاه کنه .ولی بوی عطر تلخش تمام ماشین رو پرکرده بود؛ عطری که وقتی
نفس میکشید از شدت تلخیش ،ریههاش رو میسوزوند.
بامتوقف شدن ماشین ،چشمهای پف کرده و خمارش رو باز کرد .کنار یه دربزرگ توقف کرده بودند و مرد با ریموت در رو
باز کرد و ماشین وارد حیاط بزرگی شد .توی اون تاریکی شب ،فقط میتونست حجم برگهای درختهارو تشخیص بده که
همه جار رو پرکرده و عمارت رو از دید پنهان کرده بودند.
ماشین از پیچی گذشت و باالخره عمارتی که توی اون تاریکی به خاکستری میزد ،پیدا شد .عمارتی با چهار طبقه بلندی
که بالکنهاش به پهنای هر واحد به صورت نیم دایره به چشم میخورد .برق تمام طبقات به جز طبقهی سه خاموش بود.
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مرد از ماشین پیاده شد و بدون هیچ حرفی در رو براش باز کرد .بادیدن چشمهای مرد که توی اون تاریکی برق میزد،
دوباره ترس به جونش افتاد و پاهاش شروع به لرزیدن کرد .آستین بلند مانتوش رو توی مشت گرفته بود و بادستهای
عرق کردهاش ،اون رو فشار میداد .نگاه از برق چشمهای مرد گرفت و سرش رو پایین انداخت.
تا عمارت راه زیادی نبود اما به خاطر رگباری که گرفته بود و قدمهایی که به خاطر لرزش بدنش کوتاهتراز حد معمول شده
بود ،تا رسیدن به سایه بون در اصلی مثل موش آب کشیده شده بود .اشک صورتش با دونههای درشت بارون قاطی شده
بود و سرخی چشماش حتی توی اون تاریکی هم به چشم میاومد.
مرد بدون هیچ حرفی در رو باز کرد و کنار ایستاد تا داخل بره .نگاه ملتمسش رو به مرد داد .چونهاش از شدت بغض
میلرزید ولی صدایی ازش درنمیاومد .نگاه مرد ،عمق عجیبی داشت .چیزی توی اون نگاه تیلهای جریان داشت که متوجه
نمیشد چیه .دستهای لرزونش رو دور بدنش حلقه کرد و قدم به داخل عمارت گذاشت.
طبقهی اول سالن بزرگی بود که به جز مبلهای سلطنتی که توی گوشه-گوشهاش به چشم میخورد ،هیچ چیز دیگهای
نداشت .به خاطر تاریکی خونه نمیتونست جزئیات رو تشخیص بده و فقط دنبال مرد ،قدمهاش رو روی زمین میکشید .از
پلههایی که وسط سالن بود ،به طبقهی دوم رفتند .طبقهی دوم کوچیکتر بود و کنار سالنی که با یک دست مبل راحتی
مشکی رنگ و یه سینما خانواده جلوش پر شده بود ،یه آشپزخونه هم قرار داشت که کابینتهای سفید رنگش به خاطر
نوری که از راه پلهی طبقهی سوم میاومد ،برق میزد .وسط سالن ایستاده بودو گیج به اطراف نگاه میکرد که یک دفعه
برق روشن شد .چون مدت زیادی توی تاریکی بود ،دستش رو جلوی چشمش گرفت تا کمتر اذیتش کنه.
رنگ طوسی دیوارها با پارکتهای مشکی کف ،همخونی داشت و وجود مجسمهها و تابلوهای قیمتی ،خونه رو تزئین کرده
بود .چرخی زد و مرد رو پشت سرش توی چند متریش دید .بار دیگه چونهاش از بغض به لرزه دراومد و به چشمهای مرد
که این بار به قهوهای میزد ،خیره شد .موهای مشکیش روی صورتش ریخته بود و به خاطر بارون برق میزد.
دستش رو به سمت مبلها دراز کرد و گفت« :نمیخوای بشینی؟»
اون ولی با همون تن لرزون اونجا ایستاده بود .میخواست التماس کنه که مرد بذاره تا بره ،میخواست به پاش بیفته و از
عجز زار بزنه ولی دهنش خشک شده بود و قدرت هیچ حرکتی رو نداشت .نفهمید که مرد توی چشماش چی دید که تا
یک قدمیش ،پیش اومد .دستش رو برای آروم کردن اون باال و پایین برد و بالحن مالیمی گفت«:نترس! کاریت ندارم».
***
_ باران ،ناهار داریم؟
صدای عماد درست توی اوج گریهام منفجر شد! سریع اشکام رو پاک کردم و بدون اینکه برگردم و نگاهش کنم ،باصدایی
که سعی میکردم نلرزه گفتم« :االن آماده میکنم».

33

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

صدای قدمهای عماد بلند شد .فکرکردم که داره میره .سرم رو روی میز گذاشتم تا ته موندهی گریهام هم روی صورتم بریزه
که دستی توی موهام فرو رفت .باترس سرم رو بلند کردم و با چشمهای قرمز و پف کرده به چشمهای عسلی عماد نگاه
کردم .آروم گفت« :چی شده؟!» سریع باپشت دست اشکهام رو پاک کردم و همونجوری که از جام پا میشدم تا برم و
براش ناهار آماده کنم ،گفتم« :هیچی ».مچ دستم توی مشت مردونش گیر کرده بود و نمیذاشت برم.
برگشتم و دوباره توی چشمهاش نگاه کردم .بالحن مالیمی گفت« :باز هم رگبار زدی که!»
بعد لبخند مردونهای رو نثارم کرد .سرم رو به اطراف تکون دادم و گفتم« :چیزیم نیست ».بدون اینکه دستم رو ول کنه،
باهمون لحن ادامه داد« :فکر میکردم که بری سر خاک مادرت ،حالت بهتر بشه ولی مثل اینکه این دفعه دل کوچولوت
خیلی پره».
چونهام به خاطر بغضی که دوباره توی گلوم به وجود اومده بود ،به لرزه افتاد .از پشت پردهی اشکی که جلوی چشمهام رو
گرفته بود ،بهش نگاه کردم .چقدر دلم میخواست سرم رو بذارم روی سینههای مردونهاش و زار بزنم .سرم رو پایین
انداختم و به دستش که همچنان دور مچم قفل شده بود ،نگاه کردم.
چونهی لرزونم روبا شصتش باال آورد و گفت« :ببینمت ».و بار دیگه ،نگاهش توی چشمهای خیسم قفل شد .با انگشتش
دونههای اشک رو از روی صورتم برداشت و گفت« :من دلم نمیخواد که باران کوچولوی این خونه ،اینجوری ببارهها! چی
شده باران؟» سرم رو تکون دادم و باصدای لرزون گفتم« :هیچی».
_به خاطر هیچی ،اینجوری داری گریه میکنی؟
_ فقط ...یه کم...
_ یه کم چی؟
دیگه نتونستم مقاوت کنم .هق-هق ام رو رها کردم و گفتم« :خستهام عماد،از همه چیز خستهام!» بدون هیچ حرفی ،من رو
توی بغلش کشید .چقدر این آغوش رو دوست داشتم .چقدر به بوی تلخ عطرش محتاج بودم .سرم رو الی پیراهن
مشکیای که تنش بود ،فرو کردم و از ته دل زار زدم.
با اینکه به خاطر این حرکت ناگهانی عماد ،ذهنم پر از عالمت سؤال بود ولی وقتم رو با پرسیدن سؤال حروم نکردم .حس
میکردم ،عماد یک لحظه ازخودش بیخود شده که من رو اینجوری توی بغلش کشیده .میدونستم دیر نیست زمانی که
به خودش بیاد و من رو از خودش جدا کنه ،پس نباید حتی یه ثانیهی این آغوش رو هم از دست میدادم .اشکم پیراهنش
رو خیس میکرد و صدام توی اتاق میپیچید.
عماد اما فقط مردونه دستش رو دور کمرم حلقه کرده بود و هیچی نمیگفت .چند دقیقه بعد سرم رو بلند کرد و گفت:
«هنوزم نمیخوای بگی چی شده؟» بااینکه هنوز سیر نشده بودم ،با اینکه هنوز محتاج گرماش بودم ،خودم رو ازش جدا
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کردم و مثل خودش که استاد بحث عوض کردن بود گفتم« :قورمه سبزی میخوری یا قیمه؟» لبخندی زد و گفت:
«قیمه».
از پلهها پایین اومدم و بعداز شستن صورتم ،ظرف غذا رو روی گاز گذاشتم تا گرم بشه .غذا رو کشیدم که سرو کلهاش پیدا
شد .وقتی دید روی میز فقط یه ظرف هست،گفت:
_ پس خودت چی؟
_ وقتی تو خواب بودی ،من خوردم.
سری تکون داد و پشت میز نشست .به کابینت تکیه دادم و خوردنش رو تماشا کردم .سرش رو باال گرفت و گفت« :باران،
ببینم تو موسیقی رو دوست داری؟»
_ موسیقی؟ نمیدونم.
_ بعداز ظهر قراره ایمان بیاد.
_ ایمان کیه؟
_ یکی از دوستهام.
_ خونهای دیگه؟
_ نه!
_ پس ...پس واسهی چی داره میاد؟
_ اون پیانوی بزرگ رو پایین دیدی؟
_ آره.
_ قراره بیاد و بهت پیانو زدن یاد بده.
_ نمیخواد.
_ چرا؟ اینجوری حداقل سرت هم گرم میشه ،حوصلت سرنمیره.
_آخه...من...
نمیدونستم حرف رو چه جوری بهش بگم .همونجوری که لقمهاش رو قورت میداد ،نفسش رو بیرون داد و گفت« :نترس!
پسر خیلی خوبیه ،من بهش اعتماد دارم؛اگه اعتماد نداشتم که تو رو نمیسپردم دستش ،تازه اون هم تنها!»
_ نمیشه بگی یه موقع بیاد که تو هم باشی؟
_ از چی میترسی باران؟ میگم من بهش اعتماد دارم دیگه!
_ میدونم ولی...
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_ ببین ،بهتره گذشته رو بریزی دور .اگه بخوای مدام بهش فکر کنی و به خاطر اتفاقات گذشته خودت رو از زندگی االن هم
محروم کنی که خیلی ضرر میکنی .قبول کن که گذشته هرچی که بوده ،گذشته.
با اینکه هنوز تردید داشتم ولی برای تموم شدن بحث ،سری تکون دادم و خودم رو به مرتب کردن ظرفها مشغول کردم.
عماد از جاش بلند شد و بعد از تشکر ،باال رفت .ظرفش رو برداشتم و شستم .داشتم سمت اتاقم میرفتم که توی راهرو
دیدمش .یه کت اسپرت سرمهای روی جین مشکیش با یه بلوز سفید پوشیده بود .به خاطر کیفی که دستش بود ،فهمیدم
داره به شرکت میره .تا من رو دید ،گفت« :به ایمان گفتم که ساعت چهاربیاد؛ خوبه؟»
_ آ...آره!
_ هیچ اتفاقی نمیافته ،خیالت راحت.
فقط به سر تکون دادن ،اکتفاکردم.
_ کاری نداری؟
_ نه.
_ خدافظ.
_ خدافظ.
سر چرخوندم و رفتنش رو تماشا کردم .وقتی صدای در بلند شد ،نفسم رو بیرون دادم و توی اتاق برگشتم .روی تخت دراز
کشیدم و به خودم دلداری دادم که کسی که عماد بهش اعتماد داره،حتماً مرد خوبیه .ولی نمیدونستم که چرا بازهم
نمیتونستم به جز عماد به کسی اعتماد کنم .انگار که تمام مردها میخواستند با چشمهاشون من رو بخورند!
ولی به قول عماد باید باخودم کنار میاومدم .باید گذشته رو توی سطل آشغال میریختم .بانوشتن خالی میشدم؛ اینقدر
خالی که وقتی چیزی رو روی کاغذ میاوردم ،انگار که خاکش میکردم و میرفتم .باید مینوشتم .باید تمام اونچه که بهم
گذشته بود رو مینوشتم تا شاید این بغضهای لعنتی ،کامل دست از سرم بردارن.
ساعت چهار بود که صدای زنگ خونه بلند شد .لباسهای پوشیدهای تنم کرده بودم و یه شال مشکی هم روی سرم انداخته
بودم .حداقل به جز عماد کسی حق نداشت که موهام رو ببینه .در رو باز کردم و چهرهی مرد جوونی که اسمش ایمان بود
رو ،روبه روی خودم دیدم .مثل عماد قد بلند و عضلهای بود چه بسا یه کم چهارشونه تر هم بود .چشمهای قهوهای و
درشتش ،من رو یاد مجید انداخت .صورت برنزهاش کنار چونهاش ،قوس پیدا میکرد و موهای خوش حالت مشکیش رو
باال برده بود .یه بلوز اسپرت راه-راه سفید و قهوه ای روی جین قهوهای سوختش پوشیده بود و کفشهای چرم قهوهای هم
به پا داشت.
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با یکم لرزش سالم کردم و از جلوی در ،کنار رفتم .مردونه لبخندی زد و همون طور که توی خونه میاومد ،گفت« :سالم.
باران خانم دیگه؟ درسته؟!» سرم رو تکون دادم و خیلی آروم گفتم« :سالم ،بفرمایید ».بعد به سمت پیانویی که گوشهی
سالن بود ،هدایتش کردم.
دوتا لیوان شربتی رو که از قبل آماده کرده بودم رو ،از قبل روی میز گذاشته بودم .روی یکی از مبلها نشست و گفت:
«زحمت کشیدید ».من بدون هیچ حرفی ،روبه روش نشستم و سرم رو پایین انداختم .سعی میکردم با تکون تکون دادنِ
پام ،لرزش بدنم رو پنهون کنم .اینکه من با یه مرد دیگه ،به جز عماد توی یه خونه تنهام ،تمام وجودم رو میلرزوند .هر
چند که ایمان دوست عماد بود ولی مگه نه اینکه سیروس هم دوست عماد بود؟ پس چه تضمینی وجود داشت که ایمان
هم اونجوری نباشه؟!
لیوان شربتش رو برداشت و گفت« :عماد گفت تا حاال دست به ساز نزدید ،درسته؟»
_ ب ...بله.
زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و یکم از شربتش رو خورد .بدون حرف با ناخونهای دستم بازی ،و سعی میکردم که کوبش
محکم قلبم رو یکم آروم کنم .تا نصفهی شربتش رو که خورد گفت« :خب بفرمایید ».با تعجب نگاهش کردم و دیدم که
رفت و پشت ساز نشست.
آروم از جام بلند شدم و سمتش رفتم .دستاش رو روی کلیدها کشید و گفت« :پیانو ساز سختی نیست ولی کاملترین سازه.
با یه کم تمرین ،خیلی زود یاد میگیرید .اینهایی که االن براتون میگم رو توی یه جزوه نوشتم که بهتون میدم».
بعد شروع به توضیح دادن دربارهی نتها و گامها کرد .بدون هیچ حرفی و با چشمهای لرزون بهش نگاه میکردم ولی اون
حتی سرش رو باال نمیآورد .همونجوری توضیح میداد و هیچ حرف دیگهای نمیزد .حدود یک ساعت ،یک نفس حرف زد
و آخرش هم پنج خط کامل رو به عنوان تمرین برای جلسهی بعد که فردا بود ،بهم داد.
بعد از پشت پیانو بلند شد .خیلی مؤدبانه ،کیفش رو برداشت و بعداز خداحافظی رفت .نفسم رو باحرص بیرون دادم و شالم
رو از سرم کشیدم .زیر لب زمزمه کردم« :واسه روز اول ،چندان هم بد نبود ».دیگه کم-کم داشت باورم میشد که مثل
عماد توی همه چیز استثنا داریم و شاید ایمان هم یکی ازاون استثناها بود.
جزوهای که برام روی میز گذاشته بود رو برداشتم و پشت ساز نشستم .یکبار دیگه نت ها رو برای خودم تکرار کردم.
سعی میکردم تمرینی که بهم داده بود ،رو به درستی انجام بدم .اولش خیلی سخت بود و با یه انگشت کلیدها رو فشار
میدادم که پشت سرهم در نمیاومد و خراب میشد .اینقدر درگیر ساز شده بودم که حتی گذر زمان هم از دستم در
رفت.
تقریباً یاد گرفته بودم تا با یه دست ،سهتا نت رو هم زمان باهم بزنم که صدای کسی از پشت سرم بلند شد و باعث شد تا
پنج متر باال بپرم :خوش میگذره؟» بانفس-نفس برگشتم و عماد رو دیدم که دست به سینه پشت سرم ایستاده .به خاطر
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اینکه لباس خونگی تنش بود ،فهمیدم خیلی وقته اومده و من متوجه نشدم .دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم« :وای!
ترسوندیم».
باخنده روی مبل نشست و گفت« :روز اول خوب بود؟» سری تکون دادم و گفتم« :بد نبود».
_ دیدی مردها ،ترس ندارن.
_ ولی خودت هم باشی ،خیلی بهتره.
_ من عمداً گفتم که تایمش اونجوری باشه تا وقتهایی بیاد که من نباشم.
_ چرا؟
_ چون تو دیگه باید سر از این الک تنهاییت دربیاری و بری توی اجتماع .فکر کنم هشت ماه زمان زیادی باشه واسه فکر
کردن به گذشته .فکر میکردم بعد از یه مدت خودت به خودت میای ولی دیدم حالت داره بدتر هم میشه .وقتی خودت
واسه نجات خودت کاری نمیکنی ،من نمیذارم الکی خودت رو توی این مردابی که واسه خودت ساختی ،غرق کنی.
سری تکون دادم و گفتم« :کدوم مرداب؟» نفسش رو بیرون داد و گفت« :فکر میکنی که من نمیفهمم این گریههای هر
شبت و سکوتت واسه چیه؟ ذهن تو مسموم شده ،باران! باید از افکار منفی ،پاکش کنی .ولی به جای این کار ،بدتر بهشون
دامن میزنی ».اخمهام رو توی هم کشیدم و گفتم« :من حالم خوبه!»
_اگه خوب بودن اینه که تو هستی ،پس وای به حال بد بودن!
_ ولم کن عماد!
این رو گفتم و پشت ساز برگشتم .اون هم دیگه چیزی نگفت واز صدای پاش فهمیدم که به باال برگشته .من مریض نبودم.
من فقط نمیتونستم خیلی چیزهایی که توی گذشته دیده بودم رو برای خودم حل کنم .یه قسمت از روحم توی گذشته
زخم خورده بود و من نمیتونستم اینقدر راحت از کنارش بگذرم .عماد فکر میکرد که من هیچ تالشی برای پاک کردن
گذشته نمیکنم .اون نمیفهمید که من شب و روز ،دارم سعی میکنم که همه چیز رو فراموش کنم.
باحرفهای عماد تمام اشتیاقم واسه تمرین از بین رفت .بیحوصله همه جا رو مرتب کردم و بعد از خاموش کردن برق ،به
اتاقم برگشتم .چون ظهر نخوابیده بودم ،روی تخت ولو شدم و تقریبا میشه گفت که از هوش رفتم.
***
پوست سرد صورتم با جسم داغی که روش کشیده میشد به گز-گز میافتاد .الی چشمهام رو آروم باز کردم و چشمهای
تیلهای عماد رو ،روبه روم دیدم .دستش رو از روی موهام برداشت و گفت« :نمیخوای بهم شام بدی؟» باتعجب سرجام نیم
خیز شدم و گفتم« :ساعت چنده؟»
_ ده!
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بااینکه به خاطر نوازشش هنوز منگ و گیج بودم ولی از جام بلند شدم و از پلهها پایین اومدم .همین که برق آشپزخونه رو
روشن کردم بادیدن پیتزاهایی که روی میز بود ،از تعجب خشکم زد .عماد که غذا گرفته بود پس چرا من رو بیدار کرده
بود؟ یا حداقل چرا برای بیدار کردنم ،مثل همیشه کنار در نایستاده بود و از اونجا صدام نکرده بود؟ عماد چند روزی بود
که عوض شده بود! چراش رو نمیدونستم.
_ نمیخوای از سر راه بری کنار؟
برگشتم و با دیدن چشمهای قهوهایش آب دهنم رو قورت دادم و گفتم« :توکه غذا گرفتی ».با بیتفاوتی شونه باال انداخت و
گفت« :تنهایی بهم مزه نمیداد».از جلوم رد شد و پشت میز نشست .نگاهم به پیتزای دست خوردش خیره مونده بود .یه
کم سس روی پیتزاش ریخت و گفت« :نمیای؟»
با اینکه میدونستم چشمهام از شدت تعجب ،چهارتا شده ،جلو رفتم و روی صندلی نشستم .یکم به چشماش نگاه کردم و
وقتی دیدم بیخیال من ،داره به غذاش گاز میزنه ،سرم رو پایین انداختم و یه تیکه از غذا رو برداشتم .اولین گاز رو به
غذام زدم که گفت« :آخر هفته مهمونی داریم».
سرم رو باال گرفتم و گفتم« :مهمونی؟ اینجا؟!» سری تکون داد و یه گاز دیگه به پیتزاش زد .یکم از نوشابهام رو سرکشیدم و
گفتم« :من باید برم خونهی طال خانم؟» باتعجب نگاهم کرد وگفت« :چرا بری؟»
_ خب ...یعنی من هم باشم؟
_ چرا نباشی؟!
_ آخه ...مگه مهمونی تون ،مردونه نیست؟
_ نه.
_ اخه به نظرت ،من برم بهتر نیست؟
_ تو چرا اینقدر از همه فرار میکنی؟
نگاه پر از تردیدم رو بهش دادم و گفتم« :سیروس میاد؟» پوزخندی زد و گفت« :مهمونیهای من جای امثال سیروس
نیست».
_ برای خودت میگم که من نباشم.
_ تو نمیخواد نگران من باشی.
_ واجبه من هم باشم؟
_ اوهوم.
_ آخه...
_ چرا بحث میکنی باران؟
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_ خب آخه ...یعنی میگم که ...برای دوستهات چه توضیحی راجع به من داری؟
_ تا قبل از این چه توضیحی داشتم؟
_ خب ...من نمیدونم.
نفسش رو بیرون داد و گفت« :تو هم مثل تمام خانمهای دیگهای که توی این مهمونی شرکت میکنن ،هستی دیگه .حاال یه
کم صمیمیتر!» باتعجب نگاهش کردم وگفتم« :صمیمیتر؟!»
_ آره خب ،چیز عجیبی گفتم؟ بعداز هشت ماه زندگی پیش من ،حداقل از خیلیهای دیگه برام صمیمیتری.
لقمهی توی دهنم رو با زور قورت دادم و گفتم« :شاید...شاید مهمونیت رو خراب ...کنم».
_اگه خودت اعتماد به نفس داشته باشی و تا اسم چهار نفر آدم میاد ،اینجوری دستهات نلرزه ،هیچ اتفاقی نمیافته!
بعد به دستهای لرزونم اشاره کرد .ازخجالت دستهام رو زیر میز پنهون کردم و سرم رو پایین انداختم .باتاسف سری تکون
داد و به غذاخوردن ،مشغول شد.
یکم که گذشت ،دوباره گفت :من این چند وقت ،سرم خیلی شلوغه .از فردا احتماالً تا شب شرکت باشم و دنبال کارهای
مهمونی .فردا گفتم که ایمان صبح بیاد .بعد از تمرین هم باهم میرید خرید و یه لباس مناسب میخری برای مهمونی؛
باشه؟» لقمهای که توی گلوم گیر کرده بود و به سرفه انداخته بودم رو با زور فرو دادم و بانگاهی وحشت زده گفتم« :با
ایمان؟!» بیتفاوت سری تکون داد و گفت« :آره خب ،مگه چیه؟»
_ من...خب من ...با طال خانم میرم.
_ طال از کجا باید بدونه که تو چه جور لباسی رو باید انتخاب کنی و بپوشی؟ چند بار تا حاال توی همچین مهمونیهایی
بوده؟
_ آخه...
_ آخه چی؟
از سر عجز گفتم« :اذیت میشم عماد!» سری تکون داد و گفت« :یکم که بگذره ،عادت میکنی».
_ من نمیخوام که عادت کنم.
_ باید عادت کنی .باید بری توی اجتماع .بعداً که بخوای ازدواج کنی و از اینجا بری هم قراره اینجوری رو بگیری و بگی...
دیگه نمیفهمیدم که داره چی میگه .با ناباوری به چشمهاش خیره شدم و توی دلم نالیدم که ازدواج کنم؟ برم؟! عماد حق
نداشت تا با من اینجوری رفتار کنه .حق نداشت که اون همه امید بهم بده و حاال یهویی اینجوری ناامیدم کنه! حق نداشت
که اینجوری احساساتم رو جریحه دار کنه .حق نداشت که اینجوری من رو وابسته کنه و بعد یهویی ولم کنه! حق نداشت
که بهم بگه برم .عماد ،عماد ،عماد! حق نداشت که من رو به اسمش عادت بده و بعد حرف کس دیگهای رو بزنه .نه! عماد
هیچ حقی نداشت.
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بدون هیچ توجهای به ادامهی حرفش از جام بلند شدم و از پلهها به سمت باال دویدم .حتی به صداش که مدام میگفت:
«باران!» هم توجه نکردم .خودم رو توی اتاق انداختم و در رو قفل کردم .بابسته شدن در ،دریچهی چشمم باز شد.
بلورهای اشک دونه-دونه روی صورتم چکید .خودم رو ،روی تخت پرت کردم و سرم رو توی بالشت فرو بردم تاصدای هق-
هق ام بیرون نره.
عماد با این کارهاش ،داشت من رو میکشت؛ اینکه یک روز من رو به اوج میبرد و یه روز اینجوری به زمینم میزد .اینکه
با یه حرفش بهم میگفت که براش مهم ام و با حرف بعدی از لباس تنشم ،بیارزشتر میشدم .اینکه من رو به این خونه
عادت بده و بعد حرف رفتن رو پیش بکشه ،اینکه اجازه بده من آیندهام رو توی این خونه به تصویر بکشم و بعد حرف
کس دیگهای رو بزنه! عماد سنگدل بود .حتی سنگدل تر از سیروسی که برام اسطورهی تمام بدیها بود .سیروس به بدنم
زخم میزد و عماد به روحم .اون با جسمم بازی کرد و این با روانم!
بعد از تمام این اتفاقات ،بعداز تمام ماجراهایی که توی این یه سال برام پیش اومده ،بعد از تمام اون امیدهایی که به خودم
دادم و گفتم اگه هیچ کسی نباشه ،عماد هست ،حاال میفهمم که عماد ،تنها کسی ایه که توی هیچ کجای زندگی من
نیست .من تنها بودم و همیشه فقط توهم بودن عماد ،باهام بود .نباید بهش عادت میکردم .نباید میگذاشت که عادت
کنم .عماد نباید این کارها رو میکرد.
از همون روز اول میدونست که چقدر شکننده شدم ،میدونست که اینقدر ضعیف شدم که بایه تلنگر از هم میپاشم .من
رو توی خونهاش آورد تا این تلنگر بهم نخوره ولی خودش باحرفاش مثل یه گرز کوبیده شد توی سر وجودم .من خورد
شده بودم .توسط کسی که حتی انتظارشم نداشتم.
***
ساعت  6بود و من طبق معمول همیشه با ساعتی که نمیدونم چه جوری کار میکرد که حتی یک دقیقه هم توی بیدار
کردنم تأخیر نداشت ،ازخواب بیدار شدم .به خاطر گریههای دیشب چشمام پف کرده بود و احساس میکردم کرختی توی
تموم بدنم نشسته .ازجام بلند شدم و خودم رو زیر ریزش مداوم آب دوش رها کردم.
بعد از پوشیدن یه تیشرت طوسی ی آستین سه ربع روی شلوار مشکیم از اتاق بیرون زدم .از پلهها سرازیر شدم و چایی ساز
رو روشن کردم .بساط صبحونه رو از توی یخچال بیرون اوردم و روی میز چیدم .وقتی چایی آماده شد ،توی لیوان ریختم
از پلهها باال رفتم .عماد مثل همیشه ،دمر روی تخت افتاده بود و صدای خرناسهایی که به خاطر وضعیت بد گردنش ،تمام
اتاق رو پرکرده بود گاه و بی گاه می اومد .کتابهایی که روی زمین انداخته بود رو برداشتم و توی کتابخونه جا دادم و
رفتم سمت جا سیگاریش که طبق معمول پر از ته سیگار بود.
_ عماد ...عماد ...پاشو ...عماد ...عماد!
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چرخی زد و باچشمای قرمزش به هم خیره شد .با اینکه به خاطر دیشب هنوز ازش دلخور بودم ولی با دیدن موهای
ژولیدش که شبیه پسربچهها کرده بودش ،نتونستم لبخند نزنم .جواب لبخندم رو با یه سالم داد و بعد از جاش بلند شد و
رفت سمت حمام .اتاق رو که مرتب کردم ،از پلهها پایین اومدم و پشت میز نشستم .چند دقیقه بعد با موهای خیسش،
پایین اومد .صورتش رو مثل همیشه هفت تیغه کرده بود و چشمای قهوه ایش برق میزد .پشت میز نشست و یکم از
چاییش رو مزه-مزه کرد.
_ دیشب چِت شد؟
خیلی بی مقدمه این رو پرسید و باعث شد تا جا بخورم .به پشتی تکیه دادم و خیلی آروم گفتم :هیچی.
یه تای ابروش رو باال انداخت و گفت :هیچی؟ و با پوزخندی ادامه داد :مسخره است.
حرفی برای گفتن نداشتم .بهش چی میگفتم؟ میگفتم چون بهم گفتی که باید با کس دیگه ای به جز تو ازدواج کنم،
اینجوری به هم ریختم؟ میگفتم چون حرف رفتن رو زدی ،اونجوری داغون شدم؟ چی میتونستم به این مرد چشم تیلهای
که زندگیم رو مدیونش بودم ،بگم؟ هیچ جوابی برای حرفش نداشتم به جز سکوت و نگاه.
اولین لیوان چاییش رو تموم کرد .ازجام بلند شدم و دوباره لیوانش رو پرکردم .دستش رو باالی بخار چاییش گرفت و گفت:
ایمان ،ساعت  9میاد.
سعی کردم ناراحتیم نی-نی چشمام رو نلرزونه .مستقیم به چشماش نگاه کردم و گفتم :باشه.
_ نمیخواد لباست زیاد باز باشه .فقط یه چیز مجلسی بگیر.
وباز هم با سرپوش گذاشتن روی احساسم گفتم :باشه.
بعداز خوردن یه لیوان دیگه چایی و چند لقمه از جاش بلند شد .پیش دستی کردم و گفتم :کمکی...برای جشن نمیخوای؟
_ نه .خودم کارها رو ردیف میکنم.
سری تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم .همهی اشتهام ازبین رفته بود .چقدر دلم میخواست باعماد میرفتم بازار و به
سلیقهی اون لباس میگرفتم .چقدر دلم میخواست من رو دست و پاچلفتی ندونه واگه کاری داره روی من حساب کنه.
چقدر دلم میخواست که عماد به جای ترحم بهم محبت کنه ...چقدر تنها بودم و خودم هم خبر نداشتم.
به زور ،بغضی که توی گلوم شکل میگرفت رو با چایی پایین دادم و نگاه خیرهام رو از روی صندلی عماد برداشتم .چند
دقیقهی بعد ،صدای قدم هاش رو از باال شنیدم .سر چرخوندم و مثل همیشه مجذوبش شدم .کت سورمهای که روی جین
قهوه ایش پوشیده بود .بااون بلوز آبی کمرنگ و اون کفشهای چرم قهوه ایش چقدر خواستنیش کرده بود .به ساعتش نگاه
کرد و گفت :کاری نداری؟
سری تکون دادم و گفتم :نه.
_ خدافظ.
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_ خدافظ.
سرم رو برنگردوندم که وقتی در رو میبنده ،باهاش چشم توی چشم بشم .میدونستم که بااون حال خرابم اگه نگاهم به نگاه
تیلهای و خیره اش بخوره ،همه چیز رو میفهمه .بی حوصله میز رو جمع کردم و از پلهها پایین رفتم .پشت پیانو نشستم و
با وجود اینکه هیچ رغبتی نداشتم ولی یکم تمرین کردم .ساعت سالن وقتی ساعت هشت و نیم رو اعالم کرد از جام بلند
شدم و به اتاقم رفتم .تیشرت آستین کوتاهم رو با یه تونیک بنفش سیر آستین بلند عوض کردم و یه شال مشکی هم روی
سرم انداختم.
توی آیینه به خودم نگاه کردم .زیر چشمای آبیم گود افتاده بود و پوست سفیدم طراوت نداشت .یکم کرم برداشتم و روی
صورتم زدم تا شاید از این وضع افتضاحی که داره دربیاد .مژههای پرپشت و طالییم بعد از اینکه روی صورتم کرم زدم زیر
نور المپ برق میزد .از پلههای پایین اومدم و توی یخچال دنبال شیرینیهایی گشتم که عماد چند روز پیش خریده بود.
شرینی ها رو توی یه دیس چیدم و قهوه جوش رو ،روی گاز گذاشتم.
همین که به کابینت تکیه دادم ،صدای زنگ بلند شد .از پلهها پایین اومدم و بعد از مرتب کردن سر و وضعم در رو باز کردم.
چهرهی آشنای ایمان رو به روم قرار گرفت .یه بلوز اسپرت آبی آسمونی روی جین آبیش پوشیده بود و آستین های بلوزش
رو باال تا زده بود .سالمی کردم و از جلوی در کنار رفتم تا وارد بشه .لبخندی زد و پاتوی خونه گذاشت .روی مبل ها که
نشست گفتم :چندلحظه تشریف داشته باشید ،منم االن میام .و از پله ها باال رفتم.
قهوههایی که آماده شده بود رو توی فنجون ریختم و بعد از اینکه گذاشتمشون توی سینی ،کنار شیرینیها از پلهها سرازیر
شدم .ایمان متفکرانه ،دست زیر چونه زده بود و به نقطهای توی دیوار خیره شده بود .سینی رو جلوش گرفتم وآروم گفتم:
بفرمایید.
نگاهش رو به من داد و بالبخند ،یکی از فنجون ها رو برداشت و گفت :ممنون.
روی مبل روبه رویش جا خوش کردم و بااندک ترسی که هنوز توی وجودم بود ،نگاهش کردم .یکم از قهوهاش رو مزه کرد و
گفت :تمرین کردی؟
سرم رو به نشونه ی بله تکون دادم .باچشم به پیانو اشاره کرد و گفت :بشین ببینم چی کار کردی .از جام بلند شدم و شق
ورق به سمت پیانو حرکت کردم .روی صندلی نشستم ودستام رو روی کلیدها گذاشتم .نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو
بستم .انقدر این نتها رو زده بودم که چشم بسته هم میتونستم بزنمشون .انگشتام رو دونه-دونه روی کلیدها فشار
میدادم و به صداشون گوش میدادم.
کارم که تموم شد ،به پشت برگشتم تا چهره ی مربیام رو ببینم .شیرینی که توی دهنش بود رو قورت داد و گفت :عالی
بود! فکر نمیکردم انقدر استعداد داشته باشی.
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فنجونش رو روی میز گذاشت و از جاش بلند شد .با چشمای گرد شده ،نزدیک شدنش رو نگاه کردم .هر قدمی که پیش
میزاشت ،ضربان قلب من هم باالتر میرفت .بدون هیچ خشونتی با رعایت فاصله پشت صندلی پیانو جاخوش کرد .خودم رو
یکم عقب کشیدم و نگاه وحشت زدهام رو ازش دزدیدم.
یکم نگاهم کرد و گفت :راحت باش .تمام استرس و خشمی که داشتم رو با ضربی که پام گرفته بود به زمین منتقل
میکردم .دستش رو ،روی کلیدها گذاشت و یک قطعهی خیلی کوتاه رو زد .بدون حرف ،تنها به حرکت انگشت هاش نگاه
میکردم .حفظ نتهایی که میزد چندان کار سختی نبود .قطعه که تموم شد ،گفت :برو و جزوهای که بهت دادم رو بیار تا
نت هاش رو برات بنویسم.
به جای اینکه از جام بلند شم ،دستم رو روی کلیدهایی که تا چند لحظه بیش دست ایمان روی اون ها بود ،گذاشتم و قطعه
ای که زده بود رو تکرار کردم .ذهنم انقدر خالی بود که هر چیزی رو به سرعت حفظ میکردم .انگار برای کاهش ترسم
حاضر بودم ،به هرچیزی فکر کنم به جز اینکه من با ایمان توی خونه تنهام.
با چشم های گرد شده ،داشت کار من رو تماشا میکرد .وقتی قطعه تموم شد ،انگشتام رو برداشتم و سرم رو زیر انداختم.
صدای ایمان که از تعجب لرزش نامحسوسی داشت بلند شد :ت ...تو ...چه جوری با یه...یه بار زدن من ،نتها رو حفظ
شدی؟
سرم رو بلند کردم و با تردید گفتم :خوب نبود؟
با دهن بازمونده سری تکون داد و گفت :خوب نبود؟! دختر تو فوق العاده ای!
از این تعریف ناگهانی ،یکم جاخوردم .سرم رو پایین انداختم و از جام بلند شدم .بدون اینکه برگردم و نگاهش کنم از پلهها
باال رفتم و جزوه ای که بهم داده بود رو برداشتم و دوباره پایین اومدم .از توی چشماش میتونستم بفهمم که هنوز متعجبه.
ولی از نظر خودم اصالً هیچ چیز عجیبی توی کارم وجود نداشت .وقتی ذهنت از هرچیزی خالی باشه ،احتیاج داری که یه
چیزی ...حاال هرچی میخواد باشه ،بیاد و تمام پیچ و خم های خالی ذهنت رو پر کنه.
روی مبل نشستم و جزوهام رو ،روی میز گذاشتم .بااینکه قهوهام سرد شده بود ولی برش داشتم و یکم ازش روخوردم .مزهی
تلخ قهوه توی دهنم پیچید و نگاهم به سمت صورت ایمان سرخورد .داشت باهمون نگاه متعجب ،نگاهم میکرد .زبونم رو
روی لبام که از قهوه خیس شده بود ،کشیدم و خیلی آروم پرسیدم :تمرین جدید نمیدید؟
به دنبال این حرف من ،به خودش اومد و سری تکون داد و گفت :تمرینی که میخواستم بهت بدم ،همین قطعه بودکه...
نتاش یادت مونده؟
سری تکون دادم و شروع کردم به خوندن نتها .با چشمهای مشتاق نگاهم کرد و گفت :باورم نمیشه که با یه بار زدن من،
تونسته باشی حفظش کنی.
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و من بازهم از حسی که نمیدونم ترس بود یا خجالت سرم رو زیر انداختم .عادت نداشتم کسی به جز عماد ازم تعریف کنه.
عماد هم هیچ وقت اینقدر غلیظ ازم تعریف نمیکرد .تمام تعریف هاش به همین جمله خالصه میشد :قیمه هات خوشمزه
است.
همین و همین.
با یاد عماد دوباره قلبم فشرده شد .با یاد اینکه قراره بعد از کالس باایمان برم و خرید کنم .نگاهش کردم .چشمای قهوهای و
درشتش هیچ شباهتی به چشمای تیلهای عماد نداشت .صداش خیلی معمولی و از نظر من یکم بیش از حد بم بود ولی
صدای عماد مردونه و رسا بود .چقدر دلم میخواست االن به جای ایمان ،عماد اینجا نشسته بود و میگفت...
_ بیا بشین تا یه قطعهی دیگه رو بهت بگم.
صدای ایمان ،افکارم رو به هم ریخت .از جام بلند شدم و دوباره با رعایت بیشترین فاصله ،کنارش جا خوش کردم .انگشت
هاش رو ،روی کلیدها فشار داد و این بار یه قطعهی بلندتری رو زد .تا وسطهای قطعه رو حفظ کردم ولی باقیش رو چون
خیلی سریع زد ،درست ندیدم .موشکافانه نگاهم کرد و گفت :حفظ شدی؟ سری نشونه ی نه تکون دادم و آروم گفتم :فقط
تا وسط هاش...
دستاش رو کشید و گفت :تاهرکجا که میتونی بزن.
دستام رو روی کلیدها گذاشتم و تا همونجایی که حفظ کرده بودم ،زدم .دستی الی موهاش کشید و از جاش بلند شد .چند
ثانیه بعد ،با یه پارتیتور برگشت و جلوی من بازش کرد .به صفحهی سمت چپ اشاره کرد و گفت :آینه ،ازاول بزن.
نگاهی به نتهایی که کنار هم ردیف شده بودند ،انداختم و دوباره انگشتام رو ،روی کلیدها فشار دادم .میدونستم که با
یکی ،دوبار تمرین این یکی رو هم حفظ میشم .با نگاه تحسین برانگیزش نگاهم کرد و گفت :کارت خیلی عالیه .بعد
دستش رو به سمت پارتیتور برد و به صفحهی سمت راست اشاره کرد و گفت :حاال اینجا رو نگاه کن...
شروع به توضیح نتی جدید و ترفندی نو برای زدن ،کرد .بدون اینکه نگاهم رو از روی پارتیتور بردارم ،به حرفاش گوش
میدادم .کم-کم ترسم از تنها بودن با ایمان داشت ،میریخت .احساس میکردم اونم مثل عماد هستش و قصد صدمه زدن
به من رو نداره .حرفاش که تموم شد ،نفسم رو بیرون دادم و نگاهش کردم .برق نگاهش هنوز بوی تحسین میداد.
ـ تا من نتهای تمرین امروزت رو بنویسم ،برو حاضر شو تا بریم خرید لباس برات!
نگاه غم زدهام رو بهش دادم .دوست داشتم حداقل اون یادش بره و من مجبور نباشم که پام رو از خونه بزارم بیرون .ولی
انگار امروز همه چیز دست به دست هم داده بودند تا من رو با ایمان بفرستند برای خرید .باشونه های افتاده ،از جام بلند
شدم و بیشتر پام رو ،روی زمین میکشیدم تا اینکه راه برم .میدونستم که نمیتونم از زیرش در برم .چون اگه عماد
میفهمید که نرفتم ،خیلی ناراحت میشد ازم .باالی پلهها نفس عمیقی کشیدم و به خودم نهیت زدم :خودت رو نشون بده
دختر ...بزار عماد باور کنه که تو هم از این وضعیت ،راضی نیستی.
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***
بادیدن پورشهی قرمز رنگی توی حیاط جاخوردم .با تعجب نگاهش کردم و گفتم :این...این مال شماست؟
لبخندی روی لب هاش نشست و گفت :بهم نمیاد؟
سری تکون دادم و بدون حرف در عقب رو باز کردم و نشستم .با نگاه متعجبش یکم نگاهم کرد و بعد سرش رو پایین
انداخت و سوارشد .از در حیاط که بیرون رفت پرسید :کدوم پاساژ بریم؟
با من-من گفتم :برای من فرقی نداره...هرجا که خودتون می رید.
از توی آینه نگاهم کرد و سری تکون داد .چند دقیقه بعد ،صدای گوشیش بلند شد .گوشی رو ،دم گوشش گذاشت و گفت:
بله؟...سالم خوبی؟...قوربانت...آره یه  5دقیقهای هست که زدیم بیرون ...نمیدونم ...خودت گفتی ماکسی دیگه!...باشه...باشه
باشه...آره...گوشی دستت...
بدون اینکه به پشت برگرده گوشی رو گرفت سمتم و گفت :عماده .گوشی رو از دستش گرفتم و روی گوشم گذاشتم.
باصدایی که هنوز هم کمی مرتعش بود گفتم :سالم.
صدای بم عماد مثل همیشه پرصالبت و محکم به نظر میرسید :سالم .خوبی؟
_ مرسی.
_ کالس خوب بود؟
_ آره.
_ ببین من پول به ایمان دادم ،تو فقط انتخاب کن .یه مانتو شلوار هم بگیر .مال خودت کهنه شده.
_ باشه ...عماد؟
_ بله؟
_ برگشتنی ،خودت...میای؟
_ نه .باایمان رفتی پس باایمانم برمیگردی!
با ناامیدی سرم رو پایین انداختم و اهی کشیدم .انگار سرش شلوغ بود چون بالفاصله گفت :کاری نداری؟
_ کی میای خونه؟

! نمیدونم کی بشه .من کار دارم باران ،باید برم .مواظب خودت باش ،خدافظ.
_ خدافظ.
گوشی رو ،به سمت ایمان گرفتم و بی توجه به نگاهش که از توی آینه زوم بود روی من ،به بیرون نگاه کردم.با اینکه تقریباً
ترسم از ایمان ریخته بود ولی هنوزم نمیتونستم که جو خارج از خونه رو بدون عماد تحمل کنم .هوای اون خونه باوجود
دیوارایی که دورش رو مسدود کرده بود ،برام قابل تحمل تراز این هوای خفقان آور بیرون بدون عماد بود.
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ماشین جلوی یه پاساژ بزرگ توقف کرد .به خاطر اینکه تمام عمرم رو توی فانوس گذرونده بودم ،تقریباً تمام شهر برام ناآشنا
بود .ایمان گفت :رسیدیم.
بعدش هم خودش از ماشین پیاده شد .به تبعیت از اون ،از ماشین پیاده شدم .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم که خونسردی
خودم رو حفظ کنم هرچند که ضربان قلبم مدام باال میرفت .ایمان نگاهی به من انداخت و گفت :بفرمایید .و منتظرحرکت من
شد .با قدمهای لرزون به سمت پاساژ حرکت کردم .بعداز باال رفتن از دوتا پلهی ورودی باالخره وارد شدیم.
پاساژ بزرگی بود .دورتادور سالن بزرگ وسط مغازههای کوچیک و بزرگ با ویترین های خیره کننده قرار داشت .وسط سالن
فضای خالی به سمت طبقهی پایین باز میشد و انتهای این فضای خالی که دور تا دورش نرده گذاشته بودند پله برای رفتن به
طبقات باال یاپایین قرار داشت .ایمان بدون اینکه توجهی به مغازهها بکنه ،با قدمهای محکم به سمت انتهای سالن و پله ها
حرکت کرد .من هم با قدمهای سستم به دنبالش حرکت کردم.
مغازههای مختلف باویترین های پرزرق و برقش آدم رو به هوس میانداخت که برای چند دقیقه هم که شده کنارشون وایسته و
به تماشاشون بپردازه ولی فعالً راهنمای من ،کس دیگه ای بود .ایمان نگاهی به پشت سرش انداخت تا از اومدن من اطمینان
حاصل کنه .وقتی به پلهها رسیدیم ،خیلی راحت سوار پله برقی شد و به طبقهی باال رفت .من هم با حد فاصله ،چند پله پشت
سرش در حرکت بودم .از طبقهی دوم هم بی اعتنا گذشت و وارد طبقهی سوم شد.
تمام طبقهی سوم برخالف دو طبقهی قبل که عنوان و اقسام کاالها رو میفروختند ،پر از مغازههایی با لباسهای مجلسی زنانه
بود .ایمان بالبخند محوی منتظر من که چند پله از اون عقب تر بودم ،ایستاده بود .وقتی بهش رسیدم ،هردو کنار هم راه
افتادیم سمت مغازهها .از اینکه یک نفر کنارم راه می اومد و الزم نبود که تنها باشم ،خوشحال بودم ولی به خاطر اینکه اون یک
نفر عماد نبود هم یکم حالم گرفته بود.
ایمان جلوی اولین مغازه ایستاد و ویترینش رو از نظر گذروند .لباسهای مجلسی و شب با رنگها و طرح های مختلف به چشم
میخورد و اکثرا هم باز و لختی بودند .حتی حالم از دیدن اون لباسها بد میشد و باعث میشد یاد اون لباس قرمز کوفتی بی
افتم که به زور سیروس ،تنم میکردم .ایمان بدون حرف ویترینها رو یکی-یکی از نظر میگذروند ولی انگار هیچ کدومش باب
میلش نبود .تقریباً اواسط سالن به مغازهی بزرگی رسیدیم که ویترینش پراز لباس بود .ایمان قدم به داخل مغازه گذاشت و
لباس ها رو یکی-یکی از نظر میگذروند.
چند قدم که داخل مغازه برداشتیم ،نگاهم روی لباسی ثابت موند .یک لباس ماکسی که یقهی هفتش رو خیلی قشنگ سنگ
ویراق دوزی کرده بودند و آستین های سه ربعش درست زیر آرنج باز میشد .رنگ خود پارچه که سانت بود ،چیزی بین آبی
نفتی ،مشکی و نقره ای بود که با حرکت دامنش ،مدام رنگ عوض میکرد و روی پارچه یک حریر خیلی نرم از همون رنگ قرار
داشت .روی حریر هم یک کمربند نقرهای باریک میخورد.
ایمان خط نگاهم رو دنبال کرد و به لباس رسید .لبخندی از سر رضایت روی لب هاش نقش بست و گفت :قشنگه!
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بعد هم ،بی معطلی به شاگرد مغازه گفت که اون لباس رو برامون بیاره .به خاطر یقهی بستش و آستین های بلندش رضایت
دادم که لباس رو بپوشم .وقتی توی آینه اتاق پرو به خودم نگاه کردم ،یک لحظه جاخوردم .موهای طالیی و بلندم روی لباس
ریخته بود و تضاد خیلی جالبی ایجاد کرده بود .کمربندی که دور کمر لباس میخورد ،کمر باریکم رو به نمایش گذاشته بود.
لبخندی از سر رضایت به خودم زدم ولی با یادآوری اینکه این لباس رو قرار جلوی یه مشت مرد بپوشم حالم بد شد! ترجیح
میدادم اگه قراره توی مهمونی شرکت کنم ،چادر سرم کنم و تازه پوشیه هم بزنم! ولی میدونستم که نه عماد میزاره تا این کار
رو بکنم و نه میتونستم از زیر مهمون ای دربرم .به ناچار لباس رو در آوردم و با شونه های آویزون بیرون اومدم .لباس رو به
دست ایمان دادم و گفتم :خوبه.
نگاهی به صورت درهم من انداخت و گفت :مطمئنی؟ اگه خوشت نیومده ،میتونیم بازم بگردیم ها.
_ نه ،نه؛ همین خوبه.
باتعجب سری تکون داد و به سمت پیشخوان رفت .بعد از بسته بندی لباس ،ساکش رو به دست من داد و از مغازه بیرون
اومدیم .رو کرد به من و گفت :مانتو و شلوار هم میخوای نه؟ اگه به من بود که میگفتم نه ولی میدونستم که دستور عماده و
حتی اگه منم بگم نه ،ایمان به سلیقهی خودش برام مانتو شلوار میخره .به اجبار سری تکون دادم و دنبالش به سمت پلهها به
راه افتادیم .توی تمام مدتی که توی پاساژ بودیم ،هر مردی که از کنارم رد میشد ،خودم رو کنار میکشیدم .حتی دیگه به
زنها هم اعتمادی نداشتم!
مغموم و سرخورده فقط قدمهای سستم رو دنبالم میکشیدم و به اجبار ،همراه ایمان از این مغازه به اون مغازه میرفتم .بعداز
خرید یک مانتوی شیری رنگ که توی انتخابش هیچ نظر نداشتم و وقتی ایمان اون رو به هم نشون داد فقط سری تکون دادم
ویک شلوار جین مشکی دوباره به همراه ایمان سوار آسانسور شدیم وبه طبقهی دوم برگشتیم .ازنظرخودم کار ما تموم بود دیگه
چیزی نمیخواستیم ولی نفهمیدم که ایمان چرا دوباره برگشت به طبقهی دوم.
دلم نمیخواست ازش بپرسم به همین دلیل بدون حرف فقط دنبالش راه میاومدم .جلوی یک کفش فروشی ایستاد وگفت :اصالً
حواسم به کفش نبود .یه صندل انتخاب کن یه کفش.
لب هام رو خیس کردم وگفتم :چرا دوتا؟
لبخندی زد وگفت :توی مهمونی که نمیتونی باکفش اسپرت بری ،باید یه صندل بگیری .بعدم فکرکنم بهتره یه کفش هم برای
خودت بگیری چون کفشات دیگه قابل استفاده نیست .سرم رو پایین انداختم وبه کفشهای زوار در رفتهای که از فانوس برام
مونده بود خیره شدم وازخجالت سرخ شدم .ایمان بدون حرف وارد مغازه شد و ویترین رو از نظرگذروند .دستش روبه سمت
صندل پاشنه بلندی که رنگ آبی تیره داشت و چندجاش نگین مشکی کارشده بود اشاره کرد وگفت :اون خوبه؟
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سری تکون دادم و مشغول امتحان صندل شدم .درست اندازهی پام بود وبخاطر پاشنهاش قدم رو بلندترمیکرده بود ولی نه
اونقدری که از ایمان باال تربزنم .داشتم صندلها رو درمی آوردم که ایمان با یک جفت کفش مشکی عروسکی جلوم ایستاد
وگفت :این خوبه؟
نگاهی به کفشهای توی دستش انداختم وبازهم بدون حرف سری تکون دادم .انگار از کم حرفی من کالفه شده بود که دستی
الی موهاش کشید ونفسش رو به بیرون فوت کرد .کفشها رو هم امتحان کردم وبعداز مطمئن شدن از اندازهاش ایمان پولش
روحساب کرد واز مغازه بیرن اومدیم .نگاهی به ساعتش انداخت وگفت :خوب ،بریم یه جا ناهار بخوریم!
باتعجب نگاهش کردم وگفتم :خریدا که تموم شد .برگردیم خونه.
لبخندی زد وگفت :خریدای توتموم شد .من هنوز خریدام مونده.
میخواستم بهش به گم که من رو برسونه خونه وخودش هرجا دوست داره بره ولی دیدم خیلی زشته اون من رو تا اینجا
همراهی کرده وحاال من بخوام که بزارم وبرم .سرم رو پایین انداختم وبدون حرف دنبالش راه افتادم.
***
رستوران توی طبقهی پایین پاساژ بود .یک رستوران شیک وبزرگ که همه جور غذایی توش پیدا میشد .با ایمان روی یک میز
دونفره نشستیم .ایمان منو رو به سمتم گرفت وگفت :انتخاب کن .منو رو باز کردم وبه لیست غذاها چشم دوختم .خیلی از
غذاها برام نا آشنا بود .عصبی سرتکون دادم وگفتم« :هرچی خودتون سفارش دادید خوبه».جلوی چشمهای متعجبش به پشتی
صندلی تکیه دادم و چشمهام رو بستم تا شاید یکم از اضطراب درونم کم به شه.
باسروصدای گارسونی که داشت ظرف غذاها رو روی میز میچید ،چشم باز کردم .غذا شیشلیک بود .سرم رو پایین انداختم وبا
غذا مشغول شدم .چند دقیقهای گذشته بودکه صدای ایمان بلندشد« :تو همیشه همین قدر کم حرفی؟» نگاه کوتاهی بهش
انداختم وگفتم« :حرفی برای گفتن ندارم».
_ توحتی توی انتخاب لباسهات هم نظری ندادی .مطمئنم به جز چیزهایی که نشونت دادم ،هرچیز دیگه ای روهم میگفتم،
تو فقط سرتکون میدادی! درحالی که این لباسها مال توست وتو باید انتخابش کنی ،نه من!
حرفی نداشتم که در جوابش بگم .فقط باغذا بازی میکردم .چند دقیقه بعد ،دوباره صداش بلند شد« :تو مشکلی داری باران؟»
_نه ،چه مشکلی؟
_ احساس میکنم حضور هرمردی ،معذبت میکنه.
_من ...زیاد توی اجتماع نبودم .فضای بیرون یکم برام نا آشناست.
_ تو چند سالته؟
_ بیست و دو سال.
_ دخترهای همسن وسال تو انقدر پرشر وشورن که فکر میکنی یه آتشفشان درحال فورانن! ولی تو...

49

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

ایمان نمیدونست که این آتشفشان ،خیلی وقته خاکستر شده .نمیدونست که هیچ وقت دیگران اجازه ندادند که بخواد
هیجاناتش رو بروز بده .همیشه تنها بوده وهیچ مجالی برای عرض اندام نداشته .ایمان نمیدونست که تمام بچگی من توی اون
فانوس نفرین شده گذشته .ایمان هیچی نمیدونست!
ادامه داد« :عماد خیلی نگرانته .قبل از دیدن تو بهم گفته بود که اخالقیات خاصی داری ولی ...تو استعداد خیلی خوبی داری.
بلوف نمیزنم که امروز واقعاً سوپرایزم کردی .هیچکسی رو ندیده بودم که بایه بار اجرای یه قطعه ،نتهاش رو یاد بگیره .تازه
اون هم بعداز دو جلسه آموزشی .تو نباید بذاری استعدادت از بین بره .تومیتونی یه نوازندهی خیلی معروف بشی! فقط...فقط
باید یکم از الک تنهاییت بیای بیرون».
وجواب حرفهاش بازهم سکوت بود .حرفهاش به نظرم منطقی میاومد وجوابی براش نداشتم .میدونستم که باید باخودم کنار
بیام ولی ...ولی خاطرات گذشته مثل سایه همه جا دنبالم بود وهیچ وقت ولم نمیکرد! همین یادآوری گذشته باعث میشد که
همچنان محتاط کار بمونم .هنوز باور نداشتم که هرکسی قابل اعتماده .از بین تمام آدمهایی که توی زندگیم دیده بودم ،عماد
یه مستثنا بود.
صدای ایمان بازهم من رو از فکرو خیال بیرون کشید« :من یه پیشنهاد برات دارم ».نگاهش کردم .نمیدونستم که چی میخواد
بگه .لبهاش رو ترکرد وگفت« :به جای اینکه من بیام خونهی عماد وبهت درس بدم ،تو بیا آموزشگاه من! اونجا هنرورای دیگه
هم میان ،کم کم فضاش برات عادی میشه .شاید همین باعث بشه که دوباره برگردی به اجتماع؛ نظرت چیه؟»
دوست نداشتم از خونه بیرون برم .اون خونه برام حکم سرپناه رو داشت .حکم یه مامن .وقتی اونجا بودم ،آرامش داشتم .اون
خونه گوشه به گوشش من رو یاد عماد میانداخت و آرومم میکرد .حضورم توی خونه ی عماد ،حتی وقتی خودش هم نبود،بهم
اعتماد به نفس میداد .سری تکون دادم وگفتم« :توی خونه راحتترم».
موهاش رو ازتوی صورتش کنار زد وگفت« :میدونم اونجا راحتتری ولی بهتر نیست که دست از »...نذاشتم حرفش تموم بشه.
دیگه داشت حوصلهام رو سرمیبرد .دلم نمیخواست راجع به زندگی من نظربده و بخواد به زور نظرش رو بهم احمال کنه .به
پشتی صندلی تکیه دادم وگفتم« :خریدتون دیر نشه؟»
فهمید که تمایل به ادامهی بحث ندارم .سری تکون داد وبعد از تموم کردن غذاش ،بلندشد وبعد از حساب کردن پول غذا،
دوباره باهم راه افتادیم .حوصلهی همراهیش رو نداشتم ولی مجبور بودم .توی انتخاب هرچیزی که میخواست بخره ،نظرمن رو
میپرسید ومن هم بابیحوصلگی تمام جوابش رو باسرتکون دادن میگفتم.
باالخره ساعت  3بعداز ظهر خریدهاش تموم شد و به سمت خونه راه افتادیم .حسابی خسته شده بودم.اگه دست خودم بود،
توی ماشین میخوابیدم .جلوی درخونه ،ازش خداحافظی کردم وسریع توی خونه رفتم .حتی حوصلهی دیدنش رو هم نداشتم.
بعداز عوض کردن لباسم ،روی تخت ولو شدم وخوابم برد.
_ باران ...پانمیشی؟
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با صدای عماد چشمهام رو باز کردم .طبق معمول جلوی در ایستاده بود و دست به سینه داشت صدام میکرد .سرجام نیم خیز
شدم وهمونجوری که چشمهام رو میمالیدم ،گفتم« :سالم .کی اومدی؟»
_ نیم ساعتی هست .وقت خواب خانم!
_ مگه ساعت چنده؟
_ هفت!
باتعجب نگاهش کردم وگفتم« :دروغ نگو!» همونجوری که سمت اتاقش میرفت ،گفت« :من گشنمه ».از جام بلند شدم و
نگاهی به ساعت روی میز انداختم .راست میگفت ،ساعت  7بود .باورم نمیشد که این همه خوابیده باشم .از پلهها سرایز شدم
ومشغول آماده کردن غذا شدم .داشتم سوسیسها روسرخ میکردم که عماد اومد توی آشپزخونه .روی یکی از صندلی هانشست
وهمونجوری که دکوریهای روی میز رو جابه جا میکرد گفت« :چیها خریدی؟»
_ خریدهام باالست؛ کنار تخت.
از جاش بلندشد و رفت باال .پنج دقیقه بعد ،صداش اومد« :باران ...بیا باال ».زیر گاز رو خاموش کردم واز پلهها باال رفتم.
خریدهارو ریخته بود زمین و داشت نگاهشون میکرد .به چهارچوب درتکیه دادم وگفتم« :چیه؟» پیرهن آبی که گرفته بودم رو
به سمتم گرفت وگفت« :بپوشش بیینم ».باحیرت گفتم« :االن؟!»
_ آره ،برو توی اتاق من عوض کن.
لباس رو ازش گرفتم ورفتم توی اتاقش .باور اینکه لباس من برای عماد مهم باشه ،سخت بود .لباسهام رو در آوردم وپیرهن رو
تنم کردم .نصف موهام روجلوی آینه اتاقش جمع کردم وباقیش روهم روی پیرهن رها کردم .به نظرخودم که خیلی خوب بود.
فقط اگه قرار نبود که این رو جلوی یه عده مرد بپوشم .چون بیش از حد باریکی کمرم رو به رخ میکشد .با اینکه لباس بستهای
بود ولی جذابت خاص خودش رو داشت.
دستی روی دامنش کشیدم واز اتاق بیرون زدم .عماد به دیوار راه رو تکیه داده بود ومنتظرمن بود .وقتی از اتاق اومدم ،بیرون
برق تحسین رو توی چشمهاش دیدم .دست به سینه شد وگفت« :یه چرخ بزن ».آهسته چرخیدم ودوباره رو به روش ایستادم.
لبخندی توی صورتم پاشید وگفت« :انتخاب خودته یا ایمان؟»
_ نه...خودم انتخاب کردم.
_ خیلی خوبه .فکر نمیکردم اینقدر خوش سلیقه باشی.
متقابالً لبخندی زدم ورفتنش رو نگاه کردم .برگشتم توی اتاقش و بعداز درآوردن لباس وگذاشتنش توی اتاقم،به آشپزخونه و
پیش عماد رفتم.داشتم میز رو آماده میکردم که گفت« :فردا قراره طال بیاد».
_نمیخواست بهش بگی بیاد .خودم خونه رو تمیز میکردم.
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_ دست تنها خسته میشی .کارش که تموم شد ،از کشوی میزم صد تومن بهش میدی .آقا لطف اهلل هم قراره میوههارو بیاره.
نمیخواد بشوریشون؛ پس فردا یه کارگر قرارهبیاد و باقی کارها رو مرتب کنه.
بی هیچ حرفی ،غذا رو جلوش گذاشتم وخودم هم نشستم .اولین لقمهی غذا رو فرو دادو گفت« :امروز که اذیت نشدی؟» سری
تکون دادم وگفتم« :کاش خودت میاومدی».
_ دیگه باید عادت کنی .همیشه که من یا ایمان نیستیم .یه روزی هم خودت باید کارهای خودت رو انجام بدی.
_ مگه تاحاال سر بار کسی بودم؟
_ من همچین حرفی زدم؟ من فقط میگم بهتره یکم اجتماعی بشی.
حرفی نزدم وبا غذام بازی کردم .عماد هم کشش نداد ومشغول خوردن غذاش شد.
***
بارون خودش رو به شیشه میکوبید و صدای غرش رعد وبرق ،جسم کوچیکش رو میلرزوند .از شدت ترس به سکسکه افتاده
بود وقدرت هیچ حرکتی رو نداشت .مرد بار دیگه گفت« :نترس .پیش من جات امنه».
وضعیتش انقدر بد بود که از صدای سکسکهی خودش هم میلرزید .دلش میخواست از همه چیز وهمه کس فرار کنه ،مرد به
سمت آشپزخونه رفت وبا لیوان آبی برگشت .در دو قدمیش ایستاد وگفت :بخور.
با تردید وترس به لیوان نگاه کرد ودوباره با التماس نگاهش رو به چشمای هفت رنگ مرد داد .مرد که واکنشی از طرف اون
ندید لیوان رو روی میز وسط سالن گذاشت و یه صندلی گذاشت درست پشتش و گفت :به شین .تمام استخوان هاش درد
میکرد و نای مقاومت نداشت .بی هیچ حرفی پاهاش رو تا کرد وجسم خستهاش رو روی صندلی انداخت .مرد صندلی دیگه ای
رو به روی اون گذاشت و نشست .آرنج هاش روبه پاهاش تکیه داد و با لحن مالیمی گفت :از من میترسی؟
وجواب سوالش تنها طنین سکسکهی اون وصدای غرش ابرها بود .دوباره گفت :بهت قول میدم تا وقتی اینجایی نزارم هیچ کس
اذیتت کنه .قول میدم.
نمیدونست توی چشمای تیلهای مرد که این بار به عسلی میزد چی دید که سعی کرد خودش رو آروم کنه .مردی دستی توی
موهای پرپشت مشکیش کشید وگفت :اسم من عماده .اسم توچیه؟
به زحمت لبهای خشک وترک خوردهاش رو خیس کرد و به خاطرسکسکهای که به جونش افتاده بود بریده بریده گفت:
با...با...باران.
عماد لبخند پر رنگی زد وگفت :خیلی اسم قشنگی داری .باران خانوم شام خوردی؟
_ سی...سیرم.
_ ولی من شام نخوردم .اشکال نداره ازت بخوام باهم غذا بخوریم؟
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دست و پاش رو بیشتر به هم نزدیک کرد و سرش رو پایین انداخت .هنوز نمیتونست به هیچ کس اعتماد کنه .هنوز تمام مردها
اون رو یاد قهقهههای رها ونگاه های خیره وحال به هم زن میانداخت .هرچند که نگاه این مرد با اون چشمای تیله وهفت رنگ
اصالً خیره نبود.
عماد با لحن دل جویانه ای گفت :آگه دوست نداری مجبور نیستی .من توی آشپزخونه ام .آگه کاری داشتی صدام کن .باشه؟
وجوابش فقط نگاه بود و صدای سکسکه .از جاش بلند شد و رفت سمت آشپزخونه .برقش رو روشن کرد و بعد از برداشتن
جعبهی پیتزا از توی یخچال روی صندلی نشست .با رفتن عماد جرعت کرد سرش رو باال به گیره و به اطراف نگاه دقیقتری
بندازه .روی دیوار مقابل مبلها یک تابلوی بزرگ وان یکاد قرار داشت .توی دلش گفت :پس به خدا ایمان داره .همین خیالش
رو راحت ترکرد .روی تموم وسایل خونه گرد وخاک نشسته بود ومعلوم بود که خیلی وقته کسی اینجا رو مرتب نکرده.
به خاطر ترس مفرت دقایقی قبل زبونش به دهنش چسبیده بود .بادست های لرزون دست دراز کردو لیوان روی میز رو
برداشت .یکم از آب رو فرو داد و دوباره لیوان رو سرجاش گذاشت .بدنش از بی حسی دراومده بود وسکسکه اش هم قطع شده
بود.
نگاهی به عماد که پشت به اون نشسته بود کرد .موهای پرپشت سیاهش به هم ریخته به نظر میرسید وکتش روی دستهی
صندلی قرار داشت .صدای شکمش نزاشت بیشتر از این نگاهش کنه .بادستش شکمش رو فشار داد تا از سرو صدا بیفته .کل
این چند روز نتونسته بود غذای درست وحسابی به خوره واین ضعفش هم به خاطر همین بود.
به پشتی صندلی تکیه داد وبا انگشت هاش بازی کرد .نمیدونست که این مرد چشم تیلهای چرا بهش ترحم میکنه .نمیدونست
چه سرنوشتی درانتظارش قرار داره .شاید این آرامش فقط برای خام کردن اون باشه .هنوز به خیلی چیزها شک داشت وحتی به
خودش هم نمیتونست اعتماد کنه.
دقایقی گذشت که عماد برگشت .پشت صندلی ایستاد وبا دیدن لیوان دست خورده لبخندی به صورتش پاشید .سرش رو پایین
انداخت وسعی کرد به چشمای عماد نگاه نکنه .عماد صندلی رو چرخوند وبرعکس گذاشت وخودش هم روی صندلی نشست
ودستاش رو روی قسمت باالیی تکیه گاه صندلی گذاشت وگفت :بهتری؟
صدای غرش آسمون باعث شد از ترس یکم از جابپره .عماد نگاهش کرد وگفت :از رعد وبرق میترسی؟
سری تکون داد ودوباره خودش رو به صندلی فشار داد .عماد ادامه داد :باران خانوم ،چند وقته برای سیروس کارمیکنی؟
سری بلند کرد ونگاه گذرایی به چشمای هفت رنگ عماد انداخت .آروم گفت :از اول بچگیم.
عماد ابرویی باال انداخت وگفت :توی فانوس به دنیا اومدی؟
سری تکون داد وانگشت هاش رو محکم توی هم قفل کرد.
عماد گفت :از کی این کار رو شروع کردی ؟
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هیچ حس خوبی راجع به ادامهی این بحث نداشت .سرش رو پایین انداخت و توی دلش دعا دعا کرد که مرد بره وتنهاش بزاره.
عماد که سکوت اون رو دید .از جاش بلند شد وگفت :پاشو.
نگاه وحشت زدهاش رو به مرد که لبخندی روی لب داشت داد .نگاهی پراز عجز و التماس .وپاسخ نگاهش چیزی جز تکرار
دستور نبود :پاشو.
به زحمت از روی صندلی بلند شد ودنبال مرد راه افتاد .مرد از پلههای کنار آشپزخونه باال رفت و وارد راهرویی شد که تنها چند
در روش قرار داشت .در یکی از اتاقها رو باز کرد وگفت :می تونی اینجا بخوابی .صبح میام دنبالت که برگردی فانوس .کسی
توی خونه نیست ،پس نمیخواد بترسی وراحت بخواب.
وبعد بدون حرف از پلهها پایین رفت واون رو تنها گذاشت .درست عین مسخ شدهها ایستاده بود وسردرگم به اطراف نگاه
میکرد .وقتی از نبود مرد مطمئن شد توی اتاق سرک کشید .یک تخت یک نفره کنار دیوار ویک پاتختی بایک آباژور کنارش
قرار داشت .یک میز وصندلی درست رو به روی پنجرهای که به فضای شهر با برجهای بلند آسمون خراش باز میشد قرار
داشت .کنار میز هم یک کمد بود .آروم وارد اتاق شد و در رو بست .پشت در کلیدی روی در دید وبرای راحت شدن خیالش در
رو قفل کرد.
رفت کنار پنجره و اون رو باز کرد .بارون با شدت میبارید وخودش رو به صورت رنگ پریدهی اون میکوبید .وقتی شالش خیس
شد پنجره رو بست وشال رو از سرش باز کرد .روی تخت نشست وبخاطر نرم بودنش یکم توش فرو رفت .هیچ وقت روی تخت
نخوابیده بود .جای خواب اون همیشه زمین سرد وخشک بود .لبخندی روی لب هاش نشست وبا ذوقی بچگانه روی تخت دراز
کشید.
نمیدونست اون مرد کیه وچرا داره این کار رو درحقش میکنه فقط همین رو میدونست که برخالف تمام مردهایی که دیده بود
کمی انسانیت توی وجودش پیدا میشد .انقدر به این موضوع که اون مرد کیه وچرا داره کمکش میکنه فکر کرد تا اینکه
خوابش برد.
***
طبق معمول همیشه ساعت  6از خواب بیدار شد .با دیدن اطراف سرجاش سیخ نشست وهمین حرکت ناگهان باعث شد تمام
استخوان هاش درد به گیره .با درد دستی روی بازوش کشید و باالخره یادش اومد که کجاست .توی خونه ی مرد چشم تیلهای
که اسمش عماد بود.
از جاش بلند شد و روی تخت رو مرتب کرد .شالش رو روی سرش کشید و قفل در رو باز کرد .نمیدونست که عماد خونه است
یا نه .با احتیاط از پلهها پایین اومد وتوی سالن پایین چشم چرخوند ولی کسی رو ندید .چرخید وسایه ای رو توی آشپزخونه
دید .هیکل چهارشونه ی عماد جلوی آشپزخونه با لبخندمحوی نظاره گرش بود .آب دهنش رو قورت داد وگفت :س...سالم.
لبخند عماد پر رنگ ترشد وبا همون تن صدای مردونه و محکم گفت :سالم .خوب خوابیدی؟
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به سرتکون دادنی اکتفا کرد .صدای مرد دوباره بلندشد :دیشب که شام نخوردی .من صبحانهام رو خوردم .تو هم بخور که بریم.
باترس سرش رو باال گرفت وگفت :کجا؟
عماد که ترس رو توی نگاه شفاف آبیش دید بالحن آرومی گفت :فانوس دیگه.
دلش نمیخواست به اونجا برگرده .دلش نمیخواست دوباره اون لباس لعنتی رو بپوشه .دلش نمیخواست تا دوباره با اون نگاه
های بی رحمانه رو به رو بشه .دلش میخواست این جا به مونه .جایی که صاحابش قول داده بود تاوقتی که اینجاست نزاره
کسی اذیتش کنه .هنوز این مرد چشم تیلهای رو نمیشناخت ولی هرچی که بود بهتراز سیروس بود که آگه کاری رو خالف
میلش انجام میداد باید طعم کمربندهاش روبه جون میخرید.
بغض توی گلوش مدام بزرگترمیشد ونفسش بریده بریده بیرون میاومد .عماد که حال خرابش رو دید گفت :دوست داری اینجا
بمونی؟
جواب سوالش اما نگاه پراز التماس ونفس های بریده بریده بود .عماد کالفه دستی توی موهاش برد وگفت :نگران نباش باران
خانوم .قسم میخورم که بیارمت اینجا .واسه همیشه .ولی یکم طول میکشه ،میدونی که؟ باید با سیروس صحبت کنم .حاال هم
بیا صبحانهات رو بخور که بریم.
بغضش رو به زور فرو داد وبا صدای لرزونی گفت :سیرم .وقبل از پایان جملهاشمعدهاش به طرز وحشتناکی صدا کرد .عماد بلند
خندید وگفت :معلومه! دختر جون تو با کی لج میکنی؟ آگه چیزی نخوری که از پا میافتی؛ و رفت توی آشپزخونه .چند دقیقه
بعدبا لقمهی بزرگی برگشت واون رو به سمتش گرفت و گفت :بگیرش.
دستهای لرزونش رو به سمت لقمه دراز کرد وباتشکر کوتاهی اون رو گرفت .عماد گفت :بخورش دیگه.
لقمه رو باال آورد وگاز کوچیکی ازکنارش زد .طعم شیرین نون به خاطر خشکی دهنش به تلخی میزد وحالش رو بد میکرد.
ولی جلوی عماد به ناچار فروش داد .عماد که از خورده شدن لقمه توسط اون خیالش راحت شد کتش رو از روی مبل برداشت
وگفت :بریم.
با اینکه دلش نمیخواست به اون فانوس برگرده ولی برای اینکه بتونه از اونجا به یاد بیرون باید به حرف عماد گوش میداد .پس
بدون تعلل پشت سرش راه افتاد .عماد بار دیگه درپشت رو براش باز کرد ومنتظر سوار شدنش شد.
اواسط راه بودند که عماد گفت :میخوام یه چیزی بهت به گم باران خانوم ،ولی به هم قول بده که نترسی باشه؟
نگاه نگرانش رو از توی آینه به چشمای تیلهای عماد که این بار به سبز روشن میزد داد .عماد ادامه داد :من امشبم میام
ومیبرمت ولی فردا شب نمیتونم بیام؛ یعنی دعوت ندارم که بخوام بیام .آگه...آگه سیروس خواست باکس دیگه ای بفرستتد اصالً
نگران نشو .من پشت درفانوس منتظرت میمونم .همین که اومدی بیرون دنبالت میام .نمیزارم دست کسی بهت به خوره .فقط
به هم قول بده که گریه نکنی ونترسی .میشنوی چی میگم؟
با وحشت سری تکون داد آروم گفت :چرا...چرا همین امشب با سیروس حرف نمیزنید؟
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عماد کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :آگه میدونستی اون سیروس کثافت چه جونوریه میفهمیدی .ولی من بهت قول
دادم باران خانوم .قسم میخورم که از فانوس ببرمت .رو قولم حساب کن.
ترس توی تمام سلولهای بدنش بیداد میکرد .نمیتونست بفهمه که چرا این مرد همون شب اون رو از اون فانوس نفرین شده
نمیبره .نمیفهمید که چه مانعی برای این کار وجود داره .اون موقعه ها خیلی چیزها رو نمیدونست .چیزهایی که وقتی فهمید
حالش از زندگی وآدم های دورو برش به هم خورد.
ماشین کنار فانوس ایستاد .عماد در رو برایش باز کرد وایستاد تاپیاده به شه .با شنیدن صدای سیروس وحشت زده برگشت
ونگاهش کرد .سیروس باخنده به اون ها نزدیک شد وگفت :سالم مهندس عزیز .چطورید آقا؟
عماد با لبخند غلیظی به طرفش رفت وهر دو مردونه دست دادند .نمیفهمید که آگه عماد از سیروس بدش میاد چرا اینقدر
تحویلش میگیره یاچرا اصالً توی جشن هاش میاد .سیروس آروم چیزی به عماد گفت که صدای خندهی بلند هردو توی ساحل
پیچید .عماد سری تکون داد وگفت :نه بابا .اونقدرام که فکر میکنی بدقلق نیست.
سیروس باخنده گفت :پس مشتری ماشدی مهندس نه؟
عماد :بعله! واسه امشبم برای خودم به زارش کنار.
سیروس باخنده ی چندش آوری گفت :حتماً .کی بهتر از شما؟
از فکر اینکه داشتند اینجوری راجع به اون حرف میزدند حالش بدشد .احساس میکرد هیچ جونی توی پاهاش نمونده .حتی
حالش از مرد چشم تیلهای که اونقدر وقیحانه راجع به اون نظر میداد هم به هممیخورد .دلش میخواست ازهمه فرار کنه .بی
توجه به دو مرد که کنارهم ایستاده بودند وباصدای بلند میخندیدند گذشت و وارد فانوس شد .از پلهها باال دوید خودش رو
توی اتاقش پرت کرد .صدای هق هق گریهاش دیوارهای فانوس رو میلرزوند .مرگ تنها چیزی بود که اون موقعه آرزوش رو
داشت.
از همه چیز خسته شده بود .دلش آرامش میخواست .آرامشی که اون رو توی خودش حل کنه .گوشهی دیوار کز کرده بود و
زجه میزد .نمیدونست چقدر گذشت که در بازشد و دوتاچشم قهوهای توی اتاق سرک کشید .باپشت دست اشکاش رو پاک
کرد وبا بغض گفت :کاری داری مجید؟
مجید با صورت سرخ شده قدم به داخل اتاق گذاشت .در رو پشت سرش بست وکنار در روی زمین نشست .آرانجاش رو روی
زانوهاش گذاشت وغرید :دیشب کجا بودی؟
درحالی که دوباره هق هقش شروع شده بود گفت :اومدی بازجویی؟ از همه میکشم ازتو هم باید بکشم؟
مجید چنگی توی موهاش زد واون ها رو به عقب کشید .با عصبانیتی که پرههای بینیش رو میلرزوند گفت :اون کثافت بهت...
باصدای لرزونی حرفش رو برید وگفت :همتون کثافتید! همتون مثل همید .همتون فقط به فکر خودتونید! حالم از همتون به
هم میخوره! برو بیرون مجید .نمیخوام ببینمت .برو بیرون...
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مجید با تعجب به چهرهی خیسش چشم دوخته بود .به ابهت لب باز کرد وگفت :من...فقط...
جیغ کشید :میگم برو بیرون!
از صدای جیغش مجید از جاپرید ودر رو باز کرد .قبل از بیرون رفتن نیم نگاهی بهش انداخت ودر روبست.
بینیم رو باال کشیدم وخواستم باقیش رو بنویسم که صدای عماد از پشت سرم بلند شد :نمیخوای بخوابی؟
اشکام رو پاک نکردم .میدونستم به خاطر صدای لرزونم همه چیز رو میفهمه .گفتم :چرا .االن میگیرممیخوابم.
_ باز شروع شد؟
برگشتم وباخشم به صورتش زل زدم وگفتم :شروع این قصه از خیلی وقت پیش بوده.
تن صداش رو باال برد وگفت :آره ،ولی دیگه تموم شده.
_ نخیر .واسه من هیچ چیز تموم نشده .این تویی که بجای حل مسئله مدام میخوای صورت مسئله رو پاک کنی .ولی من
تاجواب سواالم رو پیدا نکنم دست از هیچ چیز نمیکشم.
چنگی توی موهاش زد وبا صدایی که مالیم ترشده بود گفت :باگریه به جواب میرسی؟
درحالی که سعی میکردم لرزیدن چونه ام رو پنهون کنم گفتم :نه ولی حداقل سبکم میکنه.
برگشت سمت در وقبل ازخارج شدن گفت :گریهی زیاد بجای اینکه سبکت کنه سنگینت میکنه .مراقب باش یه روز اونقدر
سنگین نشی که دیگه زجه زدنم هم سبکت نکنه.
قبل از اینکه در رو به بنده داد کشیدم :تواصال میفهمی درد چیه؟ تو اصالًمیفهمی من چی دارم میکشم؟ تویی که یه عمر
توی رفاه زندگی کردی و تنها غصهات جور دراومدن حسابهای شرکتت بوده چه میفهمی که گریه چیه؟ تواصال تاحاال توی
زندگیت گریه کردی؟
برگشت وباچشم هایی که غم عمیقی رو توی خودش جا داشت نگاهم کرد .پوزخندی زد و وارد اتاقش شد ودر رو بست .سرم رو
روی میز گذاشتم وهمونجوری که اشکهایگوشهی چشمم رو پاک میکردم به دربستهی اتاقش خیره شدم .خدایا پس کی قرار
این موجود خودخواه دوست داشتنی بفهمه که دارم از این دوری نابود میشم؟ کی قرار بفهمه گریههای من نه برای گذشته که
برای االنه؟ تاکی صبرکنم خدا؟ تا کی؟
عصبی از جام بلندشدم وخودم رو روی تخت رها کردم .پتو رو دورخودم پیچیدم وسعی کردم صدای هق هقم رو زیر پتو خفه
کنم.
***
از صدای شرشر آب فهمیدم که حمامه .از اینکه ساعت  6صبح وحتی قبل از من بیدار شده تعجب کردم .از پلهها پایین رفتم
وزیر گاز رو روشن کردم .داشتم میز رو میچیندم که درحالی که باحوله موهاش روخشک میکرد از پله هاپایین اومد .گفتم:
سالم .زود بیدار شدی.
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_ سالم .کار دارم شرکت ،باید زودتر برم.
فنجون چاییش رو جلوش گذاشتم واین پا و اون پاکردم .نمیدونستم که چه جوری ازش عذرخواهی کنم .سرش رو باال گرفت
وگفت :چیزی شده؟
نگاهم رو ازش گرفتم ولب هام رو خیس کردم .آروم گفتم :ببخشید که دیشب داد زدم.
باخنده سرش رو انداخت پایین وبه صندلی رو به رویش اشاره کرد وگفت :به شین .خودم رو روی صندلی انداختم ومنتظر شدم
که حرفی بزنه .فنجون چایش رو تموم کرد .خواستم بلندشم وپرش کنم که گفت :اشکال نداره آگه داد بزنی .داد زدن آدم رو
سبک میکنه ،خیلی بیشتر از گریه سبکت میکنه .از این به بعد هروقت پرشدی هروقت سنگین شدی داد بزن .سرمن داد بزن.
آگه سرمن داد بزنی خیلی واسم راحت تره تا اینکه مدام به شینی وگریه کنی.
گردنم رو کج کردم وگفتم :توهیچ وقت سنگین نمیشی؟ پر نمیشی؟
باهمون لبخند روی لب هاش ادامه داد :من انقدر توی شرکت سراین واون داد میزنم که دیگه چیزی نمیمونه بخوام سرتو
خالی کنم!
از جام بلندشدم وفنجونش رو پرکردم .گفتم :طالخانوم کی میاد؟
_ بهش گفتم ساعت  8اینجاباشه .نمیخواد خودتو زیاد خسته کنی .بزار بیشتر کارا رو خودش به کنه.
_ اون زن بیچاره مگه رباته که...
_ پولش رو میگیره.
_ چرا فکر میکنی که هرکسی که دربرابر کاری پول میگیره دیگه حق اعتراض نداره؟ تواصال میدونی که اون بیچاره چرا داره
این کار رو میکنه؟ ازمشکالت زندگیش خبر داری؟
نگاهم کرد وگفت :توی این دنیای کثیف اگه گرگ نباشی میدرنت.
با حرص دستی به کمرم زدم وگفتم :پس هرکی که ضعیفتر بود رو باید بدری آره؟
یکم ازچایش رو خورد وگفت :توچه عالقه داری به امن کل کل کنی؟ زندگی توی اجتماع به من چیزهایی یاد داده که تو
نمیتونی درکش کنی .دنیای اون بیرون اونقدر کثیفه که ایجاب میکنه گرگ باشم!
_ من اون بیرون بودم عماد .یادت نرفته که یه روزی منم بین همین گرگا بودم؟ بغضی که توی گلوم به وجود اومده بود رو به
زور فرو دادم وادامه دادم :من نمیخوام توگرگ باشی .تو واسه من باگرگ های اون بیرون فرق داشتی که اینجا موندم .وگرنه
مثل گرگای بیرون از دست توهم فرار میکردم .عماد تو بابقیه فرق داری.
پوزخندی زد وگفت :فرق ندارم ،فقط هیچ وقت خودمو بهت نشون ندادم.
با بهت نگاهش کردم وگفتم :توکی هستی لعنتی؟
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از جاش بلندشد وگفت :یه گرگ که دلش نمیاد بره کوچولویی که توی خونه اش زندگی میکنه رو به دره .ودر برابر چشمهای
متعجب وخیره من از پلهها باال رفت .احساس میکردم هیچ جونی توی پاهام نمونده .روی صندلیی که هنوز گرمای عماد رو
داشت نشستم وسرم رو روی میز گذاشتم .واقعاً عماد کی بود؟ چرا حاضرشده بودم کنارش بمونم؟ اونم یه مرد بود مثل همهی
اون هایی که دیده بودم .کسی که دنبال منافع خودشه .کسی که بهجز خودش به کسی فکر نمیکنه.
گیج بودم .احساس خأل شدیدی میکردم .احساس تنها بودن .بیشتر از اینکه از این تنهایی ناراحت باشم ترسیده بودم .ترس از
اینکه نکنه  8ماه تموم کنار کسی سرکردم که از همهیآدمهای دورو اطرافم پستتر باشه .بدنم یخ کرده بود وحتی قدرت سر
بلندکردن هم نداشتم.
صداش از باالی سرم اومد :چیزی شده باران؟
بازور سرم رو بلندکردم و وحشت زده به چشمایی که قهوهای به نظر میرسید نگاه کردم .نگاه وحشت زدهی من رو که دید
قدمی به سمتم برداشت وگفت :چی شده؟
نه میتونستم چیزی به گم ونه میتونستم حرکتی بکنم .سرم روی گردنم سنگینی میکردم .به پشتی صندلی تکیه دادم
وچشمام رو محکم به هم فشار دادم .عماد باالی سرم تند تند میگفت :باران ...خوبی؟ ...چه مرگت شد دختر؟...باران؟ ...وچند
دقیقه بعد قطرات آبی روی صورتم جاری شد .به خاطر شوکی که آب به هم داده بود چشم بازکردم وسردرگم به اطراف نگاه
کردم .صورتم رو بین دستاش گرفت و باصدایی که کمی دورگه شده بود گفت :خوبی؟ چت شده؟
سرم رو از بین دستاش بیرون کشیدم واز جام بلندشدم ولی هنوز قدمی برنداشتم که چشمام سیاهی رفت .قبل از اینکه بخورم
زمین زیر بغلم رو گرفت وگفت :کجا میری با این حالت؟
باحرص خودم رو از توی بغلش بیرون کشیدم وگفتم :به من دست نزن!
ودر برابر چشمهای متحیرش باکمک نردهها از پلهها باال رفتم .سرم مدام گیج میرفت وبه زور قدم هام رو روی زمین
میکشیدم .نمیدونستم میخوام چی کار کنم .فقط این رو میدونستم که نمیخوام عماد رو ببینم .حداقل تاقبل ازاینکه مدام
خوبیاش رو یادم به یارم وخودم رو راضی کنم که اون برای هرکی گرگ باشه به من آسیبی نمیزنه.
روی تخت دراز کشیدم وبه سقف خیره شدم .بغض توی گلوم چونه ام رو میلرزوند وبیاختیار دوقطره اشک از گوشهی چشمم
پایین ریخت .صدای قدم هاش که ازپلهها باال میاومد رو میشنیدم .خودم رو آماده کرده بودم که اگه در رو بازکرد ،مثل سگ
پاچه بگیرم ولی اینجوری نشد .فقط بعداز یک ربع صداش از پشت دراومد :من دارم میرم شرکت .کاری داشتی زنگ بزن.
خودش خوب میدونست که هیچ وقت نه من کاری برام پیش میاد که بخوام بهش زنگ بزنم ونه اون اونقدر بیکاره که فرصت
فکر کردن به مشکالت من رو داشته باشه .به خاطر همین هم هیچ وقت حرفی راجع به زنگ زدن یا نزدن من به شرکت
نمیگفت .ولی امروز خودش خوب میدونست که خراب کرده .خوب میدونست که باحرفهاش من رو دچار تردید کرده .تردید
اینکه واقعاً عماد کیه؟ واین هم سوالیه که مثل تمام سؤاالت دیگم میره تو لیست بی جوابها.
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طال خانوم ساعت  7در خونه رو زد ومن از زود اومدن اون متعجبم واون از سرپا بودن من .درحالی که داشت دستکشهایی که
از رخت شورخونه در آورده رو دستش میکرد گفت :آقا زنگ زدن گفتن زودتر بیام .گفتن حالت خوب نیست ونزارم کارکنید.
لبخندی زدم وگفتم :من خوبم .برم لباسام رو عوض کنم میام کمکت.
با اصرار گفت :ولی آقا گفتن...
زیر لب گفتم :مردشور اون آقا رو به برن .وجوری که بشنوه ادامه دادم :اینقدر آقا آقا نکن .من حالم خوبه .بعد از چندین برخورد
طال هم فهمیده که حداقل توی کارخونه نمیزارم دست تنها به مونه .تمیز کاری از طبقهی اول شروع شد .سالن بزرگی که
مسلماً جشن قرار توی اون برگزار به شه .وبعدش به سالن طبقهی دوم میرسید وطبقه ی سوم هم به جز اتاق من وعماد که
تقریباً خودم هر روز تمیزشون میکردم نیاز به کار خاصی نداشت.
ساعت  4بعداز آقا لطف اهلل که بعضی وقتا میاد وبه درختای حیاط میرسه میوهها رو آورد .سه تا سبد بزرگ پرتقال ،دوتا سبد
خیار ،دوتا سبد توت فرنگی وتمشک ،دوتا سبد موز ،دوتا سبد سیب ویه سبدهم نارگیل .طال وسایل هاش رو جمع کرده بود
آمادهی رفتن بود .ازش خداحافظی کردم وتا دم دربدرقه اش کردم .به جای برگشتن توی ساختمون کنار شیرحیاط نشستم واز
سبدهایی که به خواست خودم نزدیک شیر قرار داده شده بودند دونه دونه میوهها رو درمیاوردم ومیشستم وتوی سبد بزرگی که
ازتوی خونه آورده بودم مینداختم.
اولین سبد پرتقالها رو تموم کرده بودم ومیخواستم دومیش رو شروع کنم که درحیاط رو کوبیدند .فهمیدم که آیفون رو زدند
وچون صداش رو نشنیدم اینجوری به جون درافتادند .لبهی آستینهام خیس شده بود بااین حال اون هارو که تا آرنجم باال برده
بودم پایین کشیدم و به سمت در دویدم .همین که در رو باز کردم جا خوردم .با لبخندی گفت :توحیاط چی کارمیکنی؟ وبه
ایمان که پشت سرش بود اجازه داد که وارد بشه .به هردوشون سالم دادم وبه سمت میوهها برگشتم .سبد میوههای شسته شده
رو به زور بلند کردم که عماد به کمکم اومد .زیر سبد رو گرفت وبا اخمی گفت« :مگه من نگفتم نشور میوهها رو؟!»
بی توجه به حرفش ،به سمت ساختمون راه افتادم واز پلهها باال رفتم .زیر گاز رو روشن کردم که قهوه آماده کنم .به کابینت
تکیه دادم وتوی ذهنم دنبال جواب سؤال :چرا زود اومده گشتم که صداش بلندشد« :دوتا قهوه میاری؟»
_ هنوز آماده نشده.
وارد آشپزخونه شدوگفت« :بهتری؟» چرخیدم وپشت بهش گفتم« :مگه حالم بد بود؟!»
_ خب...صبح که اونجوری...
نزاشتم حرفش تموم بشه وگفتم« :فکر نکنم درست باشه مهمونت رو تنها بذاری!» باخنده گفت« :مهمون توست ،نه من! مثالً
مربی تو هست ها!» قهوه رو توی دوتا فنجون ریختم وخواستم از کنارش رد بشم که سینی رو از دستم گرفت وگفت« :دیشب
که تمرین نکردی ،بدو االن معلمت گوشت رو میپیچونه!» بدون هیچ واکنشی ،پشت سرش راه افتادم.
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ایمان روی مبل نشسته بود وبه اومدن ما نگاه میکرد .به خاطر وجود عماد یکم از معذب بودن دراومده بودم .روبه ایمان کردم
وگفتم« :دیشب نتونستم تمرین کنم.تا شما قهوهتون رو میخورید ،من هم یه نگاهی بندازم روینتها ».سری تکون داد و رو به
عماد گفت« :عماد این پیانیست رو از کجا آوردی؟» عماد باخنده گفت« :هنوز که نشده ».ایمان گفت« :توی خونش هست!
نمیدونی دیروز چه جوری من رو حیرون کرد! همین که یه قطعه رو براش زدم ،بدون اینکه نتهارو براش بنویسم ،عین همون
قطعه رو برام زد ».عماد باتعجب گفت« :جدی؟!» ایمان« :آره ،باورکن درآینده ،یه نوازندهی مشهور میشه».
حوصلهی گوش دادن به بحثشون رو نداشتم .پشت پیانو نشستم وشروع به تمرین کردم .تقریباًوسطهای تمرین بود که سؤال
ایمان باعث شد حرکت دست هام روی کلیدها کندتربشه« :نگار رو هم دعوت کردی؟» عماد گفت« :نه».
ایمان« :چرا؟»
عماد« :چرا باید دعوتش کنم؟»
ایمان« :بابا اون دختر روی تو امید بسته! میدونی چندتا از خواستگارهاش رو به خاطر تو رد کرده؟»
عماد :من که بهش چیزی نگفتم .اون هم اگه برداشت اشتباهی از رفتار من کرده ،تقصیر خودشه.
ایمان :ولی دعوتش کن .زشته اگه باباش بفهمه.
عماد :حاال یه کاریش میکنم.
ایمان :چرا تکلیفش رو مشخص نمیکنی؟
سکوت عماد کمی طوالنی شد وباجملهی بعدش ،دو متر پریدم هوا« :باران خانم استراق سمع کارخوبی نیست ها!» توی دلم به
ساده لوحی خودم فحش دادم! چون چند دقیقه بود که دست از زدن کشیده بودم .بدون حرف دوباره شروع کردم واین بار
انگشت هام رو محکم روی کلیدها فشار میدادم ولی اصالً حواسم نبود .توی ذهنم فقط این سؤال عین پاندول ساعت در رفت
وآمد بود که« :نگار کیه؟»
***
آفتاب که به انتهای عمر خودش توی اون روز رسید مهمون ها هم کم کم رسیدند .از پنجرهی سالن طبقهی دوم ماشین
هاشون رو که توی حیاط پارک میکردندمیدیدم .از سر و وضعشون مشخص بود که همشون پولدار اند و مرفح زندگی میکنند.
مردها تمام کت وشلواری و اغلبا با کراوت و زنها هم بالباسهای شب و مجلسی .دیدن اون همه آدم به هم حالت خفگی
میداد .باصدای عماد پرده رو رها کردم وبه سمتش چرخیدم :توکه هنوز اینجایی؟!
نگاهی به سرتا پاش انداختم .کت وشلوار سورمهای روی بلوز سفید وکراوت آبیش پوشیده بود .مثل همیشه جذابترین مردی
شده بود که تابه حال دیده بودم .موهاش رو خوش حالت به سمت باال برده بود وچشمای تیله آیش این بار به عسلی مایل به
سبز میزد .نفسم رو به بیرون فوت کردم وآروم گفتم :عماد؟
درحالی که گره کرواتش رو سفت میکرد گفت :چیه؟
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_ نمیشه...نمیشه من یه شال...
نذاشت حرفم رو تموم کنم ومحکم گفت :نه.
_ آخه...
ـ دو دقیقه دیگه پایینی .وخودش از پلهها سرازیر شد .کالفه دستی توی موهای بلندم که خیلی ساده نصفش رو بسته بودم
ونصفش رو باز روی شونه هام رها کرده بودم کشیدم .قبل از اینکه از پله هاپایین برم توی آیینه به خودم نگاه کردم .به خواست
عماد آرایش خیلی کمرنگی به صورت داشتم .همون آرایش کم رنگ هم به خاطر سفیدی بیش از حدپوستم وبور بودن موهام
خیلی به چشم میاومد .اصالً دلم راضی نبود که با این وضعیت برم پایین ولی مجبور بودم .زیر لب بسم اهلل گفتم وخیلی آروم
درحالی که سعی میکردم پاهام نلرزه از پلهها سرازیر شدم.
تمامی برقهای سالن روشن بود ونور زیادش کمی چشم رو میزد .صدای همهمه وشوخی وخنده از هر طرف بلند بود ودراین
بین هم صدای موسیقی الیتی که توی فضا پخش میشد گاهی به گوش میخورد .مردها وزنها بعضی نشسته وبعضی ایستاده
کنارهم مشغول صبحبت کردن و گاها خوردن بودند .برخالف مهمونی های سیروس با ورودم سرهیچ کس برای کنکاش بدنم
نچرخید واگرهم کسی نگاهم کرد سریع چشم چرخوند .بااین حال همچنان معذب بودم و بالتکلیف کنار پلهها ایستاده بودم.
فضای اون مهمونی با اینکه تفاوت زیادی باخاطراتم داشت ولی به خاطر وجود مرد هاوزن ها کنار همدیگه باز هم برام قابل
تحمل نبود .چشم چرخوندم و عماد رو میون جمعیت دیدم .کنار گروهی ایستاده بود ودرحال خوش وبش کردن بااون هابود.
داشت با مرد میانسالی که روی یکی از مبلها لم داده بود صحبت میکرد که پنجههای ظریف و زنونه ای رو دیدم که دور
بازوش حلقه شد .دختری که موهای فروبلند مشکی داشت با پیرهنی که بازوهای سفید وخوش تراشش رو به نمایش گذاشته
بود کنار عماد خم شد ودر گوشش چیزی گفت که باعث خندهی او شد.
حال خودم رو نمیفهمیدم .موجی از حسادت زنانه که تابه حال تجربهاش نکرده بودم به سمتم هجوم آورد .عماد مال من بود،
پس اون پنجهها دوربازوش چی میخواستند؟ دیگه مهمونی و وجود اون همه مرد برام اهمیت نداشت .فقط دلم میخواست برم
ویک سیلی جانانه نثار اون دختر بکنم .دختری که چشمای خمار مشکیش رو کمی حالت داد ودوباره چیزی به عماد گفت که
باعث لبخند اون شد .صدای کسی از بغل گوشم باعث شد چشم از اون منظره بگیرم :دوسش داری؟
ایمان بود .حتی برام مهم نبود که اون بفهمه که من عماد رو دوست دارم .دوباره نگاهم رو به عماد که داشت به نرمی دست
دختر رو از بازوش جدا میکرد چرخوندم .ایمان کنارم دست به سینه شد وگفت :آگه میدونستم هیچ وقت به عماد پیشنهاد
نمیدادم که نگار رو دعوت کنه.
پس نگار اون بود .دختری که از نظر ظاهر درست نقطهی مقابل من بود .هرچقدر من سفید وبور بودم اون سبزه وسیاه بود.
دختری که زیبایی چهرش غیرقابل انکار بود ولی برای من از جاودگرهاهم زشتتر به نظر میرسید .قبل از اینکه حرفی بزنم
ایمان گفت« :عماد هیچ وقت قصد ازدواج با نگار رو نداره .این اطرافیانند که یه سری حرفهاییمیزنند ونگار هم سوء استفاده
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میکنه ولی به نظرمن عماد ونگار اصالًبه هم نمیان ».باحرص گفتم« :چرا اینها رو به من میگید؟!» باخنده گفت« :یعنی برات
مهم نیست؟» سری چرخوندم وچیزی نگفتم .نفسش رو بیرون داد وگفت« :میدونستی توخیلی برای عماد مهمی؟»
_ نیستم!
_ هستی .شاید خودت این رو درک نکنی چون چیز زیادی از عماد نمیدونی ولی منی که رفیق صمیمیش هستم این رو خیلی
خوب درک میکنم که اون روی تو خیلی حساسه .یه جورایی احساس مسئولیت پدرانه درقبالت داره؛ مثالً همین مهمونی.
حداقل ماهی دوبار از این مهمونی ها توی این خونه برگزار میشد ولی عماد به خاطر تو هشت ماهه هیچ مهمونی نگرفت .االنم
که میبینی مجبورت کرده بیای به خاطر خودته .چون دوست نداره تو منزوی باشی .تازه توی تموم مهمونی های عماد
نوشیدنیهای خاص سرو میشد ولی عالرقم تمام مخالفتهایی که باهاش شد به خاطر راحتی تو امشب هیچ نوشیدنی رو وارد
مهمونیش نکرد .به جرعت میتونم به گم تو تنها کسی هستی که فعالً برای عماد اهمیت داره.
عماد از کنار اون جمع دورشد وبه سمت جمع مردونه ای که طرف دیگه ی سالن بود حرکت کرد .با عصبانیت سری به سمت
ایمان چرخوندم وگفتم :اون سنگدل از خودراضی مگه به جز خودش به کس دیگه ای هم فکر میکنه؟
لبخندی زد وگفت :عماد رو اینجوری نگاه نکن .فکرنکن یه مرد مغروره که هیچ مشکلی تو زندگیش نداشته .عماد سالهاست
که ازهمه بریده .هرچیزی که اون رو به گذشته وصل میکنه رو از بین برده .شاید به نظرت عماد سنگدل به نظر به یاد واین به
خاطراینکه احساسش رو یه جایی توی گذشته چال کرده وحاضر نیست هیچ وقت به اون روزها برگرده .هرکسی هم که اون رو
به یادگذشته بندازه از اطرافش دور کرده .اون خیلی بیشتر از تو به کمک احتیاج داره .اون داره هروز وهروز بیشتراز خودش دور
میشه .به خاطر همین هم نمیخواد تو مثل اون بشی .اون داره ازتنهایش زجر میکشه ونمیخواد توتنها بمونی .تمام این سخت
گیراشم به خاطر همینه.
لب هام رو خیس کردم وبا تردید گفتم :گذشتهی عماد ...چی بوده؟
تلخ خندی زد وگفت :هیچ وقت به هم اجازه نداد به کسی به گم وتو هم ازاین قضیه مستثنا نیستی .ولی بگرد دنبال جواب
سوالت باران .اینجوری شاید به اونم کمک کردی.
_ چه جوری؟
_ چرا هیچ وقت ازش نپرسیدی که چراتو رو آورده توخونه ی خودش؟ چرا هیچ وقت نپرسیدی که چرا تنهاست؟ چرا نپرسیدی
که چرا طبقهی  4این عمارت داره خاک میخوره؟ بگرد دنبال جواب سوالت .تو واسه اون مهمی سرهمین هم نمیتونه تو رو از
خودش برنجونه .شاید تو تنها کسی باشی که بتونی کمکش کنی .دنبال جوابات بگرد وبه اون هم کمک کن که جواب سواالش
رو پیدا کنه .فقط...
_ فقط چی؟
_ فقط هیچ وقت غرورش رو نشکن .عماد رو غرورش خیلی حساسه.
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با نزدیک شدن عماد به ما حرفهای ایمان نصفه کاره موند .توی سرم غوغایی بود .چیزهای جدیدی میشنیدم .چیزهایی که
باعث شده بود شدیداً به فکر فرو برم .عماد کنارمون توقف کرد وگفت :خلوت کردید؟
ایمان باطعنه گفت :وقتی جناب عالی سرتون گرمه منم باید این باران خانوم شما رو وسط این همه غریبه تنها بزارم؟
عماد چشم غرهای به ایمان رفت که اون رو ساکت کنه .بعد رو به من کرد وگفت :مشکلی نداری؟
ذهنم در گیرتر از اون بود که بخوام به وجود اون همه مرد فکر کنم .نگاهی به چشمای تیلهای هفت رنگش انداختم ودر حالی
که توی دلم این سؤال رو که تو واقعاکی هستی رو میپرسیدم گفتم :نه.
سری تکون داد وگفت :بیا میخوام بایه نفر آشنات کنم .ودستم رو بین دست مردونه وپرقدرتش گرفت .هردوبه سمت کسی
رفتیم که میشناختمش .همون دختر مو فرفری سبزهای بود که آگه عماد نبود حتماً خره خره اش رو میجویدم .عماد رو به
روش ایستاد وگفت :معرفی میکنم ،باران یکی از بهترین دوستام .باران اینم نگاره ،منشی سابقم و دوست فعلیم.
نگار ابرویی باال انداخت وگفت :تواین منشی بودن ما رو باید همه جابه رخ بکشی؟ وبعد دستش روبه سمت من دراز کرد وگفت:
خوشبختم .به زور باهاش دست دادم و درحالی که باغضبناک ترین نگاهی که میتونستم داشته باشم نگاهش میکردم گفتم:
همچنین .نمیدونم عماد به نگاه من خندید یاچیز دیگه ای دیدی .نگار گفت :عماد خیلی ازت برام تعریف کرده.
برگشتم وبا تعجب به صورت پراز خندهی عماد نگاه کردم وگفتم :جدا؟
نگار ادامه داد :آره .خیلی ارادت داره بهت.
بدون اینکه نگاهم رو از چشمهای عماد که به من خیره بود بگیرم گفتم :عماد لطف داره.
نگار سوالی پرسید که باعث شد به تته پته بیفتم :میشه شمارهی خونتون یا آدرسش رو داشته باشم که بیشتر باهم آشنابشیم؟
خیلی ازت خوشم اومده.
باتعجب به نگار نگاه کردم وقبل از اینکه چیزی به گم عماد به کمکم اومد وگفت :باران تا چند وقت دیگه راهی خارجه.
نگار ابرویی باال انداخت وگفت :جدی؟ کدوم کشور؟
عماد بازهم به جای من جواب داد :اتریش.
نگار گفت :خوبه .بااین حال خیلی از دیدنت خوشحال شدم .ویک بار دیگه دست من رو فشرد .عماد هم سریع بازوم رو گرفت
ومن رو از نگار دور کرد .باتعجب نگاهش کردم وگفتم :نمیدونه من اینجا ...
_ نه .هیچ کس نمیدونه .توهم نباید به کسی بگی.
_ چرا؟
_ بعداً راجع بهش صحبت میکنم.
و در برابر نگاه متعجب من به سمت جمعیت برگشت.
***
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_ شام میخوری؟
_ چیزی مونده؟
_ آره.
_ بیار.
از پلهها پایین اومدم وظرف غذایی رو که براش آماده کرده بودم رو برداشتم وبرگشتم .طبق معمول سیگار دود میکرد .کرواتش
روی تخت افتاده بود وآستین های بلوزش رو باال زده بود .روی صندلی نشستم وگفتم :چرا کسی نمیدونه من اینجا زندگی
میکنم؟
_ چراکسی باید بدونه؟
_ عارت میاد به کسی بگی؟
با تعجب نگاهم کرد وزیر لب گفت :باز شروع شد .باحرص دستی کشید توی موهاش و گفت :میذاری این غذا کوفتم نشه؟
به پشتی صندلی تکیه دادم و زانوهام رو به میز تکیه دادم .بعداز چند دقیقه سکوت گفت :میدونستی از تموم اون جمع خوشگل
ترشده بودی؟
ـ دوست ندارم خوشگلیم رو هر کسی به بینه.
ـ باشه .از جشنهای بعدی هرجوری دوست داشتی بیا؛ ولی آگه همه با انگشت نشونت دادن و زیر زیرکی بهت خندیدن و
تحقیرت کردن پای خودت!
_ چه اجباریه من اصالً بیام توی این مهمونیها؟
_ اگه دست از لجبازی برمیداشتی اجباری نبود.
_ میخوام برم آموزشگاه ایمان.
لقمهای که توی دهنش بود به گلوش پرید وبه سرفه افتاد .باترس ازجام بلندشدم و چند بار زدم پشتش وگفتم :چی شد؟ عماد؟
دستش رو باال آورد وباصدای گرفته گفت :خوبم.
نگاهش کردم .صورتش هنوز یکم کبود بود ولی سریع به حالت عادی برگشت .یکم آب خورد وچشمای متعجبش رو به من داد
وگفت :توچی گفتی؟
_ گفتم از این به بعدبه جای اینکه ایمان به یاد اینجا من میرم آموزشگاهش.
چند بار پشت سرهم پلک زد وگفت :سرت به جایی خورده؟
با حرص گفتم« :چطور؟»
_ تو که تاقبل از این میخواستی پات رو از دراین خونه بذاری بیرون ،یه نفر باید دنبالت راه میافتاد غش وضعف نکنی ،حاال
میخوای بری آموزشگاه؟
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با دلخوری گفتم« :اگه ناراحتی ،نمیرم ».دستی به موهاش کشید وگفت« :نه ،منظورم این نبود .فقط ...تو مطمئنی؟!» از جام
بلندشدم وهمونجوری که میرفتم سمت درگفتم« :بااین برخورد تو ترجیح میدم نرم».
_ چرا لج میکنی؟
جوابش رو ندادم و توی اتاقم رفتم ودر رو هم بستم .روی تخت ولو شدم وحرفهای ایمان رو دوباره مرور کردم« :عماد همیشه
از زنهای خود ساخته خوشش میاد .زنهایی که روی پای خودشون وایمیستن وثابت میکنن که هیچی کمتر از یک مرد
ندارند .زنهایی که هیچ کمبودی ندارند وازدواجشون واسه پرکردن خالهای زندگیشون نیست .اگه میخوای توی بازی با نگار
برنده باشی ،باید عوض بشی باران .نگار هیچی کم نداره ،درست همونجوریه که عماد میخواد ،فقط نمیدونم چرا دست دست
میکنه!»
ایمان راست میگفت .برای به دست آوردن عماد نباید جا میزدم .نباید کم میآوردم .باید بهش ثابت میکردم که من هم
میتونم مثل همهیآدمهای اطرافش باشم.
با اینکه دیشب دوتا کارگری که عماد گرفته بود همه جا رو تمیز کرده بودند ولی تا یک بار دیگه زمین رو جارو نکردم وهمه جا
رو مرتب نکردم ،دلم راضی نشد .عماد خونه نبود وگرنه حسابی به خدمتم میرسید .ساعت  5بعداز ظهر بود که صدای تلفن
بلند شد .ازپله ها باال رفتم وگوشی رو برداشتم« :بله؟»
_ توکه هنوز خونهای.
_ کجا باید باشم؟
_ من به ایمان گفتم امروز نیاد خونه ،تومیری اونجا.
_ من که اونجا رو بلد نیستم.
_ حاضرشو؛ دارم میام دنبالت.
_ خیلی خب.
گوشی رو گذاشتم و توی اتاق دویدم .با اینکه بازهم استرس بیرون رفتن توی وجودم افتاده بود ولی سعی کردم باچند تا نفس
عمیق به خودم بیام .باالخره این بازی یه جایی باید تموم بشه .لباسهای جدیدی که با ایمان خریده بودیم رو پوشیدم ومنتظر
عماد ،روی یکی از مبلها نشستم .ده دقیقه بعد ،صدای آیفون بلند شد .گوشی رو برداشتم« :بله؟»
_ بدو بیا پایین.
درخونه رو بستم وتوی حیاط دویدم .در حیاط رو باز کردم وعماد رو پشت فرمون دیدم .سوارشدم وگفتم :سالم.
نگاهی به هم انداخت وباخنده گفت :علیک سالم .چقدر مانتو رنگ روشن بهت میاد.
نگاهی به مانتوی کرمیم انداختم وگفتم :خوبه واقعاً؟
_ کجاش بده؟
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_ مگه تو شرکت نداری؟
_ بد کردم اومدم دنبالت؟
_ نه.
_ پس غر نزن.
_ آموزشگاهش کجاست؟
_ زیاد دور نیست.
_ عماد؟
_ چیه؟
نگاهی به صورتش انداختم و از حرفی که می خواستم بزنم پشیمون شدم .سرم رو پایین انداختم وگفتم :هیچی!
_ برگشتنه با ایمان برگرد.
_ مگه اون اونجا کار نداره؟
_ چشمش کور ،باران خانوم ما رو میرسونه ،بعد میره سرکارش.
_ اینجوری که خیلی بده .خودم برمیگردم.
باتعجب نگاهی به هم انداخت و گفت :مطمئنی؟
_ آره خوب ،چیه مگه؟
_ باران مطمئنی دیشب چیزی ندادن بخوری؟ دختر تو چرا یهو صدوهشتاد درجه فرق کردی؟
باخنده گفتم :بده؟
_ نه! اصالً .پول داری؟
_ آره.
_ به ایمان بگو برات یه آژانس به گیره.
_ آژنس چرا؟ با تاکسی میام دیگه.
باحالت خاصی نگاهم کرد وگفت :نه آژانس بگیر.
منم ازخدا خواسته گفتم :باشه.
جلوی ساختمون پنج طبقه نگه داشت وگفت :طبقهی سوم .درش معلومه .بری توهم خودش رو میبینی.
با لبخند گفتم :مرسی.
باخنده گفت :خواهش میکنم.
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ازش خداحافظی کردم واز ماشین پیاده شدم .زیر لب بسم اهلل گفتم و وارد ساختمون شدم .توی راه پلهها کسی نبود .حوصلهی
آسانسور سوار شدن نداشتم سرهمین با پله رفتم .جلوی درکه رسیدیم نفس نفس میزدم .تابلویی کنار در نصب شده بود:
آموزشگاه موسیقی کیهان .زنگ رو زدم ومنتظر باز شدن در شدم .چند دقیقه بعد دختری که موهای شرابیش رو کج ریخته بود
توی صورتش ومانتوی تنگ مشکی هم تنش بود در رو باز کرد .سرتاپام رو برانداز کرد وگفت :امرتون؟
لبهام رو خیس کردم و آروم گفتم :با...آقای...آقای...
فامیلی ایمان رو نمیدونستم .حاال چی بگم؟ دخترکه مکثم رو دید گفت :باکی کار دارید؟
دل وزدم به دریا وگفتم :آقا ایمان هستن؟
ابرویی باال داد وگفت :ایمان؟ ما اینجا ایمان نداریم ...هان نکنه آقای کیهان رومیگی؟ بعد سرش رو برد داخل و داد زد :آقای
کیهان .یکی جلوی در باشما کار داره.
چند دقیقه بعد چهرهی ایمان روبه روم بود .با لبخندگفت :به به! باران خانوم .بیا تو .ودر رو باز کرد تا وارد به شم .اتاق کوچیکی
که تنها یک میز وگلدون وسه تا صندلی توش بود اولین چیزی بود که به چشم میاومد .همون دختر پشت میز نشسته بود
وسرش توی مانیتورش بود .ایمان دری که درست کنار میز دختر بود رو باز کرد وگفت :بفرمایید .اتاق بعدی کمی بزگتر بود
وعالوه برمیز یک دست مبل هم داشت .خودش پشت میز نشست وبه من اشاره کرد که روی یکی از مبلهابه شینم.
صدای موسیقی از درهایی که توی اتاقش بود به بیرون میاومد .سازهایی مثل گیتار و ویالون وپیانو .نگاهم کرد وگفت :فکر
نمیکردم امروز بیای .گفتم خستهای ازفردا میای.
_ عماد اومد دنبالم.
_ اِ! خب پس دستور از باالست.
_ وقتی بهش گفتم میخوام بیام آموزشگاهتون خیلی تعجب کرد.
باخنده گفت« :باید هم تعجب کنه».
_ شما...خودتون درس نمیدید؟
_ نه.
_ پس...مربی من...
_ خودمم .استثناعاً!
سری پایین انداختم وبه کفش هام نگاه کردم .ازنو بودن برق میزد .گفت« :چیزی میخوری؟»
_ نه ،ممنون.
_ پس بریم سر تمرین.
از جاش بلند شد ودر یکی ازاتاقهارو باز کرد.
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***
پشت پیانو نشسته بودم وقطعهای که همون موقع ایمان بهم داده بود رو میزدم .وقتی تموم شد ،صدای پسری که خودش رو
بابک معرفی کرده بود بلند شد« :فوق العاده بود خانم! چند وقته کار میکنید؟» ایمان به جای من خندید وگفت« :یک هفته!»
سه مردی که توی اتاق بودند ،باهم گفتند« :چی؟!»
ایمان دست به سینه شد وگفت« :نریمان جان حاال فهمیدی وقتی بهت میگم تدریس این خانم کارشما نیست؛ یعنی چی؟»
نریمان که کنار مربی بابک وکسری نشسته بود ،گفت« :بله ،الحق که کار خودته!» ایمان باخنده برگشت سمت من و گفت:
«خب ،قطعهی بعدی رو بزن .نتهاش رو بلدی همش رو».
پارتیتورم رو ورق زدم وقطعه رو پیدا کردم .با اینکه میدونستم زیر نگاههایخیرهی چهار تامرد غریبهام اما به زور سرم رو باال نگه
داشتم وقطعه رو زدم .هر چند که هنوز زیر این نگاههاکم میآوردم ولی به خاطر عماد باید تحمل میکردم؛ چون میدونستم که
ایمان گزارش لحظه به لحظه بهش میده.
کالس که تموم شد ،ایمان برای خودم وخودش قهوه سفارش داد .گفتم« :مزاحم نمیشم .فقط اگه یه آژانس بگیرید ،من میرم».
باخنده گفت« :بشین؛ میری حاال ».روی همون مبلی که موقع ورودم روش نشسته بودم ،نشستم .گفت« :خوب داری مبارزه
میکنی».
بهش نگاه کردم .لبخند معنا داری روی لبهاش بود .نگاه من رو که دید ،گفت« :باید عماد رو ببخشی ولی من خیلی پاپیچش
شدم ،اون هم گذشتهات رو بهم گفت ».سرم رو پایین انداختم .احساس کردم یه چیزی توی وجودم شکست! دلم نمیخواست
هیچ کس بدونه من واقعاً کیام .حتی ایمانی که این چند روز اخیر باحرفهاش خیلی کمکم کرده بود .صداش دوباه بلند شد:
«من تنها کسی بودم که میدونستم تو برای عماد فقط یه دوست ساده نیستی ولی نمیدونستم که چه اتفاقاتی قبل از ورودت
به خونه ی اون افتاده .قبل از اینکه بیام برای کالس ،ازت پرسیدم وبه خاطر اصرارم عماد یه چیزهایی رو بهم گفت .نمیدونم
چقدرش رو میدونم .فقط همین رو میدونم که ازمردها نفرت داری!» لب هام رو خیس کردم وگفتم« :میشه آژانس بگیرید؟»
ـ باشه ،نمیخوام اذیتت کنم.
وگوشی روی میزش رو برداشت وسفارش یه آژانس داد .گوشی رو که گذاشت ،گفت« :باز هم میای؟» بدون معطلی گفتم:
«بله ».با لبخند گفت« :خوبه .پس فردا همین ساعت منتظرتم ».سری تکون دادم وبعد از خداحافظی ،از آموزشگاه بیرون زدم.
کنار خیابون ایستادم ومنتظر آژانس موندم .چند دقیقه بعد ،یه پژو جلوی پام ترمز کرد وگفت« :خانم شما آژانس خواستید؟»
گفتم بله و درپشت ماشین رو باز کردم ونشستم .توی راه فقط به این فکر میکردم که کار عماد درست بوده که گذشتهی من
رو به ایمان گفته یانه .تا اینجایی که من ایمان رو شناخته بودم ،هیچ وقت نخواسته بود که سوء استفاده کنه .از طرفی هم
مسائلی رو بهم گفته بودکه شاید اگه خودم سالهابهش فکر میکردم ،به این نتایج نمیرسیدم .ایمان کمکم کرده بود پس
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حقش بود که بدونه من چرا توی خونه ی عمادم .از طرفی صمیمیترین دوست عماد بود و مسلماً بین دوتا دوست ،این چیزها
وجود نداشت.
ماشین عماد رو که توی حیاط دیدم ،جاخوردم .وارد خونه شدم وهمونجوری که از پلهها باال میرفتم ،گفتم« :تو که خونهای!»
صداش از توی اتاقش اومد« :کجا باید باشم پس؟» کنار در اتاقش ایستادم ودیدم کنار پنجره داره و سیگار دود میکنه .گفتم:
«شرکت ».برگشت ،نگاهم کرد .گفت« :کاری نداشتم ،اومدم خونه».
سری تکون دادم و توی اتاقم رفتم .لباسهام رو عوض کردم و خواستم برم توی آشپزخونه که صدای عماد از جلوی تلوزیون
باعث شد مسیرم رو تغییر بدم، :بیا بشین اینجا ».جلو رفتم و به فاصلهی دوتا مبل ،کنارش نشستم .تلوزیون رو خاموش کرد
وسمت من برگشت .گفت« :کالس خوب بود؟»
_ آره.
_ خود ایمان بهت درس میده دیگه؟
_ آره.
_ تو کالس تنهایید؟
_ نه ،مربی پیانوش و دوتا شاگرد هم هست.
_ شاگرداش زنن؟
_ نه ،پسرن.
_ واست سخت نبود؟
_ چی؟
_ این که کنار چهارتامرد تمرین کنی؟
_ چرا باید سخت باشه؟
دستی الی موهاش کشید وگفت« :نمیخوای بگی که تمام ترست از مردها ریخته؛ هان؟!»
_ به قول خودت گذشته رو باید بذاری توی گذشته بمونه.
_ خوبه ،خوبه؛ پس باز هم میری آموزشگاه ،آره؟
_ خب معلومه.
_ میدونی این بهترین هدیهای بود که میتونستی شب تولدم بهم بدی؟
باتعجب گفتم« :تولدت؟!» لبخندی زد وگفت« :آره ،فردا تولدمه!»
_ چرا بهم نگفتی؟!
_ خب حاال گفتم.
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_ تولدت مبارک آقای مهندس عمادِ ...راستی فامیلیت چیه عماد؟
بلند خندید وگفت« :بعداز هشت ماه ،تازه االن میپرسی؟» لبخندی روی لب هام نشست وگفتم« :خب هیچ وقت موقعیتش
پیش نیومده بود ».باخنده سری تکون داد وگفت« :معینی ».باخنده گفتم« :پس تولدتون مبارک جناب مهندس عماد معینی!»
سری خم کرد وگفت« :ممنون».
_ حاال چند ساله شدی؟
_ سی و پنج.
_ اوه! عماد حس نمیکنی یکم داره واسه ازدواجت دیر میشه؟ تو االن باید بچه هم داشته باشی!
با لحن خاصی که نفهمیدم غمگینه یا شاد ،گفت« :تو کسی رو سراغ داری؟» با لحن شیطنت باری گفتم« :آره!»
_ کی؟
_ نگار!
نگاه تند و تیزی بهم انداخت وگفت« :نگار؟!» بالحن منظور داری گفتم« :بله! دیروز که خیلی باهم گرم گرفته بودید ...مبارکتون
باشه ،قول میدم ساقدوش خوبی برای عروست باشم!» با تعجب نگاهم کرد وگفت« :چی میگی واسه خودت؟»
_ تو که نمیخوای بگی هیچ عالقهای به نگار نداری؟
سری تکون داد گفت« :چرا فکر کردی من به اون عالقه دارم؟»
_ فکر نکردم ،مطمئنم!
_ زیاد مطمئن نباش .منو نگارهیچ رابطهای باهم نداریم.
_ نمیگم که رابطه دارید .میگم دوستش داری.
_ تو فکرکن دارم.
درحالی که سعی میکردم لحن غمگیم رو نفهمه ،گفتم« :پس دوستش داری!» پوزخندی گوشهی لبش نشست وچیزی نگفت.
تک تک حرفهایی که میزدم ،یه چیزی به قلبم چنگ میزد ولی رفتارآخر عماد بغض رو به گلوم نشوند .سرتکون دادنش
یعنی نگار رو اگه دوست هم نداشته باشه ،بهش فکر میکنه .دلم میخواست زمین دهن باز کنه ومن رو قورت بده .طاقت دیدن
این همه بی توجهی رو نداشتم .به خودم نهیب زدم« :امشب شب تولدشه! نباید شبش رو خراب کنی باران».
***
باخنده نشست پشت میز وگفت :کیک تولدمه؟
_ اگه زودتر میگفتی کیکم میپختم.
اولین قاشق قیمه رو توی دهنش فرو برد وگفت :کیکم بلدی بپزی؟
_ آره.
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قاشقش رو برای تاکید تکون داد وگفت :پس فردا درست کن.
_ باشه .ساالد بریزم برات؟
_ بریز.
براش ساالد ریختم و گذاشتم جلوش .وسط غذا گفت :فردا ساعت چند باید بری آموزشگاه؟
ـ همین ساعتی که امروز رفتم.
ـ خودت میتونی بری؟
ـ آره .یاد گرفتم مسیرش رو.
ـ پس من نمیام دنبالت دیگه .خودت برو.
ـ باشه.
ـ اینجوری که ایمان میگه دوسه ماه دیگه واسه خودت یه پا استادی .ساز بعدی چیه؟
ـ شاید ویالون.
ـ هوووم .خوش سلیقه هم که هستی.
ـ میشه بعدش ...بعدش که یادگرفتم خودم یه آموزشگاه بزنم؟
غذا توی دهنش موند .باتعجب نگاهم کرد وگفت :جدی داری میگی؟
خودم رو بی تفاوت نشون دادم وگفتم :خوب آره.
غذا رو فرو داد وگفت :هی داری بیشتر متعجبم میکنی.
باخنده گفتم :بیماری قلبی که نداری یهو سکته کنی؟
لبخند کمرنگی زد وگفت :آگه میدونستم یه مهمونی تو رو از این رو به اون رو میکینه زودتر میگرفتم.
ـ خوب اشکال نداره از این به بعد هر هفته مهمونی بگیر.
ـ حتماً.
ـ از دهن می افته بخور.
ـ میدونستی همیشه شب تولدم شام قیمه خوردم؟
ـ جدی؟
ـ اوهوم .فکر کردم دیگه امشب قیمه نمیخورم ولی ...به غذا اشاره کرد و ادامه داد :انگار امشبم قراره طبق عادت پیش برم!
ـ آگه دوست نداشتی میگفتی یه چیز دیگه درست کنم!
ـ نه .خودت که میدونی من عاشق قیمهام.
ـ خیلی کار بدی کردی به هم نگفتی.
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ـ چرا؟
ـ خوب من هیچی برات نگرفتم.
لبخندی زد وگفت :تو وجودت برام هدیه است.
جا خوردم .امشب شب تولد اون بود به جای اینکه من اون رو غافلگیر کنم اون منو غافلگیر کرد .بعداز اون حرفایی که راجع به
نگار زد حاالچی داشت میگفت؟ وجود من براش هدیه است؟ خدایا یعنی درست شنیدم؟ به خاطر اینکه چند دقیقه خیره
نگاهش کرده بودم سرش رو باال آورد وگفت :چیه؟
با خجالت سرم رو زیر انداختم وگفتم :هیچی.
سری تکون داد وباقی غذاش رو خورد .دیگه روی زمین نبودم .داشتم توی آسمون ها سیر میکردم .انقدر با همین یه کلمه
امید به قلبم سرازیر شده بود که بی اختیار لبخند میزدم .عماد هم لبخندام رو میزاشت پای تولد خودش وجواب لبخندهام رو
غلیظ تراز همیشه میداد.
بعد از شستن ظرفها به جای پناه بردن به اتاقم کنارش روی مبل نشستم وباهم فیلم نگاه کردیم .این اولین باری بود که مدت
زمان طوالنی کنار هم بودیم .هیچ کدوممون هیچ تالشی براش شکستن سکوتی که بینمون بود نمیکردیم .سکوتی که توش
پراز حرف بود .حرفهایی که فکر میکردمآگه سر باز کنه هر دومون خیلی راحت میشیم.
وقتی ازجاش بلند شد وگفت :من میرم بخوابم ،گفتم :عماد؟
برگشت سمتم وگفت :بله؟
ـ آگه دوباره دعوا نمیکنیسؤال دارم.
نفسش رو بیرون داد وگفت :راجع به گذشته؟
سری تکون دادم .گفت :ببینم ،توکه تازه داری به زندگی جدیدت خو میکنی چرا دست از سرگذشته بر نمیداری؟
ـ شاید آگه خیلی از سواالم جواب داده به شه حالم بهتر به شه.
ـ نمیشه.
ـ تو از کجا میدونی؟
ـ میخواستیبه هم هدیه بدی؟
ـ آگهبه هممیگفتی آره.
ـ فراموش کردن سواالی ذهنت برام بزرگترین هدیه است.
سری کج کردم وگفتم :داری تو عمل انجام شده قرارم میدی؟
ـ تو فکر کن آره.
ـ توکه نامرد نبودی.
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ـ هستم باران .من نامردترین مرد روی زمینم .االنم آگه کار نداری برم بخوابم.
سری تکون دادم و چیزی نگفتم .ازپله ها باال رفت وکمی بعد برق راه رو خاموش شد .هیچ وقت نتونسته بودم زبونش رو باز
کنم .همیشه یه سد خیلی محکم در برابر تمامی سواالم میکشید .سدی که هیچ وقت نتونستم بشکنمش .کالفه تلوزیون
روخاموش کردم وبرگشتم توی اتاقم.
دفتر روی میز دوباره وسوسهام کرد برای نوشتن .رفتم کنار پنجره و بازش کردم .هوای خنک نیمه شب صورتم رو نوازش
میکرد .ستارها توی آسمون به هم چشمک میزدند .زیر لب گفتم :خدایا ...خودت همه چیز رو درست کن! همه چیز رو.
پنجره رو بستم ونشستم پشت میز .دفتر رو باز کردم ونگاهی به آخرین ورق نوشته هام انداختم .یه دور دیگه خوندمش و زیرش
یه خط کشیدم .از اول سطر شروع کردم به نوشتن :سومین شب حضورش بین اون جمعیت با یه بغض شروع شد.
***
هوای سرد پاییزی به پوست برهنهاشمیخورد ومور مورش میشد .سرش پایین بود ودر برابر هیچ حرکتی واکنش نشون
نمیداد .بدون حرف سینی رو بین جمعیت میچرخوند .تمام سعیش به این بودکه بغضی که توی گلوشه ،نشکنه .نمیخواست
هیچ کس ضعفش رو به بینه .حداقل نه حاال.
تا همون ساعتی که شب پیش کار کرده بود توی محوطه موند تا اینکه سیروس صداش کرد .با نگاهی که سیروس بهش انداخت
فهمید باید چی کارکنه .درمقابل چشمهای به خون نشستهی مجید سینی رو روی میز گذاشت و برگشت توی اتاقش .لباس
هاش رو عوض کرد واز پله هاپایین اومد .عماد کنار ماشین منتظرش بود و این رو با یه لبخند به اطالعش رسوند .سرش رو
پایین انداخت تا کسی لرزش چونه اش رو نبینه .بدون حرف سوار ماشین شد ومنتظر عماد که بیرون باسیروس حرف میزد
موند.
وقتی از در فانوس فاصله گرفتند نتونست بیشتراز این مقاوت کنه و زد زیر گریه .صدای گریهاش توی گوشش میپیچید
وسردردش رو تشدید میکرد .کمی بعد ماشین کنار جاده ایستاد .سرش رو بلند کرد واز پشت پردهی اشک به صورت عماد که
داشت از توی آیینه نگاهش میکرد نگاه کرد .صدای عماد بلند شد :میشه بگی چی شده؟
چیزی نگفت وبا بغض سر چرخوند .یک بار دیگه صدای مردونه ی عماد توی ماشین پیچید :از دست من ناراحتی؟
زیر لب گفت :همتون عین همید .فکر میکرد انقدر آروم گفته که عماد نشنوه ولی عماد در جوابش گفت :آگه عین بقیه بودم
دیشب ...خدایا! با حرص دستی الی موهاش کشید واز ماشین پیاده شد .پشت به اون به کاپوت جلوی ماشین تکیه داد و
سیگاری آتیش زد .بغضش رو باحرص فرو داد واز ماشین پیاده شد .روبه روش ایستاد و داد زد :چرا؟ چرا این کارو میکنی؟ چرا
داری به هم ترحم میکنی؟
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عماد بدون حرف باچشمایی که هیچ چیز رو نمیشد ازش فهمید نگاهش میکرد وگاهی از سیگارش کام میگرفت .یکی از
دستاش رو توی جیب شلوارش فرو کرد وگفت :آگه دوست نداری بهت ترحم کنم میتونم برت گردونم .امشب خیلیها واست
سرو دست میشکوندند .مطمئن باش تنها نمیونی.
باحرف های عماد شکست وفرو ریخت .دیگه طاقت وزنش رو نداشت .با زانو روی زمین افتاد وهق هقش رو توی فضای جاده رها
کرد .عماد بدون حرف نگاهش میکرد .سرش رو بین دستاش پنهان کرد وسعی کرد لرزش شونه هاش رو کنترل کنه.
نمیدونست چی کار کنه .نمیفهمید خوب چیه وبد کدومه .دلش میخواست همه چیز رو پاک کنه وزندگیش رو از نو به نویسه.
دلش میخواست پدری داشت که پشتش باشه ،برداری که سرش غیرتی به شه ،مادری که براش دل بسوزونه .ولی هیچ کدوم
رو نداشت .همه رو از دست داده بود.
صدای عماد بلند شد :پاشو ،سرما میخوری.
دست هاش رو از روی صورتش برداشت و به عماد ،مرد چشم تیلهای که نمیدونست چرا داره کمکش میکنه نگاه کرد .به سختی
از جاش بلند شد وبه سمت درماشین رفت .خودش رو روی صندلی ولو کرد وسرش رو به صندلی تکیه داد .ماشین که راه افتاد
صدای لرزونش رو صاف کرد وپرسید :چرا این کارو میکنی؟
عماد گفت :چون نمیخوام زیر دست این جماعت گرگ صفت انسانیتت ازبین بره.
ـ تو با این جماعت چی کار داری؟
پوزخندی زد وگفت :تو فکر کن ازسر اجبار.
دیگه چیزی نگفت و چشماش رو بست .تکون های ماشین وخستگی واستخون دردی که هنوز خوب نشده بود باعث شد خیلی
زود خوابش به بره.
ـ نمیخوای بلندشی باران خانوم؟
چشماش رو باز کرد و خودش رو توی ماشین وتوی خونه ی عماد دید .از ماشین پیاده شد وگفت :ببخشید.
عماد :اشکال نداره .برو تو .منم االن میام.
وارد خونه شد وبدون هیچ حرفی از پلهها باال رفت .وسط سالن طبقهی دوم ایستاده بود که صدای عماد بلند شد :به شین.
امشب که شام میخوری؟
سری تکون داد و روی مبل نشست .عماد از توی یخچال دوتا جعبه پیتزا در آورد و اومد سمت اون .یکی از جعبهها رو گذاشت
جلوش وخودش هم رو به روش روی یکی از مبلها نشست .بدون هیچ حرفی در جعبهاش رو باز کرد و یه تیکه از پیتزا رو
برداشت .هنوز تکهای اول رو تموم نکرده بود که صدای عماد بلند شد :سیروس به این روز انداختت؟ وبه صورت کبودش اشاره
کرد.
با بغضی که دوباره داشت شکل میگرفت سری تکون داد .عماد نفسش رو بیرون داد وگفت :همیشه اینجوری میزندت؟
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ـ دوشب پیش ...از فانوس فرار کردم ...سر اون زد.
ـ چرا فرار کردی؟
ـ بار ...بار اولی بود که اومده بودم بیرون.
ـ یعنی قبل از اون نمی اومدی بیرون؟
با بی میلی پیتزا رو توی جعبهاش انداخت و سری به نشونه ی نه تکون داد.
عماد ادامه داد :اون پسری که توی فانوس کار میکنه نسبتی باهات داره؟
سری تکون داد وگفت :مجیدم برای سیروس کار میکنه.
عماد با لبخندسری تکون داد وگفت :نزدیک بود امشب یه گرد وخاک حسابی باهم بکنیم!
با تعجب نگاهش کرد وگفت :چرا؟
عماد :چون اونم فکر میکنه من مثل بقیهام .توکه اینجوری فکر نمیکنی باران خانوم؟ مگه نه؟
لب هاش رو خیس کرد و باتردید سوالی که ذهنش رو مشغول کرده بود پرسید :چرا ...چرا صبح اونجوری باسیروس ...حرف
زدید؟
صدای خندهی بلند عماد ترسوندش .سرجاش سیخ نشست وبا وحشت به چهرهی عماد خیره شد .بعد از تموم شدن خندهاش
گفت :خوب اون نباید از قول وقراره من وتو چیزی بدونه .اون کارام برای حفظ ظاهر بود.
ـ چ ...چرا نباید بدونه؟
ـ چون آگه بدونه نمیزاره تو بیای اینجا .توام نباید به کسی چیزی بگی ،باشه؟
سری تکون داد وکمی باتردید به صورت عماد که هنوز آثار خنده توش مشخص بود نگاه کرد.
بعداز خوردن نصف پیتزاها اون هم به اصرار عماد ازجاش بلندشد وبه همون اتاق دیشبی رفت .بازهم در رو قفل کرد و روی
تخت دراز کشید .مدام به این فکر میکرد که نکنه وقتی اومد به این خونه ودیگه دستش از همه جا کوتاه شد عماد هم به شه
مثل باقیه آدما .انقدر فکر کرد که خوابش برد.
کنار دریا ایستاده بود وباد موهاش رو با خودش به این طرف و اون طرف میبرد .همون لباس قرمز تنش بود وجسد مادرش
جلوی پاش بود .صدای خندهیوحشیانهای ازتوی فانوس به گوش می اومد .با التماس نالید :پاشو مامان .اینا میخوان منو به برن.
تورو خدا پاشو!
صدای خنده هر لحظه نزدیک میشد .برگشت و عماد رو دید که داره میخنده .بلند میخنده .چشمای هفت رنگش به رنگ خون
دراومده بود ودست هاش رو برای گرفتنش دراز کرده بود .جیغ کشید و دوید سمت دریا ولی هرچی بیشتر میدوید عماد بهش
نزدیک ترمیشد .انقدر جیغ کشید که از صدای جیغ خودش ازخواب پرید.
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درحالی که نفس نفس میزد به اطراف نگاه کرد و تازه یادش افتاد توی خونه ی عماده .پاهاش رو توی سینهاش جمع کرد
واجازه داد اشک هاش روون به شه .چند دقیقه بعد صدای کسی ازپشت دراومد :چیزی شده؟ باران؟
صدای خفهاش رو صاف کرد وگفت :خوبم!
صدا ساکت شد و چند دقیقه بعد صدای قدمهایی که برمیگشت بلند شد .نمیدونست توی این خونه چی میخواد .نمیدونست
کجا میتونه یکم آرامش پیدا کنه .از همه چیز خسته بود .حتی از خودش .انقدر به بدبختیاش فکر کرد که همونجوری نشسته
خوابش برد.
صبح با استخون درد بیدارشد .تموم جونش درد میکرد .کمی خودش رو کش وقوس داد واز روی تخت بلند شد .بازوهاش رو
باکف دست ماساژ داد تا دردش ساکت به شه .قفل در رو باز کرد وبه راه رو نگاهی انداخت .درب اتاق روبه رویی باز بود وکسی
روی تخت دراز کشیده بود .بااحتیاط سرک کشید و عماد رو دید که روی تخت خوابه .سینهی پهن ومردونه اش که زیر بلوز
مشکیش پنهان بود آروم باال وپایین میرفت .از پلهها پایین اومد وجلوی در آشپزخونه ایستاد .نمیدونست آماده کردن صبحانه
کار درستیه یانه .دل به دریا زد و وارد آشپزخونه شد .کابینت هارو برای پیداکردن پیش دستی گشت .پنیر وکره ای که توی
یخچال بود رو برداشت و زیر چایی ساز رو روشن کرد.
تقریباً همه چیز آماده بود که صدای عماد بلند شد :سالم.
برگشت وبا دیدن چشمای قرمز عماد وموهای ژولیدهاش ناخودآگاه لبخندی روی لب هاش نشست و گفت :سالم.
عماد روی صندلی نشست وگفت :چرا زحمت کشیدی؟
سرش رو پایین انداخت وگفت :ببخشید که وارد آشپزخونتون شدم.
ـ اشکالی ندره بابا .نمیخواست خودتو اذیت کنی .به شین بخور.
با احتیاط صندلی رو عقب کشید ونشست .تمام حرکاتش محتاطانه وبا کمی ترس همراه بود .عماد هم اون رو زیر چشمی نگاه
میکرد وچیزی نمیگفت .صبحانهاش رو توی سکوت و زیر نگاههای عماد به زور خورد .عماد به پشتی صندلی تکیه داد وگفت:
امشب...
حرفش رو تموم نکرد .ادامهی حرفش رو با سوالی ادامه داد :میاید؟
سری تکون داد وگفت :بهت گفتم که دعوت نیستم!
با ترس نگاهش کرد وگفت :پس ...پس...
ـ قرار بود نترسی .من دنبالت میام باران.
ناخودآگاه چشمهاش پراز اشک شد .عماد باحرص گفت« :اگه بخوای گریه کنی ،کالهمون میره توهم .قول میدم که بیام.
نمیذارم حتی سرانگشت کسی بهت بخوره .به شرط اینکه گریه نکنی؛ باشه؟» به زور بغضش رو فرو داد و سری تکون داد .عماد
گفت« :پاشو بریم».
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هر دو از خونه زدند بیرون .با اینکه روز قبل هم نمیخواست از این خونه بیرون بره ولی اون روز احساس میکردآگه بره دیگه
نجابتی نداره که باهاش به اون خونه برگرده .با بغض به اون عمارت  4طبقه خیره شد و نفسش رو توی سینه حبس کرد .عماد
بوقی زد وگفت :نمیخوای سوارشی؟
سرش رو پایین انداخت و سوار شد.
***
ـ توچرا بیداری؟
سرم رو برگردوندم و به چهرهی خواب آلود عماد لبخندی پاشیدم و گفتم :میخوابم .تو چرا بیدار شدی؟
دستی کشید الی موهاش وگفت :برق اتاقت روشن بود نتونسم بخوابم.
ـ باشه ،االن خاموش میکنم.
سری تکون داد وبرگشت توی اتاقش .نفس عمیقی کشیدم ودفتر رو بستم .با اینکه بغض تا مرز شکستن پیش روی کرده بود
ولی تمام تالش خودم رو کردم که گریه نکنم وموفق هم شدم .دیگه نباید ضعف نشون میدادم .باید به همه نشون میدادم که
میتونم تغییر کنم.
ازجام بلند شدم وبعداز خاموش کردن برق روی تخت دراز کشیدم .با اینکه زیاد خوابم نمی اومد اما سعی کردم پلکام رو روی
هم فشار بدم تاشاید خواب چند دقیقهای مهمونش به شه .ولی اتفاقی نیفتاد .کالفه از جام بلند شدم وبی سروصدا از پلهها
پایین رفتم .روی صندلی پیانو نشستم وپارتیتورم رو باز کردم .میدونستم که صدای پیانو به طبقهی سوم نمیرسه.
مشغول تمرین قطعهی جدیدی بودم که ایمان به هم داده بود.انقدر درگیر قطعه بودم که وقتی صدای عماد رو شنیدم شش متر
پریدم باال :توچرا امشب نمیگیری بخوابی؟
همونجوری که نفس نفس میزدم دستم رو گذاشتم روی قلبم وگفتم :ترسوندیم.
روی یکی از مبلها لم داده بود و داشت منو نگاه میکرد .چشمای عسلیش خمار وقرمز بود ومعلوم بود که خیلی خوابش میاد.
گفت :میگم چرا بیخوابی زده به کلهات؟
ـ چمیدونم .خوابم نمیبره .تو چرا نمیخوابی؟
ـ تا تو نخوابی من خوابم نمیبره.
ابرویی باال انداختم وگفتم :چرا؟
کالفه روش رو برگردوند وگفت :میترسم حالت بدشه.
ـ اون مال اون اوایل بود .االن که دیگه اینجاشده خونه ام حالم بد نمیشه .برو بگیر تخت بخواب.
ـ یه قهوه برام درست میکنی؟
ـ قهوه؟ االن؟ خوابت نمی برهها.
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ـ اشکال نداره .سرم درد میکنه.
ـ بگیری بخوابی خوب میشی.
ـ نمیخوای درست کنی بهونه نیار.
ـ بهونه نیست .پیشنهاده .این رو گفتم و از پلهها رفتم باال .توی آشپزخونه مشغول درست کردن قهوه بودم که دوباره صداش
اومد :چیزی مینویسی؟
ـ چطور؟
ـ آخه چند بار دیدم که سرت توی اون دفتره.
ـ تو فکر کن آره.
ـ حاال چی مینویسی؟
ـ رمان.
باخنده گفت :عشقیه؟
پوزخندی زدم وگفتم :عشق؟
نمیدونم ازچی دلم گرفت .با لحن تلخی گفتم :عماد؟ ...تو تا حاال عاشق شدی؟
متعجب نگاهم کرد وگفت :چطور؟
ـ عشق چه جوریه؟ من هیچ وقت حسش نکردم .همونجوری که همه میگن قشنگه؟ شیرینه؟
نفسش رو به بیرون فوت کرد وبا لحن مالیمی گفت :آره .عشق خیلی شیرینه ،انقدر شیرین که آخرش دلتو میزنه! بعد با زهر
خندی گفت :نترس ،توام باالخره حسش میکنه.
سرم رو پایین انداختم واشکی که توی چشمام جمع شده بود رو گرفتم .فنجون قهوه رو جلوش گذاشتم وگفتم :من میرم
بخوابم.
باخنده گفت :حاال که من نمیخوام بخوابم تومیری بخوابی؟
سری کج کردم وگفتم :نمیخوام مزاحمت باشم.
ـ تو کی مزاحم بودی؟
روی صندلی روبه رویش نشستم وگفتم :میشه یه سؤال بپرسم؟
سریع گفت :نه!
باخنده گفتم :راجع به خودم نیست.
یکم نگاهم کرد وگفت :بپرس.
ـ میشه یکم از گذشتهات برام بگی؟ من هیچی ازت نمیدونم.
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لبخندی زد وگفت :چی میخوای بدونی؟
ـ مثالً اینکه پدر ومادرت کجان؟
ـ زیر خاک.
سرم رو پایین انداختم وگفتم :ببخشید .نمیخواستم ناراحتت کنم.
سرش رو تکون داد و با لحن تلخی گفت :مهم نیست.
ـ تک بچهای؟
ـ نه.
با ذوق گفتم :جدی؟
لبخند محوی زد وگفت :دوتا برادر دارم.
ـ کجان؟
ـ یکیشون تهرانه ،یکیشون هم آمریکاست.
ـ کوچیک تر از تواند؟
ـ یکیشون آره .کامیار که تهران زندگی میکنه چهار سال ازمن کوچیکتره .اشکین اما دوسال ازم بزرگتره .دوتا بچهام داره.
ـ داداش کوچیکت چی؟
ـ اون هنوز عزب مونده.
باخنده گفتم :نه که تو عزب نیستی.
زهرخندی زد و ادامه داد :اسم بچههای اشکین ،شایلین وشایانه .خیلی نازن.
ـ خان عمو ،چند سالشونه؟
لبخندی زد وگفت :شایلین  8سالشه شایان .5
ـ خوبه .خواهر نداری؟
ـ چرا دارم.
ـ اسمش چیه؟
ـ باران!
باتعجب گفتم :چی؟
خندید وگفت :پس فکر کردی توبرای من چی هستی؟ خواهر کوچولوی من؟
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احساس کردم یه چیزی توی وجودم فرو ریخت .خدایا ...من چی فکرمیکردم وعماد چی فکر میکرد؛ یعنی تمام اون رویاها
باید باحس خواهری از بین بره؟ یعنی چی که من خواهرشم؟ مگه یه خواهر میتونه تا سرحد مرگ عاشق برادرش باشه؟ چرا؟
چرا این همه بدبختی باید نصیب من به شه؟ خدایا تاکی باید بکشم؟ تاکی باید تنها بمونم؟ تاکی؟
عماد که رنگ پریدگیم رو دید گفت :چی شد؟
سری تکون دادم وگفتم :هیچی.
پوزخندی زد وگفت :دوس نداری برادری مثل من داشته باشی؟
از جام بلند شدم که اشکام رو نبینه .جلوی پلهها ایستادم وبا صدای خفهای گفتم :تو ...تو دوست داشتنیترین برادر
دنیایی.سریع از پلهها باال دویدم که صدای هق هقم رو نشونه.
***
طبق معمول ساع  6از خواب بیدار شدم .با رخوت از جام بلند شدم وخودم رو زیر دوش رها کردم .یه بلوز نارنجی آستین کوتاه
روی دامن سفدیم پوشیدم ورفتم بیرون .میدونستم که عماد دیشب تا دیر وقت بیدار مونده وسیگار دود کرده .این رو از فیلتر
سیگارهایی که توی جاسیگاری آشپزخونه بود فهمیدم.
بدون خوردن صبحانه و تنها باخورد یه چایی مشغول درست کردن کیک شدم .به عماد قول داده بودم وباید براش میپختم .هر
چند که دیشب کاری با احساسم کرد که دیگه هیچی ازم نمونده بود .عماد به طور غیر مسقیم به هم گفته بود که هرفکری که
راجع به اون توی ذهنم دارم باید بریزم دور .باید این عشق  8ماهه رو خاک میکردم اون رو مثل برادرم میدونستم .ولی
نمیشد! نمیشد که یه لحظه ازاون نگاه تیلهای وبراق دست بکشم.
قورمه سبزیم رو بار گذاشته بودم وکیک هم توی فر توحالت گرم مونده بود .دلم از شدت گرسنگی ضعف میرفت وبه خاطر
بیخوابی دیشب چشمام به زور باز مونده بود .کیک رو درآوردم وخواستم یکم بخورم ولی منصرف شدم .هرچی بود اون کیک
تولد عماد بود وباید خودش اولین چاقو رو توش میزد .خواستم کیک رو دوباره توی فر برگردونم که صداش بلند شد :نزارش.
برگشتم وبه چهرهیبه همریختهاش نگاه کردم .موهاش توی پیشونیش پخش شده بود وکمی هم ته ریش داشت .باوجود تمام
خستگی که از سر و کولش میبارید اما نگاه هفت رنگش مثل همیشه براق و خیس بود واین بار کمی به سبز میزد .لبخندی به
صورتش پاشیدم وگفتم :سالم.
نگاهم کرد وگفت :رنگ روشن بهت میاد.
به لباس هام نگاه کردم .این اولین دفعهای بود که پیش عماد رنگ روشن پوشیده بودم .شاید فقط به خاطر اینکه تولدش بود
وحس کردم باید یکم با قبل تفاوت کنم .سرم رو پایین اندختم ودوتا پیش دستی برداشتم .ظرف کیک که شکالت روش کامالً
آب شده بود رو باچاقو گذاشتم جلوش وگفتم :تولدت مبارک.
لبخند پر رنگی نثارم کرد وگفت :مرسی بانو!
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دلم حالی به حالی شد ولی به خودم نهیب زدم :یادت باشه تو فقط خواهر اونی.
دوباره با لب ولوچه ی آویزون لبخند کمرنگی نثارش کردم و منتظر موندم که کیک رو به بره .سرش رو کج کرد وگفت :برام
شمع روشن نمیکنی؟
باتعجب گفتم :شمع؟
ـ خوب آره!
ـ خوب ...شمع ندارم.
ازجاش بلند شد وگفت :چرا داریم .در یکی ازکابینت های باالیی رو باز کرد واز طبقهی آخرش جعبهای رو برداشت .به اندازهی
 35تا از شمعهای کوچیک داخلش رو در آورد و روی کیک گذاشت .بافندک گاز شمعها رو براش روشن کردم و منتظر موندم
که فوت کنه .با لبخندگفت :به شین رو به روم.
روی صندلی نشستم وبه چشمام که زیر نورشمع ها مدام تغییر رنگ میداد نگاه کردم .نمیدونم چرا ولی بی اختیار چشمام
خیس شد .چشماش رو بست وبعد از چندثانیه شمعها رو فوت کرد .فوت کردن شمعها با چکیدن یه قطره اشک از توی
چشمام همراه بود .برای اینکه بهونه ای داشته باشم با رفتاری ساختگی گفتم :چه خبرته؟ همهی دودش رفت توی چشمم.
یه جوری نگاهم کرد که انگار میخواستبه گه :دروغ؟
نگاهم رو ازش گرفتم وچاقو رو به سمتش گرفتم .همین که چاقو رو ازم گرفت صدای گوشیش از روی اپن بلند شد .خم شد
وگوشیش رو برداشت .نگاهی به صفحهاش انداخت وگوشی رو روی گوشش گذاشت :سالم ...مرسی ،خوبیم .توخوبی؟...
کجا؟...خوب بیا ...کی؟...کی؟ ...خیلی نفهمی! مگه نمیدونی باران اینجاست؟ ...خوب االن اون به یاد من بهش چی به
گم؟...مرض! ...نه...باشه بابا...خدافظ.
باتعجب به صورت گر گرفتش نگاه کردم و گفتم :چی شده؟
کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :برو تیشرتت رو عوض کن یه آستین بلند بپوش.
ـ کسی قراره به یاد؟
ـ آره.
ـ کی؟
ـ ایمان ونگار و برادرش.
با شنیدن اسم نگار دلم ریخت .بعد از چند لحظه گفتم :اون ...اون که نمیدونه ...من...
ـ آگه پرسید بهش بگو واسه تبریک تولدم اومده بودی.
بدون حرف از روی صندلیم پاشدم و رفتم طبقهی باال .نمیدونم چرا اصالً از این دختره خوشم نمی اومد .باحرف های ایمان
مطمئن بودم که برای عماد تور انداخته .تیشرتم رو با یه بلوز طالیی رنگ که ماه قبل عماد برام از یکی از سفراش آورده بود
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عوض کردم ویه شلوار مشکی براق هم پوشیدم .موهام رو نصفه باال جمع کردم ویکم کرم به صورتم زدم .نباید هیچ جوره ازاین
دختره عقب میموندم.
پایین اومدنم از پلهها با صدای زنگ همراه بود .عماد اول با لبخند به من نگاه کرد وبعد رفت سمت آیفن و در رو باز کرد.
برگشت سمتم وگفت :چه عجب تو یه بار کادوهای ما رو تنت کردی .لبخندی زدم ونفس عمیقی کشیدم .گفت :نترس هیچ
اتفاق خاصی نمیفته .ایمان رو که میشناسی نیما هم پسر بدی نیست.
سری تکون دادم ولی خودم میدونستم این نفس عمیقم نه برای ایمان بود ونه برای نیما بلکه برای مواجه با نگار بود .عماد از
پلهها پایین رفت تا از مهموناش استقبال کنه .صدای در وسر و صدای مهمونا که اومد من هم از پلهها پایین رفتم .اولین کسی
که دیدم ایمان بود که یه جعبهی شیرینی بزرگ دستش بود .با لبخند به هم سالم گفت ومن هم جوابش رو دادم .کمی باالتر
پسری که کپی برابر اصل نگار با چهرهی مردونه بود ایستاده بود ویه جعبهی کادویی بغلش بود .بعداز اینکه یه نگاه طوالنی به
هم انداخت گفت :سالم.
ولی من به خاطر دیدن صحنهی رو به روم نتونستم جوابش رو بدم .نفسم باال نمیاومد .نگار درحالی که با یکی از دستاش
دست گل بزرگی از گلهای رز رو بغل کرده بود دست دیگه اش دور گردن عماد بود و داشت گونه اش رو میبوسید .عماد هم
بدون هیچ واکنشی داشت نگاهش میکرد .قلبم توی دهنم میزد .حتی باورش برام سخت بود ...باور اینکه...
با احساس دستی روی شونه ام پریدم باال .ایمان با لبخند تلخی داشت نگاهم میکرد .نفس عمیقی کشیدم وچشمای بستهام رو
باز کردم .آروم گفت :آروم باش باران.
بدون حرف از پلهها باال رفتم وسعی کردم بغضی که داشت چونه ام رو میلرزوند رو پنهون کنم .نمیزاشتم کسی عمادم رو
تصاحب کنه .باید به نگار نشون میدادم که عماد آگه برای من هم نباشه برای اونم نیست .قهوه جوش رو روی گاز گذاشتم
وتوش قهوه ریختم که صدای نگار اومد :به به! ببین کی اینجاست .توخیلی زرنگ بودی بارانها .زودتر از من رسیدی.
برگشتم و با لبخندی کذایی گفتم :سالم.
لبخندی توی صورتم پاشید وگفت :علیک سالم .بعد در یکی از کابینتها رو باز کرد و درحالی که دنبال چیزی میگشت گفت:
قبالً اینجا یه گلدون بود.
در یکی از کابینتها باال رو بازکردم وگلدون رو دادم دستش .ابرویی باال انداخت وگفت :خوب آشنا شدی با همه جا.
صدای ایمان باعث شد هر دو بچرخیم سمت اپن :باران ...اینو تو گرفتی؟
عماد با لبخند بهمون نزدیک شد وگفت :نگرفته ،خودش پخته.
ایمان ابرویی باال انداخت و با خنده گفت :بابا کدبانو .پس حاال کیک ما رو کی به خوره؟ وبه جعبهای که دستش بود اشاره کرد.
رفتم جلو و جعبه رو ازش گرفتم .نیما گفت :خوب هرکی از هرکدوم دوست داشت به خوره.
نگار در حالی که داشت گلها رو توی گلدون مرتب میکرد گفت :موافقم.
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عماد با لبخند غلیظی به هم نگاه کرد وگفت :باران جان ،میشه چند تا قهوه برامون درست کنی؟
نگار سریع گفت :من درست میکنم.
ایمان که فهمید دارم عصبی میشم گفت :نهقهوههای باران حرف نداره ،باید حتماً یه بار امتحان کنی.
نگار ابروهاش رو باال برد وگفت :جدی؟ بعد با بی تفاوتی گلدون رو برداشت وگفت :باشه.
***
دستم رو مشت کرده بودم و ناخونهام رو به کف دستم فشار میدادم؛ بلکه یکم از عصبانیتم فروکش کنه .نگار بعد از گذاشتن
گلدون روی میز کنار عماد که روی یه مبل دونفره نشسته بود نشست .عماد گرم گفت وگو با نیما بود؛اصالً حواسش به نگار
نبود .ایمان همچنان جلوی من ایستاده بود وخط نگاه من رو دنبال میکرد .برگشت وباخنده گفت« :نگران نباش! نگار هر چقدر
هم زور بزنه ،نمیتونه قلب عماد رو تسخیر کنه».
بی توجه به حرفش درحالی که همچنان حرص میخوردم ،رفتم سمت گاز وچند تا قهوه ریختم .چندتا بشقاب هم آماده کردم
وبا هر دو تا کیک ،وارد سالن شدم .نگاه همه سمت من برگشت .کیکها رو روی میز گذاشتم وبرای آوردن قهوههاتوی
آشپزخونه برگشتم .بشقابها رو جلوشون گذاشتم وگفتم« :خودتون میبرید کیکها رو یا من ببرم؟»
نگار از جاش بلندشد و چاقو رو از دستم گرفت وگفت« :من میبرم ».با حرص چاقو رو بهش دادم وکنار ایستادم .از کیکی که
خودش خریده بود ،یه تیکه برید و توی بشقاب گذاشت و به سمت عماد گرفت .عماد بدون اینکه تکیهاش رو از روی مبل
برداره ،گفت« :من کیک خامهایدوست ندارم .از کیک باران برام بذار ».وبعد نگاه پرمحبتش رو به هم داد .انگار اون هم فهمیده
بود که روی نگار حساسم واینجوری داشت به آرامشم کمک میکرد .نگار باحرص بشقاب رو روی میز گذاشت ویه تیکه از کیک
من رو برید و سمت عماد گرفت .عماد باز هم بدون هیچ حرکتی گفت« :یه تیکه دیگه هم بذار».
ایمان برای اینکه نیما توجهی به حرص خوردن خواهرش نکنه ،گفت« :نیما بدو که اگه این عماد رو ول کنی،همهی کیکها رو
خورده؛ واسه ماهیچی نذاشته!» نگار همونجوری که کیکها رو میبرید ،گفت« :نگفتی چرا اومده بودی اینجا باران؟»
رفتم وجای نگار نشستم .درحالی که به چشمهای خون گرفتهاش نگاه میکردم گفتم« :به همون دلیلی که شما اومدید اینجا».
پوزخند مسخرهای زد وگفت« :مگه قرار نبود بری اتریش؟» ایمان به کمکم اومد وگفت« :پروازش عقب افتاده ».نگار سری کج
کرد وگفت« :جدی؟»
حرف ایمان رو با تکون دادن سرم تأیید کردم .نگار بعداز بریدن کیکها از جاش بلند شد وکنار برادرش نشست .به خاطر
شباهت بیش از حدشون پرسیدم« :شما دوقلویید؟»
نیما و نگار به هم نگاه کردند وخندیدند .عماد با لبخند گفت« :نه ،نیما سه سال از نگار بزرگتره».
_ آخه خیلی شبیه همند.
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ایمان که داشت یه تیکه ازکیکم رو توی دهنش میگذاشت ،گفت« :فکر نمیکردم اینقدر آشپزیت خوب باشه ».عماد با خنده
گفت« :پس باید قیمههاش رو بخوری ».نگار ابرویی باال انداخت وگفت« :مگه قیمههاش رو خوردی؟» عماد که فهمید سوتی
داده ،با مِن و مِن گفت« :خب ...آره ،چند وقت پیش خونهشون خوردم».
نگار :خونهشون؟!
ایمان :مشکلی داره؟
نگار :نه ،فقط من مشتاقم بدونم خونهی باران جان کجاست.
عماد :تهران.
نگار ابرویی باال انداخت وگفت :عماد ،عزیزم مگه خودش زبون نداره؟
توی تموم مدت مکالمشون من فقط باتعجب نگاهشون میکردم .بااین حرف نگار آروم لبهام رو خیس کردم وگفتم :خونمون
تو االهیه است.
این تنها جایی بود که از تهران بلد بودم .این اسم روهم یه بار از خود عماد وقتی داشت باتلفن حرف میزد ،شنیدم .عماد بعداز
جوابم با آرامش لبخندی بهم زد .نگار که انگار کنف شده بود ،سرش روبه مبل تکیه داد ویه تیکه از کیکش رو با حرص توی
دهنش فرو برد.
نیما رو به من گفت« :پروازتون کیه؟» طفره رفتم وگفتم« :چطور؟» نیما« :آخه من هم قراره یه مسافرت به اتریش داشته باشم؛
گفتم شاید همسفر باشیم ».عماد پرسید« :نگفته بودی! توکی قراره بری؟» نیما« :هفتهی دیگه ».عماد سری تکون داد وگفت:
«نه ،باران امروز فردا میره».
نگار زیر لب چیزی گفت که با لب خونی فهمیدم گفته بهتر! سرش رو چرخوند و وقتی دید دارم نگاهش میکنم ،لبخندی که
میدونستم کذایی توی صورتم پاشید .جعبهای رو که روی عسلی کناریش بود رو برداشت وگفت« :خب ...آقا عماد ...من مثل تو
نیستم که هرسال تولدت یادم بره .تولدت مبارک».
عماد لبخندی زد وگفت« :توهم اگه قد من مشغله داشتی ،اسم خودت هم یادت میرفت .درهرحال ممنون ».نگار جعبه رو به
دست عماد داد .عماد جعبه رو گذاشت روی میز .نگار معترضانه گفت« :باز نمیکنی؟!» عماد ابرویی باال انداخت وگفت« :بازش
کنم؟»
نگار :آره دیگه.
عماد جعبه رو برداشت و ربان روش رو باز کرد .در جعبه رو باز کرد و جعبهی کوچیک تری رو ازش درآورد .وقتی اون جعبه رو
هم بازکرد ،ساعت بند استیل خوش دستی با صفحهی چهارگوش توش خودنمایی میکرد .عماد نگاهی به مارکش انداخت
وگفت« :نیازی نبود اینقدر ول خرجی کنی ».نیما گفت« :قابل نداره بابا!»
عماد :ممنون ،لطف کردید.
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نگار موزیانه سرش رو چرخوند سمت من وگفت« :کادوی تو چی بود باران؟»
با من من گفتم :خب...کادوی من ...چیزه...
عماد به کمکم اومد وگفت« :کادوی باران سکرته! کسی نباید چیزی ازش بدونه .یه چیزیه بین خودم و خودش .مگه نه باران؟»
گاهی به چشمهای خوش رنگش انداختم وسرم رو تکون دادم وبا لبخند گفتم« :آره ».نگار که از این حرکت ما عصبی شده بود،
باحرص گفت« :راستی عماد ...امسال ما رو نمیبری ویالت؟»
عماد ابرویی باال انداخت وگفت« :ویال؟» نیما در تأیید حرف خواهرش گفت« :آره ،خیلی دوست دارم ببینم اونجا رو .تعریفش رو
زیاد شنیدم».
عماد :باشه بریم .هفتهی دیگه خوبه؟
نیما :هفتهی دیگه که من نیستم.
عماد :آخه میدونی این هفته خیلی کار دارم نیما جان .ایشاال دفعهی بعدی تورو هم میبریم.
نگار باخنده گفت :خیلی خوبه .چند شنبه بریم؟
ایمان :دوشنبه خوبه؟
عماد :وسط هفته؟
ایمان :خب پس کی؟
عماد :بذارید آخر هفته باشه .چهارشنبه میریم ،شنبه هم برمیگردیم .خوبه؟
نگار :آره خیلی خوبه!
بعد رو به من که عین مجسمه فقط به حرفهاشون گوش میدادم ،نگاه کرد وگفت« :حیف که شما نمیتونی بیای!» عماد
نگاهی بهم انداخت وچیزی نگفت .اصالً حس خوبی نداشتم که من توی این مسافرت نباشم .هر چند که با دروغی که عماد
گفته بود ،نمیتونستم برم.
عصبی بودم وتحمل اون جو رو نداشتم .ازجام بلند شدم و سراغ غذام رفتم .داشتم خورشت رو هم میزدم که صدای آهنگ از
دستگاه بلند شد .نگار دست عماد رو گرفته بود،میخواست بلندش کنه ولی عماد امتناع میکرد ایمان و نیما هم به اون دوتا
میخندیدند .کالفه به اپن تکیه دادم وبه اون صحنه نگاه کردم تاببینم کی برنده میشه.
بعد ازکمی کش مکش باالخره با اصرار نگار ،عماد از جاش بلندشد و کنار نگار که به طرز مشمئز کنندهای خودش رو تکون
میداد ،دست میزد .بادیدن اون صحنه ،یاد خیلی چیزها برام زنده شد .یاد اون فانوس ،مهمونی های شبانه ،رقص زنها
ومردها ،اون شب لعنتی کنار اون مرد ...یاد جیغ زدنهام ...یاد پا کشیدنهام ...حالت تهوع داشتم .بدتر از همه اینی که نگار
دستش رو دور گردن عماد انداخته بود وموهاش رو تکون تکون میداد  .دستم رو روی سینهام گذاشتم .احساس میکردم قلبم
دیگه نمیزنه .تمام دنیا دور سرم میچرخید .چشمهام سیاهی رفت وقبل از اینکه بفهمم چی شده ،سقوط کردم.
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***
احساس میکردم تنم سنگینه .تب داشتم و از گرما درحال مرگ بودم ولی بدنم میلرزید .به سختی چشمهام رو باز کردم وبه
اطراف نگاه کردم .سفیدی اتاق ونوری که از پنجره به داخل نفوذ میکرد ،حسابی چشم رو میزد .چند بار پلک هام رو به هم
زدم تا به نور عادت کنم .از رنگ سفید دیوار وتخت هایی که توی اتاق بود میشد فهمید که بیمارستانم .سرمی توی دستم بود
و قطره قطره مادهی توش وارد بدنم میشد.
کسی توی اتاق نبود .حتی هیچ مریضی هم روی تختا نبود .کمی خودم رو تکون دادم .خوشبختانه جاییم نشکسته بود ولی
سرم خیلی درد میکرد .دستی به سرم کشیدم .بانداژی روی سرم بود .چشمام رو بستم وآخرین صحنهای که توی ذهنم بود رو
مرور کردم .حتی االنم که به اون دقایق فکر میکردم حالم بد میشد .صدای کسی باعث شد چشمام رو باز کنم :بیداری؟
عماد بود .همون لباس هاتنش بود ولی فقط شلوار گرم کن خونگیش با یه شلوار جین مشکی عوض شده بود .زبون خشکم رو
چرخوندم وگفتم :چند وقته اینجام؟
ـ سه چهار ساعتی هست.
ـ بقیه کجان؟
ـ رفتن .بهتری؟
ـ آره .سرم چی شده؟
ـ شکسته.
چشمام رو بستم و گفتم :ببخشید .تولدت رو خراب کردم.
چند دقیقه بعد احساس کردم که روی تخت نشست .چشمام رو باز کردم وبه چشماش نگاه کردم .گفت :چراحالت بد شد باران؟
دوباره چشمام رو بستم و گفتم :چیزی نیست.
ـ تقصیرمن بود نه؟
ـ نه .تقصیر هیچکس نیست.
ـ توخیلی وقت بود دیگه حالت بد نمیشد؛ اما امروز ...نباید میزاشتم نگار ضبط رو روشن کنه.
بهش نگاه کردم و گفتم :کسی رو سرزنش نکن .اون که نمیدونست من حالم بدمیشه.
باچشمایی که غم گندهای توش بود نگاهم کرد وگفت :من که میدونستم.
ـ بس کن عماد .من حالم خوبه.
ـ تو از نگار خوشت نمیاد؟
ـ چرا اینجوری فکرمیکنی؟
با لبخند گفت :فکر نمیکنم .مطمئنم.
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سرم رو چرخوندم وگفتم :میخوام برم خونه .اینجا رو دوست ندارم.
ـ سرمت تموم شه میریم.
ـ هفتهی دیگه ...که ...رفتی ویال ...من...
ـ توهم میای.
چرخیدم و با تعجب نگاهش کردم .گفتم :اما تو که به دروغ گفتی پرواز دارم.
شونه اش رو باال انداخت وگفت :میگیم به خاطر سرت نرفتی.
ـ چرا دروغ میگی؟
ـ چون نمیخوام اذیتت کنن.
ـ چرا باید اذیتم کنه؟
ـ یه چیزایی رو نمیدونی باران.
ـ خوب بگو بدونم.
باحرص گفت :دختر تو رو تخت بیمارستانم دست از سرکچل من برنمیداری؟
باخنده گفتم :توکه کچل نیستی .این همه مو داری.
لبخندی زد وگفت :توبه این دوتا شیوید من حسودیت میشه؟ موهای خودت که خوشگلتره.
باخنده سرم رو چرخوندم وگفتم :بریم عماد .من حالم خوبه.
ـ برم به گم دکتر به یاد سرم رو بکشه بریم.
***
از روی تخت بلند شد و رفت سمت در .همین که عماد از در خارج شد درد پهلو هام شروع شد .دردی که چند ماهی میشد به
جونم افتاده بود وگاهی به حدی شدید میشد که مثل مار به خودم میپیچیدم .نفس عمیقی کشیدم وسعی کردم درد رو از
خودم دور کنم وخوشبختانه بعد از چند بار تیر کشیدن دردش افتاد .چند دقیقه بعد عماد ومرد میانسالی که از روپوشش
میشد فهمید که پزشکه وارد اتاق شدند .دکتر بعد از گرفتن فشارم وقتی فهمید که حالم خوبه سرم رو کشید و اجازهی
مرخصی داد.
از جام بلند شدم و دنبال عماد راه افتادم .معلوم بود که هول هولی من رو آورده بیمارستان چون دکمههای مانتوم رو نصفه
بسته بود .باهم سوار ماشین شدیم و راه افتاد سمت خونه .ازتوی آینهی ماشین به سرم که کامالً توی بانداژ پیچیده شده بود
نگاه کردم وگفتم :کجای سرم شکسته؟
با دست خطی رو روی پیشونی نشون داد وگفت :نزاشتم بخیه بزنن.
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ـ چرا؟
ـ جاش میمونه .خودش جوش به خوره بهتره.
ـ تاچند وقت باید به مونه توباند؟
ـ تاوقتی خوب شه.
ـ خیلی بد شد.
ـ چرا؟
ـ چون آگه بریم ویالت نمیتونم برم تو دریا.
نگاهم کرد وگفت :دریا؟
ـ خوب آره دیگه .میخواستم برم شنا .میدونی چند وقته نرفتم دریا؟
ـ فکرکنم کل زندگیت رو توی دریا گذروندی نه؟
ـ هروقت سیروس میرفت سفر منو مامان مجید رو مینداختیم بیرون دوتایی میرفتم دریا .خیلی کیف میداد .آهی کشیدم
وگفتم :چه روزایی بود.
دنده رو عوض کرد وگفت :مادرت رو خیلی دوست داشتی نه؟
ـ مگه تو مادرتو دوست نداشتی؟
ـ چرا ...خیلی دوسش داشتم.
ـ چرا فوت کردند؟
ـ مادرم سرطان داشت .باباهم که سکته مغزی کرد.
ـ متاسفم.
ـ کامیارم میاد.
ـ کجا؟
ـ ویال.
ـ جدی؟
ـ آره .یه ساعت پیش زنگ زد گفت که دو روز دیگه میاد شمال ،میخواد یه مدت به مونه .مجبوریم ببریمش.
لبم رو خیس کردم وگفتم :میدونه که من...
ـ میدونه یکی پیشم زندگی میکنه ولی نمیدونه چرا .آگه چیزی ازت پرسید تو نمیخواد چیزی بهش بگی.
ـ چرا؟
ـ واسه خودت میگم .کامیار ...حاالبه یادخودت میفهمی دلیلشو.
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دیگه چیزی نگفتم و تارسیدن به خونه سکوت رو ترجیح دادم .نمیدونم چرا اما احساسم میگفت که اتفاقاتی در اطرافم جریان
داره که هیچی ازشون نمیدونم ولی ناخواسته درگیرم میکنن.
**************************************************************************
***
نبود مرد چشم تیلهای بین جمعیت تمام اعتماد به نفسش رو گرفته بود .درست مثل بار اول باترس به جمعیت نگاه میکرد واز
سرما وترس به خودش میلرزید .سعی میکرد بیشتر کنار جمعیت باشه تا آگه مشکلی پیش اومد سریع بزنه به جنگل .حس
اینکه امشب قرار سوار ماشین کس دیگه ای به جز عماد به شه چهار ستون بدنش رو میلرزوند .مدام باخودش میگفتآگه عماد
نیاد چی؟ آگه تنهام بزاره؟ آگه ...آگه ...آگه...
این آگهها داشت دیوونه اش میکرد .سرش پایین بود وداشت این سؤالها رو ازخودش میپرسید که جسم داغی رو روی بازوش
حس کرد .با ترس دستش رو کشید وبه کسی که رو به روش بود نگاه کرد .پسری که از قیافهاش میتونست تشخیص بده بیشتر
ازخودش سن نداره رو به روش ایستاده بود با چشمای خیرهای نگاهش میکرد .خواست ازش فاصله به گیره که بازوهای
ظریفش بین حصار مشت پسر گیر افتاد .باترس کمی خودش رو عقب کشید وبا وحشت به چشمای مشکی و خمار پسر چشم
دوخت .پسر کمی خودش رو جلو کشید و آروم گفت :چرا تنها وایستادی خانوم کوچولو؟
از ترس زبونش به سقه دهنش چسبیده بود وقدرت تکلم نداشت .فقط بوی مشمئز کنندهی عطر پسر رو تنفس میکرد وسعی
میکرد بازوش رو از دست پسر در بیاره پسر اون یکی بازوش رو هم گرفت و گفت :چیه؟ چرا ترسیدی؟ بعد سرش رو درست
جلوی صورتش گرفت و آروم گفت :آگه از سر وصدا خوشت نمیاد میخوای بریم یه جای خلوتتر خانوم خوشگله؟
با وحشت سرش رو به نشونه ی نه تکون داد وسعی بیهودهاش رو برای رها کردن خودش از سر گرفت .پسر خندهای کرد وگفت:
چه عروسک خجالتی بامزهای.
لب هاش رو تکون داد وبریده بریده گفت :و ...ولم ...کن...
پسر بازهم با لحن چندش آوری گفت :چه عجب یه حرف زدی
اشکی که توی چشماش جمع شده بود پایین ریخت و نالید :تو ...تورو ...خدا ...ولم کن...
پسر خندید وگفت :تازه گیرت آوردم؛ کجا ولت کنم؟ وخیلی سریع سینی رو از دستش گرفت و روی میزی که کنارش بود
گذاشت .دوباره هر دو بازوش رو گرفت و مجبورش کرد به سمتی که دورتر ازجمعیت بود حرکت کنه .صدای هق هقش بلند
شد بود ونمیتونست کنترلش کنه .پسر دستی توی موهای طالیی و بلندش کشید وگفت :گریه نکن خوشگله .اذیتت نمیکنم.
سرش رو عقب کشید ومیون گریه گفت :بزار ...برم...
پسر گفت :کجا بری؟
ـ تورو ...خدا ...بزار ...برم...
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پسر سرش رو نزدیک آورد وگفت :میزارم بری به یه شرط.
***
خودش رو عقب کشید و به اتمام زورش پسر روهل داد .همین چند دقیقه غفلت کافی بود که پسر زمین به خوره واون با تمام
سرعتش به سمت جمعیت بدوِ .اشکاش روی صورتش میریخت وبادی به صورت خیسش میخورد وسرما رو بیشتر میکرد.
وقتی نفس نفس زنان کنار فانوس ایستاد وبه پشت سرش نگاه کرد که به بینه پسر دنبالش اومده یانه چشمش تو نگاه قهوهای
مجید قفل شد .بینیش رو باال کشید ولی دوتا قطره اشک از چشماش پایین چکید.
مجید با عصبانیت به سمتش قدم برداشت وگفت :چی شده باران؟
به خاطر بغضی که توی گلوش بود و هق هق بی پایانش نتونست جوابی بده .مجید باخشونت شونه هاش رو گرفت و تکونش داد
و تقریباً داد کشید :میگم چی شده؟
باترس خودش رو عقب کشید .حتی از مجید هم میترسید .از هرکسی که پاش رو از حریمش درازتر میکرد بدش میاومد.
دلش فقط مرد چشم تیلهای رو میخواست که بدون هیچ منتی بهش پناه میداد .مجید که چشمای وحشت زدهاش رو دید.
شونه هاش رو ول کرد وچند قدم عقب رفت .دستی توی موهاش کشید وگفت :من ...نترس باران ...منم ...مجیدم...
ولی به خاطر ترس شدیدی که داشت هیچکس رو نمیشناخت .فقط یه نگاه هفت رنگ براش آشنا بود .یه نگاه که دریا توش
موج میزد .یه نگاه که هیچ وقت نمیتونستی بفهمی چه رنگیه .نگاهش رو از چشمای مجید گرفت و اشکاش رو پاک کرد .هر
چند که به خاطر هق هقش همچنان اصوات نامشخصی از توی سینهاش بیرون میاومد.
به دیوار فانوس تیکه داد تا بتونه سرپا بایسته .چند تا نقس عمیق کشید و چشمای نمناکش رو روی هم گذاشت .سرو صدای
زیاد ارکستر سردردش رو بیشتر میکرد .حالش از اون فضای دود گرفته وتاریک به هممیخورد .دلش یه آرامش محض
میخواست .یه خواب بدون بیداری .توی همین فکرا بود که صدای سیروس بلند شد :هی ...تو...
باترس چشماش رو باز کرد وبه صورت خپل سیروس چشم دوخت .سیروس با لبخند چندش آوری گفت :برو لباسات رو عوض
کن .وحشت زده ناخون هاش رو به کف دستش فشار داد .نمیدونست امشب چه کسی اون رو طلب کرده بود .تمام ترسش از
این بود که عماد نیاد .ولی اون بهش قول داده بود .عماد مرد بود .این رو از اینکه هیچ تالشی برای اذیت کردنش نمیکرد
فهمیده بود .قول مردم همیشه راسته .به اقدمهای سست به سمت در فانوس راه افتاد .با کمک دیوار از پلهها باال رفت و توی
اتاقش لباساش رو عوض کرد.
از پلهها پایین اومد ومجید رو دید که مغموم به دیوار فانوس تیکه داده وداره باچشمایی که کمی خیس بود نگاهش میکرد.
سرش رو پایین انداخت وبه سمت سیروس که کمی دورتر ایستاده بود حرکت کرد .توی دلش فقط خدا رو صدا میزد و مگیفت
که ناجیش رو به فرسته .کنار سیروس سرش رو باال آورد وچهره ی طالبش رو دید و یخ کرد.
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***
پسر باچشمایی که شعلهی خشم توش به وضوح مشخص بود داشت نگاهش میکرد .باترس یه قدم عقب گرد کرد .میدونست
باکاری که کرده آگه دست پسر بهش به رسه امونش نمیده .سیروس گفت :راه بیفت .وبا دست کمی به جلو هولش داد .سرش
رو زیر انداخت وهمونجوری که باترس قدم هاش رو روی زمین میکشید دوتا قطره از چشماش پایین چکید وتوی دل نالید:
خدایا ...عماد رو برسون...
سوار ماشین پسر شد ومنتظر راه افتادن شد .همین که از در فانوس خارج شدند صدای قهقهه پسر بلند شد .باصدای خندهاش
به خودش لرزید .بعد از خنده گفت :فکر کردی میتونی از دست من در بری خاله ریزه؟ االن کجا میخوای فرارکنی ،ها؟
به خاطر گریه هیچ کجا رو درست نمیدید ولی برای ثانیهای برق ماشینی رو که از کنارشون گذشت روحس کرد .توی دلش
نالید :خدایا ...به جز تو پناهی ندارم ...خودت نزار حرمتم رو بشکنن...
پسر دیگه تا آخر راه چیزی نگفت ولی از نگاههای ممتد وخیره اش از توی آیینه میتونست بفهمه که آگه عماد نرسه دیگه
چیزی براش نمیمونه .ماشین جلوی برج چندین طبقهای توی قسمتی که حدس زد باال شهر باشه ایستاد وپسر پیاده شد ودر
سمت اون رو باز کرد ومنتظر شد که پیاده به شه .با چشمای پراز اشک پیاده شد وتوی خیابون به امید دیدن چهرهای آشنا سر
چرخوند ولی خیابون خالی وساکت بود .پسر بازوش رو کشید وبه ناچار به دنبالش راه افتاد.
باترس قدم به فضای بستهی آسانسور گذاشت و توی بیشترین فاصلهی ممکن باپسر ایستاد وبا ترس نگاهش رو به زمین
دوخت .پسر پوزخندی زد وقدمی به جلو برداشت و گفت :سیروس که میگفت بار اولت نیست چته پس؟
حتی سرش رو باال نیاورد که چهرهی پسر رو به بینه .پسر دست دراز کرد وچونه اش رو توی مشت گرفت و سرش رو باال
گرفت .چشمای بارونیش رو به چشمای پسر دوخت .پسر لبخندی زد وگفت :چشمات خیلی خوشگله عروسک
بانفرت صورتش رو از توی دستای پسر بیرون کشید و گفت :به من دست نزن.
پسر خندهیوحشیانهای کرد و همونجوری که در آسانسور که با رسیدن به طبقهی مورد نظرش ایستاده بود رو باز میکرد گفت:
دست بزنم چی میشه؟ نکنه...
و وقت اینکه جملهاش رو تموم کنه رو پیدا نکرد چون مشتی درست توی دهنش فرود اومد .وحشت زده قدمی به داخل
آسانسور برداشت و به دهن خون آلود پسر نگاه کرد .مشت بعدی درست وسط شکم پسر فرود اومد .سرش رو باال گرفت وبه
چهرهی ضارب نگاه کرد .صورت عماد کبود شده بود وبی امان مشت هاش رو به بدن پسر میکوبید .به دیوارهی آسانسور تکیه
داد وبه اون صحنه نگاه کرد.
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چشماش دوباره پر از اشک شد ومیدونست که این اشک خوشحالیه که داره میریزه .عماد بعد از اینکه مطمئن شد جوری پسر
رو زده که نتونه از جاش بلندشه از روی سینهاش بلند شد ودرحالی که نفس نفس میزد گفت :این کتک رو خوردی که یاد
بگیری وقتی هنوز دهنت بوی شیر میده غلط اضافه نکنی .پسر که قدرت جواب دادن نداشت سرفهای کرد وخون باال آورد.
عماد بی توجه به خونی که روی بلوزش ریخته بود وعرقی که روی صورتش نشسته بود به سمت آسانسور قدم برداشت وکنارش
ایستاد وهمونجوری که میپرسید :توخوبی؟ دکمهی پارکینگ رو فشار داد .بدون اینکه تکیهاش رو از دیوارهی آسانسور برداره
گفت :مرسی که ...اومدی...
عماد با وجود اینکه هنوز نفسش سرجاش نیومده بود لبخندی زد وگفت :من بهت قول داده بودم .هیچ وقت هم زیر قولم
نمیزنم.
لبخندی زد ونفسی از سرآسودگی کشید و با عماد از آسانسور پیاده شد.
**************************************************************************
***
گوشهی کاناپه مچاله شده بود وبا یادآوری دوبارهی اون اتفاق میلرزید .فکر اینکه آگه عماد نرسیده بود االن یه جای دیگه
داشت میلرزید حالش رو به حد مرگ بد میکرد .عماد که بلوز سفیدش رو با یه تیشرت توسی عوض کرده بود وصورتش رو هم
از خونها شسته بود با لیوان آب قندی کنارش نشست ولیوان رو به سمتش دراز کرد.
دستهای لرزونش رو جلو برد و لیوان رو گرفت .عماد آرنج هاش رو روی زانوهاش گذاشت وگفت :االن که جات آمنه ،چرا
اینجوری میکنی؟ ولی ترس همچنان توی جونش بود و ولش نمیکرد .عماد سر بلند کرد و به چشمای دریاییش خیره شد .به
لیوان اشاره کرد وگفت :بخور.
لیوان رو باال آورد وکمیش رو خورد .طعم شیرین آب قند با تلخی که توی دهنش بود مخلوط شد و باعث شد به عوق زدن
بیفته .همونجوری که جلوی دهنش رو گرفته بود به سمت دری که عماد یک بار گفته بود دست شوییه دوید .توی رو شویی
ناهار کمی که خورده بود رو باال آورد .به چهرهی خودش توی آیینه نگاه کرد .صورتش رنگ پریده بود و بیشتر به گچ دیوار
شباهت داشت تا صورت یه انسان .زیر چشمای آبیش گود افتاده بود لب هاش همچنان میلرزید.
عماد ضربهای به در زد وگفت :حالت خوبه؟ باران؟
باصدای لرزونی گفت :خوبم.
صورتش رو زیر شیر گرفت و چشماش رو روی هم فشار داد .به دیوار پشت سرش تکیه داد وتو دل گفت :خدایا ...خودت
میدونی که هیچ پناهی ندارم .خودت پناهم باش.
صورتش رو خشک کرد واومد بیرون .عماد همچنان پشت در ایستاده بود .نگاه گذرایی به چشماش که توی تاریکی قهوهایمیزد
انداخت وگفت :میشه ...برم ...بخوابم؟
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عماد سریع سری تکون داد وتا باالی پلهها همراهیش کرد .جلوی در اتاق قبل از بسته شدن در پرسید :چیزی نمیخوری؟
گرسنهات نیست؟
سری تکون داد ومنتظر رفتن عماد شد .عماد بار دیگه گفت :آگه کاری داشتی ،حالت بدشد من همین اتاق بقلیم .صدام کن.
باشه؟
باز هم سرش رو تکون داد و وارد اتاق شد .روی تخت دراز کشید وپتو رو دورخودش پیچید تا شاید لرزش بدنش متوقف به شه.
انقدر توی جاش لرزید تا باالخره خواب روحش رو از جسمش جدا کرد.
***
ـ باران؟ ...باران خانوم؟
باترس چشمای پف کردهاش رو باز کرد وبه عماد که توی چهارچوب در ایستاده بود صداش میکرد نگاه کرد .عماد سرش رو
پایین انداخت و گفت :ببخشید اومدم تو .دیرتر از همیشه بیدار شدی ترسیدم حالت بد شده باشه.
سر سنگینش رو تکون داد و رفتن عماد رو نگاه کرد .به ساعت روی میز نگاه کرد .ساعت  10بود .نمیدونست چه جوری این
همه خوابیده .از جاش بلند شد وبعد از مرتب کردن تخت باسری که مدام گیج میرفت با کمک نردهها از پلهها پایین رفت.
عماد روی یکی از کاناپهها نشسته بود وهمونجوری که دستش زیر چونه اش بود به نقطهای خیره نگاه میکرد.
دستاش رو توی هم قالب کرد وهمونجوری که به دیوار پشتیش تکیه داده بود گفت :س ...سالم.
عماد سری بلند کرد وبا لبخند گفت :سالم .بهتری؟
ـ بله.
ـ خدا رو شکر .بعداز جاش بلند شد و وارد آشپزخونه شد .خیلی سریع وسایل صبحانه رو از توی یخچال بیرن آورد وگفت :بیا
صبحانه بخور .ضعف میکنی.
به اقدمهای لرزون به داخل قدم برداشت و روی یکی از صندلیها نشست .عماد هم رو به روش نشست و یک تست از توی سبد
برداشت و روش کره مالید .وقتی دید که اون حرکتی نمیکنه نونش رو به سمتش دراز کرد وگفت :بگیرش.
سرش رو باال گرفت و با شرم گفت :مرسی .خودم درست میکنم.
عماد با اصرار گفت :بگیرش دیگه.
دست دراز کرد ونون رو از عماد گرفت .عماد منتظر نگاهش کرد که لقمه رو به خوره .نون رو به سمت لب هاش برد وگاز
کوچکی از کنارش زد .عماد لبخندی توی صورتش پاشید ونون دیگه ای برای خودش برداشت .آروم پرسید :االن که ...برگردیم...
فانوس ...به ...به سیروس چی میگید؟
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عماد نگاهش کرد وگفت :من نمیام تو .تو رو جلوی در فانوس پیاده میکنم .اون پسره رو هم یه جوری زدم که حاال حاال پانشه.
نترس .هیچ اتفاقی نمیافته.
باتردید گفت :کی ...کی منو از اونجا...
عماد وسط حرفش اومد وگفت :زود ...خیلی زود.
ـ امشب...
ـ خودم هستم.
***
از جاش بلند شد وفنجون چاییش که خالی شده بود رو دوباره پر کرد .سرجاش نشست و دستش رو باالی بخار فنجون گرفت و
نگاهش کرد .نگاه عماد تنها نگاهی بود که زیرش ذوب نمیشد .اون چیزی که شب اول توی نگاهش بود واون موقعه نمیدونست
چیه آرامش بود .آرامشی که از چشماش سرریز میکرد؛ اما در کنار این آرامش چیز غریب هم توی چشماش بود .چیزی که
وقتی به چشماش زل میزدی حس از تردید رو تجربه میکردی.
بعداز تموم شدن صبحانه دنبال عماد راه افتاد وسوار ماشین شد .حیاط خونه بااینکه فصل ،فصل زمستون بود ولی همچنان سبز
بود وطراوت رو میشد ازهمه جاش فهمید .بوی گلهای یاس الله عباسی و نرگس توی فضا پیچیده بود وناخودآگاه باعث
میشد آدم چشماش رو به بنده وچند تانفس عمیق بکشه.
وقتی وارد جاده شدند عماد دستش رو دراز کرد وضبط ماشینش رو روشن کرد:
بغل میگیرم عکساتو شاید آروم شه آغوشم
لباسی رو که دوست داشتی برای آیینه میپوشم
میخوام باور کنم رفتی میخوام خالی شم از رویات
همش چشمامو میبندم شاید یادم بره چشمات
بغل میگیرم عکساتو شاید آروم شه آغوشم
لباسی که دوست داشتی برای آیینه میپوشم
هنوز وسایل خونه سرجاشه
کسی نیست که سلیقهاش مثل تو باشه
هنوز عکس دوتامون روی دیواره
هنوز دستام بوی عطر تو رو داره
روزا با قرص میخوابم شبا تا صبح بیدارم
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همه میگن حالم خوش نیست همه میگن جنون دارم
بغل میگیرم عکساتو شاید آروم شه آغوشم
لباسی که دوست داشتی برای آیینه میپوشم
(جنون|علی عبدالمالکی)
خیلی دلش میخواست بفهمه که عماد چرا همچین آهنگی رو گوش میده ولی چیزی نپرسید .عماد ماشین رو کنار در فانوس
نگه داشت وبرگشت به پشت .توی چشماش نگاه کرد وگفت :مراقب خودت باش .باشه؟ اصالً هم نترس .هیچ اتفاقی نمی افته.
سری تکون داد و بعداز خداحافظی کوتاهی از ماشین پیاده شد و وارد فانوس شد .ترس مواجه شدن با سیروس به جونش افتاده
بود .ترس این که اون پسر دیشب زنگ زده باشه وهمه چیز رو برای سیروس گفته باشه .ترس از کمربند سیروس و زخمی که
روی زخم هاش به وجود به یاد .قدم هاش رو به سمت فانوس میکشید وبا نگاه کردن به دریا نفس هاش رو به بیرون فوت
میکرد .همین که به در فانوس رسید هیکل چاق سیروس رو به روش ظاهر شد .با ترس یه قدم پس کشید .سیروس ابرویی باال
انداخت و گفت :توکی اومدی؟
لبهای خشکش رو خیس کرد وآورم گفت :همین ...االن.
سیروس نگاهش رو توی محوطه چرخوند وگفت :پس پسره کجاست؟
ـ رفت.
سیروس ابروهاش رو توی هم کشید وگفت :رفت؟
باترس سری تکون داد .سیروس داد کشید :خیلی خوب .حاال چرا وایستادی عین بز منو نگاه میکنی؟ برو باال.
باترس قدم هاش رو کشید وسریع از پلهها باال دوید.
**************************************************************************
***
ـ باران؟ کجایی دختر؟
سرم رو از توی دفتر درآوردم ودر جوابش گفتم :تو اتاقمم.
صدای قدم هاش که از پلهها باال میاومد رو شنیدم .جلوی در ایستاد وگفت :اینجایی؟
از روی صندلی بلندشدم وگفتم :چی شده؟
نفسش رو به بیرون فوت کرد وگفت :هیچی.
ـ کاری داری؟
ـ هان؟ ...آره آره .ولی اول یه قهوه برام درست میکنی؟
ـ باشه.
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از کنارش رد شدم و رفتم سمت آشپزخونه .قهوه جوش رو روی گاز گذاشتم و از خودم پرسیدم :یعنی چی شده؟
صداش که از پشت سرم اومد برگشتم سمتش :کامیار بعداز ظهر میرسه.
ـ چشمت روشن.
کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :اتاق ته راه رو رو براش مرتب میکنی؟
ـ حتماً.
ـ باران؟
ـ بله؟
ـ آگه چیزی ازت پرسید ...بگو...
فنجون قهوه رو گذاشتم جلوش و پرسیدم :چی شده عماد؟
نفسش رو بیرون داد وگفت :کامیار نباید بفهمه که تو از کجا اومدی.
ابروم رو باال انداختم وگفتم :چرا؟
ـ چون...
با حرص دستش رو مشت کرد وادامه داد :چون متاسفانه برادر من دست کمی از آدمایی که توی فانوس میدیدی نداره!
***
به ابهت نگاهش کردم وجمله ای که گفته بود رو توی ذهنم مرور کردم .این چی داشت میگفت؟ برادر اون؟ نذاشت بیشتر
فکرکنم وادامه داد :تو رو خدا نترس .کامیار حق دست درازی به کسی که توی خونه ی منه رو نداره .کسی که اینجاست یعنی
که مال منه! آگه ازت پرسید چرا اومدی اینجا بگو به خواست من بوده .تو دختر یکی از دوستای منی که خونتون توی الهیهی
تهرانه .باشه باران؟
باتعجب گفتم :چی داری میگی عماد؟
یکم از قهوهاش رو خورد وگفت :از فردا من دیگه نمیرم شرکت که تو راحت باشی .مطمئن باش وقتی من باشم کامیار هیچ
کاری بهت نداره .فقط نباید بدونه که تو از فانوس اومدی .باشه باران؟
با بغض گفتم :عماد...
عصبی گفت :بغض نکن لعنتی .میگم من هستم دیگه .از چی میترسی؟
سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم :من ...برم اتاق رو مرتب کنم.
باچشمایی که چیز غریبی توش بود نگاهم کرد .از کنارش گذشتم و بعد از برداشت جارو به اتاقی که عماد گفته بود رفتم .فکر
اینکه حتی دورو بریهای عماد هم میتونن بد باشن حالم رو بد میکرد .کامیار برادر عماد بود و عماد نباید میزاشت اون به لجن
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کشیده به شه .از اون گذشته آگه این چیزا رو نمیدونستم رفتارم خیلی با کامیار فرق میکرد ولی حاال که تصور دیگه ای از اون
توی ذهنم ساخته شده بود حالم بد بود.
سر سفرهی ناهار نه اون حرفی میزد ونه من .ذهن هردومون درگیر بود .این رو از بازی کردن با غذاهامون میشد تشخیص داد.
زودتر از معمول سفره رو جمع کردم و بعد از شست ظرفها به اتاقم پناه بردم .با اینکه هنوز کامیار رو ندیده بودم ولی به
خاطرتعریفهایی که عماد برام کرده بود ترس توی جونم افتاده بود .احساس میکردم کامیار هم یکی مثل سیروسه .با سیبلی
های چخماخی وشکم جلو اومده و نگاه خیرهای که زیرش آب میشی.
انقدر به اتفاقایی که ممکنه بیفته فکر کردم ولرزیدم که باالخره صدای زنگ بلند شد .عماد همونجوری که ازپله ها سرازیر
میشد که در رو به روی برادرش باز کنه گفت :یه چیزی بنداز سرت .من هم تیشرتم رو با یه بلوز آستین بلند که یقه بستهای
هم دشت عوض کردم و شالی هم روی سرم انداختم .باترس و تردید از پلهها پایین اومدم و منتظر دیدن کامیار که صداش از
پایین می اومد موندم .صداش که چندان فرقی با صدای عماد نداشت .تنها به بمی صدای عماد نبود .وقتی که دو تا برادر از
پلهها باال اومدند با دیدن کسی که روبه روم بود چند لحظه نفس نکشیدم.
***
موهای خوش حالت قهوه آیش رو برده بود باال وهمین باعث شده بود که صورت گردش کمی کشیده به نظر به یاد .صورتش
برخالف عماد سفید بود و چشماش هم مثل چشمای عماد هفت رنگ بود با این تفاوت که خیلی روشنتر بود .ابروهای پهن
قهوه آیش باالی چشماش مثل چتر باز شده بود .بینی قلمی وکشیده ای داشت ومثل عماد نوک بینیش تیز نبود بلکه با قوس
مالیمی تموم میشد .لبهای درشت وقلوه آیش توی صورتش  7تیغه کردش حسابی خودنمایی میکرد؛ اما مهمترین چیزی که
نظر آدم رو جلب میکرد .هیکل چهارشونه اش بود که به اندازهی یه پیشونی از عماد بلندتر بود .بلوز اسپرت راه راه آبی و
سفیدی تنش بود وشال آبی رو هم دور گردنش پیچیده بود .یه جین آبی نفتی هم به پاش بود که با کتونی های سفیدش هم
خونی داشت .یه چمدون هم پشت سرش بود.
انگار توی فاصلهای که من داشتم براندازش میکردم اون هم داشت من رو برانداز میکرد چون باهم گفتیم :سالم.
عماد قدمی به سمتم برداشت و گفت :معرفی میکنم این کامیار برادرمه ،کامیار اینم باران .همونی که کلی ازش برات تعریف
کردم .کامیار با لبخند دستش رو به سمتم دراز کرد وگفت :خوشبختم خانوم .با تردید به دست دراز شدهاش نگاه کردم و بعد از
کمی مکث به اجبار دستم رو دراز کردم و دستش رو گرفتم .باگرفتن دستش انگار برق به هم وصل کرده بودند چون برعکس
دست من که درحال یخ زدن بود دستهای مردونه ای اون مثل کوره درحال سوختن بود .سریع دستم رو کشیدم وبه
آشپزخونه پناه بردم .برخالف اون چیزی که انتظار داشتم چشماش اصالً خیره نبود .حتی شاید به اندازهی چشمای عماد توش
آرامش جریان داشت.
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عماد بعد از هدایت کامیار به اتاقش برگشت پیشم .نگاهم کرد وگفت :خوبی؟
با چشمایی تب دار بهش نگاه کردم وگفتم :بهش نمیاد که همیچین آدمی باشه.
دستی توی موهاش کشید وگفت :زیاد باهاش گرم نگیر .باشه؟
سرم رو تکون دادم ومشغول قهوه درست کردن شدم .چند دقیقه بعد صدای کامیار ازتوی سالن بلند شد که رو به عماد
میگفت :هنوز به هیچ چیز این خونه دست نزدی .درست همونجوریه که قبالً بود.
عماد :مگه قرار بوده بهش دست بزنم؟
کامیار :خوب فکر کردم باران خانوم که اومده پیشت دیگه یه تغییر و تحوالتی میدی .ولی تو هنوز تو گذشته موندی.
عماد با پوزخند گفت :خودت که میدونی گذشته برام تموم شده.
کامیار :کم تظاهر کن.
عماد با بی حوصلگی گفت :باران ،قهوه هات اماده نشد؟
گفتم :چرا .االن میارم.
عماد :ممنونت میشم.
کامیار :من هنوز نفهمیدم که این بانو چه جوری رضایت داده پیش داداش خل وچل من به مونه.
عماد :مگه مهمه؟
کامیار :نه .برام عجیبه.
عماد :بزار عجیب به مونه.
با سینی قهوه وارد سالن شدم .سینی رو گذاشتم روی میزو خواستم برگردم تو اتاقم که صدای کامیار بلند شد :خودتون
نمیخورید؟
برگشتم و بعد از اینکه نگاه کوتاهی به چشمای عماد انداختم گفتم :ممنون .میل ندارم.
وسریع برگشتم سمت راه پله .آگه عماد نسبت به کامیار به هم هشدار نمیداد شاید بعد از مدتی اون هم برام مثل ایمان عادی
میشد .ولی نمیتونستم درک کنم که عماد از چی برادرش اینقدر وحشت داره که میخواد ازش دوری کنم.
**************************************************************************
***
ـ آمادهای باران؟
یک بار دیگه به خودم توی آیینه نگاه کردم و بعد از برداشتن کیفم گفتم :آره.
از پلهها پایین اومدم و به کامیار نگاه کردم .روی کاناپهی جلوی تی وی نشسته بود و داشت کانالها رو باال وپایین میکرد.
نگاهی به هم انداخت و گفت :جایی میرید؟
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سری تکون دادم و گفتم :میرم کالس.
ابروش رو باال انداخت و گفت :کالس چی؟
با شنیدن صدای عماد برگشتم و به پشت نگاه کردم .داشت بند ساعتش رو میبست وهمونجوری پرسید :بریم؟
سرم رو تکون دادم و گفتم :بریم.
کامیار پرسید :نگفتید کالس چی؟
ـ پیانو.
کامیار :هوووم .خوبه.
عماد :چیزی نمیخوای از بیرون؟
کامیار :نه .کی برمیگردی؟
عماد :باران رو بزارم برمیگردم.
کامیار :اوکی.
خداحافظی کردم و از پلهها پایین اومدم .عماد هم پشت سرم بود .وقتی سوار ماشین شدیم گفت :ایمان رو هم روشن کن که یه
وقت پیش کامیار سوتی نده.
ـ راجع به چی؟
ـ راجع به تو دیگه .اینکه کامیار نفهمه توی فانوس بودی.
سری تکون دادم و به بیرون خیره شدم .روز دومی بود که کامیار خونه ی عماد بود وتوی همون چندوقت هیچ حرکت یا رفتار
خاصی ازش ندیده بودم .سواالش خیلی معمولی بودند و هیچ تالشی هم برای نزدیک شدن به من نمیکرد .سرهمین این سؤال
برام پیش اومده بود که عماد چرا راجع به برادرش همچین حرفایی زده .میدونستم که عماد حرفی رو بی دلیل نمیزنه ولی
داشتم شک میکردم که دلیلش برای دوریم از کامیار دقیقاً همون چیزی باشه که به هم گفته.
جلوی در آموزشگاه نگه داشت و بعد از این که دوباره به هم گوش زد که با آژانس برگردم خداحافظی کرد و رفت .سوار
آسانسور شدم و توی طبقهی سوم پیاده شدم .منشی ایمان که دیگه من رو میشناخت از جلوی درکنار رفت و وارد آموزشگاه
شدم .چند ضربه به دراتاق ایمان زدم و بعد از شنیدن جملهی بفرمایید در رو باز کردم و رفتم داخل.
***
با دیدنم لبخندی زد وگفت :سالم .خوبی؟
ـ سالم .ممنون.
ـ سرت بهتره؟
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دستی روی بانداژ کشیدم وگفتم :بد نیست.
ـ دیروز نیومدی؟
ـ یکم کار داشتم .برادر عماد اومده.
ابرویی باال انداخت و گفت :اشکین؟
ـ نه .کامیار.
ـ هوووم .پس هرکول دوباره سر وکله اش پیدا شد.
با خنده گفتم :هرکول؟
ـ آره دیگه .مگه هیکلشو ندیدی؟
خندهام رو جمع کردم و گفتم :راستش ...عماد گفت بهت به گم که یه وقت پیش کامیار نگی که من از فانوس اومدم.
ـ پس چی بهش گفتید؟
ـ عماد گفته دختر یکی از دوستاشم که خونشون تو الهیهی تهرانه.
ایمان سری تکون داد وگفت :چرا به کامیار نمیگه؟
ـ نمیدونم.
همونجوری که از روی صندلیش بلند میشد گفت :من که هیچ وقت از کارای این عماد سر در نیاوردم.
ـ آگه سر در آوردی به منم بگو.
با خنده گفت :باشه؛ و در اتاقی که پیانو توش بود رو باز کرد .کسری پشت پیانو بود و نریمان داشت با حرص نکتهای رو بهش
گوش زد میکرد .ایمان به ساعتش نگاه کرد وگفت :به سه دیگه .نوبت ماست.
کسری از خدا خواسته بلند شد و گفت :بابا ایمان زودتر بیا دیگه .دهن منو سرویس میکنه این.
نریمان گفت :زیادی حرف نزن بچه پرو.
کسری چیزی نگفت وکیفش رو برداشت؛ و بعد از خداحافظی کوتاهی رفت.
***
نریمان که داشت وسایلش رو جمع میکرد گفت :واسه سه شنبه با احدی قرار داری؟
ایمان :کنسلش کردم.
نریمان :چرا؟
ایمان :داریم میریم ویالی عماد.
نریمان :اِ؟ پس دوباره سور و سات به پاست نه؟
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ایمان :آره.
نریمان :کاری نداری؟
ایمان :نه .سالم برسون.
نریمان خندهای کرد وگفت :چشم .حتماً سالمت رو به سها میرسونم.
ایمان چشم غرهای حوالش کرد وگفت :الزم نکرده .خودم زبون دارم بهش سالم برسونم.
نریمان خم شد و در گوش ایمان چیزی گفت و زد زیر خنده .ایمان که سرخ شده بودگفت :گمشو نریمان نبینمت .نکبت.
نریمان که همچنان میخندید گفت :خدافظ.
ایمان :خدافظ.
با رفتن نریمان ایمان به سمتم چرخید وگفت :خوب .تا کجابهت درس دادم؟
موشکافانه نگاهش کردم و گفتم :یه سؤال بپرسم؟
نگاهم کرد وگفت :بپرس.
ـ تو ازدواج کردی؟
زد زیر خنده وگفت :دیگه هیچ وقت از یه مرد اینجوری سؤال نپرس.
ـ چرا؟
ـ چون آگه نشناسدت فکر میکنه بهش عالقه داری!
ـ مگه چه جوری پرسدیم؟
باخنده سرش رو تکون داد وگفت :هیچی ولش کن .نه نامزد دارم.
ـ اسمش سهاست؟
ـ آره .حاال میارمش ویال میبینیش .خیلی دختر ماهیه.
دیگه چیزی نگفتم و نشستم پشت پیانو .پس دلیل اینکه عماد میزاشت ایمان تا این حد به هم نزدیک به شه این بود که دل
خودش یه جای دیگه گیر بود .از اینکه ایمان دست و پاش بسته است خیلی خوش حال شدم و کمی باهاش صمیمیتر شدم.
میدونستم مردی مثل ایمان وقتی دل به کسی میبنده دیگه امکان نداره چشمش دنبال کس دیگه ای باشه.
**************************************************************************
***
با ضربهای که به در خورد سرم رو از روی بالشت برداشتم .درد پهلوهام دوباره به سراغم اومده بود .با فکر این که شاید کامیار
پشت در باشه با زور از جام بلند شدم وهمونجوری که شالم رو روی سرم میکشیدم گفتم :بله؟
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در باز شد وچشمای هفت رنگی تو رو کنکاش کرد .کامیار قد راست کرد وگفت :ببخشید مزاحم شدم .عماد حمامه وگرنه مزاحم
شما نمیشدم.
به پشتی تخت تکیه دادم و با زور گفتم :خواهش میکنم .دستم رو روی پهلوهام فشار میدادم بلکه دردش کمتر به شه.
کامیار یکم نگاهم کرد وگفت :مشکلی پیش اومده؟
ـ چطور؟
ـ خیلی زرد شدید.
ـ نه ...خوبم .کاری داشتید؟
ـ راستش من فراموش کردم حوله با خودم به یارم .قبالً عماد چند تا حوله اضافه داشت .شما میدونید کجاست؟
ـ بله .االن میام بهتون میدم.
از جام بلند شدم و سعی کردم به خاطر درد چهره توی هم نکشم و عادی راه برم .دلم نمیخواست کامیار بفهمه که درد دارم.
وارد یکی از اتاقها شدم و از توی حمامش که چند تا حولهی دست نخورده توش بود یک حوله برداشتم و برگشتم سمت
کامیار که پشتم ایستاده بود .همین که خواستم حوله رو بدم دستش پهلوم تیری کشید که نفسم توی سینه حبس شد .دستم
رو به دیوار تکیه دادم که زمین نخورم .چشمام رو روی هم فشار دادم و با تمام زورم پهلوم رو فشار دادم .صدای کامیار بلند شد:
چی شده؟ حالتون خوبه؟
صدای نزدیک شدن قدم هاش رو میشنیدم .همین که چشمام رو باز کردم قامت عماد رو جلوی در دیدم .اخماش کمی توی
هم بود وهمونجوری که حولهای روی شونه اش بود گفت :چه خبره؟
کامیار به سمتش چرخید و گفت :نمیدونم .فکر کنم پهلوهاش درد میکنه.
عماد به سمتم اومد و زیر بازوم رو گرفت وگفت :چی شده باران؟
دردم کم کم داشت از بین میرفت .سرجام صاف ایستادم و نفسم رو بیرون داد وگفتم :خوبم .چیزی نیست.
ـ مطمئنی؟
ـ آره .خوبم .رفتم سمت کامیار وحوله رو دادم دستش .با لبخندی تشکر کرد و از اتاق رفت بیرون .همین که خواستم از توی
اتاق برم بیرون عماد بازوم رو گرفت و گفت :چه خبر بود؟
ـ هیچی .حوله میخواست .اومدم بهش بدم.
دستی توی موهاش کشید وگفت :پهلوهات درد میکنه؟
ـ بعضی وقتا تیر میکشه.
ـ میخوای بریم دکتر؟
ـ نه .االن خوبم.
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چیزی نگفت و من هم از اتاق بیرون اومدم.
***
روی تختم نشستم وفکر کردم که این چند روز کامیار موقعیتهای زیادی داشت که با دلیل یا بی دلیل بخواد به هم نزدیک به
شه ولی این کارو نکرد .آدمهایی که توی فانوس بودند فقط میخواستن یه جوری خودشون رو به آدم نزدیک کنن ولی کامیار
اینجوری نبود .حتی گاهی که حس میکرد ازحضورش معذبم از اونجایی که بود میرفت یه جای دیگه .سرهمین رفتاراش دچار
دوگانگی شده بودم که چرا عماد همچین حرفی زده .حس بدی کم کم داشت توی دلم جوونه میزد.
تو همین فکرا بودم که صدای عماد بلند شد :تو که نشستی دختر.
سرم رو باال گرفتم و گفتم :خوب چیکار کنم؟
نگاهی به ساعتش انداخت و گفت :ساعت  5قراره راه بیفتیما.
چشمام رو گرد کردم و گفتم :مگه قرار نبود فردا بریم؟
ـ نه .بچهها قراره فردا بیان .ما باید زودتر بریم یکم اوضاع اونجارو ردیف کنیم.
ـ خوب چرا زودتر به هم نگفتی؟
ـ ساک منم باید ببندی ها.
با حرص گفتم :عماد ...خودم کلی کار دارم.
ـ جان باران منم کار دارم.
ـ پس از بیرون ناهار بگیر .من وقت نمیکنم.
ـ خیلی خوب.
از جام بلند شدم و اول از همه رفتم توی حموم .دوش سرپایی گرفتم و اومدم بیرون .موهام رو باالی سرم جمع کردم و مشغول
جمع کردن لباس شدم .انقدر سرم گرم بود که اصالً یادم رفت باند رو دوباره روی سرم ببندم .باد کولر هم مستقیم میخورد به
زخمم .مشغول جمع کردن ساکم بودم که صدای عماد بلند شد :اِاِاِ! این چه وضعشه باران؟
برگشتم سمتش و گفتم :چی شده مگه؟
اومد سمتم وگفت :مگه دکترت نگفت باید باند رو همیشه دور سرت ببندی؟
دستی کشیدم به پیشونیم و گفتم :آخ .یادم رفت.
روی تخت نشست و روی پنبه بتادین ریخت .اومد سمتم وهمونجوری که غر میزد پنبه رو کشید روی زخمم :با پیشونی لخت
نشسته جلوی کولر .نمیگی این زخمه سر باز کنه بند آوردن خونش کار حضرت فیله؟ بگیر باال سرت رو ببینم.
چون پنبه رو محکم کشید روی پیشونیم صدام در آودم :آخ ...یواش بابا .چه خبرته؟
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چونه ام رو گرفت توی دستش وبه کارش ادامه داد .بعد یه باند تمیز برداشت و پیچید دور پیشونیم .چون موهام زیرش گیر
میکرداصالً ازش خوشم نمیومد .گفتم :میشه برام کاله بگیری؟ باند که میپیچی موهام رو میکشه سرم درد میگیره.
از روی تخت بلند شد و گفت :رفتم بیرون میگیرم برات .خواستی ساک منو جمع کنی حولهام رو هم بردار.
ـ خودم میدونم .ناهار گرفتی؟
ـ چی بگیرم؟
ـ فرق نداره .ساعت  .3بدو دیگه عماد.
ـ خیلی خوب .کم غر بزن.
***
بعد از بستن زیپ ساکم ازجام بلند شدم و بعد از انداختن شالم روی سرم رفتم توی اتاق عماد .در کمدش رو باز کردم وبه
لباساش نگاه کردم .میدونستم که توی ویال دیگه از تیپهای مجلسی خبری نیست .پس تماماً لباس اسپرت براش برداشتم.
مشغول جمع کردن وسایلی بودم که حس میکردم احتیاجش میشه که صدای کسی از پشت سرم اومد :عماد کجاست؟
برگشتم سمت کامیار و نگاهش کردم .جلوی درایستاده بود وداشت نگاهم میکرد .سرم رو پایین انداختم و گفتم :فکر کنم رفته
ناهار به گیره.
ـ شما چرا دارید ساکش رو جمع میکنید؟
ـ برادرتون تنبله دیگه .من باید کاراشو انجام بدم.
ـ قبلنا تنبل نبود .قبالً نظمش توی تموم خانواده زبون زد بود .ولی یه یک سال و خوردهای هست اینجوری شده.
ـ سعادت نداشتم قبلناشو ببینم .فعالً که همین شخصیت شلختش به من رسیده.
خندید وگفت :تازه االن میفهمم که چرا شما رو آورده اینجا.
ابرویی باال انداختم و گفتم :چرا آورده؟
دست هاش رو توی سینه جمع کرد و همونجوری که به چهارچوب تیکه میداد گفت :چون دقیقاًنقطهی مقابل خودشید .شما
رو آورده که یادش به یادقبالً چه جوری بوده.
ـ شما اینجوری فکر میکنید؟
ـ بله.
ـ جالبه.
ـ شما چرا رضایت دادید که بیاید؟
ـ به اصرار خودش.
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ـ پدرتون چطور راضی شدند؟
ـ بابا عماد رو خیلی خوب میشناسه.
ـ عماد قبلی رو یا عماد جدید رو؟
ـ چه فرقی داره؟
ـ خوب خیلی فرق داره.
ـ مثالً؟
ـ یعنی واقعاً نمیدونید؟
ـ گفتم که عماد قبلی رو ندیدم.
ـ خوب عماد قبلی خیلی بهتر بود .آدمی که هیچ چیز توی این دنیا کم نداشت .ولی بعد از اون اتفاق خیلی چیزا براش عوض
شد.
ابروهام رو باال انداختم و گفتم :کدوم اتفاق؟
ـ . ...
ـ کامیار ،باران کجاست؟
صدای عماد بود که بلندشد و نزاشت کامیار جوابم رو بده .کامیار به داخل اتاق اشاره کرد و گفت :اینجاست .واز جلوی در کنار
رفت .عماد با اخم خفیف اومد توی اتاق و گفت :ساکمو بستی؟
ـ آره.
ـ پس بریم ناهار بخوریم.
بعد جوری که کامیار نشنوه سرش رو نزدیکم کرد و گفت :چی میگفت؟
همونجوری که از کنارش رد میشدم شونه ای باال انداختم و گفتم :هیچی.
***
کامیار کنار عماد نشسته بود ومن هم روی صندلی عقب جا خوش کرده بودم .دو برادر از هرچیزی حرف میزدند و
میخندیدند .انگار نه انگار که من هم اونجا حضور دارم .تنها چیز خوبی که وجود داشت این بود که مسیر کوتاه بود و مجبور
نبودم چند ساعتی به حرفهای دو برادر گوش بدم .حرفهایی که پر از اسمهای جدید بود که من هیچ کدومشون رو
نمیشناختم.
حدود  45دقیقه بعد رسیدیم به ویالی عماد .از اولش که درآهنی باز شد و وارد شدیم مجذوب اطراف بودم .درختهای پرتقال
و نارنج و به و هلوم کل باغ رو گرفته بود .صدای دریا رو از فاصلهای نچندان دور میشد شنید .ساختمون ویال با سقف
شیروونیش از دور مشخص بود .درست رو به روی ساختمون بعد از گذشتن از راه رویی با بدنهی آهنی که کلش رو پیچکها
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فراگرفته بودند به فضایی شنی که برای والیبال درست شده بود میرسیدیم .کنار فضای شنی دوتا آالچیق چوبی با یه جای
منقل وجود اشت .اطراف ساختمون بوتههای گل به طور خیلی قشنگی قرار داشت .عماد ماشینش رو توی سایه پارک کرد و
گفت :بفرمایید.
هرسه ازماشین پیاده شدیم .عماد و کامیار رفتند که ساکها رو به یارند ولی من همچنان مشغول دیدن اطرف بودم .کمی که از
ساختمون به سمت چپ میرفتی زمین شنی ساحل رو میدید .آبی بیکران دریا تا افق کشیده شده بود و بوی شور آب همه
جابه مشام میرسید .خیلی وقت بود که دریا رو ندیده بودم .چشمام رو بستم ونفس عمیقی کشدیم .احساس خوبی داشتم .دریا
برام یاد آور خاطرات خوبی بود .همچنین خاطرات تلخ! سعی کردم با فکر کردن به خاطرات بدم حال خوبم رو خراب نکنم.
برگشتم و ساکم رو از دست عماد گرفتم و راه افتادم سمت ساختمون.
درساختمون که باز شد اولین چیزی که هر چشمی رو به خودش خیره میشد آکواریم بزرگی بود که درست وسط سالن قرار
داشت .چهار طرفش شیشههای بزرگی قرار داشت که یک ویو ی کامل رو از داخل به نمایش میگذاشت .پایین جایگاه آکواریم
به شکل کمد بود که از چهار طرف در داشت .اطراف آکواریم مبلهای سرهمی بود که به شکل مربع همه جا قرار داشت .فضای
چوبی وقهوه ای داخل ساختمون باعث میشدآدم ناخود آگاه گرمش به شه .درست پشت سالن مربع شکل یه آشپزخونه ی
نقلی که اپنش رو به سالن باز میشد قرار داشت .با کابینتهایقهوهایسوخته .درست ته آشپزخونه هم یه پنجره قرار داشت که رو
به دریا باز میشد .کنار آشپزخونه پله میخورد و به طبقهی دوم میرفت .عماد کنار آکواریم ایستاد و براشون شکلک درآورد.
ماهیها انگار که صاحبشون رو دیده باشند به سمت عماد حمله کردند ولی فهمیدم که گرسنشونه چون به محض اینکه کامیار
از سمت دیگه براشون غذا ریخت به سمت اون هجوم آوردند .عماد ساک خودش و کامیار رو به من داد وگفت :اینارو میبری
باال؟
ساکها رو ازش گرفتم وقدم به فضای باال گذاشتم .طبقهی دوم هم مثل پایین تماماً با ستهایقهوهای پرشده بود .بعد از
گذشتن از یه سالن که خیلی کوچیک تراز سالن پایین بود که بایه دست مبل شیری رنگ و یه تی وی بزرگ پرشده بود به
قسمتی میرسیدیم که تمام در بود .اولین در رو باز کردم .سرویس بهداشتی بود .در بعدی هم حمام بود .در بعدی اما به اتاق
نقلی باز میشد که پردههای قرمزش کشیده شده بود و نور قرمزی به خاطر رنگ پردهها روی زمین افتاده بود .وسایل سادهای
هم توی اتاق بود .مثل کمد و آیینه ویه تخت خواب .ساک خودم رو توی اون اتاق گذاشتم و در بعدی رو باز کردم .اونجا هم یه
اتاق دیگه بود .ساک کامیار رو هم اونجا گذاشتم و وقتی در آخر رو باز کردم نفسم چند لحظه توی سینه حبس شد.
***
پارکتهای سفید کف و رنگ نقرهای دیوارها حسابی چشم رو میزد .تخت دو نفره ای که روتختی قرمز روش بود درست باالی
اتاق بود .ست سفید وقرمزی هم توی اتاق قرار داشت .کمد سمت چپ تخت و آیینه سمت راستش .دوتا پنجرهی بزرگ درست
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رو به دریا باز میشد .همه جای اتاق عکسهای عماد به چشم میخورد .عکسهایی که وقتی نگاهشون میکردم دیوونه
میشدم .داشتم به دیزاین داخل اتاق نگاه میکردم که صدای عماد بلند شد :خوبه؟
برگشتم سمتش و گفتم :اینجا چقدر خوشگله.
ـ پس این اتاق مالتو.
ـ نه .میترسمآگه اینجا بمونم دیگه نتونم برگردم باهات.
خندید وگفت :خوب همینجا میمونی.
هولش دادم وگفتم :چیه؟ ازم خسته شدی میخوای همین جا بزاریم بری؟
باخنده گفت :تو فکر کن آره.
ـ من میخوام برم لب دریا.
ـ وایستا باهم میریم.
ـ نه .من االن میخوام برم.
ـ خیلی خوب فقط زود برگرد.
ـ باشه.
از پلهها سرازیر شدم ودر برابر چشمهای گرد شدهی کامیار از ساختمون زدم بیرون .از کنار ساختمون گذشتم و پا روی شنها
گذاشتم .صدای موجهایی که خودشون رو به ساحل میکوبیدند به گوش میرسید .با آرامش چند تا نفس عمیق کشیدم و
درست کنار ساحل کفشام رو در آوردم و پاهای برهنهام رو روی خیسی خوشایند شنها گذاشتم .دریا با همهی عظمتش برام
حکم یه مامن رو داشت .مامنی که تمام بچگیم توی تک تک خاطراتم حضور داشت.
چند قدم به سمت این آبی بیکران قدم برداشتم جوری که آب تا روی قوزک پام باال اومد .شالم باز شده بود و باد الی موهام
میپیچید .دلم میخواست تا جایی که میتونم بدو ام توی دریا .ولی میدونستم که موقعیت مناسبی نیست .عقب گرد کردم و
روی یکی از تخته سنگهای کنار ساحل نشستم .سرم رو روی زانوهام گذاشتم وبه دریا خیره شدم .وقتی به دریا نگاه میکردم
ذهنم از هر فکری خالی میشد .دیگه نه سیروسی بود که بخواد تو ذهنم راه بره و مضطربم کنه ونه عمادی که بخواد با
یادآوریش لبخند روی لبم بشینه.
ـ میتونم کنارت به شینم؟
سرم رو بلند کردم و به چهرهی عماد نگاه کردم .سرم رو تکون دادم و دوباره به دریا نگاه کردم .کنارم روی تخته سنگ نشست
و گفت :با دریا خیلی خاطره داری نه؟
ـ هم تلخ وهم شیرین.
ـ اما خاطرات من با دریا همش تلخه .هیچ خاطرهی شیرینی باهاش ندارم.
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ـ چطور؟
ـ مهم نیست .ولی همیشه عظمتش یه خوفی توی دلم ایجاد کرده که آدم رو میترسونه.
ـ ولی من عظمتش رو دوست دارم .به آدم احساس آرامش میده.
ـ آرامش؟ هه! خنده داره.
نگاهش کردم وگفتم :چیش خنده داره؟
بدون اینکه چشم از دریا به گیره گفت :اینکه هیچ وقت کنار دریا احساس آرامش نکردم.
سرم رو از روی پام برداشتم و صاف نشستم .توی چشماش زل زدم و گفتم :چرا؟
با لبخند نگاهم کرد و گفت :گفتم که مهم نیست.
ـ چرا برای من مهمه.
ـ نباشه.
ـ داری اذیت میکنی عماد.
از سرجاش بلند شد و گفت :پاشو بریم تو .هوا کم کم داره سرد میشه برای سرت خوب نیست.
ـ جوابمو ندادی.
ـ سوالت جوابی نداشت.
ـ داشت .تو نمیخوای حرفی بزنی.
ـ میشه تمومش کنی؟
ـ منم تمومش کنم خودت بهتر میدونی خیلی چیزا برای تو تموم نشده.
سرجاش ایستاد و چرخید سمتم .موشکافانه نگاهم کرد وگفت :منظورت چی بود؟
ـ خودت بهتر میدونی.
یه قدم به هم نزدیک شد و گفت :کامیار چیزی بهت گفته؟
بی تفاوت نگاهم رو ازش گرفتم وگفتم :الزم نیست کسی چیزی به گه .بعد از  8ماه خیلی راحت میتونم بفهمم که یه چیزی
داره عذابت میده .یه چیزه کهنه وقدیمی که هنوز برات تازه است.
ـ  9ماه.
برگشتم سمتش و گفتم :چی؟
لبخندی زد وگفت 9 :ماه .امروز  3خرداده وتو درست  9ماه قبل تو یه همچین روزی اومد ی خونم .یادته؟
با لبخند تلخی گفتم :ثانیه به ثانیه شو.
دستی الی موهاش کشید وگفت :پاشو بریم تو .کامیار تنهاست.
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از جام بلندشدم و پشت سرش به سمت ساختمون راه افتادم.
***
ـ به! ببین کی اینجاست .عماد نگفته بودی بارانم اینجاست.
عماد رو به ایمان که داشت ظاهر سازی میکرد گفت :نگفتم که واسش جفت جور نکنی.
ایمان خندید وگفت :من واسه خودم یه جفت جور کردم واسه هفت پشتم به سه.
دختر سفید رویی که قد نسبتاً کوتاهی داشت و چشمای سبزش بد جوری تو چشم بود از در ساختمون داخل اومد و رو به
ایمان گفت :غیبت منو میکردی؟
ایمان با لبخند گفت :من سگ کی باشم بخوام غیبت شما رو بکنم.
سها لبهای غنچه آیش رو به لبخندی باز کرد و بامحبت به ایمان نگاه کرد پشت سر سها پسر مو فرفری که به خاطر رنگ
سبزهی پوستش حدس زدم که مال شمال نباشه داخل شد .کامیار به سمتش رفت و دو مرد همدیگرو توی آغوش کشیدند.
عماد با خنده گفت :خوب بابا .کسی ندونه فکر میکنه  10قرنه همدیگرو ندیدن.
پسرمو فرفری رو به عماد کرد و گفت :زیاد حرف نزن .برو نگار کمک میخواست.
عماد سری تکون داد و از در ساختمون رفت بیرون .توی اون جمع تنها کسی که غریب بود من بودم چون هرکسی که از در
وارد میشدبه اتمام جمع خیلی صمیمی سالم واحوال پرسی میکرد .ایمان که دید خیلی مظلوم یه جا وایستادم در گوش سها
چیزی گفت که سها به سمتم چرخید وبا لبخند به سمتم اومد .کنارم ایستاد و گفت :باران دیگه؟ درسته؟
با لبخند دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم :بله.
خندید و دستم رو فشار داد و گفت :منم سهام.
ـ میدونم؛ یعنی فکر کنم تنها کسی باشی که میشناسمت.
باخنده گفت :البته بعد از نگار.
ـ آره نگارو داشت یادم میرفت.
ـ ایمان زیاد از هوشت برام تعریف میکنه.
ـ آقا ایمان لطف دارند.
بلند خندید و گفت :به خاطر من داری اینجوری آقا میچسبونی بهش؟ ولش کن بابا من ناراحت نمیشم .ما همه توی این جمع
صمیمیایم باهم.
باخنده گفتم :عجیبه .اولین زنی هستی که نسبت به شوهرت حساسیت نداری.
سرش رو به سمتم خم کرد وگفت :من بهش آزادی عمل میدم ولی به وقتش خوب حالشو میگیرم.
با خنده گفتم :پس سیاست داری.

110

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

با ورود عماد و نگار سرم به سمت در چرخید .عماد دستهی چمدون نگار رو گرفته بود و نگار هم داشت با لبخند همراهیش
میکرد .عماد چمدون نگار رو گوشهی سالن گذاشت و رو به پسر مو فرفری گفت :مینا کو پس؟
ـ مگه بیرون نبود؟
ـ نه.
ـ شاید رفته لب دریا .ندید بدیده دیگه.
ایمان باخنده گفت :ببینم جلو خودشم جرعت داری همچین حرفی بزنی.
کامیار هم وارد بحث شد وگفت :مگه قرار نبود شروین و رها هم بیان؟
عماد :چرا .قرار بود بیان .ایمان به زنگ بهشون ببین کجا موندند.
نگار :عماد چمدونم رو کجا بزارم؟
عماد :دوتا اتاقا مال خانوما .آقایون هم توی سالن میخوابن.
***
نگار سری چرخوند وهمین که به من رسید نگاهش ثابت موند .ابرویی باال انداخت و گفت :عماد؟ مگه باران قرار نبود بره
اتریش؟
عماد نگاهم کرد وگفت :به خاطر سرش نرفت .دکتر گفت تو ارتفاع شاید خون ریزی کنه.
نگار باحرص گفت :عجب .پس سعادت همجواری باهاشون رو داریم.
سها ریز خندید ودم گوشم گفت :عجب عجوبه آیه این نگار.
لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم .تو همین موقعه دختر قدبلندی که موهای عسلیش از پشت و جلوی شالش بیرون زده بود
اومد تو و باهیجان رو به پسر مو فرفری گفت :وای سیامک بیا ببین این بیرون چقدر خوشگله .آدم یاد بهشت میافته.
کامیار باخنده گفت :آره فقط حوریاش کمه.
دختر قدبلند ابرویی باال انداخت و گفت :پس ما اینجا چی هستیم؟
کامیار قیافهیبامزهای به خودش گرفت وگفت :آگه بهشت حوریاش شکل تو باشن که من همون جهنمو ترجیح میدم!
دختر سرخ شد و دوید دنبال کامیار و کامیار هم با خنده از پلهها رفت باال .صدای داد و فریاد کامیار و دختر رو از باال
میشنیدم که سیامک گفت :خدا به خیر بگذرونه .باز این دوتا افتادند به جون هم.
عماد سری تکون داد وگفت :تا شب میخواید عین ماست اینجا همدیگرو نگاه کنید؟ خوب پاشید برید وسایالتون رو جابه جا
کنید دیگه .بعد رو کرد به من و گفت :باران جان ،میشه اون جوجهها رو سیخ کنی برام؟
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رفتم توی آشپزخونه و جوجههایی که از دیشب توی آب لیمو خوابونده بودم رو درآوردم و مشغول سیخ کردنشون شدم .بقیه
هم ساکها وچمدون هاشون رو به طبقهی باال بردند تا جا به جاشون کنند .هنوز هیچکس با افراد جدیدی که توی گروهشون
بودند به هم آشنایی نداده بود .ازاین نظر یکم از دست عماد دلخور بودم .داشتم به همین چیزا فکر میکردم که در باز شد و
دخترو پسری که خستگی از سر و کولشون میبارید داخل شدند .سرم رو باال گرفتم وبهشون نگاه کردم .پسر پوست بیش از حد
سفیدی داشت و چشمای قهوهای روشنش پایین موهای بورش که به طالیی میزدآدم رو مجذوب میکرد .دختر هم موهای
مشکیش رو نبسته بود وهمین باعث شده بود که دنبالهی موهای بلندش از پشت شالش بیرون بزنه.
ابرویی باال انداختم و گفتم :سالم.
پسر کولهاش رو روی مبل انداخت و گفت :سالم .شما؟
خواستم جوابش رو بدم که صدای کامیار از باالیپلهها بلند شد :به به .آق شروین .بابا پارسال دوست امسال آشنا .کجا موندید
این قدر دیر کردید؟
شروین به دختر اشاره کرد وگفت :یقهی اینو بگیر .من هیچ کارم.
دختر با اعتراض گفت :اِ؟ خودت تو پمپ بنزین معطل کردی .به من چه؟
کامیار دستاش رو باال آورد وگفت :باشه بابا .دعوا نکنید.
شروین به من اشاره کرد وگفت :طرف کیه؟
کامیار باخنده نگاهم کرد وگفت :آشنا عماده ،میشناسیش که.
شروین خندید و گفت :هم نگارو آورده هم اینو؟ بابا دم داداش شما گرم.
داشتم کم کم از این مکالمه دلخور میشدم که صدای عماد بلند شد :کم پشت سر من غیبت کنید .نگار که خودش آویزونمه
این بانو هم فرشتهی نجاتمه .
شروین باخنده گفت :همهی زیدا به نوعی فرشتهی نجاتن.
عماد چشم غرهای بهش رفت و شروین هم ساکت شد .چرخید و اومد سمتم همونجوری که سینی جوجهها که دیگه آماده شده
بود رو از دستم میگرفت آروم گفت :اینا شوخی زیاد میکنن .به دل نگیر.
لبخندی زدم و گفتم :اشکال نداره .فقط بد نیست یه آشنایی بدی.
ـ اونم به چشم .بعدی سوتی کشید و گفت :بچههاجمعشید پایین.
چند دقیقه بعد همهی کسایی که اومده بودند توی سالن جمع شدند .عماد از سمت راستم شروع کرد و گفت :خوب ،اینکه
ایمان بیل مغزه خودت میشناسیش .اینم سها نامزدشه .این سیامک از دوستای قدیمی یه من و کامیاره .اینم شروینه که چند
سالی هست باهم رفیقیم .اینم رها رفیق چند سالهی شروینه .بقلیشم که مینا زن سیامکه .نگارم که میشناسی .بچهها اینم
باران خانوم یکی از فرشتههای گل روزگاره که افتخار همراهی رو بهتون داده.
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همه زدند زیرخنده .ایمان گفت :خوبه باباش اصن آبش باهات توی جوب نمیره اینقدر ازش تعریف میکنی.
عماد :خوب همون باباش تحویلمون نمیگیره داریم دخترشون خام میکنیم دیگه!
همهی جمع به جز نگار خندیدند .میدونستم که داره حرص میخوره ولی من محل نمیدادم .اینجوری بهتر بود.
**************************************************************************
***
پسرا ایستاده بودند پشت منقل و دخترها هم توی آالچیق داشتند میگفتند ومیخندیدند .فقط من بودم که توی آشپزخونه
مشغول آماده کردن وسایل ناهار بودم .داشتم توی کابینت دنبال بشقاب میگشتم که صدای کامیار بلند شد :چرا نمی یای
پیش بقیه؟
سرم رو بلند کردم و گفتم :بزارید وسایل رو آماده کنم میام.
به اپن تکیه داد وگفت :همیشه همین قدر کاری هستی؟
لبخندی زدم و گفتم :بده؟
سرش رو تکون داد وگفت :نه .بد نیست .فقط به عماد نمیخوره با همیچین دخترایی ارتباط داشته باشه.
ـ شاید منو آورده پیش خودش که کاراشو رتق و فتق کنم.
ـ حتماً همین جوری بوده .ولی من هنوز نفهمیدم که چرا رضایت دادی که پیشش بمونی.
ـ بده برادرتون رو از تنهایی دراوردم؟
ـ نه بد نیست .فقط یکم عجیبه.
ـ چیزای عجیب توی دنیا زیاده.
کامیارخواست چیزی به گه که صدای عماد بلند شد :تموم نشد کارت؟
ظرفها رو روی اپن گذاشتم و گفتم :چرا .دیگه تموم شد .فقط کاش یکم میوه و سبزی میخرید که غذا رو خشک نخوریم.
هیچی تو یخچالت پیدا نمیشه.
عماد :بعد از ظهر میریم خرید .هرچی میخوای رو لیست بگیر.
سرم رو تکون دادم و رفتم سمت عماد و هر دوبا هم از در رفتیم بیرون .جلوی در بازوم رو گرفت و توی چشمام نگاه کرد و
گفت :مگه نگفتم زیاد با کامیار گرم نگیر؟
مظلومانه نگاهش کردم و گفتم :خودش اومد پیشم.
ـ باران ...من نگرانتم .بفهم تو رو خدا.
ـ دوستای خوبی داری.
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نگاهی به پسرا که پای منقل داشتند مسخره بازی درمی آوردند انداخت و گفت :ولی باید از همین دوستای به ظاهر خوبم هم
دوری کنی .نمیخوام زیاد باهاشون قاطی شی.
باحرص گفتم :پس چرا اصالً منو آوردی؟ آگهمیخواستی اینجوری سفر رو کوفتم کنی میزاشتی برم خونه ی طال.
دست توی موهاش کشید گفت :من نمیفهمم تو چرا یهو اینقدر عوض شدی.
ـ بحث و عوض نکن .فقط سفرمو کوفتم نکن .من هم میخوام مثل همه خوش باشم .چرا نمیزاری؟
بازوم رو ول کرد وگفت :خیلی خوب ،برو خوش باش فقط آگه اتفاقی افتاد که نباید دیگه به من مربوط نیست.
***
با عصبانیت رو ازش گرفتم و رفتم سمت دخترا .سها باخوش رویی کنارش برام جا باز کرد و نشستم .رها چشمکی زد وگفت :تو
چرا تنهایی؟
ـ تنهایی هم واسه خودش عالمی داره.
نگار خندید وگفت :شاعرم که هستی.
سها :نوازنده هم هست.
رها :جدی؟
سها :آره بابا .استادش ایمانه.
مینا پقی زد زیر خنده و گفت :پس نوازنده آبکیه.
سها سریع گارد گرفت وگفت :چرا؟
رها :چرا نداره گلم .از استادش معلومه چی کارست دیگه.
سها :دلتم بخواد .بهتر از ایمان مربی پیدا کردی بهت جایزه میدم.
رها :همین به شروین گیتار یاد داد واسه هفت پشتمون بس بود.
سها :سرگوش شروین میجنبه چه ربطی داره به تدریس ایمان؟ شروین نصف کالساشم نیومد .همینم که بلده از صدقه سریه
ایمان بلده.
مینا :خوب بابا ،حاال نکنید گیس همدیگرو .این پسرا چی کار میکنند؟ مردیم از گشنگی بابا.
با این حرف مینا صدای همه در اومد و به اعتراض به پسرا گفتند که گرسنشونه.
کامیار که تازه از ساختمون بیرون اومده بود گفت :بچهها ناهار رو آماده نکنید خودمون رو میخورندا!
شروین :من که تلخ تلخم .رها میدونه.
سیامک :ولی عوضش من خیلی خوشمزهام .دخترا تستم هم رایگانه ها.
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مینا ابرویی باال انداخت و گفت :جانم؟
کامیار :بابا یه تسته دیگه ،اینقدر بخیل نباش.
مینا :تویکی ساکت باش که تو از سیامکم خوشمزهتری.
کامیار ابرویی باال انداخت و گفت :مگه تست زدی؟
سیامک ادای آدمای غرتی رو درآرود و یقهی کامیار رو گرفت و گفت :مرتیکه با زن من چی کار داری؟
عماد باخنده گفت :به شین بابا سیا .نزار پروندهی سیاهتو روکنما.
سیامک یقهی کامیار رو مرتب کرد وگفت :اصن زن من مال شما .من وشما نداریم.
مینا جیغ کشید :سیامک؟میکشمت! و از آالچیق پایین پرید و دوید دنبال سیامک .سیامکم که دید هوا پسته دوید توی باغ.
کامیار باخنده گفت :ببین از جوجه به کجاها رسیدیم.
عماد سینی کبابها رو برداشت وگفت :دخترا پاشید سفره رو بندازید .کبابا حاضره.
***
با سها و رها وارد آشپرخونه شدیم که وسایل رو به یارم .ولی نگار هم چنان روی آالچیق نشسته بود و عماد رو میپایید .حالم
داشت از این رفتاراش به هممیخورد .از طرفی باحرف هایی که چند دقیقه پیش شنیده بودم که میزان راحتی این جمع رو
نشون میداد کم کم نسبت به خودم عصبی شدم که چرا برای عماد اونجوری گارد گرفتم .عماد راست میگفت .من نمیتونستم
خیلی از شوخیها وحرف های این جمع رو درک کنم وباهاشون کنار بیام .خیلی ازحرفایی که اینها رو میخندوند حال من رو
بد میکرد.
باکمک سها و رها و مینا که چند دقیقه بعد با لبی پر ازخنده برگشت سفره رو انداختیم .پسرها هم بعد از پهن شدن سفره
اومدند و نشستند .تقریباً همه جفت شده بودند و من هم که آخر ازهمه رسیدم وقتی دیدم جای کنار عماد رو نگار تصاحب
کرده عصبی کنار تنها جا که کنار کامیار بود نشستم .میدونستم که عماد هم زیاد از رفتارای نگار راضی نیست ولی حداقل به
خاطر من باید یه واکنشی نشون میداد .به خودم تشر زدم :چرا باید برای خواهرش مقابل کسی که دوسش داره گارد به گیره؟
توی فکر خودم غوطه ور بودم که صدای کامیار بلند شد :چرا نمیکشی؟ کباب بزارم برات؟
سرم رو تکون دادم وگفتم :ممنون میشم.
دوتا تیکهی بزرگ کباب برام گذاشت و آروم گفت :اینقدر غریبی نکن .بچهها همه صاف وساده اند باهم.
لبخندی زدم به روش وسرم رو پایین انداختم .ولی این لبخند من از دید عماد پنهان نمنوند چون اخمی کرد و با حرص دست
نگار که روی زانوش بود رو پس زد .از این همه حساسیتی که روی کامیار داشت اصالً سر در نمیآوردم .عماد نسبت به
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دوستاش که باهاش غریبه بودند اینجور واکنش نشون نمیداد که نسبت به برادرش گارد میگرفت .تمام این واکنشها
سردرگمیم رو بیشتر میکرد.
***
صدای قهقههی رها کل ساحل رو پر کرده بود .شروین از کمرش گرفته بود و داشت توی ساحل میچرخوندش .مینا با تشر رو
کرد به سیامک و گفت :نگاشون کن .یکم یاد بگیر.
کامیار که تا کمر توی آب بود داد زد :بچههاپایهی مسابقه هستید؟
نگاه همه به جز من به سمتش چرخید .نگاه من همچنان روی عماد که توی افق درست مثل یه نقطه شده بود ثابت مونده بود.
نگار رفت سمت کامیار و گفت :چه مسابقهای؟
کامیار بادستش به صخرهای که حدود  50متر دورتر قرار داشت اشاره کرد و گفت :هرکی زودتر رسید اونجا.
سیامک زد به آب و گفت :پایهام.
کامیار همه رو توی آب به خط کرد .بعد نگاهش رو داد به من و داد زد :تو نمیای؟
با لبخند براش دستی تکون دادم و گفتم :نه.
سرش رو تکون داد وبا عالمتش همه شیرجه زدند توی آب .میدیدم که سیامک ومینا از همه جلوتر بودند .درست مثل
شناگرای ماهر به بدنشون حالت میدادند وآب رو میشکافتند .آخرین نفرهم نگار بود که معلوم بود داره به زور خودش رو
میکشه جلو .داشتم نگاهشون میکرد که صدای عماد از باال سرم بلند شد :تو چرا نرفتی؟
برگشتم سمتش و دیدم آب از پایین تیشرتش درحال ریختنه وتموم موهاش زیر نور خورشید برق میزنه .گفتم :به خاطر سرم
نمریم تو آب.
آب موهاش رو گرفت و کنارم نشست .گفت :کار خوبی میکنی.
ـ زود برگشتی .با اون فاصلهای که تو داشتی گفتم طول میکشه تا برگردی.
ـ ناراحتی برگردم؟
ـ کی میری خرید؟
ـ همین االن .پاشو بریم تو باهم بریم.
ـ به بچهها نمیگی؟
ـ نه .میدونن که میخواستم برم خرید.
بلند شدم و باهاش راه افتادم سمت ساختمون .به خاطر آبی که لباس هاش رو خیس کرده بود سنگین قدم بر میداشت .وارد
ساختمون شدیم و سریع رفت توی حمام طبقهی پایین .رفتم باال و مانتوم رو روی بلوزم پوشیدم .همین که از پلهها پایین
اومدم صداش رو شنیدم :باران ...باران...
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رفتم جلوی در حموم گفتم :چیه؟
الی در رو باز کرد وبا صورت خیس نگاهم کرد وگفت :برام حولمو میاری؟
ـ باشه .االن.
از پلهها باال رفتم و حولهاش و یک دست لباس رو از توی ساکش برداشتم و اومدم پایین .دستش رو آورد بیرون ولباس ها رو
روی دستش گذاشتم .چند دقیقه بعد عماد از توی حموم بیرون اومد .نگاهی به من کرد و گفت :بریم؟
شالم رو روی سرم مرتب کردم و گفتم :بریم.
***
سویچش رو از روی جا کلیدی برداشت و از ساختمون زدیم بیرون .صدای بچهها از کنار ساحل میاومد .نشستم روی صندلی
جلو وچند دقیقه بعد از در ویال خارج شدیم .موهای خیسش به خاطر بادی که از پنجرهی باز میاومد تکون تکون میخورد.
گفتم :پنجره رو بده باال .سرما میخوری.
ـ نه خوبه.
ـ خودت میدونی سرمابخوری بقیه رو بدبخت کردی.
خندید وگفت :تو چرا اینقدر شاکیی؟ آدم زیاده بخواد منو ترو خشک کنه.
باحرص روم رو ازش گرفتم وگفتم :پس با نگارجونتون می اومدیدخرید .منو چرا آوردی؟
بلند خندید وگفت :فکر نمیکردم حسود باشی.
ـ حسود نیستم .ولی خوشم هم نمیاد تا دونفر دورت رو میگیرن من رو یادت میره.
خندهاش رو خورد وگفت :من کی تو رو یادم رفت؟
ـ هروقت نگار خانوم کنارته.
ـ ببین منو نگار ازخیلی وقت پیش باهم رابطه داشتیم .به خاطر این آشنایی قدیمی اینقدر بهش رو میدم وگرنه خودش اصالً
برام اهمیت نداره .اگرم میبینی جلوی بچهها زیاد بهت توجه نمیکنمبه خاطر اینکه نمیخوام نگار اذیتت کنه.
ـ اصالبرام مهم نیست .هرکاری دوست داری بکن.
خندهی شیطانی کرد وگفت :البته منم بهت توجه نکنم ماشاال طرفدار زیاد داری.
ـ چرا چرت و پرت میگی؟
ـ سر ناهار کامیار بیشتر از اینکه حواسش به غذاخوردنش باشه به تو بود.
ـ برو یقهی داداشت رو بگیر.
ـ البته تو هم از لبخندات بی نصیبش نزاشتی.
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ـ بس میکنی یانه عماد؟
باچشمایی که کمی از شدت خشم میلرزید نگاهم کرد وگفت :چند دفعه بهت به گم با کامیار قاطی نشو؟
دستام رو توی سینهام جع کردم وگفتم :توی این چند روز که من رفتارای برادرت رو دیدم فهمیدم مشکلت چیزی نیست که به
هم گفتی .چرا میخوای ازش دوری کنم عماد؟
باحرص رو برگردوند وگفت :مگه آدمای اونجوری کم دیدی؟
ـ نه .کم ندیدم که دارم میگم کامیار مثل اونا نیست.
ـ اینو تو تعین میکنی؟ بعدم مگه به قیافه است؟
ـ من قیافهاش رو نگفتم .رفتارش با آدمای اونجوری خیلی فرق داره.
ـ پاش بیفته رفتاراشم عوض میشه.
ـ آدمهایی که این کاراند نمیتونن خیرگی چشم یا رفتارای چندش آورشون رو کنترل کنند .من دیگه بعد از این همه مدت
میفهمم کی این کارست و کی نیست.
باحرص مشتش رو کوبید روی فرمون وگفت :مگه به من میخوره اینجوری باشم؟
باتعجب وحیرت نگاهش کردم وگفتم :خوب ...تو اینجوری نیستی که بخوای همچین رفتارایی داشته باشی.
کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :تو از کجا میدونی؟
***
حیرتم جای خودش رو به وحشتی داد که انکار ناپذیر بود .لب هام که از شدت ترس میلرزید رو تکون دادم و گفتم :نگهدار.
برگشت سمتم و گفت :چی؟
جیغ کشیدم :میگم نگهدار.
ـ دیوونه شدی باران؟
دستگیرهی در رو کشیدم والی در رو باز کردم .داد کشید :ببند درو.
جیغ کشیدم :نگه نداری خودمو پرت میکنم پایین .میگم نگه دار.
زد روی ترمز وگفت :کجا میخوای بری؟
بی توجه بهش از ماشین پایین پریدم و هق هق گریهام رو رها کردم .صداش از پشت سرم میاومد :کجا میری؟ باران؟ صبر کن
ببینم؟ بازوم رو کشید .باحرص بازوم رو از دستش کشیدم وداد زدم :به من دست نزن.
نی نی چشمش میلرزید .صداش رو پایینتر آورد وگفت :کجا داری میری؟
زجه زدم :هرکجایی که این همه تردید نباشه.
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دیگه به حرفاش گوش ندادم و از راهی که اومده بودم برگشتم .عماد کی بود؟ کی بود که من اینقدر راحت بهش اعتماد کرده
بودم؟ مگه نه اینکه اونم توی مراسمهای سیروس بود ،پس چه تضمینی بود که خودش اینجوری نباشه وقتی خودش صریح
میگفت که این کارست؟ سرم از شدت سؤال و فکر و خیال در حال انفجار بود .نمیتونستم باور کنم عمادی که  9ماهه اینقدر
راحت بهش اعتماد کرده بودم و تموم روح و ذهنم رو تصاحب کرده بود یه آشغال مثل تموم آشغاالیی که توی زندگیم بودند.
اصالً این جمعی که من توشون بودم چی کاره بودند؟ کامیار کی بود؟ سیامک ومینا؟ حتی سها وایمان؟ من هیچ کس رو
نمیشناختم .نمیدونستم اینایی که کنارشون هستم و به حرفاشون میخندم دوستند یا گرگ تو لباس میش .از همه چیز
وحشت داشتم .حتی از سایهی خودم .وقتی حامیم اینقدر صریح میگفت اونی نبوده که فکر میکردم پس چه دلیلی داشت که
دیگران اون چیزی باشن که میگفتن؟ باید به کی اعتماد میکردم؟ کی راست میگفت؟ کی دروغ میگفت؟
گریه میکردم و تمام این سؤالها رو از خودم میپرسیدم .حتی به بوق ماشینهایی که از کنارم رد میشدند هم توجه
نمیکردم .انقدر گریه کردم و راه رفتم که رسیدم پشت در آهنی ویال .در رو آروم باز کردم و بدون اینکه برم سمت ساختمون
راهم روبه سمت دریا کج کردم.
***
ـ خلوت کردی باران خانوم.
اشکهام رو پاک کردم و به صورت ایمان نگاه کردم .کمی باالتر ازمن روی یه تیکه سنگ نشست و نفسش رو داد بیرون .صدای
لرزونم رو صاف کردم و گفتم :میشه تنهام بذاری؟
ـ سه ساعته تنهایی؛ بس نیست؟
چیزی نگفتم و به خورشیدی که داشت توی دریای خون آلود غروب میکرد چشم دوختم .چند دقیقه بعد صداش بلند شد:
نمیدونم چه بحثی باعماد داشتید که همه اون به هم ریخته و هم تو .فقط میدونم عماد انقدر گند زده که خودش روش نشد به
یاد پیشتو من رو فرستاد.
بینیم رو باال کشیدم و گفتم :عماد هیچ گندی نزده .من الکی دل خوش کرده بودم .من بیخودی اعتماد کرده بودم.
ـ گاهی خودم رو میزارم جات .میدونی ،خیلی شرایط سختی داری .اینکه توی این دنیا تنها کسی که داشته باشی کسی باشه
که هیچی ازش نمیدونی .کسی که یه روز حس میکنی تمام تارو پود وجودش رو میشناسی و یه روز حس میکنی از هر
غریبهای غریبه تره .شرایط سختی داری باران .تنهایی که تو درگیرشی رو هیچ کدوم از ما نمیتونیم درک کنیم .ولی این رو
میدونم دختری که تونسته با اون همه شرایط سخت کنار به یاد در برابر این مشکالت خیلی راحت میتونه مقاوت کنه.
بینیم رو باال کشیدم وگفتم :ولی دیگه توانی برم نمونده.
ـ خیلی ازما الف تنهایی رو میزنیم .تا تقی به توقی میخوره میشینیم ناله و زاری میکنیم که چرا ما .حتی یه سرسوزن هم به
گناههایی گذشتمون فکر نمیکنیم که شاید این بالهایی که داره سرمون میاد تقاص همون گناهها باشه .ولی تو ...نمیدونم چی
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به گم ...تویی که هیچ گناهی نداشتی واین همه بال سرت اومده اما یه بارم نا شکری نکردی ...نمیدونم که این بالها برای چی
داره سرت میاد .شایدم خدا چون خیلی دوست داره داره اینجوری آزامایشت میکنه که هیچ وقت فراموشش نکن .فقط بدون
باران ،تو واسه زندگی عماد درست مثل یه راه نجاتی .اون داشت خیلی چیزا رو فراموش میکرد که با اومدن تو دوباره سرش به
سنگ خورد و یکم آدم شد .این رو عماد نگفته که بهت به گم ،خودم میخوام ازت خواهش کنم آگهواقعاً عماد رو دوست داری
تنهاش نزار با وجود تو تازه داشت جون میگرفت ،آگه بخوای ترکش کنی نابود میشه .تو قبل از اومدنت رو ندیدی که بفهمی
اومدنت چقدر کمکش کرده .عماد االن مثل یه گیاه میمونه که داره از معصومیت تو تغذیه میکنه .آگه بری هیچی ازش
نمیمونه.
بابغض گفتم :ولی ...من تردید دارم .ازش میترسم .میترسم اونی نباشه که میگه.
ـ نمیخوام گند کاریای قبلیش رو الپوشونی کنم ،نه .عماد قبل از تو خیلی کارا کرده ولی میتونم به جرعت قسم بخورم که به
خاطر توخیلی از اون کارا رو کنار گذاشته.
برگشتم سمتش و از پشت پردهی اشک نگاهش کردم .آروم گفتم :پس ...پس راست میگفت؟
سری تکون داد وگفت :من نمیدونم که چی بهت گفته .فقط اینو میتونم بهت به گم که عماد اندازهی سیروس پست نیست.
سرم رو روی زانوهام گذاشتم و گفتم :اگرم پیشش بمونم دیگه نمیتونم مثل قدیم بهش اعتماد کنم.
ـ خودش میدونه.
چیزی نگفتم و چشمام رو بستم که دوتا قطرهی اشکی که توی چشمام جمع شده بود پایین به چکه .صدای پای ایمان که بلند
میشد رو شنیدم .رو به روم ایستاد وگفت :بریم تو؟ عماد نگرانته.
***
بینیم رو باال کشیدم و صورت خیسم رو پاک کردم .با پاهایی که به خاطر چند ساعت نشستن روی سنگ خواب رفته بود ازجام
بلند شدم و آروم آروم به سمت ساختمون راه افتادم .ایمان در رو باز کرد وعقب ایستاد که برم تو .رها و نگار توی آشپزخونه
بودند .مینا وسیامک کنارهم نشسته بودند و لبخندی روی لبهای مینا بود .شروین وکامیار هم کنار آکواریم ایستاده بودند .سها
هم روی پلهها نشسته بود .عماد روی یکی ازمبل ها نشسته بود و شقیقه هاش رو بین دستاش گرفته بود.
با اومدن ما همه برگشتن سمت در .عماد با چشمایی که به سبز میزد و میلرزید نگاهم کرد و لبخند بی جونی رو توی صورتم
پاشید .نگاهم رو ازش گرفتم و بدون توجه بهش رفتم سمت پلهها .سریع از جا پرید و قبل از اینکه چیزی به گه دست ایمان
روی شونه اش نشست .همه فهمیده بودند که حالم خوب نیست و کسی هم پاپیچم نشد .رفتم توی یکی از اتاقها و روی تخت
دراز کشیدم .باید با خودم کنار می اومدم .باید به خاطر محبتی که تمام این مدت عماد نسبت به هم داشت از
گذشتهاشمیگذشتم .ولی فکر اینکه عماد هم یکی از کسایی بوده که ازشون متنفرم حالم رو بد میکرد.
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چند ضربه به در زده شد وسر سها از الی در اومد تو .برق رو روشن کرد وگفت :نمیای شام بخوریم؟
چند بار پلک زدم وگفتم :مگه ساعت چنده؟
ـ .9
ـ جدی؟ چقدر زود گذشت.
ازجام بلندشدم و شالم رو از روی تخت برداشتم و روی سرم انداختم و در رو باز کردم .سها لبخندی توی صورتم پاشید ودستم
رو توی دستاش گرفت ودوتایی باهم ازپله ها پایین رفتیم .با ورودمون سرهمه که روی مبلها نشسته بودند وبشقاب غذا
دستشون بود به سمت ما برگشت .سها من رو کنار خودش نشوند و ظرف غذایی که لبالب پر بود رو به دستم داد .عماد مستقیم
رو به روم نشسته بود وهرحرکت من رو زیر چشمی زیرنظر داشت .نگار هم که کنارش نشسته بود باحرص و تنفر نگاهم میکرد.
بی خیال همشون قاشقم رو پرکردم و بردم نزدیک دهنم؛ اما همین که خواستم بخورمش پهلوم شروع کرد به تیر کشیدن.
دستی روی پهلوم گذاشتم وقاشق رو ول کردم .باصدای برخورد قاشق یه بشقاب عماد از جاش پرید وگفت :چی شده؟ باران؟
نفس عمیقی کشیدم وگفتم :خوبم.
سها نگاهم کرد وگفت :مطمئنی؟ رنگ پریده یهویی.
چون دردم ساکت شده بود گفتم :نه خوبم.
عماد دستی توی موهاش کشید وآسوده نفسش رو بیرون داد .دوباره همه برگشتن به حالت عادی و غذا خوردنشون رو از
سرگرفتند .سها سرش رو نزدیک گوشم آورد وگفت :عادتی؟
سریع نگاهش کردم وگفتم :نه.
ـ پس چت شد یهویی؟
ـ گاهی وقتا پهلوم تیر میکشه.
ـ حتماً برو دکتر.
ـ باشه.
***
ظرفهای غذا بعد از خورده شدن روی اپن گذاشته میشدند .از جام بلندشدم و ظرفها رو توی سینک گذاشتم و مشغول
شستنشون شدم .رها اومد سمتم و گفت :یعنی چی باران؟ ظرفا ی ظهرم تو شستی .برو به شین من میخوام بشورم.
لبخندی زدم وگفتم :نه .خودم میشورم.
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مینا هم به کمکش اومد دو تایی من رو از آشپزخونه انداختند بیرون .برگشتم توی سالن و دیدم هم کنار سها جای خالی
هست .هم کنار عماد .رفتم سمت سها وهمین که خواستم به شینم ایمان بازوم رو گرفت وگفت :جای منو تصاحب نکن میخوام
به شینم پیش زنم.
لبخندی زدم و جام رو بهش دادم .برگشتم وبه چشمای منتظر عماد نگاه کردم .میدونستم که آگه بخوام برگردم باال همه
میفهمند که یه مشکلی با عماد دارم .نباید وجهشو پیش بقیه خراب میکردم .ایمان به هم گفته بود که غرورش رو خیلی
دوست داره .در برابر نگاههای خیره نگار که کنار کامیار نشسته بود رفتم و کنار عماد جاخوش کردم .چرخید و لبخندی توی
صورتم پاشید .بی تفاوت روم رو ازش گرفتم و به جای دیگه ای نگاه کردم .کامیار به شونه ی شروین زد وگفت :بچه مطرب
سازتو در به یار یه صفایی بده به مجلس.
شروین با خنده گیتارش رو از کنار دیوار برداشت و دوباره سرجاش نشست .چشماش رو بست و شروع کرد به زدن آهنگ.
خدایی خیلی قشنگ میزد .رها و مینا هم دست از کار کشیده بودند و جلوی اپن به شروین نگاه میکردند .یکم بعد صداشم
آهنگش رو همراهی کرد:
خودت خواستی که من مجبور باشم
برم جایی که از تو دور باشم
عماد خودش خواسته بود که من اینجوری نسبت به همه چیز بد بین به شم .خودش خواسته بودکه ازش دوری کنم.
تو پای منو از قلبت بریدی
خودت خواستی که من اینجوری باشم
خودت خواستی که احساسم به شه سرد
خودت خواستی نمیشه کاریم کرد
خودش خواست که نفرت جای تمام محبتش رو توی قلبم به گیره .خودش خواسته بود و نمیشد کاریش کرد.
میدیدم دارم از چشمات میافتم
مدارا کردمو چیزی نگفتم
برام بودن تو بازی نبود و
به این بازی دلم راضی نبود و
از اول آخرش رو میدونستم
تو تونستی ولی من نتونستم
عشقم به اون دروغ و بازی نبود ولی اون فکر کرد محبت من بازیه .خودم هم از اول میدونستم که آخرش به اینجا میرسم.
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برات بودن من کافی نبود و
حقیقت اینکه میبافی نبود و
میدونستم که برای عماد کافی نبودم ولی انتظار نداشتم که اینجوری خوردم کنه .عماد حقیقت رو به هم نگفته بود .نگفته بود
که کیه.
دارم دق میکنم از درد دوری
میخوام مثل توشم اما چه جوری؟
تمام این دردا داشت من رو به مرض مردن میکشوند .میخواستم مثل خودش بیتفاوت به شم ولی چه جوری؟
با بغض سرم رو نزدیک گوشش بردم وگفتم :خودت خواستی .وقبل از اینکه صدای گریهام بلند شه از پلهها باال دویدم.
***
علی رقم بیخوابی شب قبل ساعت 6ازجام بلندشدم.سها همچنان خواب بود .جای شکر داشت که مجبور نبودم با نگار توی یه اتاق
بخوابم .بلوزم رو صاف کردم و بعد از انداختن شالم روی سرم از اتاق بیرون زدم .پسرها توی سالن باال به طرز بامزهای خوابیده
بودند .پای شروین تو دهن کامیار بود ونصف بدن سیامک هم از کاناپه پایین افتاده بود .عماد از دیشب از ساختمون زده بود
بیرون و هنوز برنگشته بود .لبخندی زدم و بی سرو صدا از پله هاپایین اومدم .برای اینکه باال سروصدایی بلند نشه لباسام رو
آورده بودم پایین و خیلی سریع رفتم زیر دوش .وقتی اومدم بیرون صدایی از توی آشپزخونه میاومد .توی آشپزخونه سرک
کشیدم و دیدم عماد با چشمای سرخ نشسته پشت میزو بطری آب کنارشه .بی تفاوت بدون اینکه جواب سالمشو بدم از پلهها
باال رفتم و بعد از گذاشتن لباسام سرجاش دوباره برگشتم پایین.
عماد از جاش تکون نخورده بود وبا چشمایی سرخش نگاهم میکرد .بی توجه بهش کتری رو پر کردم و گذاشتم روی گاز و
زیرش رو روشن کردم .خواستم برم سمت یخچال که مچ دستم توی حصار مشت عماد گیر کرد .برگشتم سمتشو خیلی محکم
گفتم :ولم کن.
به خاطر لحن محکمم یکم از فشار دستش کم شد ولی نه اونقدری که بتونم دستم رو آزاد کنم .مستقیم به چشماش زل زدم و
گفتم :گفتم ولم کن.
کالفه گفت :چرا اینجوری میکنی باران؟
ـ دلیلش رو خودت بهتر میدونی.
ـ باالخره که یه روز میفهمیدی .نمیفهمیدی؟
ـ باید زودتر به هممیگفتی .باید به هم حق انتخاب میدادی که میخوام پیش یه مرد پست زندگی کنم یا نه.
باحرص گفت :من به خاطر تو دست از همه چیز کشیدم.
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ـ ولی من رو به یه عنوان دیگه آورده بودی خونت .هنوز پوزخند اولت کنار ماشین یادمه .نمیتونم قبول کنم االن برای تو چیز
دیگه ایم.
عصبی گفت :آگه چیز دیگه ای نبودی االن زیر دست یه آشغال مثل من داشتی زجه میزدی.
روم رو ازش گرفتم و چیزی نگفتم .باحرص گفت :نگام کن باران.
بدون اینکه نگاهش کنم گفتم :چرا به هم دست نزدی؟ دلیلت چی بود؟
با دستش صورتم رو چرخوند و توی چشمام نگاه کرد و گفت :به خاطر این معصومیتی که هر بار تو چشمات میبینم از خودم
بدم میاد .به خاطر این نگاه پاکت نتونستم بهت دست بزنم .نگاهی که اون شب داشت التماسم میکرد و من داشت حالم از
خودم به هممیخورد که چرا به خاطر من حال و روزت اینجوریه.
پوزخندی زدم و گفتم :یعنی قبلیا همچین نگاهی نداشتن؟
صداش رو برد باال وگفت :نه! نداشتن.
خیره نگاهش کردم وگفتم :سرمن داد نزن.
دستم رو ول کرد وبه کابینتها تکیه داد و چیزی نگفت .رو ازش گرفتم وسفره ی صبحانه رو آماده کردم .بی خیال نگاه
ناراحتش پشت میز نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم .اومد رو به روم نشست وقبل از اینکه چیزی به گه صدای ایمان بلند
شد :کی اومدی؟
***
عماد چرخید ونگاهش کرد وگفت :یه نیم ساعتی هست.
ایمان کنارمون نشست وگفت :کجا بودی؟
عماد نفسش رو بیرون داد وگفت :قبرستون.
ایمان ابرو باال انداخت وگفت :قبرستون؟
عماد سریع بهش براق شد :آره .مشکلی داره؟
ایمان :چته بابا.
عماد :حوصله ندارم ایمان.
ایمان رو کرد به منو گفت :شما دوتا چرا دست از بچه بازی بر نمیدارید؟
پوزخندی زدم وگفتم :کاش بچه بازی بود.
عماد نگاه غمگینش رو به من داد وسری تکون داد .ایمان ادامه داد :من نمیدونم شما دوتا خروس جنگی چه جوری زیر یه
سقف باهم سر میکنید.
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عماد ازجاش بلند شد وبدون حرف از خونه زد بیرون .ایمان که رفتنش رو نگاه میکرد برگشت سمت من و گفت :چرا از
خرشیطون پایین نمیای؟
ـ ساده نیست ایمان .اصالً ساده نیست.
ـ یعنی عماد اصالً بهت خوبی نکرده که گذشتهاش رو پای اونا ببخشی؟
ـ به خاطر خوبیاشه که االن اینجام وگرنه دیگه حاضر نبودم حتی تو صورتش نگاه کنم.
ـ داری اشتباه میکنی .به جای خورد کردنش االن باید پشتش باشی باران.
با پوزخند گفتم :پشتش باشم؟ مگه من چی کارشم؟
کالفه گفت :درحال حاضر برای اون همه کسی .خواهرش دخترش مادرش .بفهم باران.
ـ من آگه بخوام از این همه مسئولیت استعفا بدم باید چی کار کنم؟
ـ بهت عادت کرده .اینجوری خوردش نکن.
ـ اون منو خورد میکنه هیچی نیست؟ به شخصیت من توهین میکنه هیچی نیست؟ به امن مثل یه حیوون رفتار میکنه هیچی
نیست؟
باتعجب گفت :اون کی همچین کارایی کرده؟
سرم رو پایین انداختم وگفتم :میتونست این کارا رو به کنه .مشکل منم همینه که چرا نکرده.
پوزخندی زد وگفت :حاال بهت شخصیت داده حقش آینه که لهش کنی؟
ـ بحث سر این حرفا نیست ایمان ...نمیتونی درک کنی.
ـ باشه .من نمیتونم درک کنم .ولی تو که درک میکنی ببین داری با زندگیش چی کار میکنی.
ـ زندگیش؟ بابا این زندگی کوفتیش چیه که تو هی زندگیشو میکوبی تو سر من؟
صدای خواب آلود سها بلند شد :چه خبرته باران؟ صدات تا باال میاد.
ایمان لبخندی بهش زد و گفت :صبح به خیر بانوی خواب آلوی خودم.
سها لبخندی زد وگفت :صبح به خیر.
باحرص ازجام بلندشدم و من هم از خونه زدم بیرون .اصالً نمیتونستم درک کنم که چرا ایمان اینقدر از عماد دفاع میکنه.
خیلی چیزا بود که اون نمیدونست وخیلی چیزا بود که منن میدونستم و من نمیدونستم که بین این همه عالمت سؤال حق با
کیه.
***
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همینجوری داشتم قدم میزدم که رسیدم لب ساحل .چشمام رو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم .میخواستم چند دقیقهای
رو توی آرامش صدای دریا بمونم که صدای کسی باعث شد چشم بازکنم .عماد روی تخته سنگی که همیشه من مینشستم
نشسته بود و داشت به دریا نگاه میکرد .بدون اینکه نگاهم کنه گفت :خیلی سال پیش ،وقتی هنوز مادرم زنده بود یه روز که تو
اتاقم داشتم حسابهای شرکت رو چک میکردم اومد تو اتاقم و نشست روی تختم .دست از کارم کشیدم و بهش نگاه کردم.
گفت :کی میخوای زن بگیری پسر؟ کی میخوای دنبال یه همراه باشی برای خودت؟ کی قراره از این عزب بودن در بیای؟
خندیدم وگفتم :من تنهاییم رو دوست دارم مادرم .گفت :ولی من تنهاییت رو دوست ندارم .گفت باید زن بگیری .گفتم :چرا؟
گفت :چون باید تنهاییت رو یه جوری پرکنی .آگه خیلی تنها بمونی بهش عادت میکنی و دیگه هیچ وقت زن نمیگیری .بهش
گفتم تنهایی رو بدون زن گرفتن هم میشه پرکرد ولی قبول نداشت .اون روز خودم هم چندان به حرفم ایمان نداشتم .ولی...
نگاهش رو به صورتم داد وگفت :ولی االن میفهمم که بدون زن گرفتن هم میشه تنهایی رو پر کرد .اون روز که آوردمت خونم
شاید اولش قصدم چیز دیگه ای بود .ولی مظلومیت چشمات خیلی چیزا رو یادم آوردم .چیزایی که خیلی وقت بود توی وجودم
خوابیده بودند .اون شب تا صبح به اون قسمتهای تاریک وجودم که خیلی وقت بود خوابیده بودند فکر کردم .مدتی بود که
توی زندگیم احساس خألمیکردم ولی اون شب با دیدن تو احساس کردم شاید این خالهای به وجود اومده به خاطر خاطرات
فراموش شدم باشه .به خاطر همین هم نگهت داشتم تا خاطرات فراموش شدم رو به هم یادآوری کنه .تادیگه احساس خأل
نکنم .تا از تنهایی دربیام .ولی االن دیگه مجبورت نمیکنم .موندن یا رفتنت با خودته .آگه بخوای بری به تصمیمت احترام
میزارم و تمام امکانات یه زندگی خوب رو برات مهیا میکنم .اگرم موندی که ...لطف بزرگی درحقم کردی.
بدون هیچ حرف اضافهی دیگه ای از جاش بلند شد وبه سمت ساختمون قدم برداشت .بغض گلوم رو گرفته بود .اشک توی
چشمام جمع شده بود .تا حاال عماد رو اینقدر تنها ندیده بودم .چشمای هفت رنگش یه غم خیلی عمیق رو توی خودش داشت.
باصدای لرزون صداش زدم :عماد...
سرجاش ایستاد ولی برنگشت .قدم هام رو کشیدم و رو به روش ایستادم .نفسهای عمیق میکشید وداغی نفس هاش توی
صورتم میخورد .اشکی که روی گونهام سرخورده بود رو گرفتم وگفتم :تو کی هستی لعنتی؟
پوزخند تلخی زد وگفت :یه آشغال پست .بهت گفته بودم گرگم ،یادت نیست؟
ـ نباش .گرگ نباش عماد .همونی باش که من هر روز تو خونه میبینمش .یه مرد مغرور که پشت چهرهی سنگیش یه قلب
تپنده و زنده وجود داره .پست نباش عماد ،همون مردی باش که همیشه تو اوجِ وگاهی به جایی که هست حسودی میکنم.
عوضی نباش عماد ،بد نباش .عماد باش عماد...
دستش رو باال آورد وصورت خیسم رو نوازش کرد وگفت :عمادم که باشم باز پیش تو هیچم .همیشه پیش پاکیت کم آوردم.
باهق هق گفتم :پاک شو عماد .پاک شو.
ـ به سه دیگه .کم گریه کن.
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ـ به هم قول بده گذشتهات رو بزاری کنار .قول بده.
لبخندی زد وگفت :خیلی وقته گذاشتمش کنار .از همون وقتی که دلم نیومد به بره کوچولویی که توخونم بود آسیب بزنم.
بینیم رو باال کشیدم وبه چشماش نگاه کردم .چشمایی که این بار عسلی بود وآدم رو مجبور میکرد بهشون خیره به شه .عماد
هم سعی بر شکستن سکوتی که بینمون بود نمیکرد .یک دفعه عماد من رو به کناری زد و راه افتاد سمت ساختمون .نفهمیدم
چش شد .با این حال من کلی فکر داشتم که باید میکردم .پس برخالف جهت عماد دوباره برگشتم سمت دریا .روی همون
تخته سنگ نشستم و به دریا خیره شدم.
***
افق مثل همیشه دست نیافتنی و دور به نظر میرسید .چند بار توی بچگیم سعی کرده بودم بهش برسم ولی انگار االن هم بچه
شده بودم که بی توجه به میزان دور شدنم از ساحل به سوی افق شنا میکردم .شالم از سرم افتاده بود ونمیتونستم پیداش
کنم .سرم رو از زیر آب بیرون آوردم و در حالی که نفس نفس میزدم به اطراف نگاه کردم .ساحل خیلی دور بود و من وسط
آبها معلق بودم.
خواستم دوباره برم زیر آب و شنا کنم سمت ساحل که حس کردم چیز دستم رو کشید .بدون هیچ اخطاری با دهن باز رفتم
زیر آب و تمام آب شور دریا وارد دهنم شد .چند دقیقه بعد درحالی که دستی دور کمرم حلقه شده بود سرفه کنان از آب
بیرون اومدم .بدون اینکه بفهمم که کی من رو با این وضعیت پایین کشیده بود وحاال من رو به خودش چسبونده بود وبه سمتی
شنا میکرد سرفه میکردم و آب باال میاوردم .نمک دریا حسابی گلوم رو به سوزش انداخته بود.
انقدر سرفه کرده بودم که مطمئن بودم آگه کسی که داشت من رو به سمتی میکشید کمرم رو نگرفته بود از شدت بی حالی
همون وسط دریا میموندم .از عضلههای درشت و درهم پیچیدهی کسی که من رو گرفته بود فهمیدم که یه مرده .ناخون هام رو
روی بازوش کشیدم و بریده بریده بین سرفه هام گفتم :و ...ول ...ولم ...کن...
مرد هم که به خاطر وزن من و شنا کردن به نفس نفس افتاده بود چیزی نگفت و من رو دنبال خودش میکشید .حتی قدرت
این رو نداشتم که برگردم وببینم این وحشی کیه که من رو گرفته .چشمام میسوخت و ازشون آب میاومد؛ وسرفههایی که
پایانی نداشت .با هر بدبختی که بود به ساحل رسیدیم وبه محض رسیدن مرد منو ول کرد و خودش کمی باالتر ازمن روی
شنها ولو شد .درحالی که مطمئن بودم به خاطر سرفه هام کبود شدهام سرم رو بلندکردم و به چهرهی ابلهی که من رو
اینجوری کشونده بود سمت ساحل نگاه کردم.
عصبی شدم و در حالی که سعی میکردم به سرفه هام خاتمه بدم داد کشیدم :میشه ...بگی اینجا ...چه خبره؟ ...چرا اینجوری...
کردی؟ ...من خودم داشتم ...میاومد ساحل ...چرا ...منو باخودت کشیدی؟
کامیار که هنوز نفسش سرجاش نیومده بود با چشمای متعجب نگاهم کرد وگفت :یعنی ...نمیخواستی خودت رو بکشی؟
عصبی داد کشیدم :آخه چرا فکر کردی باید خودم رو بکشم ابله؟
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به خاطر سرو صدای من بچهها دویدند سمت ساحل .چهرهی همشون مشوش و عصبی بود .عماد کنارم نشست ودرحالی که از
شدت ناراحتی سرخ شده بود داد کشید :کدوم گوری بودی؟ میخواستی چه غلطی بکنی؟
***
سر جام سیخ نشستم و درحالی که هنوز گاهی سرفه میکردم متعجب گفتم :یکی به من به گه اینجا چه خبره؟ شما چرا
اینجوری میکنید؟
ایمان عصبی گفت :تو بگو چرا اینجوری میکنی؟
ـ چه جوری؟
عماد داد کشید :میگم میخواستی چی کار کنی؟
عصبی شدم ومثل خودش داد کشیدم :میخواستم شنا کنم .شنا کردن جرمه؟
عماد :شنا کنی یا خودت رو بکشی؟ کل این محوطه رو گشتیم پس چرا نبودی؟
وقتی با دقت نگاهشون کردم دیدم لباس همشون خیسه .به کامیار که همچنان نفس نفس میزد نگاه کردم وگفتم :من ...خوب
من خیلی رفتم جلو؛ یعنی اصالً متوجه نشدم .بعدم خواستم برگردم که کامیار یهویی من رو کشید وباخودش آورد.
ایمان کالفه دستی الی موهاش کشید وگفت :تو نمیگی ما نگران میشیم؟
سرم رو پایین انداختم و گفتم :ببخشیدخوب .نمیدونستم همچین فکری میکنید.
انگار همه هم خیالشون راحت شده باشه وهم کالفه باشند راهشون رو گرفتند و رفتند سمت ساختمون .فقط منو عماد و کامیار
که هنوز نفسش سرجاش نیومده بود توی ساحل موندیم .عماد هنوز ازعصبانیت سرخ بود .کامیار ازجاش بلند شد و دستی
سرشونه ی عماد زد و رفت پیش باقی بچهها .عماد بعد از این که نگاه کوتاهی به کامیار انداخت دوباره نگاهش به سمت من
چرخید وگفت :همه مون رو جون به لب کردی دختر.
بینیم رو باال کشیدم وگفتم :ببخشید .فکر نمیکردم اینجوری نگران بشید.
به سرم اشاره کرد وگفت :آگه زخمت عفونت کنه باران ،خودم میکشمت.
لبخندی زدم وگفتم :قبل از اون فکر کنم گلوم عفونت کنه.
ابروهاش باال پرید وگفت :چرا؟
ـ داداشت چرا اینقدر وحشیه؟ یه جوری منو کشید تو آب هرچی آب بود رفت تو دهنم .االنم گلوم بدجوری میسوزه.
ـ پاشو بریم تو یه لیوان آب جوش بخوری خوب میشی.
از جام بلند شدم و دنبالش راه افتادم .پرسیدم :چرا فکر کردی میخوام خودمو بکشم؟
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نگاه گذرایی به هم انداخت وگفت :بعد ازحرفایی که به هم زدی وقتی دیدم خیلی اومدنت دیر شد اومدم لب ساحل دیدم
نیستی .خواستم برگردم که دیدم شالت رو موجا آوردن کنار ساحل .دیگه نفهمیدم چه جوری زدم به آب .کلی گشتم ولی
پیدات نکردم .بعدم که بچهها رو خبر کردم باهم دنبالت گشتیم .حاال کجا رفته بودی؟
ـ میگم که همین جوری رفتم جلو .میخواستم برسم به افق.
خندید وگفت :افق؟ بچه شدی؟
بدون اینکه بخندم گفتم :آره .دلم یهو هوای بچگیم رو کرد.
ـ نگار خیلی از دستت کفریه .پاچه گرفت به دل نگیر.
پوزخندی زدم وگفتم :پاچه گرفتنم که عادتشه.
باهم وارد ساختمون شدیم .عماد از همون دم در بلند گفت :سها ،یه لیوان آب جوش میاری؟
سها رفت سمت آشپزخونه .عماد دستش رو گذاشت پشت کمرم و گفت :برو لباسات رو عوض کن .سرما میخوری .بعدم بیا
پایین سرت رو ببندم.
***
لبخندی بهش زدم و از پلهها باال رفتم .لباسهای خیسم رو انداختم توی حمام و با لباسهای تمیز اومدم پایین .موهام رو هم
الی حوله پیچیده بودم .روی مبل نشستم که سها با یه لیوان آب جوش اومد سمتم با تشکر ازش گرفتم و داغ یکمش رو
خوردم .همون یکم باعث شد گلوم خیلی نرم به شه .لیوان رو گذاشتم روی میز که خنک به شه .نگار روی مبل رو به روایم
نشسته بود وباحرص نگاهم میکرد .چیزی نگفتم و نگاهم رو ازش گرفتم و به عماد که رو به روم نشست دادم.
جعبهیکمکهایاولیهاش رو باز کرد و روی یه تیکه پنبه بتادین ریخت .روی زانوهاش نشست و پنبه رو روی زخم سرم کشید .از
درد چشمام رو روی هم فشار دادم .فشار دستش رو کمتر کرد و آروم پرسید :درد داره؟
بدون اینکه چشمام رو باز کنم گفتم :میسوزه.
یه تیکه گاز روی زخمم گذاشت وگفت :خوب میشه .وباند رو دور سرم پیچید .وقتی کارش تموم شد دوباره حوله رو روی سرم
مرتب کرد و وسایلش رو جمع کرد و رفت .منم لیوان رو برداشتم و باقیش رو خوردم .خیلی حس بهتری داشتم .صدام رو صاف
کردم وبلند گفتم :بچهها ازهمتون عذرخواهی میکنم .فکر نمیکردم اینجوری به دردسر بندازمتون.
مینا با لبخند گفت :اشکال نداره عزیزم.
سها :آره بابا .همش تقصیر این عماده که هولمون کرد وگرنه منم گفتم که رفتی دریا زود برمیگردی.
رها :بابا اینارو ول کنید ،ناهار نداریم.
از جام بلند شدم وگفتم :ناهار با من.
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رها خندید وگفت :دست تنها که نمیتونی .بگو چی میخوای بزاری کمکت کنیم.
مینا و سها هم اومدند وگفتن :آره هرکی یه گوشهی کارو میگره دیگه.
لبخندی زدم و گفتم :خوب ،ماکارونی فکرکنم خوب باشه ،موافقید؟
دخترا موافقتشون رو اعالم کردند ومینا و رها مشغول درست کردن ساالد شدند و من وسها هم ماکارونی رو بار گذاشتیم.
***
کامیار :عماد سورو سات خبری نیست؟
عماد زیر چشمی من رو نگاه کرد وگفت :خوب ...راستش...
کامیار :بابا خودم دیدم که دوتا بطری آوردی .کجا گذاشتی؟
عماد کالفه دست الی موهاش کشید وگفت :توکابینت زیر گازه.
سیامک رفت سمت آشپزخونه و چند دقیقه بعد بایه بطری بزرگ وچند تا لیوان برگشت .شروین سازش رو در آورد وگفت :چی
بزنم بچهها؟
مینا که داشت یه لیوان برای خودش میریخت گفت :مینا رو بلدی به خونی؟
شروین :اصوالً هرچیزی که به تو مربوط میشه رو نمیخونم.
مینا با حالت قهرگفت :خیلی بیشعوری.
شروین :خواهش میکنم عزیزم نظر لطفته!
تقریباً همه یه لیوان دستشون بود به جز من و عماد و شروین که ساز دستش بود .عماد هم چنان زیر چشمی من رو نگاه
میکرد ولی من محلش نمیدادم .هر چند که بادیدن بطریها یکم حالم گرفته شد ولی نمیخواستم که ضد حال باشم .به
خاطر همین که رفتم پشت اپن وایستادم که راحتتر باشند .شروین دستاش رو کشید روی سیمها و شروع کرد به زدن و بعد از
یکم صدای خودش بلند شد:
روزای بی توبودن و ازتو دلم خط میزنم
واسه رسیدن به نگات از همه چی دل میکنم
حرفای عاشقونمو مرهم قلبت میکنم
یه آسمون حرف دل وفدای عشقت میکنم
توی تاریک ساحل توشدی فانوس دریا
بزار اعتراف کنم که مثل تو نیست توی دنیا
قول میدم قسم به جونت آخرین خط و نشونه
به جون خودت نباشی
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مگه من تو دنیا غیر تو کسی دیگه ای دارم
من فقط میخوام به تو به گم دوست دارم
واسه داشتنت رو اسمه خیلیها رو خط کشیدم
تاصبح هیچ کس و ندیدم هیچ صدایی نشنیدم
واسه اینکه با تو باشم اونا رو کنار گذاشتم
در ازای به اتو بودن از اونا گذشتم
توی تاریک ساحل تو شدی فانوس دریا
بزار اعتراف کنم که مثل تو نیست توی دنیا
قول میدم قسم به جونت آخرین خط و نشونه
به جون خودت نباشی
مگه من تو دنیا غیر تو کسی دیگه ای دارم
من فقط میخوام به تو به گم دوست دارم
(فانوس| )0111
***
شعری که شروین میخوند شاید از نظر بچهها خیلی قشنگ بود ولی من رو یاد خیلی خطرات انداخت فضای دود گرفتهی خونه
که به خاطر سیگار کشیدن یک ریز عماد وسیامک بود و گیالسهایی که دست بچهها بود وفانوسی که توی شعر شروین بود
همه دست به دست هم داد که حالم رو بد کنه میدونستم که آگه که بیشتر توی اون جو بمونم حالم به هم میخوره وحس
بچهها رو میپرونم .به خاطر همین بدون حرف از خونه زدم بیرون.
مهتاب کامل بود و نورش توی دریا افتاده بود .با اینکه هوا سرد بود ولی روی همون تخته سنگ نشستم و به دریا خیره شدم.
دریای شب هم مثل روز خیره کننده و قشنگ بود .داشتم به زیبایی هاش نگاه میکردم که صدای پایی رو ازپشت سرم شنیدم.
میدونستم که عماده به خاطر همین هم بدون سر برگردوند گفتم :میبینی دریای شب چقدر قشنگه؟ حیف که قدیمتر نتونسته
بودم اینقدر به زیبایی هاش توی شب نگاه کنم .میدونی عماد وقتی به دریا نگاه میکنم خیلی چیزا یادم میاد .انگار همهی
زندگیم درست مثل فیلم سینمایی از جلوی چشمم رد میشه .از بچگیم گرفته تا همین اواخر.
یکم سکوت کردم و دوباره ادامه دادم :دریا تو رو یاد چی میندازه؟
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بعد از چند دقیقه صدایی بلند شد که باعث شد با تعجب به پشت سرم نگاه کنم :دریا همیشه من رو یاد مادرم میندازه .یاد
بزرگی و مهربونیش.
کامیار چند متر باالتر ازمن روی یه تخته سنگ نشسته بود داشت به دریا نگاه میکرد .سرم رو پایین انداختم وگفتم :ببخشید.
فکر کردم عماده.
ـ عماد خیلی خوش شانسه که یه همچین بانویی رو کنارخودش داره .یکم بهش حسودیم میشه.
ـ شرمنده میکنی.
ـ نه جدی میگم .احساس مسئولیت مادرانهای که نسبت به عماد داری خیلی ستودنیه .اینکه بدون هیچ چشم داشتی تنهاییش
رو پر کردی .هر چند که بعد از اون اتفاقی که برای عماد افتاد حقشه که خدا یه همچین فرشتهای رو نصیبش کنه.
خیلی وقت بود که دلم میخواست سر از گذشتهی عماد در به یارم .سرهمین هم از فرصت استفاده کردم و گفتم :میشه یکم
ازگذشته ی عماد برام بگی؟
بالحن متعجبی گفت :مگه تو نمیدونی؟
ـ چیز زیادی نمیدونم.
ـ یعنی عماد هیچی راجع به نفس برات نگفته؟
باتعجب نگاهش کردم وگفتم :نفس؟ نه چیزی راجع بهش به هم نگفته.
دستی الی موهاش کشید وگفت :خیلی عجیبه فکر کردم میدونی.
ـ چی رو میدونم؟
ـ همین که ...
ـ کامیار ...فکر کنم سیامک کارت داشت.
هر دو برگشتیم و به عماد نگاه کردیم .کامیار از جا بلند شد و رفت سمت ساختمون .عماد کنارم نشست و گفت :چی
میگفتید؟
چشمام رو باریک کردم وگفتم :عماد؟ ...نفس کیه؟
با این حرف من انگار جریان  220ولت برق بهش وصل کرده باشند .از جاش پرید و گفت :این اسم رو از کجا شنیدی؟
با یکم ترس گفتم :خوب ...کامیار االن گفت.
عصبی گفت :دیگه چی گفت؟
ـ هیچی .فقط گفت نفس قبالً تو گذشتهی تو بوده .دیگه چیزی نگفت .حاال کی هست؟
عصبی سنگی که زیر پاش بود رو شوت کرد سمت دیگه و گفت :این اسم رو فراموش کن.
کالفه گفتم :چرا؟
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داد کشید :به امن بحث نکن باران .فقط این اسم رو فراموش کن .باشه؟
دیگه فهمیده بودم که موقعه ی عصبانیتش حرف زدن باهاش بی فایده است .سر همین سری تکون دادم و گفتم :باشه.
***
کالفه دست توی موهاش کشید و رفت لب آب .احساس میکردم تمام اون گذشتهای که به خاطرش ایمان ازش دفاع میکنه به
یه نحوی به این اسم ربط داره .اسم زنی که نمیدونستم چه رابطهای با عماد داره.
با اینکه ذهنم حسابی مشغول شده بود از جام بلند شدم و رفتم کنارش ایستادم .نفسهای عمیق میکشید و بخار نفسش باالی
سرش مثل ابر میشد .به تصویر ماه توی آب نگاه کردم وگفتم :میشه به ایمان بگی به هم پاپ یاد بده نه کالسیک؟
نگاهم کرد وگفت :میخوای به خونی؟
قیافهی حق به جانبی به خودم گرفتم وگفتم :یعنی صدای من به پای صدای شروین نمیرسه؟
خندید وگفت :صدای خودت و با صدای خز شروین مقایسه میکنی؟
ـ کی برمیگردیم؟
ـ خسته شدی؟
ـ نه .فقط میخوام بدونم.
ـ شنبه برمیگردیم.
ـ برگریم تو ساختمون؟ سرده؟
نفسش رو محکم به بیرون فوت کرد وگفت :بریم.
***
توی آالچیق نشسته بودیم وبه مسخره بازی کامیار وشروین میخندیدیم .مینا گردن کشید وگفت :بچهها سیامک و رها کجان؟
کامیار سری چرخوند وگفت :توباغ بودند دنبال هلوی رسیده.
عماد که داشت قلیون میکشید دودش رو از توی دماغش داد بیرون و گفت :روانی اندا! تو این فصل هلو کجا بود؟
مینا :هووو! به شوهر من توهین نکنا!
عماد :بمیر بابا .بااون شوهر توحفه ات.
کنار سها نشسته بودم و به تکیه پرونی های گاه وبیگاهشون میخندیدم که احساس بدی به هم دست داد .اولش فکر کردم یه
توهم بیشتر نبود ولی چند دقیقه که گذشت دیدم نه جدی جدی یه خبرایی هست .حاال تو این برو بیابون چه خاکی توسرم
بریزم؟ به عمادم که نمیتونستم به گم .باصورتی که مدام رنگ به رنگ میشد گردن کشیدم و نزدیک گوش سها گفتم :سها؟
چرخید سمتم وگفت :جانم؟
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ـ اون روز که پهلوم تیر کشید ،یادته؟
ـ خوب؟
ـ گفتی یه چیزیم هست؟
ـ خوب؟
ـ فکرکنم االن یه چیزیم باشه!
یکم نگاهم کرد وبعد پقی زد زیر خنده .باخنده سرم رو انداختم پایین .در گوشم گفت :خودت نیاوردی؟
ـ نه بابا .آخه االن وقتش نبود .افتاده جلو.
ـ اشکال نداره .من توی ساکم دارم.
ـ میای به هم بدی؟
ـ چطوره بچهها رو هم ببریم؟ ایلی که نمیشه راه بیفتیم همه میفهمند یه خبری هست .توی جیب کوچیکه ی ساکمه .زیپ
بزرگ رو باز کنی میبینی .خودت برو بردار.
لبخندی به روش باشیدم وگفتم :مرسی .واقعاً نمیدونستم چیکار کنم.
دستی سرشونه ام زد وگفت :اشکال نداره بابا.
عماد که ما رو زیر نظر گرفته بود همین که دید دارم از جام بلند میشم گفت :چیزی شده باران؟
ـ هان؟ نه نه .چیزی نیست .یه کار کوچیک دارم تو ساختمون االن برمیگردم.
***
نگار نزاشت عماد بیشتر پاپیچم به شه چون سرش رو بهطرف خودش چرخوند وشروع کرد به حرف زدن .چه عجب باالخره یه
خیری از نگار به ما رسید .سریع کفش هام رو پوشیدم ودویدم سمت ساختمون .میدونستم که این جلو افتادن  1هفتهای عادتم
به خاطر اون شنا کردن طوالنیه .سر همین به خودم وهفت جد آبادم فوش میدادم که آخه درست وسط این همه آدم چرا باید
اینجوری خراب کاری کنم.
وارد ساختمون شدم و ازپله ها باال رفتم .آروم در اتاق رو باز کردم و داخلش رو سرک کشیدم که نکنه کسی توش باشه و نتونم
کارم رو بکنم .ولی بادیدن منظرهی روبه روم خشکم زد .تاچند ثانیه نفسم باال نمیاومد .رها و سیامک ...انگار دو تامشت کوبیده
باشند توی سینهام دوقدم به عقب رفتم .نفسم بریده بریده میاومد ومیرفت وصحنه هایی بریده بریده از جلوی چشمم رد
میشد ...سردی خاک ...بدن خاکیم ...قهقهههای بلند ...صدای موجها که خودشون رو محکم به صخرههامیکوبیدند ...جیغ
زدنام ...پاکشیدنام...
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مغزم در حال انفجار بود .دستم رو روی سرم گذاشتم وخواستم دنبال تکیه گاهی بگردم که نخورم زمین ولی قبل از پیدا کردن
جای دستی سقوط کردم .شونه ی راستم محکم به زمین خورد و صدای ناجوری داد .با صدایی که به خاطر افتادنم بلند شد رها
وسیامک از اتاق پریدند بیرون .رها باال سرم نشست وگفت :باران؟ ...خوبی؟ ولی دنیا جلوی چشمام سیاه شد ودیگه چیزی
نفهمیدم.
چشمام رو که باز کردم اولین چیزی که دیدم سفیدی سقف بود وبعد نور زیادی که از پنجره به داخل اتاق میاومد .صدای کسی
باعث شد سرم رو به سمت چپ بچرخونم .سها با لبخند باالی سرم بود وگفت :باالخره از خواب بیدار شدی؟ بابا تو که هممون
رو سکته دادی.
دستی روی سرم که مدام تیر میکشید گذاشتم وگفتم :من کجام؟
ـ بیمارستان .سرت درد میکنه؟
ـ تیر میکشه.
ـ برو خدا رو شکر کن که ضربه به سرت نخورد وجمجه ات دوباره باز نشد .وگرنه مکافات داشتیم.
ـ بقیه کجان؟
ـ ویالن .عمادم رفته دنبال داروهات.
ـ ببخشید ،تورم توی زحمت انداختم.
ـ چه حرفیه میزنی آخه .وظیفه است .بعد زد زیر خنده وگفت :خوب شد بیهوش شدی باران وگرنه از خجالت میمیردی.
به خاطر دردی که توی کمرم پیچیده بود یکم خودم رو تکون دادم وگفتم :چرا؟
***
دوباره خندید وگفت :تو که اونجوری غش کردی رها وسیامک دویدند پایین که مارو خبر کنند .وقتی رسیدیم باال عماد سریع
بغلت کرد که ببرتت بیمارستان ولی همین که بلندت کرد دید زمین خونیه .اول فکر کرد زخمی شدی هی پاهات رو نگاه
میکردبه بینه کجات زخمی شده ولی اثری پیدا نکرد .خالصه که همه فهمیدند خانوم کوچولو پرپر شده.
هم خندهام گرفته بود وهم از خجالت داشتم میمردم .سرم رو کردم زیر لحاف وباصدای سها خودم هم خندیدم .زد سر شونه ام
وگفت :بهش فکر نکن .دیگه گذشت.
باخنده سرم رو از زیر لحاف دراوردم وگفتم :من دیگه نمیام ویال.
خندید وگفت :من جای تو بودم به روی خودم هم نمیاوردم .خوب یه چیز طبیعیه دیگه ،همه میدونن.
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خواستم جوابش رو بدم که در باز شد وعماد درحالی که یک دستش پراز کمپوت وآب میوه بود و اون یکی دستش پالستیک
داروهام بود اومدتو .سرم رو پایین انداختم ونگاهش نکردم .میدونستم حسابی گند زدم .سها هم زیر زیرکی میخندید .عماد
پالستیکها رو روی میزتخت گذاشت وگفت :بهتری؟
بدون اینکه سر بلندکنم گفتم :آره خوبم.
چند دقیقه بعد صداش بلند شد :سها ،میشه یه دقیقه تنهامون بزاری؟
سها خندهاش رو خورد و بعد از حواله کردن چشکمی به هم از در رفت بیرون .خدایا یه کاری کن ازخجالت آب نشم .کاش سها
نمیرفت .عجب اوضاعی شدهها! حاال تواین اوضاع این به امن چیکار داره؟ عماد اومد جلو روی تخت کنارم نشست .بدون اینکه
نگاهش کنم گفتم :کاری داری؟
صدای خندهای ریزش رو میشنیدم .آروم گفت :وقتی خجالت میکشی خیلی بانمک میشی.
باخنده لحاف رو کشیدم رو سرم .یکم بعد که صدای خندهاش قطع شد گفت :دیدی بهت گفتم حتی به همین دوستای به
ظاهر خوبم هم نباید نزدیک بشی؟
با یاداوری اون صحنه لبخند از روی لبم پرید و سرم دوباره به تیرکشیدن افتاد .صدای نفس عمیقش اتاق رو پر کرد وبعد گفت:
سیامک و مینا رو همون موقعه راهی کردم رفتند .کسی از ماجرا بویی نبرد ولی سیامک رو یه گوش مالی حسابی دادم .منم
مثل تو وقتی فهمیدم چی به چی شده بود حالم ریخت به هم .آگه شروین یا حتی کامیار این کارو میکردند اینقدر برام
سنگین نبود که سیامک .سیامک زن داشت و باید یکم مراعات میکرد ولی ...تصمیم باخودته ،بچهها قراره فردا شب برگردن.
آگه برات سخته همین امروز برمیگردیم.
از همون زیر لحاف نفس عمیقی کشیدم وگفتم :فردا برگردیم.
از روی تخت بلند شد وگفت :اینارو برای تو خریدم .پاشو بخور .برات خوبه .وچند دقیقه بعد صدای بسته شدن در رو شنیدم.
سرم رو از زیر لحاف بیرون آوردم وبه اتاق خالی نگاه کردم .حاال میفهمیدم که عماد هر کاری مکینه فقط و فقط به خاطر
خودمه .دیگه یاد گرفته بودم که نباید براش گارد بگیرم .اون خیلی چیزا رو میدونست که من نمیدونستم .من بدون عماد هیچ
بودم .هیچ کس به اندازهی اون من رو خوب نمیشناخت .هیچ کس مثل اون نمیفهمید که توی هرلحظهای به چی احتیاج
دارم .نگاهم رو از پنجره به بیرون پرت کردم و نفسم رو محکم بیرون دادم.
**************************************************************************
***
ساعت  8شب بودکهرسیدیم به خونه .هرسه تامون خسته بودیم .با یادآروی اتفاق دیروز هنوز به خودم میلرزیدم .سرم درد
میکرد و محتاج خواب بودم .تمام دیشب رو توی بیمارستان و روی یه تخت سفت گذرونده بودم ونتونسته بودم بخوابم .عماد
ساکم رو از دستم گرفت وگفت :آگهگرسنهات نیست برو بخواب .خستهای.
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درحالی که به زحمت الی چشمام باز میشد گفتم :بزار یه چیزی آماده کنم بخورید بعد...
کامیار هم به کمک عماد اومد وگفت :دوتایی یه چیزی دست وپا میکنیم .تو برو بخواب.
دیگه نتونستم مقاوت کنم وبعد از شب به خیر گفتن کوتاهی به اتاقم رفتم .مانتوم رو پرت کردم روی صندلی وخودم هم روی
تخت دراز کشیدم .اون صحنه حتی توی خواب هم دست از سرم بر نمیداشت .این ماجرا رو به جز من وعماد کسی نمیدونست.
کامیار یه بوهایی برده بود ولی نه اونقدری که اصل ماجرا رو بفهمه .چشمام رو روی هم فشار دادم تا خواب دقیقهای مهمونش
به شه .با اینکه سرم از حجم افکار مختلف در حال ترکیدن بود ولی به خاطر خستگی بیش از حدم سریع خوابم برد.
با اینکه مطمئن بودم کامیار و عماد هم خیلی بعد ازمن بیدار نمونداند ولی جفتشون تا ساعت  11خواب بودند ومنی که از
ساعت  6صبح بیدار بودم حسابی حوصلهام سر رفت .داشتم با کسلی کانالهای تی وی رو باال وپایین میکردم که کامیار باسرو
صورت خواب آلودی از پلهها پایین اومد .سر جام صاف نشستم وگفتم :سالم .صبح به خیر.
باچشمای پف کرده نگاهم کرد وگفت :سالم .بیداری؟
ـ ازساعت .6
باتعجب نگاهم کرد وگفت :شوخی میکنی؟
عماد که پشت سر کامیار ایستاده بود گفت :نه .عادت داره همیشه زود بیدار شه.
رو کردم سمت عماد وبا لبخند گفتم :سالم .صبح به خیر.
با لبخند جوابم رو داد وهر دو برادر رفتند سمت آشپزخونه .ازجام بلند شدم وبراشون چایی ریختم .میز رو جمع نکرده بودم سر
همین هردو مشغول خوردن شدند .عماد که داشت لقمهاش رو میجوید گفت :خودت خوردی؟
به ساعت اشاره کردم وگفتم :تاحاال شده ساعت  11باشه ومن صبحانه نخورده باشم؟
***
خندید و چاییش رو سرکشید .لیوان کامیار هم خالی شده بود .همونجوری که فنجون عماد رو برمیداشتم به کامیار گفتم :برای
تو هم بریزم؟
نگاهم کرد وگفت :خودم میریزم.
بدون حرف لیوانش رو برداشتم وبعد از پرکردن دوباره گذاشتم جلوشون .باخنده گفتم :چایی خوردن اینجوری تو خانوادهی شما
ارثیه؟
عماد سری تکون داد وگفت :بابامون هم همیشه صبح اینجوری چایی میخورد.
باخنده گفتم :بیچاره مادرتون چی کشیده .سه تا مرد که مدام باید فنجون هاشون رو پر کرد وگذاشت جلو شون.
کامیار خندید وگفت :خدایی چقدر مامان رو اذیت میکردیم.
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عماد با لبخند گفت :آره .یادش به خیر.
یه قابلمه برداشتم و همونجوری که برنج پیمانه میکردم گفتم :ناهار چی درست کنم؟
عماد :هرچی خودت دوست داری.
ـ چیزی به ذهنم نمیرسه .یه چیزی بگو.
کامیار :قیمه.
باتعجب نگاهش کردم وگفتم :توام قیمه دوست داری؟
عماد زد سرشونه ی کامیارو گفت :ماخانوادتن عاشق قیمهایم.
باخنده سرم رو تکون دادم و مشغول کار شدم .دو برادر بعد از تموم کردن صبحانشون تشکر کردند و رفتند باال .من هم پایین
موندم و غذام رو درست کردم .حدود ساعت  12/5بود که غذا حاضر شده بود .از پلهها باال رفتم وخواستم صداشون بزنم که
ناخودآگاه به خاطر مکالمشون پشت در ایستادم و به حرفاشون گوش دادم کامیار که به نظر عصبی بود گفت :آخه چرا؟
***
عماد :چرا نداره .اون وصلهی تو نیست.
کامیار :ببین داداش من ،آگه خودت ازش خوشت اومده بگو .انقدر مرد هستم که نخوام ازت بگیرمش ولی آگه این نیست یه
دلیل قانع کننده به یار.
عماد باحرص گفت :باران هیچ شباهتی به دخترایی که تا حاال دورو برت بودن نداره.
کامیار :دِ خوب چون هیچ شباهتی نداره ازش خوشم اومده دیگه .آگه مثل اونا بود که نمیخواستم باهاش زندگی کنم .همین
نجابتش باعث شده که حتی نتونم بهش نگاه بد داشته باشم .همین خانومیش منو درگیر کرده عماد.
عماد :گفتم نه.
کامیار عصبی گفت :میگم چرا؟
عماد :باران اون چیزی نیست که فکر میکنی.
کامیار بعد از دقیقهای سکوت گفت :یعنی...
عماد نزاشت حرفش رو تموم کنه وگفت :نخیر .گفتم که باران شکل اون دخترا نیست.
کامیار :پس چی؟
از این مکالمه عصبی شده بودم .نمیخواستم ادامه پیدا کنه .صدام رو صاف کردم وگفتم :عماد ،ناهار حاضره.
عماد :االن میایم.

138

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

باحرص از پلهها پایین اومدم وپشت میز نشستم .حتی فکرشم نمیکردم که یه روزی برادر کسی که دوستش دارم خواستارم به
شه .از طرفی نمیفهمیدم که عمادی که میگفت من مثل خواهرشم چرا اینجوری دربرابر کامیار موضع میگیره؛ یعنی من رو در
اون حد نمیدید که بخوام همسر برادرش به شم؟ احساس میکردم تحقیر شدم .احساس میکردم شخصیتم داره خورد میشه.
عماد چه توضیحی برای برادرش داشت؟ با اینکه اصالً هیچ میلی به کامیار نداشتم ولی نمیخواستم عماد با خورد کردن من
کاری کنه که کامیار دست از سرم برداره.
تو همین فکرا بودم که کامیار و عماد هم اومدند .چهرهی هردوشون سرخ بود ولی من از اونا عصبیتر بودم .برای حفظ ظاهر
یکم ساالد توی بشقابم ریختم وباحرص چنگالم رو توش فرو کردم .انقدر ذهنم درگیر بود که نفهمیدم عماد کی صدام کرد .از
زیر میز زد به پام وگفت :الو؟ کجایی باران؟
سرم رو بلند کردم وگفتم :هان؟ همین جام.
چشماش رو باریک کرد وگفت :چیزی شده؟
ـ نه .چی شده؟
ـ پس چرا غذات رو نمیخوری؟
ـ سیرم.
ـ حاال مابگیم سیریم که یه ساعت پیش صبحانه خوردیم یه حرفی .چت شده؟
ـ هیچی بابا خوبم.
صدای زنگ تلفن نزاشت بیشتر از این سؤال پیچم کنه .سریع از جام بلند شدم وگفتم :من جواب میدم؛ و از پلهها باال رفتم.
گوشی توی اتاق عماد بود .برش داشتم و خواستم برگردم پایین که درست دم در اتاقش دوباره تیر کشیدنهای پهلوم شروع
شد .چند لحظه ایستادم تا شاید دردش بیفته ولی ول کن نبود .دستم رو به چهارچوب تکیه دادم و چند تا نفس عمیق کشیدم
تا شاید بهترشم ولی خبری از قطع شدن تیرکشیدن ها نبود .گوشی توی دستم همچنان داشت زنگ میخورد .درد این بار به
قدری غیرقابل تحمل بود که حتی نمیتونستم تکون بخورم .صدای عماد از پایین اومد :چی شد باران؟
گوشی از دستم افتاد وچند دقیقه بعد صدای جیغم بلندشد :عمــــــــاد...
به دقیقه نکشید که کامیار و عماد هردو باالی سرم بودند .عماد بازوم رو گرفت وگفت :چت شده؟
تمام توانم یه باره ازبین رفت وبی حال توی بغل عماد افتادم .سرم رو بلند کرد و تقریباً داد زد :چته باران؟
بریده بریده گفتم :پ ...پهلوم...
عماد من رو کشید توی بغلش و روبه کامیار گفت :سویچ منو به یار .بدو.
وخودش همونجوری که من روی دست هاش بودم از پلهها سرازیر شد .درد به قدری زیاد بود که از هوش رفتم.
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**************************************************************************
***
چشمام رو که باز کردم باسوزشی که توی دستم پیچید مجبور شدم دوباره ببندمشون .با زور پلکام رو باز کردم و به دستم نگاه
کردم .دوتاسوزش توی دستم فرو رفته بود وهرکدوم به لولهای وصل بود که به دستگاهی میرسید .چشم چرخوندم و دیدم
عماد باشونه های افتاده کنار پنجره ایستاده .صدام رو صاف کردم و گفتم :اینجا چه خبره؟
به سمتم برگشت وبا لبخندی تلخ گفت :بیدار شدی؟
به دستگاه اشاره کردم وگفتم :میگم چی شده؟
اومد نزدیکم ایستاد وگفت :داری دیالیز میشی.
ـ دیالیز؟ برای چی؟
دستی توی موهاش کشید وگفت :کلیه هات از کار افتاده .چند روزی هست.
با استرس نگاهش کردم وگفتم :تاچند وقت باید اینجوری باشم؟
ـ دستگاه رو تازه بهت وصل کردند چون قبلش باید یه عمل کوچیک روی دستت میشد که رگ هات رو به هم وصل کنند .به
خاطر اینکه چند هفتهای هست خونت تصویه نشده باید  12ساعتی بخوابی زیر دستگاه .ولی بعدش هر دو روز یه بار  6ساعت
باید بری زیر دستگاه.
با اشکی که توی چشمام جمع شده بود گفتم :یعنی چی عماد؟ یعنی قراره تا آخر عمر...
کالفه حرفم رو برید وگفت :تا وقتی که یه کلیه برای پیوند پیدا به شه.
به خاطر درد دستم و اشکی که توی چشمام بود چشم بستم و رفتم زیر لحاف .با بغض گفتم :خودت میدونی به این زودیا پیدا
نمیشه.
باحرص گفت :برات پیدا میکنم.
بینیم رو باال کشیدم و گفتم :برو بیرون عماد .تنهام بزار.
ـ باران...
ـ خواهش میکنم.
چند دقیقه بعد صدای در بلند شد .هق هقم رو رها کردم و گذاشتم اشک هام روی صورتم روون به شن .دردای خودم کم بود
که حاال این یکی هم بهش اضافه شده بود .نمیفهمیدم که چرا باید هر چی بدبختی توی دنیاست برای من باشه .مادرم رو که
خیلی زود از دست دادم و خودم شدم یه ساقی .آگه عماد توی زندگیم پیدا نمیشد معلوم نبود که کارم به کجا میکشید .حاال
با اون همه خاطرهی تلخی که داشتم باید یه درد دیگه رو هم قبول میکردم.
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***
انقدر گریه کردم و زجه زدم تا یه پرستار در اتاق رو باز کرد و اومد داخل .بادیدن صورت خیسم گفت :چرا گریه میکنی خانوم
خوشگله؟
بینیم رو باال کشیدم وگفتم :کسی االن بخواد پیوند به گیره چقدر باید صبر کنه؟
همونجوری که داشت دستگاه رو چک میکرد گفت :آگه بخوای از سازمان پیوند ،کلیه بگیری یه یکی دو سالی باید بخوابی
چون خیلیها تو نوبتن .ولی خیلیها هم هستند که آزاد میخرن .ولی خوب گرون تره.
هیچ تالشی برای نریختن اشکام نمیکردم .با لبخند نگاهم کرد و گفت :حیف این چشمای خوشگلت نیست که اینجوری داری
بارونیشون میکنی؟ راستی اسمت چیه؟
بینیم رو باال کشیدم وگفتم :باران.
خندید وگفت :اسمت بارانه ،رسمت که بارانی نیست .گریه نکن .من تو این بیمارستان روزی صدتا بدتر از تو رو میبینم که
حتی به روشون نمیارن که بیماری صعب العالج دارند .به خدا توکل کن ،ایشاال خوب میشی.
سری تکون دادم و چشمام رو بستم .پرستار بعد از تموم شدن کارش رفت بیرون .اشک هام رو پاک کردم و روبه آسمون تیرهی
شب گفتم :خدایا ...خودت کمکم کن.
صدای در باعث شد که سر برگردونم .سها بایه دسته گل وارد اتاق شد وکنارم ایستاد .لبخندی به صورتم زد وگفت :میگم باران
یه اتاق تو همین بیمارستان اجاره کن بمون همین جا دیگه هی عماد بدبختم از خونه به بیمارستان نکشونی.
لبخندی زدم وگفتم :تو چرا اومدی؟
ابرویی باال انداخت وگفت :من که مثل تو بی معرفت نیستم .خیر سرت رفیقمی ها.
ـ آخه االن که شبه .چه جوری اومدی اینجا؟
ـ پارتی به درد همین وقتا میخوره دیگه.
ـ به زحمت افتادی.
ـ زحمتی نبود .چه طوری دختر؟
بابغض به دستگاه اشاره کردم وگفتم :میبینی که.
سری تکون داد و با لحن غمگینی گفت :خوب میشی ایشاال.
جو رو عوض کردم وگفتم :ایمان خوبه؟

ی زد وگفت :خوبه .ولی یکم تو لکه.
ـ چرا؟
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ـ میگه بهترین شاگردمو از دست دادم.
ـ ایمان لطف داره.
ـ لطفو که داره ولی نه به تو .به پول بی زبون عماد که وقتی نری پیش ایمان دیگه بهش نمیده.
خندیدم وگفتم :مگه پولکیه؟
سوت آرومی زد وگفت :چه جورم.
ـ نمیخوره بهش بابا.
ـ مگه به قیافست؟ بعدم پول نداشته باشه خرج منو چه جوری بده؟
باخنده گفتم :هان! بگو من زیادی ول خرجی میکنم.
زدبه بازوم وگفت :پرونشو دیگه.
***
بهش خندیدم و اون هم به من لبخند زد .درست همون موقعه در باز شدو عماد اومد داخل .لبخندی به صورتم زد و بعد از
لبخند کوتاهی که نثارش کردم آبمیوههایی که دستش بود رو روی میز گذاشت .بعد اومد سمتمون رو به سها گفت :ایمان
نیومد؟
ـ بیرون نبود مگه؟
ـ من که ندیدمش.
در باز شد و چهرهی بشاش ایمان وارد شد .به هممون سالم داد و رو به من گفت :باران تو هر روز کادر بیمارستان رو مستفیض
میکنی ها .هر روز میبیننت.
لبخند تلخی زدم و چیزی نگفتم .ایمان رو به عماد گفت :کامیار کجاست؟
عماد :فرستادمش بره خونه .اینجا که کاری نداشت.
ایمان به من اشاره کرد وگفت :این خانوم غشی کی مرخص میشه؟
عماد نگاه غمگینش رو به من داد وگفت :فردا صبح.
ناخوداگاه دو تا قطره اشک از گوشهی چشمم پایین چکید .سها اشکارو گرفت و گفت :اِ! قرار نبود گریه کنیها .خوبی میشی
بابا.
بینیم رو باال کشیدم وچیزی نگفتم .ایمان خواست جو رو عوض کنه باخنده گفت :باران منو از نون خوردن انداختی ها.
سها با خنده گفت :اتفاقاً االن داشتیم غیبتت رو میکردیم.
ایمان زد به شونه ی سها وگفت :چشمم روشن.
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سها باخنده گفت :نگران نباش شاگردت کلی ازت حمایت کرد.
ایمان تعظیم مسخرهای کرد وگفت :شاگرد یعنی این.
عماد خندید وگفت :تو مگه شب خونه مادر زنت دعوت نداری؟
ایمان به ساعتش نگاه کرد وگفت :اوه اوه .دیر شد .سها بدو بریم که االن مامانت جفتمون رو میخوره.
سها خم شد وگونه ام رو بوسید وگفت :بازم بهت سر میزنم عزیزم.
لبخندی زدم و گفتم :لطف کردی.
ایمان هم خداحافظی کرد و رفت .عماد تادم در همراهیشون کرد و بعد برگشت کنارم .روی صندلی نشست و گفت :بگیر
بخواب .منم همین جام .کاری داشتی به هم بگو.
حوصلهی حرف زدن با هیچ کس رو نداشتم .با اینکه خوابم نمیاومد چشمام رو بستم و غلتیدم و پشتم رو کردم به عماد تا
اشکهایی که از روی صورتم سرمیخوره رو نبینه.
*************************************************************************
****
با سوزش غیر قابل تحملی که توی دستم پیچید از خواب پریدم .پرستاری باالی سرم ایستاده بود و گفت :میزاری سوزنارو در
به یارم؟
به دستم نگاه کردم .یکی از سوزنها تا نصفه بیرون اومده بود .قطرش  4برابر سوزنهای معمولی بود واطراف زخم حسابی کبود
شده بود .چشمام رو روی هم فشار دادم وگفتم :دربیار.
پرستار دوباره سوزن رو به دست گرفت و همین که خواست بکشدش بیرون جیغم رفت هوا .درد بیش از حدی که داشت نفس
رو قطع میکرد .باصدای جیغم کامیارو عماد اومدند وتو اتاق و با ترس گفتند :چی شده؟
پرستار با تعجب گفت :دفعه اولشه؟
عماد :آره.
پرستار :پس عادیه .بعد رو کرد سمت منو گفت :تحمل کن درش به یارم؛ و بی هوا سوزن رو کشید بیرون .من که از شدت درد
ضعف کردم سرم افتاد روی تخت .پرستار سریع باند روی زخم دستم گذاشت و گفت :ماههای اول ممکنه دستت خون ریزی
کنه .بعدش خوب میشه؛ و رفت سراغ سوزن دومم .عماد اومد کنارم و دست سردم رو بین دستاش گرفت .باحرکتی که به
سوزن دوم داد دوباره جیغم بلند شد که عماد سرم رو توی بغلش کشید ودرگوشم گفت :آروم باران .االن تموم میشه .پرستار
سوزن دوم رو هم بی هوا در آورد که دیگه طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه.
دردش به قدری زیاد بود که فیل رو از پا میانداخت .عماد بی هیچ حرفی اجازه داد اشک هام روی بلوزش به چکه .کامیار
کالفه به دیوار تکیه داده بود ونگاهم میکرد .پرستار دستم رو باندپیچی کرد وگفت :میتونید ببریدش .دو روز دیگه ساعت 10
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صبح بیاریدش .از خوردن میوهایی مثل هلو و زردآلو و موزم هم خودداری کنه .اگرم خورد سریع باید بیاریدش برای دیالیز.
مایعاتم زیاد به خوره .غذاشم سبک باشه بهتره.
عماد سری تکون داد و رفتن پرستار رو نگاه کرد .وقتی دربسته شد سرم رو از روی سینهاش جدا کرد وگفت :بهتری؟
به خاطر دردی که هنوز احساس میکردم لبم رو گاز گرفتم وچیزی نگفتم .عماد کمکم کرد از روی تخت بلندشم وهمونجوری
گفت :کم گریه کن .تموم شد دیگه.
***
کامیار هم به کمکش اومد وجسم نیمه جونم رو دنبال خودشون کشیدند .روی صندلی پشت نشستم و سرم رو به صندلی تکیه
دادم .عماد وکامیار هم سوار شدند .عماد از آینه نگاهم کرد وگفت :بهتری؟
سرم رو تکون دادم و چشمام رو بستم .کامیار نفسش رو باحرص بیرون داد و رو به عماد گفت :بخیهی رگاش باز نشه؟
عماد که داشت ماشین رو از توی پارکینگ در میآورد گفت :نه .دکترش گفت به دستش فشار نیاد خون ریزی نمیکنه.
تا آخر مسیر سکوت حکم فرما بود وهیچکس هم قصد شکستنش رو نداشت .ذهنم انقدر درگیر دستم بود که به کلی ناراحتیم
رو از عماد وپیشنهاد برادرش فراموش کرده بودم .وضعیتم خیلی بدتر از اونی بود که بخوام با فکر کردن به این مسائل حال
خودم رو بدتر کنم .عماد ماشین رو توی حیاط پارک کرد وکمکم کرد که پیاده به شم .با کمک نردهها و دست عماد که زیر
بازوم بود از پلهها باال رفتم و روی تختم افتادم .عماد گرهی روسریم رو باز کرد وگفت :چیزی میخوری؟ از دیروز هیچی
نخوردی.
سرم رو چرخوندم و گفتم :نه .میل ندارم.
کالفه نگاهم کرد وگفت :تو اتاقمم .کاری داشتی صدام کن.
با چشمای بسته سرم رو تکون دادم و حس کردم که از روی تخت بلند شد و رفت .بارفتنش چشمام رو باز کردم و به سقف
اتاق خیره شدم .با فکر این که چه بالیی سرم اومده دوباره اشک توی چشمام جمع شد .باحرص چشمام رو پاک کردم و از جام
بلند شدم .به چیزی احتیاج داشتم که یادم به بره که دستم سوراخ دوتا ابر سوزنه .داشتم به فضای خالیه اتاقم نگاه میکردم که
چشمم به دفترم افتاد .خیلی وقت بود که چیزی توش ننوشته بودم .پشت میز نشستم و دست چپم که کامالً توی باند بود رو
روی میز گذاشتم و با دست راستم خودکار رو برداشتم .صفحهی اخرش رو باز کردم وخط های آخر رو خوندم .نفسم رو بیرون
دادم وشروع کردم به نوشتن:
***
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بین اون همه غریبهی گرگ صفت لبخند گاه وبی گاه عماد دل گرمش میکرد .سعی میکرد بیشتر نزدیک عماد باشه تا آگه
اتفاقی مثل اتفاق شب گذشته افتاد حامیش نجاتش بده .سیروس اومد وکنار عماد که یک ریز سیگار دود میکرد نشست و دو
مرد مشغول صحبت شدند .معلوم بود که صحبتشون خیلی جدیه چون اخمای دوتاشون توی هم رفته بود .برگشت کنار فانوس
که لیوانهای خ الی شده رو پر کنه .ولی وقتی برگشت به نزدیکی جایی که عماد نشسته بود نه عماد رو دید ونه سیروس رو.
سرگردون سرش رو به اطراف چرخوند و با چشمای وحشت زدهاش دنبالش گشت ولی پیداش نکرد .خواست بره سمت دیگه ی
که بازوش توی حصار دستی گیر افتاد .برگشت و به چهرهی مردی که رو به روش ایستاده بود وسیگاری گوشهی لبش بود نگاه
کرد .چشمای خیره ومشکیش مو به تن آدم سیخ میکرد .خودش رو کنار کشید و آروم گفت :میشه ولم کنید؟
مرد لبخندی زد ودندون های زردش مشخص شد .به انفسی که بوی تندی میداد گفت :نه .نمیشه.
زور خودش رو جمع کرد که بازوش رو ازمرد جدا کنه .مرد خندید وگفت :چرا اینقدر خجالت میکشی عروسک؟
باهق هق گفت :تورو خدا ولم کن.
با التماس نگاهش رو بین جمعیت چرخوند که شاید عماد رو پیدا کنه ولی خبری نبود .مرد بازوش رو کشید ودنبال خودش
برد سمتی از جنگل که خیلی نزدیک دریا بود و ازجمعیت هم دور بود .همونجوری که گریه میکرد گفت :کجا میبریم؟
مرد پوزخندی زد وگفت :هیچ جا
با التماس گفت :تو رو خدا ولم کن.
مرد گفت :هیس ،سکوت کن
صدای موجهای دریا که خودشون رو به صخرههامیکوبیدند واضح به گوش میرسید .قطرات اشک پیوسته بر گونه اش جاری
می شدند
***
ناگهان حس کرد سبک شد .اشک هاش همچنان مثل سیل میبارید .دوتا مرد باالی سرش ایستاده بودند .کسی که با لگد
مرد رو از روش کنار زده بود سیروس بود .باحیرت و بعض به صورت سرخ شدهی سیروس نگاه مکیرد ولی توی تاریکی جنگل
نمیتونست چهرهی نفر دوم رو تشخیص بده .سیروس داد کشید :آشغال تو رستوران من بدون اجازهی من از این غلطا میکنی؟
با اینکه از حرفهای سیروس یکه خورده بود ولی شوکی که بهش وارد شده بود باعث نشد که دست از زجه زدن بکشه .مرد
دوم کنارش روی زانو نشست و اون تونست با نور کمی که از مهتاب به زمین میرسید چشمای هفت رنگ مرد رو به بینه .بی
اختیار مثل بچهای که مادرش رو پیدا کرده باشه به آغوش عماد پناه برد و زار زد .عماد هم بی هیچ حرفی یک دستش رو
دورش حلقه کرد و گذاشت حسابی به باره .عماد تنها کسی بود که میتونست بهش اعتماد کنه .تنها کسی بود که بهش پناه
داده بود.
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مردی که به خاطرحرفهای سیروس ترسیده بود از جاش بلند شد و فرار کرد سمت جمعیت .سیروس چرخید سمت اون و
عماد وگفت :ببخشید مهندس .پیدا میشن از این آدما دیگه.
عماد همونجوری که هنوز یکی از دستاش دور کمرش حلقه شده بود سری تکون داد وگفت :من همین امشب باران رو میبرم.
سیروس پوزخندی زد وگفت :دیگه از امشب باران متعلق به شماست مهندس .مختارید.
عماد سری تکون داد و سیروس هم بی هیچ حرفی راهش رو گرفت و رفت .بارفتن سیروس عماد سرش رو بلند کرد وگفت:
دیگه همه رفتند باران .گریه نکن.
سرش رو باال گرفت و بین هق هقش گفت :تو رو خدا منو از اینجا ببر.
عماد دستی روی صورت خیسش کشید وگفت :همین امشب میبرمت .دیگه گریه نکن باشه؟
بینیش رو باال کشید وسری تکون داد .عماد کمکش کرد که بلند به شه .همونجوری که به بازوی عماد تکیه داده بود که زمین
نخوره برگشتند سمت فانوس .عماد دم گوشش گفت :برو وسایلت رو جمع کن بیا پایین .فقط یادت نره شناسنامهات رو هم
برداری.
سری تکون داد و از پلههای فانوس باال رفت .تمام داروندارش رو توی ساک رنگ و رو رفتهای ریخت و از پلهها پایین اومد.
مجید با چشمایی به غم نشسته جلوی در فانوس ایستاده بود .باچشمای خیسش به صورت مجید نگاه کرد وگفت :حاللم کن.
مجید نفسش رو بیرون داد وگفت :مراقب خودت باش .باشه؟
سری تکون داد وبا بغض گفت :توهم همینطور.
مجید کالفه دست توی موهاش کشید وگفت :مطمئنم مهندس خیلی بهتر از من مراقبته .فقط فراموشم نکن.
لبخند بی جونی زد وگفت :هیچ وقت فراموشت نمیکنم.
مجید از جلوی در کنار رفت و اون با قدمهایی کوتاه به سمت ماشین عماد به راه افتاد برای آخرین بار سر چرخوند و به فانوس
نگاه کرد .فانوسی که مثل یه دندون کرم خورده کنار منظرهی زیبای دریا و آسمون قرار داشت .نفسش رو بیرون داد و
چشماش رو بست.
*************************************************************************
****
عماد رو به روش نشسته بود و با چشمایی که این بار به سبز میزد نگاهش میکرد .پاهاش رو توی سینه جمع کرد وگفت:
سیروس چه جوری رضایت داد بیام پیشت؟
عماد کالفه دستی الی موهاش کشید وگفت :خریدمت.
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بااین حرف انگار تمام دنیا روی سرش هوار شد .اصالً نمیتونست درک کنه که عماد چی داره میگه؛ یعنی مثل یه برده اون رو
خریده بود آورده بود توی خونش؟ یعنی االن بردهی عماد بود؟ سرش گیج میرفت و حال خودش رو نمیفهمید .چونه اش
شروع کرد به لرزیدن .عماد سرش رو باال گرفت وگفت :چی شده باران؟
هق-هق گریهاش رو رها کرد وگفت :باران نه! بگو برده .منو مثل بردهها خریدی نه؟
عماد که عصبی شده بود با صدای بلند گفت :تو بردهی من نیستی .فقط برای بیرون آوردنت از اون سگ دونی باید این کار رو
میکردم .تو رو خدا بفهم باران .تو آزادی .حتی آگه اینجا رو دوست نداری میتونی بری.
بینیش رو باال کشید وگفت :چرا این کارو میکنی؟ چرا به خاطر یه دختر بی پناه اینجوری پول خرج میکنی؟ میدونم که
سیروس خیلی دندون گرده ،چرا پولت رو ریختی سطل آشغال؟
ـ پولمو بریزم سطل آشغال بهتر از اینکه بزارم تو بری قاطیه آشغاال.
ـ چرا برات مهمه؟
ـ ناراحتی برات گردونم؟
عصبی گفت :چرا جوابم رو نمیدی؟
ـ تو فکر کن آوردمت اینجا که از تنهایی درم بیاری .برام غذا درست کنی که از فست فود خوردن راحت به شم؛ که وقتی
خسته از سرکار برمیگردم یکی باشه که به هم بگه خسته نباشی.
همونجوری که اشک میریخت گفت :خوب برو زن بگیر.
عماد زد زیر خنده .بلند خندید و بین خندهاش گفت :زن گرفتن خرجش خیلی بیشتر از پولیه که پای تو دادم .زن کلی توقع
از آدم داره ولی تو نداری.
بینیش رو باال کشید وگفت :پس میگم برده اتم...
ـ دیگه این کلمه رو تکرار نکن باران .فهمیدی؟
چشماش رو از اشک پاک کرد وگفت :چرا باید بهت اعتماد کنم؟
از جاش بلند شد و گفت :مجبور نیستی .در این خونه بازه ،میتونی هر جا که دوست داری بری .هیچ دینی هم به گردن من
نداری .فکر کن بردهام بودی و آزادت کردم.
سرش رو روی پاهاش گذاشت و هق هقش رو رها کرد .نمیدونست چیکار کنه .نمیفهمید که دیگه باید به کی اعتماد کنه.
جایی رو نداشت که بره و از اینکه پیش عماد هم به مونه دو دل بود .نمیدونست میتونه به این مرد چشم تیلهای که نجابت
االنش رو مدیونش بود اعتماد کنه یا نه .مردی که اون رو درست مثل بردهها خریده بود .داشت به روزگار سیاه خودش فکر
میکرد که صدای عماد اون رو ازحال و هوای خودش بیرون کشید :کسی رو داری که پیشش بمونی؟
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سرش رو از روی پاش بلند کرد وسرش رو به نشونه ی نه تکون داد .عماد کالفه دستی الی موهاش کشید وگفت :پس میخوای
چی کار کنی؟
بابغض گفت :نمیدونم.
ـ نمیخوای اینجا بمونی؟
عماد :نگفتم نمیخوای اینجا بمونی ،گفتم دوست نداری اینجا بمونی؟
***
با تعجب دفتر رو بستم و برگشتم سمتش .با لبخند باالی سرم ایستاده بود و داشت نگاهم میکرد .اخمام رو کشیدم توی هم و
گفتم :چرا خوندی؟
بازوم رو گرفت و گفت :با این حالت نشستی تجدید خاطرات خوش گذشته میکنی؟ دختر جون مثالً تو مریضیها .نشوندتم
روی تخت و خودش جلوم نشست وگفت :ناهار رو میای پایین یا به یارم برات باال؟
با ناراحتی روم رو ازش گرفتم و گفتم :هیچی نمیخورم .پاشو برو بیرون.
باخنده بینیم رو کشید و گفت :االن مثالً قهری؟
باحرص گفتم :تو حق نداری پا بزاری تو حریم خصوصیم.
دستش رو باال آورد وگفت :ببخشید بانو .اشتباه کردم.
خزیدم زیر پتو وگفتم :برو بیرون.
ـ پس ناهارت رو میارم باال.
ـ میگم نمیخوام.
ـ بیخود نمیخوای.
ـ اذیتم نکن عماد.
ـ دخترجون باید تقویت بشی.
ـ چیزی نخورم بهتره .دیرتر میرم زیر اون دستگاه مسخره.
کالفه دست کشید توی موهاش وگفت :توچه چیزی بخوری چه نخوری دو روز دیگه باید بری زیر دستگاه .پس با اعصاب من
بازی نکن پاشو بریم ناهارت رو بخور.
ـ برو بیرون عماد.
ـ پامیشی یا به زور ببرمت باران؟
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***
جوابش رو ندادم و چشمام رو بستم .یکدفعه احساس کردم یکی از دستاش رفت زیرکمرم و یکی هم رفت زیر زانوهام و قبل از
اینکه به خودم بیام توی بغلش داشتم میرفتم سمت پلهها .تقال کردم و گفتم :به زارتم پایین .بدون توجه به مقاومت من گفت:
تا وقتی لج باز میکنی اوضاع همینه.
ـ عماد! میگم به زارتم پایین.
عماد بی هیچ حرفی از پلهها پایین رفت و در برابر چشمهای گرد شدهی کامیار من رو نشوند روی یکی از صندلیها .خواستم
بلندشم که مچ دستم رو گرفت و دوباره نشوندتم روی صندلی .خودش هم صندلیش رو کشید جلو و قاشق رو گرفت سمتم
وگفت :میخوری یا به زور بکنم تو حلقت؟
با حرص روم رو ازش گرفتم .قاشق رو تا ته فرو کرد توی غذا وگرفت جلوی دهنم .سرم رو عقب کشیدم ولی با زور قاشق رو
فشار داد توی دهنم که باعث شد نصف برنج به ریزه روی لباسم .باعصبانیت نگاهش کردم .اونم عصبی بود ولی صدای خشم
آلود کس دیگه ای بلند شد .کامیار بود که میگفت :این مسخره بازیا چیه عماد؟
عماد حرصی گفت :از این خانوم بپرس که اعتصاب غذا کرده.
کامیار :خوب اون غذا نمیخوره تو باید اینجوری رفتار کنی؟
عماد عصبی نگاهش کرد وگفت :شما بهتر بلدی راضیش کنی بفرما؛ و ازجاش بلند شد و رفت توی سالن و روی یکی از مبلها
ولو شد .کامیار به صورتم نگاه کرد و جای عماد نشست .برنجهایی که روی بلوزم ریخته بود رو جمع کرد وگفت :فکر میکنی با
غذا نخوردن چیزی درست میشه؟
ـ تو قرار نیست درد اون سوزنای یه سانتی رو تحمل کنی که داره نطق میکنی.
خندید وگفت :حاالچرا اینقدر عصبی؟
ـ میخوام برم باال .میخوام بخوابم.
ـ میتونی بری ولی خودت میدونی آگه غذا نخورده پا تو از در آشپزخونه بزاری بیرون عماد دمار از روزگارت در میاره .پس لج
نکن و دوتا لقمه بخور.
ـ اون داره لج میکنه.
ـ اون که صد البته .ولی تو مثل اون بد نشو .واسه سالمتی خودتم بهتره.
با اینکه اصالً دلم راضی نبود ولی به خاطر اینکه زودتر از اون وضعیت رها شم قاشم رو برداشتم و به زور دوتا لقمه غذا خوردم.
کامیار با لبخندی از سر رضایت به صندلیش تکیه داد ونگاهم کرد .عماد که دید قاشق به دست گرفتم با تعجب از جاش بلند
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شد و اومد جلوی در آشپزخونه ایستاد .بشقابه نصفه خوردم رو پس زدم و از جام بلند شدم .همونجوری که از کنارش رد
میشدم بانفرت گفتم :خیلی وحشی تشریف دارید مهندس معینی .وقبل از اینکه واکنشش رو ببینم از پلهها باال رفتم.
*************************************************************************
****
ـ باران ،پاشو بیا پایین.
کالفه داد زدم :میخوام بخوابم.دستاز سرمبردار.
چند دقیقه بعد در باز شد .بدون اینکه برگردم سمت در گفتم :عماد برو بیرون نمیخوام ببینمت.
صدای خندهی ایمان بلند شد وگفت :با عماد دعوا داری چرا منو میزنی؟
متعجب سرجام نشستم و گفتم :تو اینجا چی کارمیکنی؟
سینهای صاف کرد وگفت :فکر کنم اینجا یه هنرآموز دارما.
ـ االن؟ تو این وضعیت؟
ـ تو کدوم وضعیت؟
ـ خوب...
ـ تو که انگشتات توی باند نیست .نگو تمرین نکردی که دلخور میشما.
ـ من اصالً این چند روزه حالم خوب نبود.
ـ به شینی پشت ساز حالت خوب میشه .پاشو تنبلی نکن ببینم.
ـ تو رو خدا به زارش برای یه وقت دیگه.
ابرویی باال انداخت وگفت :من این همه راه کوبیدم اومدم اینجا که دست خالی برگردم؟ پاشو ببینم.
به زور ازجام بلندشدم وهمراهش از پلهها پایین رفتم .دیگه وجود کامیار وایمان هم برام عادی شده بود و همونجوری پیششون
میگشتم که پیش عماد میگشتم .هر چند که به خاطر اخم خفیف عماد میفهمیدم که راضی نیست ولی محلش نمیدادم.
بدون توجه به عماد که روی مبل طبقهی دوم نشسته بود از پلهها پایین رفتم و پشت ساز نشستم .پارتیتورم رو باز کردم و به
کلیدها نگاه کردم .دستام رو روی کلیدها کشیدم وبه صداشون گوش دادم .ایمان که یکم بعداز من اومده بود باخنده گفت:
هنوز هیچی نشده استیل خاص خودت رو پیدا کردیها .خوبه خوبه.
قطعه رو تموم کردم وگفتم :خوب ،بیا درست رو بده دیگه.
کنارم نشست وگفت :چقدر عصبی!
کالفه سرم رو تکون دادم وگفتم :حوصله ندارم ایمان.
ـ عماد گفت میخوای پاپ یاد بگیری.
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ـ آره.
ـ خوب پس درس اول یه قطعهی ساده بهت میدم؛ و از توی پارتیتور دیگه ای آهنگ سلطان قلبها رو باز کرد وگفت :همهی
نت هاشو بلدی.
***
یه دور از روی آهنگ خوندم وبعد شروع کردم به زدن .اولین باری که زدم خودم باهاش نخوندم ولی ایمان آروم آهنگ رو
میخوند .برای بار دوم گفت :خودتم باهاش به خون .صدام رو صاف کردم و با آهنگ خوندم .اصالً فکر نمیکردم که اینقدر صدام
با آهنگ قشنگ به شه .هیچ وقت اینجوری نخونده بودم وحتی خودم هم از تن صدام جا خوردم .ایمان با چشمای گرد شده
نگاهم میکرد وچیزی نمیگفت .آهنگ که تموم شد صدای دست زدن سه نفر بلند شد .برگشتم و باخنده به صورت ایمان و
کامیار و عماد نگاه کردم .کامیار خندید وگفت :بابا یه کنسرت بزار دیگه!
عماد :خیلی خوب بود.
ایمان :زدی رو دست گوگوشها!
ابروهام رو توی هم کشیدم وگفتم :گوگوش؟
زد زیر خنده وگفت :خانوم خواننده نشده نقد میکنه.
خودم هم خیلی سرحال اومده بودم .به ایمان نگاه کردم وگفتم :یکی دیگه.
ابرویی باال انداخت وگفت :نه .زیادیت میشه.
ـ اذیت نکن دیگه.
به صفحهی روبه رویی که یکی از شعرهای فرهاد بود اشاره کردو گفت :این قطعه سخت تره .تمرین کن برای فردا.
به صفحه نگاه کردم ونت هاش رو خوندم .چیزخاصی نداشت وفقط باید ترتیب نتها رو حفظ میکردی .یه نگاه به نتها ویه
نگاه به کلیدها پارت اولش رو زدم .ایمان دستی زد سر شونه ام وگفت :مگه خوابت نمیاومد؟
ـ بزار اینو بزنم میرم میخوابم.
ـ خودتو خسته نکن.
ـ خسته نمیشم.
ازکنارم بلند شد و باکامیار و عماد روی مبل نشستند .عماد گفت :باران خانوم ،برامون قهوه میاری؟
بدون این که سرم رو برگردونم گفتم :خودت برو درست کن .دارم تمرین میکنم.
صدای خندهی ایمان بلند شد وگفت :بیا .ببین واسه خودت دردسر درست کردی .از این به بعد باران  24ساعته پای سازه! از
غذام دیگه خبری نیست.
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عماد خندید وگفت :حالش خوب باشه ،غذام ازش نمیخوام.
***
با اینکه خودش رو نمیدیم ولی براش لبخندی فرستادم .هر چند که نمیدونستم این حرفش رو داره از ته دل میگه یا به خاطر
وضعیت بدمه .انقدر حالم خوب بود که با فکرهای منفی خرابش نکردم .وسطهای قطعه هی ریب میزدم .ایمان رو صداش
کردم .اومد باالی سرم وگفت :چیه؟
به پارتیتور اشاره کردم وگفتم :ببین این جاش درست در نمیاد.
شروع کرد به توضیح دادن وخودش یه بار برام زد .وقتی فهمیدم که باید چی کار کنم تشکر کردم و دوباره شروع کردم .وقتی
تونستم آهنگ رو کامل بزنم از اول شروع کردم و باهاش خوندم ولی در آوردن صدای فرهاد کار خیلی سختی بود .بمی و
مردونگی صداش رو نمیتونستم تقلید کنم .انگشتام درد گرفته بود احساس میکردم ساعد دست چپم به ذوق ذوق افتاده.
از پشت ساز بلند شدم وبه سه مردی که بیخیال از همه جا روی مبل نشسته بودند وگرم صحبت کردن بودن نگاهی انداختم
وگفتم :من میرم بخوابم .واسه شام صدام نکنید.
عماد :باز لجبازی شروع شد؟
باحرص گفتم :عماد صدام کنی دیگه همون دوتا لقمه رو هم نمیخورم.
خواست جوابم رو بده که دست ایمان روی شونه اش نشست وبا چشماش به سکوت دعوتش کرد .با حرص به مبل تکیه داد
ونفسش رو بیرون داد .از پلهها باال رفتم و روی تختم ولو شدم .هنوز خیلی چیزها توی دنیا وجود داشت که میخواستم بدونم.
هنوز به خیلی چیزها شک داشتم حتی به خودم .هنوز نمیدونستم آینده قراره من رو به کجا بکشونه .هنوز نمیدونستم از
آدمای دورو اطرافم کدومشون خوباند و کدومشون گرگ صفت .هنوز خیلی سؤالها بود که برام بی جواب بود .سؤالهایی که
به عدهها فهمیدم آگه جوابش رو نمیفهمیدم خیلی به نفعم بود.
*************************************************************************
****ساعت  10صبح بود وتوی ماشین عماد به سمت بیمارستان در حرکت بودیم .درد پهلوهام دوباره شروع شده بود .دیگه
فهمیده بودم که این درد برای چیه و همین باعث میشد حال بدم بدتر به شه .ماشین رو توی پارکینگ بیمارستان پارک کرد
و پیاده شدیم .حتی تحمل دیدن بیمارستان رو هم نداشتم .دیدن در و دیوار سفیدش حالم رو بد میکرد .بوی الکل که به
دماغم میخورد حالت تهوع میگرفتم .راه روهای باریک بیمارستان و نور کمی که به زور از چراغهای کم نورش به زمین
میرسید همه و همه فضا رو برام وحشتناکترمیکرد .احساس میکردم که دستی دور گردنم حلقه شده و میخواد خفهام کنه.
عماد که رنگ کبود شدم رو دید گفت :چی شده؟ خوبی؟
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دستم رو به دیوار گرفتم وسرم رو تکون دادم .بازوم رو گرفت و سریعتر به سمت قسمت همودیالیز کشید .روی تخت نشستم
وچشمام رو بستم .کنارم ایستاد وگفت :مطمئنی خوبی؟
ـ آره .برو بگو پرستاره به یاد زودتر شروع کنه.
کالفه سرش رو تکون داد و از اتاق رفت بیرون .چند دقیقه بعد همراه یه پرستار برگشت .پرستار لبخندی به روم پاشید وگفت:
سالم خانومی ،خوبی؟
پوزخندی زدم وگفتم :تا خوب چی باشه.
متعجب نگاهم کرد وچیزی نگفت .باندرو آروم از روی دستم باز کرد و نگاهی به دوتا زخم متورم و کبود انداخت .کشوی زیر
دستگاه رو باز کرد و سوزنهای نیم سانتی ولوله هاش رو بیرون کشید .حتی دیدن سوزنها ویادآوری درد غیرقابل تحملش
حالم رو بد میکرد .احساس میکردم تمام بدنم رو با این سوزنها دارند سوراخ سوارخ میکنند .تمام محتویات معدم تا توی
حلق ام باال میاومد ولی به زور خودم رو نگه میداشتم .عماد سمت دیگه ام ایستاد وصورتم رو گرفت بین دستاش وگفت :نگاه
نکن باران.
به چشمای هفت رنگش که زیر نوری که از پنجره به داخل میاومد به عسلی میزد نگاه کردم وسعی کردم به دردی که قراره تا
دقایقی بعد توی تموم تنم به پیچه فکر نکنم ولی صدای پاره شدن پاکت سوزنها وسر و صدایی که پرستار موقعه کارکردن
داشت نمیذاشت ذهنم رو منحرف کنم .عماد لبخند بی جونی زد وگفت :میدونستی چشمات خیلی خوشگله؟
***
خواستم جوابش رو با لبخند تلخی بدم که درد نفس گیری توی دستم پیچید .چشمام رو روی هم فشار دادم وخواستم جیغ
بکشم که چیز سفتی توی دهنم فرو رفت .به اتمام توانی که داشتم گازش گرفتم بلکه دردم تخلیه به شه ولی جای سوزن به
طور جانکاهی میسوخت .بدتر از همه این بود که پرستار دوباره روی همون نقطهی قبلی رو سوراخ کرده بود .خواستم چیزی
که توی دهنم بود رو در به یارم وبه هق هقم اجازهی خروج بدم که سوزن دوم هم فرو رفت.
دیگه حال خودم رو نمیفهمیدم .فقط به اتمام زوری که داشتم چیزی که توی دهنم بود رو گاز میگرفتم .از الی دندون های
قفل شدهام هم صدای نالهام به گوش میرسید .مزهی خون توی دهنم پیچیده بود ولی دندونام ازهم باز نمیشد .قدرت هیچ
کاری نداشتم .سرم که هنوز توی دستای عماد بود شل شد وچیز که توی دهنم بود بیرون اومد .عماد جسم نیمه جونم رو روی
تخت خوابوند وتازه تونستم چشمم رو باز کنم وساعد خون آلودش رو ببینم.
اشک ازگوشه ی چشمم راه باز کرد وپایین چکید .دستم هنوز به شدت دقایق قبل میسوخت .هیچ جونی حتی برای نفس
کشیدن نداشتم .پلک هام رو روی هم فشار دادم و هق هقم رو رها کردم .عماد دست راستم رو توی دستاش گرفت و آروم
گفت :تموم شد دیگه.
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پرستار که داشت هوای اضافی توی لولهی سرنگی رو خالی میکرد گفت :االن یه مسکن بهت میزنم آروم شی خانومی.
عماد :میشه یه آزامایش خونم ازش بگیرید؟
پرستار :برای چی؟
عماد :برای گروه خونی.
پرستار :باشه.
چشمای اشک آلودم رو بازکردم وبه عماد که بانگاه غمگینی باالی سرم ایستاده بود نگاه کردم .دستی روی گونهام کشید وگفت:
زودی برمیگردم؛ و از اتاق رفت بیرون 5 .دقیقه بعد از رفتن پرستار با ساعد باند پیچی شده وارد اتاق شد وکنارم ایستاد وگفت:
بهتری؟
پلک هام رو به هم زدم که دوتا قطره اشک پایین چکید .صندلی که سمت دیگه ی اتاق بود رو آورد وکنارم نشست .به ساعدش
نگاه کردم وگفتم :ببخشید .نمیخواستم اینجوری به شه.
لبخندی زد وگفت :اشکال نداره.
ـ میزاشتی جیغ بزنم.
خندهیبامزهای کرد وگفت :مثالً بیمارستانه ها!
سرم رو جابه جاکردم و چیزی نگفتم .دستاش رو توی سینش جمع کرد وگفت :دردش کم شد؟
نگاهی به دست چپم که دردش رفته رفته کمتر میشد انداختم وگفتم :آره.
نفسش رو بیرون داد وگفت :بایدخیلی خدارو شکرکنی باران ،میدونی چرا؟
چشمای خیسم رو پاک کردم وگفتم :چرا؟
ـ چون وضعیت تو خیلی بهتر از وضعیت آدماییه که من دیدم .مامان من باید شیمی درمانی میشد .موقعه ی دارو گرفتن به
قدری حالش بد میشد که تا چند ساعت بیهوش میشد .حال و روز تو با حال و روز اون موقعه ی مامانم اصالً قابل مقایسه
نیست .اون امیدی به خوب شدنش نداشت ولی تو حتماً خوب میشی.
لبخند تلخی زدم وگفتم :البته آگه درد این سوزنا نکشتم.
با حرص نگاهم کرد وگفت :چرا اینقدر ناامیدی؟
سرم رو چرخوندم وگفتم :میدونستی باید چند سالی این مسیرو هی برم وبیام؟
ـ چرا؟
ـ پرستاره گفت خیلیها توی صف پیوند اند .خیلی طول میکشه تا نوبت ما به شه .راستی تو اصالً تقاضا دادی؟
کالفه سری تکون داد وگفت :نه.
دست راستم رو زیر سرم گذاشتم و گفتم :زودتر درخواست بده .امروز بهتر از فرداست.
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چیزی نگفت و چشماش رو بست .یکم نگاهش کردم وگفتم :عماد؟
***
چشماش رو باز کرد و نگاهم کرد .لب هام رو خیس کردم وگفتم :چرا این همه برات مهمم؟ تو االن به خاطر خرج زیاده عملم
خیلی راحت میتونی منو بزاری و بری .منم اصالً ازت دلخور نمیشم وبهت حق میدم .چرا این کارا رو درحقم میکنی؟
لبخند تلخی زد وگفت :به خاطر اینکه یادم نره این گرگی که االن اینجاست یه روزی چوپان بوده بره کوچولو.
به سقف خیره شدم وگفتم :خیلیها هستند که معصومیتشون میتونه تو رو یاد گذشتهات بندازه .تو حتی میتونی بری
پرورشگاه .اونجا کلی بچهی معصوم پیدا میکنی که تو رو یاد گذشته بندازن.
ـ هر معصومیتی یه رنگ و بویی داره .آدما میتونن بعضی از این معصومیتها رو درک کنن و بعضیاشونم نمیتونن درک کنن.
ـ تو معصومیت منو میتونی درک کنی؟
لبخندی زد وگفت :نه.
با تعجب گفتم :پس چرا نگهم داشتی؟
ـ همین که نمیتونم درکش کنم برام جذابه .همین که تو تکاپوی فهمیدن خط چشمای آبیت باشم .همینهاست که نمیزاره
دست از سرت بردارم.
لبخندی روی لب هام نشست .چقدر حرفاش به هم دل گرمی میداد .دلم میخواست چشمام رو ببندم و عماد با صدای گرم و
مردونه اش تا خود شب برام حرف بزنه .دلم میخواست توی واژه واژهی حرفاش غرق به شم .حتی اصالً مهم نبود که چی
میگه ،همین که تن صداش رو درست مثل الالیی میشنیدم برام بس بود .حتی حاضر بودم بشینه ویه ریز به همبه گه کثافت!
برام فقط همین بس بود که به طرز تلفظ ک و ث از زبون اون گوش بدم .انقدر دوستش داشتم که همه چیزش برام خواستنی
بود .حتی فوش دادنش.
صداش از هپروت بیرونم آورد :باران؟
نگاهش کردم وگفتم :بله؟
کالفه دستی الی موهاش کشید و بریده بریده گفت :آگه ...آگه یه وقت یکی ...یکی که  ...بخواد ازت...
ـ یکی بخواد چی کار کنه؟
یکم به چشمام نگاه کرد وگفت :هیچی ولش کن.
ـ حرفت رو نخور عماد.
ـ حرف خوردنی رو بایدخورد!
ـ نکنه در بستنی رو هم باید بست؟
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ـ معلومه مثل من عاشق فامیله دوری نه؟
ـ نه! من عاشق آقای همسادم که له له میشه ولی میخنده.
لبخندی به صورتم پاشید وگفت :پس توام بخند.
لبخند تلخی به روش پاشیدم و چشمام رو بستم .چقدر دلم میخواست شونه های پهنش تا ابد تکیه گاهم میشد .چقدر دلم
میخواست واسه همیشه داشته باشمش .چقدر دوست داشتم این محبتاش همیشگی باشه .چقدر تنها بودم و چقدر دوست
داشتم این تنهاییم رو چشمای هفت رنگ عماد پر کنه .نمیدونستم که آگه این محبت عمیقی که نسبت به عماد داشتم نبود
روزهای خالیه زندگیم رو چه جوری میگذروندم .بعد از تمام اتفاقاتی که توی زندگی برام افتاده بود عماد برام حکم یه نقطهی
پایان رو داشت که آخر همهی سطرهای تلخ زندگیم گذاشته بودم و فقط از خدا میخواستم که آگه یه روزی خواست آخر این
محبت غلیظم نسبت به عماد نقطه بزاره اون نقطه خود عماد باشه .نه هیچ چیز دیگه ای.
*************************************************************************
****
چشمام تازه گرم شده بود که صدای تلفن عماد مجبورم کرد دوباره چشم باز کنم .نگاهی به صفحهی نمایشگر گوشیش انداخت
وگوشی رو دم گوشش گذاشت :بله؟ ...سالم خوبی؟ ...قربانت ...اونم خوبه .سالم میرسونه ...جدی؟ ...کی؟ ...کی؟ چقدر بی خبر...
راستش رو بخوای ...بابا بزار منم حرف بزنم ...آخه( ...کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت ):باشه میام ...نه دیگه بعد از
ظهر ...االن کار دارم نمیتونم ...ازطرف من ازشون تشکر کن ...باور کن االن نمیتونم ...شب میام میبینمت دیگه ...باشه ...سالم
برسون ...قربانت خدافظ.
گوشیش رو قطع کرد و به چشمای باز من نگاه کرد و آروم گفت :ببخشید بیدار شدی.
ـ جایی میخوای بری؟
ـ آره.
ـ کجا؟
ـ شب میخوام برم مهمونی.
ـ پیش سیروس؟
ـ نه .یه جای دیگه.
ـ من چی کار کنم؟
ـ یعنی چی چی کار کنی؟
ـ یعنی شب با کامیار تنها بمونم؟
ـ نگران نباش کاریت نداره.
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ابرویی باال انداختم و گفتم :چی شد؟ تا قبل از اینکه داداشت لولو خورخوره بود ،حاال چطور شد که کاریم نداره؟
دستی الی موهاش کشید وگفت :چون جرعت نداره بهت دست درازی کنه.
ـ تا قبل از این جرعتش رو داشت؟
ـ آره.
ـ و چرا االن نداره؟
ـ چون نمیتونه.
ـ چرا نمیتونه؟
کالفه شد و گفت :بس کن دیگه باران .چرا هی منو سؤال پیچ میکنی؟
ـ تو چرا جواب آدمو درست وحسابی نمیدی؟
ـ چون سوالت جواب درست وحسابی نداره .بگیر بخواب یه ساعت دیگه که کارت تموم شد میام دنبالت .و بدون اینکه به هم
فرصت حرف زدن بده از اتاق زد بیرون.
***
از دستش عصبانی بودم .آگه دلیل این نرم شدن تعجب برانگیزش رو نمیدونستم شاید خیلی راحتتر با این موضوع کنار
میاومدم .مثالً پیش خودم فکر میکردم که کامیار رو گوش مالی داده یا یه جوری بهش فهمونده که نزدیک من نشه ،ولی اینکه
میدونستم عماد فقط به خاطرعالقهای که کامیار نسبت به من پیدا کرده و همین حس باعث کنترل کردن خودش میشه داره
اجازه میده که من و اون توی خونه تنها بمونیم حالم رو بد میکرد .در هر صورت عماد نباید من رو تنها میگذاشت .اونم تو
شرایط بدی که تنها و تنها به وجود اون دلم خوش بود.
شاید حتی علت این کارش این بود که میخواست من و کامیار رو بیشتر به هم نزدیک کنه و بعد از گفتن گذشتم به کامیار
آگه کامیار همچنان خواستارم بود من رو براش خواستگاری کنه .از این فکر حالم بدتر شد .فکر این که یه روزی کس دیگه ای
به جز عماد توی زندگیم باشه منو تا سر حد جنون میکشید .ایمان میگفت درحال حاضر براش از هرکس دیگه ای مهمترم
ولی چرا یه درصد احتمال نمیداد منی که هیچ کس رو ندارم خودش که حامی لحظات سخت زندگیم بوده برام مهمترین فرد
زندگیمه؟؟؟ چرا توی این  9ماه حتی یه دقیقه هم به این فکر نکرده که دختری که از زندگیش رو مدیونشه عاشقش شده
باشه؟
اوایل که با دیدنش دلم قیلی ویلی میرفت وحس میکردم احساس ناشناختهای داره توی وجودم رشد میکنه باخودم میگفتم
چرا عماد؟ ولی بعد از گذشت این همه مدت فهمیده بودم دلیل این وابستگی چیه .تنهایی بیش از حد و نیاز شدید به تکیه
دادن به یه نفر باعث شده بود خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکردم به عماد وابسته به شم .عماد اینا رو خیلی بهتر
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ازمن میدونست .حتی ممکن بود که از احساسم نسبت به خودش هم خبر داشته باشه ولی به روش نیاره .اصالً شاید همین که
میخواد من رو به کامیار نزدیکتر کنه به خاطر اینکه نمیخواد بیشتر از این وابستش به شم.
لعنت به من! این چه افکار بود که توی ذهنم وول میخورد و یه لحظه هم راحتم نمیزاشت؟ چرا اینقدر به همه چیز بدبین
وشکاک شده بودم؟ عماد باید میرفت مهمونی وهیچ راه دیگه ای به جز این که منو بسپاره دست کامیار نداشت .چرا اینقدر
برای خودم خیال میبافتم؟ نفسم رو با حرص بیرون دادم و به خونی که توی لوله جریان داشت نگاه کردم .به خاطر وصل
کردن یکی از سرخرگ هام به سیاه رگی که سوزنها رو بهش وصل کرده بودند ضربان رو خیلی واضح زیر جای سوزنها
احساس میکردم .سطلی که لولهی دیگه ای که از دستگاه خارج میشد توش بود پر از آب شده بود این به خاطر خوردن بیش
از حد آب توی این دو روزه بود .هر وقت که گرسنم میشد به جای خوردن غذا خودم رو میبستم به آب.
حوصلهام سر رفته بود .خواب از سرم پریده بود وکسی هم توی اتاق نبود که باهاش حرف بزنم .کالفه بدنم رو تکون میدادم
بلکه از کرختی دربیاد .با هرجون کندی بود  1ساعت گذشت و پرستار برای در آوردن سوزنها برگشت .دوباره شروع دردی که
تمام رس بدنم رو میکشید .قبل از اینکه دست به کار به شه گفتم :اون آقایی که همراهم بود کجاست؟
هونجوری که داشت دستگاه رو خاموش مکیرد گفت :رفت.
***
باتعجب نگاهش کردم وگفتم :رفت؟ کجا رفت؟
ـ نمیدونم .گفت یه آقای دیگه ای میاد دنبالت و بعدم خودش رفت.
ـ یعنی چی؟ منو تنها گذاشت و رفت؟
بی تفاوت شونه ای باال انداخت وگفت :میخوام سوزنا رو دربیارم.
یادآوری درد دستم مجالی برای عصبی شدن به هم نداد .سرم رو توی بالشت فرو بردم ویه تیکهی بزرگش رو توی دهنم فرو
بردم که صدای جیغم خفه شه .پرستار آروم سوزنها رو در میآورد و من همونجوری که درد میکشیدم وبا گریه بالشت رو گاز
میگرفتم باخودم فکر میکردم :عماد منو تو این وضعیت تنها گذاشت و رفت؟ یعنی فکر نکرد شاید مشکلی پیش به یاد وبهش
احتیاج پیدا کنم؟ انقدر از این موضوع ناراحت بودم که نمیدونستم گریهامبه خاطر درد دستمه ویا به خاطر رفتن عماد .پرستار
دوباره باندرو دور دستم پیچوند وگفت :تموم شد خانومی .میتونی بری.
چشمای اشک آلودم رو چرخوندم وبه در خیره شدم تا عماد به یاد وبگه که جایی نرفته بوده .اون لحظه هیچی نمیخواستم به
جز اینکه عماد به همبه گه هنوزم مثل قبل براش اهمیت دارم .بینیم رو باال کشیدم وبه سختی از روی تخت بلند شدم .کفش
هام رو پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم .سالن شلوغ بود و بعضیا مثل من که کارشون تموم شده بود داشتند میرفتند و بعضیا
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هم منتظر بودند که نوبتشون به شه .با همون چشمای خیس و سری که کمی گیج میرفت توی سالن به دنبال چهرهی آشنای
عماد گشتم .اون نرفته بود .نمیتونست منو بزاره و بره.
هیچ چهرهی آشنایی توی سالن منتظرم نبود .همه مشغول کار خودشون بودند .دستم رو به دیوار تکیه دادم که نخورم زمین.
سرم مدام چرخ میخورد و بوی الکل بینیم رو میسوزوند .نکنه به خاطر اون حرفم منو گذاشته و رفته؟ نکنه به خاطر پول عمل
دیگه نیاد سراغم؟ خدایا من چرا این همه بدبختم؟ کجایی لعنتی؟ کجایی؟ اشک هام بی اختیار روی شالم میچکید
وسرگردون به اطراف نگاه میکردم .پرستاری به سمتم اومد وگفت :چیزی شده عزیزم؟
بینیم رو باال کشیدم وسری تکون دادم .بازوم رو گرفت وگفت :رنگت پریده ،میخوای برات آب قند به یارم؟
بازوم از دستش بیرون اومد وصدایی بلند شد :نه ممنون .االن میبرمش خونه حالش خوب میشه.
سرم رو چرخوندم و به چهرهی کامیار که با لبحندی نگاهم میکرد خیره شدم .پس عماد کجا بود؟ با بغض گفتم :عماد
کجاست؟
دستم رو بین دستای مردونش گرفت وگفت :کاری براش پیش اومد نتونست به یاد دنبالت منو فرستاد .حالت خوبه بریم ،یا به
گم دکترت ببیندت؟
اشک هام رو پاک کردم وگفتم :نه بریم.
به خاطرسرگیجهای که داشتم دستم رو از توی دستش در نیاوردم وگذاشتم من رو دنبال خودش بکشه .عماد نیومده بود .یعنی
اینقدر ازم دلخور بود که حتی حاضر نشد خودش به یاد دنبالم؟ خدایا ...چرا این همه تنهایی برای من؟ چرا این همه بی پناهی
برای من؟ چرا این قدر زود دلخوشی های زندگیم و ازم میگیری؟ چرا؟ من دارم تقاص کدوم گناه رو پس میدم که نباید حتی
دقیقهای توی زندگیم احساس آرامش کنم؟؟؟
*************************************************************************
****
ـنمیخوای پیاده شی خانومی؟
چشمام روبازکردموبهمحیطآشنای حیاط نگاهکردم.کامیار فراری مشکیش روزیر سایبون پارک کرده بود وداشت نگاهم میکرد.
بدون حرف در رو باز کردم واز ماشین پیاده شدم .ماشین عماد نبود پس هنوز کار مهمش تموم نشده بود .بی حوصله در رو باز
کردم واز پلهها باال رفتم .خونه ساکت بود وفقط صدای قدمهای ما سکوتش رو میشکست .شالم رو باحرص از سرم کشیدم و
روی تخت پهن شدم .دستم رو روی چشمام گذاشتم تا آگه اشکی خواست پایین به چکه مانعش به شم.
عمادی که به خاطر دعوای اون روزمون توی ویال اونجوری به هم ریخته بود حاال چه جوری تونسته بود منو خیلی راحت تنها
بزاره و بره؟ چرا کاراش اینقدر ضد ونقیض بود؟ چرا هیچ وقت تو یه مود ثابت نمی موند؟ عمادی که همیشه به همهی حرفاش
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عمل میکرد وقتی گفت برمیگرده چرا برنگشت؟ چرا داشت این لج بازیاش رو درست تو اوج بد حالی من انجام میداد؟ زمانی
که خودش بهتر میدونست که بیشتر از هرچیزی به توجه احتیاج دارم.
دوتا قطره اشک بی توجه به فشار ساعدم روی چشمام راه باز کردند و از کنار صورتم روی بالشتم چکیدند .غلتی زدم و پشت به
درخوابیدم .دلم نمیخواست کسی صورت خیسم رو به بینه .باید باخودم کنار می اومدم .باید این رو توی مغز خودم فرو
میکردم که ارزشم برای عماد حتی قدر خواهرشم نیست چه به رسه به چیزی که توی ذهن من میگذشت .عماد به هم پناه
داده بود وهمین موضوع من رو تا آخر عمر مدیونش میکرد .پس من چه توقعی ازش داشتم؟
توقع داشتم کمبودهای زندگیم رو جبران کنه؟ توقع داشتم حاال که درخونه اش به روم بازه آغوشش هم به روم باز باشه؟
آغوشی که شاید خودش اون رو متعلق به کس دیگه ای به بینه؟ اصالً من از عماد چی میدونستم؟ شاید اون نامزد داشت .شاید
مهمونی امشبم به مناسبت همین نامزدی داشت برگزار میشد که میزبانش اون رو از ناهار دعوت کرده بود .من برای عماد
حکم یه هم خونه ی ساده رو داشتم .کسی که براش غذا میپذه ،اتاق به هم ریختش رو مرتب میکنه ،وقتی از سرکار میاد براش
قهوه درست میکنه ،وقتی حوصلش از تنهایی سرمیره دو کلمهای هم صحبتش میشه .همین و همین.
تازه خود همین هم خودش خیلی زیاد بود .عماد بعد از اون لطفی که به هم کرد وبا قیمت خیلی گزافی منو از تو فانوس کشید
بیرون خیلی راحت میتونست دو قرون بزاره کف دستم و به گه خوش اومدی .ولی این کارو نکرد .توی خونش به هم جا داد.
گاه وبی گاه از لبخنداش بی نصیبم نزاشت ،هرکاری برای راحتیم انجام داد ،منو توی جمعی وارد که شاید آگهمیفهمیدند من
ازکجا اومدم نظرشون صد وهشتاد درجه راجع به عماد تغییر میکرد .دیگه من چی از جونش میخواستم؟ برای همینها هم تا
عمر داشتم باید ممنونش میبودم .پس چه توقعی بود که بخوام پای دردای من بشینه و خودش رو از خوشی محروم کنه؟ چه
توقع بی جایی بود که من داشتم؟
***
ـ ناهار گرفتم ،میای پایین یا برات به یارم؟
بدون اینکه بچرخم سمت در صدام رو صاف کردم وگفتم :چند دقیقه دیگه میام.
صدای پای کامیار که دور میشد رو شنیدم .باید همه چیز رو فراموش میکردم .باید تو خونه سمم و بکم میشدم و هر حرفی
که عماد میگفت گوش میدادم تا شاید یکم از دینم بهش رو ادا میکردم .عماد ازم میخواست غذا بخورم پس نباید لج
میکردم حتی آگه به قیمت به جون خریدن هرروزهی درد سوزنهامیبود .ازجام بلندشدم و بعد از عوض کردم لباسم وشستن
صورت خیسم رفتم پایین .کامیار جوجه کبابی رو که گرفته بود توی ماکروویو گذاشته بود که گرم به مونه .لبخند بی جونی
بهش زدم وغذا رو ازتو ماکروویو بیرون آوردم .کامیار بشقابها رو از دستم گرفت وگفت :نباید زیاد به دستت فشار به یاری.
بخیههای دستت هنوز خوب نشده.
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سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم .رو به روش نشستم و به زور چند لقمهای خوردم .هر قاشقی که توی دهنم میگذاشتم
وقتی میخواست از گلوم پایین بره درست مثل یه تیکه خار به دیوارههای گلوم کشیده میشد .بغضی که هنوز توی گلوم بود
هم حالم رو بدتر کرده بود .سرم پایین بود تا کامیار به زور غذا خوردنم رو نبینه .اواسط غذا گفت :باران؟ تو چند وقته این
جایی؟
زیر چشمی نگاهش کردم وگفتم 9 :ماه.
سرش رو تکون داد وگفت :تو این چند وقت عماد رو چه جوری دیدی؟
سری کج کردم وگفتم :همون جوری که هست.
لبخندی زد وگفت :عماد برای هرکی یه جوره ،میخوام ببینم برای تو چه جوری بوده.
نفسم رو بیرون دادم وگفتم :خوب ...عماد یه مرد مغروره که به جز کارش توجه خاصی به چیزای دیگه نداره .یکم شلخته است
و مدام باید تذکر بشنوه ،گاهی وقتا خیلی غمگینه و گاهی وقتا خیلی بیخیال .هیچ کس نمیتونه از ته دل خوشحالش کنه.
یعنی به نظرم خوشحالی از نظر عماد معنایی نداره .چیزی تو وجودش هست که سعی داره ازهمه پنهانش کنه ولی بعضی وقتا
چشماش لوش میدن ...واسه چی داری اینا رو میپرسی؟
همونجوری که مشتاقانه به حرفام گوش میداد گفت :اینا رو دقیقاً کی فهمیدی؟
ـ خوب ازهمون روز اول که اومدم کم کم یه چیزایی دستگیرم شد .ولی فکرکنم چند ماهی به شه که شناختم نسبت بهش تا
همین درجه توقف کرده.
ـ احساست چی؟
جاخوردم .باتعجب نگاهش کردم وگفتم :منظورت رو نمیفهمم.
دستاش رو توی سینه جمع کرد و گفت :منظورم اینکه احساسی هم نسبت بهش پیدا کردی؟
***
کالفه سری تکون دادم وگفتم :چرا فکر کردی باید احساسی نسبت بهش داشته باشم؟
لبخندی به روم زد وگفت :همینجوری پرسیدم.
همونجوری که با غذام ور میرفتم گفتم :نگفتی برای چی اینا رو پرسیدی؟
ـ چون خودم نمیشناسمش.
باز هم متعجب نگاهش کردم وگفتم :برادرت رو نمیشناسی؟
غذایی که توی دهنش بود رو فرو داد وگفت :آره .من خیلی عماد رو نمیبینم .یعنی چند سالی هست که رابطمون فقط درحد
چند هفتهای که اون میاد تهران یا من میام اینجا .همین.
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ـ خوب قبل از اون که میشناختیش.
ـ عماد خیلی تغییرکرده .اونقدری که حتی ایمانی که چندین ساله رفیقشه گاهی میگه عماد جدید رو نمیشناسه.
ـ چرا عماد تغییر کرده؟
صدای پای کسی که داشت باال میاومد باعث شد سرمون به چرخه سمت پلهها .عماد با دیدنمون لبخندی زد و گفت :سالم.
برای اینکه متوجهی بغض توی گلوم نشه سرم رو پایین انداختم وبه سردی جوابش رو دادم .چیزی نگفت و از پلهها باال رفت.
کامیار موشکافانه نگاهم کرد ولی چیزی نگفت .منم که از بازی کردن با غذام خسته شده بودم تشکری کردم و از جام بلند
شدم و رفتم باال .در اتاقم رو بستم وجلوی پنجره ایستادم .باد اواخر بهار درختها رو تکون میداد ولی هوای هنوز به خاطر دود
کمی گرفته بود .نگاهم رو چرخوندم و به کمدم رسیدم .رفتم جلو و درش رو بازکردم .وسایل نقاشی که عماد یک ماه پیش برام
گرفته بود هنوز اونجا بود وخط آبی که درست وسط بوم کشیده شده بود روی اون صفحهی سفید خودنمایی میکرد .وسایل رو
بیرون آوردم ویک جای مناسب گذاشتم و خودم هم نشستم .چشمام رو بستم وسعی کردم به منظرهای فکر کنم .ولی باز هم
ذهنم خالی خالی بود.
دوباره روی یکی از قلموها رنگ آبی گذاشتم وکل بوم رو از باال تا پایین آبی کردم .رنگ آبی منو یاد خیلی چیزها میانداخت.
یاد دریا ،یاد چشمای مادرم ،یاد آبی آسمون و یاد خیلی چیزهای دیگه .بی اختیار یکم قهوهای برداشتم و پایین بوم رو قهوهای
کردم .فکری توی ذهنم جرقه زد ومشغول به کار شدم .رنگها یکی یکی روی بوم مینشست .هیچ وقت فکر نمیکردم نقاشی
کشیدن هم اینقدر برام لذت بخش باشه .درست مثل موسیقی توی نقاشی هم استعداد خاصی داشتم که کم کم داشت شکوفا
میشد.
یک ساعتی رو پای بوم بودم ولی کم کم دستم خسته شد .وسایل رو جمع کردم و دوباره سرجاش گذاشتم .خواستم یکم
استراحت کنم که در اتاق باز شد .عماد کت و شلوار دودی رنگی تنش کرده بود و روی بلوز سفیدش هم کروات یاسی بسته
بود .همونجوری که داشت بند ساعتش رو میبست گفت :کاری نداری؟
با اینکه با دیدن تیپ مجلسیش دوباره دلم شروع کرد به لرزیدن ولی جلوی خوم رو گرفتم وبی تفاوت گفتم :نه.
دستی الی موهاش کشید وگفت :آگه پیش اومد به کامیار بگو .معلوم نیست کی برگردم.
سرم رو تکون دادم و پشت بهش روی تخت نشستم.
چند دقیقه بعد صداش اومد :خدافظ.
ـ خدافظ.
صدای بسته شدن درکه اومد بی اختیار همهی وجودم از رمق خالی شد .عماد رو دوست داشتم و این که بخوام تمام احساس
توی دلم رو خالی کنم یا حتی نسبت بهش بی تفاوت باشم منو میکشت .درد فراموشی این احساس حتی بیشتر از درد اون
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دوتا سوزن لعنتی بود .نفسم رو باحرص بیرون دادم و باخودم گفتم :ولی به هرقیمتی که شده باید همه چیز رو فراموش کنی.
این تنها لطفیه که میتونی درحق عماد بکنی.
*************************************************************************
****
صدای الستیکهای ماشین عماد که روی زمین شنی حیاط کشیده میشد الی صدای تی وی قاطی شد .از روی تخت بلند
شدم و از الی در باز به راه رو نگاه کردم .کمی که گذشت صدای زنونه ای هم قاطی صدای خوش وبش کامیار و عماد شد .مثل
برق گرفتهها ازجا پریدم و از پلهها سرازیر شدم .این دیگه کی بود؟ باتعجب داشتم دختر رو نگاه میکردم و اصالحواسم به
حرفهای عماد نبود .دختر قد بلندی بود و پاشنهی  10سانتی کفشهای طالیش باعث شده بود درست هم قد عماد به شه.
بلوز طالیی روی شلوار جذب مشکی براقش پوشیده بود و شنلی هم روی دوشش بود که تا روی زانوهاش میرسید .شال سفید
رنگی رو هم روی سرش آزاد گذاشته بود تا رنگ پرکالغی موهاش رو به نمایش بزاره .چشمای درشت و برجستهای داشت که
رنگ عسلیش آدم رو مجذوب میکرد .صورت سبزهای داشت ولب های قلوهای و درشتش باال چونه ی گردش به خاطر رنگ
قرمز رژش تو دید بود .چشماش حالت دوستانهای داشت .دستش رو با لبخند به سمتم گرفت و باصدایی که درست مثل الالیی
بود گفت :خوشبختم.
دستش رو گرفتم وگفتم :شما؟
عماد کنارم زد زیر خنده وگفت :دو ساعته دارم توضیح میدم خوابی؟
با منگی به صورت عماد نگاه کردم .عماد دوباره شروع کرد به حرف زدن وگفت :ایشون نیاز یکی از فامیلی نزدیک منه.
کامیار لبخند موزیانه ای زد وگفت :فقط فامیل عماده ها! به من ربطی نداره.
نیاز خندید وگفت :کم نمک بریز نمک دون.
سری تکون دادم وگفتم :خوشبختم.
نیاز نگاهی به دستم انداخت وگفت :دستت چی شده عزیزم؟
به دستم خیره شدم و چیزی نگفتم .عماد رو کرد به نیاز وگفت :بیا به شین حاال وقت زیاده واسه این حرفا .نگاهی به ساعت
انداختم .ساعت  3نصفه شب بود .عماد تا اون موقعه نیومده بود و حاال هم که اومده بود با یه زن اومده بود .داشتم دیوونه
میشدم .تحمل دیدن یه دختر رو کنار عماد نداشتم .سرم رو پایین انداختم و به خودم توپیدم :باز شروع کردی؟ توفقط هم
خونه ی عمادی .بفهم .به اقدمهای سست به سمت آشپزخونه رفتم و قهوه جوش رو روی گاز گذاشتم .صدای نیاز از توی سالن
میاومد :نگفتی چی شد بعد از این همه وقت یاد من افتادی؟
عماد نفسش رو بیرون داد وگفت :ناراحتی برت گردونم؟
نیاز جا خورد وگفت :چته عماد؟
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کامیار پوزخندی زد وگفت :میبینی چقدر اخالقش مزخرف شده؟
نیاز :چرا؟ چی شده عماد؟
عماد سیگاری آتیش زد وگفت :برای توهم باید به گم؟ حاال خوبه تو بهتر از همه میدونی.
نیاز سری تکون داد وگفت :هنوز فراموش نکردی؟
عماد پوزخندی زد وگفت :میشه فراموش کرد؟
نیاز :قبول دارم سخته ولی باید برگردی به زندگی عماد.
عماد کامی از سیگارش گرفت وگفت :برگشتم به زندگی که اومدم دنبالت دیگه.
کامیار سری تکون داد وگفت :کپ کردم دیدمت .فکر نمیکردم عماد یه روزی راضی به شه دوباره ببیندت.
نیاز لبخندی زد وگفت :کار خوبی کردی .مامان آگه بشنوه خیلی خوشحال میشه.
عماد کام دیگه ای گرفت وگفت :مامان چی کار میکنه؟
نیاز نفسش رو تلخ بیرون داد وگفت :تازه تونسته دو کلمه حرف بزنه .داره بهتر میشه.
عماد با تأسف سری تکون داد وگفت :بابا چطور؟
نیاز :بابا به روی خودش نمیاره ولی از تو ویران شده .هیچی ازش نمونده.
عماد سیگارش رو توی جاسیگاری خاموش کرد وسیگار دیگه ای روشن کرد .قهوهها رو توی فنجون ریختم و رفتم توی سالن.
نیاز لبخندی به روم زد ویه فنجون برداشت وگفت :لطف کردی عزیزم.
لبحندی بهش زدم و سینی رو جلوی کامیار و عماد هم گرفتم .بعد خودم روی مبل نشستم .نیاز نگاهم کرد وگفت :نگفتی
دست تو و عماد چی شده؟
***
نگاهم به باند دست عماد که از زیر بلوزش پیدا بود انداختم وگفتم :برای دیالیز سوراخ سوراخ شدم.
نیاز چهره توی هم کشید وگفت :بمیرم برات .چقدر سخته.
سری تکون دادم .نیاز روشو کرد سمت عماد وگفت :دست تو چی شده؟
عماد خندهای کرد وگفت :یه گودزیال گازش گرفته.
نیاز خندید وگفت :گودزیال کجا بوده؟
عماد به هم نگاه کرد وگفت :پیدا میشه.
سرم رو باخجالت پایین انداختم .نیاز کمی از قهوه رو چشید وگفت :هوووم .خیلی خوش طعمه.
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کامیار هم بعد از هم زدن قهوه مزهاش رو چشید ولبخندی به صورتم پاشید .عماد نگاهم کرد وگفت :نمیخوای بری استراحت
کنی؟
فهمیدم که حرفاشون خصوصیه ومن نباید حضور داشته باشم .با اینکه دلخور شدم ولی از جام بلند شدم و زورکی لبخندی به
نیاز زدم وگفتم :ببخشید .من برم بخوابم.
نیاز لبخند غلیظی به هم زد وگفت :ببخشید عزیزم ،خیلی بد موقعه اومدم.
سرم رو تکون دادم وگفتم :نه .شما ببخشید .من دیگه برم.
نیاز :برو عزیزم .خیلی از دیدنت خوشحال شدم .روم رو برگردوندم و از پلهها باال رفتم .با این حال این حرف نیاز که به عماد
گفت رو شنیدم :باورم نمیشه اینقدر شباهت داشته باشه!
با اینکه از فضولی داشتم میمردم ولی باخودم مقابله کردم و رفتم توی اتاق .میدونستم اون پایین خبراییه که شاید جواب
خیلی از سواالم رو تو خودش داشته باشه .ولی از شنیدن این مکالمه محروم بودم .روی تخت نشستم وبه ساعد دستم نگاه
کردم .برخالف نگار ،نیاز اصالً هیچ حسادتی نسبت عماد نداشت .عمادم که اون رو یکی از فامیل هاش معرفی کرده بود.
احساسم به هممیگفت نیاز عالقهای به عماد نداره .اگرم داشته باشه اونقدری از خودش مطمئن هست که هیچ تالشی برای به
دست آوردن عماد نمیکنه .از این گزینه اصالً خوشم نمیاومد با این حال به خودم گفتم :باید به هر احتمالی فکر کنی .عماد
برای تو نیست .اینو بفهم.
کالفه ازجام بلند شدم و پنجره رو باز کردم .هوای خنک نیمه شب صورتم رو نوازش میکرد .ابرهای توی آسمون چشمک
ستارهها رو ازم گرفته بود .به برجهای سر به فلک کشیده خیره شدم که احساس کردم قطرههای ریز بارون روی صورتم نشست.
چشمام رو بستم و دستم رو زیر بارون گرفتم .قطرههای بارون که روی دستم مینشست خنکی مطبوعی رو به دست داغم وارد
میکرد .آسمون غرشی کرد وبارون شدیدتر شد .پنجره رو بستم وبه قطرههایی که خودشون رو به دیوار شیشهای پنجره
میکوبیدند نگاه کردم .انگار بارون خدا هم درطلب چیزی بود که این جوری با التماس خودش رو به شیشه میکوبید .شاید اون
هم محتاج محبت بود.
نفسم رو محکم بیرون دادم و پشت میز نشستم .نگاهم به دفتر روی میز کشیده شد .اصالًحوصلهی قلم به دست گرفتن نداشتم
ولی میدونستم که آگه کاری انجام ندم تا رفتن نیاز هزار جور فکر مختلف توی ذهنم میاد ومیره .دلم نمیخواست دیگه به
عماد وعالقه ام بهش فکرکنم .دفتر رو باز کردم وبا اینکه هیچ رقبتی برای نوشتن نداشتم ولی شروع به نوشتن کردم .اول
جملهی قبلی عماد رو درست کردم وبعد باقیش رو از سرگرفتم:
*************************************************************************
****
ـ دوست نداری اینجا بمونی؟
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بابغض سری به معنی ندونستن تکون داد و چیزی نگفت .عماد کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :ببین باران خانوم ،تا
وقتی که بخوای میتونی اینجا بمونی و قدمت رو چشم من .از گل نازکتر بهت نمیگم .به شرط این که توام مدام یه گوشه
غمبرک نزنی و صبح تا شب آبغوره نگیری .بلندشی ،واسه خودت بچرخی .بری بیرون بیای ،خالصه که اینجا رو مثل خونه ی
خودت بدونی .میتونی با این وضعیت اینجا بمونی؟
سرش رو باال گرفت و با بغض گفت :مگه جای دیگه ای رو دارم که برم؟
از پشت پردهی اشکی که روی چشماش بود میتونست آروم شدن خروش چشمای هفت رنگ عماد رو به بینه .لبخندی به
صورتش پاشید وگفت :شام چی میخواری زنگ بزنم بیارن؟
اشک هاش رو پاک کرد و آروم گفت :فرقی نداره.
عماد لبخند دیگه ای زد و از جاش بلند شد .پیش خودش گفت :عماد هیچ رفتارش به برده دارا نمیخوره .از طرفی هم جاییی
ندارم واسه رفتن .حتی آگه عماد منو مثل یه برده خریده باشه ،بردهی اون بودن خیلی شرف داره که بخوای سروری آدمهای
دیگه رو بکنم .عمادی که بدون هیچ چشم داشتی منو آورده توی خونش که نمیتونه به هم آسیبی بزنه ،میتونه؟
کم کم داشت آروم میشد .فکر این که این مرد چشم تیلهای سه شب پیاپی اون رو توی خونه خودش بدون اینکه حتی نگاه
بدی بهش بندازه نگه داشته آرومش میکرد و باعث میشد کم کم به عماد اعتماد کنه .بدنش رو از اون حالت مچاله درآورد
پاهاش رو از مبل آویزون کرد .عماد بعد از اینکه به رستوران تلفن زد اومد و دوباره رو به روش نشست .با لبخندی نگاهش کرد
وگفت :خوب نمیخوای یکم از خودت برام بگی؟
لبهای خشکش رو خیس کرد وگفت :چی به گم؟
عماد دستاش رو توی سینه جمع کرد وگفت :مثالً از پدر ومادرت بگو.
با یادآوری مادرش دوباره اشک توی چشماش جمع شد .بغضش رو به زور فرو داد وگفت :پدرم وقتی من سه سالم بود مرد.
تصادف کرد .با یه کامیون .مادرم هم...
بغضی که توی گلوش داشت رشد میکرد نذاشت بیشتر ادامه بده .هنوز با یادآوری چهرهی رنگ پریده و لبهای کبود مادرش
دلش زیرو رو میشد .مادری که هنوز چهل روز از مرگش نگذشته بود .انقدر توی این چند روز ترس و دلهره از آیندهاش داشت
که حتی مجالی برای عزاداری مادرش رو پیدا نکرده بود .قطره اشکی ازگوشه ی چشمش پایین چکید .سرش رو بین دستاش
پنهون کرد و تمام سعی خودش رو کرد که شونه های نحیفش نلرزه.
کمی بعد صدای عماد باعث شد که صورت خیسش رو از روی دستاش بلندکنه :اون روز منم اونجا بودم.
***
با ناباوری به صورت درهم رفتهی عماد نگاه کرد .بینیش رو باال کشید وگفت :ک...کی؟
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عماد سری تکون داد وگفت :همون روزی که مادرت فوت کرد.
قطره اشکی از چشمش پایین چکید .باصدای لرزونی گفت :پس ...پس چرا ندیدمت؟
عماد لبخندکم رنگی زد وگفت :تو اونقدر حالت بد بود که اگرم دیده باشیم هم یادت نمیاد.
با بغض سری تکون داد وگفت :حتی نمیدونم کجا خاکش کردن.
عماد نگاهش روبه صورت رنگ پریدهاش دوخت .دستاش رو توی هم قالب کرد وگفت :دلت خیلی براش تنگ شده؟
سری تکون داد وگفت :خیلی...
ـ آگه ...آگه یه قولی به هم بدی ،منم قول میدم ببرمت سرخاکش.
متحیر نگاهش کرد وگفت :مگه میدونی کجاست؟
عماد سری تکون داد وگفت :آره.
دوباره گریهاش شروع شد .باناله گفت :خواهش میکنم منو ببر پیشش.
ـ میبرمت .ولی باید قول بدی که دیگه گریه نکنی .باشه؟
سریع اشک هاش رو پاک کرد وگفت :باشه .قول میدم .فقط تو رو خدا منو ببر پیشش.
عماد نگاهی به بیرون کرد وگفت :انتظار نداری که االن ببرمت؟
سردرگم به سیاه قیرگون شب نگاه کرد وسرش رو پایین انداخت .سکوت خونه رو صدای زنگ در شکست .عماد همونجوری که
از جاش بلند میشد گفت :فردا اول وقت میبرمت .واز پلهها پایین رفت.
عماد کی بود؟ این مرد چشم تیلهای که بدون اینکه چیزی بخواد اون رو آورده بود توی خونش وبرای این کار پول زیادی رو
خرج کرده بود؟ مردی که میدونست قبر مادرش کجاست ونگاهش بهش آرامش میداد؟ هیچ چیزی از این مرد نمیدونست.
واقعاً چرا داشت این کارو میکرد؟ چرا توی خونه ی خودش بهش پناه داده بود؟ توی دنیایی که هیچ گربهای محض رضای خدا
موش نمیگیره چرا داشت بدون منت این کارارو میکرد؟ سرش از حجم این افکار درحال انفجار بود .با این حال یک چیز رو
خوب میدونست ،اینکه توی اون وضعیت تنها میتونست به همین مردی که هچی ازش نمیدونست تکیه کنه.
***
چند دقیقه بعد عماد با دوتا جعبهی غذا برگشت .رفت توی آشپزخونه وبعد ازخالی کردن غذاها توی بشقاب برگشت توی
سالن .یکی از ظرفها رو گرفت سمتش .با دستای لرزونش ظرف رو گرفت و روی میز گذاشت .بوی کباب به جای اینکه هوش
از سرش به بره بدتر حالش رو بد کرد .احساس میکرد معدش به هم میپیچه وهیچ چیزی نمیتونه به خوره .عماد که روبه
روش نشسته بود نگاهش کرد وگفت :دوست نداری؟
سرش رو سریع تکون داد وگفت :نه .خیلی ممنون .خوبه.
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ـ پس چرا نمیخوری؟
ـ حالم خوب نیست .حالت تهوع دارم.
ـ میخوای بریم دکتر؟
ـ نه .یکم بگذره بهتر میشم.
ـ دلهره داری؟
سرش رو تکون داد وبرنج رو با چنگال به هم ریخت.
ـ چرا؟
ـ نمیدونم.
ـ از من میترسی هنوز؟
سرش رو بلند کرد وبه چشمهایی که این بار به قهوهایمیزد نگاه کرد .بدون اینکه نگاهش رو برداره نفسش رو محکم بیرون داد
وگفت :نه.
عماد لبخندی زد و چیزی نگفت .قاشق اول رو با بی میلی توی دهنش گذاشت و بعد از دوبار جویدن به سختی فرو داد.
دستاش هنوز میلرزید .میدونست که این لرزش به خاطر ترس نیست و بیشتر به خاطر فکرو خیاالتیه که توی ذهنش جریان
داره .چند لقمهی دیگه هم به زور خورد وبعد ظرف رو پس زد عماد تقریباً تمام غذاش رو خورده بود .نگاهش کرد وگفت:
میخوای بری بخوابی؟
سری تکون داد واز جاش بلند شد .ساک رنگ و رو رفتهاش هم که کنارش بود رو برداشت ودنبال خودش کشید .هنوز پاش به
پلهی اول نرسیده بود که عماد گفت :میخوای یه مسکن برات به یارم؟
برگشت و بی حال نگاهش کرد .انقدر خسته و درمونده بود که میدونست به این چیزا احتیاجی نداره .سرش رو به معنی نه
تکون داد و دوباره از پلهها باال رفت .نردهها رو گرفته بودکه نخوره زمین .سرش مدام چرخ میخورد احساس میکرد هیچ جونی
توی بدنش نمونده .ساک رو کنار درانداخت وحتی برنگشت که در رو قفل کنه .روی تخت افتاد و دقیقهای نکشید که چشمای
آبیش رو خواب ربود.
همونجوری که بینیم رو باال میکشیدم دفتر رو ورق زدم .دستم رو روی کاغذ خیس گذاشتم وخواستم بنویسم که دستم یاری
نکرد .یادآوری اون روز خیلی برام سخت بود .هنوز تک تک کلمههایی که به مامان میگفتم رو خوب یادم هست .خودکار رو
انداختم و دستم رو روی صورتم گذاشتم .توی دلم نالیدم :مامان ...مامان خوبم ...کجایی که حال و روز دخترت رو ببینی؟
کجایی که مثل بچگیم دست بکشی روی موهام وبگی همه چیز درست میشه؟ کجایی که آغوش پر مهرت که حتی سالهای
آخر زندگیت هم ازش محروم بودم رو به روم بازکنی؟ مامانم ...کجایی که مثل بچگیم زخم روی دستم رو ببوسی و بگی خوب
میشه؟
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صدای هق هقم داشت بلند میشد ولی نمیخواستم که عماد ومهمونش بفهمند که دارم گریه مکینم .ازجام بلند شدم و خزیدم
زیر پتو .سرم رو به بالشت فشار دادم وچشمام رو محکم روی هم گذاشتم .دلم نمیخواست که اشک هام بی دلیل به ریزه .توی
این چند ماه انقدر گریه کرده بودم که بعضی اوقات حالم از ضیف بودن خودم به هممیخورد .غلتی زدم و رو به کولر خوابیدم.
بادی که میاومد صورت خیسم رو نوازش میکرد ویکم از حرارت بدنم رو کم میکرد .خیلی طول نکشید که پردهی سیاه خواب
روی فکر وخیال توی ذهنم رو پوشوند.
*************************************************************************
****
طبق معمول هر روز ساعت  6ازخواب بیدار شدم .چند روزی بود که حموم نرفته بودم حالم داشت از خودم به هممیخورد.
نگاهی به دست باندپیچی شدم انداختم وبا اینکه دلم حسابی برای خوابیدن توی وان تنگ شده بود بیخیالش شدم و از اتاق
بیرون اومدم که چشمم به عماد خورد .داشت وارد اتاقش میشد ولی با دیدن من سرچرخوند .چشماش دوتا کاسه خون بود
وبوی سیگارش حتی ازاون فاصله هم به مشام میخورد.
ـ سالم .تا االن بیدار بودی؟
کش وقوسی به بدنش داد وگفت :آره.
ـ مهمونت رفت؟
ـ خیلی وقته.
ـ برو بخواب.
همونجوری که وارد اتاقش میشد گفت :برای ناهار صدام نکن.
سری تکون دادم و از پلهها پایین رفتم .به خاطر سالن خالی فهمیدم که کامیار هم خوابه .توی جاسیگاری روی میز پراز فیلتر
سیگار بود .از دیدن اون همه فیلتر سیگار جاخوردم .یکی از فیلترها هنوز سرخ بود و معلوم بود که تازه خاموش شده .عماد
میخواست خودکشی کنه که اینجوری سیگار میکشد؟ عصبی جا سیگار رو برداشتم وتوی سطل آشغال خالیش کردم.
آگهپنجرهی سالن بازنبود معلوم نبود به خاطر دود االن چشم چشم رو میدید یانه.
سالن رو مرتب کردم و برای خودم صبحانهی مختصری درست کردم .بعد از خوردن دوتا لقمه ویه لیوان چایی میز رو جمع
کردم و از پلههای پایین رفتم .پشت پیانو نشستم و دستام رو کشیدم روی کلیدها .سردی کلیدها نوک انگشتم رو قلقلک
میداد .پارتیتور جدیدی که ایمان برام گذاشته بود رو ورق زدم وشعرها رو یکی یکی خوندم .یکی از شعرها خیلی حالم رو
دگرگون کرد .به نت هاش نگاه کردم .همش رو بلد بود .چشمام رو روی نتها چرخوندم ومشغول زدن شدم وخودم هم آروم
آروم همراهیش کردم:
آخ که چقدر سخته حس کنم اینجایی
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اما نبینم جز یه عالمه تنهایی
آخ که چقدر تلخه رها شدن بی تو
بسوزی و هیچ کس نبینه تنهاییتو
خدا واسم به سه نگو تموم میشه
فقط تو میدونی که تو دلم آتیشه
بزار تا اشکام و چشای بیدارم
به گه چرا هرشب سر رو شونت میزارم
اینجا دیگه دارم میپوسم
تنهام نگو نداری دوسم
دنیا دیگه واسم تاریکه
گرمات بگو به ما نزدیکه
خدا بگو با من همیشه میمونی
جدا نمیشیم ما دیگه به این آسونی
زندگی دور از تو اونی که میخوام نیست
هیشکی تو این دنیا شبیه رویاهام نیست
از آدما خستم از همه چی سیرم
بی تو همین روزا از غصههامیمیرم
تلخیه دردامو فقط تو میفهمی
که منو از هرلحظه میکشه با بی رحمی
اینجا دیگه دارم میپوسم
تنهام نگو نداری دوسم
دنیا دیگه واسم تاریکه
گرمات بگو به ما نزدیکه
(خدا|پویا بیاتی)
***
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اشک میریختم و اینا رو میزدم .انقدر توحال خودم بودم که صدای پایی که درست پشت سرم ایستاد بود رو نشنیدم .وقتی
آهنگ تموم شد سرم رو روی پیانو گذاشتم و از ته دل زار زدم .یکم بعد احساس کردم دستی سرشونم نشست .با تعجب
برگشتم وبه یه جفت چشم تیلهای نگاه کردم .صورتم رو پاک کردم وگفتم :ببخشید .بیدارت کردم؟
لبخندی زد وگفت :میدونستی خیلی قشنگ میخونی؟
لبخند تلخی زدم وپارتیتورم رو بستم .روی مبل کنارم نشست وگفت :میشه یه سوالی ازت بپرسم؟
سرم رو تکون دادم ونگاهش کردم .نفسش رو داد بیرون و گفت :هیچ وقت به اینکه از اینجا بری فکر نکردی؟
ـ کجا برم؟
ـ دنبال سرنوشتت.
تو دلم گفتم سرنوشت من توی این خونه است .ولی سریع به خودم تشر زدم :باز شروع شد؟ سرم رو باال گرفتم وگفتم :نه .تا
حاال بهش فکر نکردم.
لبخندی زد وگفت :باران؟
ـ بله؟
ـ من همه چیزو میدونم.
سیخ سرجام نشستم وگفتم :منظورت چیه؟
کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :دیشب عماد داشت راجع به تو میگفت .ازم خواست برم تو اتاقم ولی نرفتم.
میخواستم بدونم که این فرشتهی چشم آبی که یه هویی اومده وسط زندگی برادرم قبالً کجا بوده .اونم گفت البته داشت برای
نیاز میگفت ولی خوب منم شنیدم.
تمام وجودم یخ کرد .عماد داشت چیکار میکرد؟ عماد که قبالً حاضر نبود کسی بفهمه که من واقعاً از کجا اومدم حاال چرا
داشت به همه میگفت؟ اونم به برادرش که خواستگارم بود؟ و حتی به نیازی که من هیچی ازش نمیدونستم؟ اصالً چه دلیلی
داشته که دیشب راجع به من حرف بزنند؟ اینجا چه خبر بود؟ هیچ سر در نمیآوردم.
مبهوت به کامیار نگاه کردم وگفتم :یعنی ...همه چیز رو گفت؟
با لبخند مهربونی گفت :آره .همه چیز رو گفت.
ـ چ ...چرا باید همچین کاری کنه؟
ابرویی باال اندخت وگفت :ناراحتی؟
با حرص گفتم :تو جای من بودی خوشحال میشدی؟
***
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عصبانیتم رو که دید جا خورد .یکم دست و پاش رو جمع کرد وگفت :باور کن قصد عماد اصالً خراب کردن تو نبود.
ـ پس قصدش چی بوده؟
ـ خوب ...خوب یه بحثی پیش اومد که عماد مجبور شد به گه.
ـ عمادی که میخواست هویت منو از همه پنهون کنه حاال چه بحث مهمی پیش اومده که اینجوری آبروی منو به بره؟
ـ چه آبرویی؟ باران هیچ کس تو رو بابت گذشتهات مالمت نمیکنه .من از دیشب وقتی فهمیدم که تو چه سختیهایی کشیدی
احترامم نسبت بهت بیشتر شده .چرا از گذشتهات خجالت میکشی؟
بغض و عصبانیتم باهم قاطی شده بود .هیچ سر درنمی آرودم که عماد داره چی کار میکنه .ازجام بلند شدم و قبل از این که
هق هقم توی سالن به پیچه از پلهها باال رفتم .واقعاً میتونستم با این وضعیت زندگی کنم؟ عماد حتی آگه منو خریده بود هم
هیچ وقت به هم توهین نمیکرد ،هیچ وقت تحقیرم نمیکرد ولی حاال که هویتم داشت واسه همه رو میشد اونا چه جوری
رفتار میکردند؟ همه مثل ایمان و کامیار رفتار میکردند یا با یه پوزخند مسخره نگاهم میکردند؟
خدایا چرا همه چیز رو داری یه هویی رو سرم آوار میکنی؟ خودت بهتر میدونی که من گنجایش این همه درد و زخم رو
ندارم ،خدایا دارم کم میارم ،دارم خورد میشم زیر این همه فشار .خودت کمکم کن .خودت دستم و بگیر و من رو بکش بیرون.
خودت اعتماد به نفس از دست رفتم رو به هم بده .خدایا فقط تو برام موندی ،خودت رو ازمن گیر حاال که داری همه چیزم و
ازم میگیری.
*************************************************************************
****
با اینکه باحرف های کامیار حالم خیلی بد شده بود ولی بعد از چند ساعت از اتاقم زدم بیرون ومشغول درست کردن ناهار
شدم .حاال که کامیار هم فهمیده بود که من از کجا اومدم دیگه نیازی به تظاهر نبود .دوباره میشدم همون باران گوشه گیری
که یه روزی تصمیم گرفته بود برای به دست آوردن عماد این خجالتش رو بزاره کنار.
بوی خورشت کرفس که بلند شد سروکلهی کامیار هم پیداشد .ازچشمای سرخش میشد فهمید که تا اون موقعه خواب بوده.
عمادم که گفته بود برای ناهار بیدارش نکنم .بی حوصله ظرفها رو روی میز چیندم وخودم هم روی یکی از صندلیها نشستم.
مقدار خیلی کمی برنج کشیدم و مشغول بازی کردن با غذام شدم .حتی حوصلهی نگاه کردن به کامیار رو نداشتم .چیزی که
ازش میترسیدم داشت سرم میاومد .حاال که کامیار هویت منو فهمیده بود وهمچنان اینجوری مشتاق نگاهم میکرد یعنی
بعید نبود که بتونه عماد رو راضی کنه.
ـ از دست من ناراحتی؟
بدون اینکه سرم رو بلند کنم وبه چشمای هفت رنگش که روشنتر از چشمای عماد بود نگاه کنم گفتم :نه.
ـ پس چرا نگاهم نمیکنی؟
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زل زدم به چشمای مشتاقش وچیزی نگفتم .لبخندی زد وگفت :غذاتو بخور.
دوباره سرم رو پایین انداختم و به زور قاشق نصفهای رو توی دهنم گذاشتم .کامیار همچنان داشت نگاهم میکرد .بدون اینکه
سرم رو بلند کنم یکم خودم رو جمع کردم .زیر نگاه هاش معذب بودم .انگار اونم فهمیدکه صداش رو صاف کرد وگفت :عماد رو
صدا نمیکنی؟
ـ گفت بیدارش نکنم.
ـ باران؟
زیر چشمی نگاهش کردم وگفتم :بله؟
ـ تاحاال عاشق شدی؟
سرم رو بلند کردم وبا اخم نگاهش کردم .ازهمین میترسیدم .از اینکه یه روزی یه کسی پاش رو از گلیمش درازتر کنه.
همونجوری داشتم بااخم نگاهش میکردم که گفت :چیه؟ سؤال بدی پرسیدم؟
سرم رو پایین انداختم وباحرص گفتم :چرا میخوای بدونی؟
ـ خوب ...خوب چیزه دیگه ...میخوام ببینم عشق از نظر تو چه رنگیه؟
چشمام رو بستم ونفس عمیقی کشیدم .خدایا حاال چی باید به این بشر میگفتم؟ باید یه کاری مکیردم دست از سرم برداره.
باید میزدم تو برجکش .گفتم :عشق از نظرمن هفت رنگه.
***
لبخند عمیقی روی لب هاش نشست .به چشماش نگاه کردم وتازه فهمیدم چه گندی زدم .باحرص قاشقم رو انداختم و انگشتام
رو توی هم قفل کردم .حاال این پیش خودش چه فکری میکرد؟ فکر میکرد عاشق چشماشم؟ آه! من احمق چرا فکر نکردم
که رنگ چشمای اینم مثل چشمای عماده؟ همه چیزو خراب کردم .آگه کامیار این حرف منو به عماد به گه عمادم فکر میکنه
من دوسش دارم وسریع رضایت میده .چه گندی زدم خدا!
باهمون لبخند نگاهم کرد وگفت :به نظرمن آبیه .آبیه آسمونی.
میدونستم منظورش چیه .نگاهم رو ازش گرفتم وبا تمسخر پوزخندی زدم .لبخندش یکم کم رنگ شد وگفت :به چی
میخندی؟
سرم رو تکون دادم وگفتم :به هیچی.
یه قاشق از غذاش رو خورد وچشماش رو بست .باز شدن چشماش با لبخند پرنگی همراه بود .نگاهش رو توی چشمام انداخت
وگفت :دست پختت خیلی خوبه.
بی حوصله گفتم :توام آگه از  10سالگی تو آشپزخونه کار میکردی دست پختت خوب میشد.
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لبخندش از بین رفت .اخماش رو یکم کشید توی هم وگفت :باران ،میشه گذشته رو فراموش کنی؟ تو دیگه االن یه زندگی
جدید داری .زندگی هیچ شباهتی با زندگی قبلیت نداره.
با پوزخند نگاهش کردم وگفتم :چرا داره ،اونجا من بردهی سیروس بودم اینجا بردهی عمادم .هیچ فرقی نداره.
کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :درسته که عماد تو رو خریده ولی تاحاال مثل برده باهات رفتار کرده؟
_ این دلیل نمیشه که بردش نباشم.
_ ازش بدت میاد؟
_ از کی؟
_ عماد؟
نگاهی به چشماش که داشت موشکافانه نگاهم میکرد انداختم .منتظر جوابم بود ولی من جوابی براش نداشتم .چی بهش
میگفتم؟ میگفتم از برادرت بدم نمیاد بلکه عاشقشم؟ عاشق اون چشمای هفت رنگش که هروقت میبینمشون دلم میریزه؟
چی داشتم به گم بهش؟ سرم رو انداختم پایین وچیزی نگفتم .نفسش رو باحرص بیرون داد وگفت :آگه ازش بدت میاد میتونم
ببرمت .ببرمت جایی که دیگه نبینیش.
سرم رو بلند کردم وگفتم :به اربابم عادت کردم .حوصله ندارم عوضش کنم.
***
عصبی شده بود .این رو از نگاهش میتونستم بفهمم .سرم رو انداختم و پایین و دوباره مشغول بازی کردن با غذام شدم .یکم
بعد صداش اومد :تو ...تو قرار نیست بردهی من بشی باران .بیا بشو سرورم .بشو خانوم خونم .آگه از اینجا بدت میاد به امن بیا
باران .بیا و برای خودت خانومی کن .سروری کن.
تمام مدتی که داشت حرف میزد سرم پایین بود .هم عصبی بودم وهم تا حد مرگ ناراحت بودم .هر ابلهی که توی وضعیت من
بود این پیشنهاد رو روی هوا قبول میکرد مگه اینکه مثل من دلش جای دیگه بند باشه .کامیارم اونقدر ابله نبود که این رو
نفهمه .حاال باید چی کار میکردم خدا؟ چه جوابی بهش بدم که دست از سرم برداره؟ به گم عاشق یه جفت چشم هفت رنگ
دیگه ام که طبقهی باال عین پسر بچهها گرفته و خوابیده؟ همون پسر بچهای که براش سر سوزنی ارزش ندارم؟ خدایا چرا منو
به اینجا رسوندی؟ دارم تقاص چی رو من پس میدم؟
ـ خوبی؟
سرم رو بلند کردم و به چشمای نگران کامیار چشم دوختم .تمام سعیم رو کردم که چشمام خیس نشه ولی نشد .قبل از اینکه
پایین چکیدن اشکم رو به بینه از جام بلند شدم به اتاقم پناه بردم .پشت در اتاقم نشستم وسرم رو روی پاهام گذاشتم .اشک
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هام بدون هیچ زحمتی روی گونهام سر میخورد .کالفه بودم .خسته بودم .بریده بودم .دیگه هیچ چیزی واسه از دست دادن
نداشتم .عماد منو نمیخواست .منم کامیارو نمیخواستم.
دلم میخواست فرار کنم .دلم میخواست عماد و کامیار و ایمان و همه و همه رو پشت سرم رها کنم و فرار کنم .فرار کنم
سمتی که دیگه هیچی نباشه .خودم باشم و خودم .دلم میخواست کل حافظهام رو پاک میکردم .همه رو پاک میکردم تا
دیگه فکر و خیالی نباشه که آزارم بده .دیگه عمادی نباشه که عاشقانه بپرستمش و اون حتی نگاهم هم نکنه .دیگه کامیاری
نباشه که ازم خواستگاری کنه ومن ندونم چه جوابی بهش بدم .دیگه ایمانی نباشه که با طعنه هاش به گه عماد به هم احتیاج
داره .دیگه نگاری نباشه که با کاراش حالم رو بد کنه .دیگه سیروسی نباشه که به شه کابوس هر شبم .دیگه فانوسی نباشه که
مثل یه برج مخروبه وسط قصر آرزوهام قد علم کنه.
ضربهای به در خورد و بعد صدای کامیار بلند شد :باران؟ حالت خوبه؟
سرم رو از روی پام برداشتم و از پنجره به بیرون نگاه کردم .هوا ابری بود و آمادهی باریدن .به زور از جام بلند شدم و در رو باز
کردم .به چشمای نگران کامیار زل زدم و گفتم :فکر نکنم روح مادرت راضی باشه که یه زن بی اصل و نسب بگیری .برو دنبال
یکی دیگه آقا کامیار .من نمیتونم خوشبختت کنم.
دستش رو بلند کرد وقبل از اینکه اشکم رو به گیره صورتم رو عقب کشیدم .دستش رو انداخت وگفت :ببخشید آگه ناراحت
شدی .ولی من دست بردار نیستم باران خانوم.
باحرص در رو بستم وبه هق هقم اجازهی رهایی دادم .صدای قدمهای کامیار که داشت دور میشد رو شنیدم .حوصلهی هیچ
کس رو نداشتم .حتی حوصلهی خودم رو .روی تخت دراز کشیدم و یه سقف سفید اتاقم نگاه کردم .پهلوهام شروع کرده بود به
ذوق ذوق کردن .این رو دیگه کجای دلم میذاشتم؟
***
سرم توی بوم بود و داشتم ریزه کاریاش رو انجام میدادم .تقریباً نقاشی دو روزه تموم شده بود .شاید چون خیلی ذوق داشتم.
ولی االن با بی حالی تمام نشسته بودم پاش .صدای در که اومد وسایل رو جمع کردم و توی کمد جا دادم بعد گفتم :بفرمایید.
در باز شد و عماد وارد شد .نگاهی به سرتاپاش انداختم .یه تیشرت آبی آسمونی روی گرمکن سفیدش پوشیده بود .ناخودآگاه
خواستم لبخندی بزنم که جلوی خودم رو گرفتم .اومد و روبه روم روی تخت نشست .منم همونجوری که روی زمین نشسته
بودم زانوهام رو توی سینهام جمع کردم .نگاهی به دستم انداخت وگفت :بهتری؟
_ میخوام برم حموم ولی نمیشه .کالفهام کرده.
_ حرفهام که تموم شد یه پالستیک دورش میبندم برو حموم.
_میشنوم.
_شنیدنیها رو شنیدی ،اومدم جوابت رو بگی.
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سرم رو بلند کردم و متعجب نگاهش کردم .لب هام روخیس کردم وگفتم :منظورت چیه؟
ابرویی باال انداخت وگفت :نمیخوای بگی که کامیار هیچی بهت نگفته؟
با یادآوری ظهر دوباره بغض توی گلوم شکل گرفت .پس عماد اومده بود جواب خواستگاری برادرش رو به گیره .پس عمادم
راضی بود به این ازدواج .ای خدا این چه زجریه که عشقم اومده من رو برای برادرش خواستگاری میکنه؟ حاضر بودم بمیرم
ولی همچین اتفاقی نیفته .حاضرم تموم زندگیم رو بدم و این یه خواب بیشتر نباشه .خدایا چرا من؟ چرا این همه بدبختی سهم
منه؟ گناهم چیه به درگاهت؟
به زور بغضم رو فرو دادم وگفتم :من جوابش رو دادم.
_ میخوام یه بار دیگه به من بگی.
_ من نمیتونم خوشبختش کنم.
_ چرا؟
_ چون بهش عالقه ندارم.
_ عالقه بعد از ازدواجم میتونه به وجود به یاد.
_ راجع به برادرت به وجود نمیاد.
_ چرا؟ مگه چشه کامیار؟
_ چیزیش نیست .فقط به درد من نمیخوره.
_ تومگه چه جوری که به درد تو نمیخوره؟
_ همونجوری که خودت بهتر از همه میدونی.
کالفه دستی الی موهاش کشید وگفت :تو چته باران؟
_ چیزیم نیست.
_ کامیار دوستت داره.
_به خاطر همینم میگم به درد من نمیخوره.
_ منظورت چیه؟
_ اون من رو دوست داره ولی من نمیتونم دوسش داشته باشم .سرهمین من براش مناسب نیستم.
_ تو هم باالخره بهش عالقه پیدا میکنی.
باحرص گفتم :یادته قبل از اینکه کامیار به یادبه هم چی گفتی؟ به همون دلیل نمیتونم باهاش باشم.
متعجب نگاهم کرد وگفت :چه ربطی داره؟
_ ربطش اینکه نمیخوام شوهرم یه...یه...
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منظورم رو فهمید وگفت :کامیار وقتی به یکی دل به بنده دست از کاراش میکشه .اون حاضره به خاطر تو هر کاری کنه.
سرم رو روی پام گذاشتم وگفتم :میخوای بیرونم کنی چرا میخوای برادرت رو بدبخت کنی؟ خودم میرم.
مشتش رو باحرص کوبوند روی تخت وگفت :بار آخرت باشه این حرف رو زدی باران.
و بدون اینکه منتظر جواب من به شه از اتاق زد بیرون .کالفه موهام رو با دوتا دست کشیدم و نفسم رو بیرون دادم .میدونستم
که خودم نمیتونم کامیار رو راضی کنم .سرهمین باید با عماد صحبت میکردم وکاری میکردم که به برادرش به گه دست از
سرم برداره .ازجام بلند شدم واز توی کمد بوم رو بیرون آوردم .نگاهی بهش انداختم و راه افتام سمت اتاق عماد .روی صندلی
میزش نشسته بود وداشت سیگار دود میکرد .رفتم جلو وبوم رو دادم دستش .همونجوری که سیگارش رو دود مکیرد با اشتیاق
به بوم نگاه کرد .منظرهای از دریا و فانوس بود .این تنها منظرهای بودکه یک عمر باهاش زندگی کرده بودم.
_ کادوی تولدته .ببخشید یکم دیر شد.
سرش رو باال گرفت وبا لبخند گفت :خیلی خوشگله.
نفسم رو بیرون دادم و گفتم :یادته روز اولی که من رو آوردی اینجا چی به هم گفتی؟ گفتی تا هر وقت دلم بخواد میزاری
اینجا بمونم .گفتی به هم زور نمیگی .گفتی زندگیه خودمه وخودم باید راجع بهش تصمیم بگیرم .پس حاال هم حرفهای
خودت رو نقض نکن عماد .خواهش میکنم ازت.
سیگارش رو توی جا سیگاری خاموش کرد وگفت :دلیلت چیه؟
روی تختش نشستم وهمونجوری که بوی عطر تلخش رو میبلعیدم گفتم :من االن آمادگیش رو ندارم .حال و روزم رو که
میبنی .بعدم کنار کامیار من همیشه احساس میکنم که یه چیزی کم دارم .برادرت خیلی خوبه .درست مثل خودت .من براش
کمم عماد.
عماد لبخندی زد وگفت :تو از سرشم زیادی.
سرم رو کج کردم وگفتم :ولی آقا گرگه تو هنوز به بره کوچولوت احتیاج داری که یادت بندازه یه روز چوپان بودی ،یادت رفته؟
زد زیر خنده .بلند بلند خندید .از صدای خندش منم خندم گرفت .به صورتش نگاه کردم وخندیدم .اولین بار بود که عماد
جلوم اینجوری قهقهه میزد ومن به خاطر دو تا چال خیلی کوچیک که دوطرف لپش بود و تازه دیده بودم شون دلم ضعف
رفت .باصدای کامیار چرخیدیم سمتش :چه خبره؟
عماد همونجوری که لبخند به لب داشت رو کرد به کامیارو گفت :داریم میخندیم.
کامیار یکم عصبی بود .اومد سمت عماد وبا صدای آرومی گفت :به من میخندی؟
عماد :پاش به رسه به توام میخندیم .مشکلی داری؟
کامیار دستی الی موهاش کشید وگفت :چی شد؟
عماد :چی چی شد؟
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کامیار باحرص گفت :عماد.
عماد دوباره زد زیر خنده ومیون خندهاش گفت :جوابت رو که داده .دیگه من چی به گم؟
کامیار متعجب نگاهش کرد وگفت :تو شریک دزدی یا رفیق قافله؟
عماد :من طرف بارانم .جواب اون جواب منه.
کامیار نفسش رو باحرص بیرون داد و به من نگاه کرد .لبخندم رو جمع کردم وبا جدیت زل زدم توی چشماش .سری کج کرد
وگفت :خوب؟
دستهام رو توی سینه جمع کردم وگفتم :قبالً جوابتون رو دادم .ندادم؟
کامیار کالفه گفت :آخه چرا؟
_ شما فکر کنید بردگی رو به سروری ترجیح دادم.
عماد متعجب نگاهم کرد وگفت :چی؟
لبخندی زدم وگفتم :هیچی.
کامیار که دید بحث کردن توی اون شرایط بی فایده است راهش رو گرفت و رفت .از جام بلند شدم ومن هم خواستم برم که
صدای عماد بلند شد :قضیه چی بود؟
برگشتم وبه چشمای هفت رنگش نگاه کردم وگفتم :بعدها بهت میگم.
***
_ دِ حرف گوش کن دیگه باران .میگم گرد کن انگشتهات رو.
_ خوب اینجوریم میشه زد ببین.
وشروع کردم و قطعه رو زدم .ایمان باحرص داشت نگاهم میکرد .گفتم :دیدی شد؟
ـ نخیر نشد .بین این دو تا نت فاصله افتاد .وبا دستش به پارتیتور اشاره کرد.
کالفه از جام بلند شدم وگفتم :به سه دیگه .حوصلمو سر بردی.
باتعجب نگاهم کرد وگفت :جانم؟
_ دیگه حوصله ندارم ایمان .به سه .پاشو بیا میوه بخور.
وخودم نشستم روی مبل و از توی ظرف یکی از هلوهایی نوبرانه که عماد گرفته رو برداشتم .رنگ صورتی پوست هلو بدجوری
آدم رو وسوسه میکرد .گاز محکمی به هلو زدم که آبش از کنار لبم سرازیر شد .هووم! چقدر شیرین بود .گاز بعدی رو زدم و
روبه ایمان گفتم :پاشو بیا دیگه .چیه نشستی منو نگاه میکنی؟
از جاش بلند شد وزیر لب گفت :خیلی رو داری به خدا .من باید به گمکیکالس تعطیله خانوم واسه خودش میگه خسته شدم.
_ اینجا که آموزشگات نیست .زیادی گیر بدی میگم عماد حقوقت رو کم کنهها.
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باخنده نگاهم کرد
نفسم رو محکم بیرون دادم و یاد ظهر افتادم .باحرص گفتم :آره خیلی .و دستم رو جلو بردم که گاز آخر رو بزنم که عماد از
پلهها پایین اومد .با دیدن من توی اون وضعیت جا خورد وخیره نگاهم کرد .من که دست و هلو هر دو جلوی دهن بازم بود و
میخواستم گاز بزنم به چشمای متعجب عماد نگاه کردم .سری تکون دادم وگفتم :چیه؟
یه قدم به سمتم برداشت وگفت :چی کار میکنی دختر؟
باتعجب گفتم :خوب دارم هلو میخورم دیگه .وای عماد نمیدونی چقدر خوشمزه است بیا توام بخور.
اخماش رو کشید توی هم وگفت :پاشو برو حاضرشو.
ابروی باال اندختم وگفتم :کجا؟
_ بیمارستان.
با تعجب نگاهش کردم وگفتم :االن وقتش نیست که.
ابروهاش رو کشید توی هم وگفت :مگه پرستارت نگفت که هلو نباید بخوری؟ حاال هم که خوردی باید بریم دیالیز .پاشو برو
آماده شو.
با شنیدن اسم دیالیز چند لحظه با تردید به صورت عماد نگاه کردم وبعد یاد حرف پرستار افتادم .راست میگفت .گفته بود که
هلو نخورم .مزهی شیرین هلوی توی دهنم بدتر از زهرمار شد .با حرص هلو رو پرت کردم توی بشقاب وگفتم :من نمیام.
عماد :یعنی چی نمیای؟
_ بابا نمیخوام دوباره سوراخشم مگه زوره؟
عماد :بمیری خوبه؟
با تعجب نگاهش کردم وگفتم :بمیرم؟
کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :آگه نری دیالیز شاید به اونجا هم بکشه .پاشو برو حاضرشو.
بغض توی گلوم دوباره شروع کرد به سد کردن راه نفسم .یادآوری درد سوزنها باعث میشدتیرهی کمرم یخ کنه .به حماقت
خودم فحش میدادم .خودم یه کاری کردم که زودتر از موعدش باید برم زیر اون دستگاه مسخره .حاال یه هلو
نمیخوردیمیمردی؟ با حرص و بغض مانتوم رو پوشیدم وشالم رو انداختم روی سرم .از پلهها پایین اومدم ورو به عماد گفتم:
بریم.
عماد رو کرد به ایمان وگفت :برو شام سها رو بردار به یار اینجا.
ایمان :نه دیگه .خودمم االن میرم .یه کار کوچولویی با کامیار دارم.
عماد :اوکی .ببخشید دیگه من باید برم.
ایمان :خواهش میکنم بابا .برو اشکال نداره.
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عماد سری تکون داد و راه افتاد سمتم .خداحافظی سردی با ایمان کردم ودنبال عماد راه افتادم .نشست پشت فرمون وگفت:
حواست کجاست دختر؟
با ناراحتی روم رو کردم سمت دیگه وجوابی ندادم .اعصاب خودم به قدر کافی خورد بود که نخوام با حرفهای عماد بدترش
کنم .چند دقیقه که گذشت پهلوهام شروع کرد به تیر کشیدن .زیر لب فحشی به خودم دادم وسعی کردم به روی خودم نیارم
که درد دارم .عماد جلوی بیمارستان نگه داشت وگفت :پیاده شو.
با قدمهای کوتاه دنبالش راه افتادم .دوباره با ورودم به بیمارستان همون حال بده همیشگی به هم دست داد .بینیم از بوی تند
الکل میسوخت .سرم پایین بود و دنبال عماد راه میومدم .با اینکه هنوز سوزنی به دستم وصل نشده بود ولی جای زخم هام
شروع کرده بود به گزگز کردن .باحرص دستم رو فشار دادم که با درد بدی که توش پیچیده شد جیغم در اومد .عماد چرخید
سمتم وگفت :چی شد؟
با اینکه سعی میکردم اشکم درنیاد گفتم :هیچی.
دستم رو گرفت توی دستش ودوباره راه افتادیم .گرمی دستهای بزرگش یکم از دردم رو کم کرد .توی اتاق همیشگی رفتیم و
نشستم روی تخت .عماد سرش رو از اتاق بیرون برد وپرستار رو صدا زد وچند لحظه بعد همون پرستار قبلی اومد تو .با دیدنم
گفت :سالم خانوم خوشگله .خوبی؟ زود اومد این بار؟
چون من حرفی نزدم عماد جواب داد :هلو خورده.
پرستاره ابرویی باال انداخت وگفت :عجب .چند وقت پیش دیالیز شده؟
عماد :دیروز.
پرستار لبخندی زد وهمونجوری که آستینم رو باال میزد گفت :پس زیاد نمیخوابه .فکر کنم سه ساعت بس باشه.
عماد سری تکون داد وکنار ایستاد که پرستاره کارش رو انجام بده .پرستار باند رو از روی دستم باز کرد ومن با دیدن زخمها
خدا رو شکر کردم که خون ریزی نکرده .پرستار از توی کشو سوزنها رو درآورد من باز با دیدن اون سوزنهاچهرهام رو توی
هم کشیدم و چشمام رو بستم .روی تخت دراز کشیدم و بالشت رو گرفتم سمت دهنم تا به محض درد گازش بگیرم .عماد
باخنده اومد سمتم و گفت :این یکی دستم هنوز سالمه ها.
حوصلهی مزه پرونی هاش رو نداشتم .چشمم رو بستم و چیزی نگفتم .چیزی نگذشت که درد توی دستم پیچید .سریع بالشت
رو گاز گرفتم وبا تمام زورم دندون هام رو روش فشار دادم .انگار برام عادی شده بود چون دردش نسبت به دفعات قبل کمتر
شده بود ولی هنوز اونقدری بود که اشکم رو دربیاره.
کار پرستار که تموم شد بالشت پراز اشک بود جای دندونام به وضوح روش معلوم بود .عماد جلو اومد واشک هام رو پاک کرد
وگفت :خوبی؟
بینیم رو باال کشیدم وگفتم :آره.
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پرستار :سه ساعت دیگه میام.
سری تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم .در رو که بست چرخیدم سمت عماد که نشسته بود روی تخت .دستم رو گذاشتم
روی چشمام وگفتم :ببخشید .از کارتم انداختمت.
_ مهم نیست.
_ چرا چند وقته نمیری شرکت؟
_ چیه خسته شدی بس که خونم؟
لبخند بی جونی زدم و گفتم :فقط پرسیدم.
باهمون حال که دستم روی چشمام بود بینیم رو فشار داد وگفت :از فردا میرم.
دستم رو بردم باالتر و چشمام رو باز کردم .بهش نگاه کردم وگفتم :عماد ،کامیار رو راضی کردی؟
لبخندی به هم زد وگفت :مثل خودت کله شقه.
_ تو روخدا .باورکن حرف که میزنه میره رو اعصابم.
اخمی کرد وگفت :داداش من میره رو اعصابت؟؟؟
خندیدم وگفتم :حاال غیرتی نشو .یه کاری کن دیگه به هم گیرنده باشه؟
دستی کشید توی موهاش و گفت :من هنوز نفهمیدم که چرا ردش میکنی.
باخنده گفتم :تو فکر کن یه کی دیگه رو دوست دارم.
ابرویی باال انداخت وگفت :جدی؟
چیزی نگفتم وبه لبخند تلخی اکتفا کردم .صورتم رو چرخوند وگفت :کیه؟
به چشمهاش نگاه کردم و گفتم :کی؟
اخمی کرد وگفت :منو احمق فرض کردی؟
با تعجب گفتم :چه حرفیه میزنی تو؟
_ میگم کیه؟
_ هیشکی به خدا .یه چیزی گفتم همینجوری.
_ دروغ نگو باران.
_ دروغ نمیگم به خدا.
دستی کشید الی موهاش و دیگه چیزی نگفت .ولی معلوم بود که کالفه شده .ازخودم حرصم گرفته بود که چرا اینجوری گند
زدم .حاال عماد چه فکری میکرد؟ چرا من نمیتونستم جلوی زبونم رو بگیرم؟ آخه این چه حرفی بود که من زدم؟ صدای زنگ
گوشی عماد نزاشت بیشتر فکر کنم .نگاهی به گوشیش انداخت و گذاشتش دم گوشش :بله؟ ...سالم ...بیمارستان ...باران رو
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آوردم ...هلو خورده بود ...سه ساعت دیگه کارش تموم میشه ...که چی به شه؟ ...الزم نکرده ...میگم نه ...خیلی خوب ...نه
خدافظ.
نگاهش کردم وگفتم :کی بود؟
_ کامیار.
_ بهش نگفتی مگه که منو میاری بیمارستان؟
_ نه .یادم رفت.
نگاهش کردم و گفتم :عماد؟
بدون اینکه سرش رو از توی گوشیش بیرون بیاره گفت :چیه؟
_ ببخشید .به خدا منظوری نداشتم.
بدون اینکه نگاهم کنه سری تکون داد وگفت :میدونم.
منم دیگه چیزی نگفتم و چشمام رو بستم .هر چند که خیلی دلم میخواست بهش تمام واقعیت رو میگفتم .میگفتم که واقعاً
کس دیگه ای رو دوست دارم و اونم کسی نیست به جز خودت .ولی با یادآوری دیروز دوباره بغض توی گلوم جمع شد و باعث
شد چیزی نتونم به گم .عماد هیچ رقمه نمیتونست مال من به شه .اون به من هیچ عالقهای نداشت .سرم رو چرخوندم که
آگهغفلتاً یه قطره اشک از الی پلک هام بیرن ریخت عماد نبینه .انقدر توی اون وضعیت موندم که خوابم برد.
***
درخونه رو باز کردم .چراغهایطبقهی اول خاموش بود و به خاطر همین چشم چشم رو نمیدید .چند بار پلک زدم تا تونستم
نور کمی که از طبقهی سوم راه باز میکرد رو ببینم .رفتم سمت پلهها و باال رفتم .صدای قدمهای عماد که پشت سرم میاومد
رو هم میشنیدم .از وقتی از خواب بیدار شده بودم و اومده بودیم خونه حتی یه کلمه هم حرف نزده بود .شدید توی فکر بود.
میدونستم که خودم گند زدم و اخالق عماد رو از اون چیزی که بود بدتر کردم .هردو کالفه بودیم.
همین که پام به راه روی طبقهی سوم رسید کامیار رو دیدم که به در اتاقش تکیه داد وداره نگاهمون میکنه .سالم خشکی دادم
وجواب خشکتری گرفتم .احساس میکردم توی چشماش یه غم بزرگه لونه کرد .چون شباهت چشمای این دوتا برادر خیلی
زیاد بود راحت میتونستم حالت هاشون رو از توی چشماشون حدس بزنم .نگاهش رو ازم گرفت به عماد نگاه کرد .نگاهش گنگ
بود .شایدم رگههایی از ترس توش موج میزد .انقدر خسته وکالفه بودم که حوصله نداشتم ازش بپرسم چه مرگشه .ازطرفی هم
دلم نمیخواست فکر کنه ذرهای بهش توجه نشون میدم.
همونجوری که میرفتم سمت اتاقم گفتم :برای شام صدام نزنید.
عماد در اتاقش رو باز کرد وگفت :چیزیی داریم؟
همونجوری که شالم رو از روی سرم میکشیدم گفتم :از ناهار مونده یکم.
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بعد بدون توجه به نگاه کامیار رفتم توی اتاق ودر رو بستم .چراغ رو روشن کردم وبه بارونی که نم نم خودش رو به شیشه
میزد نگاه کردم .چقدر این بارون های آخر بهار رو دوست داشتم .بارون هایی که نه تندی اویل بهار رو داشت ونه گرمی بارون
های تابس تونی رو .یه بارون نرم ولطیف .از اون هایی که جون میده زیرش تاصبح قدم بزنی .نفسی که چند ثانیه بود توی ریه
هام مونده بود رو سنگین بیرون دادم ولباس هام رو عوض کردم.
موهام چرب شده و به هم چسبیده بود .حالم داشت از خودم به هممیخورد .باید حتماً به عماد میگفتم که فردا دستم رو به
بنده تا بتونم برم حموم .ولی عماد که گفته بود فردا میخواد بره شرکت؟! بیخیال خستگی شدم و رفتم دم در اتاقش .خبری از
کامیار توی راه رو نبود .ضربهای به در زدم وگفتم :عماد؟
چند دقیقه بعد صداش بلندشد :بیا تو.
در رو باز کردم ودیدم بلوزش رو با یه تیشرت سبز ارتشی عوض کرده .پشت میز نشسته بود وسرش توی برگه هاش بود .رفتم
کنارش وگفتم :دستمو میبندی؟
نگاهی به هم انداخت وگفت :میخوای بری حموم؟
سری به نشونه ی آره تکون دادم .ازجاش بلند شد و از پلهها سرازیر شد .اخماش همچنان توی هم بود ومعلوم بود که چیزی
ذهنش رو شدیداً درگیرکرده .دنبالش راه افتادم .برق آشپزخونه رو روشن کرد واز توی کشو دوتا پالستیک فریزر و کش
اسکناس بیرون آورد .اومد کنارم ودستم رو گرفت توی دستاش .یکی از پالستیکها رو پاره کرد و پیچید دور دستم .به خاطر
باریک بودن دستم کلی از پالستک هم اضافه اومد ولی عماد محض احتیاط اون یکی پالستیک رو هم پاره کرد و پیچید دور
دستم .بعد یکی از کش ها رو باالی دستم محکم بست جوری که جاش قرمز شد واون یکی رو هم پایین دستم بست .به خاطر
اینکه کش ها رو محکم بسته بود اون یه تیکه از دستم حسابی قرمز شده بود و ازحجم خون به کبودی میزد.
_ عماد رگهام پاره نشه.
خیلی سرد گفت :نه نمیشه.
لبخند کجی زدم وگفتم :مرسی.
سرش رو تکون داد وبرگشت باال .نفسم رو محکم بیرون دادم واز پلهها باال رفتم .در حموم رو باز کردم ورفتم داخل .وان رو پر
آب کردم و توش دراز کشیدم ولی دستم رو محض احتیاط بیرون گذاشتم .چقدر آب به آدم آرامش میداد .چشمام رو بستم
وموهام رو توی آب رها کردم .آب تا زیر گردنم باال اومده بود .بی اختیار لبخندی روی لب هام نشست .پوستم به خاطر آب یکم
مور مور شد ولی سریع به حالت عادی برگشت .داشت کم کم خوابم میبرد که به زور چشمام رو باز کردم .میدونستم که
نمیشه بخوابم.
سریع خودم رو شستم و از حموم زدم بیرون .حولهام باز شده بود باد کولر مستقیم به گردن وسینه ی برهنهاممیخورد .یکم
لرزم گرفت .سریع یه دست لباس بیرون کشیدم و پوشیدم .موهام ولی همچنان خیس بود .حوله رو دورش پیچیدم وآبش رو
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گرفتم .خیلی سبک شده بودم .انقدر که تمام رخوت وسستی که توی بدنم بود ازبین رفت .واسه چند دقیقه هم حتی تمام
خاطراتم ،تمام فکر وخیال ها از ذهنم پرید ویه لبخند شیرین گوشهی لبم رو پرکرد .از جام بلند شدم و بعد از زدن کرم به
صورتم روی تخت ولو شدم .با اینکه دیگه خسته نبودم ولی خیلی زود خوابم برد.
با دردی که توی دستم پیچید از خواب پریدم .دستم مونده بود زیرم و بهش فشار اومده بود .چهره توی هم کشیدم
وهمونجوری که دستم رو ماساژ میدادم از روی تخت بلند شدم .موهام رو شونه کردم و از اتاق زدم بیرون .ساعت  6بود .زیر
چایی ساز رو روشن کردم و مشغول درست کردن صبحانه شدم که باصدایی ازجا پریدم .کامیار پشتم ایستاد بود وگفت :صبح
به خیر.
درحالی که نفس نفس میزدم گفتم :چقدر زود بیدار شدی.
کامیار کالفه دستی توی موهاش کشید وگفت :آخه روز آخره .دارم برمیگردم.
ابرویی باال دادم وگفتم :جدی؟
پوزخندی زد وگفت :آره .میرم که راحت بشی از دستم.
سرم رو چرخوندم وگفتم :من راحتم.
روی صندلی نشست وگفت :زخمت بهتره؟
به دستم نگاهی انداختم وگفتم :آره .داره کم کم خوب میشه.
همونجوری که با دکوریهای روی میز ور میرفت گفت :عماد دنبال کلیه است برات.
_ هنوز خوابه؟
_ آره.
از کنارش رد شدم و از پلهها باال رفتم .در اتاق عماد رو باز کردم و دیدم مثل همیشه دمر روی تخت افتاده .رفتم توی اتاق
وصداش زدم :عماد ...پاشو عماد...
پردههای اتاقش رو کشیدم که یکم نور وارد اتاقش به شه .جا سیگاری پرش رو خالی کردم وبازم صداش زدم .تکونی خورد
وچشماش رو باز کرد .نفسش رو محکم بیرون داد وگفت :ساعت چنده؟
_  6ونیم .گفتم میخوای بری شرکت دیرت نشه.
سرجاش نیم خیزشد ونگاهم کرد .لبخندی به روش پاشیدم وگفتم :صبح به خیر آقا.
سری تکون داد وبدون حرف از جاش بلند شدو رفت توی حموم .اتاقش برعکس همیشه مرتب بود .نفس عمیقی کشیدم وعطر
تلخش رو توی ریه هام نگه داشتم .کاش میزاشتی دوستت داشته باشم عماد .کاش اینقدر سرد نبودی .کاش مال من بودی
عماد .به خاطر بغضی که داشت شکل میگرفت سریع از اتاق زدم بیرون .کامیار هم چنان پشت میز نشسته بود .لیوانش رو
پرکردم وگذاشتم جلوش .سرش رو باال گرفت وگفت :بیدار شد؟
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سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم .یه لیوان چایی برای خودم ریختم وفنجون عماد رو هم پرکردم .نشستم روی صندلی ویه
تست از توی سبد برداشتم ومشغول مالیدن پنیر روش شدم .کامیار همچنان خیره نگاهم میکرد ولی من چیزی نمیگفتم.
چند دقیقه بعد سروکلهی عمادم پیدا شد .موهاش رو کامل خشک نکرده بود وچند قطره از آبش روی میز چکید .فنجونش رو
برداشت و الجرعه سرک کشید .ازجام بلند شدم و فنجونش رو پرکردم .عماد رو کرد به کامیارو گفت :زود بیدار شدی؟
کامیار کالفه گفت :دارم میرم.
عماد ابرویی باال انداخت وگفت :چقدر زود.
کامیار :زود نیست .دیرم شده!
عماد :کی میخوای بری؟
کامیار :بعد از ناهار.
عماد :وایستاد بعدازظهر من بیام بعد برو دیگه؟
کامیار :نه .کار دارم تهران باید برگردم.
عماد سری تکون داد ویکم از چاییش رو خورد .منم بدون حرف داشتم صبحانم رو میخوردم .غم توی چشمای کامیار رو درک
میکردم ولی گنگی وترسش رو نه .احساس میکردم که چیزی رو میدونه که باورش براش خیلی سخته .از طرفی این جازدن
یک بارش رو هم نمیتونستم درک کنم .کامیاری که گفت عقب نمیکشه حاال چرا داره میره؟ اونم بدون اینکه یه بار دیگه ازم
بخواد که روی پیشنهادش فکرکنم؟ احساس خوبی راجع به این قضیه نداشتم .حس میکردم چیزی داره اتفاق میفته که نباید.
***
_ میشه چند دقیقه بشینی؟
همونجوری که پام روی پلهی اول بود نگاهش کردم .روی مبل جلوی تی وی نشسته بود و داشت پیپ میکشید .برگشتم و
بافاصلهی زیاد نشستم روی مبل .توتون پیپش رو توی جا سیگاری خالی کردو دوباره توش توتون ریخت .فندکش رو برد سر
پیپ وکام عمیقی ازش گرفت .دودش رو ازتوی بینی داد بیرون وبه پیپش نگاه کرد .همونجوری گفت :عماد میدونه من هر
وقت خیلی ناراحتم میرم سمت دود .میدونی چرا ناراحتم؟
به چشمای هفت رنگش نگاه کردم و سری تکون دادم .نفس عمیقی کشید وگفت :میدونی سختترین چیز واسه یه مرد چیه؟
بدون این که فرصت جواب دادن رو به هم بده کامی از پیپش گرفت و ادامه داد :اینکه یا کسی که دوسش داره جلوی چشماش
جون بده یا اینکه بایکی دیگه بره.
سرم رو انداختم پایین وچیزی نگفتم .دستش رو گذاشت پشت سرش وادامه داد :بهت اصرار نمیکنم پیشنهادم رو قبول کنی
چون میدونم دلت یه جای دیگه است.
سریع سرم رو باال آوردم وگفتم :منظورت چیه؟
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پوزخندی زد وگفت :نمیخواد پنهان کنی .چشمای آبیت داد میزنه یکی دیگه رو توی قلبت مهمون کردی .فقط...
دوباره پیپش رو گذاشت گوشهی لبش و دوتا پک محکم وپشت سرهم زد .دودی که از پیپش بیرون میاومد دور سرش جمع
شده بود .سرش رو به دستش تکیه داد وگفت :فقط باران ...قبل از اینکه بهش بگی که دوسش داری ،قبل از اینکه بهت به گه
دوستت داره وادارش کن گذشتهاش رو بهت به گه .همه چیز رو ،از اول تا آخر .حتی مجبورش کن گندکاریای اخیرشم بهت به
گه .مجبورش کن که قفل اون دهنش رو بشکنه .باران تو پاکی ،حق یه زندگی خوب رو داری ،حق یه زندگی بدون دغدغه رو
داری .میخواستم این زندگی رو برات فراهم کنم ولی نشد .یعنی نخواستی .فقط همین که میدونم هروقت از زندگی سیر شدم
میتونم بیام وبا دیدن چشمات آروم به شم برام به سه.
بغضی که توی گلوم بود رو به زور پایین دادم .این دیوونه داشت چی میگفت واسه خودش؟ اصالً از کجا فهمیده بود که من
عماد رو دوست دارم؟ عمادی که حتی سرسوزنی به من اهمیت نمیده حاال این چرا اینقدر مطمئن داشت حرف میزد؟ یعنی
چیزی میدونه؟ یعنی عماد چیزی بهش گفته؟ خدایا این همه شک و دو دلی تاکی؟ چرا این همه منو بین خوف و رجا
میکشونی و میبری؟
از جام بلند شدم و رفتم سمت پلهها .جلوی پلهها بدون اینکه برگردم بهش گفتم :فکرت اشتباه کامیار .عماد هیچ عالقهای به
من نداره .من برای اون فقط یه همخونه ی سادم.
قبل از اینکه پام به پله به رسه بازوم رو کشید وبرم گردوند و گفت :تو چی؟ توام دوسش نداری؟
حرفی برای گفتن نداشتم .سرم رو پایین انداختم و نگاهش نکردم .با دست سرم رو باال آورد وگفت :دیدی دوسش داری!
به چشمای هفت رنگش نگاه کردم و اجازه دادم اشکی که توی چشمام جمع شده بود پایین به چکه .با انگشت شصتش اشک
رو گرفت وگفت :دیگه گریه نکن باران .گذشتهی عماد باعث شده اینقدر خشک به شه.
بینیم رو باال کشیدم وگفتم :گذشتهی عماد چیه که همه ازش حرف میزنن؟
ازم فاصله گرفت وکالفه نگاهم کرد .یه قدم بهش نزدیک شدم وگفتم :تو رو خدا حرف بزن.
نگاه غمگینش رو با لبخند تلخی به صورتم داد وگفت :چیزی که ازش میترسم .میترسم وقتی بفهمی داغون بشی.
با عجز گفتم :حرف بزن.
کالفه سری تکون داد وگفت :قسمم داده چیزی بهت نگم .به روح مادرم قسمم داده .درک کن باران.
سرم رو تکوندادم و ازپله ها باال رفتم .سرم قد یه کوه سنگین شده بود .باور چیزهایی که کامیار میگفت سنگین بود .خیلی هم
سنگین بود .از طرفی گذشتهی عماد مثل خوره به جونم افتاده بود .گذشتهای که یکی به خاطرش ازش عماد پشتیبانی میکرد
و یکی من رو میترسوند .سرم در حد انفجار سنگین بود .خودم رو روی تخت رها کردم و چشمام رو محکم روی هم فشار دادم
بلکه یکم از حجم این فکرو خیاالت کم به شه ولی نشد.
_ نمیخوای برام ناهار درست کنی؟ آخرین باره که دارم دستپختت رو میخورم ها!
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برگشتم وبه چشمهای کامیار نگاه کردم .لبخندی به لب داشت و دست به سینه دم در ایستاده بود .اشک هام رو پاک کردم و
روی تخت نشستم .لبخندش پررنگ ترشد .ادامه داد :قراره گشنه بفرستیم تهران؟
بینیم رو باال کشیدم و از جام بلند شدم .بدون حرف از کنارش گذشتم و از پلهها سرازیر شدم .کامیار مرد خیلی خوبی بود .به
خاطر عشقی که میدونست توی قلبمه خودش رو کنار کشید .فهمیده بود که من کسی رو دوست دارم که آگه اون بخواد به هم
نزدیک به شه اون ازم دوری میکنه .با وجود تمام حرفهایی که عماد راجع به کامیار به هم گفته بود ولی نمیتونستم ازش بدم
به یاد .برعکس شاید درست مثل یه برادر دوسش داشتم .دلم نمیخواست حاال که داره میره ازدستم دلخور باشه و بره .صورتم
رو شستم و وسایل قیمه رو آماده کردم .حداقل برای تشکر ازش باید غذایی رو که دوست داشت میپختم.
تمام مدتی که داشتم ناهار رو آماده میکردم کامیار روی مبل نشسته بود و یه بند پیپ میکشید .دود کل سالن رو پر کرده
بود و چون کولر روشن نبود گلوم رو اذیت میکرد .رفتم توی سالن وهمونجوری که سرفه میکردم پنجره رو باز کردم و گفتم:
چه خبره؟ میخوای خودتو خفه کنی؟
پوزخندی روی لب هاش نشست و چیزی نگفت .رفتم جلوش ایستادم و یه دستم رو زدم به کمرم وبا حالت طلب کارانهای
گفتم :قول بده دیگه نری سمت دود حتی وقتایی که خیلی ناراحتی!
لبخند ملیحی روی لب هاش نشست و بدون حرف خم شد و توتون پیپش رو توی جاسیگاری خالی کرد .جعبهی پیپش رو از
روی میز برداشت وپیپش رو سر جاش گذاشت .سرش رو باال آورد به چشمهام نگاه کرد و گفت« :دیگه؟»
سرم رو انداختم پایین و رفتم سرکارم .حداقل میتونستم به خاطرعالقهای که به هم داره مجبورش کنم به خودش ضربه نزنه.
این حداقل کاری بود که میتونستم درحقش بکنم .میز رو چیدم ودستهام رو شستم .صداش زدم که ناهار آماده شده .از جاش
بلند شد و اومد توی آشپزخونه .پشت میز نشست وگفت :دفعه آخری که قیمه درست کردی کوفتم شد.
_ پس عوضش رو االن دربیار.
_ از چند سالگی آشپزی کردی؟
_  12سالگی اولین قورمه سبزی رو بار گذاشتم.
با تعجب نگاهم کرد وگفت :جون من؟
_ آره.
_ پس کی وقت میکردی درس بخونی؟
_ سیروس که نمیزاشت برم مدرسه روزانه .کتاباش رو میگرفتم توی خونه میخوندم میرفتم مدرسه شبانه امتحان میدادم.
_ مدرک هم داری؟
_ آره .دیپلم ریاضی.
_ پس بچه زرنگ بودی؟
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_ نمیدونم .معدل  19و هفتاد و پنج صدم برای دیپلم خوبه؟
_ خوب؟ عالیه!
_ آخه من هیچ وقت توی جو مدرسه نبودم.
_ پس خیلی از خوشی های زندگی رو از دست دادی.
آهی کشیدم وگفتم :خوشی؟ من توی زندگیم خوشی نداشتم که حاال بخوام یه قسمت کوچکش رو از دست بدم.
قیافهی درهمم رو که دید سرش رو انداخت پایین وگفت :ببخشید .نمیخواستم ناراحتت کنم.
ـ مهم نیست.
دیگه چیزی نگفت و توی سکوت غذاش رو خورد .صدای بادی که به پردههایمیخورد تکون تکونشون میداد تنها صدایی بود
که توی فضای خونه میپیچید .ذهن هردومون مشغول بود .درگیر مسایلی که کامیار میدونست ومن نه! درگیر گذشتهی عماد
که چقدر کنجکاو بودم بدونم چیه .گذشتهای که عماد ازش فرار میکرد .گذشتهای که توش کسی بوده به اسم نفس .راستی
نفس کیه؟ چه ارتباطی با عماد داره؟ نکنه خواهرش بوده واالن اتفاقی براش افتاده؟ شایدم کسی بوده که دوسش داشته وقبل
از اینکه به عماد به رسه ترکش میکنه یا بالیی سرش میاد؟
خدایا خسته شدم از این همه عالمت سؤال .از گذشتهی خودم .ازگذشته ی عماد .خدایا آیندهی من درست مثل گذشتهام
مجهوله .نمیتونم هیچ قدمی برای درست شدن آیندم بردارم .این بیماری لعنتی هم که شده قوز باال قوز .دردای روحیم کم بود
که حاال اینم بهش اضافه کردی؟ خدایا تاکی باید این وضعیت روتحمل کنم؟ تاکی؟
***
خاطرت انقدر عزیزه که توی تصورم
جا تو خالی میزارم یه عمری غصه میخورم
هر دفعه میبینمت میگم این آخرین دفعه است
به تو زل میزنم انگار فقط همین دفعه است
برو میکشونمت اینجا به هر بهونه ای
بهترم وقتی که نزدیکمی وقتی خونه ای
من مریضم وقتی چشمای تو از من دوره
توکه خوابت میبره میمیرم از دلشوره
تو که خوابی همش نفساتو چک میکنم
شبا تو صبح به نفس کشیدنت فکر میکنم
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میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه
عشق تو ثروتم و چشم تو دنیای منه
برو میکشونمت اینجا به هر بهونه ای
بهترم وقتی که نزدیکمی وقتی خونه ای
من مریضم وقتی چشمای تو از من دوره
توکه خوابت میبره میمیرم از دلشوره
تو که خوابی همش نفساتو چک میکنم
شبا تو صبح به نفس کشیدنت فکر میکنم
میشمرم نکنه قلبت یکی کمتر بزنه
عشق تو ثروتم و چشم تو دنیای منه
(توکه خوابی|پویا بیاتی)
برگشتم به چشمای متعجب ایمان نگاه کردم .باخنده گفتم :چیه؟
دستش که زیر چونه اش بود رو برداشت وگفت :جان من باران تو قبالً جایی پیانو یاد نگرفتی؟
_ نه.
_ مرگ عماد؟
اخمهام رو کشیدم توی هم وگفتم :میگم نه .نیازی به قسم خوردن نیست.
_ دختر این پارتیتوری که میگی همهی آهنگاش رو زدی من در طی سه ماه به همه یاد میدم .موندم تو چه جوری تونستی
این رو بزنی.
_ کاری نداشت که .فقط باید تمرین کنی.
_ من باید دنبال همه به دوام تا یه چیزی یاد بگیرن حاال تو همه رو نگفته زدی رفته؟
_ خوب آسون بود منم حوصلم تو خونه سرمیره .چی کارکنم؟
ایمان برگشت سمت عماد که داشت ریز میخندید وگفت :به خدا این یه پا بتهوونه!
عماد :باران خانومه دیگه!
ایمان :به جان خودم این آموزشگاه نزنه خلی کار اشتباهی کرده.
عماد :میزنه .مدرکشو بده بهش همین فرداش میزنه.
_ ای بابا! چرا بحث میکنی هی؟ اصلن ایمان پارتیتور جدید آوردی یانه؟
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ایمان :بعله خانوم .آوردم.
واز توی کیفش پارتیتوری رو درآورد وگذاشت روی پیانو .برش داشتم و ورقش زدم .از نت بندیها معلوم بود که سطحش
باالتره .داشتم شعراش رو میخوندم که گفت :این یکی رو به این آسونی نمیتونی بزنی .خودت تمرین کن مشکلی برات پیش
اومد زنگ بزن ازم بپرس.
_ دیگه نمیای؟
_ راستش سه ماه دیگه کنسرت دارم ،از االن دنبال کارای مجوزشم .شاید نتونم هرروز بیام ولی بازم بهت سرمیزنم.
بعد رو کرد به عماد گفت :راستی کامیار کی رفت؟
عماد :من که خونه نبوم ،ولی باران میگه ناهار که خورده رفته.
ایمان :چرا اینقدر زود برگشت؟
عماد :میگفت کار داره.
ایمان :کار داره یا یاراش منتظرشن؟
عماد :نمیدونم کی میخواد دست از این کاراش برداره.
ایمان پقی زد زیر خنده وگفت :حاال نکه خودت خیلی پاک وطاهری!
باچشم غرهی عماد ایمان ساکت شد .فراموش کردن اینکه عماد من رو به چه عنوانی وارد خونه اش کرده بود هنوز برام خیلی
سخت بود .گاهی به قدری ازش متنفر میشدم که دلم نمیخواست حتی یه لحظهی دیگه توی خونش زندگی کنم وگاهی
خودم رو میزدم به بیخیالی مطلق تا همه چیز کم کم فراموش به شه .گاهی که حالم خیلی بد میشد خودم رو با این فکر که
عماد این کارها رو گذاشته کنار آروم میکردم .هر چند که زیاد جواب نمیداد.
ایمان :غرق نشی!
سرم رو آوردم باال وگفتم :چی؟
ایمان لبخندی زد وگفت :هیچی.
از جام بلند شدم و راه افتادم سمت پلهها .همونجوری گفتم :شام میمونی؟
ایمان :نه.
عماد :نمیخواد شام درست کنی باران.
برگشتم ونگاهش کردم .پرسیدم :چرا؟
عماد :میریم بیرون.
_ حوصله ندارم.
عماد :حوصلتم میاد سر جاش.
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_ گیر نده دیگه .هر چی میخوای بگو خودم درست کنم.
عماد :سلطانی میتونی درست کنی؟
نفسم رو باحرص دادم بیرون وگفتم :تو برو .من نمیام.
ایمان :چرا نمیخوای بری؟
_حوصلهی بیرون رفتن رو ندارم .بعدم غذای چرب واسم خوب نیست .انگار یادت رفتهها ...وبه دستم اشاره کردم.
عماد :فردا که باید بری بیمارستان .امشب غذای سنگین بخوری زیاد مهم نیست.
ابرویی انداختم باال وگفتم :فردا؟ چرا فردا؟ من که دیروز بیمارستان بودم؟
عماد :برات کلیه پیدا کردم.
وارفتم .متعجب پرسیدم :شوخی میکنی؟
عماد سری تکون داد وگفت :نه.
ایمانم که تعجب کرده بود پرسید :اینقدر زود؟
عماد :آره خوب .یارو انگار پول الزمه میخواد یکی از کلیه هاش رو بفروشه.
ایمان :کیه؟
عماد :منم نمیشناسمش درست .یکی از رفقا معرفی کرده.
ایمان :یارو مطمئنه؟
عماد :آره بابا.
لب هام رو خیس کردم وگفتم :جدی میگی عماد؟
عماد :آره .فردا باید بری بستری شی .چند تا آزمایش باید قبل از عمل بدی .احتماالً پس فردام عملت کنن.
ایمان :چقدر زود...
عماد :خودم خواستم زودتر عملش کنن.
باورم نمیشد که دیگه نیازی نیست این درد مسخرهی دستم رو تحمل کنم .هم خوشحال بودم وهم متعجب .باورم نمیشد که
عماد اینقدر پی گیر کارای من باشه .یعنی اینقدر براش مهم بودم که نمیخواست بیشتر از این اذیت به شم؟ خدایا ...یعنی
میشه یه بارم دنیا به کام من به چرخه؟ صدای عماد منو از فکر و خیال درآورد :چون شاید یه ماهی مجبور بشی از جات بلند
نشی امشب میخوام ببرم بگردونمت .برو حاضر شو .بعد رو کرد به ایمان وگفت :توام برو سها رو بردار بیاید پارک همیشگی.
ایمان از جاش بلند شد وگفت :االن راه میافتید؟
عما :یه نیم ساعت دیگه .تا تو سها رو برداری ماهم رسیدیم.
ایمان :باشه .پس میبینمتون.
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ایمان رفت ولی من همچنان مات به عماد نگاه میکردم .از جاش بلند شد وبا لبخند مالیمی جلوم ایستاد وگفت :چیه؟ چرا بد
نگاه میکنی؟
_ باورم نمیشه.
_ باورت به شه...
_ وای عماد ...خیلی ممنونم ازت .اصالً فکر نمیکردم اینقدر زود این کار رو بکنی.
_ این کارو کردم که دیگه از درد سوزنا نخوای بمیری.
لبخند روی لب هام پر رنگتر شد .سرم رو پایین انداختم وگفتم :مدام داری مدیونترممیکنی.
_ تو هیچ دینی به من نداری .هرکاری که میکنم وظیفه است.
_ بعضی وقتا باورم نمیشه گرگ باشی.
باخنده گفت :شاید کمال همنشین در منم اثر کرده وشدم گوسفند!
خندیدم وگفتم :نه موی فربهت نمیاد.
_ برو آماده شو.
لبخندی توی صورتش پاشیدم و راه افتادم سمت پلهها .قبل از اینکه از پلهها باال برم برگشتم سمتش و گفتم :عماد؟
_ بله؟
_ بازم ممنون.
_ خواهش میکنم.
گاهی حس میکردم که هیچی راجع به عماد نمیدونم .مردی که درعین بی تفاوتیش گاهی اونقدر نرم ومالیم میشد وبه فکر
راحتیم بود که شک میکردم خودش باشه .مردی که دربرابر هیچ چیزی واکنش نشون نمیداد ولی طاقت چند لحظه ناراحتیم
رو نداشت .مردی که هیچ وقت حس نکردم کوچکترین عالقهای به من داشته باشه ولی هرکاری میکنه که من رو بیشتر پیش
خودش داشته باشه .خدایا ...عماد کیه؟ کیه که من هیچی ازش نمیدونم ولی اینقدر خودمو بهش نزدیک میبینم؟ کیه که هیچ
واکنشی در برابر نگاههای تب دار من نشون نمیده ولی نمیخواد ثانیهای درد کشیدنم رو به بینه؟ چقدر دور بودم از اصل وجود
این مرد و چقدر این تقال برای پیداکردن جواب سواالم لذت بخش بود.
باد خنک شب که از پنجرهی باز ماشین به داخل میاومد پوست صورتم رو نوازش میکرد .موزیک الیتی که از دستگاه پخش
میشد و لبخندی که به لب من و عماد بود همه و همه دست به دست هم داده بودند تا فضا از سکوت وتنش خونه دور به شه.
ماشین رو کنار پارک بزرگی نگه داشت .صدای شرشر آبی که از فوارههای وسط حوض به گوش میرسید باصدای قار قار
کالغها قاطی شده بود .باد درختها رو تکون میداد .صدای بازی وخنده ی بچههایی که توی منطقهی بازی بودند همه جا
پخش شده بود .نفسهای عمیق میکشیدم و سعی میکردم از فضا بهترین استفاده رو بکنم.
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عماد به اقدمهای بلندش روی سنگ فرشهای صورتی وسفید پارک راه میرفت .بلوز اسپرت آبی نفتی روی جین ذغالیش
پوشیده بود وعینک دودیش که تا چند دقیقه قبل از غروب آفتاب روی چشمهاش بود رو توی جیب پیرهنش گذاشته بود .یکم
که به سمت مرکز پارک راه رفتیم صدای خندهای نازک و زنونه رو از پشت سرمون شنیدیدم .هر دو با هم چرخیدیدم وسها
وایمان رو دست توی دست هم دیدیم .با لبخند رفتم سمتش و دستش رو گرفتم .گفتم :چطوری؟
سها :تو چطوری؟ شنیدم کلیه برات پیدا شده؟
_ آره .فردا قرار برم بستری شم.
سها :ایشاال خوبشی زودتر.
_ مرسی.
ایمان :خوب مستر معینی ،بریم پاتوق؟
عماد :بریم.
چهارتایی راه افتادیم .سها کنار من قدم بر میداشت و ایمان و عماد کمی جلوتر از ما باهم می اومدند .سها گفت :شنیدم کامیار
ازت خواستگاری کرده؟!
باخنده گفتم :این ایمان هم چه بی بی سیهها!
خندید وگفت :بحث رو نپیچون .آره؟
_ ردش کردم.
_ چرا دیوونه؟
_ چرا نداره .به درد هم نمیخوردیم.
_ کامیار که خیلی پسرخوبیه.
_ مگه من گفتم پسر به دیه؟
_ پس چرا؟
_ االن آمادگیش رو نداشتم.
_ آمادگیش رو نداشتم یعنی چی؟ مگه آمادگی میخواد؟
_ نمیخواد؟
_ نکنه یکی دیگه رو زیر سر داری کلک؟
_ چرا همه همین فکرو میکنن؟ بابا چه ربطی داره؟ اصن من از قیافش خوشم نیومد نخواستم بهش بله به گم چه ربطی داره
به کس دیگه؟
_ قیافش به اون خوبی.
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_ کلیک کردیا .ولش کن بابا .تموم شده رفته.
_ از عماد یاد گرفتی نه؟ با شکنجهام نمیشه از زیر زبونت حرف کشید.
خندیدم وگفتم :باالخره کمال هم نشین اثر میزاره دیگه.
باخنده سری تکون داد ودیگه چیزی نگفت .اون شب به قدری به مسخره بازیای ایمان وتیکه هایی که سها وعماد بهش
مینداختند خندیدم که دل درد گرفتم .با اینکه فکر دوباره فروشدن اون سوزنها توی دستم عذاب آور بود ولی دل و زدم به
دریا ویه دل سیر از کبابهای چرب وچیلی که عماد برای شام سفارش داده بود خوردم .به قول عماد باید برای این یه ماه که
باید میرفتم تو مراعات حسابی انرژی ذخیره میکردم.
از اینکه همه چیز به این سرعت داره درست میشه و قرار این درد لعنتی دست ازسرم برداره خیلی خوشحال بودم .ازاینکه عماد
به فکرمه خوشحال بودم .از اینکه فراموشم نکرده خوشحال بودم .از خیلی چیزها خوشحال بودم .از اینکه شاید به هم عالقه
داشته باشه خوشحال بودم .از اینکه امید داشت کم کم توی قلبم سرازیر میشد خوشحال بودم .امیدی که امیدوار بودم مثل
باقیه امیدهایی که داشتم دو روزه ازبین نره.
***
فضای خفقان آور بیمارستان تمام امیدم رو گرفت .فکر این که آگه پیوند نگیره و من با درد به مراتب بدتر مواجهشم تمام
موهای بدنم رو سیخ میکرد .عمادم که از صورت رنگ پریدهام دلهره و استرسم رو فهمیده بود دستم رو بین دستاش گرفته
بود با این حال حتی دستای عمادم نمیتونست آرومم کنه .شاید این تنش و اضطراب مخصوص فضای بیمارستان با اون بوی
تند الکل و محیط کم نورش بود.
عماد جلوی اطالعات ایستاد و رو به پرستاری گفت :دکتر احدی رو کجا میتونم پیدا کنم؟
پرستار نگاهی به سالن انداخت و رو به ته سالن اشاره کرد وگفت :اوناهاشن.
عماد نگاهش رو به سمت ته سالن چرخوند وهمونجوری گفت :مرسی .ومن رو دنبال خودش کشید .رو به روی مردی که قد
بلند وچهار شونه بود ولی درعوض شیکم برآمدهای داشت که به صورت چاق وتپلش میاومد ایستاد .مرد عینک روی صورتش رو
جا به جا کرد وبا لبخند گفت :چطوری مهندس؟
عماد :خوبم .دکتر اومدم برای بستری شدن.
دکتر :آوردیش؟
عماد به من که پشتش ایستاده بودم اشاره کرد وگفت :آره .اینجاست.
دکتر نگاهم کرد .زیر لب سالم کم قوتی گفتم .لبخند پررنگی توی صورتش پیدا شد .گفت :سالم خانوم .خوبید؟
_ مرسی.
دکتر :بابا یکم بیچاره رو تقویت میکردی .مثالً عمل داره ها.
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عماد :دیشب بهش کباب دادم.
دکتر :کباب؟ میخوای به کشتن بدیش؟
عماد :بابا خودت گفتی!
دکتر :اشکال نداره چون قبل از عمل برای پاک سازی باید دیالیز بشه.
با شنیدن اسم دیالیز اخمام رفت توی هم .با اون وضعیت بدم دیگه تحمل دردای سوزن دیالیز رو کجای دلم میذاشتم؟ عماد
نگاهم کرد وگفت :اتاق  589دیگه؟
دکتر :آره بابا .پدرم دراومد تا دو تا اتاق بقل هم برات جور کنم.
عماد بازور دکتر کوبید وگفت :شرمندت شدم.
دکتر :کم مزه بریز .شما برید من هم االن میام؛ کارای پذیرش رو راست و ریست کنم.
عماد سری تکون داد وراه افتاد .خودم رو بهش رسوندم وگفتم :چرا دوتا اتاق؟
بدون اینکه نگاهم کنه گفت :واسه اون پسره دیگه.
_ کی؟
_ همونی که قرار بهت کلیه بده.
_ پسره؟
_ آره.
_ چند سالشه؟
_ حدودهای خودم.
_ چرا میخواد کلیه بده؟
_ چه میدونم ...شاید به پولش احتیاج داره.
_ چقدر قراره بهش بدی؟
جلوی در اتاقی ایستاد وبا لحن دوستانهای گفت :فضولیش به تو نیومده فسقلی .بعد در رو باز کرد وگفت :برو تو اتاق .منم االن
میام.
قدم گذاشتم توی اتاق .مثل تمام اتاقهای دیگه دیوارهای سفید وبدون هیچ تزئینی فضا رو سرد میکرد .تنها یه آیینهی
کوچیک روی دیوار سمت چپ تختی که وسط اتاق بود قرار داشت .نفسی که چند ثانیهای بود توی سینهام جمع شده بود
بیرون دادم .بدی اتاق این بود که پنجره نداشت ومثل سالن بیرون کم نور بود .روی صندلی کنار اتاق نشستم تا بدنم کمتر به
لرزه .استرس عمل و ترسش بدجور به جونم افتاده بود و ولم نمیکرد .احساس بدی راجع به این عمل داشتم .حس میکردم
اتفاقی قراره بیفته که چندان خوشایند نیست.
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با صدای در سرم رو بلند کردم .عماد نگاهی به اطراف انداخت وگفت :خوبه؟
_ کله یه ماه رو باید اینجا بمونم؟
_ نه .آگه زودتر خوبشی میریم خونه.
_ عماد؟
_ بله؟
_ من خیلی میترسم.
_ از چی؟
_میترسم یه وقت ...اتفاقی بیفته .مثل پیوند نگیره ...یا هر چیز دیگه.
_ نمیخواد بترسی .هیچ اتفاقی نمیافته .زود زود خوب میشی.
_ توکه مثل اون دفعه یهویی نمیزاریم بری نه؟
لبخند کم رنگی زد وگفت :نه .نمیرم.
در اتاق دوباره باز شد ودکتر احدی سرش رو داخل آورد وگفت :یه دقیقه میای مهندس؟
عماد روش رو برگردوند از اتاق رفت بیرون .بعد از چند دقیقه برگشت و گفت :پاشو بریم آزمایشگاه.
از جام بلندشدم و دنبالش راه افتادم .توی راه گفتم :آزمایش برای چی؟
_ واسه اینکه دقیق مطمئن به شنکلیهی پسره بهت میخوره.
_ خودشم اومده؟
_ کی؟
_ پسره دیگه.
_ اون قبالً این آزمایشارو داده.
درآزمایشگاه رو باز کرد وگفت :تا کارتو تموم به شه من یه سر برم بیرون زودی میام.
با تردید نگاهش کردم .میترسیدم از رفتنش حاال که کسی رو نداشتم .لبخندی زدو دستم رو گرفت بین دستاشو گفت :قول
میدم دیگه قالت نزارم.
لبخندی برای اطمینانش زدم و رفتنش رو تا جایی که از پیچ سالن گذشت تماشا کردم .وقتی از دیدرسم خارج شد سرم رو
پایین انداختم ونفسم رو محکم بیرون دادم .میدونستم که برمیگرده ولی نمیدونستم که چرا این دلشوره ی لعنتی قصد بند
اومدن رو نداشت.
برگشتم وقدم به داخل آزمایشگاه گذاشتم .دکتر احدی داشت با یکی از پرستارها حرف میزد .با دیدن من سر بلند کرد واومد
نزدیکم .گفت :آمادهای؟
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_ بله.
رو کرد به یکی از پرستارا وچیزی بهش گفت .پرستار سری تکون داد وبه من اشاره کردکه دنبالش برم .توی تمام مدتی که
داشتم آزمایش میدادم به این فکر میکردم که آگه مامان بود دیگه اینقدر دلشوره ونگرانی نداشتم .خودم رو به دست دعاهاش
میسپردم و میگفتم هرچه بادا باد .با یادآوری مامان ناخودآگاه اشکی توی چشمام جمع شده بود که بیشتر از اون اجازهی
پیش روی بهش ندادم .باید قوی میبودم .باید به خودم دلداری میدادم .نگرانی خودم رو هم نداشتم .حس میکردمبرای کس
دیگه ای قراره اتفاقی بیافته که من نمیتونم از وقوعش جلوگیری کنم.
***
_ کارت تموم شد؟
برگشتم وبا دیدنش جا خوردم .ازجام بلند شدم و رو به روش ایستادم .نگاهم همچنان روی موهاش ثابت بود .باخنده گفت:
چیه؟ آدم ندیدی؟
_ چرا موهات رو زدی؟
_ خوب نشده؟
یک بار دیگه به موهاش که چند سانتی متری بیشتر ازش نمونده بود نگاهی انداختم .صورتش به خاطر اینکه دیگه قاب موهای
مشکیش دورش نبود بزرگتر به نظر میرسید .نگاهی به چشمای هفت رنگش که توی اون نور کم به قهوهایمیزد کردم وگفتم:
چرا بهت میاد.
_ کارت تموم شده؟
_ آره.
_ پس بریم که دکتر گفت باید کل شب رو بخوابی زیر دستگاه.
پکر و وارفته دنبالش راه افتادم وبرگشتم به همون اتاقی که اول ورودمون منو برده بود .سها وایمانم اونجا بودند .به هردوشون
سالم کردم .سها با لبخند گفت :دیگه داری راحت میشی.
_ امیدوارم اینجوری به شه.
ایمان :خوب میشی ایشاال.
عماد :ایمان یه دقیقه بیا بیرون کارت دارم.
ایمان و عماد باهم رفتند بیرون .روی تخت نشستم و رو به سها گفتم :از االن اومدی اینجا زنبیل گذاشتی واسه کمپوتا؟
خندید وگفت :ایمان گفت بلبل زبون شدیا ،باورم نشد .حاال ناراحتی برگردم؟
_ نه بابا .یه کمپوته دیگه .از مابه شما بیشتر از اینا رسیده.
بلند زد زیر خنده وگفت :باهمه آره با مام آره؟ دختر تو اومدی تو اتاق من گفتم االن میزنی زیر گریه .چقدر شنگول میزنی.
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نفسم رو محکم دادم بیرون و با تغییر لحن فاحشی گفتم :نه بابا .اینا همش دلخوش کنکه .انقدر سها میترسم .همش فکر
میکنم یه اتفاقی قراره بیفته.
اومد کنارم و دستم رو گرفت وگفت :نترس عزیزم .ایشاال زود خوب میشی برمیگردی خونه .عماد با بهترین دکترا صحبت کرده.
حتماً حالت خوب میشه.
_ امیدوارم.
در باز شد و ایمان و عماد اومدند تو .چهرهی ایمان به وضوح توی هم بود .عماد گفت :برم به گم پرستاره به یاد.
با التماس گفتم :نمیشه بذاری برای بعد؟
_ بعد؟ چرا بعد؟
_ خوب ...آخه االن ...چیزه...
_ باید قبل از عمل  12ساعتی بدنت پاک سازی به شه که با اون کبابای دیروز فکر کنم بیشترم بخواد .ساعت  8صبح فردا
عملته ،باحساب پرتیه وقت تازه دیرم شده .ساعت .5
سرم رو انداختم پایین وچیزی نگفتم .عماد با دیدن سکوتم از اتاق زد بیرون وفهمیدم که داره میره دنبال پرستار .سها کنار
ایمان ایستاده بود داشت سؤال پیچش میکرد که چرا توهمه .ایمانم مدام جواب سر باال میداد .برگشتم سمتشون وگفتم:
چیزی شده؟
سها :نمیگه به من که.
ایمان :چیزی نشده بابا.
_ پس چرا یهو ریختی به هم؟
ایمان :اومدم توی بیمارستان انتظار داری پاشم برات پشتک بارو بزنم؟
سها :چرا سرباال جواب میدی؟
ایمان :ای بابا! االن یه تصادفی رو دیدم اعصابم ریخت به هم .چه گیری دادید شما دوتاها!
سها :تصادفی؟ خیلی بد زخمی شده بود؟
ایمان :آره بابا .شیکم یارو سفره شده بود.
سها چهرهاش رو توی هم کشید وگفت :آه! نگو بابا حالم بد شد.
ایمان :تو که طاقت شنیدنشم نداری هی گیر نده به من.
در باز شد و عماد پرستاری که داشت دستگاه دیالیز رو دنبال خودش میکشد وارد اتاق شدند .نفسم رو باحرص دادم بیرون
وبالشت روی تخت رو برداشتم .پرستار اخمویی که اومده بود مشغول کارش شد .عماد باخنده اومد نزدیکم وگفت :فکرکنم
بالشتای این بیمارستان از دست تو جای سالم نداشته باشن.
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همیشه دیدن این دستگاه عصبیم میکرد .کالفه روی تخت دراز کشیدم و روم رو از همه برگردوندم .بالشت رو جلوی دهنم
آماده نگه داشتم .پرستار با یکم خشونت باند روی دستم رو باز کردو روی زخمم رو ضد عفونی کرد .میدونستم چند ثانیه بعد
سوزنها توی دستم فرو میره .بالشت رو توی دهنم فرو کردم و....
صدای جیغ خفه شدم از الی بالشت به گوش میرسید .دستم رو از درد مشت کرده بودم ومیکوبیدم روی تخت .پرستار بی
توجه به حرکات من سوزن دوم رو هم فرو کرد .نفسم مقطع وبریده بریده شده بود .درد نفس گیری که تا استخون هام ادامه
پیدا میکرد تمام وجودم رو پر کرده بود .دلم میخواست از ته دل داد بزنم ،بدون دندون های قفل شده ولی بیمارستان بود و
نمیتونستم.
صدای قدمهای پرستار که بعد از تموم شدن کارش عزم رفتن کرده بود رو میشنیدم .با چشمای خیس سرم رو از توی بالشت
برداشتم وبه اطراف نگاه کردم .به جز عماد کسی توی اتاق نبود .نگاهش غمگین بود ولبخند تلخی هم به لب داشت .اشکام رو
پاک کردم وگفتم :ایمان و سها کجان؟
_ رفتن بیرون .بهتری؟
_ آره .فقط میخوام بخوابم .میشه برق رو خاموش کنی؟
رفت سمت در وگفت :بخواب .برای شام بیدارت میکنم.
با چشمهای بسته سرم رو تکون دادم .بعد از خاموش شدن برق صدای بسته شدن در بلند شد.
***
تخت به سمت اتاق عمل حرکت کرده بود ولی هنوز خبری از عماد نشده بود .حتی کامیار هم با اینکه دو روز پیش رفته بود
تهران به خاطر عمل من برگشته بود ولی توی این آخرین دقیقههاخبری از عماد نبود .همونجوری که روی تخت تکون تکون
میخوردم برگشتم سمت ایمان و واسه بار هزارم ازش پرسیدم :عماد کجاست؟
ـ گفتم که ...رفت بیرون یه کار واجب داشت .تو نگران نباش میرسه.
اشکم کم کم داشت در میاومد .تخت از پیچ سالن گذشت و در اتاق عمل ته سالن معلوم شد ولی عماد  ....باچشمای اشک آلود
رو کردم سمت کامیار وگفتم :بهش بگو خیلی نامردی.
نفسش رو محکم وکالفه بیرون داد و زیر لب گفت :پسره ی احمق.
سرم رو محکم به بالشت فشار دادم وچشمام رو بستم ولی اشک هام حتی از الی پلکهای بستم هم پایین میریخت .دست
کامیار که روی صورتم کشیده میشد واشک ها رو پاک میکرد رو حس میکردم که صداشم بلند شد :گریه نکن خانوم خانوما.
با این روحیه خوب نیست بری تو اتاق عمل .عماد که اومد خودم یه گوش مالیه حسابی بهش میدم.
چشمام رو باز کردم وبینیم رو باال کشیدم .گفتم :کاریش نداشته باش.
باخنده گفت :چشم.
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پرستاری که جلوی تخت بود در اتاق عمل رو باز کرد وگفت :همین جا میتونید منتظر بمونید .کامیار و ایمان سر جاشون
ایستادند .برگشتم به پشت سرم نگاه کردم .ولی نه ایمان رو میدیدیم و نه کامیار رو .چشمم فقط به ته سالن بود که شاید
عماد خودش رو برسونه .ولی درهای پشت سرم بسته شد وخبری از عماد نشد .اشک هام گلوله گلوله پایین میریخت ومن هم
هیچ تالشی برای متوقف کردنشون نمیکردم .زنی که به نظر میرسید دکتر باشه دست روی صورتم کشید وگفت :میترسی؟
جوابش رو ندادم .لبخندی زد وگفت :نگران نباش .حتماً خوب میشی.
نگاهی به اطراف انداختم .کنار تختم هیچ تخت دیگه ای به چشم نمیخورد .با صدای بغض آلودی گفتم :پس کسی که میخواد
به هم کلیه بده کجاست؟
_ میاد .میخوام بیهوش کننده رو بزنم .برات دعا میکنم که زود خوب بشی .حاال بگیر آروم بخواب.
چشمهام رو روی هم گذاشتم .چند ثانیه بعد از سوزش جای آمپول همه جا سیاه شد.
***
بعداز سه هفتهای که توی اتاق ایزوله بودم و حق دیدن کسی رو نداشتم منتقل شدم به بخش .سه هفتهای که یا گیج مسکنها
بودم و یا از درد به خودم میپیچیدم .انقدر حالم بد بود که هیچی بنی بشری رو یادم نمیاومد .موقعه ی انتقال خواب بودم.
سرو صدایی از اطراف به گوش میرسید .انگار مدت زمان خیلی زیادی خواب بودم و همین باعث شده بود که بدنم کرخت به
شه .به زور الی پلک هام رو بازکردم .چشمام یکم تار میدید ولی صداها کم کم واضح میشد :سالم خانومی .باالخره بیدار
شدی؟
چند بار پلک زدم تا تونستم چهرهی خندون کامیار رو ببینم .لبهایی خشک شده و ترک خوردم رو خیس کردم ونگاهم رو به
اطراف چرخوندم .سها و ایمان هم بودند .سها باخنده پیشونیم رو بوسید وگفت :چطوری نوازنده؟
رو به ایمان گفتم :عماد هنوز نیومده؟
چهرهی هرسه تاشون یک باره توی هم رفت .با ترس آشکاری گفتم :اتفاقی افتاده؟
کامیار دستم رو گرفت وگفت :نه .اتفاقی نیفتاده .بیرون بود .زودی میاد .نگران نباش.
رو کردم به سها وگفت :راست میگه؟
لبخندی زد وگفت :آره عزیزم .حالش خوبه خوبه.
کمی خودم رو تکون دادم وتازه سوزشی رو توی پهلوم حس کردم .چهرهام رو توی هم کشیدم وگفتم :عمل چی شد؟ این
پرستارا که چیزی به من نگفتن.
ایمان :دکترت که میگفت خیلی خوب بوده .پرستار رفته صداش کنه که به یاد ویزیتت کنه .االنا میاد.
سها :بهت که گفتم نگران نباش.
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در اتاق باز شد و سرو کلهی دکتر احدی پیدا شد .با لبخندی کنارم ایستاد وهمونجوری که به پروندهام نگاه میکرد ،گفت:
بهتری؟
سرم رو تکون دادم وگفتم :پهلوم میسوزه.
_ جای بخیههاته .خوب میشه.
بعد بلوز بیمارستان که تنم بود رو داد باال وبه زخمی که توی باند پیچیده شده بود نگاهی کرد وگفت :خوبه .خون ریزی هم
نداشته.
بلوزم رو درست کرد وگفت :هر وقت احساس کردی باید بری دستشویی پرستار رو خبر کن.
سری تکون دادم .پرونده رو سر جاش گذاشت واز اتاق رفت بیرون .ایمان باخنده گفت :باران میخوای سها سر پات به گیره؟
هم خندهام گرفته بود وهم خجالت کشیدم .کامیار وایمان زدند زیر خنده ولی سها با اخم گفت :اذیتش نکنید .اصالً شما اینجا
چی کار میکنید؟ برید بیرون ببینم.
ایمان با خنده سری تکون داد و سمت در به راه افتاد .کامیارم بعد از اینکه لبخندی به صوتم پاشید رفت .سها در یخچال کنار
تخت رو باز کرد وگفت :خدا خیر بده عماد رو که یخچالت رو پر کرده؛ ما میایم اینجا بیکار نباشیم.
بغض توی گلوم رو فرو دادم وگفتم :کجاست؟
همونجوری که سرش توی یخچال بود گفت :کی؟
_ عماد دیگه.
_ بیرون بود.
باصدای لرزونی گفتم :قبل از عملم نیومد.
کمپوتی که از توی یخچال برداشته بود رو روی میز گذاشت وگفت :دنبال کارای بیمارستانت بود.
_ ولی باید میاومد.
_میفهمم.
برگشتم ،به چشمهاش نگاه کردم وگفتم :نکنه چیزی شده و نمیخوای بهم بگی؟ هان؟!
خندید وگفت :چقدر شکاکی دختر .به خدا حالش خیلی بهتر از توِ!
_ پس کجاست؟
_ گفتم که ،دنبال کارات بود.
_ یعنی انقدر ارزش نداشتم که به یاد یه سر به هم بزنه؟
_ دیوونه جون ،آگه براش ارزش نداشتی این چند وقته اینقدر خودشو به آب و آتیش نمیزد.
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کالفه و عصبی بودم .نمیتونستم بفهمم که چرا عماد نه قبل از عملم اومد ونه بعدش در صورتی که میدونست تنها با حضور
اون آرامش میگرفتم .عمادی که میدونست به جز اون کسی رو ندارم و چقدر بهش وابستهام .پس چرا در عین اینکه همه
میگفتند مدام دنبال کارامه حتی برای دیدنم هم نیومده بود؟ وقتی میدونست که به محض باز شدن چشمام سراغش رو
میگیرم چرا بازم نبود؟
سها :الو؟! کجایی تو؟
_ هان؟ چیه؟
_ دوساعته دارم صدات میکنم .حالت خوبه؟
_ آره ...آره خوبم.
به کمپوت توی دستش اشاره کرد وگفت :میخوری؟
_ نه.
_میخوردی هم بهت نمیدادم .دکترت گفته نباید فعالً چیزی بخوری.
_ تو کسی که به هم کلیه داد رو دیدی؟
یکم با تعجب نگاهم کرد وگفت :خوب ...چیزه ...آره دیدمش.
_ جوون بود؟
_ آره.
_ به پول احتیاج داشته که این کارو کرده؟
_ به سرو وضعش نمیخورد که وضعش بد باشه.
_ پس چرا این کارو کرده؟
شونه ای باال انداخت وگفت :نمیدونم.
_ سها؟
_ جونم؟
_ میری دنبال عماد بگردی ببینی کجاست؟
_به خدا حالش خوبه.
_ تا نبینمش خیالم راحت نمیشه.
_ آخه از کجا پیداش کنم؟
_ مگه نمیگید نبال کارامه؟ خوب آگه اینجوری باشه تو همین بیمارستانه دیگه .به ایمان بگو زنگ بزنه رو گوشیش.
کالفه گفت :تو بگیر بخواب ،اونم پیداش میشه.
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_ برو دیگه...
_ خیلی خوب بابا .برم ببینم میتونم پیداش کنم یانه.
کمپوت رو روی میز گذاشت و رفت بیرون .دلشوره ی بدی به جونم افتاده بود .حس میکردم اتفاقی افتاده که اینا نمیخوانبه
همبه گن .تا عماد رو نمیدیدم خیالم راحت نمیشد که سالمه .آگه اون خیلی راحت میتونست بره دنبال کاراش و خبری از
من نگیره من نمیتونستم این کار رو بکنم.
 10دقیقهای بود که سها رفته بود دنبال عماد ولی خبری ازش نشده بود .در اتاق باز شد ومن مشتاقانه برگشتم سمت در .ولی
با دیدن پرستاری که نزدیکم میشد تمام شور وشوقم برای دیدن عماد فرو کش کرد .پرستار بدون حرف مایع ای که توی
سرنگی بود رو توی سرمم خالی کرد و رفت .چشمام رو بستم وچند تانفس عمیق کشیدم بلکه قلبم آروم به گیره.
فکروخیال اینکه نکنه اتفاقی برای تنها حامیه زندگیم افتاده باشه ولم نمیکرد .بعد از مرگ مامان و اتفاقهایی که برام افتاده
بود فکر از دست دادن عماد تنها چیزی بود که میتونست تا حد مرگ من رو بترسونه .حس تنها شدن و سر خوردن توی
همون باتالقی که یه روز عماد من رو از اون نجات داد .انقدر به این قضیه فکر کردم که کم کم تأثیر مسکنی که فکر کنم
پرستار توی سرمم ریخته بود باعث شد خوابم به بره.
***
هوا تاریک بود وهیچ برقی هم روشن نبود .صدایی از بغلم بلند شد که باعث شد سریع از جام بپرم :نمیخوای بیدارشی؟
با بلند شدن ناگهانیم پهلوم تیری کشید که جیغم رو درآرود .دوباره روی تخت درازکشیدم .کامیار برق رو روشن کرد وگفت:
آروم عزیزم .چت شد یهو؟
چشمهام رو محکم روی هم فشار دادم وگفتم :فکر کردم عماده.
_ خواب که بودی اومد بهت سرزد.
چشمهام رو باز کردم وگفتم :جداً؟
_ آره .دلش نیومد بیدارت کنه.
_ االن کجاست؟
_ خسته بود رفت خونه.
_ میشه زنگ بزنی باهاش حرف بزنم؟
بایکم تردید گفت :باهاش حرف بزنی؟
_ آره.
_ خوب ...من گوشیم رو بیرون جا گذاشتم .برم بیارمش زنگ بزنیم.
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از در اتاق رفت بیرون وچند دقیقه بعد برگشت .گوشی رو گرفت سمت من وگفت :گوشیش رو گرفتم .گوشی رو روی گوشم
گذاشتم .چند دقیقه بعد صدای عماد توی گوشی پیچید :سالم کامیار .باران خوبه؟
_ سالم.
بعد از چند دقیقه سکوت گفت :تویی باران؟ حالت چطوره؟ خوبی؟
_ چرا نیومدی دیدنم؟
_ تو که خواب بودی اومدم.
_ ولی باید وقتی بیدار بودم می اومدی .میدونی چقدر منتظرت بودم؟
_ ببخشید .االن خوبی؟
_ آره .کی میای؟
_ فردا صبح.
_اگه خواب بودم حتماً بیدارم کن .باشه؟
_ باشه.
_ عماد؟
_ جانم؟
_ مطمئنی حالت خوبه؟
باخنده گفت :تو عمل داشتی حال من چرا بد باشه؟
_ هیچی ...همینجوری.
_ دیگه بهتره بری استراحت کنی.
_ صبح میبینمت.
_حتماً .کار نداری؟
_ نه.
_ خدافظ.
_ خدافظ.
گوشی رو دادم دست کامیار .با لبخندی گفت :خیالت راحت شد؟
_ مرسی.
_ خواهش میکنم.
_ تو هم برو خونه .من حالم خوبه.
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_ باید یکی اینجا باشه که آگه کاری پیش اومد انجام بده.
_ زحمتت میشه.
_ زحمتی نیست خانوم خانوما!
چشمهام رو روی هم گذاشتم وگفتم :نمیدونم چرا اینقدر خوابم میاد.
_تأثیرمسکنهاست .بگیر بخواب.
چشمهام رو روی هم گذاشتم ولی دلشوره همچنان باهام بود .صدای عماد نه به خاطر خستگی بلکه حس میکردمبه خاطر
دردی ارتعاش داشت .رفتارهای عجیب وغریب بقیه که مدام سعی بر این داشتند که همه چیز رو عادی نشون بدن هم بدترم
میکرد .یه اتفاقی افتاده بود که من ازش بی خبر بودم .ولی فردا که عماد به یاد همه چیز رو از خودش میپرسم تا این دلشوره
ی لعنتی دست از سرم برداره .باالخره همه چیز رو میفهمیدم.
دستی روی پیشونیم کشیدم و تازه متوجه شدم که باندی روی سرم نیست .چشمام رو باز کردم وگفتم :باند سرم کجاست؟
کامیار لبخندی زد وگفت :دکتر احدی پیشونیت رو دید ،زخمت خوب شده بود ودیگه نیازی به پانسمان نداشت .برش داشت.
_ جاش مونده؟
_ نه زیاد.
_ آیینه داری؟
رفت سمت دیوار سمت چپم و آیینهی کوچیکی که روی دیوار بود رو برداشت و داد دستم .نگاهی به قیافهی خودم انداختم و
وحشت کردم .زیر چشمام گود افتاده بود ورنگ سفید پوستم به زردی میزد .موهام به هم ریخته و نامرتب روی پیشونیم
ریخته بود وجای باریک زخمی سمت راست پیشونیم خودنمایی میکرد .لب هام ترک خوره بود ویکم خون روش خشک شده
بود.
با ترس گفتم :من چرا اینجوری شدم؟
_به خاطر عملت یکم ضعیف شدی .چیزی نیست چند روز دیگه که بتونی غذا بخوری بهتر میشی.
آینه رو دادم دستش و سرم رو زیر لحاف پنهون کردم .دلم نمیخواست کسی من رو با این قیافه به بینه .قیافهی رنگ پریدهای
که آگه کسی نمیدونست به خاطر عمله شک نمیکرد که قدمی تا مردن فاصله ندارم .چندتا نفس عمیق کشیدم و چشمام رو
محکم روی هم فشار دادم .بوی الکل برام عادی شده بود وحسش نمیکردم ولی بینیم همچنان میسوخت .با احتیاط غلتی
زدم وبه پهلو خوابیدم .از صاف خوابیدن بدنم خشک شده بود .چند تا نفس عمیق دیگه کشیدم که ریتم تنفسم عادی شد.
کمی بعد پلکهام سنگین شد وخوابم برد.
***
وحشت زده نگاهش میکردم .نفس هام مقطع شده بود وچشمهام داشت از حدقه در میاومد .با لبخند گفت :چیه؟
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_ چه بالیی سر خودت آوردی؟
_ چه بالیی؟
_ چرا زیر چشمات گود افتاده؟ این چه رنگ ورویه؟
قدم هاش رو با زور دنبال خودش کشید .کنار تختم ایستاد وگفت :به غذاهات عادتم دادی ،یه چند هفته دست پختت رو
نخوردم این شکلی شدم .آگه میخوای بیشتر از این از ریخت وقیافه نیفتم باید زودتر خوبشی و برگردی.
_ جان باران عماد ...چی شده؟ مسموم شدی؟
باحرص نفسش رو بیرون داد وگفت :آره .دیشب ساندویچ خوردم معدم ریخت به هم .دیشبم که رفتم خونه سر این بود که
حالم خوب نبود وگرنه ولت نمیکنم اینجا برم که.
_ االن حالت خوبه؟
_ آره.
نفسم رو بیرون دادم ولی هنوز خیلی چیزا برام جای سؤال داشت .چهرهی درب داغون عماد و رفتار مشکوک بقیه هنوز برام
مبهم بود .مطمئن بودم که اتفاقی افتاده که من ازش بی خبرم .صدای کشیده شدن پایهی صندلی باعث شد سرم رو بچرخونم.
عماد موقعه ی نشستن روی صندلی یکم اخمهاش رو کشید توی هم ولی با دیدن نگاه من سریع لبخندی زد وگفت :بهتری؟
درد نداری؟
_ آره خوبم.
_ دکتر احدی گفت امروز میبرنت آزمایش که ببینند پیوند گرفته یا نه.
_ راستی اون پسره که به هم کلیه داده بود کجاست؟
باد دست به دیوار پشت سرم اشاره کرد وگفت :اتاق به قلی.
_ حالش خوبه؟
_ آره .بهتر از توِ.
_ میتونم برم ببینمش؟
_ ببینیش؟ چرا؟
_ خوب میخوام ببینم کلیهی کی توی بدنمه .اشکالی داره؟
_ اشکال که نه .ولی فکر نکنم خوشش به یاد.
_ چرا؟
_ چون دوست نداره زیاد مالقاتی داشته باشه.
_ یعنی خوشش نمیاد برم ببینمش؟
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_ حاال فعالً که نمیتونی راه بری.
_ چرا؟
_ احتمال خون ریزی هست.
_ کی میتونم راه برم؟
_ وقتی بخیه هات یکم خوب به شه.
_ وای عماد ،خیلی از این اتاق بدم میاد .دلگیره .تا کی باید اینجا بمونم؟
_ تا هر وقت خوب بشی خانوم خانوما.
_ من حوصلم سرمیره.
_ میخوای بگم کامیار برات کتاب بیاره به خونی؟
_ کتاب چی؟
_ چه میدونم .تو که خیلی عالقه داشتی کتابای کتابخونه ی منو به خونی.
_ چرا کامیار بره؟ خودت برو برام به یار.
اخمهاش رو یکم کشید توی هم و گفت :هان ...باشه خودم میرم.
_ میری خونه اون دفتر چرمی رو برام میاری؟
باخنده گفت :باز هم میخوای تجدید خاطرات کنی؟
باحرص گفتم :تو به کارهای من چی کار داری؟
_ باشه اون رو هم میارم .دیگه؟
_ کاش میشد ایمان به هم درس بده...
خندید وگفت :چطوره پیانو هم بردارم بیارم؟
لبخندی زدم وگفتم :اذیت نکن.
از جاش بلند شد .درحالی که سعی میکردگرهی ابروهاش رو باز کنه ملحفه رو روم درست کرد وگفت :بگیر بخواب .دو ساعت
دیگه باید بری آزمایش.
دستش رو سفت گرفتم وگفتم :دوباره میخوای کجا بری؟
لبخندی زد وگفت :هیچ کجا .همین جام .فقط باید برم داروهات رو بگیرم.
_ نرو .داروها رو کامیارم میتونه بره به گیره.
دوباره سرجاش نشست وگفت :باشه .نمیرم .ولی بهتره بگیری بخوابی.
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به پهلوم غلت زدم وهمونجوری که نگاهش میکردم گفتم :برام عجیبه تویه تیپ رو دوبار زدی .هیچ وقت دوتا لباس رو بیشتر
از یه بار باهم نمیپوشی.
به لباساش نگاه کرد وگفت :چطور؟
_ آخه این لباسها رو روزی که اومدیم بیمارستانم تنت بود.
_ این چند وقته انقدر درگیر بودم که به لباسام توجهی نمیکردم.
_ عماد؟ مطمئنی چیزی نشده؟ حس میکنم رفتار همتون یه جورایی مشکوکه.
_ دکتر کلیهات رو عوض کرده یا شستشوی مغزیت کرده؟ چقدر بدبین شدی.
_ مطمئن باشم؟
_ آره .مطمئن باش هیچ اتفاقی نیفتاده.
چشمام رو روی هم گذاشتم وگفتم :امیدوارم.
صدای نفسهای منظمش مثل الالیی باعث شد خوابم به بره.
***
بارون محکم به صورت رنگ پریده وسردم میخورد .صدای جیغ زنی که زجر میکشید از بین اون همه سروصدا به گوش
میرسید .لباس کوتاه قرمزم دورم چسبیده بود واز سر موهای طالیی وبلندم آب میچیکد .آسمون غرشی کرد و بارون تندتر
شد.
دستام رو دور بازوم گره کردم واز سرما به خودم لرزید .چشمای وحشت زدهام رو بین جمعیت چرخوندم .انگار هیچ کدومشون
متوجه سیلی که توی راه بود نشده بود .همه همچنان درحال رقص بودند .استخون های دردناکم روبه درخت فشار دادم و پاهام
رو به خودم نزدیک کردم .صدای قهقههای از پشت سرم میاومد.
نمیدونستم که باید چی کار کنم .سرما واستخون درد از یک طرف ،صدای جیغ زن وسروصدایی که ازفانوس به گوش میرسید
از یه طرف وصدای قهقههیمستانهی کسی که پشت سرم بود همه وهمه وحشتم رو دو چندان میکرد.
با بغض به موجهای دریا که خودشون رو محکم به صخرههامیکوبیدند نگاه کردم .بارون هم چنان خودش رو به سرو بدنم
میکوبید .بادی هم که از سمت دریا میاومد مثل سیلی به صورت خیسم ضربه میزد.
صدا هرلحظه به همنزدیکترمیشد .خودم رو بیشتر به درخت چسبوندم وچشمام رو بستم و از عجز اشک هام رو ریختم که
بین اون بارون گم شد .چقدر دلم برای مامان تنگ شده بود .چقدر دلم میخواست به اون آغوش گرم پناه ببرم .چقدر از اینجا
متنفر بودم.
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جرعت اینکه برگردم ونگاهی به عقب بندازم رو نداشتم .چشمام رو روی هم فشار دادم وخدا رو صدا زدم .میدونستم که خدا
جوابم رو میده .مامان همیشه به هممیگفت بارون یه نقطه چینه تاخدا ،وقتی توی بارون دعا کنی خدا زودتر جوابت رو میده.
و حاال داشتم زیر بارون زجه میزدم .زجه ای که انگار تمومی نداشت.
***
با صدای جیغم از خواب پریدم .صورتم عرق کرده بود و بدنم میلرزید .دستایی دور بدنم حلقه شده بود و آروم نوازشم میکرد.
صدای سها بلند شد :آروم عزیزم ...خواب دیدی .هیچی نیست گلم .آروم باش.
خودم رو ازش جدا کردم وبه اطراف نگاهی کردم .کامیار مضطرب کنارم ایستاده بود .با دیدن نگاهم گفت :خوبی؟
گلوی خشک شدم رو با فرو دادن آب دهنم خیس کردم وسرم رو تکون دادم .رو به سها گفتم :عماد کجاست؟
_ رفته بیرون .بهتری؟
_ آره.
_ خواب بد دیدی؟
_ آره .کابوس قدیمیم دوباره اومده بود سراغم.
_ پرستاره گفت بیدارت کنم که بری آزمایشگاه ولی هرچی صدات میزدم بیدار نمیشدی.
_ همیشه همینه .باید تا ته این کابوس لعنتی رو ببینم وبعد خودم از صدای جیغم ازخواب بپرم.
در اتاق باز شد و سر پرستاری داخل اومد .با دیدن چشمای بازم لبخندی زد وگفت :بیدار شدی؟
سرم رو به نشونه ی آره تکون دادم .اومد تو وهمونجوری که سرمم رو چک میکرد گفت 5 :دقیقه دیگه میام ببرمت .و از اتاق
رفت بیرون .کامیار باکسی که روی یکی از صندلیها بود رو برداشت و آورد گذاشت کنارم وگفت :اینها رو عماد آورده برات.
به داخل پاکت نگاه کردم .چند تا از کتابهای کتابخونش و دفترم بود .با تعجب به ساعت نگاه کردم وگفتم :اینقدر زود رفته
خونه و برگشته؟
کامیار دستی توی موهاش کشید و گفت :هان؟ آره خوب کار داشت خونه ،رفت زودم برگشت.
ابرویی باال انداختم وگفتم :اِ؟!
سها :باران کمپوتهات رو کی خورده؟ هرکی بوده خیلی آدم نامردی بوده .نصفش رو داده باال.
کامیار :حتماً کار عماد بوده.
سها :عماد که نمیتونه...
سریع حرفش روخورد و با خنده گفت :نکنه خودت خوردی داری میندازی گردن عماد؟ هان؟
کامیار :من؟ من و این کارها؟!
سها باخنده مشتش رو کوبید به بازوش وگفت :پس کار خودته.
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کامیار و سها میخندیدند ولی ذهن من درگیر بود .درگیر هزارتا سؤال که مثل تیکههای یه پازل کنار هم چیده میشدند .حتی
فکرشم برام گرون تموم میشد .باید مطمئن میشدم .باید مطمئن میشدم که جوابی که بهش رسیدم یه توهم بیشتر نیست.
آگه واقعیت داشت نابودم میکرد .نابود...
پرستار بعد از پنج دقیقه اومد و با کمک کامیار تختم رو به سمت در هل دادند .در اتاق پشت سرم بسته شد ونگاهم ناخودآگاه
به سمت در کناریم کشیده شد که پسری که میگفتندبه هم کلیه داده اونجا بستری بود .همین که نگاهم به در افتاد در باز
شد و ایمان از اتاق اومد بیرون .نگاهم از ایمان گذشت و به کسی که پشت به من روی تخت خوابیده بود رسید .قلبم توی
دهنم میزد.
تمام مدتی که داشتم آزمایشها رو میدادم همه چیز رو از اول مرور کردم .نبودم عماد روز عملم ...پنهون کاریهای بقیه...
بهونه تراشیاشون ...سوتیهایی که گاه وبیگاه میدادند ...صورت داغون عماد ...دردی که هنگام نشستن یا بلندشدن توی
چهرهاش پیدا میشد ...شبیه بودن بیش از حد هیکل ولباس های پسری که میگفتندبه هم کلیه داده به عماد ...تمام اینا اشکم
رو در آورده بود .عماد چه جوری تونسته بود همچین کاری کنه؟ اصلن چرا این کارو کرد؟ میخواست چی رو ثابت کنه؟
همین که از آزمایشگاه اومدم بیرون رو کردم به کامیار و گفتم :زنگ بزن به عماد میخوام همین االن ببینمش.
_ االن که نم...
_ نمیشه نداره .گفتم همین االن میخوام ببینمش.
_ کاری داری به خودم بگو.
_به امن بحث نکن کامیار .گفتم همین االن میخوام ببینمش.
کالفه دستی الی موهاش کشید وگفت :باشه.
تختم که برگشت توی اتاق سرجام نشستم وبه کامیار که داشت نگاهم میکرد گفتم :زنگ بزن دیگه.
کامیار :عماد کار داشت...
_ بهش بگو یا همین االن به یاد ویا دیگه هیچ وقت نیاد.
_ چرا لج میکنی باران؟
_ چراش رو میفهمی .فقط بهش بگو به یاد.
از در اتاق رفت بیرون .سرم رو به پشتی تخت تکیه دادم و به در اتاق خیره شدم .توی دلم مدام خدا خدا میکردم که تمام این
افکار زادهی ذهن بیمارم باشه .دعا میکردم که همش به خاطر حساس شدنم باشه .نفسهای عمیق میکشدم که بتونم آرامش
خودم رو به دستبه یارم .ضربان قلبم باال رفته بود و دستام عرق کرده بود .یک ربع بعد در اتاق باز شد و عماد و کامیار و ایمان
باهم وارد اتاق شدند .کامیار جوری گارد گرفته بود که انتظار داشت هر آن عماد به خوره زمین .هر چند که با چهرهی زرد شده
ورنگ پریدش بعیدم نبود.
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نگاهم روی لباسهایی که صبحم تنش بود ثابت مونده بود که با صداش سرم رو بلند کردم :چی شده باران؟
بغض توی گلوم رو فرو دادم وگفتم« :بیا جلو ».قدم هاش رو روی زمین کشید و درست کنارم ایستاد .بدون هیچ حرفی ،شروع
به باز کردن دکمههای بلوزش کردم .سر دکمهی دوم ،دستش رو روی دستم گذاشت و با تعجب گفت« :چی کار داری
میکنی؟» عصبی داد کشیدم« :ساکت شو و بذار کارم رو بکنم!»
هم کامیار و هم ایمان هر دو عصبی بودند .عماد بدون اینکه دستم رو ول کنه ،گفت« :این مسخره بازیها چیه؟» با چشمهای
خیس نگاهش کردم و گفتم« :من مسخره بازی میکنم یا شما؟ چرا اینقدر دورغ بهم میگین؟»
_ چه دروغی؟
_اگه دروغ نیست بزار باور کنم که فکرم غلطه.
باحرص دستم رو از زیر دستشبیرون کشیدم و باقی دکمههاش رو باز کردم .نفسهای تندش سینهاش رو باال و پایین میکرد.
قبل از باز کردن بلوزش ،چشمهام رو بستم ونفس عمیقی کشیدم .چشمهام رو باز کردم و بلوزش رو کنار زدم .چشمهام گرد
شده بود .دستم رو روی دهنم گذاشتم که اگه جیغ توی گلوم خواست بیرون بیاد ،سریع مانعش بشم.

باند دور پهلوش خونآلود بود .ایمان ،کالفه زیر بغل عماد رو گرفت و گفت« :خیالت راحت شد؟ به جواب سوالت رسیدی؟»
همونجوری که اشکهام پایین میریخت ،گفتم« :برید بیرون ،همتون برید بیرون!»
کامیار ،یه قدم بهم نزدیک شد و گفت« :باران»...
داد کشیدم« :میگم برید بیرون».
عماد دستش رو روی زخمش گذاشت .همونجوری که دیگه هیچ تالشی برای پنهون کردن دردش نمیکرد ،با قدمهای سست
با کمک ایمان از اتاق رفت بیرون .کامیار هم چند دقیقهای نگاهم کرد و بعد رفت .سرم رو محکم توی بالشتم فرو کردم و از ته
دل زار زدم .عماد چه جوری تونسته بود با من این بازی رو بکنه؟! میخواست چی رو ثابت کنه؟ دوست داشتنش رو در عین
بیخیالی محضش؟ یا اینکه میخواست بیشتر از این من رو مدیون خودش کنه که دیگه از این به بعد نتونم حتی توی خونش
جیکم در بیاد؟
خدایا! چرا داری این کار رو با من میکنی؟ منی که دلم نمیاومد یه تار مو از موهای عماد کم بشه ،حاال کلیهی اون توی بدنم
داشت بیماری من رو جبران میکرد؟ خدایا! من که میدونم ،با تمام این بازیهاش هیچ وقت هیچ وقت به بودن با من فکر
نمیکنه؛ پس چرا این کار رو کرد؟ مگه من برای اون چی بودم؟ مگه بیشتر از یه برده ساده براش اهمیت داشتم؟ خدایا! عماد
من رو خریده بود؛ پس چرا داشت این همه لطف در حقم میکرد؟ چرا بیشتر از پیش داشت من رو وابستهی خودش میکرد؟
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که از این به بعد بدتر با بیمحلیها عذابم بده؟ خدایا! این جون رو بگیر .این جون رو بگیر که دیگه طاقت این همه فشار رو
ندارم ،از این همه درد و تنهایی خسته شدم .خدایا! بسمه ،دیگه بسمه...
***
_ حالش خوبه؟
سها نفسش رو محکم داد بیرون و گفت« :دوتا از بخیههاش باز شده؛ ولی خوب میشه».
بینیم رو باال کشیدم وگفتم« :همش تقصیر منه! اگه راه نمیرفت اینجوری نمیشد».
_ تقصیر خودش هم هست؛ باید از اول بهت میگفت که این دردسرها پیش نیاد!
_ تو میدونستی؟
_ نه! به ایمان هم ،همون روزی که آوردت بیمارستان گفته بود؛ هیچ کس خبر نداشت.
_ نباید این کار رو میکرد! فوقش چند سالی صبر میکردم تا کلیه پیدا بشه.
_ خونت اُ منفیه .به این راحتیها برات کلیه پیدا نمیشد!
_ هنوز نمیفهمم چرا این کارو کرده؟ سها مگه من برای اون چی ام که اینجوری از یه تیکه وجودش گذشت؟ هان؟
لبخندی زد وگفت« :تو براش مظهر تمام خوشیهای گذشتشی».
_ این گذشتهی لعنتی عماد چیه که یکی به خاطرش ازش پشتیبانی میکنه ،من رو میترسونه و بهم امید میده؟ سها ،حداقل
تو حرف بزن!
_ نمیدونم عماد چرا بهت نمیگه! شاید اگه بدونی ،خیلی راحت یه سری از کارهاش رو بتونی درک کنی .باران! شرایطتت رو
درک میکنم ،تو میدونی که عماد سهم تو نیست؛ ولی این محبتها رو هم نمیتونی درک کنی! همین داره عذابت میده.
_ پس حداقل ،تو این رو به اون عماد لعنتی بگو که این قدر آتیشم نزنه!
_ باران! بهش مهلت بده؛ شاید باالخره با خودش کنار بیاد.
_ سها! میخوام برم و از همه فرار کنم .خیلی خستهام؛ انقدر سوال توی ذهنمه که مغزم درحال انفجاره .هنوز خیلی چیزها رو
نمیدونم .نمیدونم مادر بیچارم چرا کشته شده؟ اون سیروس عوضی توی اون فانوس خراب شده چهجور کاریهایی میکنه؟
چرا اون زنها هر شب تو واحد سیروس ،از درد به زمین چنگ میانداختند و جیغ میکشیدند؟ چرا عماد من رو تو خونهی
خودش آورده؟ نمیدونم براش چیم؟ آیندم چی میشه؟ حتی همین االنش ،چه جوری باید به عمادی که هم بهش مدیونم و
هم باعث کلی از دردهای زندگیمه رفتار کنم؟ سها! بریدم ،دیگه نمیتونم ادامه بدم؛ خستهام ،به خدا
خستهام!
صورت خیسم رو توی بغلش کشید و گفت« :آروم عزیزم! اینقدر به خودت فشار نیار .به خدا با این کارها هیچی درست نمیشه!
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_ کاش حداقل کس و کاری داشتم که اینقدر حس تنهایی نمیکردم .سها! من به جز عماد هیچ کسی رو ندارم .میفهمی
چقدر سخته که تمام کس و کارت کسی باشه که هیچی ازش ندونی؟ میفهمی؟
_ آره گلم! میفهمم.
_ نه ،نمیفهمی! تو مثل من بیکس و کار نبودی که بفهمی؛ همیشه یه خانواده داشتی که پشتت باشن .پدر داشتی ،مادر
داشتی ،االن ایمان رو داری؛ پس چهجوری میتونی اینها رو بفهمی؟؟؟
_ آروم باران! تو رو خدا اینجوری گریه نکن .دختر ،همه بدنت داره میلرزه!
نفسهام ،بریده  -بریده شده بود .با همون حال تند  -تند مثل هذیون میگفتم« :سها! من آدم بدبختیم ،مگه نه؟ هیچکس من
رو دوست نداره ،هیچ کس نمیفهمه من کسی رو ...سها! نفسم باال نمیاد .نفس...
وحشتزده من رو از خودش جدا کرد ،سریع از جاش بلند شد و دوید سمت در ،همونجوری داد کشید« :پرستار! یکی بیاد
کمک».
احساس خفگی میکردم ،کمبود هوا داشت خفم میکرد ،چشمهام تار میدید و سرم مدام گیج میرفت؛ تمام بدنم رعشه
میرفت .آخرین صحنهای که دیدم ،دویدن پرستاری همراه سها و ایمان به سمت تختم بود و بعد سیاهی قیر گونهای که تمام
شیارهای ذهنم رو پر کرد.
***
بدنم داغ بود و مثل کوره میسوخت .صداهای نامفهوم و در هم و برهمی از الی صدای سوتی که تمام گوشم رو پر کرده بود به
گوش میرسید .نور زرد رنگی از الی پلکهای بستم ،توی چشمهام میافتاد و سردردم رو بیشتر میکرد .سرم مثل یه کوه
سنگین بود و لبهام از خشکی ترک خورده بود؛ وضع دهن وگلوم هم چندان تعریفی نداشت .زبون خشکم رو روی لبهام
کشیدم و نالیدم :آب...
دستمال خیسی روی لبهای زخمیم کشیده شد و همون یه کم خنکی به خاطر حرارت باالی بدنم سریع تبخیر شد .پلکهای
سنگینم رو به زور باز کردم و با نگاهی گنگ ،اطراف رو که هنوز پشت هالهای از مه پنهان بود رو نگاه کردم .کم  -کم تاری
چشمم از بین رفت و تونستم ایمان ،کامیار ،سها و نیاز رو تشخیص بدم؛ همشون با ترس و نگرانی باالی سرم ایستاده بودند.
یکم خودم رو تکون دادم و از خشکی بدنم آروم ناله کردم .سها دوباره دستمال رو روی صورتم کشید و گفت« :خوبی عزیزم؟»
_ آره!
کامیار و ایمان نفس آسوده ای کشیدند ،کامیار روی صندلیهای اتاق ولو شد؛ ولی ایمان از اتاق رفت بیرون .به گمونم رفت که
به عماد خبر بده .نیاز لبخندی توی صورتم پاشید و گفت« :من رو که یادت میاد؟»
لبخند زورکی زدم و گفتم« :البته! خوبید؟»
نیاز :مرسی ،تو چطوری؟

213

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

_ بد نیستم.
نیاز :خدا رو شکر.
به دسته گلی که کنار تختم گذاشته بود نگاهی انداختم؛ گلهای قرمز رز بین سفیدی گلهای ارکیده حسابی خودنمایی
میکردند .گفتم« :چرا زحمت کشیدید؟»
نیاز :قابلی نداره عزیزم! ببخشید که زودتر نیومدم ،همین امروز خبردار شدم.
_ لطف کردید!
سها :درد داری؟
_ نه! فقط خیلی گرسنمه.
سها :خب حق داری! دو  -سه هفته است هیچی نخوردی.
_ نمیشه چیزی بخورم؟
سها :نمیدونم ،باید از دکترت بپرسی!
_ عماد خوبه؟
سها :بهتره ،تازه خوابش برده.
_ میشه برم ببینمش؟
کامیار عصبی گفت« :بخیههای اون باز شد ،کافیه!»
با یادآوری دوبارهی این موضوع ،اخمام تو هم رفت؛ من واقعا قصد اینکه صدمهای به عماد بزنم رو نداشتم! اصال مگه من
میدونستم عماد عمل کرده که بدونم راه رفتن براش بده؟ چرا همه من رو مقصر میدونستند؟ مگه من چیکار کرده بودم؟
بغض توی گلوم داشت رشد میکرد .میدونستم که نمیتونم جلوی خیس شدن چشمام رو بگیرم! سرم رو بردم زیر لحاف و
بیصدا گریه کردم .صدای جروبحث آروم سها و کامیار رو میشنیدم:
سها :میمیری جلو زبونت رو بگیری؟
کامیار :من که منظوری نداشتم!
سها :ولی ناراحتش کردی! این بیچاره خودش کم مشکل داره که تو هم هی زخم زبون میزنی؟
کامیار :به خدا من نمیخواستم ناراحتش کنم!
نیاز :حاال بحث نکنید ،پاشید بریم بیرون ،باید استراحت کنه .کامیار! تو هم برو از دکترش بپرس چیزی میتونه بخوره یا نه؟
طفلک خیلی ضعیف شده!
صدای قدمهایی که داشتند میرفتند سمت در رو میشنیدم .اشکهام بیمحابا روی بالشت میریخت و بغض توی گلوم رو کم
 -کم خالی میکرد .من چیکار کرده بودم؟! با دست خودم به عشقم ،به عمادی که جونم واسه نفسهاش در میرفت صدمه زده
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بودم؟ خدایا! این چه دردیه که باید تحمل کنم؟ خدایا! دارم تقاص کدوم گناه رو اینقدر سنگین پس میدم؟ کجای راهم رو کج
رفتم که حاال داری اینجوری مجازاتم میکنی؟ خدایا! خودت مواظبش باش؛ اگه یه تار مو از سرش کم بشه من دیگه زنده
نمیمونم .میسپارمش دست خودت ،مواظبش باش...
***
تاریکی اتاق و سکوتی که همه جا رو فرا گرفته بود بیخوابم کرده بود .کامیار کنارم روی صندلی خوابش برده بود و از صدای
خروپفش کامال مشخص بود که خوابش عمیق شده .نگاهی به محفظه سرمی که توی دستم بود کردم؛ تموم شده بود .آروم
سوزن رو بیرون کشیدم ،خودم رو تکون دادم و سرجام صاف نشستم .پهلوم شروع کرد به ذوق ذوق کردن؛ ولی باید کارم رو
انجام میدادم.
پاهام رو از تخت آویزون کردم ،پهلوم به سوزش افتاده بود؛ ولی اهمیتی بهش ندادم .پاهای برهنهام رو روی سردی سنگهای
کف گذاشتم ،خنکی خوشایندی به پاهام سرازیر شد .همین که اولین قدم رو برداشتم سرگیجه به جونم افتاد .سریع دستم رو
به دیوار گرفتم که زمین نخورم .پهلوم مدام تیر میکشید ،دستم رو روی پانسمان گذاشتم و فشار دادم .الهی من بمیرم! عماد
هم با این درد ،چند بار این راه رو اومده بود و برگشته بود؟ خدایا ،من چه غلطی کرده بودم! ولی باید هرجور شده میرفتم .با
تمام زورم ،خودم رو به در رسوندم و بازش کردم .برگشتم؛ به کامیار که همچنان خواب بود نگاه کردم و از اتاق بیرون زدم .
هیچ پرستاری توی سالن نبود .قدمهام رو کشیدم سمت در کناری و بازش کردم .کسی توی اتاق نبود و عماد هم روی تخت،
خواب بود .یکی از دستهاش روی پیشونیش و یکی هم کنار بدنش بود .بغض توی گلوم با دیدنش شکست.
همونجوری که سعی میکردم به خاطر تاری دیدی که اشکهام ایجاده کرده بودند زمین نخورم ،خودم رو کنار تختش کشیدم.
مثل همیشه توی خواب شبیه پسربچههای معصوم شده بود؛ البته این بار مثل یه پسربچهی مریض و معصوم!
زیر چشمهای خوشرنگش گود افتاده بود و گونه هاش یکم تو رفته بود ،حس میکردم الغرتر هم شده .دست لرزونم رو جلو
بردم و ملحفهای که تا وسطهای صورتش کشیده شده بود رو کنار زدم تا بتونم درستتر صورتش رو ببینم .دیگه درد برام
اهمیتی نداشت؛ همین که میدیدمش و حس میکردم که حالش خوبه برام کافی بود .همین که خواستم ملحفه رو درست کنم
به خاطر سرگیجه ،دستم محکم به گردنش خورد و همین باعث شد که چشم باز کنه.
سریع عقب پریدم و تند  -تند اشکهام رو پاک کردم .همونجوری میگفتم« :ببخشید! نمیخواستم بیدارت کنم».
با تعجب سرجاش نیم خیز شد و گفت« :تو اینجا چیکار میکنی؟»
_ اومدم ببینم حالت خوبه یا نه!
_ دیوونه! چرا راه افتادی؟ خودت رو میخوای به کشتن بدی؟ اون کامیار ابله کجاست که تو پاشدی راه افتادی؟
_ خواب بود.
_ باران! برگرد تو اتاقت.

215

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

_ به خدا حالم خوبه! بذار یکم پیشت بمونم.
_ سر پا بودن برات خوب نیست.
_ خب میشینم! سریع روی صندلی نشستم و سعی کردم به خاطر درد پهلوم قیافم در هم نشه.
_ گفتم برگرد!
_ خواهش میکنم! فقط یکم.
کالفه به پشتی تختش تکیه داد و گفت« :چیکار داری؟»
دو قطره اشکی که روی صورتم غل میخورد رو گرفتم و با صدای بغضآلودی گفتم« :عماد! چرا این کار رو کردی؟ چرا بهم
نگفتی؟»
_ بهت میگفتم چیکار میکردی که حاال که نگفتم نکردی؟
_ تو باید به من حق انتخاب میدادی! شاید اصال من دلم نمیخواست که کلیهی تو ،بیاد تو بدنم.
پوزخندی زد وگفت« :چرا؟ یعنی اینقدر آدم کثیفیم؟»
_ این چرت و پرتا چیه میگی؟ من میگم باید بهم میگفتی!
_ مهم نبود که بهت بگم.
_ مهم نبود؟ مسخره است! عماد ،من همینجوری کلی مدیونت بودم حاال با این کارت...
_ با این کارم هیچ اتفاقی نیفتاده؛ فکر کن پول دادم ،برات یه کلیه خریدم.
_ من راضی نبودم یه تار مو از سرت کم بشه ،حاال کلیهات تو بدنمه! عماد ،چرا داری آتیشم میزنی؟ این کارهات یعنی چی؟
لبخندی زد و گفت« :یه مثلی هست که میگه؛ تو نیکی کن و در دجله انداز ،حاال من هم خواستم خدا رو شرمنده کنم بلکه یه
نگاهی به ما بندازه!
_ مگه من برای تو چی ام که داری اینجوری میکنی؟
_ تو برای من خیلی چیزهایی! خودت نمیفهمی با اومدنت ،زندگی من چه تغییر بزرگی کرد! من هر چی که االن دارم رو
مدیون توام .باران! اگه نبودی من االن تو همون لجنزاری بودم که قبال بودم .اومدن تو باعث شد بیشتر از این غرق نشم.
_ با این حال کارهایی که تو در حقم کردی ،انقدری بود که به همهی اینها در بشه و تازه من رو شرمندت هم بکنه؛ ولی این
کار تو ...این کار تو برام قابل هضم نیست!
_ چرا اینقدر سخت میگیری؟ وقتی من یه کلیهی بی کار تو بدنم دارم ،چرا باید بذارم تو درد بکشی؟
_ عماد ...تو ....یعنی ...تو به من...
در اتاق به شدت باز شد و صدای کامیار بلند شد« :عماد! باران»...
سرش به سمت من چرخید ،متعجب نگاهم کرد و گفت« :تو اینجا چی کار میکنی؟»
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عماد با اخم گفت« :اینجوری حواست بهش هست دیگه؟»
کامیار :به خدا اصال نفهمیدم کی از جاش بلند شد!
عماد :برش گردون اتاقش ،سر پا بودن براش خوب نیست!
کامیار اومد سمتم و کمکم کرد از جام بلند شم .جلوی در برگشتم و به عماد نگاه کردم ،بهم لبخندی زد و چیزی نگفت .پلک
زدم و دو قطره اشک روی زمین ریخت .سرم رو چرخوندم و به اتاق برگشتم ،روی تختم خوابیدم و سرم رو الی بالشت پنهان
کردم .کامیار ،ملحفه رو روم کشید و گفت« :چه جوری از جات بلند شدی دختر؟!»
باصدای گرفتهای گفتم« :میشه برق رو خاموش کنی؟»
همونجوری دست به سینه ،باالی سرم ایستاده بود .بینیم رو باال کشیدم و گفتم« :چیزی شده؟»
نفسش رو محکم بیرون داد و گفت« :چرا اینقدر خودت رو اذیت میکنی؟»
چشمهام رو ،روی هم فشار دادم و گفتم« :دوست ندارم چیزی بشنوم ،میخوام بخوابم؛ لطفا برو بیرون!»
زیر لب گفت« :دختره لجباز!» به سمت در رفت و بعد از خاموش کردن برق ،از اتاق زد بیرون .حالم اصال خوب نبود ،دیدن
عماد توی اون وضعیت و فکر اینکه تمام این مشکالت به خاطر من به وجود اومده ،زجرم میداد .اینکه عماد داشت با این
کارهاش من رو پایبند خودش میکرد و از طرفی هم ،هیچ حرفی راجع به خواستن من نمیزد؛ از همه چیز خسته شده بودم،
حس میکردم شخصیتم داره خورد میشه ،شخصیتی که هر چند اتفاقات گذشته ترکدارش کرده بود؛ ولی رفتارهای اخیر
اطرافیانم بدترش میکرد.
***
_ شنیدم دیشب پاشدی ،رفتی بیمارستان گردی!
لبخند تلخی زدم و گفتم« :شایعه است».
پانسمان پهلوم رو محکم کشید و گفت« :که شایعه است دیگه ،آره؟»
جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم« :دکتر! پهلوم»...
نگاهی به زخم انداخت و گفت« :برو خدا رو شکر کن خون ریزی نکرده؛ وگرنه عماد میکشتت!»
الی پلکهام رو باز کردم و گفتم« :همه چیز رو به راهه؟»
همونجوری که پانسمان رو عوض میکرد ،گفت« :آره! خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردم بدنت داره عادت میکنه؛
انگار از اول کلیهی عماد رو فیت بدن تو ساخته بودند».
_ کی میتونم آب بخورم؟
_ همین االن!
لب خشکم رو با ته مونده بزاقم خیس کردم و گفتم« :جدی؟؟؟»
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_ آره! به همراهات بگو بهت آب کمپوت یا شربت که شیرین باشه بدن؛ بدنت خیلی ضعیف شده.
لباسم رو درست کرد و گفت« :امر دیگهای؟»
لبخندی زدم وگفتم« :ممنون!»
_ خواهش میکنم!
خواست بره که گفتم« :دکتر؟»
برگشت و نگاهم کرد ،گفتم« :حال عماد چطوره؟»
نفسش رو بیرون داد و گفت« :اون هم خوبه ،فقط یه خورده بیشتر از تو به استراحت احتیاج داره؛ تا بدنش به کار کردن با یه
کلیه عادت کنه ،طول میکشه».
بغضم رو فرو دادم و گفتم« :خوب میشه؟»
خندید و گفت« :معلومه که خوب میشه! هفته دیگه با هم به خونه میفرستمتون».
بین بغض ،لبخندی زدم و رفتنش رو تماشا کردم .چند دقیقه بعد از رفتن دکتر ،کامیار وارد اتاق شد و با لبخند ،کمپوتی از
توی یخچال درآورد و کنارم نشست ،درش رو باز کرد و با قاشقی که دستش بود ،یکم از آبش رو جلوی دهنم گرفت؛ آنقدر
محتاج آب بودم که بیتوجه به قاشق جلوی دهنم کمپوت رو ازش گرفتم و آبش رو یه نفس باال دادم .صدای خندهی کامیار
که بلند شد ،با پشت دست دور دهنم رو باز کردم و گفتم« :چیه؟»
با همون خنده گفت« :دختر جون! اینقدر هول نزن .بغالش تیز بود ،لبت رو میبرید».
کمپوت رو دادم دستش و گفتم« :تو هم اگه مثل من چند وقت آب نمیخوردی ،اینجوری میشدی».
با خنده قاشق رو داد دستم و گفت« :باقیش هم بخور».
نگاهی به گیالسهای توی کمپوت انداختم و آروم گفتم« :عماد چیزی خورده؟»
لبخند تلخی زد و گفت« :آره!»
با اینکه خیلی گرسنه بودم ولی به خاطر بغض توی گلوم ،نمیتونستم چیزی بخورم؛ میترسیدم بغضم بترکه و همه از حال
درونم خبردار بشن .کامیار با نگاهی موشکافانه بهم نگاه میکرد ،پرسید« :مگه گرسنهات نبود؟»
_ االن میل ندارم!
_ میخوای برم برات غذا بگیرم؟ دیگه وقت ناهاره.
_ نه!
_ چیزی شده؟
_ نه!
_ بابت حرف دیروز ،از دست من ناراحتی؟
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_ نه!
_ قرص نه خوردی؟
با خنده گفتم« :نه!»
لبخند تلخی زد و گفت« :نگرانش نباش ،حالش از تو بهتره!»
_ خون ریزیش...
_ بند اومده.
_ تو میدونستی؟
_ نه! من تازه بعد از عمل فهمیدم.
_ چرا عماد این کار رو کرد؟
_ شاید چون دوستت داره!
پوزخندی زدم و گفتم« :چرند نگو!»
_ چرا اینقدر باورش برات سخته؟
_ چرا سخت نباشه؟ تو جای من بودی باور میکردی؟
_ عماد دوستت داره! حاال شاید نه به اون غلظتی که تو دوسش داری؛ ولی مطمئن باش دوستت داره.
ملحفه رو ،روی سرم کشیدم و گفتم« :میشه بری بیرون؟»
_ حرفم اذیتت میکنه؟
جوابی ندادم و فقط تند  -تند نفس میکشیدم .نمیخواستم با حرف کامیار خودم رو دلخوش کنم ،میدونستم با باور این
حرف ،نه تنها از دردم کم نمیشه بلکه حالم بدتر میشه .باید باور میکردم که من برای عماد فقط و فقط یه هم خونهی سادم،
همین و بس! بغض توی گلوم مدام در حال بزرگتر شدن بود .با صدای در که نشون از رفتن کامیار بود ،دیگه نتونستم تحمل
کنم و صدای هق  -هقم بلند شد .فراموش کردن این عشق خیلی سختتر از چیزی بود که فکرش رو میکردم.
***
پردهی اتاقش رو کشیدم و برگشتم سمتش ،به خاطر نوری که از پنجره وارد اتاق میشد و روی صورتش میافتاد ،لبخندی روی
صورتش پاشیدم .یک هفتهای میشد که ندیده بودمش؛ یعنی کامیار و ایمان نمیذاشتند از جام بلند بشم ،ولی امروز که دکتر
اجازه پایین اومدن از تخت رو بهم داده بود ،سریع بدون اینکه به ایمان که اون روز به جای کامیار مونده بود اجازهی مخالفت
بدم ،به اتاقش اومدم .همچنان خواب بود! صورتش الغرتر از همیشه بود ،ولی رنگش مثل گذشته بود؛ برنزه و براق .زیر
چشمهای تیلهایش یکم گود افتاده بود و سیاه شده بود .کنارش روی تخت نشستم و به موهای کوتاه شدش نگاه کردم؛ هنوز
اونقدری نشده بود که بخواد بریزه روی پیشونیش .نفسهاش منظم و کشدار بود .دلم نمیاومد از خواب بیدارش کنم .نفس
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عمیقی کشیدم و دستهام رو توی هم قفل کردم .هنوز ،از اینکه کلیهی عماد توی بدنم بود ،دلخور و ناراحت بودم؛ ولی
نمیخواستم چیزی بهش بگم.
انگار که وجود کسی رو حس کرده باشه ،نفس عمیقی کشید و چشمهاش رو باز کرد .لبخندی توی صورتش پاشیدم و گفتم:
«سالم آقای مریض!»
سر جاش نشست و با تعجب گفت« :باز تو راه افتادی؟»
کالفه گفتم« :دکتر اجازه داده بابا! تو چرا اینقدر جوش میزنی؟»
دستی روی موهای کوتاهش کشید وگفت« :بهتری؟»
با دلخوری گفتم« :از احوالپرسیهای شما!»
با خنده گفت« :نه ،معلومه حالت خیلی خوبه!»
از گوشهی چشم نگاهش کردم و گفتم« :تو چی؟ خوبی؟»
لبخندی زد و گفت« :آره ،خوبم!»
سرم رو کج کردم و گفتم« :کی مرخص میشیم؟»
_ تو فردا برمیگردی خونه؛ ولی من یکی دو روز دیگه باید بمونم.
با ترس گفتم« :چرا؟»
لبخند خفیفی روی لبهاش نشست و گفت« :چیز مهمی نیست! فقط باید یکی دو روز دیگه استراحت کنم».
_ خب برگرد خونه! اونجا استراحت کن».
با شیطنت گفت« :آخه اونجا که کسی نیست از من پرستاری کنه».
عصبی گفتم« :ما هویجیم دیگه؟!»
بلند زد زیر خنده ،به خاطر الغر شدن صورتش ،چال روی گونش به خوبی مشخص شد .با دیدن چال روی گونهاش
بیاختیار لبخندی زدم ،سرم رو کج کردم وگفتم« :برمیگردی؟»
خندهاش به لبخند تبدیل شد و به چشمهام زل زد؛ چشمهای تیله ایش که به سبز روشن میزد دلم رو میلرزوند .نگاه ازش
گرفتم و به انگشتهام نگاه کردم .نفسش رو محکم بیرون داد وگفت« :به دکتر بگم ببینم چی میگه».
همون موقع در باز شد و دکتر احدی وارد اتاق شد؛ با دیدن من لبخندی زد و گفت« :بهتری؟»
_ آره!
به عماد نگاه کرد وگفت« :تو چی؟!»
عماد لبخندی زد وگفت« :هنوز زندهام».
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حس میکردم هنوز درد داره و چیزی به روی من نمیاره ،رنگم پریده بود و زیر لب دعا  -دعا میکردم که حالش چندان وخیم
نباشه .دکتر زد سر شونه عماد و گفت« :ببین میتونی این دختر رو سکته بدی!» بعد نگاهی به صورت رنگپریدهی من کرد
وگفت« :نترس بابا! حال این از من و تو خیلی بهتره».
عماد دستهاش رو باالی سرش برد ،کش و قوسی به بدنش داد و گفت« :فردا منم میرم خونه».
دکتر که داشت وضعیت عماد رو چک میکرد گفت« :حاال زوده! یه دو روز دیگه باید بخوابی».
عماد« :تو خونه هم میتونم بخوابم».
دکتر :من که میدونم! تو پات برسه خونه نمیری عین یه مریض درست و درمون رو تختت بخوابی ،پا میشی میری اون شرکت
خراب شده!
پریدم وسط حرفشون و گفتم« :من نمیذارم از تختش بیاد بیرون!»
عماد و دکتر با تعجب نگاهم کردند! عماد زودتر به خودش اومد و لبخندی کنار لبش نشست؛ رو کرد به دکتر و گفت« :خیالت
تخت دکتر ،با وجود چنین پرستاری یه هفتهای هم باید تو خونه بخوابم».
دکتر با خنده سری تکون داد و گفت« :امان از دست شما! خیلیخب ،من حرفی ندارم؛ ولی هر دوتون تا یه ماه باید غذاهای
سبک و ترجیحا آبکی بخورید تا هردوتون به وضعیت جدید عادت کنید».
من و عماد هر دو سری تکون دادیم .دکتر که از اتاق رفت بیرون ،باخنده به عماد نگاه کردم و گفتم« :این یه هفته یه جوری
ازت پرستاری کنم ،از هرچی پرستاره سیر شی!»
با خنده دراز کشید و گفت« :اوه اوه! پس فاتحهام خونده است».
همونطور که میخندیدم ،از جام بلند شدم و دو تا کمپوت از توی یخچال برداشتم و یکیش رو دادم دست عماد .قیافش رو تو
هم کرد و گفت« :حالم دیگه داره از هر چی کمپوت و سوپه بهم میخوره ،دلم هوس یه جوجه مَشتی کرده!»
همونطوری که در کمپوت رو باز میکردم گفتم« :چه خوش اشتها! چیز دیگه میل ندارید؟»
در اتاق باز شد و ایمان وارد اتاق شد؛ با دیدن خنده روی صورتهای ما گفت« :سرخوشید ها! یکی نیست به من بگه آخه این
دو تا که از تو هم سالمترند ،به مراقبت احتیاج دارن که تو چسبیدی بهشون ،ولشون هم نمیکنی؟!»
عماد :چته باز غرغرهات شروع شده؟
ایمان :دو ماهه من رو از کار و زندگی انداختی تازه میپرسی چته؟!
عماد :من که گفتم! دیگه تو نمیخواد بمونی ،کامیار هست .خودت عین بز میای اینجا؛ به من چه؟!
ایمان دست به کمر شد و گفت« :دستت درد نکنه دیگه! خوب مزدمون رو دادی».
عماد سری تکون داد و گفت« :قابلی نداشت!»
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من که میدونستم تمام حرفاشون از روی شوخیِ یه دل بهشون خندیدم .ایمان برگشت سمت منو با همون لحن جدیش گفت:
«رو آب بخندی دختر! مگه اومدی سیرک؟»
با خنده گفتم« :واال ادا اصوالی شما کمتر از سیرک هم نیست!»
ایمان :بیا! این هم از این ،جنسمون جور شده دیگه.
عماد :فردا به کامیار بگو برگه ترخیص دوتامون رو بگیره.
ایمان دست دراز کرد سمت کمپوت عماد ،دو تا تیکه آناناس خورد و گفت« :تو که باید دو سه روز دیگه بمونی!»
عماد :به خوابیدن باشه تو خونه هم بلدم بخوابم.
ایمان :لجبازی نکن پسر! اومدی و بخیههات دوباره باز شد.
عماد با خنده گفت :جوش خورد رفت بابا!
ایمان :من تو کارهای تو موندم به خدا!
عماد ،پوزخندی زد و گفت« :زیاد بهش فکر نکن! گاهی خودم هم توش میمونم».
ایمان رو کرد به من و گفت« :تو هم مرخصی ،نه؟»
_ آره!
دستی الی موهاش کشید و گفت« :حواست به این خل و دیوونه باشه! به خودش باشه فردا پا میشه میره شرکت».
_ حواسم هست! نمیذارم این یه هفته از جاش جم بخوره».
عماد :جلوی روم دارید برام دسیسه درست میکنید؟!
ایمان :آره! مشکلیه؟
عماد :مشکلش رو بعدا بهت میگم.
ایمان :اوه  -اوه! این دیگه خطری شده باران ،پاشو بریم بیرون.
با خنده دنبال ایمان راه افتادم و روی تختم ولو شدم .ایمان دستی الی موهاش کشید و گفت« :کاری نداری؟»
_ نه ،مرسی! خیلی زحمتت دادم.
لبخندی زد و گفت« :خواهش ،من دارم میرم خونه؛ کامیار تا چند ساعت دیگه میاد».
سری براش تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم .نفسم رو محکم بیرون دادم و دستم رو روی بخیههای پهلوم کشیدم و زیر لب
گفتم« :با اینکه طاقت رنج کشیدنت رو ندارم ،ولی مرسی که حداقل اگه قلبت رو بهم ندادی یه تیکه از وجودت رو بهم دادی
که همیشه تو رو کنار خودم حس کنم؛ همین حرف آرومم کرد و باعث شد با یه لبخند وارد دنیای خواب بشم.
***
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عماد ،هنوز موقعه راه رفتن قیافش رو توی هم میکشید؛ ولی دیگه نیازی به کمک کسی نداشت .دیدن چهرهی توی هم
کشیده شدش عذابم میداد؛ ولی هر بار که نگاه من رو میدید لبخندی بهم میزد .حس میکردم نمیخواد که عذاب وجدان
داشته باشم .با هر زحمتی که بود رسیدیم به خونه .کامیار کنار عماد ایستاده بود و مواظب بود که موقعه باال رفتن از
پلهها ،کله پا نشه .منم با چهرهی نگران از پایین نگاهش میکردم .همین که به اتاقش رسید ،روی تخت ولو شد .دستش رو
روی چشمهاش گذاشت و گفت« :در رو ببند».
کامیار در اتاق رو بست .میدونستم که به استراحت نیاز داره تا بتونه بشه همون عماد قبلی .نفسم رو محکم بیرون دادم و وارد
اتاقم شدم .بعد از یک ماه و اندی به تنها چیزی که احتیاج داشتم یه دوش آب گرم بود .لباسام رو در آوردم و وارد حمام شدم،
باند دور دستم رو باز کردم ،دو تا زخم که دورش تا شعاع زیادی خون مرده شده بود ،هنوز هم خودنمایی میکرد .پانسمان
پهلوم رو هم باز کردم و با دقتی که برای باز نشدن بخیه هام به خرج میدادم توی وان دراز کشیدم .آب همیشه آرومم میکرد.
چند لحظه چشمهام رو روی هم گذاشتم و به هیچی فکر نکردم .فقط میخواستم تن زخمیم رو به دست نوازش آب بسپارم.
از حموم که بیرون اومدم پوستم شفاف شده بود؛ ولی هنوز هم گودی زیر چشمم باقی مونده بود .یه تونیک آستین سه ربع
قهوهای روی یه جین کرمی پوشیدم و همونجوری که موهای نیمه خیسم رو باالی سرم جمع میکردم از پلهها پایین رفتم.
ساعت یازده بود و برای درست کردن غذا وقت داشتم .وسایل سوپ رو آماده کردم و مشغول شدم .سرم به کارم گرم بود که
صدای کامیار رو شنیدم؛ چمدونش دستش بود و لباس بیرونی پوشیده بود .با تعجب نگاهش کردم و گفتم« :جایی
میخوای بری؟»
لبخند تلخی زد و گفت« :دارم برمیگردم تهران».
_ چقدر زود! چند روزی بمون حاال.
_ نه! نگران عماد بودم که مطمئنم با وجود تو بهش سخت نمیگذره .یکم هم کار دارم؛ باید به تهران برگردم.
_ حداقل صبر کن ،ناهار بخور بعد برو!
_ سیرم.
ـ بیشتر اصرار نمیکنم ،هر جور که راحتی.
یه قدم بهم نزدیک شد و گفت« :مواظب خودت باش! زیاد هم به خودت فشار نیار ،تو تازه عمل کردی! سر پا موندن زیاد برات
خوب نیست.
لبخندی بهش زدم و گفتم« :باشه».
کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت« :خب دیگه ،امیدوارم باز هم ببینمت؛ خدافظ».
چند قدمی تا دم پلهها بدرقهاش کردم و گفتم« :خدافظ».
توی آخرین پله برگشت و نگاهم کرد ،نفسش رو سنگین بیرون داد و از دید رسم خارج شد.
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غذا که آماده شد توی دو تا بشقاب ریختم ،با یه پارچ آب ،دو تا کاسه ماست و سبزی خوردن ،به سمت اتاق عماد راه افتادم .در
اتاق رو باز کردم ،همچنان دستش روی چشمهاش بود؛ ولی از تنفس منظمش میشد فهمید که خوابه .سینی رو روی میز
گذاشتم و رفتم کنارش نشستم ،آروم صداش زدم« :عماد؟ برات ناهار آوردم ،بلند میشی؟»
تکونی خورد و دستش رو از روی چشمهاش برداشت ،نفسش رو بیرون داد و چشم باز کرد .لبخندی بهش زدم و گفتم« :برات
سوپ درست کردم».
سرجاش نشست و گفت« :بابا من اومدم خونه که از دست سوپ خوردن راحت بشم ،حاال تو برام سوپ درست کردی؟!»
با خنده سینی رو گذاشتم بینمون و گفتم« :بذار این یه ماه بگذره ،بعد همش غذاهایی که دوست داری درست میکنم».
یه قاشق از سوپ رو خورد و گفت« :کامیار کجاست؟»
_ رفت!
چند لحظه با تردید نگاهم کرد و گفت« :رفت؟؟؟ کجا؟!»
_ برگشت تهران.
_ چرا برای ناهار نگهش نداشتی ،بعد بره؟
_ بهش اصرار کردم! خودش قبول نکرد.
اخم هاش رو توی هم کشید و سری تکون داد؛ چون حس کردم ناراحت شده سریع گفتم« :به خدا من خیلی اصرار کردم!
خودش گفت کار داره و»...
_ میدونم! غذات رو بخور.
سرم رو پایین انداختم و به قاشقهاش که توی ظرف سوپش فرو میرفت نگاه کردم .سرم رو کج کردم و گفتم« :از دست من
ناراحتی؟»
همونجوری که غذای توی دهنش رو قورت میداد گفت« :نه!»
نگاهی به صورتش انداختم ،اثری از اخم غلیظ دقایق پیش توی چهرهاش نبود؛ ولی خطی بین ابروهای پرپشت و سیاهش
افتاده بود و اخم خفیفی رو روی صورتش نشونده بود .با بیمیلی ،چند قاشق غذا رو به زور فرو دادم و وقتی غذای عماد تموم
شد ظرف ها رو جمع کردم که ببرم .قبل از اینکه از جام بلند بشم گفت« :نمیخواد وایستی ظرفها رو بشوری ها! برگرد باال
استراحت کن».
بدون اینکه نگاهش کنم ،گفتم« :من حالم خوبه!»
_ حرف گوش کن باران!
نگاه گذرایی بهش انداختم و گفتم« :دکتر به تو چند روز استراحت مطلق داده ،نه به من!»
_ ولی تو هم عمل داشتی! بدنت هنوز به وضعیت االنت عادت نکرده؛ باید یکم استراحت کنی.
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_ باشه بابا! تو بگیر بخواب منم میخوابم.
دست دراز کرد و پاکت سیگارش رو از روی میز برداشت؛ همین که خواست سیگاری بیرون بکشه گفتم«:عماد! مثال مریضی
ها».
با خنده ،یه نخ گوشهی لبش گذاشت و گفت« :من خمار این یه نخم! دو ماه تو بیمارستان که نتونستم بکشم ،حاال هم تو گیر
نده جون مادرت».
میدونستم که نمیتونم راضیش کنم .همینجوری که اخم غلیظی بین ابروهام جا خوش کرده بود ،سینی رو برداشتم و از اتاق
زدم بیرون.
بعد از شستن ظرفها بیاختیار از پلهها پایین رفتم و نشستم پشت ساز .بعد از دو ماه ،دلم حسابی برای پیانو زدن تنگ شده
بود .دستم رو روی کلیدها کشیدم و چشمام رو بستم؛ خنکی کلیدها انگشتهام رو قلقلک میداد .پام رو روی
پدالهای پیانو فشار دادم و شروع کردم به زدن قطعهای که زمانی کالسیک کار میکردم؛ خیلی دوسش داشتم! صدای ساز توی
سالن میپیچید و هیجانم رو بیشتر میکرد .چند بار پشت سر هم قطعه رو زدم که خسته شدم.
از جام بلند شدم و در خونه رو باز کردم؛ باد گرم آخر بهار صورتم رو نوازش میکرد .دمپاییهای جلوی در رو پام کردم و از خونه
زدم بیرون .درختها ،جای شکوفههاشون رو ،به میوههای کوچیکی که تازه داشت رشد میکرد ،میداد .بوی الله عباسی و
محبوب شب ،توی فضا پیچیده بود .بادی که توی درختها میپیچید ،صدای آروم نغمهی پرندهها رو هم با خودش میآورد.
یکم که توی حیاط قدم زدم ،حس کردم پهلوم درد گرفته .برگشتم سمت خونه و از پلهها باال رفتم .همین که خواستم وارد
اتاقم بشم صدای عماد رو شنیدم« :بهت میگم سرپا واینستا ،هوس هوا خوری به سرت میزنه؟!»
برگشتم سمتش ،روی تخت دراز کشیده بود و سیگاری هم الی انگشتاش دود میکرد! به در بستهی اتاقم تکیه دادم و گفتم:
«تو چرا زاغ سیاه من رو چوب میزنی؟»
_ تو چرا حرف گوش نمیدی؟!
کالفه روم رو برگردوندم و گفتم« :حوصلهی بحث ندارم! خوابم میاد ،کاری نداری؟»
_ نه!
در اتاق رو پشت سرم بستم و نفسم رو بیرون دادم .باکسی که کامیار برام از خونه آورده بود ،هنوز کنار تختم بود و من توی
بیمارستان حوصلهی خوندن هیچکدوم از کتابهاش رو پیدا نکرده بودم .رفتم سمتش و از توی باکس ،دفتر جلد چرمم رو
بیرون کشیدم؛ دستی روش کشیدم و ورقش زدم .درست ،تا اونجایی نوشته بودم ،که عماد قرار بود من رو ببره سرخاک مامان.
نمیدونم؛ ولی حس میکردم توان نوشتن باقیش رو ندارم!
توان نوشتن زجری که اوایل بودنم توی این خونه کشیدم ،کابوسهای شبانم ،اخالق عجیب و غریب عماد ،عشقی که
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کم  -کم داشت ،توی وجودم شکل میگرفت رو نداشتم .از طرفی هم حس میکردم ،اگه این حرفها نوشته بشه و روزی بیفته
دست عماد ،پاک آبروم رفته! پس باید بیخیال به قول عماد تجدید خاطرات خوش گذشته میشدم .همون مقداری هم که
نوشته بودم کلی از بار بغض توی گلوم رو کمتر کرده بود.
دفتر رو توی کمد کنار وسایل نقاشیم گذاشتم و خودم هم روی تخت ولو شدم .باد خنکی که از کولر میاومد ،پوستم رو مور -
مور میکرد! چشمهام رو ،روی هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم؛ هوا رو توی ریههام نگه داشتم و چند ثانیه بعد ،سنگین
رهاش کردم .هنوز نمیدونستم که چی در انتظارمه ،آینده برام گنگ بود ،سوالهای گذشته درست مثل خنجر توی قلبم فرو
میرفت؛ ولی هیچ چارهای جز صبر کردن نداشتم ،باید صبر میکردم تا مرور زمان جواب همهی سوالهام رو بده.
***
گریه میکنم که گریه مرحم زخم دلم شه
گریه میکنم که شاید غصه هام یه ذره کم شه
توی این روزها که نیستی ،غصه دارم هر دقیقه
تو نبودت واسهی من ،گریه بهترین رفیقه
با گریه بیدارم ،با گریه میخوابم
با گریه آرومم ،با گریه بیتابم
بارون زده باز هم ،من زیر بارونم
باز هم من و بارون ،باز اشک پنهونم
خیس خیسم زیر بارون ،غصه از دلم نمیره
من دارم از پا میافتم ،یکی دستهام رو بگیره
مثل سایه هر جا میرم گریه تنهام نمیذاره
بارون هم بند اومد اما چشم من هنوز میباره
با گریه بیدارم ،با گریه میخوابم
با گریه آرومم ،با گریه بیتابم
بارون زده باز هم ،من زیر بارونم
باز هم من و بارون ،باز اشک پنهونم
(گریه _ امین فیاض)
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ایمان ،با لبخندی نگاهم میکرد؛ ولی عماد اخمهاش توی هم بود .آهنگ که تموم شد ،عماد قبل از هر چیزی گفت« :ایمان! تو
دو تا آهنگ درست و درمون بلند نیستی یاد باران بدی؟ چرا همش غمگینه؟»
ایمان ،برگشت سمت عماد و گفت« :خب باید آهنگ هایی براش بیارم که با پیانو ،بتونه بزنه دیگه! وگرنه بیاد گیتار یادش بدم،
هر چی آهنگ شاد خواست بزنه».
_ نه ،من همین آهنگ غمگینها رو دوست دارم! ایمان این پارتی تور هم تموم کردم ها.
چشمهای ایمان گرد شد! با ناباوری گفت« :نه!»
باخنده گفتم« :آره!»
ایمان ،رو به عماد گفت« :به خدا این ،اینجوری حیف میشه عماد! باید آلبوم بده بیرون».
عماد پوزخندی زد و گفت« :اون هم هیچ کجا نه ،تو ایران!»
ایمان :خب چرا تو ایران؟ من یکی از رفقهام توی ترکیه استودیو داره؛ آهنگهاش رو اونجا ضبط میکنیم و همونجا هم پخش
میکنیم.
پریدم وسط بحثشون و گفتم« :بد نیست نظر خودم رو هم بپرسید ها!»
عماد :مگه تو دوست نداری؟
_ معلومه که نه!
ایمان که ابروهاش باال پریده بود گفت« :چرا؟»
_ چرا نداره! خوندن رو دوست دارم؛ ولی نه برای کنسرت گذاشتن و آلبوم دادن.
ایمان ،با خنده گفت« :بابا ،این چه عقایدی داره!»
عماد که لبخندی روی لبش نشسته بود گفت« :اذیتش نکن ایمان .اگه دوست نداره بهش اصرار نکن».
ایمان کیفش رو برداشت و گفت« :باشه داداش! من فردا صبح باید برم ارشاد ،دنبال کارهای مجوز».
عماد :هنوز درست نشد؟
ایمان :نه بابا! به این راحتیها که مجوز نمیدن.
عماد :کاری بود بگو.
ایمان دست عماد رو گرفت و گفت« :حتما! فعال خدافظ».
عماد :خدافظ!
_ خدافظ!
ایمان که رفت ،عماد روی مبل نشست و گفت« :یه فنجون قهوه میچسبه!»
با لبخند گفتم« :نمیخوای بری استراحت کنی؟»
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کش و قوسی به بدنش داد و گفت« :انقدر این چند وقته استراحت کردم ،حالم از هر چی استراحته بهم میخوره».
همونجوری که از پلهها باال میرفتم ،گفتم« :عماد؟ شام کباب تابهای درست کنم؟»
_ میدونستی هوس کردم؟
باخنده وارد آشپزخونه شدم .دکتر صبح اومده بود و بعد از سه هفته با غرغرهای عماد ،آزاد باش رو داده بود؛ ولی باز هم به من
توصیه کرده بود ،اگه امکانش هست یه هفتهای رو هم با غذاهای آبکی سر کنیم ،ولی هم من و هم عماد توی این مدت از بس
که سوپ و آش و غذاهای آبکی خورده بودیم ،واقعا از دیدن چنین غذاهایی حالمون بد میشد .پس بیخیال توصیهی دکتر
شدم ،دل رو زدم به دریا ومشغول آماده کردن مواد کباب شدم.
بعد از آماده شدن مایه گوشت و ریختنش توی ماهیتابه ،صدای قدمهای عماد رو که داشت از پلهها باال میاومد رو شنیدم .سرم
توی کابینت بود و داشتم برنج پیمانه میکردم.
_ قرار بود برام قهوه بیاری ،باران خانم!
خواستم بیام بیرون و جوابش رو بدم ،که سرم محکم خورد باالی کابینت! دستم رو گذاشتم روی سرم و نالیدم« :آخ»....
عماد ،یه قدم بهم نزدیک شد ،زیر بازوم رو گرفت وذگفت« :چیزیت شد؟؟؟»
همونجوری که سرم رو میمالیدم گفتم« :نه!»
نفسش رو بیرون داد و با خنده گفت« :ننه من غریبم بازی در نیار! قهوهی من کو؟؟؟»
با خنده ،خودم رو زدم به کولی بازی و نالیدم« :آخ خدا! سرم ...مُردم از درد ،زنگ بزن آمبوالنس بیاد .خدایا! من میدونم ضربه
مغزی شدم .آی ....وای....
عماد که خندهاش گرفته بود ،رفت سمت قهوه جوش و گفت« :نخواستم بابا! خودم درست میکنم».
با خنده رفتم سمت سینک و مشغول شستن برنجها شدم .عماد بعد از ریختن یه لیوان قهوه ،نشست پشت صندلیهای میز و
مشغول خوردن قهوهاش شد .بعد از آبکش کردن برنج چرخیدم سمتش ،دیدم داره نگاهم میکنه .این بار واقعا نمیتونستم
بگم چشمهاش چه رنگیه! انگار واقعا تلفیقی از تمام رنگهایی شده بود که گه گاه ،چشمهاش اون رنگی میشد .سبز ،عسلی،
قهوهای و اگه بادقت نگاه میکردی ،توی عمق چشمهاش میتونستی مشکی پرکالغی رو هم ببینی .نگاه از چشمهاش گرفتم و
سرم رو پایین انداختم.
_ باران...
پیش دستی کردم و قبل از اینکه بقیه حرفش رو بگه گفتم« :میشه به ایمان بگی در کنار پیانو ،گیتار هم بهم یاد بده؟»
چشمهاش گرد شد و گفت« :گیتار؟!»
بیتفاوت شونهای باال انداختم و گفتم« :خب آره! مشکلی داره؟»
_ چرا گیتار؟؟؟
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دلیل خاصی واسهی انتخابش نداشتم ،فقط استالیدی که با گرفتن گیتار توی دست به وجود میاومد رو دوست داشتم .سری
تکون دادم و گفتم« :همینجوری».
از جاش بلند شد و گفت« :فعال وقت برای این کارها زیاد داری ،بیا میخوام یه چیزی بهت نشون بدم».
متعجب دنبالش راه افتادم .از پلهها باال رفت و جلوی در اتاق مطالعهاش ایستاد .اینجا هم ،جزو جاهایی بود که عماد کمتر
پاش رو توش میذاشت .درش رو باز کرد و رفت داخل ،من هم پشت سرش وارد شدم .دیوار سمت چپ و راستم ،به طور کامل
از باال تا پایین قفسه بندی شده بود و پر از کتاب بود .درست در انتهای اتاق ،روبهروی پنجرهای ،که رو به در باز
میشد یه میز بزرگ مطالعه ،از جنس چوب گرد قرار داشت .یه فرش کرم رنگ کف اتاق پهن بود و به جز سطل آشغالی که
سمت راست میز و آباژوری که سمت چپش قرار داشت ،چیز دیگهای توش به چشم نمیخورد.
عماد به قفسهای اشاره کرد و گفت« :اینها رو برای تو گرفتم».
چرخیدم سمت قفسه و با دیدن اون کتابها جا خوردم؛ تمام کتابها ،کتابهای درسی بود.
با تعجب ،نگاهش کردم و گفتم« :اینها رو واسه چی گرفتی؟!»
روی صندلی پشت میز نشست و گفت« :خب واسه اینکه بشینی و بخونی دیگه!»
_ بخونم؟
دستش رو به میز تیکه داد ،بعدش اون رو تکیهگاه سرش کرد و گفت« :ببین باران! قبول دارم که خیلی دیر شده؛ ولی از وقتی
تو با ایمان شروع کردی به کار کردن ،این فکر تو سرم افتاد .ولی خب بعدش ،این اتفاقات افتاد و اصال نتونستم بهت بگم.
درسته که خیلی وقته درس نخوندی ،ولی میخوام بشینی پای درست و شانست رو امتحان کنی .تو با اون معدل
میدونم کتابهاست رو فقط باید یه دوره کنی ،فقط میمونه چند تا کتاب تخصصی هنر ،که اونا رو هم با ایمان هماهنگ
کردم ،هر جاش رو مشکل داشتی بیاد باهات کار کنه .من مطمئنم اگه این یه سال رو حسابی بچسبی به درست حتما توی
دانشگاه هنر قبول میشی!
_ آخه...
از جاش بلند شد و روبهروم ایستاد؛ چشمهای خوش حالتش رو به چشمهام دوخت و گفت« :به خاطر من!»
دهنم بسته شد .مگه میشد عماد چیزی از من بخواد ،من قبول نکنم؟! این هم یه تیری در تاریکی بود .پس دیگه حرفی
نمیموند .فقط باید نهایت تالشم رو میکردم؛ چون این کاری بود که عماد ازم خواسته بود .همین که عماد ازم خواسته بود که
درس بخونم ،اگه میلی هم بهش نداشتم ،برام یه هدف میشد .خوشحال کردن عماد ،تنها کاری بود که خودم رو هم خوشحال
میکرد!
***
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بعد از خوردن شام و شستن ظرفها ،عماد تنهایی به اتاقش پناه برد تا دوباره سرش رو تا ساعت سه ،الی اون همه برگه گرم
کنه .من هم از پلهها باال رفتم و وارد اتاق مطالعه شدم .کنار پنجرهاش ایستادم؛ این پنجره برعکس پنجرهی اتاق من که رو به
بیرون باز میشد ،رو به حیاط باز میشد .چند تا نفس عمیق کشیدم و به سمت قفسه رفتم ،دستم رو ،روی
کتابها کشیدم؛ کتابهایی که چند سال پیش ،کنارههاش پر میشد از نکته برداریهایی که میکردم .با لبخندی که گوشهی
صورتم جا خوش کرده بود ،یکی از کتابها رو بیرون کشیدم و پشت میز نشستم .با باز کردن کتاب ،انگار که تک  -تک
کلمههاش ،توی ذهنم شروع کرد به رژه رفتن .نمیدونستم ذهن خالیم رو یه موهبت بدونم یا یه مصیبت! هرچیزی که توش
میریختم رو عینا حفظ میکرد و دست حافظهی دراز مدتش میسپرد.
سرم رو به خوندن روزنامهوار کتاب گرم کردم .همین که یک کلمه رو میخوندم ،ذهنم سه کلمهی بعدی رو از حفظ میگفت.
از اینکه بعد از چهار سال که دیگه رنگ این کتابها رو هم ندیده بودم ،هنوز مثل روز اولی که میخوندمشون برام آشنا بودند،
لذت میبردم .شاید همین حافظهی خالی و دست نخوردم بود ،که باعث میشد هر سال امتحانات رو با بهترین نمره پاس کنم.
کتاب ،دویست و چهل صفحه بود و وقتی به صفحهی صد رسیدم ،با خمیازه کتاب رو بستم .نگاهی به ساعت روی میز انداختم؛
ساعت دو بود.
خواستم ازذجام بلند شم که صدای عماد از پشت سرم بلند شد« :هنوز بیداری؟» به سمتش چرخیدم ،به چهارچوب تکیه داده
بود ،پای راستش رو از پشت ،به پای چپش تکیه داده بود ،توی دست راستش یه فنجون بود و توی دست چپش سیگاری دود
میکرد.
از جام بلند شدم و گفتم« :داشتم میرفتم بخوابم .تو نمیخوای بخوابی؟»
از فنجونی که دستش بود و به خاطر عطری که ازش بر میخواست و توی فضا میپیچید ،میشد فهمید که قهوه است.
جرعهای نوشید و گفت« :نه! این چند وقت خیلی کارهام عقب افتاده .تو برو بگیر بخواب ،من هنوز کار دارم».
سری تکون دادم و بعد از خاموش کردن برق ،از کنارش رد شدم .همونجوری که کامی از سیگارش میگرفت ،رفت توی اتاقش
و گفت« :صبح شرکت نمیرم ،بیدارم نکن».
وارد اتاقم شدم و در رو بستم .صدای خفهی پرههای کولر گازی ،تنها صدایی بود که به گوش میرسید .خسته بودم ،ولی
نشستم پشت میز آرایشم و کمی کرم روی صورتم زدم ،برس رو برداشتم و مشغول شونه کردن موهام شدم .چشمهای آبیم،
توی اون تاریکی بهم چشمک میزد .خمیازهای کشیدم و با حس رخوت ،از جام بلند شدم و روی تخت ولو شدم.
ساعت شش ،طبق روال هر روز چشم باز کردم .بعد از برداشتن یه شلوار راستهی مشکی و یه تیشرت تنگ توسی ،از توی
لباسهام خودم رو زیر دوش رها کردم .قطرههای آب ،با خشونت خودشون رو به صورتم میکوبیدند و من با لذت چشم بسته
بودم و از این برخورد احساس آرامش میکردم .از حموم بیرون اومدم و بعد از عوض کردن پانسمان پهلوم ،لباسهام رو تنم
کردم و از اتاق زدم بیرون .قبل از اینکه از پلهها پایین برم ،توی اتاق عماد سرک کشیدم .از دیدن وضعیت خوابیدنش خندهام
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گرفت؛ دمر روی تخت افتاده بود و پای راستش از تخت پایین افتاده بود ،دستش زیر شکمش مونده بود و دهنش باز بود.
پتوش دورش پیچیده شده و صدای خرناس های یکی درمیونش اتاق رو پر کرده بود.
با همون لبخند روی لبم ،از پلهها پایین اومدم و مشغول درست کردن صبحانه شدم .میدونستم که عماد تا دیر وقت بیدار بوده
و به این زودیها بیدار نمیشه؛ پس بعد از خوردن صبحانه ،چاییساز رو از برق کشیدم و سفره رو جمع کردم .حس و حال ساز
زدن رو نداشتم؛ پس ،از پلهها باال رفتم و وارد اتاق مطالعه شدم .انگار که خودم هم بیصبرانه مشتاق ورق زدن کتابها بودم.
یکی از کتابهای تخصصی که عماد گرفته بود رو برداشتم و پشت میز نشستم؛ چون کتاب برام جدید بود ،با دقت بیشتری
میخوندمش و نکات مهمش رو با مداد ،کنار همون صفحه یادداشت میکردم.
کلمه به کلمهی کتاب رو میخوردم ،عطش داشتم؛ عطش پرکردن ذهن خالیم رو .باید یهجوری ،این همه فضای خالی رو با
چیزی اشغال میکردم که سوال های بیمعنی و مفهوم ،اجازهی جلون پیدا نکنند! انقدر محو کتاب شده بودم که گذر زمان رو
حس نکردم .وقتی صدای عماد از توی راهرو بلند شد ،سرم رو بلند کردم و با دیدن ساعت دوازده ،جا خوردم .صدای عماد
همچنان میاومد« :باران؟ کجایی؟»
آب دهنم رو قورت دادم و گفتم« :تو اتاق مطالعهام».
چرخیدم ،تا وقتی که در رو باز میکنه ببینمش .در باز شد و عماد ،با سر و وضعی ژولیده که نشون از تازه بیدار شدنش میداد،
جلوی در نمایان شد .لبخندی بهش زدم و گفتم« :ظهرت بهخیر ،آقای خوشخواب!»
دستی روی موهای چند سانتیش کشید و گفت« :گفتم بشین درس بخون ،نگفتم خودت رو خفه کنی که! شرط میبندم از
وقتی بیدار شدی تو این اتاقی».
با خنده از جام بلند شدم و گفتم« :شرط رو بردی! حاال به عنوان جایزه ناهار چی دوست داری درست کنم؟»
لبخندی زد و گفت« :هر چی که میخوای درست کن ،فقط زود باش که عجیب گرسنه!»
با خنده از کنارش رد شدم و گفتم« :داری کم  -کم شکم میاری ها! حواست باشه».
همونجوری که از پلهها پایین میرفتم صداش رو شنیدم و خندم شدت گرفت
عماد :مرد بدون شکم ،مثل خونهی بدون تراس میمونه!
وارد آشپزخونه شدم و در یخچال رو باز کردم؛ انقدر گرم درس بودم که حتی یادم رفت باید ناهار درست کنم .چیزی هم به
ذهنم نمیرسید که درست کنم .یکم دور خودم چرخیدم تا باالخره تصمیم گرفتم کتلت درست کنم .سریع ،مشغول پوست
کندن سیب زمینی شدم .داشتم مایهی کتلت رو چنگ میزدم که خوب با هم مخلوط بشن ،سر و کلهی عماد هم پیدا
شد.حولهای روی شونه هاش بود و داشت گوشش رو پاک میکرد .دست از کار کشیدم و گفتم« :پهلوت رو بستی؟»
نشست پشت یکی از صندلیها و گفت« :ولش کن بابا! دیگه خوب شده».
با غیظ گفتم« :یعنی چی؟! میدونی اگه زخمت سرما بخوره واویالست؟ آخه چرا حرف گوش نمیدی؟»
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با خنده شونهای باال انداخت و مشغول خشک کردن موهاش شد .دستام رو شستم و از تو جعبهی کمکهای اولیه باند و چسب
برداشتم؛ اول روی یه پنبه یکم بتادین ریختم و کنارش نشستم .لبهی تیشرت قهوهایش رو باال کشیدم و به
بخیههاش نگاه کردم؛ چون یه بار بخیههاش باز شده بود و دوباره بخیه کرده بودند ،پهلوش پر از زخم بود .با دیدن وضعیتش
دلم ریش شد! به زور ،بغض توی گلوم رو فرو دادم و پنبه رو آروم روی زخمش کشیدم .از منقبض شدن
عضلههای شکمش ،میشد فهمید که هنوز هم درد داره .نمیتونستم جلوی ریزش اشکهام رو بگیرم .سرم رو پایین انداخته
بودم و مشغول پانسمان پهلوش بودم.
قبل از اینکه از جام بلند بشم و صورت خیسم رو ازش پنهون کنم ،چونهام اسیر مشتش شد؛ صورتم رو باال گرفت و به
چشمهام خیره شد .ابرویی باال انداخت و گفت« :چقدر دلنازکی دختر! یه زخمه دیگه».
بینیم رو باال کشیدم و صورتم رو عقب کشیدم .همونجوری که وسایل رو جمع میکردم ،گفتم« :باید بهم میگفتی عماد! من
اصال دلم نمیخواست تو رو اینجوری ببینم! تو آیینه به خودت نگاه کردی؟ ندیدی چقدر الغر شدی؟ همش تقصیر منه
عوضیه ،اه! لعنت به من!»
لبخندی روی لبهاش نشست و گفت« :تقصیر توی عوضی نیست! تقصیر منه عوضیه که دلم نمیاومد درد کشیدن تو رو
ببینم».
برگشتم سمتش و با عجز گفتم« :چرا؟ چرا من برات مهمم عماد؟»
_ تو ،من رو یاد کسی میاندازی که برام خیلی عزیز بود!
با کمی تردید گفتم« :نفس؟»
با چشمهای به خون نشسته نگاهم کرد و با غیظ گفت« :مگه نگفتم این اسم رو فراموش کن؟»
آهی از سر حسرت کشیدم و مشغول سرخ کردن کتلت ها شدم ،عماد هم که انگار از شنیدن این اسم عصبی شده باشه ،از جا
بلند شد و از پلهها باال رفت .نمیتونستم بفهمم چه مرگشه ،درکش کنم! یه چیزی تو گذشته بود ،که عماد داشت ازش فرار
میکرد .یه چیزی که شاید به صاحب این اسم مربوط میشد ،نفس! حس میکردم گوشه  -گوشهی این خونه ،با شنیدن این
اسم ،حال و هوای دیگهای به خودش گرفته .انگار تک  -تک اجزای خونه داشتند با هم این اسم رو صدا
میکردند .کالفه بودم ،سرم از حجم افکار دیوونهکنندهی توی ذهنم ،درد گرفته بود.
من احمق چرا نمیتونستم هیچ کمکی به عماد بکنم؟ عمادی که این همه خوبی در حقم کرده بود ،عمادی که به قول خودش
طاقت دیدن دردم رو نداشت؛ پس من احمق چرا فقط نمک روی زخمش بودم؟ چرا هیچوقت ،هیچکاری برای تسکین درد
توی سینش نمیکردم؟ دردی که گاهی چنان از چشمهاش سرریز میشد که طاقت زل زدن توی چشمهای هفت رنگش رو
ازم میگرفت .عماد تنها بود؛ خیلی تنها! این رو فقط منی که کنارش بودم میفهمیدم.
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وقتی کتلتها رو سرخ کردم ،از پلهها باال رفتم .میدونستم از دستم دلخوره؛ باید یهجوری از تو دلش درمیآوردم! در اتاقش
بسته بود ،دستم رو باال بردم و بعد از گفتن بسم االهی در زدم .چند دقیقهای گذشت که صدای گرفتش بلند شد:
«بله؟»
در رو باز کردم و به داخل نگاه کردم؛ کنار پنجره ایستاده بود و سیگاری که به انتها رسیده بود ،توی دستش بود .دست دراز
کرد و سیگار دیگهای از توی جعبهاش برداشت ،با ته فیلتر سیگار قبلی ،روشنش کرد .بعد از اینکه کام عمیقی ازش گرفت و
دودش رو توی شیشه بیرون داد گفت« :کارت رو بگو!»
_ خب ...ناهار آماده شده.
بدون اینکه نگاهم کنه ،پک دیگهای به سیگارش زد و گفت« :االن میام!»
میدونستم باید چیز دیگهای هم بگم تا از دلش در بیاد .یکم این پا و اون پا کردم و گفتم« :خب ...ببخشید عماد! من اصال
نمیخواستم ناراحتت کنم؛ ولی این اسم بدجوری ذهنم رو درگیر کرده بود ،ناخودآگاه از دهنم پرید».
عماد ،سیگار نصفهاش رو توی جاسیگاری خاموش کرد و گفت« :مهم نیست ،بریم که خیلی گرسنه!»
بعد از این همه مدت ،دیگه اخالقهای عماد رو خوب میشناختم؛ ناراحت شده بود ،به دل هم گرفته بود ،ولی به روی من
نمیآورد! همین کارهاش بیشتر دیوونهام میکرد .اگه دردش رو بهم میگفت ،اگه میگفت که دلخوره ،شاید خیلی راحتتر از
سکوت سنگینش برام قابل هضم میشد؛ ولی اون همیشه در برابر خطاهای من سکوت کرده بود .همین سکوتش بیشتر عذابم
میداد .با بیحوصلگی تمام ،غذاش رو ریختم و جلوش گذاشتم .خودم هم دو تا تیکه برداشتم و با بیمیلی شروع به خوردن
کردم.
وسط غذا یهو گفت« :کی بگم ایمان بیاد؟»
با تعجب نگاهش کردم و گفتم« :برای چی؟»
_ درس دیگه!
_ نمیخواد اون رو به زحمت بندازی! خودش کلی کار داره .خودم میخونم ،اگه مشکلی داشتم ازش میپرسم.
_ درسها راحته؟
_ درسهای عمومی رو بلدم ،فقط باید رو تخصصی ها کار کنم.
_ اگه دانشگاه هنر بری و اونجا لیسانس موسیقی بگیری که موسسه بزنی ،خیلی به کارت میاد.
با خنده گفتم« :اوه! حاال کو تا اون موقع؟»
_ دیر نیست.
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سکوت رو ترجیح دادم و دیگه چیزی نگفتم .شاید عماد راست میگفت و تا چند وقت دیگه موسسه رو میزدم .خودم هم بدم
نمیاومد که سرم یه جوری گرم بشه .بیکاری توی اون خونهی دراندشت برای خودش مسئلهای بود! باید یه کاری میکردم تا
ذهنم کمتر روی همه چیز زوم کنه و پدر مغزم رو با سواالش در بیاره.
***
همه چیز روی روال سابق افتاده بود؛ صبح ساعت شش از خواب بیدار میشدم و بعد از حموم و آماده کردن صبحانه ،مشغول
جمع کردن اتاق درهم ریختهی عماد میشدم و صداش میکردم ،بعد از رفتن عماد به شرکت ،میشستم پشت میز چوبی اتاق
مطالعه و تا ظهر فقط درس میخوندم .وقتی صدای شکمم گرسنگیش رو اعالم میکرد از جام بلند میشدم و برای خودم غذا
آماده میکردم .بعد از ناهار دوباره میشستم پشت میز و تا ساعت چهار به کوب درس میخوندم و بعدش برای تفریح میرفتم
پشت ساز .ایمان که دیگه فهمیده بود من برای زدن نیاز به آقا باال سر ندارم چند تا پارتیتور جدید برام گذاشته بود که همه رو
تمرین میکردم .وقتی کامال غرق صدای ساز میشدم ،صدای عماد رو که هر بار یه جوری از صدام تعریف میکرد رو
میشنیدم ،با خوشحالی ازش پذیرایی میکردم و مشغول درست کردن شام میشدم .بعد از خوردن شام و شستن ظرفها،
عماد به اتاقش میرفت و من هم که از خستگی چشمهام باز نمیشد روی تخت بی هوش میشدم.
از اینکه زندگیم طبق یه برنامهی منظم حرکت میکرد و دیگه برای گذراندن زمان غصهای نداشتم خوشحال بودم .از طرفی
هم انقدر برای مرور کردن درسهام شوق و ذوق داشتم که اگه میشد کتاب ها رو با خودم توی رختخواب هم
میبردم و تا دقیقه آخری که چشمم باز بود درس میخوندم؛ ولی هر بار با تشر عماد از پشت میز بلند و راهی اتاقم
میشدم .مدام میگفت نباید به خودم سخت بگیرم .فکر میکرد که بخاطر اون اینجوری خودم رو توی درس غرق کردم و
نمیدونست که خودم مشتاق تر از هرکس دیگهایام.
اون روز طبق معمول هر روز ساعت چهار پشت ساز نشسته بود ود اشتم آهنگ جدیدی رو تمرین میکردم:
پرم از درد دلتنگی واسم راهی نمیمونه
تو که خوب و خوشی بی من ،بدون تو دلم خونه
دلم خ...ونه ،دلم خ...ونه
وجودم بی تو داغون...ه ،دلم خ...ونه
نمیدون...ه ،نمیدون...ه
کسی حالم رو جز خ...دا نمیدون...ه
دلت قرصه که من هستم که دنیام رو به تو بستم
که هر وقت مشکلی باشه برای تو دم دستم
ولی من چی کیو دارم که مثل خود من باشه
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که هر وقت عشق رو کم دارم مثل معجزه پیدا شه
دلم خ...ونه ،دلم خ...ونه
وجودم بی تو داغونــــــــــه دلم خــــــــونه
نمیدونـــــــه نمیدونـــــــــــه
کسی حالمو جز خــــــــدا نمیدونــــــــــــــه
توکه نیستی پریشونم دلم خونه
هراسونم و حیرونم و دیوونه
دلم خ...ونه دلم خ...ونه
وجودم بی تو داغون...ه دلم خ...ونه
نمیدون...ه نمیدون...ه
کسی حالمو جز خ...دا نمیدون...ه
( دلم خونه  -شهرام شکوهی)
_ با این صدا دلت خونه؟؟؟ چرا؟
برگشتم سمتش؛ نشسته بود روی مبل و کتش رو انداخته بود روی دسته مبل .دست هاش رو پشت سرش قالب کرده بود و داشت
نگاهم میکرد .لبخندی زدم و گفتم« :سالم! خسته نباشی.
_ سالم! نگفتی چرا دلت خونه؟
با خنده از جام بلند شدم و گفتم« :تو دل من رو خون میکنی!»
ابرویی باال انداخت و گفت« :من؟»
همونجوری که از پلهها باال میرفتم گفتم« :چایی یا قهوه؟»
صداش از پایین بلند شد« :قهوه ،شیرینش هم نکن ،تلخِ تلخ باشه!»
وارد آشپزخونه شدم و قهوهجوش رو روی گاز گذاشتم .منتظر درست شدن قهوه به کابینت ها تکیه داده بودم که سر و
کلهاش پیدا شد .پشت اپن ایستاد و گفت« :حاال میخوام یه چیزی بگم دلت بیشتر خون شه!»
با تعجب نگاهش کردم و گفتم« :چی؟»
دستی روی موهاش که تازه یکم بلند شده بود کشید و گفت« :فردا دارم میرم رُم ،تا سه هفته دیگه هم نمیام».
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وا رفتم .عماد چی داشت میگفت؟! میخواست بره ایتالیا؟؟؟ سه هفته؟ بدون من؟ خدایا! یعنی باید سه هفته تو این خونه تنها
میموندم که دق کنم؟ وای نه! منی که تا بعد از ظهری که از شرکت برگرده از دلتنگی خفه میشدم ،حاال باید سه هفته
نمیدیدمش؟؟؟ وای...وای...
قیافهی درهمم رو که دید گفت« :دلت جدی  -جدی خون شده ،نه؟»
روم رو ازش برگردوندم و همونجوری که قهوه رو توی فنجون میریختم گفتم« :از االن بگم که من پیش طال نمیرم!»
_ چرا؟
_ خونه راحتترم ،بعد هم میخوام درس بخونم.
صدای نفس عمیقش رو شنیدم .برگشتم سمتش و فنجون رو گذاشتم جلوش .نباید جلوش ضعف نشون میدادم ،نباید
میفهمید که با حرفش داغونم کرده؛ پس لبخندی توی صورتش پاشیدم ،لبخندی که از تلخیش خودم هم جا خوردم .پاسخم
رو با لبخند تلخ دیگهای گرفتم و سرم رو زیر انداختم .نمیتونستم توی چشمهاش زل بزنم .میدونستم اگه نگاهش کنم ،اشک
چشمم لوم میده .سکوتم رو که دید گفت« :چمدونم رو جمع میکنی؟»
سری تکون دادم و راهی پلهها شدم ،در اتاقش رو باز کردم و توی هواش که پر بود از عطر تلخش نفس عمیقی کشیدم .با
بغضی که توی گلوم بود چمدونش رو از زیر تختش بیرون کشیدم و درش رو باز کردم .بار اولش نبود که سفر میرفت؛ ولی
هیچوقت سفرهاش اینقدر طوالنی نمیشد! همیشه دو  -سه روزه برمیگشت .مقاوت در برابر اشکهایی که سعی داشتند سد
سر راهشون رو بشکنند خیلی سخت بود؛ ولی خودم رو نگه داشتم .نباید عماد ضعفم رو میدید .ضعفی که ناشی از دلتنگی بود
که نرفته گریبانم رو گرفته بود.
چند دست کت و شلوار مجلسی که میدونستم احتیاجش میشه رو توی کاور گذاشتم و توی چمدونش جا دادم .چند دست
بلوز که حس میکردم به کت و شلوارهاش میاد رو هم تا زدم و کنار باقی لباسهاش گذاشتم .چند دست کروات ابریشمی هم از
توی کمدش ،دو دست لباس راحتی هم براش برداشتم و با حولهاش توی چمدون جا دادم .رفتم سراغ مسواک ،شونه و ریش
تراشش با فکر اینکه شاید صبح احتیاجش بشه عقب گرد کردم .کالفه و بغ کرده روی تختش نشستم و چند تا نفس عمیق
کشیدم تا شاید این بغض لعنتی دست از سر گلوم برداره؛ ولی بدتر با فرو دادن عطر تلخش چونهام شروع کرد به لرزیدن.
حاال که عشقم به عماد بیشتر شده بود ،داشتم با یه تیکه از وجودش نفس میکشیدم ،فکر یه دقیقه نبودنش من رو به مرز
جنون میکشید ،داشتم به خواستهی اون درس میخوندم ،تازه یکم از جو متشنج روزهای قبل کم شده بود ،عماد باید
میرفت؟! خدایا! چرا یکم به فکر من نیستی؟ خودت که بهتر از هر کسی میدونی جون من به عماد بنده .خودت که میدونی
من چقدر محتاجشم؛ محتاج نگاه هفت رنگش ،صدای مردونهاش ،بیمحلیاش و ...خدایا چرا داری این کار رو میکنی؟ چرا؟؟؟
اشکهام بیتوجه به مقاومتم روی گونههام میچکید؛ ولی به محض شنیدن صدای عماد سریع پاکشون کردم:
_ باران؟؟؟

236

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

چند دقیقه بعد جلوی در اتاق بود .با دیدن چمدون روی زمین گفت« :جمع کردی؟»
لب باز نکردم که بغضم دوباره اجازهی جولون پیدا نکنه .به خاطر همین هم فقط سرم رو تکون دادم.
لبخندی زد و گفت« :پاشو لباست رو بپوش بریم بیرون».
با نگاه گنگی توی چشمهاش که این بار به سبز میزد خیره شدم ،لبخندش هنوز روی لبهاش بود .سری تکون داد و مشتاقانه
گفت« :پاشو دیگه!»
***
هنوز هم از دیدن اطراف سیر نشده بودم! عماد با لذت به اینهمه بهت من ،خیره نگاهم میکرد .محوطهی اطراف واقعا فوق العاده
بود .رستوران از دو بخش تشکیل شده بود؛ یه بخش داخلی که دیزاینی ترکیبی از رنگ های آبی ،نقره ای و مشکی داشت که
فضا رو خیلی رمانتیک کرده بود ،یه بخش خارجی که ما نشسته بودیم .این بخش خارجی همون
پشتبوم رستوران بود که به طرز فوق العاده ای دیزاین شده بود! رنگ گرم قهوهای ،کرمی و شکالتی اطراف ،سردی احتمالی
هوا رو از بین میبرد .نورهای قرمز ،نارنجی و زردی که فضا رو روشن کرده بود این تاثیر رو دو چندان کرده بود .طاق شیشهای
که به خاطر حالت عدسی مانندش ستارهها رو نزدیکتر از فاصلهی اصلیشون میکرد فضای باالی سر رو به طرز فوقالعادهای
ستاره بارون کرده بود؛ اما مهمترین چیز قابل توجه ویویی بود که از اون باال میشد دید .چون رستوران تقریبا روی یه تپه قرار
داشت ،خیلی راحت میشد اطراف رو دید .سمت راست میز ما ،دریا با وسعت بیکرانش تا افق ادامه داشت و سمت چپمون کوه
با جنگلی که روش رو فرش کرده بود تا آسمون ادامه پیدا میکرد.
انقدر محو اطراف بودم که نفهمیدم گارسون کی اومده! عماد تقریبا داشت داد میزد :باران!!!!
با تعجب سرم رو برگردوندم و با دیدن گارسون سریع خودم رو جمع و جور کردم و منویی که دستش بود رو گرفتم .عماد که
گویا غذاش رو سفارش داده بود دست به سینه منتظر من بود .من که واقعا حوصلهی انتخاب غذا رو نداشتم ،رو به گارسون
گفتم« :هر چی آقا سفارش دادن برای من هم بیارید ».گارسون و عماد هر دو با چشمای گرد شده نگاهم میکردند! عماد زودتر
از گارسون به حرف اومد« :من گفته بودم هر چی تو سفارش دادی برای من هم بیارن».
اه! باز هم گند زدم .دوباره منو رو از روی میز برداشتم و نفسم رو فوت کردم بیرون .با دیدن خوراک میگو بدون اینکه به
قیمتش توجهی کنم منو رو بستم و رو به گارسون غذا رو سفارش دادم .گارسون که انگار هنوز هنگ کارهای من بود تا چند
ثانیه خیره بهم موند که با تشر عماد به خودش اومد ،تعظیم کوتاهی کرد و راه افتاد سمت پلهها .من که هنوز از تماشای دریا
سیر نشده بودم سرم رو چرخوندم وگفتم« :وای عماد! اینجا فوقالعادست!»
عماد دوباره به پشتی صندلیش تکیه داد ،از توی پاکت سیگارش یه نخ در آورد ،گذاشت گوشهی لبش و با فندکش آتیشش زد.
نگاهم رو از دریا گرفتم و به چشمهای عماد که زیر اون همه نور گرم فقط عسل شیرین نگاهش مشخص بود نگاه کردم.
لبخندی زد و گفتم« :چرا زودتر من رو نیاوردی اینجا ؟»

237

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

همونطور که کامی از سیگارش میگرفت شونه ای باال انداخت و گفت« :همینجوری!»
با اینکه هنوز به خاطر رفتنش ناراحت بودم ،ولی لبخندم رو از روی لبهام پاک نکردم .نگاهش به دور دستها جایی بین دریا
بازی میکرد .من که سکوتش رو دیدم خودم هم برگشتم و دوباره چشم دوختم به دریا؛ چقدر این آبی بیکران که زیر نور
مهتاب برق میزد رو دوست داشتم! هر چند که همه میگفتند دریا باعث مرگ مامان بوده ،ولی من میدونستم که پشت غرق
شدن ساختگی مامان جریان دیگهای هم وجود داره .نفسم رو محکم بیرون دادم و چرخیدم .نگاه عماد هنوز روی دریا متوقف
بود و داشت سیگار دومش رو دود میکرد .نگاهم از عماد فاصله گرفت و رسید به دو تا دختری که درست پشت عماد نشسته
بودند و میخ ما بودن؛ با دیدن نگاه خیرشون بیاختیار اخمام رو کشیدم توی هم و زل زدم به
هر دوشون بلکه از رو برن .ولی انگار که توی این دنیا نباشن به عماد نگاه میکردند و آروم زیر لب با هم حرف میزدند.
گارسون که غذامون رو آورد نگاه عماد از دریا گرفته شد .من هم هر از گاهی نگاهی به اون دو تا دختر میانداختم و اخمهام
غلیظتر میشد .عماد بدون حرف سیگارش رو خاموش کرد و مشغول غذاش شد؛ ولی من زیر نگاههای اون دو تا دختر
نمیتونستم چیزی بخورم .همینجوری داشتم با غذام بازی میکردم که نگاه عماد روم ثابت شد ،با دیدن نگاهش اخمهام رو باز
کردم و بهش لبخندی زدم .ابروش رو باال انداخت و گفت« :چرا چیزی نمیخوری؟ مشکلی به وجود اومده؟!»
بیاراده ،دوباره به اون دو تا دختر نگاه کردم و با اخم گفتم« :نه! چیزی نشده».
عماد که رد نگاهم رو دید ،برگشت و نگاهی به دخترها انداخت .وقتی به سمتم چرخید صورتش از عصبانیت در حد انفجار بود.
یکی از دخترها انگار که کشف مهمی کرده باشه رو به دوستش با هیجان چیزی رو تعریف کرد و سریع از جاش بلند شد و اومد
سمت ما.
عماد که دید هنوز هم دارم به اون دو تا نگاه میکنم با تشر گفت« :غذات رو بخور و نگاهشون نکن!»
ولی من که با نزدیک شدن دختر تازه تونسته بودم وضع افتضاحش رو ببینم ،نتونستم چشم ازش بردارم .مانتوی کوتاه قرمز
رنگی روی جین ذغالیش که تا روی زانوش زیر چکمههای بلند مشکی چرمش مونده بود پوشیده بود ،شال مشکی رنگی هم
روی سرش بود که تمام موهای بلوند وفرش رو مشخص کرده بود .آرایش فوق غلیظ قرمزی هم به صورت داشت که سنش رو
بیشتر از چیزی که بود نشون میداد .دختر باهیجان و جوری که تقریبا داشت میدوید به سمتمون یورش آورد و همین که
رسید به میزمون از زور هیجان جیغ زد« :عماد!!!! عزیزم»....
و قبل از اینکه عماد یا من بتونیم کاری بکنیم خودش رو توی بغل عماد پهن کرد .من که از دیدن این صحنه نمیدونستم
ناراحت باشم یا شوکزده با رنگی پریده به دختر که دستهاش رو دور شونههای عماد حلقه کرده بود نگاه میکردم .عماد
سریع به خودش اومد و با اخم غلیظی که بین ابروهاش رو گرفته بود دختر رو پس زد و با همون اوج عصبانیت گفت« :خودت
رو جمع کن!»
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دختر که از تشر ناگهانی عماد یکم متعجب مونده بود ،خودش رو از توی بغل عماد بیرون کشید و شق ورق سر جاش ایستاد.
یکم توی چشمهای عماد خیره شد و دوباره باهیجان اولیه گفت« :باورم نمیشه بعد از این همه مدت دوباره دارم میبینمت.
وای عماد! میدونی چند وقت بود ازت خبری نداشتم!؟ بیمعرفت کجا غیبت زد یهویی؟»
عماد نگاهی به رنگ پریدهی من کرد و کالفه گفت« :به جا نمیارم؟؟؟»
دختر که حسابی جا خورده بود با صورتی که از زور تعجب داشت میترکید ،گفت« :منم ...ژیال! نگو یادت نمیاد عماد ،تو
مهمونی امیر با هم آشنا شدیم ،دو هفتهای که توی ویالی ما بودیم ...یادت اومد؟»
عماد کالفه دستی توی موهاش فرو کرد و دوباره به من نگاه کرد و گفت« :نخیر! بفرمایید مزاحم نشید لطفا».
دختر وا رفت ،سریع یکی از صندلی ها رو عقب کشید و روش نشست و دست مشت شده ی عماد که روی میز بود رو با دستای
سفیدش که الک قرمزی روی ناخوناش جا خوش کرده بود رو گرفت و گفت« :نگاهم کن عماد! من همون ژیالم ...همونی که یه
روز بهش میگفتی خانومم ،یادت اومد؟ بیمعرفت ،من از وقتی اومدم تو کفت بودم .باورم نمیشد خودت باشی؛ ولی پرستیژ
پشت میز نشستنت ،سیگار کشیدنت هنوز هم مثل قدیمه .هنوز هم ویکتور میکشی و موقعهی سیگار کشیدن پکهای اول رو
محکم و عمیق میکشی .مطمئنم بعد از غذات یه قهوه سفارش میدی! نامرد ،من خیلی خوب شناختمت هر چند که یکم الغر
شدی ،ولی تو منو یادت نمیاد؟ ژیالتو یادت نمیاد؟»
عماد که دیگه کنترل خودش رو نداشت ،از جا بلند شد و داد کشید« :گمشو برو سر میز خودت دخترهی ...حالم از دیدن
قیافت بهم میخوره!»
من و ژیال هر دو متعجب به عماد که داشت از خشم میلرزید نگاه میکردیم .هر دو رنگمون پریده بود و داشتیم نفس  -نفس
میزدیم .ژیال زودتر از من واکنش نشون داد و زد زیر گریه؛ با گریه از جاش بلند شد و قبل از رفتن اول به من و بعد به عماد
نگاهی انداخت و نالید« :بد میبینی عماد! خیلی بد»...
و بدون حرف از پلهها پایین رفت.
داشتم میلرزیدم ،رنگم به شدت پریده بود و چشمهام سیاهی میرفت ،حال خودم رو نمیفهمیدم .عماد که کامال مشخص بود
هنوز در حال حرص خوردنه رو به گارسونی که داشت با تعجب نگاهمون میکرد داد زد« :برو یه لیوان آبقند بیار اونجا
واینستا ،بر و بر منو نگاه نکن!»
گارسون که از داد عماد ترسید سریع عقب گرد کرد و از پلهها پایین رفت .عماد که هنوز صورتش از شدت عصبانیت قرمز بود
کنارم روی زانو نشست و دستهای یخ کردم رو توی دستاش گرفت و آروم گفت« :خوبی باران؟»
بریده  -بریده و نفسزنون گفتم« :اون ...دختره ...کی ...کی بود؟»
عماد باحرص نفسش رو محکم داد بیرون .فشار دستهاش رو بیشتر کرد و گفت« :یه آشغال!»
_ با ...با تو ...با تو چی ...چی ...کار ...داشت؟
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_ تو رو خدا آروم بگیر باران ،داری میلرزی دختر!
بعد دوباره داد کشید :این آبقند چی شد پس؟
خوبیش این بود که اون شب به جز ما و اون دوتا دختر کس دیگهای توی قسمت باالیی رستوران نبود وگرنه آبرویی برامون
نمیموند! گارسون دوان  -دوان و نفسزنون رسید به میز و بشقابی که لیوان آبقند توش بود رو گرفت سمت عماد .عماد لیوان
رو با خشونت چنگ زد و گرفت جلوی دهنم .دهن خشک شدم با ریخته شدن آبقند توی دهنم به تلخی میزد و حالم رو
بدتر میکرد .تا نصفههای لیوان رو که خوردم حس کردم دیگه نمیتونم! دست عماد رو پس زدم و صاف سرجام نشستم .تنفسم
داشت عادی میشد و سرگیجم کم  -کم داشت از بین میرفت .از جام بلند شدم و آروم گفتم« :بریم خونه».
عماد هم که عصبی و کالفه بود کتش رو از پشت صندلی چنگ زد وبا هم راه افتادیم سمت خروجی .ذهنم در حال انفجار بود.
چیزی که سعی داشتم به زور فراموشش کنم دوباره به روحم خط کشید و اون هم اصلیت عماد بود .انگار تا زمانی که یه
مدرک دال بر صحت حرفهایی که شنیده بودم نمیدیدم ،باورم نمیشد عمادی که حاال تنها دلخوشی زندگیم بود یه روزی
مثل سیروس و آدمهای دور و برش ...وای نه! حتی فکرش هم برام دیوونه کننده بود؛ فکر اینکه این مردی که دارم کنارش
قدم برمیدارم خودش یه روز جزو آدمهای کثیفی بوده که از دستشون فراری بودم.
حرفهای دختر توی ذهنم مدام تکرار میشد :من همون ژیالم ...همونی که یه روز بهش میگفتی خانومم ...مهمونی امیر با هم
آشنا شدیم ...دوهفتهای که توی ویالی ما بودیم ....دوهفتهای که توی ویالی ما بودیم ...وای خدا! این امکان نداشت ...عماد من
پاک بود! این نگاه هفت رنگ معصوم که توش غم موج میزد مگه میشه کثیف باشه؟ خدا دارم میمیرم  ...بگو که همش دروغه!
بگو که همش یه مشت اراجیفه ،بگو ...بگو...
***
تمام طول راه تا خونه رو داشتم گریه میکردم و عماد هم چیزی بهم نگفت؛ انگار که اون هم فهمیده بود که باید خودم رو
خالی کنم .آسمون هم کم  -کم ابری میشد و آمادهی بارش .انگار که اون هم حال خرابم رو فهمیده بود و میخواست خون
گریه کنه .وقتی رسیدیم ،بدون حرف از ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدم .حتی قدرت باال رفتن از پلهها رو هم نداشتم! روی
یکی از مبلهای سالن پایین نشستم و سرم که از درد در حال انفجار بود رو بین دستهام گرفتم.
نمیخواستم این قضیه رو به هیچ عنوان باور کنم .توی ویال هم وقتی این حرفها رو شنیدم باورم نشد،االن هم میخواستم باور
کنم .نمیخواستم با فکر کثیف بودن عماد عشقش رو تو دلم به نفرت تبدیل کنم.
عماد برق سالن رو روشن کرد و جلوی پام نشست .سرم رو باال گرفت و زل زد توی چشمای خیسم .با انگشتش اشک روی
صورتم رو گرفت و گفت« :بگو ...بگو باران ...فحشم بده ...خودت رو خالی کن ،نذار این فکرها داغونت کنه! بریز
بیرون،خودخوری نکن .بگو ...فقط بگو»...
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با حرفهاش هق  -هقم بلندتر شد .خودم رو عقب کشیدم و با عجز نالیدم« :تو رو خدا! عماد ،بگو که همش دروغه ،تو پاکی،
اون دختره تو رو با کس دیگهای اشتباه گرفته بود ،معصومیت توی چشمهات دروغ نیست! بگو عماد ،راضیم کن! بگو ...تو رو
خدا حرف بزن .نذار خورد شم ،نذار فکر کنم تمام این مدت رو پیش یه حیوون زندگی کردم .تو رو خدا حرف بزن .حرف بزن
عماد!»
انگار که با حرفهام بغض کرده باشه ،به زور آب دهنش رو قورت داد و با همون لحن همیشگیاش گفت « :من کثیف بودم باران!
خیلی کثیف ،آنقدر که»....
نگاهش رو ازم دزدید .چند لحظهای به پارکت های کف خیره شد و بعد خیلی ناگهانی صورتم رو بین دستهاش گرفت و شروع
کرد به حرف زدن ،کلماتش رو باحرص بیرون میریخت؛ انگار که مدتها بوده با خودش برای گفتن یا نگفتن این حرفها
کلنجار رفته بوده :انقدر کثیف که حتی میخواستم بره کوچولوی خونم رو هم بدرم؛ ولی نتونستم باران! تو پاک بودی ،خیلی
پاک .این گرگی که جلوی روت نشسته در برابر هیچکس سر تسلیم فرود نیاورد به جز چشمهای تو! به جز چشمهای توی
لعنتی که وادارم کرد دست بکشم از دنیای کثیفم که دوباره بشم همون عمادی که بودم .تو! آره فقط به خاطر تو من از همهی
کارهای کثیفم دست کشیدم .االن من پاکم باران ،به خاطر تو پاک شدم! تو منو شستی و پاکم کردی .باران ،تو هدیهی خدا به
من بودی .دِ نریز این اشکها رو دختر! بیشتر از این دیوونم نکن.
با بغض و هق  -هق دست گذاشتم روی دستهاش که صورتم رو قاب گرفته بودند و گفت« :قسم بخور ...قسم بخور که پاکی
عماد!»
دندونهاش رو روی هم فشار داد و با حرص گفت« :قسم میخورم ،به همون خدای باالی سرم قسم میخورم که دست از
همهی کاریهام برداشتم!»
با این حرفش انگار آبی ریخت روی شعلهی درونم .گریهام آروم گرفت و چشمهام دیگه دو  -دو نمیزد .صداقت رو توی
چشمای هفت  -رنگش میدیدم .دستم رو از روی دستهاش برداشتم و بیحال به پشتی مبل تکیه دادم و چشمهام رو بستم.
دستای یخم رو توی دستهاش گرفت و گفت« :بهتری؟»
تنها تونستم سرم رو تکون بدم .از جاش بلند شد و کنارم روی مبل نشست .چشمهام رو باز کردم و دیدم که دستهاش رو
گذاشته روی صورتش و نفسهای عمیق میکشه .نفس مونده توی سینم رو بیرون دادم و گفتم« :قهوه میخوری؟»
دستش رو از روی صورتش برداشت و با لبخند تلخی گفت« :آره ،مرسی!»
لبخندی به صورتش پاشیدم و از جام بلند شدم .اول قهوهجوش رو روی گاز گذاشتم و بعد هم برگشتم توی اتاقم .یه تیشرت
سفید روی جین ذغالی که پام بود پوشیدم و دستی توی موهام کشیدم .صورتم رنگ پریدگی چند دقیقه قبل رو نداشت.
لبخندی برای دلگرمی خودم توی آیینه زدم و از پلهها پایین رفتم .قهوه که آماده شد ،توی دو تا فنجون ریختم و کنارش هم
یه بسته بیسکویت گذاشتم و از پلهها پایین رفتم.
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عماد هنوز روی همون مبل نشسته بود و داشت سیگار میکشید؛ با دیدنم لبخندی زد و سیگارش رو خاموش کرد .سینی رو
جلوش گذاشتم و برای اینکه کمی از آشفتگی ذهنش رو کم کنم گفتم« :دوست داری برات پیانو بزنم؟»
چشمهاش برقی زد و با سر حرفم رو تایید کرد .نشستم پشت ساز و چند تا نفس عمیق کشیدم ،میخواستم بهترین کارم رو
برای عماد بخونم؛ عمادی که همهی وجودم بود! پام رو روی پدال و انگشتهام رو روی کالویهها فشار دادم .صدای مسحور
کنندهی پیانو توی سالن میپیچید .یکم که از آهنگ گذشت صدای خودم هم همراهیش کرد.
میخواستم نزدیکتر باشم بین من و تو یک نفس باشه
هر لحظه ازم دورتر میشی شاید همین فاصله بس باشه
بذار بمونه یک قدم تا تو
وقتی به من نمیدی دستاتو
وقتی از این نزدیکتر جا نیست
دور از تو میمونم ولی با تو
شاید ستارمون کنار هم نزدیکتر از این نمیشینه
شاید همین فاصله هم بد نیست چشمهای خیسم تو رو که میبینه
میخواستم نزدیکتر باشم
من راضیم به این دوری
شاید خدا دلش به رحم اومد
من راضیم همینجوری
(نزدیک تر  -پویا بیاتی)
از زور گریه نفسم باال نمیاومد .خیلی سعی میکردم وسط خوندن صدام نلرزه ،ولی گریه نمیذاشت! حالم خیلی خراب بود،
خیلی  -خیلی خراب! آهنگ که تموم شد ،خودم رو از پشت ساز بیرون کشیدم و به عماد نگاه کردم؛ فنجونهای یخ کرده
جلوی روش بود ،نگاهش روی زمین خیره؛ ولی از وضعیتش میتونستم بفهمم مثل من حالش خوب نیست .هر دو انگار محتاج
سکوت بودیم و تنهایی .به زور سر پا ایستادم و رفتم سمتش .سینی دست نخورده رو برداشتم و گفتم« :مگه ساعت شش پرواز
نداری؟ پاشو برو بخواب دیگه!»
سرش رو بلند کرد و به صورت خیسم لبخند تلخی پاشید ،از جاش بلند شد و زودتر از من راهی پلهها شد .پاهام میلرزید،اصال
تمام وجودم میلرزید! ولی باید دووم میآودرم .عماد نباید چیزی میفهمید؛ فعال نباید چیزی میفهمید!
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سینی روی میز رو برداشتم و با تنی خسته خودم رو از پلهها باال کشیدم ،حتی تحمل وزن خودم رو نداشتم .رفتن عماد به
قدری برام سخت بود که حال و روزم رو اینجوری کنه و اضطراب این اتفاق آخر بدترش کرد .نمیفهمیدم که این اتفاق چرا
باید درست یه روز قبل از رفتن عماد اتفاق بیفته که هر دومون با دلی گرفته و اعصاب خط  -خطی از هم خداحافظی کنیم!
قهوهها رو توی سینک خالی کردم و بیسکویتها رو توی جعبه برگردوندم و بعد از مرتب کردن آشپزخونه برگشتم توی اتاق.
در اتاق عماد بسته بود؛ ولی از نوری که از پایین در بیرون میزد  ،میشد فهمید که هنوز بیداره .ساعت هنوز یازده هم نشده
بود .وارد اتاقم شدم و در رو بستم .خودم رو روی تخت ولو کردم و دستم رو روی چشمهام گذاشتم .بغض توی گلوم با اینکه
امروز کلی باریده بودم ،ولی هنوز هم مثل اولش پا بر جا بود و بارونی بودم .با صدای بارونی که خودش رو به شیشهها
میکوبید ،هوس بیرون رفتن به سرم زد .پتوی مسافرتی روی تخت رو چنگ زدم و انداختم رو شونههام؛ از اتاق زدم بیرون.
در خونه رو باز کردم و وارد حیاط شدم .بارون خودش رو محکم به صورتم میکوبید .با اینکه تابستون بود ،ولی هوا سوز داشت.
پتو رو محکم تر به دور خودم پیچیدم و راه افتادم سمت انتهای حیاط .قطرههای بارون از روی میلههای فلزی تاب توی حیاط
سر میخوردند و روی زمین میریختند .روی تاب نشستم و پاهام رو توی شکمم جمع کردم ،سرم رو روی
زانوهام گذاشتم؛ چشمهام رو بستم و اجازه دادم بارونی که با اشک صورتم مخلوط میشد صورتم رو نوازش کنه.
از همه چی بریده بودم؛ از این تنهایی خسته شده بودم ،از اینکه هیچ آغوش گرمی سخاوتمندانه تکیهگاه سرم و مانعی برای
خالی کردن اشکهام نمیشد داشتم داغون میشدم .از این بیپناهی ،از این همه تردید ،از این همه سوال خسته بودم! از
اینکه دلخوشی زندگیم فقط و فقط دلخوش خودش بود ،از اینکه دلیل محبتهای عماد رو نمیفهمیدم ،از اینکه هر بار به
خودم دلگرمی میدادم با بیتوجهی و بیتفاوتیش خنجر میکشید روی قلبم ،خسته بودم .کاش میتونستم قلبم رو آروم کنم و
به کامیار جواب مثبت بدم تا از این بیپناهی دربیام ،تا کسی پناه روزهای بیکسیم میشد .کاش این قلب لعنتی گیر یه مرد
سنگ دل نبود! کاش...
با صدای پایی که نزدیک میشد چشم باز کردم؛ عماد با چتری که محافظ سرش کرده بود تا بارون خیسش نکنه باالی سرم
ایستاده بود .باحرص گفت« :معلومه داری چیکار میکنی دختر؟ خیس خالی شدی! پاشو بریم تو ،االن سرما میخوری ،پاشو
ببینم ».بازوم توی حلقهی دستش گیر افتاد؛ بدون هیچ مقاومتی دنبالش راه افتادم  ،ولی در اصل ،اصال جلوی پام رو نمیدیدم.
وقتی بیاحتیاطی من رو دید دستش رو دور کمرم انداخت لرزم کمتر شد .عماد وارد خونه شد و بدون حرف من رو کشید
سمت پلهها .وارد اتاقم شد ،پتوی خیس رو پرت کرد توی حموم و رفت سمت کمد .یه دست لباس نسبتا کلفت برای اون فصل
رو بیرون کشید و داد دستم و گفت« :زود لباست رو عوض کن ،سرما میخوری!» و بدون هیچ حرف دیگهای از اتاق زد بیرون.
لباسها رو با دستای لرزونم بیرون کشیدم و بعد از پوشیدن لباسهایی که عماد انتخاب کرده بود ،خودم رو روی تخت انداختم؛
پتو رو تا روی گردنم باال کشیدم و بینیم که کیپ شده بود رو باال کشیدم .مطمئن بودم که سرما خوردم؛ هر چند که شاید
گرمای بدن عماد کار خودش رو مثل یه آنتی ویروس انجام میداد و فردا سرحال تر از همیشه از جام بلند میشدم .چشمهای
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نمناکم رو روی هم گذاشتم و با فکر اینکه صبح باید زودتر از همیشه بیدار بشم افکار مزاحم رو از توی ذهنم بیرون ریختم تا
بتونم بخوابم.
***
با حس رخوت و سستی چشمهام رو باز کردم؛ چشمهام متورم بود و احساس میکردم یه گردو توی گلومه ،تمام بدنم به جز
پاهام داغ بود .خنکی مطبوعی روی پاهام جریان داشت .دستم رو روی پیشونیم گذاشتم .هوا روشن بود؛ سریع سرجام نشستم،
باید عماد رو بیدار میکردم! همین که سرجام نشستم ،دیدم پاهام توی لگنه؛ با حیرت به پاهای لختم نگاه کردم،دستمال
خیسی هم کنارم روی تخت بود .خواستم از جام بلند بشم که صدای طال از توی چهارچوب در شنیده شد :سالم خانوم! کجا
میخواید برید؟
همونجوری که به زور خودم رو از روی تخت بلند میکردم ،گفتم« :آقا پرواز داره؛ باید بیدارش کنم!»
طال لبخندی زد و اومد سمتم .دستم رو گرفت و دوباره من رو روی تخت خوابوند و گفت« :آقا که خیلی وقته رفتن! ساعت
هشت آقا ایمان اومدن دنبال من ،آوردنم اینجا؛ گفتن حالتون خوب نیست».
با سردرگمی به اطراف نگاه کردم و گفتم« :مگه ساعت چنده؟»
_ یازده.
وای! یعنی بدون اینکه از عماد خداحافظی کنم رفت ،به همین راحتی؟ سه هفته؟ خدایا! من احمق چرا دیشب رفتم زیر بارون
که حاال به خاطر این سرماخوردگی مسخره غصهدار ندیدن عماد باشم؟ لعنت به من! چشمهای خیس و متورمم رو روی هم
گذاشتم و بینی کیپ شدم رو به زور باال کشیدم .خنکی آب ،کمی از تبم رو پایین آورده بود؛ ولی صورتم هنوز مثل یه کوره
میسوخت .آنقدر از دست خودم کفری بودم که بیاختیار ،با خشونت اشکهایی که روی صورتم میریخت رو پاک میکردم؛
ولی نمیتونستم جلوی ریزششون رو بگیرم.
_ خوابی؟
برگشتم سمت در و ایمان رو توی چهارچوب دیدم .اشکهای روی صورتم رو پاک کردم و گفتم« :رفت؟»
سری به معنی آره تکون داد .بغض توی گلوم دوباره چونهام رو به لرز انداخت .سرم رو برگردوندم و چند تا نفس عمیق کشیدم،
وقتی به خودم مسلط شدم ،سرم رو برگردوندم و گفتم« :طال رو بفرست بره!»
با تعجب نگاهم کرد و گفت« :آخه تو که»...
از جام بلند شدم و همونطوری که لگن و دستمال خیس رو توی حمام میانداختم ،گفتم« :من حالم خوبه! فقط میخوام تنها
باشم ،بفرستش بره».
_ لجبازی نکن!
_ لجبازی نمیکنم ،میخوام درس بخونم ،اون که باشه نمیتونم؛ بفرستش بره خودتم برو.
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کالفه دستی توی موهاش کشید و نفسش رو محکم بیرون داد ،گفت« :اگه حالت بد شد یا کاری داشتی ،به گوشیم زنگ بزن».
سری تکون دادم و رفتنش رو نگاه کردم .صدای طال رو از پایین میشنیدم که اصرار میکرد به خاطر حالم بمونه؛ ولی ایمان
مدام میگفت که باید بره! حوصلهی هیچ کس رو نداشتم ،دلم میخواست کل روز رو گریه کنم؛ رفتن عماد ،اتفاق دیشب،
ندیدنش ...خدایا! این همه عذاب واسه چیه آخه؟؟؟ حداقل ،گناهم رو بگو و بعد مجازات کن.
با صدای در که خبر رفتن طال و ایمان رو میداد ،بغض توی گلوم شکست و هق  -هقم بلند شد .با زانو روی زمین اومدم و
صورتم رو بین دستهام پنهون کردم .تازه میفهمیدم که بدون عماد هیچم! من بیکس که تنها دلخوشیم یه مرد مغرور و
دلسنگ چشم تیلهای بود ،لحظهای بدون اون تمام ترس دنیا توی وجودم میریخت .بدون عماد انگار در و دیوار اون خونه
میخواستند من رو بخورند! از همه چیز ،حتی سایهی خودم هم وحشت داشتم .با ترس و تشویش از جام بلند شدم و از پلهها
پایین رفتم .درست عین یه آدم گم شده اطراف رو نگاه میکردم بلکه عماد رو پیدا کنم ،بلکه بفهمم همهی این
حرفها یه مشت اراجیف بوده که دیگران به خوردم دادن؛ ولی هیچی نبود! هیچ خبری از عماد توی اون خونهی دراندشت
نبود .حس تنهایی گلوم رو چسبیده بود و داشت خفم میکرد .اشکهام بی محابا روی صورتم میریختند و اجازهی دیدن
اطراف رو از من میگرفتند.
چشم که باز کردم ،دیدم کنار پیانو ایستادم .شاید تنها دردم توی اون شرایط فقط و فقط سازم بود .باید خودم رو خالی
میکردم ،باید یه جوری خودم رو از این همه حس خالی میکردم؛ نشستم پشت ساز و دستهام بیاراده روی کلیدها سرخورد.
انگار که هیچ ارادهای برای زدن نداشتم و دلم هر چیزی که میخواست رو امر میکرد .با فشار اولین کلید هق هقم بلندتر شد و
صدای ساز بین صدای گریهام گم شد .پاهای لرزونم رو به زور روی پدالها فشار میدادم و میزدم؛ انقدر آهنگ رو زدم که نوک
انگشتام درد گرفت! حس میکردم خالی شدم ،حس میکردم تمام بار تنهاییم رو کلیدها دارن تحمل میکنند .اشکهام رو
پاک کردم و برای بار آخر آهنگ رو از اول شروع کردم؛ کمی بعد صدای لرزون خودم هم همراهیش کرد...
دل تنگم هنوز هم وقت خوابم
جای قصه تو رو یادم میاره
در گوشم میگه الالییامو
ولی اشک چشمامو درمیاره
چقدر دلتنگ و داغونم
تو خوابم زیر بارونم
تک و تنها رو دیوارا
نوشتم یعنی تو یاد تو میمونم
تو که از حال و روز من خبر داری
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چرا میری  -میری تنهام میذاری
دلم میگه  -دیگه دوسم نداری
شبش میای تو خوابم پا میذاری
تو که میخوای جدا باشی
نمیخواد نگرون باشی
شبا گم میشی تو خوابم
نمیخوای دیگه پیدا شی
تو عشقی بعد الالیی
تو فقط خواب و رویایی
یه حسی بعد بیداری
تو فقط خواب و رویایی
توکه از حال و روز من خبر داری
چرا میری  -میری تنهام میذاری
دلم میگه  -دیگه دوسم نداری
شبش میای تو خوابم پا میذاری
( خواب  -رضا شیری و مهدی خزایی)
***
برای فرار از تنهایی ،توی اون خونه سرم رو توی کتاب هام فرو میکردم؛ حتی وقتی ظهر میشد به اعتراض شکم
گرسنهام هم توجهی نمیکردم و یه سره تا غروب درس میخوندم .وقتی هوا تاریک میشد ،از زور گرسنگی ضعف میکردم و
جلوی پام رو نمیدیدم ،خودم رو به زور از پلهها پایین میکشیدم و یه چیزی برای خودم سرهم میکردم که اکثرا تخم مرغ
بود .بعد از خوردن غذا روی مبلهای سالن مینشستم ،به نقطهای خیره میشدم و به عماد فکر میکردم؛ به عمادی که توی
این ده ماه تمام وجودم رو پر کرده بود .تک-تک خاطراتم رو از اول مرور میکردم ،تک-تک محبتهاش رو به خودم یادآوری
میکردم و برای دلداری به دل شکستم میگفتم که عماد هم دوستت داره؛ دلداریهایی که خودم هم به صحتش شک داشتم!
وقتی به خودم میاومدم ،میدیدم که صورتم خیسه و ساعتهاست همونجا نشستم .به زور از جام بلند
میشدم ،از پلهها باال میرفتم و دوباره خودم رو توی اتاق مطالعه حبس میکردم و انقدر درس میخوندم که همونجا ،پشت
میز خوابم ببره*** .
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پنج  -شش روزی از رفتن عماد میگذشت و هیچ تماسی ازش نداشتم .گوشی خونه رو یه لحظه هم از خودم جدا نمیکردم که
مبادا عماد زنگ بزنه و من حواسم نباشه! از شدت بیخوابی و کمر دردی که به خاطر خوابیدن پشت میز به جونم افتاده بود،
در حال مرگ بودم .انقدر منگ خواب بودم که همین که از پلهها پایین اومدم روی کاناپه ولو شدم .ساعت سه بعد از ظهر بود،
ایمان و سها گفته بودند که شب قراره بیان پیش من .با فکر این که باید چند ساعتی رو بخوابم و بعد بلند شم و شام درست
کنم چشمهام روی هم افتاد .به نظر خودم که هنوز پنج دقیقه نشده بود ،خوابم برده بود که تلفن زنگ خورد؛ عین جن دیدهها
سریع از جا پریدم و به اطراف نگاه کردم .چند ثانیه ای طول کشید به خودم بیام و موقعیتم رو متوجه بشم ،شیرجه زدم سمت
تلفن و دکمهی اتصال رو زدم .صدایی که از اون طرف میاومد مدام قطع و وصل میشد .گفتم« :بله؟ صدا نمیاد؟ ...الو؟»
باالخره بعد از چند دقیقه الو  -الو گفتن ،صدا صاف شد و من تونستم صدای بم و مردونه عماد رو تشخیص بدم« :سالم باران!
خوبی؟»
به محض شنیدن صداش بغضم ترکید و به گریه افتادم ،با همون صدای لرزون گفتم« :سالم ،خوبم! خوب خوب».
_ الو؟ صدات نمیاد .باران!؟
تو دلم گفتم« :بهتر که صدا نمیره و نمیشنوی شکستنم رو ».بعد از چند دقیقه زجه زدن به خودم اومدم و سعی کردم خودم
رو کنترل کنم .صدای الو  -الو گفتن عماد همچنان میاومد ،از جام بلند شدم و به سمتی از سالن که هر وقت عماد تلفن میزد
به خارج اونجا می ایستاد ،رفتم؛ انگار تنها نقطه ی خونه بود که آنتن میداد .همون گوشه ایستادم و نفس عمیقی کشیدم و با
صدایی که کمتر میلرزید گفتم« :صدا میاد؟»
_ آره  -آره! همونجا وایستا.
_ خوبی؟
_ مرسی ،تو خوبی؟
_ خوبم! کجایی ،کی میای؟
_ االن که من رمم ،ایشاال یکی  -دو هفته دیگه میام .تو چیکار میکنی؟
_ من هم هنوز زندهام! درس میخونم.
_ کار خوبی میکنی! دلم میخواد همهی تالشت رو بکنی .حالت بهتره؟ اون روز که رفتم بدجوری تب داشتی.
با یادآوری اون روز دوباره بغض به گلوم چنگ زد؛ ولی به زور قورتش دادم و گفتم« :خوبم!»
_ هر کاری داشتی به ایمان بگو.
_ باشه! عماد؟
_ بله؟
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دلم میخواست بهش بگم دلم براش تنگ شده ،میخواستم بگم دارم از دوریش دیوونه میشم ،میخواستم بگم زودتر برگرده تا
یه بالیی سر خودم نیاوردم ،میخواستم داد بکشم دوستت دارم لعنتی ،چرا نمیفهمی؟! ولی لب برچیدم و فقط گفتم« :مراقب
خودت باش!»
_ تو هم همینطور! کار دیگهای نداری؟
_ نه!
_ خدافظ.
خداحافظم انقدر ضعیف بود که خودم هم نشنیدم ،چه برسه به عماد! گوشی رو پرت کردم روی مبل و سعی کردم لرزش
چونهام که نشونگر بغض توی گلوم بود ،به هق  -هق تبدیل نشه .شنیدن صداش نه تنها حالم رو بهتر نکرد؛ بلکه دلتنگیش رو
بیشتر به رخم کشید! عماد نبود و همین که با تلفن زدنش این نبود رو بیشتر برام زنده کرده بود ،حالم رو بدتر میکرد! نگاهم
رو برای خارج شدن از اون حال و هوا به سمت ساعت چرخوندم ،ساعت هفت بود؛ باید برای بچهها غذا میپختم! دستم رو روی
صورت خیسم کشیدم و به سمت آشپزخونه راه افتادم.
ساعت نه و غذای من هم تقریبا آماده بود .با صدای زنگ از جا پریدم ،هنوز لباسهام رو عوض نکرده بودم .سریع در رو باز
کردم و از پلهها دویدم باال .یه تونیک آستین سه ربع آبی نفتی روی جین مشکیام پوشیدم و بعد از اینکه دستی توی موهام
کشیدم ،از پلهها پایین رفتم .از صدای در فهمیدم که بچهها تازه رسیدند .با خوشرویی رفتم سمت سها ،توی بغلم گرفتمش و
گفتم« :خوش اومدی عزیزم!»
ایمان :یکی ما رو تحویل بگیره بابا!
با خنده دست ایمان رو گرفتم و گفتم :نمک نریز نمکدون!
سها :راست میگه دیگه! اصال تو ،توی جمع زنونهی ما چی میگی؟
_ میخوای برم؟
سها :دلم برات سوخت! بیا باال ،ولی دیگه جیکت هم نباید در بیاد.
ایمان خندید و چیزی نگفت .به سمت سالن طبقهی دوم هدایتشون کردم .سها روی یکی از مبل ها ولو شد و شالش رو از روی
سرش کشید ،ایمان هم که داشت با لذت نگاهش میکرد کنارش جا خوش کرد .عقب گرد کردم و وارد آشپزخونه شدم که
صدای سها بلند شد« :باران! زحمت نکش ،بیا یه دقیقه بشین میخوایم خودت رو ببینیم.
_ من که دیدن ندارم؛ ولی قیافهی شماها موقعهی خوردن غذای من دیدن داره!
ایمان :دختر ،گفتم که برای شام نمیمونیم!
_ ساعت نه اومدی فکر کردی میذارم بری؟ خیال کردی آقا! من غذا گذاشتم ،باید وایستی تا تهش رو بخوری.
سها :زحمتت دادیم!
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با سینی قهوه و شیرینی وارد سالن شدم و رو به سها لبخندی زدم و گفتم« :این چه حرفیه میزنی؟!»
هر دوشون با تشکر قهوه و شیرینی برداشتند؛ سینی رو کنار مبل گذاشتم ،خودم هم نشستم و گفتم« :چه عجب از این ورها! »
ایمان :گفتم عماد نیست ،ما هم بیایم یه دل سیر اینجا بخوریم و بپاشیم ،پاشیم بریم!
_ پس چشم صاحب خونه رو دور دیدی ،آره؟
ایمان :آره دیگه!
_ ولی خیال کردی! صاحب خونه ،خونش رو دست خوب کسی سپرده.
سها :خودت صاحب خونهای بابا!
ایمان :زنگ نزد؟
نفسم رو با آه توی سینم بیرون دادم و گفتم« :چرا! چند ساعت قبل؛ حالش خوب بود ،گفت دو هفته دیگه میاد».
ایمان سری تکون داد و چیزی نگفت .از قیافهی دوتاشون معلوم بود که گرسنهاند؛ از جام بلند شدم ،برگشتم توی آشپزخونه و
میز رو آماده کردم .باید سرم رو یه جوری گرم میکردم که با یاد عماد دوباره اشکم در نیاد! این تنها کاری بود که میتونستم
بکنم .یکم بعد سها هم به کمکم اومد و دوتایی با هم میز رو چیندیم .سها ،با دیدن الزانیای برشتهی من که از توی فر
درآوردم ،آب دهنش رو قورت داد و گفت« :این ایمان اگه بیاد یه ذرهاش هم به ما نمیده! بشین خودمون دوتایی بخوریم».
ایمان که صداش رو شنیده بود ،از پشت سرش سرک کشید و دست دراز کرد و یه تیکه از الزانیا رو برداشت ،گذاشت تو
دهنش و گفت« :تکخوری نداریم بانو!»
سها برگشت و با لبخند نگاهش کرد .سرم رو چرخوندم تا عشق جاری توی چشمهاشون اذیتم نکنه!
***
اون شب ،انقدر از دست سها و ایمان خندیدم که واقعا عماد یادم رفت؛ ولی همین که خداحافظی کردند و رفتند ،در و دیوار
خونه دوباره نبود عماد رو به رخم کشیدند .داشتم کالفه میشدم! با سرعت از پلهها باال رفتم تا دوباره خودم رو بین کتابم غرق
کنم؛ اینجوری ،هم خودم و بدبختیم یادم میرفت و هم درخواست عماد که گفت نهایت سعیم رو بکنم برآورده میشد .من
واقعا نهایت تالشم رو میکردم و داشتم تا مرز مردن درس میخوندم؛ اینجوری شاید قلبم یکم آروم میگرفت.
روز بعد ،دوباره همه چیز از سر گرفته شد؛ همه چیز طبق روال گذشته بود و فقط دلم توی سینه بیتاب تر از هر وقت
دیگهای بود .درست یک هفته بود که عماد رو ندیده بودم .انقدر توی ذهنم برای فکر نکردن بهش دنبال سوژههای دیگه گشته
بودم که دیگه تمام فکرهای اضافی ذهنم تموم شده بود و فقط و فقط عماد مونده بود و عشقی که داشت هر لحظه شعلهورتر
میشد!
با رخوت و کمر درد از پشت میز بلند شدم و راهی پلهها شدم .باز هم غروب شده بود و باز دلتنگی من بیداد میکرد.
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بیاختیار جلوی در اتاق عماد ایستادم؛ تو کل این یک هفته ،نتونسته بودم در اتاقش رو باز کنم .دستم رو روی سردی چوب در
کشیدم و بغضم رو به زور فرو دادم؛ ولی به محض اینکه بغض قبلیم رو فرو دادم بغض جدیدی جایگزینش شد .مشتم رو
کوبیدم روی در و نالیدم« :لعنت به تو! با من چیکار کردی؟ چیکار کردی که یه لحظه از این ذهن لعنتی بیرون نمیری؟ با من
چیکار کردی که قلبم با شنیدن اسمت میلرزه؟ که وقتی صدام میزنی زانوهام سست میشه ؟ لعنت به تو! لعنت به من! چرا
عذابم میدی؟ چرا داری خوردم میکنی؟ چرا ،چرا ،چرا؟»
همونجوری که به در تکیه داده بودم ،سر خوردم و روی زمین نشستم .تحمل وزنم رو نداشتم و جلوی اشکهام رو هم
نمیتونستم بگیرم! بوی عطر تلخش از منافذ در بیرون میزد و حالم رو بدتر میکرد .پاهام رو توی بغلم گرفتم ،سرم رو روی
زانوهام گذاشتم و از ته دل زار زدم ،زجه زدم؛ بلکه خدا حال خرابم رو ببینه ،بلکه بفهمه چقدر داغونم ،بلکه خودش یه راهی
جلوی پام بذاره ،بلکه خودش دلش به حالم بسوزه! انقدر گریه کردم و زجه زدم که همونجا خوابم برد.
با حس سرمایی که تمام بدنم رو گرفته بود ،چشم باز کردم .بدنم کنار در اتاق عماد مچاله شده بود و بادی که از کولر
میاومد ،بدنم رو نوازش میکرد .حس میکردم تمام استخونهام خشک شده! با ناله ،بدنم رو تکون دادم و سعی کردم از جام
بلند بشم .گلوم میسوخت و بینیم دوباره کیپ شده بود .خودم رو به دستشویی رسوندم و به قیافهی خودم زل زدم؛زیر
چشمهای متورمم ،گود افتاده بود و نوک بینیم قرمز بود ،سرم درد میکرد و موهام ،ژولیده توی هم پیچیده شده بود .شیر رو
باز کرد وسرم رو زیر آب گرم گرفتم؛ بلکه یکم از سرمایی که توی جونم پیچیده بود رو خارج کنم.
بعد از خوردن یه تیکه نون که برای ساکت شدن دلپیچم بود ،از پلهها پایین رفتم .یک هفتهای بود که دستم به ساز نخورده
بود و دلتنگ حرکات کلیدها ،زیر دستم بودم .با بغض پشت ساز نشستم؛ ولی توانایی فشار دادن کلیدها رو نداشتم! سرم رو
روی پیانو گذاشتم و نفسهای عمیقی کشیدم تا بغضم نشکنه.
_ باران...
به عقب چرخیدم ،کسی نبود .ای لعنت به تو که فکرت یه لحظه راحتم نمیذاره! دیگه دارم دیوونه میشم ،دارم صدات رو
میشنوم .خدایا طاقت ندارم! نمیبینی؟ ضعف رو نمیبینی ،نمیبینی که دارم خورد میشم ،نمیبینی که تنهاییم هیچ جوره پر
نمیشه ،نمیبینی خدا؟ مگه مامان نمیگفت وقتی صدات میکنیم ،جواب میدی؟ پس کو جوابت؟ جوابت این درده که هر روز
داره بیشتر میشه؟ جوابت این بغضه لعنتیه که یه لحظه هم دست از سر گلوم بر نمیداره؟ جوابت چیه خدا؟ جوابت چشمهای
همیشه خیسمه ،جوابت این توهماته؟ آره؟ جوابت دیوونه شدنمه؟ خدایا! داری بد باهام بازی میکنی،خیلی بد!
تمام هفته رو فقط و فقط درس خونده بودم .حتی دیگه گریه هم نکرده بودم .به خودم قول داده بودم که کاری کنم که وقتی
عماد برمیگرده خوشحال بشه ،نه این که بادیدن قیافهی داغونم به همه چیز شک کنه .پس گریه تعطیل بود ،غصه خوردن
تعطیل بود ،فکر کردن بیخودی تعطیل بود و فقط و فقط درس خوندن مجاز بود! هر چند که به خاطر کم اشتها شدنم الغرتر
از اون پوست و استخونی که بودم شده بودم ،ولی چندان مهم نبود؛ چون میدونستم که عمادم وقتی برگرده الغرتر خواهد بود،
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همیشه همینجوری بود؛ انگار توی مسافرت نمیتونست چیزی بخوره که سفرهای دو  -سه روزش اونجوری الغرش میکرد.
این که دیگه سه هفته بود!
اون روز ،از اول صبح غصه به جونم افتاده بود ،مطمئن بودم که فکر نبود عماد دیوونم میکنه! لباسم رو روی تخت انداختم و
وارد حموم شدم؛ واقعا به یه حموم درست و حسابی احتیاج داشتم .خودم رو توی آب ولرم وان رها کردم و چشمهام رو بستم.
نوازش آب روی زخم پهلوم حالم رو بهتر میکرد .دستم رو روی پهلوم کشیدم و زمزمه کردم« :اگه جونم رو هم پاش بذارم ،از
این کلیه مثل چشمهام محافظت میکنم؛ کلیه ای که یه تیکه از وجود عشقمه!»
کم  -کم داشت به خاطر گرمی آب خوابم میبرد که به زور چشم باز کردم دوش سرپایی گرفتم و از حموم بیرون اومدم .باد
کولر به موهای خیسم میخورد و کمی از سردردم رو کم میکرد .لباسهام رو پوشیدم و بعد از گرفتن آب موهام ،از پله ها
پایین اومدم .بعد از این همه مدت گرسنگی کشیدن ،تصمیمم این بود که درست و حسابی به شکمم برسم .در یخچال رو باز
کردم و همبرگرهای آماده رو بیرون کشیدم؛ بعد از داغ شدن روغن توی ماهیتابه ،دو تا همبرگر توش انداختم و منتظر سرخ
شدنشون موندم .باید یه جوری سر خودم رو گرم میکردم؛ وگرنه دیوونه شدنم حتمی بود!
بعد از خوردن یه ناهار پر و پیمون ،مشغول تمیز کردن خونه شدم .دو هفتهای بود ،کسی دست به سر و گوش خونه نکشیده
بود و خاک از همه جا بلند میشد .از طبقه ی اول شروع کردم و تا غروب تمام اتاقهای طبقهی سوم هم تمیز شد به جز اتاق
عماد .هنوز هم جرعت باز کردن در اتاقش رو نداشتم .جارو برقی رو جمع کردم و خواستم دوباره برش گردونم سر جاش که
جلوی در اتاق عماد متوقف شدم؛ با فکر اینکه شاید عماد زودتر از زمانی که گفته برسه ،تصمیم گرفتم اتاق اون رو هم مرتب
کنم.
آب دهنم رو هم قورت دادم و دست لرزونم رو روی دستگیره گذاشتم .چشمهام رو بستم و در رو باز کردم .موجی از عطر
تلخش به صورتم خورد .بدون اینکه چشمهام رو باز کنم ،چند تا نفس عمیق کشیدم .چقدر این عطر رو دوست داشتم!
چشمهام رو باز کردم و به اتاقش نگاه کردم؛ پتوی روی تختش نامرتب بود و آباژور کنار تخت هنوز روشن بود ،جاسیگاری روی
پاتختی پر از ته سیگار بود و کمی از خاکسترش هم روی پاتختی ریخته بود ،پنجرهی اتاق باز بود و باد ،پرده رو تکون میداد؛
چند تا کتاب روی میزش پخش بود ،لباسهایی که روز آخر تنش بود ،کنار چوب لباسی اتاق افتاده بود.
همین که پام رو توی اتاق گذاشتم ،دو تا قطره اشک روی زمین چکید .جارو رو به زور پشت سرم کشیدم و گوشهی اتاق
گذاشتم .اگه دست خودم بود ،تا زمانی که عماد برمیگشت ،ترکیب اتاق رو بهم نمیزدم؛ حتی شلختگی عماد رو هم دوست
داشتم! خودم رو روی تختش پهن کردم و پتوش رو توی بغلم گرفتم .بوی عطرش تمام بینیم رو پرکرده بود ،زجه میزدم و
پتوش رو بیشتر به خودم فشار میدادم؛ پتویی که محافظ عمادم از سرما بود .پتو رو هزار بار بوسیدم ،دیوونه شده بودم! حال
خودم رو نمیفهمیدم .انقدر پتو رو به خودم فشار دادم و زار زدم که از زور اشک خوابم برد.
***
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چشم که باز کردم ،دوباره بوی عماد توی بینیم پیچید .نمیدونستم عطرش چه خواصیتی داشت که هیچوقت به بوش عادت
نمیکردی ،هر بار که نفس میکشیدی بوش غلیظ تر از قبل دیوونهات میکرد! از جام بلند شدم و پتوی روی تخت رو مرتب
کردم ،آباژور رو خاموش کردم و جاسیگاری رو توی سطل آشغال خالی کردم؛ کتابهای روی میز رو سرجاشون گذاشتم و
لباسهای کنار چوب لباسی رو بیرون انداختم تا توی ماشین بندازمشون .جاروبرقی رو برداشتم و مشغول جارو زدن شدم .دلم
میخواست زودتر اون اتاق رو تمیز کنم و برم بیرون .بودن توی اون اتاق ،عذابآور بود .اتاقی که گوشه گوشهاش یه خاطرهای
از عماد داشت .بعد از جارو زدن و گردگیری ،از اتاق زدم بیرون و در رو بستم .نفس گیر کرده توی سینم رو بیرون دادم و از
پلهها سرازیر شدم .با اینکه بغض مثل همیشه گوشهی گلوم جا خوش کرده بود ،ولی محلش ندادم و مشغول خوردن صبحانه
شدم.
وقتی ظرفها رو شستم و دیگه کاری نداشتم ،خودم رو روی مبل رها کردم؛ تی وی رو روشن کردم ،داشتم شبکه ها رو باال و
پایین میکردم که یادم بره توی اون خونه تنهام و عماد هم نیست .انقدر شبکه ها رو باال و پایین کردم که دستم درد گرفت.
تیوی رو خاموش کردم و با حرص کنترل رو گوشهای پرت کردم .سرم رو بین دستام گرفتم و نالیدم :دِ چه مرگته چه مرگته
که یه دقیقه آروم نمیگیری؟ چرا دست نمیکشی از این عشق یه طرفه ،وقتی کسی منتظرت نیست؟ وقتی کسی نگرانت
نیست؟ بس کن ...تو رو جون همون عمادت بس کن!
صدای هق  -هقم بلند شد .جدی  -جدی داشتم دیوونه میشدم! درست عین آدمهای معتاد دنبال یه قطره آرامش بودم تا از
این خماری محض در بیام .همونجوری که اشکهام صورتم رو خیس میکردند ،از پلهها پایین رفتم .باز هم پیانوی گوشه
سالن بهم چشمک زد؛ ولی وقتی من نمیتونستم چیزی بزنم ،چه سودی داشت؟ با این حال ،وسوسه نذاشت بیشتر سرجام
وِایستم و به سمتش کشیدم .همونجوری که اشکهام روی کالویهها میریخت ،انگشتهام رو روشون کشیدم ،پاهام رو با ته
موندهی انرژیام روی پدالها فشار دادم و انگشتهام رو روی کلیدها حرکت دادم .صدای هق  -هقم بلندتر شد؛ صدای ساز که
توی سالن میپیچید حالم رو بدتر میکرد:
عطرت رو حس میکنم همین حوالی
این دفعه فراتر از خواب و خیالی
فال حافظم میگه که برمیگردی
بیا تا پر بشه قاب عکس خالی
تا کجا عاشقت از عشق بسوزه
تا کجا چشم به در خونه بدوزه
به خدا غصهی دوری تو کم نیست
قصه ی سیصد و پنجاه و شش وزه
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غرق جنونم دل نگرونم
هرجا که هستی برگرد به خونم
وقتی نباشی بی هم زبونم
دیگه نمیخوام تنها بمونم
با تو وا میشه چشمای بستهی من
سر بذار رو شونههای خستهی من
با یه عکس یادگاری جون میگیره
قاب عکس خالی شکستهی من
غرق جنونم دل نگرونم
هر جا که هستی برگرد به خونم
وقتی نباشی بی همزبونم
دیگه نمیخوام تنها بمونم
( همین حوالی  -بهانم صفوی)
_ باران!
به خودم تشر زدم« :همش توهمه ،همش خیاله! و با همین فکر گریهام شدت گرفت .دوباره داشتم تو آهنگ اوج میگرفتم که
دستی رو سر شونم حس کردم؛ عین برقگرفتهها سر جام ایستادم و نگاه خیسم ،به یه جفت چشم هفت رنگ گره خورد .جیغ
خفهای کشیدم و قبل از اینکه جلوم رو بگیره خودم رو توی بغلش انداختم! انگار فقط با حس کردنش باورم میشد که خواب
نیستم و عماد واقعا روبهروم ایستاده! باخنده دستهاش رو دورم حلقه کرد و گفت« :چه استقبالی !»
سرم رو از روی شونش برداشتم و نگاهش کردم؛ موهاش یکم بلندتر شده بود و روی پیشونیش ریخته بود .به خاطر لبخند روی
لبش ،چال گونههاش به خوبی معلوم بود و چشمهای هفت رنگش که این بار عسلی رنگ شده بود برق میزد .دوباره سرم رو به
شونهاش فشار دادم و با همون صدای لرزون گفتم« :بگو که خواب نیستم!»
دوباره صدای خندش توی خونه پیچید ،زد سرشونم و گفت« :فکر نمیکنم که خواب اینقدر واقعی باشه!»
وقتی تپش قلبم آروم گرفت ،تازه موقعیت خودم رو فهمیدم و با خجالت ازش جدا شدم و سرم رو پایین انداختم که نگاهم به
نگاهش نیفته .انقدر دلتنگش بودم که تمام کارهام بیاختیار بود .صدای خندهی بلندش تو گوشم پیچید ،سرم رو بلند کردم و
به خندیدنش نگاه کردم و ته دلم ضعف رفت؛ صورت خیسم رو پاک کردم و با دلخوری گفتم« :اصال تو چرا زود اومدی؟»
چرخید سمت در و گفت« :ناراحتی برگردم؟»

253

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

ـ لوس نشو!
لبخندی زد و گفت« :کارم تموم شد ،برگشتم .خوبی؟
با لبخندی که روی لبهام نشسته بود سرم رو تکون دادم .چمدونش رو پشت سرش کشید ،در اتاقش رو باز کرد و وارد شد؛
چمدونش رو گوشهی اتاق گذاشت و گفت« :آخ که هیچ کجا خونه ی خود آدم نمیشه!»
با خنده به چهارچوب تکیه دادم و گفتم« :خستهای یا بیدار میمونی ،ناهار بخوریم؟»
لبخندی زد و گفت« :مگه میشه بعد از این همه مدت دستپخت تو رو نخورم؟»
لبخندم پر رنگتر شد و راه افتادم سمت آشپزخونه .هنوز حضورش رو باور نداشتم! حس میکردم همش یه رویای شیرینه که
زود تموم میشه؛ ولی گرمای وجودش خیلی واقعی بود .نه! این خواب نبود ،عماد واقعا برگشته بود .با خوشحالی که نمیتونستم
توصیفش کنم ،مشغول کار شدم .دلم میخواست بعد از این همه مدت ،یه غذای برنجی درست کنم تا خودم هم از اون
وضعیت تاسفبار معدم دربیام .خورشتم رو که بار گذاشتم ،برگشتم توی اتاقم و لباسهام رو با یه دست لباس دیگه عوض کردم؛
یه تیشرت یقه هفتی نارنجی و یه شلوار کتان قهوهای ،موهام رو شونه و باالی سرم جمع کردم .به صورتم هم کرم زدم و از
پلهها سرازیر شدم .از صدای آب ،میتونستم بفهمم که حموم رفته.
مشغول درست کردن ساالد بودم که حوله به دوش وارد آشپزخونه شد ،همونجوری که موهاش رو خشک میکرد ،گفت« :چه
خبرا؟ این چند وقت خوش گذشت؟»
پوزخندی زدم و گفتم« :عالی بود!»
ـ پس من برم یه ماه دیگه بمونم!
چشم غرهای بهش رفتم که زد زیر خنده ،نشست روبهروم و گفت« :الغر شدی!»
_ نه که تو نشدی!
_ من تو سفر نمیتونم چیزی بخورم؛ تو چرا شدی پوست استخون؟!
_ بیشتر سرم توی درس بود.
_ همین دیگه! خفه کردی خودت رو ،نه؟
خندیدم و چیزی نگفتم؛ انقدر حالم خوب بود که نمیخواستم به هیچ عنوان این خوشی رو از خودم بگیرم! سری به خورشتم
زدم و دوباره مشغول خورد کردن کاهوها شدم .دستاش رو پشت سرش قالب کرده بود و با لبخند کار کردن من رو تماشا
میکرد؛ من که زیر نگاهش هم داشتم لذت میبردم و هم یکم معذب شده بودم ،سرم رو باال گرفتم و گفتم« :چیه!
آدم ندیدی؟»
_ خواهر خودم رو دو هفتهای هست ندیدم!
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وا رفتم ،ای لعنت که این خوشی من هیچ وقت دووم نداشت! بغض دوباره به گلوم چنگ زد؛ ولی نباید نشون میدادم که با این
حرفهاش خورد میشم! پس لبخندی کذایی روی لبم چسبوندم و گفتم« :پس انقدر نگاه کن تا چشمات در بیاد!»
خندید و چیزی نگفت.
***
از باال  -پایین رفتن منظم سینش فهمیدم که خواب خوابه پاورچین  -پاورچین وارد اتاقش شدم و روی صندلی میزش
نشستم .باز هم موقعهی خواب ،مثل پسر بچههای مظلوم شده بود .لبخندی نشست گوشه ی لبم؛ واقعا معلوم نبود اگه سفرش
به سه هفته میکشید ،چه بالیی سر من میاومد! دستم رو دراز کردم و یه تیکه از موهاش که روی پیشونیش افتاده بود رو
کنار زدم .کبودی وسط لبهای خوشفرمش نشون از شدت سیگارهایی که میکشید داشت ،گودی و کبودی زیر چشمش تا
حدودی رفع شده بود؛ ولی صورتش الغرتر از زمانی بود که از بیمارستان برگشتیم .چشمهام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم؛
بوی عطرش داشت خلم میکرد .از جا بلند شدم و آروم از اتاق زدم بیرون ،دیدنش بیتابی قلبم رو آروم کرده بود.
وارد اتاقم شدم و در رو بستم .به خاطر دیدنش حسابی سر ذوق اومده بودم و انقدر هیجان داشتم که میدونستم به این
راحتیها خوابم نمیبره! در کمد رو باز کردم و بوم سفید رو از توش کشیدم بیرون .حسابی هوس نقاشی به سرم زده بود .به بوم
خالی نگاه کردم ،نمیدونستم چی بکشم؛ احتیاج به یه پیش زمینه داشتم .از توی کشوی میز آرایشم جعبهی پنبه رو بیرون
کشیدم و روش رنگ آبی و خاکستری گذاشتم .با پنبه شروع کردم به ضربه زدن به اطراف بوم و همین کار باعث جرقهی
دیگهای توی ذهنم شد .هنوز چندان سر رشتهای توی نقاشی به دست نیاورده بودم و کاری که میخواستم بکنم یه کار فوق
العاده سخت بود؛ ولی انقدر خوشی زیر پوستم جریان داشت که همین باعث بشه استارت کارم رو بزنم .اول با مداد طرحی که
میخواستم بکشم رو روی بوم پیاده کردم و بعد کارم رو از سرگرفتم .بک گراند کارم رو آبی زده بودم ،رنگ چشمهای خودم.
دلم میخواست هر بار که عماد این تابلو رو میبینه یاد من بیفته.
انقدر سرگرم کارم شده بودم که زمین و زمان رو فراموش کردم .درست ،زمانی که پیش زمینهی طرح اصلی رو زده بودم در
اتاق باز شد و عماد با سر و وضعی ژولیده که خبر از تازه بیدار شدنش میداد اومد تو .سریع بوم رو برداشتم و توی کمد
گذاشتم؛ با شیطنت خواست در کمد رو باز کنه که دستم رو روی دستش گذاشتم و محکم گفتم« :وقتی تموم شد
میبینیش!»
ابروش رو باال انداخت و گفت« :چرا االن نبینمش؟»
_ چون سوپرایزه!
لبخندی زد و گفت« :شام چی داریم خانم خونه؟»
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دلم لرزید ،با عطش زل زدم توی چشمهاش؛ خدایا چی میشد این چشمها مال من میشد؟ چی میشد قلب عماد شیش دنگ به
اسم من میخورد؟ چی میشد این همه حسرت نمیکشیدم ،چی میشد ...چی میشد؟ لبخند کجی زدم و گفتم« :چی دوست
داری آقای خونه؟»
با لبخند نوک بینیم رو فشار داد و گفت« :یعنی تو نمیدونی؟»
_ ظهر قیمه دادم خوردی دیگه!
_ تو که میدونی ،من هر چی قیمه بخورم سیر نمیشم!
_ حاال این دفعه یه چیز دیگه بگو.
ادای فکر کردن رو درآورد و گفت« :بلدی کوفته درست کنی؟»
با تعجب گفتم« :کوفته؟!»
ـ آره! مامانم همیشه کوفته تبریزی درست میکرد ،خیلی هم خوشمزه میشد.
_ راستش تا حاال درست نکردم ،میترسم خراب بشه.
لبخندی زد و گفت« :مهم نیست! هر چی خودت دوست داری درست کن».
***
همونطور که کارم رو انجام میدادم ،زیر لب با آهنگی که از تی وی پخش میشد هم همخونی میکردم:
توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن
دوتا خسته دوتا تنها یکیشون تو یکیشون من
دیوار از سنگ سیاه سنگ سرد و سخت خارا
زده قفل بیصدایی به لبای خسته ی ما
نمیتونیم که بجنبیم زیر سنگینی دیوار
همهی عشق من و تو قصه است قصهی دیدار
همیشه فاصله بوده بین دستای من و تو
با همین تلخی گذشته شب و روزهای من و تو
راه دوری بین ما نیست اما باز این هم زیاده
تنها پیوند من و تو دست مهربون باده
ما باید اسیر بمونیم زنده هستیم تا اسیریم
واسه ما رهایی مرگه تا رها بشیم میمیریم
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کاشکی این دیوار خراب شه من و تو با هم بمیریم
توی یک دنیای دیگه دستهای هم رو بگیریم
شاید اونجا توی دلها درد بیزاری نباشه
میون پنجرههاشون دیگه دیواری نباشه...
انقدر گرم کارم بودم که باال رفتن ولوم صدای خودم و پایین اومدن ولوم تیوی رو متوجه نشدم .وقتی آهنگ تموم شد سر
چرخوندم و نگاه مشتاق عماد رو روی خودم دیدم؛ خندیدم و گفتم« :چیه؟»
لبخندی زد و گفت« :به خدا حیفه این صدای تو ،من حرفی ندارم که بری ترکیه آهنگ ضبط کنی ها!
اخمام رو کشیدم توی هم و گفتم« :باز شروع شد؟ بابا جون من دلم نمیخواد صدام رو هر کسی بشنوه!
_ بس که یه دندهای!
_ چه اصراریه تو داری؟
_ برای آیندهی خودت میگم!
با حرص چاقو رو روی تخته گذاشتم ،برگشتم سمتش ،زل زدم توی چشمهاش و گفتم« :عماد! هرازگاهی یادت بیار که من رو
با چه شرایطی و از کجا آوردی تو خونت؛ من از دست مردها به تو پناه آوردم که مثل یه کوه حامیم باشی تا دست هر کسی به
سمتم دراز نشه ،نه اینکه خودت من رو برداری ،ببری جایی که واسه یه سری دیگه از این آدمها کنسرت بذارم و براشون
نمایش بدم .من حتی از فکر اینکه کسی بخواد با شنیدن صدام لذت ببره حالم بد میشه ،میفهمی؟»
لبخند روی لبش محو شد ،اخم خفیفی بین ابروهاش نشست؛ سری تکون داد و گفت« :نمیخواستم ناراحتت کنم!»
کالفه سری تکون دادم و گفتم« :مهم نیست!»
شام که آماده شد ،صداش زدم« :عماد! بیا شام حاضره».
از جاش بلند شد و اومد سمتم ،از پشت اپن سرک کشید و با دیدن میز گفت« :به-به ،چه رنگی داره!»
با خنده نشستم پشت میز و گفتم« :طعمش بهتر از رنگشه!»
روبهروم نشست گفت« :غذای خارجکیه؟»
_ نمیدونم ،مامان هرازگاهی از اینها درست میکرد ،من هم یاد گرفتم!
قاشقش رو توی غذا که مخلوطی از سبزیجات مختلف بود فرو کرد و مشغول جویدن شد؛ ابرویی باال انداخت و گفت« :هو...م،
خوبه!»
ظرف فلفلها رو به سمتش هل دادم و گفتم« :فلفل هم بخور ،با هم دیگه خوشمزه میشن».
یکی از فلفل ها رو برداشت .نگاهی بهش انداخت و گفت« :به نظرت این تنده یا شیرین؟»
به خاطر نازکی و سفتی فلفلی که دستش بود کامال میشد فهمید که تنده ولی باخباثت تمام گفتم« :شیرینه».
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عماد هم بیخیال فلفل رو تا ته گاز زد ،به دقیقه نکشید که صورتش سرخ شد؛ خندم گرفته بود .یه لیوان آب براش ریختم و
گفتم« :آتیش نگیری!»
لیوان رو برداشت و تا ته سر کشید ،هنوز صورتش سرخ بود .سر بلند کرد و با چشمهایی که برق میزد گفت« :که شیرینه،
آره؟!»
همین که خواستم فرار کنم مچ دستم رو گرفت و گفت« :کجا؟ وایستا کتکش رو بخوری بعد»...
دستم رو جلوی صورتم گرفتم و باخنده گفتم« :جون من! عماد نزنی ها».
_ نمیزنمت؛ ولی یه کاری میکنم از دنیا سیر بشی!»
دست دراز کرد و یه دونه فلفل ،مثل فلفل خودش برداشت و گرفت سمت دهنم و گفت« :تا تهش رو میجویی ،آب هم بهت
نمیدم!»
_ اِ ،نامردی نکن دیگه! تو با غذات خوردی و نصف تندیش رو گرفت ،بعد هم یه نفس آب رفتی باال ،حاال من هم خالی بخورم
هم آب ندی بهم؟ انصافت کجاست پس؟
_ خیلیخب! با غذات بخور؛ ولی آب بهت نمیدم.
_ عماد!
_ عماد بی عماد ،یاال ببینم!
من که هم خندم گرفته بود و هم از قیافهی فلفل فهمیدم که فاتحهام خوندست ،دوباره نشستم سرجام و دهنم رو تا جایی که
جا داشت با غذا پر کردم ،بعد فلفل رو از دست عماد که داشت با لبخندی شیطانی نگاهم میکرد گرفتم و گذاشتم توی دهنم؛
تندی فلفل داشت آتیشم میزد! صورتم سرخ شده بود و داشتم گر میگرفتم .لبخند عماد هم هر لحظه پررنگتر میشد .به هر
جون کندنی بود ،غذای توی دهنم رو قورت دادم و جیغ کشیدم :وا...ی مامان! سوختم.
عماد ،قهقههای زد و گفت« :حقته!»
بیهوا لیوان آب رو پاشیدم تو صورتش! از حرکت ناگهانیم جا خورد و چشمهاش رو محکم بست؛ آب از صورتش روی لباسش
میچکید ،من هم زدم زیر خنده تا حرصش رو دربیارم .چشمهاش رو باز کرد و نفسش رو داد بیرون که باعث شد چند تا
قطرهی آب روی صورت من هم بپاشه؛ با خنده ،یه دستمال کاغذی از جعبهی روی میز بیرون کشید ،صورتش رو پاک کرد و
گفت« :این یکی باشه طلبت ،فعال غذات رو بخور یخ میکنه!»
_ زرنگی؟! این یکی عوض نداره.
_ چرا اونوقت؟
_ چون تو زیادی بچه پرویی!
سرش رو کج کرد و گفت« :دیگه چی؟»

258

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

_ غد و یه دنده...
_ و ...؟
_ کلهخر و زبون نفهم!
با خنده گفت« :و...؟»
_ همینها بسه دیگه! فعال برو همینها رو اصالح کن تا باقیش.
غش  -غش خندید و من دوباره با دیدن خندهاش ،دلم ضعف رفت .سرم رو پایین انداختم و خودم رو با غذام سرگرم کردم که
رو صورتش ماتم نبره .انگار اونهم فهمید که دیگه چیزی نگفت و تو سکوت غذاش رو خورد.
***
با حرص هر دو تا دستم رو کوبیدم روی کلیدها که باعث شد صدای بدی بلند بشه؛ نگاه ایمان رو که روی خودم دیدم گفتم:
«معلومه حواست کجاست؟!»
خواست چیزی بگه که تلفنش زنگ خورد ،خیز برداشت سمت گوشیش و مشغول حرف زدن شد .کالفه از جام بلند شدم و روی مبل
کنار عماد نشستم .فنجون قهوهام رو برداشتم و یه نفس رفتم باال .ایمان نفسش رو محکم داد بیرون و تلفن رو قطع کرد .رو کرد به
عماد و گفت« :درست نشد!»
عماد :حاال میخوای چی کار کنی؟
_ چمیدونم.
_ چرا خودت نمیزنی؟
_ نمیتونم همزمان دو تا ساز بزنم که!
عماد ،جرعهای از قهوهاش رو خورد و سری تکون داد .ابرویی باال انداختم و گفتم« :چی شده؟»
ایمان :نوازندهی پیانوم ،زده زیرش نمیاد!
_ چرا؟
_ قراره با زنش بره ترکیه؛ شانسه ما داریم آخه؟!
عماد :میخوای باران بیاد؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم« :من؟!»
عماد :خب آره! تو که ساز زدنت خیلی خوبه ،قرار هم نیست چیزی بخونی؛ فقط میخوای ساز بزنی.
ایمان مشتاقانه نگاهم کرد و گفت« :وای آره! خیلی خوب میشه».
ازجام پریدم و گفتم« :چی-چی و خیلی خوب میشه؟ من نمیتونم.
ایمان :چرا؟
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_ چرا نداره؛ من نمیتونم جلوی اون همه جمعیت ساز بزنم!
ایمان :به خدا کارم لنگه باران! جان من لج نکن.
_ لج نمیکنم ،جدی-جدی نمیتونم؛ جمعیت رو که ببینم هول میکنم!
عماد :خب ساز رو پشت به جمعیت میذاریم؛ اینجوری کسی رو هم نمیبینی.
ایمان :راست میگه!
_ هی-هی-هی! لطفا واسه خودتون نبرید و ندوزید.
ایمان :بهونه نیار باران! ببین اکیپمون خیلی بچههای خوبین ،اکثرا هم زن و بچه دارن؛ این دو ماه هم که باهاشون تمرین کنی،
خیلی زود بهشون عادت میکنی .باور کن کارم بد لنگه!
_ آخه...
عماد :آخه نداره! حوصلت تو خونه سرمیره؛ این هم برات یه جور سرگرمیه دیگه.
باحرص پام رو کوبیدم روی زمین و گفتم« :عماد!»
عماد شونهای باال انداخت و گفت« :دروغ که نمیگم!»
ایمان :باران! خواهش میکنم .بابا ،خیر سرم مربیتم ها ،اصال مدرکت رو نمیدم مگه اینکه کمکم کنی.
خندم گرفت .گفتم« :تهدید میکنی؟!»
ایمان :آره!
عماد ،همونجوری که خم شده بود و یه تیکه شیرینی برمیداشت رو به ایمان گفت« :وقتی خندید یعنی قبول کرده!»
_ خیلی بدجنسی ،عماد!
سرش رو پایین آورد و گفت« :خواهش میکنم».
ایمان :پس ،از فردا واسه تمرین بیا.
باحرص نفسم رو بیرون دادم ،دستهام رو توی سینم جمع کردم و گفتم« :کجا؟»
_ آموزشگاه  -ساعت سه تا هفت بعد از ظهر.
سرم رو تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم .با اینکه از اجرا جلوی جمعیت وحشت داشتم؛ ولی میدونستم که اگه باز بخوام
خونهنشین بشم ،افکار مزخرف همیشگیم اذیتم میکنه .از طرفی باید به عماد ثابت میکردم که عوض شدم؛ باید تمام سعیام
رو برای به دست آوردن عماد انجام میدادم که بعدا پیش وجدانم ناراحت نباشم .میدونستم که بدون عماد هیچم؛ پس باید
تمام تالشم رو میکردم که اگه یه روزی عماد خواست ترکم کنه ،برای قلبم دلیل داشته باشم که من تمام تالشم رو کردم و
عماد خودش من رو نخواست!
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بعد از رفتن ایمان ،برگشتم سمت عماد و با دلخوری دستم رو زدم به کمرم و گفتم« :تو چرا اینقدر اصرار داری من رو
خواننده کنی؟!»
بیخیال ،دستهاش رو پشت سرش قالب کرد ،لبخندی زد و گفت« :حرص نخور ،پوستت خراب میشه!»
جیغ کشیدم :عم...اد!
دستاش رو گذاشت روی گوشش و با قیافهی متعجبی گفت« :چته؟!»
_ تو که میدونی ،من جلوی جمعیت هول میشم؛ فقط میخواستی گند بزنی به کنسرت دوستت؟ ببین هنوزهم دیر نشده!
زنگ بزن بهش بگو به من دلخوش نکنه ،دنبال یکی دیگه باشه.
ابرویی باال انداخت و گفت« :خراب نمیکنی!»
_ تو از کجا میدونی؟
_ بعد از این همه مدت ،دیگه من خوب تو رو میشناسم.
_ نه دیگه ،نمیشناسی! اگه میشناختی ،همچین حرفی به ایمان نمیزدی.
سرش رو به تایید تکون داد و گفت« :من مطمئنم خراب نمیکنی!»
_ پس اگه تو کارم گند خورد ،همهی تقصیرها رو میاندازم گردن تو.
_ باشه.
سری تکون دادم و سمت پلهها راه افتادم؛ همین که به پلهها رسیدم ،صدای عماد باعث شد دوباره بچرخم :راستی باران ،تو
نمیخوای رانندگی یاد بگیری؟!
_ رانندگی؟
_ آره خب! خودت که ماشین داشته باشی راحت تری و اینقدر پول تاکسی نمیدی.
_ تا حاال بهش فکر نکردم!
_ از این به بعد باید فکر کنی؛ چون فردا صبح باید بری سر کالس.
داد کشیدم :چ...ی؟؟؟
اخمی کرد و گفت« :پردهی گوشم رو پاره کردی دختر! چه خبرته اینقدر جیغ میکشی؟»
_ تو نباید اول به من بگی ،بعد یه کاری رو انجام بدی؟!
_ نه ،دلیلی نداره من بخوام کارهام رو به تو بگم!
با حرص گفتم« :کارایی که به من مربوطه رو باید بهم بگی!»
_ حاال ایندفعه که گذشت.
_ کل روزم رو پر کردی ،نه؟
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_ مگه بده؟ بهتر از اینه که بشینی تو خونه فکر و خیال مسخره کنی.
دستهام رو مشت کردم و گفتم« :فعال که دور شماست و خوب میچرخونی؛ ولی بذار نوبت من بشه عماد ،حالت رو
میگیرم!»
قهقهه زد و گفت« :باشه کوچولو! هر وقت دور تو شد تو هم بچرخون.
دیگه چیزی نگفتم و عصبانیتم رو روی پلهها خالی کردم و با حرص از پلهها باال رفتم.
***
_ عماد! پاشو دیگه خرس گنده ،عین بچه کوچولوها صبحها باید من بیدارت کنم؟
غلتی زد و چیزی نگفت .پردهی اتاقش رو کشیدم و با افتادن نور توی صورتش ،صورتش رو توی هم کشید و دستش رو
گذاشت روی چشماش و گفت« :فقط پنج دقیقه!»
_ پنج دقیقهات میشه نیم ساعت ،اه! پاشو دیگه.
چشمهاش رو باز کرد و چند بار پشت سر هم پلک زد تا به نور عادت کنه؛ با دیدن سبزی چشمهاش لبخند جای اخم روی
صورتم رو گرفت و گفتم« :چه عجب ،چشم اعالحضرت باز شد!
سر جاش نشست و در حالی که بدنش رو کش و قوس میداد گفت« :چه عجب اولیاحضرت دست از جیغ-جیغ کردن
برداشتن!»
با حرص ساعت روی میزش رو پرت کردم به سمتش .ساعت خورد روی سینش و همین باعث شد عماد غش-غش بخنده؛ با
حرص از الی دندونهای بستم گفتم« :از این به بعد بیدارت نمیکنم ،ببینم به چه روزی میافتی!»
با همون لبخند روز لبش خیلی جدی گفت« :مطمئن باش به ماه نکشیده ورشکست شدم».
در حالی که جا سیگاریش رو به گوشهی سطل آشغالش میکوبیدم که خاکسترهای خشک شده بریزه ،گفتم« :شک نکن!»
از جاش بلند شد و صاف رفت توی حمام .بعد از مرتب کردن روی تختش از پلهها پایین اومدم و پشت میز نشستم .لیوان
چاییم رو برداشتم و مزه-مزهاش کردم .داشتم برای خودم لقمه درست میکردم که حوله به دوش وارد آشپزخونه شد؛ حوله رو
روی صورت هفت تیغش کشید و چاییش رو داغ-داغ سر کشید .قوری رو از روی میز برداشتم و همونجوری که فنجونش رو
پر میکردم گفتم« :کالس ساعت چنده؟»
_ هشت ،خودم میبرمت.
_ راهش دوره؟
_ ای ...همچین!
_ الزم نبود اینقدر برنامهام رو پر کنی ها! حداقل صبحها رو برای خودم میذاشتی؛ پس من کی درس بخونم؟
_ من که همیشه نمیتونم راننده ی تو باشم؛ خودت باید یاد میگرفتی! بعد هم وقت برای درس خوندن زیاد داری.
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_ حاال یاد هم بگیرم ،ماشینم کجا بود؟
لبخند مرموزی نشست گوشهی لبش و گفت« :تو غصهی اون رو نخور!»
_ به خدا عماد بخوای الکی برام ماشین بگیری خودت میدونی ها!
خندید و گفت« :نترس! برات ماشین نمیگیرم».
_ پس چی؟
_ چقدر عجولی دختر! دندون بذار سر جیگرت ،باالخره میفهمی.
باز هم در برابر سد دهنش کم آوردم! همیشه کیش و مات این قفل دهنش بود؛ یعنی پیدا کردن خود ناپلئون توی شیرینی
ناپلئونی راحتتر از باز کردن قفل دهن عماد بود .بعد از خوردن صبحانه ،هر دو به اتاقهامون رفتیم تا آماده بشیم .ساعت هفت
و نیم بود که از اتاق بیرون اومدم؛ همین که چرخیدم ،از دیدن عماد نفس توی سینم حبس شد .یه کت قهوهای روشن روی
جین قهوهای سوختش پوشیده بود و کراوت قهوهای-کرمیش روی بلوز نخودیش چشمک میزد .چند بار پلک زدم تا تونستم
نگاهم رو ازش بگیرم ،سرم رو انداختم پایین تا دیگه خیرش نشم .با صداش دوباره سرم رو باال گرفتم و به چشمهاش که عسلی
شده بود و تیپ گرمش رو کامل تر میکرد نگاه کردم :بریم؟
دستم رو روی شالم کشیدم و گفتم« :بریم».
ماشین رو جلوی یه موسسهی آموزش و رانندگی نگه داشت و عینک ریبنش رو باالی موهاش گذاشت ،به اون سمت خیابون
اشاره کرد و گفت« :اونجا یه آژانس هست ،کارت که تموم شد یه آژانس بگیر و برگرد خونه.
_ باشه! تو کی برمیگردی؟
_ مثل همیشه دیگه ،بعد از ظهر.
_ من که بعد از ظهر باید برم پیش ایمان!
_ میدونم! برگشتن خودم میام دنبالت.
_ باشه ،فقط برم این تو چی بگم؟
_ هیچی ،بگو ترم جدیدی ،خودش میگه کجا بری.
لبخندی بهش زدم و گفتم« :مرسی بابت همه چیز!»
در جوابم لبخندی زد و گفت« :قابلی نداشت ،خواهر کوچیکه!»
و باز با شنیدن این کلمه دلم ریخت ،سعی کردم چیزی به روی خودم نیارم و با همون لبخند ازش خداحافظی کردم و از
ماشین پیاده شدم؛ همین که ماشینش ازم دور شد ،لبخندم جای خودش رو به غمی عمیق داد .احساس میکردم که عماد از
احساسم نسبت به خودش باخبر شده که این چند روز مدام به خواهر-برادری بین خودمون تاکید میکنه .از خودم بدم
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میاومد؛ از اینکه نسبت به اعتماد عماد دارم سو استفاده میکنم! اون من رو مثل خواهرش میدونست و من ...لعنت به من!
لعنت به این حس که داره بیچارم میکنه.
با نگاه خیرهی مردمی که از کنارم رد میشدند ،فهمیدم زمان زیادیه که وسط خیابون ایستادم .سرم رو پایین انداختم و به
سمت آموزشگاه رفتم .از در که وارد شدم به یه اتاق دوازده متری رسیدم که خیلی هم شلوغ بود و مردم مدام در رفت و آمد
بودند .رفتم سمت دختری که پشت یک میز نشسته بود و با کالفگی جواب ارباب رجوعها رو میداد .سرفهای کردم که متوجه
من شد؛ نگاهم رو بین چشمهای توسیش قفل کردم و گفتم« :ببخشید ،من باید کجا برم؟»
_ ثبت نامی جدیدی؟
_ بله!
به در سمت راست خودش اشاره کرد و گفت« :برید اونجا! استادتون هنوز نیومده».
سری تکون دادم و سمت در راه افتادم .کالس شلوغی بود؛ چند تا پسر ردیف جلو نشسته بودند و به مسخره بازیهای هم
میخندیدند .ردیف بعد چند تا دختر نشسته بودند که از سر و وضعشون معلوم بود از اون دسته دخترهایی هستند که پدر و
مادرشون فقط پول ریختند تو دست و بالشون و ولشون کردند به امون خدا .ردیف بعدی ،مرد و زنهایی که سنشون کمی
باالتر بود نشسته بودند و ردیف بعدی باز هم یه دسته پسر دیگه نشسته بودند .آب دهنم رو قورت دادم و به سمت دخترها که
تنها جای مناسب نشستن اونجا بود راه افتادم .از بعد ورودم ،نگاه پسرهای ردیف جلو و پشت روم زوم شده بود و من زیر این
نگاهها عرق کرده بودم؛ تو دلم داشتم به عماد فوش میدادم که چرا من رو اینجا آورده .یکی از دخترها برگشت سمتم؛ آرایش
غیظی که به چهره داشت حالم رو بد کرد! با صدای نازک و لوسی در حالی که وسط حرف زدنش مدام آدامس توی دهنش رو
میجوید گفت« :بار چندمته اومدی؟»
_ ا ...اول.
خندهی منزجر کنندهای کرد و گفت« :ولی ما هممون بار چندممونه؛ یک معلم سگی داره اینجا که خدا میدونه! انگار جونش
درمیاد نمره بده».
یکی از پسرها از جلو گفت« :آخه به برگه خالی که نمره نمیدن هانی!»
دختر سریع بهش توپید« :تو برو به فکر خودت باش که دو ساله این راسته رو میری و میای!»
پسر گفت« :تو سازمان اطالعات کار میکنی؟»
_ آره ،بابام هم سرهنگه! زر زیادی بزنی میگم گوشت رو بپیچونن.
پسرها با هم شروع کردند به هو کردن دختر و من از این همه وقاحت سرم رو بیشتر پایین انداختم .گرما و عذابی به خاطر
نگاهها میکشیدم؛ همه دست به دست هم داده بودند که مثل چی عرق بریزم .یکی از پسرها نگاهش رو قفل کرد روی من و
گفت« :تو چی خوشگله؟ بابای تو قصاب نیست که بخواد ساتوریمون کنه ،هان؟!»
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حالم از طرز حرف زدن پسر بهم خورد .روم رو برگردوندم و چیزی نگفتم .پسر با خنده گفت« :زبونت رو موش خورده جوجو؟!»
و جواب من باز هم سکوت بود .داشتم از شدت فشاری که روم بود به مرز جنون میرسیدم؛ خواستم از کالس بزنم بیرون که
مرد میانسالی وارد کالس شد و همه به احترامش بلند شدند .از موهای سفید مرد و چروک روی صورتش ،قدمت سنش رو
میشد تشخیص داد .اخم غلیظی هم که بین ابروهاش جا خوش کرده بود نشون از جدیتش توی کار بود .با اومدن مرد پسرها
و دخترها ساکت شدند؛ انگار که خیلی ازش حساب میبردند .مرد نگاهی بین جمعیت چرخوند و گفت« :نصفتون رو که
میشناسم؛ ولی به خاطر باقی حضور و غیاب میکنم .و از روی لیستش اسامی رو خوند.
وقتی شروع کرد به درس دادن فهمیدم که چقدر توی کارش وارده و از طرفی هم خیلی جدی و سخت گیره .نیم ساعت فقط
راجع به نحوهی درس دادنش حرف زد و بعد از روی کتاب آییننامه شروع کرد به توضیح دادن .خوبی کالسش این بود که صدا
از کسی در نمیاومد و همین کمی از حالت عذابآور اولیه رو کم میکرد .وقتی گفت خسته نباشید و از کالس رفت بیرون،
سریع از کالس خارج شدم که دوباره ترکش متلکهای پسرها بهم گیر نکنه! از خیابون رد شدم و از آژانس اون طرف خیابون
یه ماشین گرفتم و راه افتادم سمت خونه.
***
_ خب بچه ها...ساکت باشید یه دقیقه! میخوام دوست جدیمون رو بهتون معرفی کنم؛ این بارانه ،یه پیانیست که در عرض دو
ماه ،کاری که تمام پیانیستها توی یک ساعت یاد میگیرن رو تونسته بزنه .کلی هم منت سرمون گذاشته که اومده؛ پس
شوخی-موخی بی جا قدغن! باران جان اینها هم بچههای اکیپ من .این گل پسری که گیتار برقی دستشه اسمش باربده،
هنوز مجرد مونده .بغلیش که نشسته پشت ترومپت آقا سیاوشه گل که دختر کوچولوش یه ماه پیش به دنیا اومد .این خوشگل
خانومی هم که ویالن دستشه هماست که نامزد این عرشیاست که گیتار دستشه .نگین هم که ویالون سل میزنه ،مثل خودت
مجرده .احسان هم که کیبورد میزنه مجرده.
برای همشون سری تکون دادم و لبخندی زدم .ایمان دستاش رو به هم کوبید و گفت« :خیلیخب بچهها ،همه برن سرجاشون!
بعد چرخید سمت من و به پیانوی کنار دیوار اشاره کرد؛ با هم رفتیم سمت پیانو .نشستم پشتش و پارتیتور روش رو ورق زدم.
ایمان روی یکی از آهنگها دست گذاشت و گفت« :االن این رو میخوایم تمرین کنیم .آهنگش توی پارتیتور خودت هم بود!
با خوندن اول آهنگ سرم رو به تایید تکون دادم و گفتم« :آره ،داشتمش!»
_ پس مشکلی نیست؟
دستهام رو روی کلیدها کشیدم و گفتم« :نه!»
سری تکون داد و برگشت سرجاش ،گیتارش رو برداشت و آماده شد .با صدای یک-دو-سه اش همه شروع کردند به زدن.
صدای تمام سازها توی هم پیچیده شده بود و سمفونی جالبی رو به وجود آورده بود .یکم که گذشت ،صدای باربد هم بلند شد.
صدایی که گاهی بقیه بچهها هم باهاش همخونی میکردند:
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ای به داد من رسیده  /تو روزای خود شکستن
ای چراغ مهربونی /تو شبای وحشت من
ای تبلور حقیقت  /توی لحظههای تردید
تو شب و از من گرفتی  /تو منو دادی به خورشید
اگه باشی یا نباشی  /برای من تکیه گاهی
میون این همه دشمن  /تو رفیقی جون پناهی
یاور همیشه مؤمن  /تو برو سفر سالمت
غم من مخور که دوری  /برای من شده عادت
ناجی عاطفه من  /شعرم از تو جون گرفته
رگ خشک بودن من  /از تن تو خون گرفته
اگه مدیون تو باشم  /اگه از تو باشه جونم
قدر اون لحظه نداره  /که منو دادی نشونم
وقتی شب شب سفر بود  /توی کوچه های وحشت
وقتی هر سایه کسی بود  /واسه بردنم به ظلمت
وقتی هر ثانیه شب  /تپش هراس من بود
وقتی زخم خنجر دوست  /بهترین لباس من بود
تو با دست مهربونی  /به تنم مرهم کشیدی
برام از روشنی گفتی  /پرده شب و دریدی
با صدای جیغ و دست بچهها ،انگشتهام رو از روی کلیدها برداشتم؛ لبخندی زدم و برای ایمان که داشت نگاهم میکرد دستی
تکون دادم .ایمان بعد از تموم شدن هیجانات گفت« :یه بار دیگه میریم ».و بچهها باز شروع کردند به زدن؛ انگار هیچ خستگی
توی تنشون نمیرفت! با موسیقی اوج میگرفتند و به آرامش میرسیدند؛ درست مثل خود من .تا ساعت
هفت اون قطعه و چند قطعهی دیگه رو هم تمرین کردیم .وقتی انگشتهام درد گرفت ،ایمان کات داد و بچهها هر کدوم رفتند
سمت وسایلشون .من هم از پشت پیانو بلند شدم و به سمت ایمان رفتم .میدونستم که االن عماد پایین منتظرمه .روبهروش
ایستادم و گفتم« :خب ...کاری نداری؟»
_ وایستا برسونمت!
_ مرسی! عماد قرار بود بیاد دنبالم.
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_ اوکی ،سالم برسون!
_ تو هم همینطور!
_ باز هم ممنون که اومدی!
_ خواهش میکنم!
ازش خداحافظی کردم و از ساختمون زدم بیرون .بنز مشکی عماد توی کوچه منتظرم بود؛ رفتم سمتش و نشستم .با لبخندی
گفتم« :سالم ،خسته نباشی!»
_ سالم ،تو هم خسته نباشی! خوش گذشت؟
_ ای ...بد نبود!
_ کالس صبحت چی؟
_ وای! اون رو که اصال نگو.
_ چرا ،چی شده مگه؟
_ بابا کالسِ پر پسرای کثیفه! اگه استاد نیومده بود ،پا شده بودم و برگشته بودم خونه.
_ اون مثال بهترین کالسشونه؛ بقیهاش اوضاعش خیلی خراب تر از این حرفاست!
_ هر چی که هست غیرقابل تحمله؛ واقعا جای دیگه نبود که من رو ثبت نام کنی؟!
_ چرا بود؛ ولی هم به خونه خیلی دوره و هم من استادشون رو نمیشناسم! این استادتون رفیق خودمه ،هوای تو رو هم داره.
_ در کل خیلی خوشم نیومد!
_ یعنی دیگه نمیری؟
_ با خودم بود نمیرفتم.
_ پس خوبه که با خودت نیست!
_ بدجنس!
خندید و دیگه چیزی نگفت؛ من هم سکوت کردم تا برسیم خونه .ماشین رو زیر سایهبان پارک کرد و هر دو از ماشین پیاده
شدیم .آسمون صاف بود و یه تیکه ابر هم توش مشخص نبود .نفس عمیقی کشیدم و عطر الله عباسیها رو توی ریههام نگه
داشتم ،چشمهام رو باز کردم و راه افتادم سمت خونه؛ در خونه رو باز کردم و وارد شدم .به پیانوی مشکی گوشهی سالن
لبخندی زدم و از پلهها باال رفتم .بعد از عوض کردن لباسم ،از اتاق زدم بیرون .عماد با یه تیشرت سفید که روی گرمکن
مشکیش پوشیده بود روی تختش دراز کشیده بود .به در اتاقش تکیه دادم و گفتم« :خوابت میاد؟»
_ نه ،کمرم درد میکنه!
_ چرا؟!
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_ امروز زیاد سر پا وایستادم ،مال اونه؛ یکم دراز بکشم خوب میشه!
_ میخوای ماساژت بدم؟
خندید و گفت« :نه ،تو همون غذا رو آماده کنی بزرگترین لطف رو در حقم کردی ؛ چون شدید گرسنه!»
همونطور که از پلهها پایین میرفتم بلند گفتم« :شکمو!» و صدای خندهاش رو از توی اتاق شنیدم.
***
روزهای آخر تمرینمون بود؛ ایمان عصبیتر از همیشه با هر اشتباه کوچیکی داد و هوار راه میانداخت .شاید تنها کسی که خیلی
کم ترکشهای داد و هوارای ایمان بهش اصابت کرده بود من بودم .بعد از چند باری که بچهها یه آهنگ رو خراب کردند ،ایمان
دوباره دستور شروع داد .اون قطعه من و دخترها اجرا نداشتیم .بدون حرف به پشتی صندلیم تکیه داده بودم و نگاهشون
میکردم؛ آهنگ تندی بود و وسطاش رپ هم داشت .چند روزی بود که نگاه خیرهی باربد خیلی اذیتم
میکرد .ایمان گفته بود که باربد خیلی پسر خوبیه و اگه قصدی هم داشته باشه قصدش خیره .وقتی آهنگ تموم شد ،ایمان
نفسش رو محکم داد بیرون و گفت« :مرسی بچه ها ،خوب بود!»
بچهها که خستگی از سر و کولشون میبارید ،هر کدوم سمتی ولو شدند .باربد هم گیتارش رو گوشهای گذاشت و از سالن خارج
شد .چند دقیقه بعد ،با سینی پر از شربت و کیک برگشت؛ همه با روی خوش ازش استقبال میکردند .سینی رو گرفت جلوی
من و با خنده گفت« :بفرمایید ،خسته شدید!»
خندیدم و گفتم« :من که امروز اجرای زیادی نداشتم ،شما خسته شدید!»
_ نه بابا! مگه میشه در جوار شما بود و خسته شد؟
_ لطف دارید!
_ باران خانم! میشه بعد از کالس بمونید؟ یه عرض خصوصی داشتم.
ابروم رو باال انداختم و گفتم« :عرض خصوصی؟ با من؟!»
سرش رو با شرم پایین انداخت و گفت« :بله!»
کالفه سرم رو تکون دادم و گفتم« :بسیار خب!»
برقی توی چشمهای قهوهایش نشست و گفت« :مرسی!»
نمیدونستم که باربد چه کاری میتونه با من داشته باشه؛ فقط این رو مطمئن بودم که اگه بخواد حرفی از ازدواج بزنه
چشمهاش رو در میارم! با اینکه عماد من رو خواهر خودش میدونست ،ولی من خودم رو متعلق به عماد میدیدم و دلم
نمیخواست به هیچ عنوانی به کسی اجازه بدم که حتی فکر تصاحب این جایگاه رو بکنه .بعد از دور شدن باربد ،ایمان اومد
نزدیکم و گفت« :باران؟!»
سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم؛ گفتم« :بله؟»
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_ یه خواهشی میتونم ازت بکنم؟
من که از لحن ایمان جا خورده بودم ،گفتم« :چی شده؟»
دستش رو الی موهاش کشید و گفت« :خب ،میخوام یه قطعه رو تکخونی کنی!
تقریبا داد کشیدم :چ ...ی؟!
دستش رو جلوی بینیش گرفت و گفت« :هیش!»
صدام رو پایین آوردم؛ ولی همچنان با تعجب گفتم« :چی داری میگی؟»
_ خب یه قطعه هست به صدای نازک احتیاج داره؛ ولی ما نمیتونیم درست و حسابی درش بیاریم! میخوام که تو بخونیش.
_ قرارمون این نبود ایمان! من همین که فکر اجرا جلوی اون همه جمعیت رو میکنم حالم بد میشه ،دیگه چه برسه به
خوندن.
_ جان عماد!
با اخم گفتم« :قسم نده!»
_ بابا تو چرا اینقدر با من لجی دختر؟! تو که پشتت به جمعیته و کسی تو رو موقعهی خوندن نمیبینه که بخوای هول کنی.
_ بحث این چیزها نیست؛ من دلم نمیخواد صدام رو هر کسی بشنوه!
_ آهنگی که قراره بخونی بد نیست به خدا! زیادم قر و قمیش نداره ،عین یه دکلمه است.
_ نه!
_ باید دوباره قسمت بدم؟
_ ایمان!
_ بابا تو یه بار امتحانی بخونش ،اگه خوشت نیومد اون وقت یه خاکی تو سرم میریزم.
_ نه!
_ یه بار امتحانی!
کالفه سری تکون دادم و گفتم« :خیلی خب!»
برقی توی چشمهاش نشست و گفت« :مرسی!» بعد پارتیتور رو ورق زد ،صفحهای رو نشونم داد و گفت« :همینه!» برگشت
سرجاش و به بچهها گفت که حاضر بشن .چند بار سرفه کردم تا صدام صاف بشه؛ با اینکه میدونستم توی کنسرت
نمیخونم ،ولی نمیخواستم االن هم روی ایمان رو زمین بندازم .پس با اوج گرفتن آهنگ شروع کردم به خوندن:
زمستون تن عریون باغچه چون بیابون
درختا با پاهای برهنه زیر بارون
نمیدونی تو که عاشق نبودی
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چه سخته مرگ گل برای گلدون
گل و گلدون چه شبها نشستن بیبهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه
چه تلخه ،چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون
مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
بهار زمستونها برای تو همیشه
تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه چشن انتظاری
گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون
گل های کاغذی داری تو گلدون
تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی
چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون
بشینم بی تو با چشمای گریون
بشینم بی تو با چشمای گریون
باصدای سوت و دست بچهها سرم رو بلند کردم؛ نگاه همه پر از حیرت ،تعجب و تحسین بود .لبخندی زدم و سرم رو پایین
انداختم .بچهها که خسته شده بودند ،وسایلشون رو جمع کردند و سمت در راه افتادند .ایمان اومد سمتم و گفت« :فردا صبح
خونهای؟»
_ آره!
_ پس میام با هم صحبت کنیم.
_ به خودت زحمت نده؛ حرف من همونه!
_ ولی من میام.
شونهای باال انداختم و گفتم« :خب بیا! راستی باربد رو ندیدی؟»
_ چی کارش داری؟
_ اون من رو کار داشت.
_ خوندنت که تموم شد ،عین برق گرفتهها رفت!
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_ رفت! کجا رفت؟
_ چمیدونم!
_ خیلی خب؛ پس منم میرم! کار نداری؟
_ نه ،سالم برسون!
_ تو هم همینطور!
ازش خداحافظی کردم و از ساختمون زدم بیرون .برای عماد که پشت رول نشسته بود و با لبخند نگاهم میکرد دست تکون
دادم؛ از خیابون رد شدم و سوار ماشین شدم.
***
همین که وارد خونه شدم تازه یاد حرف ایمان افتادم و گفتم« :راستی عماد ،ایمان میگه یه تیکه رو تکخونی کنم! منم گفتم
نه.
_ جدی؟!
_ آره ،کلی هم اصرار کرد! همونجا هم یه بار از روش خوندم؛ ولی هنوز هم میگم که جلوی جمعیت اجرا نمیکنم.
_ چون میدونم اذیت میشی اصرار نمیکنم! با خودت.
لبخندی زدم و گفتم« :مرسی!»
_ امتحان عملیت کِیه؟
_ پس فردا.
_ راستی ،چند تا از بچههای کالستون آییننامه رو قبول شدن؟
_ پانزده نفر.
_ همش پانزده تا؟!
_ آره بابا ،همین هم زیاده!
_ اون پسرها که میگفتی که دیگه اذیتت نکردن؟
_ نه دیگه ،وقتی میرفتم آموزشگاه وایمیستادم بیرون تا استاد بیاد ،بعد باهم وارد میشدیم! اونها هم فکشون بسته میشد و
چیزی نمیتونستند بگن.
_ خوبه!
_ شام چی میخوری؟
_ هوس املت کردم!
با تعجب نگاهش کردم وگفتم« :املت؟»
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شونهای باال انداخت و گفت« :آره! چیه مگه؟»
خندیدم و گفتم« :هیچی!»
_ نمیخواد تو درست کنی!
باز هم متعجب نگاهش کردم و گفتم« :چرا؟»
_ میخوام خودم درست کنم؛ یه املتی بهت بدم تا حاال تو عمرت نخورده باشی!
خندم گرفت؛ به هیکلش نگاه کردم و گفتم« :تو؟!»
_ خب آره! چمه مگه؟
غش-غش خندیدم و گفتم« :هیچی!»
زد پشت شونهام و گفت« :برو بچه پرو! برو به خودت بخند».
همونجوری که از پلهها باال میرفتم گفتم« :شام امشب خوردن داره!»
وارد اتاقم شدم و لباسهام رو عوض کردم ،موهام رو شونه زدم و یکم هم کرم روی صورتم مالیدم؛ به خودم توی آینه لبخندی
زدم و از پلهها پایین رفتم .از تلق تلوقی که از توی آشپزخونه میاومد ،میشد فهمید که عماد مشغوله کاره .از پیچ پلهها که
گذشتم ،با دیدنش بلند-بلند خندیدیم؛ پیشبند گلگلی من رو دور کمرش بسته بود ،دستکشهام رو هم به زور توی دستهای
بزرگش کرده بود ،رندهای دستش بود و داشت گوجهها رو رنده میکرد .با صدای خندهی من سرش رو بلند کرد ،ابرویی باال
انداخت و گفت:
_ رو آب بخندی!
_ وای عماد ،خیلی خوش تیپ شدی!
_ خوش تیپ بودم!
_ با این پرستیژ هر جا بری خواستگاری نه نمیشنوی!
با خنده گفت« :کم نمک بریز ،بیا کمک من!»
از باالی اپن سرک کشیدم و گفتم« :یه املت درست کردن کمک میخواد؟»
و با دیدن اوضاعی که درست کرده بود دوباره خندیدم؛ یه ماهیتابهی خیلی بزرگ گذاشته بود روی کابینت و داشت
چهار-پنج تا گوجه رو توش رنده میکرد .آب گوجهها همه جا ریخته شده بود و کل آشپزخونه رو کثیف کرده بود ،کلی هم
چاقو و تخته روی میز ولو شده بود .با دست گوجهایش زد به کنار بینیم و گفت« :کم بخند!»
همونجوری که به زور خندهام رو جمع میکردم ،گفتم« :تو رو خدا بیا برو بیرون تا بیشتر از این اینجا رو کثیف نکردی! خودم
درست میکنم».
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همونجوری که به زور ته گوجه رو روی رنده میکشید ،جوری که حس کردم االن دستکش هم باهاش رنده میشه گفت« :نه!
خودم میخوام درست کنم».
_ عماد! جون من بیا برو بیرون ،همه جا رو کثیف کردی به خدا.
_ ای بابا! خب خودم تمیز میکنم؛ چی میگی تو اصال؟
با خنده ولو شدم روی مبل و گفتم« :باشه ،پس امشب همه چیز با تو ،فقط اون ماهیتابه خیلی گندست؛ گوجهها آب
میاندازند».
نگاهی به ماهیتابه کرد و گفت« :جدی؟ من تازه فکر کردم کوچیکه!»
دوباره زدم زیر خنده و گفتم« :تو اصال تا حاال آشپزی کردی؟»
_ نه!
_همون!...
_ دهه! این رنده چرا عین آدم رنده نمیکنه؟
_ بابا پوست گوجه رو که دیگه رنده نمیکنن!
متعجب نگاهم کرد و گفت« :واقعا رنده نمیکنن؟»
با صدای خندهی من خودش هم خندید و گفت« :خب چی کار کنم؟ من تو عمرم فقط کباب درست کردم!»
از جام بلند شدم و همونجوری که دلم رو گرفته بودم گفتم« :جان من عماد! بیا برو بیرون؛ خودم درست میکنم».
دستکشها رو به زور از دستش کشید بیرون و گفت« :خدا خیرت بده! بیا بگیر اینها رو که من این کاره نیستم».
اول از همه آشپزخونه رو مرتب کردم و بعد مشغول درست کردن بقیه املت شدم .هرازگاهی ،وسط کارم یاد سر و وضع و
کارهای عماد به خندهام میانداخت .عماد هم که روبهروم روی مبل نشسته بود ،هرازگاهی با صدای خندهام تیکهای بهم
میانداخت .باالخره غذا آماده شد و صداش کردم که بیاد سرمیز؛ نشست پشت میز و گفت« :به-به! بخور ببین چی کردم».
با تعجب گفتم« :تو درست کردی دیگه؟!»
_ باالخره یه گوجهاش رو که من رنده کردم! نکردم؟
زدم زیر خنده و گفتم« :خیلی رو داری به خدا!»
با خنده یه لقمهی بزرگ برای خودش درست کرد و گذاشت توی دهنش ،چشمهاش رو بست و همونجوری که لقمه رو
میجوید با لذت سرش رو تکون میداد .با خنده بهش خیره شده بودم؛ چشمهاش رو باز کرد و گفت« :هوم! چقدر
خوشمزه است!»
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لبخندی بهش زدم و برای خودم هم لقمه درست کردم .عماد هم که مشخص بود حسابی مشتاق شده ،یه لقمهی دیگه با
همون اندازه درست کرد و خورد .من هم که با دیدن لقمههای عماد اشتهام باز شده بود برای خودم لقمهای درست کردم و
خوردم .از حق نگذریم خوشمزه شده بود؛ گوجههای ترش زیر دندون آب میشد و خوشمزه ترش میکرد.
با کلی شوخی و خنده غذا رو خوردیم و بعد از شستن ظرفها روی مبل ولو شدم .کنترل رو دستم گرفتم و شروع کردم به باال
و پایین کردن کانالها ،روی یه شبکه موندم و خیره نگاه کردم؛ تبلیغ آموزش رقص بود ،مربیش داشت رقص والس رو آموزش
میداد .چقدر دوست داشتم این مدلی برقصم؛ ولی رقص معمولی رو هم بلد نبودم ،چه برسه به والس! ساعت شروع برنامه رو
نگاه کردم .ساعت دوازده تا دو بعد از ظهر بود .با خوشحالی لبخندی زدم؛ درست تایمی بود که عماد خونه نبود .دلم
میخواست تمرین کنم و یاد بگیرم؛ شاید بعدا به کارم میاومد.
***
ایمان با کالفگی گفت« :آخه چرا؟»
عماد که داشت قهوه میخورد سری تکون داد و گفت« :اگه نمیخواد اصرار نکن ایمان!»
ایمان :بابا ما سه تا دختر بیشتر نداریم تو گروهمون؛ نگین که نفس کم میاره ،صدای هما هم اصال مناسب نیست! فقط
میمونه این خانم که داره ناز میکنه!
_ ناز نمیکنم؛ نمیتونم!
ایمان :چرا؟
عماد :اذیت میشه!
ایمان :آخه...
عماد خم شد و در گوش ایمان چیزی گفت که اخمهای ایمان به وضوح رفت توی هم .سری تکون داد و گفت« :خیلیخب!
اصرار نمیکنم.
ابرویی باال انداختم و گفتم« :چی بهش گفتی؟»
عماد خندید و گفت« :فضولی موقوف!»
ایمان از جاش بلند شد و گفت« :بعد از ظهر منتظرتم ،تمرین آخره!»
_ باالخره روز دقیقش مشخص شد؟
_ آره! هفتهی دیگه  -دوشنبه...
سری تکون دادم و گفتم« :پس دیگه تمرین نداریم؟»
_ نه ،امروز همهی آهنگها رو یه دور از اول میزنیم؛ اگه مشکلی نبود تا دوشنبه میرید مرخصی!»
سری تکون دادم و گفتم« :باشه».
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ایمان خداحافظی کرد و رفت .برگشتم سمت عماد و گفتم« :چی بهش گفتی؟»
فنجونش رو توی سینی گذاشت و گفت« :هرچی ،تو چی کار داری؟!»
ـ دِ ،عماد! راجع به من حرف زدیها ،میخوام بدونم.
ازجاش بلند شد ،کنارم ایستاد و گفت« :الزم نکرده هر چیز رو بدونی!»
و بدون حرف دیگهای از پلهها باال رفت .عصبی گفتم« :عماد!»
صدای ضعیفش از باال اومد :جیغ-جیغ نکن!
از پلهها باال رفتم و گفتم« :خیلی نامردی!»
_ میخوام برم شرکت ،کار نداری؟
_ نخیر!
_ خیلی خب! بعد از کالس خودت برگرد ،من نمیام دنبالت!
کالفه سری تکون دادم و رفتم توی اتاقم؛ مطمئنا حرفی که به ایمان زده بود خوب نبود که هم ایمان رو از این رو به اون رو
کرد و هم خودش به من نمیگفت! نمیدونم چرا اینقدر راجع به حرفهایی که عماد راجع به من ،به اطرافیانش میزد حساس
شده بودم .دلم نمیخواست همه من رو یه دختر ضعیف فرض کنن .هر چند که گاهی یادآوری خاطرات فانوس عذابم میداد؛
ولی من خیلی با بارانی که از فانوس به اینجا پناه آورد فرق کرده بودم.
سر ساعت سه توی سالن تمرین بودم .بچهها کم-کم میرسیدند و هر کدوم سرشون به ساز خودشون گرم بود .نگاهی به پیانو
انداختم و از کوک بودنش مطمئن شدم .دستم رو روی کلیدها کشیدم و خواستم یه قطعه رو تمرینی بزنم که صدای باربد
باعث شد برگردم :باران خانم!
برگشتم و نگاهش کردم؛ از سر و وضعش مشخص بود که کالفه است .لبخندی زدم و گفتم« :سالم! چطوری؟»
دستش رو بین موهای مشکی و کوتاهش کشید و گفت« :خوبم!»
ابرویی باال انداختم و گفتم« :راستی دیروز پیدات نکردم! چیکارم داشتی؟»
سرش رو پایین انداخت و گفت« :بعد از کالس ...میشه ...باهم بریم کافیشاپ همین بغل؟»
با تعجب گفتم« :کافیشاپ؟! به چه مناسبت؟»
_ بیای میفهمی!
_ اگه کاری داری همینجا میشنوم ،اگر هم کاری نداری که دلیلی نداره بخوام بیام کافیشاپ!
_ لطفا!
اخمهام رو کشیدم توی هم و خیلی جدی گفتم« :نه!»
نفسش رو بیرون داد و گفت« :خیلی خب؛ پس بعد از تمرین صبر کن تا با هم حرف بزنیم!
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سرم رو تکون دادم و گفتم« :باشه».
میتونستم حدس بزنم که چی میخواد بگه؛ ولی اینکه چه رفتاری باهاش داشته باشم رو نمیدونستم .از وضع آشفتهاش
مشخص بود که مسئله خیلی جدیه؛ ولی من ...خدایا چرا این دل بیصاحاب فقط و فقط پیش عماد گیر کرده و حاضر نیست
واسه صدم ثانیه به کس دیگهای فکر کنه! تا کی تنها بمونم؟ خدایا خسته شدم از این تنهایی ،خودت یه کاری بکن!
تمام طول تمرین ذهنم درگیر بود .اون روز کسایی که بیشتر از همه تذکر شنیدند من و باربد بودیم؛ باربد که کالفه تر از من
بود ،این رو از طرز ساز زدنش همه فهمیدند .با هر جون کندی که بود تمرین تموم شد و ایمان با یادآوری اینکه روز دوشنبه
از ساعت نه صبح هممون توی سالن کنسرت حضور داشته باشیم .تمرین رو تموم کرد؛ از جام بلند شدم و کیفم رو برداشتم.
باربد هم که گیتارش رو توی کاورش گذاشته بود منتظر نگاهم میکرد .رفتم سمتش و گفتم« :خب؟»
به گوشهی سالن که چند تا صندلی بود اشاره کرد و گفت« :بریم اونجا».
بدون حرف دنبالش راه افتادم؛ روی یکی از صندلیها نشستم ،باربد هم یه صندلی رو ،روبهروم گذاشت و خودش هم نشست.
دستی الی موهاش کشید و شروع کرد« :خب ...چه جوری بگم آخه ...باران تو نامزد داری؟»
ابرویی باال انداختم و گفتم« :اول از همه باران خانوم ،نه باران! دوم ،فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه».
زیر چشمی نگاهم کرد و گفت« :یعنی ممکنه داشته باشی؟»
_ تو فکر کن دارم!
_ نمیخوام فکر کنم ،میخوام مطمئن بشم! اون پسر که هر روز میاد دنبالت نامزدته؟
کالفه سرم رو تکون دادم و گفتم« :نه!»
نفسش رو محکم داد بیرون و چیزی شبیه خدا رو شکر رو زمزمه کرد .سرش رو باال گرفت؛ مستقیم زل زد توی چشمهام و
گفت« :با من ازدواج میکنی؟!»
جا خوردم ،انتظار نداشتم این قدر رک و یک باره این رو ازم بپرسه! چند لحظه طول کشید تا به خودم بیام .توی نگاهش
خواهش رو میشد دید .اخمهام رو کشیدم توی هم و از جام بلند شدم؛ بدون حرف راه افتادم سمت در .سریع جلوم رو گرفت
و گفت« :یه لحظه وایستا!»
از بین دندونهای قفل شدم شمرده شمرده گفتم« :ببین آقای باربد ...به خاطر دوستی کوتاه مدتی که بینمون بود حرفتون رو
فراموش میکنم؛ ولی اگه تکرار بشه بهتون قول نمیدم که اینقدر راحت باهاش برخورد کنم .حاال هم از سر راهم برید کنار!
با عجز نالید :ولی باران...
دستم رو به نشونهی تهدید تکون دادم و گفتم« :باران خانوم!»
و بدون هیچ حرف دیگهای از کنارش گذشتم و از ساختمون زدم بیرون ،کالفه و عصبی بودم! پیاده راه افتادم سمت خونه؛
احتیاج داشتم که کمی راه برم و فکر کنم .از اینکه به خاطر یه عشق یک طرفه داشتم تمام موقعیتهایی که میتونست من رو
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از این همه تنهایی خارج کنه رو خراب میکردم ،از دست خودم کفری بودم! از طرفی هم نمیتونستم به عشق توی قلبم
خیانت کنم؛ عشقی که نزدیک به یک سال لحظه به لحظه توی گوشت و پوستم ریشه دونده بود و رشد کرده بود.
نمیتونستم تیشه بردارم و بزنم به ریشهی عشقی که توی قلبم جریان داشت.
وقتی به خونه رسیدم ،از روشن بودن چراغها فهمیدم که عماد خونه است .در رو باز کردم و از پلهها باال رفتم .عماد روی
مبلهای طبقهی دوم نشسته بود؛ با دیدنم ابرویی باال انداخت و گفت« :دیرکردی!»
کالفه سری تکون دادم و همونجوری که میرفتم سمت اتاقم گفتم« :پیاده اومدم».
داشتم لباسهام رو عوض میکردم که چند ضربه به در خورد .تیشرت رو روی بدنم مرتب کردم و گفتم« :بیا تو!»
عماد در رو باز کرد و گفت« :چیزی شده؟»
_ نه!
_ گرفتهای...
_ حالم خوبه!
سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت؛ من هم دلم نمیخواست داستان رو براش تعریف کنم ،دلم نمیخواست عماد چیزی
بفهمه .وقتی کامیار رو رد کردم ،دلیلم این بود که دلم نمیخواد با مردی زندگی کنم که قبل از من با هزار نفر رابطه داشته
باشه؛ ولی در مورد باربد توضیحی نداشتم که بدم؛ پس باید سکوت میکردم تا چیزی نفهمه و شک نکنه .شاید این تنها راهی
بود که میتونستم مدت زمان بودنم با عماد رو تمدید کنم.
***
سر و صدایی که از پشت پردهها میاومد ،دیوانه کننده بود! با اینکه هنوز کنسرت شروع نشده بود؛ ولی جیغهایی که دخترها
میکشیدند آدم رو خل میکرد! از این خندم میگرفت که بیشتر مردهای اکیپمون زن و بچه داشتند و دخترها اینجوری
خودشون رو براشون میکشتند .از وقتی وارد سالن شده بودم حتی به باربد نگاه هم نکرده بودم؛ دلم نمیخواست این ماجرا
بیشتر از این ادامه پیدا کنه .ایمان مدام در رفت و آمد بود و کالفه به همه دستور میداد؛ بچهها هم هیجان داشتند و مدام
سازهاشون رو چک میکردند .پیانو رو درست پشت به جمعیت گذاشته بودند که من موقعه ی کارم هیچ کس رو نمیدیدم.
باالخره بعد از نیم ساعتی تاخیر ،پردهها باز شد و تونستیم جمعیت زیادی که کل سالن رو پر کرده بودند رو ببینیم؛ باورم
نمیشد که بچهها اینقدر طرفدار داشته باشن! همه ایستاده بودیم و به جمعیت تعظیم میکردیم .با دیدن اون همه جمعیت،
استرس وجودم رو پر کرده بود ،نفسم به سختی باال میاومد و احساس تهی بودن میکردم .چشم چرخوندم و عماد رو درست
ردیف اول کنار سها دیدم؛ لبخند گرم هردوشون استرسم رو کم کرد .درحالی که هنوز دست و پاهام سست بود ،مثل باقیه
بچهها رفتم و سر جام مستقر شدم .سر و صدا واقعا زیاد بود و بعید میدونستم که از بین این همه صدا ،صدای سازهای ما
مشخص بشه!
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بچه ها آمادهی شروع بودند و سر و صداها کم  -کم داشت قطع میشد .چند تا نفس عمیق کشیدم ،چشمهام رو بستم و توی
دلم به خودم نهیب زدم :کارت رو بکن دختر؛ مثل همیشه ،هیچ چیزی تغییر نکرده!
چشمهام رو باز کردم و همزمان با صدای آروم یک  -دو  -سه ایمان ،انگشتهام رو روی کلیدها فشار دادم .به خواست باربد ،یه
جابهجایی کوچیک توی قطعهها شده بود و قطعهی پیشنهادی باربد که خودش تکی میخوند رو جلو انداخته بودند .وقتی
صداش بلند شد حس کردم داره از ته دلش میخونه؛ صداش به قدری غمگین بود که دلم به حالش ریش شد:
فرصت زندگی داری به خاطرم خطر نکن!
به پای این شکسته دل جوونیترو هدر نکن!
حیف بمونی با غمه عشق منه بیخانمون
به شعلههام نگاه بکن ،منم یه شمعه نیمه جون
میشناسمت ای خوب من وابستهای مثل خودم
من نمیخوام درگیر این دردی بشی که من شدم
همینقدر رو بهت بگم خسته و وامونده شدم
تقدیر بیوفا میگه مهمون ناخونده شدم
اینکه بهت میگم برو خیال نکن که راحته
بدون که بعد رفتنت دلم فکرِ شکایته
نگاه بیتفاوتم ترسیه از برگشتنت
خواستم بیفته از سرت عادت دلتنگ شدنت
میشناسمت ای خوب من وابستهای مثل خودم
من نمیخوام درگیر این دردی بشی که من شدم
همینقدر رو بهت بگم خسته و وامونده شدم
تقدیر بیوفا میگه مهمون ناخونده شدم
فرصت زندگی داری به خاطرم خطر نکن
به پای این شکسته دل جوونیتو هدر نکن
سخته گذشتن از همون عشقی که پوچ و خالی نیست
با سرنوشت چه میشه کرد وقتی دیگه مجالی نیست
( فرصت زندگی  -سامان جلیلی)
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با زدن اولین قطعه ،کم  -کم استرسم کمتر شد و با حالت عادی همیشگیم دستهام رو روی کلیدها فشار میدادم .حتی
قطعههایی که تکزنی داشتم ،جوری میرفتم توی حس که صدای دست و سوتهای تماشاگرها رو هم نمیشنیدم .بعد از دو
ساعت ساز زدن مداوم ،باالخره قطعهی آخر هم زده شد و همه از دم گفتند« :دوباره ،دوباره »...ولی چون همهی بچهها خسته
بودند ،ایمان عذر خواهی کرد و پردهها روی هم افتاد .با افتادن پردهها ،همه روی زمین ولو شدند .دست همای بیچاره بس که
روی سیمها ارتعاش درست کرده بود خونی شده بود و نگین داشت دور دستش چسب زخم میبست.
رفتم کنار ایمان و گفتم« :باید تا اینها اینجا رو خالی میکنن صبر کنیم؟ من که دیگه نا ندارم میخوام برم خونه!»
_ نه ،از در پشتی برید! به عماد هم زنگ میزنم بره اونجا.
سری تکون دادم و بلند رو به بچهها گفتم« :بچه ها ،کار همتون عالی بود؛ خسته نباشید!»
بچهها هم ،همه به من خسته نباشید گفتند .نگاه گذرایی به باربد انداختم؛ چشمهاش پر از غم بود و این رو خوب
میتونستم درک کنم .سری تکون دادم و به سمت در راه افتادم ،در رو باز کردم و وارد خیابون شدم .هوای خنک شب پوستم
رو نوازش میکرد .نگاهی به اطراف انداختم و بنز عماد رو بین جمعیت تشخیص دادم؛ رفتم سمت ماشینش وایستادم تا بیاد.
چند دقیقهای که گذشت ،باالخره سر و کلش پیدا شد؛ البته تنها نبود و داشت با مردی که پا به پاش
میاومد ،حرف میزد .قد مرد تقریبا بلندتر از عماد بود و کت و شلوار چرمش زیر نور المپها برق میزد .وقتی به من رسیدند،
عماد با خوشرویی دستم رو گرفت و گفت« :خسته نباشی ،خیلی خوب بود!»
لبخندی زدم و گفتم« :مرسی!»
با صدای مرد کنار عماد سرم رو به سمتش چرخوندم و صورتش رو دیدم :واقعا کارتون عالی بود! خصوصا اینکه عماد
میگفت تمام اینها رو توی چهار ماه یاد گرفتید ،واقعا غیرقابل باور بود!
مرد صورت سفید داشت و موهای قهوهایش ،روی پیشونیش ریخته بود ،چشمهای درشتش که رنگ خاصی داشت پایین
ابروهای پهن و مردونش قرار داشت؛ به چشمهاش که دقت کردم ،دیدم کهربایی رنگه .بینی قلمیاش باالی لبهای کلفتش
قرار داشت ،فک چهارگوشش ،وقتی میخندید کمی به سمت پایین متمایل میشد .سری تکون دادم و گفتم« :خیلی ممنون!»
عماد دستی به پشت مرد زد و گفت« :ایشون آقای پندار راد ،یکی از دوستهای گل منه!»
سری تکون دادم و گفتم« :خوشبختم!»
پندار دستش رو به سمت عماد گرفت و گفت« :خب دیگه عماد جان ،من برم .باران خانم هم خسته است؛ باید برسونیش
خونه!»
عماد :مرسی داداش ،خیلی خوشحال شدم!
_ منم همینطور!
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بعد از خداحافظی ،عماد دزدگیر ماشینش رو زد و منم بدون هیچ حرفی روی صندلی ولو شدم .عماد باخنده سوار ماشین شد و
گفت« :خسته شدی؟»
_ خیلی !،وای عماد فقط برو خونه ،از صبح سرپام؛ فقط میخوام بخوابم.
_ ای بابا! من امشب کلی برات سوپرایز داشتم که.
نگاهش کردم و گفتم« :سوپرایز؟ به چه مناسبتی؟»
بدون اینکه نگاهم کنه گفت« :هم به خاطر اجرای فوقالعادهی اولیاحضرت هم به خاطر ...در داشبورد رو باز کن ،خودت
میبینی!»
با تعجب در داشبورد رو باز کردم و پاکتی که توش بود رو درآوردم؛ نگاهی به پاکت سفید انداختم و گفتم« :این چیه؟»
_ بازش کن ببین!
پاکت رو باز کردم و کارتی که توش بود رو بیرون آوردم؛ نگاهی به اسم روی کارت انداختم و با دیدن اسم خودم باالی کارت،
جیغی از خوشحالی کشیدم.
عماد با خنده گفت« :چه خبرته دختر؟!»
_ وای ،گواهیناممه!
_ آره دیگه!
با تعجب نگاهش کردم و گفتم« :اینکه قرار بود یه هفته دیگه بیاد!»
شونهای باال انداخت و گفت« :خب وقتی از بنده استفاده کنی همه چیز درست میشه!»
با خنده خودم رو روی صندلی باال و پایین کردم و گفتم« :آخ جونم!» ولی یکدفعه بادم خالی شد و رو به عماد گفتم« :ولی
من که ماشین ندارم!»
لبخندی زد و گفت« :آره واقعا ،خیلی بد شد!»
با نگاهی موشکافانه نگاهش کردم و گفتم« :چه نقشهای تو سرته؟»
خندید و چیزی نگفت.
***
صدای جیغم توی سالن پیچید و باعث شد گوشهای خودم هم درد بگیره! عماد که دستهاش رو روی گوشهاش گذاشته
بود ،گفت« :بار آخرته جیغ میکشی ها!»
با هیجان به ماشینها نگاه کردم و گفتم« :پس چرا من اینها رو هیچوقت ندیدم؟»
لبخندی زد و گفت« :خب چون من هیچوقت ازشون استفاده نمیکردم!»
ابرویی باال انداختم و گفتم« :چرا؟»
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_ با ماشین خودم راحتترم .حاال از کدومش خوشت اومده؟
نگاهی به سه تا ماشینی که توی پارکینگ زیرخونه بود انداختم؛ اولیش یه کمری مشکی ،دومیش یه تویوتای نقرهای و
سومیش یه بیامو سفید بود .سقف بیامو باز شده بود و میشد داخلش رو دید .خودم رو به سمتش کشیدم و گفتم« :این رو! ر
عماد لبخندی زد و گفت« :پس مبارکت باشه!»
با تعجب نگاهش کردم و گفتم« :جدی  -جدی من این رو سوار شم؟»
_ آره خب! چیه مگه؟
خودم رو کشیدم کنار رو گفتم« :نه ،نمیخوام!»
اخمهاش رو کشید توی هم و گفت« :چرا؟»
_ خب بابا یه خط بیافته روی این ،من باید خدا تومن پول خسارتش رو بدم؛ بعد هم من تازهکارم ،به خودم اطمینان ندارم.
اومد سمتم ،مستقیم به چشمهام نگاه کرد و گفت« :تو این رو سوار میشی و فکر خسارت هم نمیکنی! بعد هم مطمئنم انقدر
دست فرمونت خوبه که یه خط هم بهش نمیاندازی؛ اگر هم داغون شد که فدای یه تار موت!»
با تعجب و بهت نگاهش میکردم؛ انقدر جدی حرف زد که نتونستم روی حرفش حرف بیارم .یک بار دیگه به ماشین سفیدم
نگاهی انداختم و لبخندی روی لبهام نشست؛ با دیدن لبخند من ،خودش هم خندش گرفت و گفت« :حاال بپر باال ماشین رو
بردار بیار تو حیاط!»
سرم رو کج کردم و گفتم« :سوئیچش؟»
دست کرد توی جیبش و سوئیچی رو کف دستم گذاشت .لبخندی بهش زدم و نشستم پشت فرمون .زیر لب بسماهلل گفتم و
ماشین رو روشن کردم ،هنوز ترس داشتم؛ حس میکردم اگه یکم فرمون رو کج بگیرم ماشین داغون میشه .عماد همونجوری
که با لبخند نگاهم میکرد پابهپام تا توی حیاط اومد .ماشین رو کنار ماشین عماد زیر سایهبون پارک کردم و نفس راحتی
کشیدم .باصداش چرخیدم به سمتش :دیدی ترس نداشت؟!
از پشت فرمون اومدم پایین و گفتم« :بد نبود!»
_ یکم پشتش بشینی ،دستت راه میافته.
دوباره به ماشین سفیدم که کنار ماشین عماد بهم چشمک میزد نگاه کردم و از ته قلبم گفتم« :ممنونم بابت همهی
خوبیها!» با خنده شالم رو بهم ریخت و گفت« :قابل بره کوچولوام رو نداره!»
***
با صدای ایمان ،از پلهها سرازیر شدم .کنار عماد ایستاده بود و داشت خوش و بش میکرد .رفتم سمتشون و گفتم« :سالم مربیِ
گرام!»
برگشت سمتم و با لبخند گفت« :سالم هنرآموز محترم! چطوری دختر؟ دیشب شاهکار کردی ها.
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به تقلید از شاهزادهها کمی پام رو کج کردم و گفتم« :مقسی موسیو!»
با عماد خندیدند .سریع بهش براق شدم« :دیپلم من کو؟ هان؟»
ایمان :به شما باید لیسانس داد ،دیپلم که قابلی نداره!
_ نمک نریز! میگم دیپلم من کو؟
پاکتی که دستش بود رو داد دستم و گفت« :بیا بابا ،نزن من رو!»
با خوشحالی پاکت رو باز کردم ،با دیدن دیپلم موسیقیام با خوشحالی دور خودم چرخیدم و گفتم« :آخ جون! حاال جلوی
موسسهی خودت یه موسسه میزنم تا چشمت در بیاد!»
ایمان با خنده گفت« :زهی خیال باطل!»
_ عماد قولش رو بهم داده.
ایمان چرخید سمت عماد و گفت« :آره؟»
عماد :آره دیگه! قرار بود اگه مدرکش رو دادی براش آموزشگاه بزنم؛ حاال نه جلوی موسسهی تو! یه جایی رو نزدیک خونه
دیدم .البته تو هم باید کمکش کنی ،چند تا مربی خوب براش بفرستی و اول کار هم چند تا از هنرآموزات رو بفرستی پیشش تا
کارش بگیره.
ایمان :بله دیگه! باز هم همهی خرحمالیهاش با ماست.
عماد زد به شونهی ایمان و گفت« :نه که خودت بدت میاد شعبه دوم بزنی!»
_ حاال اگه شعبهی دوم آموزشگاه خودم باشه حرفی ندارم.
_ نخیر! از شعبه  -معبه خبری نیست .من تازه اسمش هم انتخاب کردم.
ایمان :جدی؟ چی میخوای بذاری؟
_ اوپال.
ایمان :اوپال؟ یعنی چی؟
_ اسم یه سنگ قیمتیه که هفت رنگه.
ایمان سری تکون داد و گفت« :قشنگه!»
عماد :برای مجوز باید چیکار کنم؟
دو مرد مشغول حرفهای خودشون شدند و من هم برگشتم توی آشپزخونه که براشون شربت ببرم.
***
با صدای در ،سریع تیوی رو خاموش کردم و از پلهها دویدم باال .یک ماهی میشد که با تیوی تمرین رقص میکردم .عماد
زودتر از همیشه برگشته بود و همین متعجبم کرده بود .به خاطر فعالیتی که داشتم ،هم نفس  -نفس میزدم و هم به شدت
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عرق کرده بود .سریع تاپم رو از تنم کشیدم بیرون و تیشرتم رو تنم کردم .با صدای عماد در اتاق رو باز کردم و رفتم پایین:
باران؟ کجایی؟ بیا کارت دارم.
از پلهها که پایین رفتم دیدم کلی باکس که توش پر از عروسکه دستشه؛ با تعجب نگاهش کردم و گفتم« :اینها چیه؟»
باکسها رو روی مبل گذاشت و گفت« :عروسکه دیگه! نمیبینی؟ بعد دوباره از پلهها پایین رفت .دنبالش رفتم و گفتم« :این
همه عروسک واسه کی خریدی؟»
همونجوری که از در خونه میرفت بیرون گفت« :االن وقت توضیح ندارم باران! بیا باقیش رو بگیر ،ببر باال وقتی برگشتم بهت
میگم».
دنبالش رفتم و باقیه باکسها رو از دستش گرفتم .سوار ماشینش شد و گفت« :ساعت پنج منتظر باش میام دنبالت ».و بدون
هیچ حرفی رفت .من متعجب و درحالی که باکسهای عروسکها دستم بود ماشینش رو دنبال کردم .وقتی در حیاط بسته شد
نفسم رو محکم بیرون دادم و برگشتم توی خونه ،عروسکها رو کنار هم گذاشتم .عماد این همه عروسک برای چی خریده بود؟
فقط عروسک هم نبود ،ماشین ،هواپیما و کلی خرت و پرت دیگه هم بود .واقعا برام جای تعجب داشت که عماد برای چی
عروسک خریده! تا جایی که یادم میاومد دوستی که بچه داشته باشه نداشت .تازه اگه برای بچههای دوستهاش هم خریده
باشه این همه که نمیخره؛ نه! مطمئنا قضیه چیز دیگهای بود که عماد اینا رو خریده بود.
دو ساعتی مدام توی ذهنم دنبال یه دلیل برای خریدن این همه عروسک گشتم؛ ولی چیزی پیدا نکردم .ساعت که چهار و نیم
شد ،رفتم توی اتاقم و آماده شدم .هنوز نمیدونستم که قراره کجا بریم! سر ساعت پنج آیفون به صدا دراومد؛ گوشی رو
برداشتم و قبل از این که چیزی بگم صدای عماد اومد :عروسکها رو بردار و بیا پایین!
به زور تمام باکسها رو با هم گرفتم و سمت در راه افتادم .عماد توی کوچه منتظرم بود .باکسها رو روی صندلی عقب گذاشتم
و خودم هم جلو نشستم .همین که راه افتادیم گفتم« :عماد !،قضیه چیه؟ واسه چی این همه عروسک خریدی؟»
عینکش رو به چشم زد و گفت« :داریم میریم پرورشگاه!»
با تعجب گفتم« :پرورشگاه؟!»
سری تکون داد و گفت« :آره ،یه سالی هست میرم و به بچههای یه پرورشگاه سر میزنم ،هر بار هم کلی از این خرت و پرتا
براشون میخرم؛ ولی امروز که میخواستم برم ،از شرکت زنگ زدند؛ یه کار فوری پیش اومده بود و باید به شرکت
میرفتم .این شد که اومدم خونه.
_ واسه چی میری پرورشگاه؟
_ بچهها رو خیلی دوست دارم!
متعجب نگاهش کردم ،باخنده نگاهم کرد و گفت« :چیه؟ بهم نمیخوره دل نازک باشم؟»
سری تکون دادم و گفتم« :تو کی هستی عماد؟ چرا من هیچوقت نمیتونم بشناسمت؟!»
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بلند خندید و گفت« :حاال  -حاالها مونده که من رو بشناسی ،واسه شناختن من زیادی زوده!
ماشین رو جلوی یه پرورشگاه نگه داشت .با کمک هم باکسها رو برداشتیم و رفتیم داخل .نگهبان با احترام بلند شد و
همونجوری که دستش رو گذاشته بود روی سینش گفت« :سالم مهندس!»
عماد با لبخند سری تکون داد و گفت« :سالم آقا رحمت! خوبی؟»
_ مرسی آقا! دست بوسیم.
عماد لبخند دیگهای زد و وارد محوطه شد .بچههای قد و نیمقد داشتند توی محوطه بازی میکردند و دنبال هم
میدویدند؛صداشون کل حیاط رو پر کرده بود .بعضیاشون به قدری خوشگل بودند که آدم باورش نمیشد بدون سرپرستند.
یکی از بچهها با دیدن عماد جیغ کشید و گفت« :عمو اومد! عمو عماد اومد ».با این حرف سر تمام بچهها به سمت عماد
چرخید .به ثانیه نکشید که همه دویدند سمت عماد .عماد با لبخندی رفت سمتشون ،نزدیکشون روی زانو نشست و بچه ها رو
یکی-یکی در آغوش گرفت .بچهها هم آویزون گردنش میشدند و با اخم میگفتند« :چرا دیر کردی عمو؟!»
عماد هم با خوشرویی تمام ،از عروسکهای توی باکسها به هرکدومشون میداد و صورتهاشون رو میبوسید .چیزی که
میدیدم رو باورم نمیشد .عماد و بچهها درست مثل دوستهای جون  -جونی حرف میزدند و میخندیدند؛ حتی گاهی عماد
صدای کلفتش رو بچگونه میکرد و جواب بچهها رو میداد .بغض به گلوم چنگ انداخته بود؛ واقعا عماد کی بود؟ یه مرد
دلسنگی که هیچ احساسی نداشت یا یه مرد احساساتی؟ اشکهام بدون هیچ هشداری روی گونهام سر خوردند .عماد اسم تک
 تک بچهها رو میدونست و به اسم صداشون میکرد.بعد اتفاقی افتاد که دلم لرزید؛ دختر بچهای سه  -چهار ساله ،در حالی که پیراهن صورتی و سفید گل  -گلی روی ساپورت
سفیدش پوشیده بود ،جمعیت رو کنار زد و روبهروی عماد ایستاد .اشکی که از چشمهای آبیاش سر میخورد روی گونهای
تپلش میریخت ،موهای طالییاش رو از روی صورتش کنار زد و با بغض و لحنی بچهگونه گفت« :اومدی عمو؟ ...پس مامان
خوشگلی که قرار بود بیاری کو؟ مگه بهم قول ندادی برام یه مامان بیاری؟ عمو من خسته شدم .اینجا بچهها با من بازی
نمیکنن؛ پس چرا نمیگی مامان بیاد و من رو ببره؟»
عماد ،دختر بچه رو محکم توی بغلش کشید و روی موهاش رو بوسید .دستش رو به نوازش روی سرش کشید و با لحنی که
معلوم بود بغض داره گفت« :چرا الهه خانوم! من قول دادم ،خیلی زود یه مامان خوشگل واست پیدا میکنم به شرطی که دیگه
گریه نکنی ،باشه؟ بهم قول میدی گریه نکنی؟»
دختر ،خودش رو کنار کشید و اشکهاش رو پاک کرد ،لبخندی زد و گفت« :باشه ،قول میدم!» عماد ،با محبت گونهی دختر
رو بوسید و چون باکسهای دستش خالی شده بود ،اومد سمت من که بقیهی باکسها رو بگیره؛ با دیدن چشمهای خیسش
گریم بیشتر شد .واقعا من چرا این مرد دوست داشتنی رو نشناخته بودم؟ عمادی که سراسر احساس بود و با دیدن اشک یه
بچه خودش هم گریهاش میگرفت! چرا بهش گفته بودم دلسنگ ،درحالی که یه قلب زنده و تپنده داشت؟
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عماد با دیدن چشمهای خیس من ،لبخند تلخی زد و بقیه باکسها رو از دستم گرفت .تحمل ایستادن نداشتم ،خودم رو به
نیمکتی رسوندم رو روش نشستم و از همون فاصله به عماد نگاه کردم؛ هر بچهای که میاومد طرفش ،بهش اسباب بازی میداد،
با محبت صورتش رو میبوسید و میرفت سراغ نفر بعدی .وقتی تمام کادوهاش تموم شد همهی بچهها رو جمع کرد و بهشون
چیزی گفت؛ بچهها با خوشحالی جیغی کشیدند و دستهای همدیگه رو گرفتند .عماد هم دست همون دختری که اسمش الهه
بود و یه پسر دیگه رو گرفت .به خاطر قد کوتاه بچهها ،مجبور بود یکم خم بشه تا بتونه دست بچهها رو بگیره .بچه ها حلقهی
بزرگی رو درست کردند و مشغول عمو زنجیر باف بازی شدند و عماد با خوشحالی باهاشون شعر
میخوند؛ خندههای از ته دل عماد ،اشکم رو بیشتر میکرد ،باور این همه احساسات برام سخت بود!
***
تو راه برگشت هر دو سکوت کردیم ،حال هیچ کدوممون خوب نبود .عماد بعد از اینکه از بچهها دل کند ،غم غلیظی توی
چشمهاش به وجود اومد .حس میکردم میاد اینجا تا چیزی رو پیدا کنه؛ ولی موقعهی برگشت تازه فهمیدم که اومدن به
اینجا تازه یادش میاندازه که توی گذشته چیزی رو گم کرده .من که هم به خاطر دیدن صحنههایی که توی پرورشگاه دیده
بودم حالم بد بود و هم دیدن حال خراب عماد بدترم کرد ،دلم میخواست باهاش حرف بزنم و ازش بخوام که خودش رو خالی
کنه؛ ولی چون میدونستم هیچ جوابی ازش نمیگیرم ،ترجیح دادم سکوت کنم.
عماد من رو جلوی در خونه پیاده کرد .برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم« :مگه نمیآیی باال؟»
کالفه سری تکون داد و گفت« :نه ،تو برو تو خونه ،منتظر من هم نباش؛ معلوم نیست کی برگردم!»
_ کجا میری؟
چنگی توی موهاش زد و گفت« :نمیدونم!»
_ عماد ،بیا بریم باال؛ تو حالت خوب نیست!
سرش رو تکون داد ،بدون حرف پاش رو روی گاز گذاشت و من رو تنها گذاشت؛ با رفتنش دوباره اشک چشمام جوشید.حال
خرابش رو که میدیدم ،دلم میخواست دق کنم! چیزی داشت اذیتش میکرد؛ چیزی که حسابی هم ریشه دار و قدیمی
بود؛ولی من هیچ کاری نمیتونستم براش بکنم ،همین حالم رو بدتر میکرد!
وارد خونه شدم و با پشت دست صورتم رو پاک کردم ،خودم رو روی مبلها پهن کردم و سرم رو بین دستم گرفتم .اون روز
چیزهایی دیده بودم که هضمش برام خیلی سخت بود و مهمترینش احساسات عماد بود .منی که تنها حس عماد رو توی
خندهاش دیده بودم ،حاال اون شعفی که موقعهی حرف زدن با بچهها توی چشمهاش میدیدم رو نمیتونستم درک کنم .عماد
برام مجهول بود؛ انقدر ناشناخته که وقتی یکی از جنبههای وجودش پیشم باز میشد ،بیش از پیش عاشقش
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میشدم! وقتی اشک رو توی چشمهاش دیدم ،دلم میخواست همون جا زجه بزنم و بهش بگم که چقدر دوسش دارم! عماد من
یه مرد خشک و بیاحساس نبود ،اون خدای احساس بود؛ این رو از محبت خالصی که امروز توی عمق چشمای هفت رنگش
دیدم فهمیدم.
خسته بودم؛ انقدر فکر توی سرم جریان داشت که داشت دیوونهام میکرد! خودم رو به حمام رسوندم و زیر دوش ایستادم تا
بلکه آب ،کمی از حجم افکارم رو کم کنه .با برخورد قطرههای آب روی صورتم حالم بهتر میشد .بعد از حموم همونطور که
موهای خیسم رو باز گذاشته بودم ،جلوی پنجره ایستادم و باد خنک شبانگاهی که سردیش نشون از پاییز زودرس بود صورتم
رو نوازش میکرد .رو به آسمون شب چند تا نفس عمیق کشیدم و پنجره رو بستم ،خودم رو روی تخت رها کردم و سعی کردم
بخوابم تا بلکه سردردم خوب بشه.
***
با صدای در از خواب پریدم؛ ساعت شش بود و از صداها فهمیدم که عماد تازه رسیده .از جام بلند شدم و رفتم جلوی در اتاق.
با سر و وضعی آشفته ،از پلهها باال میاومد ،سیگاری هم الی انگشتهاش دود میکرد و به خاطر موهاش که روی پیشونیش
ریخته بود ،نمیتونستم درست صورتش رو ببینم .خواست بره توی اتاقش که جلوش رو گرفتم ،سرش رو بلند کرد و به
چشمهام نگاه کرد؛ به خاطر غم توی چشمهاش دلم لرزید ،چقدر خسته به نظر میرسید ،چقدر شکسته بود! وقتی نگاهش
توی نگاهم قفل شد ،حس کردم تمام بار دنیا روی شونهاش سنگینی میکنه .بغضم رو به زور فرو دادم و با صدای آرومی گفتم:
«خوبی؟»
بدون هیچ حرکتی درست مثل یه مجسمه به صورتم زل زده بود؛ انگار که بخواد از پشت چهرهی من چیزی رو به یاد بیاره.
بازوش رو گرفتم و تکونش دادم ،باصدایی که به وضوح میلرزید گفتم« :تو رو خدا عماد! حالت خوبه؟»
چشمهاش رو از توی چشمهام برداشت ،از کنارم گذشت و در اتاقش رو پشت سرش بست .رفتم سمت در و خواستم بازش کنم
که دستم خشک شد؛ باید تنهاش میذاشتم ،از نگاهش مشخص بود که هنوز هم نمیخواد لب از لب باز کنه؛ پس نباید
خلوتش رو بهم میزدم! کالفه و عصبی وارد دستشویی شدم و تمام سرم رو زیر شیر آب سرد گرفتم؛ آب از روی موهام گذشت
و پوست سرم رو خنک کرد .داغ کرده بودم ،نمیدونستم باید چیکار کنم! طاقت دیدن عماد توی این وضعیت رو نداشتم .سرم
رو بلند کردم ،آب از موهام روی صورتم میریخت؛ به چشمهای خیسم توی آینه نگاه کردم و سر خودم داد کشیدم :پس وجود
تو به چه دردی میخوره وقتی نمیتونی یه ذره از دردش رو کم کنی؟
یه چیزی توی وجودم شکست و با بغض گفت« :وقتی نمیدونم دردش چیه ،براش چیکار کنم؟!»
با حرص شیر رو بستم و حوله رو روی سرم کشیدم ،حرصم رو روی موهام خالی کردم و با عصبانیت چنگشون زدم ،دردم
گرفته بود؛ ولی خم به ابرو نیاوردم! کالفه ،حوله رو روی تخت پرت کردم و با حرص به سطل کنار میزم لگد زدم ،سطل با
صدای بدی روی زمین افتاد .روی تخت نشستم و سرم رو بین دستهام گرفتم .حالم از خودم بهم میخورد؛ باید کاری
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میکردم! فکری توی ذهنم جرقه زد ،از جام بلند شدم و سریع از پلهها پایین رفتم .تلفن روی میز بود؛ برش داشتم و شماره
ایمان رو گرفتم .بعد از چند تا بوق صدای خواب آلودش توی گوشی بلند شد :بله؟
_ سالم ایمان! بارانم.
صدای مضطربم رو که شنید انگار هوشیار شده باشه ،سریع گفت« :چی شده؟»
_ دیروز با عماد رفتیم پرورشگاه ،همون شب از خونه زد بیرون ،االن هم که اومده حالش خیلی داغون بود؛ حتی جواب منم
نداد .نگرانشم!
_ خیلی خب! االن میام اونجا.
***
_ کجاست؟
_ تو اتاقشه.
بدون حرف راه افتاد سمت راه-پله و من هم دنبالش .جلوی در اتاق عماد ایستاد ،چند ضربه به در زد و گفت« :عماد! خوبی
داداش؟» و جوابی نیومد .ایمان کالفه دستگیره رو پایین کشید و در رو باز کرد؛ عماد روی تخت دراز کشیده بود و به سقف
خیره شده بود ،سیگاری الی انگشتهاش بود و توی جاسیگاری روی پاتختی هم پر از سیگار بود .با دیدن چهرهی داغون،
بغض باز هم مهمون گلوم شد .ایمان وارد اتاق شد و در رو بست .میدونستم که حرفهاشون مردونست و شاید عماد دوست
نداشته باشه که بشنوم؛ پس ،از پلهها پایین رفتم ،روی مبلهای سالن نشستم و سرم رو به پشتی تکیه دادم .چقدر غمِ توی
چشمهاش بزرگ بود! انقدر که تمام وجودم رو به لرزه انداخت .عماد چه مرگش شده بود؟ چی بود که اینجوری به همش
ریخته بود؟ عمادی که کلی سر به سرم میذاشت و با هم میخندیدیم؛ حاال چرا از این رو به اون رو شده بود؟ یعنی دیدن
بچههای پرورشگاه ،اینقدر حالش رو بد کرده بود؟ مگه خودش نگفته بود که یک ساله داره میره پیششون؛ پس چرا سریهای
قبل اینجوری نشده بود؟
انقدر فکر کردم که سر و کلهی ایمان پیدا شد؛ حال اون هم چندان تعریفی نداشت! از جام پریدم ،جلوش ایستادم و گفتم:
«چی شد؟»
_ امروز رو کاری به کارش نداشته باش ،بذار تو خودش باشه؛ کم  -کم خوب میشه!
_ چی شده ایمان؛ چرا یهویی اینقدر گرفته شد؟ عماد که حالش خوب بود!
_ نپرس ،فقط کاری به کارش نداشته باش!
با بغض گفتم« :باز هم محکومم به ندونستن؟»
دستی توی موهاش کشید و گفت« :اگه صالح بدونه خودش بهت میگه!»
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سری تکون دادم و چیزی نگفتم ،میدونستم که اگه بخوام لب از لب باز کنم اشکهام روی گونهام جاری میشه .لبم رو گزیدم و
سرم رو پایین انداختم .ایمان پوفی کرد و گفت« :من باید برم ،کار نداری؟!»
سرم رو به نشونهی نه تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم .بغض توی گلوم ،داشت خفم میکرد! از پلهها باال رفتم ،الی در اتاق
عماد باز بود .ازگوشهی در به داخل نگاه کردم ،هنوز توی همون وضعیت بود و نگاه گنگش روی سقف مونده بود؛ سیگار الی
انگشتش به فیلتر رسیده بود و خاکسترش روی پارکتها ریخته بود ،چهرهاش به قدری شکسته بود که حس
میکردم چند سالی پیرتر شده .اگه چند دقیقه دیگه اونجا ایستاده بودم ،هق  -هقم تمام خونه رو پر کرده بود .از پلهها پایین
دویدم و خودم رو توی آشپزخونه انداختم ،جلوی دهنم رو گرفتم و بی صدا اشک ریختم؛ عماد من داشت له میشد زیر باری
که روی شونههاش بود .من نباید میذاشتم که بشکنه .اون به کسی احتیاج داشت که بشه سنگ صبورش ،بشه همدردش و
منی که تمام زندگیم رو مدیون عماد بودم ،باید این کار رو براش میکردم.
خواستم از جام بلند بشم و برم سمت اتاقش که با دیدن هیبت چهارشونهاش جلوی آشپزخونه ،سکندری خوردم به سمت
عقب .درست قبل از اینکه با کله روی زمین بیافتادم ،سمتم خیز برداشت و دستم رو گرفت؛ سریع تعادل خودم رو به دست
آوردم و همونجوری که صورتم خیس بود با تعجب نالیدم :عماد...
لبخند تلخی زد و گفت« :چه خبرته دختر؟ مگه جن دیدی که اینجوری ترسیدی؟!»
با لکنت گفتم« :تو ...تو حالت ...خوبه؟»
_ معلومه که خوبم؛ ولی فکر کنم تو حالت خوب نیست! چرا گریه کردی؟
خودم رو کنار کشیدم و به چشمهاش زل زدم؛ اگه لبخند روی لبش داشت ،چشمهاش نمیتونست بهم دروغ بگه! غم توی
نگاهش همچنان باقی بود .گفتم :چی شده عماد؟ چرا اینقدر بهم ریخته بودی؟!
دستش رو باال آورد و خیسی صورتم رو گرفت .آروم زمزمه کرد« :من خوبم! چیزیم نیست».
خواست بره که به بازوش چنگ زدم ،مجبور شد بایسته؛ خودم رو کشیدم جلوش و صورتش رو باال آوردم .نگاهم رو توی
چشمهاش قفل کردم و گفتم« :بگو ...به خدا اگه حرف بزنی سبک میشی؛ اینقدر تو خودت نریز عماد! جان باران حرف بزن».
دستم رو باخشونت پس زد و گفت« :قسم نده ،گفتم که چیزیم نیست!»
با دلخوری روم رو ازش برگردوندم ،میدونستم که اصرار فایدهای نداره و تا وقتی که عماد خودش نخواد قفل دهنش شکسته
نمیشه!
***
صورتم رو شستم و مشغول درست کردن صبحانه شدم؛ فنجون عماد رو پر از چایی کردم و با صدایی که سعی میکردم
دلخوریام رو نشون نده گفتم« :بیا صبحانه بخور! حتما دیشب هم شام نخوردی».
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لبخند کجی تحویلم داد و پشت میز نشست .روی صندلی که زیاد رو به روش نباشه نشستم و سرم رو پایین انداختم ،بدون
حرف لقمهها رو به زور فرو میدادم .از اینکه عماد هیچوقت بهم اعتماد نداشت تا حرف دلش رو بهم بگه ،از خودم بدم
میاومد! من انقدر در نظرش کوچیک بودم که حتی نمیخواست لب از لب باز کنه و دردش رو بگه .حاال کمک کردن و حل
مشکلش بخوره تو سرم ،از کوچیک بودن خودم بدم میاومد؛ از اینکه انقدر رفتارهام بچگانه بوده که عماد همچین فکری
کرده .تو همین فکرها بودم که صداش بلند شد :چرا نمیخوری؟!
لقمهی توی دستم رو توی دهنم گذاشتم و آروم گفتم« :میخورم».
_ چیزی شده؟
_ نه!
_ چرا ،یه چیزی شده!
با بغض سرم رو بلند کردم و گفتم« :من انقدر در نظرت بچه میام که حتی حاضر نیستی دردت رو بهم بگی؟!»
لبخندی روی لبش نشست و گفت« :نه؛ چون تو در نظرم خیلی بزرگی ،میترسم دردم رو بهت بگم و تو فکر کنی که من
چقدر بچهام!»
با حرص روم رو برگردوندم و گفتم« :خرم نکن!»
با اخم گفت« :دیگه به خودت فحش ندیها! باور کن چیز خاصی نبود؛ اگه مشکل خیلی بزرگی بود که اینقدر زود روبهراه
نمیشدم! نمیخوام با این مشکالت بچگانهی من تو هم ناراحت بشی؛ پس لطف کن ،گرهی ابروهات رو باز کن و بذار درست و
حسابی صبحانهام رو بخورم!»
نگاهش کردم ،چیزی از توی چشمهاش دستگیرم نشد؛ ولی لبخند روی لبش ،بهم دلگرمی میداد که اوضاع روبهراهه .نفسم
رو محکم بیرون دادم و مشغول خوردن بقیه صبحانهام شدم.
***
آینه و قرآن رو روی میزم گذاشتم و چرخیدم سمت بقیه؛ با خوشحالی رو به عماد گفتم« :اینجا خیلی خوب شده!»
عماد لبخندی زد و روی مبلهای سالن اصلی نشست .یک بار دیگه دور خودم چرخیدم و همه جا رو نگاه کردم؛ درست سمت
چپ اتاق ،یه میز بزرگ چوبی که روش شیشه خورده بود قرار داشت که پشتش یه صندلی گردان مشکی و یه کمد قرار داشت،
سمت راست میز یه گلدون پر از بامبو بود و سمت راست اتاق جایی که از سالن اصلی مشخص نبود ،یه پیانوی بزرگ قهوهای
قرار داشت که با رنگ نخودی دیوارها همخونی پیدا کرده بود .روبهروی میزم چند تا صندلی وجود داشت .از اتاق زدم بیرون و
به سالن نگاه کردم؛ گوشهی سالن ،کنار پنجره یه میز کوچیک برای منشی با یه کامپیوتر و روبهروش یه دست مبل آبی روشن
که با پارکت های سفید کف همخونی داشت .اینجا و اونجای سالن چند تا گلدون با گلهای مختلف به چشم میاومد .دوتا
اتقاق دیگه فقط چند تا صندلی داشت که بچهها موقعهی تمرین روش بشینند.
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رو کردم به ایمان و گفتم« :مربی ویالون و گیتار کی میان؟»
ایمان :فردا.
سها از توی اتاق گفت« :باران! این گلها رو کجا بذارم؟»
رفتم سمتش و با لبخند دستهگلی که دستش بود رو گرفتم و رفتم سمت آشپزخونهی کوچیکی که سمت چپ سالن اصلی
قرار داشت .توی یه پارچ ،یه کم آب ریختم ،گلهای رزی که سها برام آورده بود رو توش گذاشتم ،بردم وسط میز گذاشتم.
سرم رو بلند کردم و با لبخند به عماد نگاه کردم ،جوابم رو با لبخندی داد و گفت« :مبارکت باشه!»
_ نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم؛ انتظار نداشتم این همه خرج کنی!
بدون حرف خم شد ،لیوان چاییاش رو از روی میز برداشت و گفت« :کاری نکردم! بهت قول داده بودم اگه مدرکت رو بگیری
برات آموزشگاه بزنم که زدم؛ مَرده و قولش.
ایمان :دیگه نمیخوای سازهای دیگه رو امتحان کنی؟
برگشتم سمتش و گفتم« :چرا! یکم که کارهای اینجا راه بیافته ،احتماال برای ویالون دوباره مزاحمت بشم».
ابرویی باال انداخت و گفت« :متاسفانه من ویالون بلد نیستم!»
_ جدی؟!
ایمان :آره؛ ولی همینی که قراره به عنوان مربی برات بفرستم خیلی به کارش وارده ،خب بگو همون یادت بده!
_ نمیخوام جلوی بچههایی که میان اینجا کار کنم!
با خنده چشمکی زد و گفت« :تو بخوای کالس خصوصی هم برات میذاره؛ مثال مدیر جایی هستی که داره کار میکنه ها!»
خندیدم و چیزی نگفتم .سها از توی اتاق سرک کشید و گفت« :خانم مربی بیا اولین نفر اسم خودم رو بنویس ببینم!»
با تعجب گفتم« :تو؟ خب بگو ایمان یادت بده دیگه!»
_ ایمان باید جلوی تو لنگ بندازه.
با خنده گفتم« :هرچی باشه هنوز هم مربی منه!»
ایمان خم شد و گفت« :نوکریم!»
رفتم سمت سها و گفتم« :جدی  -جدی میخوای بیای؟»
_ آره خب ،چیه مگه؟
_ بیا ،من حرفی ندارم! یه هنرآموز بیشتر بهتر .راستی ایمان ،شاگردهای جدیدت مال مننها!
با خنده گفت« :لیستش رو گذاشتم توی فایل اولی که روی میزته ،بهشون گفتم تا سه روز دیگه کالسها شروع میشه .فردا
حتما قراردادها رو ببندی ها!»
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سری تکون دادم و رفتم سمت میزم ،لیست رو از توی فایل برداشتم و نگاهی بهش انداختم؛ پنج نفر ویالون ،دو نفر گیتار و سه
نفر پیانو .خوب بود؛ چون کار خودم از همه کمتر بود .نفس عمیقی کشیدم و یاد داد و بیدادهایی افتادم که موقعهی خریدن
وسایل سر عماد کشیده بودم ،مدام بهش میگفتم که دلیل نداره همه چیز واسه یه موسسهی تازه تاسیس بگیره؛ ولی تو کتش
نمیرفت و از هر چیزی بهترینش رو میگرفت .دیگه فهمیده بودم که اگه بخوام باهاش کل  -کل کنم ،بدتر لج میکنه .باید
میذاشتم هر کاری که دوست داره بکنه؛ اینجوری شاید خودش کمی از خرجهای اضافی میگذشت.
***
به چشمهاش که این بار به قهوهای میزد نگاه کردم و با لبخند از زیر قرآنی که باالی سرم گرفته بود رد شدم .برگشتم ،با
خنده نگاهش کردم و گفتم« :واقعا نمیخوای بیای؟»
شونهای باال انداخت و گفت« :نه! تو مدیر اونجایی ،من بیام چیکار؟»
_ میری شرکت؟
_ آره! بعدازظهر برمیگردم.
_ شام چی درست کنم؟
_ هر چی دوست داری! حاال هم بدو برو که داره دیرت میشه ها.
نگاهی به ساعتی که مچ دستم بسته بودم کردم و گفتم« :آره ،راست میگی!» بعد راه افتادم و نشستم پشت فرمون،
بسماهلل گفتم و ماشین رو روشن کردم .قبل از اینکه حیاط رو دور بزنم و برم سمت در برگشتم سمت عماد و گفتم« :مرسی
بابت همه چیز!»
با خنده گفت« :برو تا کتک نخوردی!»
خندیدم و دستم رو براش تکون دادم .پام رو روی گاز فشار دادم و رفتم سمت محل کارم.
ماشین رو درست کنار در موسسه پارک کردم و پیاده شدم .چند تا پسری که توی خیابون بودند با دیدن من پشت فرمون
بیامو سوتی کشیدند؛ ولی محلشون ندادم .سرم رو بلند کردم و به تابلوی باالی ساختمون نگاهی انداختم؛ اوپال رو با هفت
رنگ روی تابلو به طرز کامال هنری نوشته بودند .لبخندی زدم و وارد ساختمون شدم ،دفتری که عماد برام گرفته بود طبقهی
دوم ساختمونی بود که بیشترش موسسههای فرهنگی  -هنری بود .در دفتر رو باز کردم و با دیدن دختری که اسمش کتایون
همافر بود ،لبخندی زدم و گفتم« :به کارت برس کتی جان!»
از لحن صمیمی من جا خورد و با چشمهای گرد شده نگاهم کرد ،باخنده رفتم سمتش و گفتم« :اینقدر تعجب نکن! تو هم از
این به بعد من رو باران صدا کن ،باشه؟»
کتایون که دختر خجالتی بود سرش رو پایین انداخت و گفت« :آخه خانوم»...
_ خانوم نداره! دلم نمیخواد غریبی کنی؛ منم مثل خودتم دیگه ،فکر کن دو تا دوستیم.
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با لبخند سرش رو باال آورد و گفت« :چشم!»
خندیدم و چند تا تیکه موی قهوهایش که بیرون از مقعنهاش زده بود رو بهم ریختم .از ایمان خیلی ممنون بودم که همچین
دختر نازی رو به عنوان منشی بهم معرفی کرده بود ،دختری که چشمهای مشکی و خمارش آدم رو مجبور میکرد ،مدام بهش
نگاه کنه؛ ولی خودش خجالتی و کم رو بود .پشت میزم نشستم و با هیجان چند دور ،دور خودم چرخیدم؛ باورم
نمیشد که مستقل شده باشم! از روزی که عماد بهم گفته بود کارهای موسسه درست شده بود ،نزدیک به صد بار ازش تشکر
کرده بودم و باز هم حس میکردم که کمه .من همه چیزم رو مدیون عماد بودم ،عماد من رو ساخته بود و به اینجا رسونده
بود؛ درست مثل یه بچه که احتیاج به مراقبت داره ،ازم نگهداری کرده بود و بزرگم کرده بود .این چند وقت بیشتر از هر وقت
دیگهای حس میکردم که دوستش دارم و این حس به قدری شدید بود که نمیتونستم کاری کنم که از چشمهام این رو
نفهمه ،حتی چند باری خواستم به زبون بیارم که چقدر دوستش دارم؛ ولی به زور جلوی خودم رو گرفتم.
با صدای تلفن به خودم اومدم ،دکمهی آیفون رو فشار دادم و گفتم« :جانم؟»
صدای کتی بلند شد :خانم! آقای شمیرانی و راد اومدند.
_ راهنمایشون کن داخل!
ایمان بهم گفته بود ،اسم مربیهایی که واسه گیتار و ویالون برام در نظر گرفته راد و شمیرانیه .سر و وضع خودم رو مرتب کردم
و منتظر مواجه شدن باهاشون شدم .توی دلم غوغایی بود! این اولین باری بود که قرار بود با دو تا مرد مواجه داشته باشم ،کمی
استرس داشتم؛ ولی با چند تا نفس عمیق سعی کردم به خودم مصلت بشم .چند تقه به در خورد و در باز شد .از جام بلند
شدم ،نفسی که توی سینم بود رو با فشار بیرون دادم و لبخندی روی لبهام نشوندم .مردی قد بلند با موهای جو گندمی وارد
اتاق شد ،صورت معمولی داشت ،کت و شلوار توسی رنگی هم تنش بود .با خوشرویی بهش سالمی دادم و با لبخند جوابم رو
گرفتم .سرم رو چرخوندم و با دیدن کسی که توی چهار چوب در بود و بهم لبخند میزد جا خوردم؛ مرد جلو اومد و گفت« :اوه،
چه سعادتی!»
سریع به خودم اومدم و گفتم« :آقای راد! فکر نمیکردم شما باشید».
پندار ،موهای قهوهایش رو از روی پیشونیش کنار زد و در حالی که با چشمهای کهرباییش بهم نگاه میکرد گفت« :واقعا باعث
افتخارمه که با شما کار کنم! ایمان که بهم گفت ،فکر نمیکردم شما باشید».
به صندلیها اشاره کردم و گفتم« :بفرمایید بشینید!»
بعد از نشستن دو مرد ،خودم هم نشستم و در حالی که سعی میکردم خونسردیم رو حفظ کنم دکمهی تلفن رو فشار دادم و
رو به کتی گفتم« :سه تا قهوه بیار لطفا!»
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رو کردم به هر دوشون و گفتم« :از اینکه با همکاری با من موافقت کردید خیلی خوشحالم! راستش رو بخواید من خودم
شاگرد ایمان بودم و خیلی بهم لطف داشت؛ وقتی هم که فهمید قراره آموزشگاه بزنم ،قول همکاری همه جوره رو بهم داد و
بعد هم که شما رو بهم معرفی کرد».
شمیرانی :ایمان بهمون گفته که شما یکی از بهترین شاگردهاش بودید .هر چند که خودش میگه االن شما استاد اونید!
با لبخند گفتم« :ایمان همیشه به من لطف داشته!»
پندار :ما همونجوری که ایمان رو قبول داریم ،کسی رو که اون معرفی میکنه رو هم قبول داریم.
_ ممنونم! من از قبل قراردادها رو تنظیم کردم ،یه نگاه بهشون بندازید ببینید مشکلی نداشته باشه.
دو تا برگههایی که روی میز بود رو بهشون دادم؛ همین موقع کتی هم وارد شد و سینی قهوه رو بعد از اینکه قهوهی من رو
روی میزم گذاشت ،جلوی آقایون برد .با لبخندی ازش تشکر کردم و به مردها نگاه کردم؛ برای هر دوشون حقوق ثابت ،ماهی
سیصد تومن رو در نظر گرفته بودم و از هر هنرآموزی که داشتند هم  40درصدش رو برمیداشتند.
پندار سری تکون داد و گفت« :از نظر من که خوبه!»
شمیرانی هم سری تکون داد و گفت« :منم موافقم!»
به سینی اشاره کردم و گفتم« :بفرمایید ،از دهن میافته!»
خودم هم فنجونم رو برداشتم و یکم از قهوهی تلخ رو خوردم .از اینکه مثل همیشه دست و دلم نلرزیده بود و تونسته بودم که
درست حرفم رو بزنم ،خوشحال بودم؛ شاید تاثیرات کنسرت بود که اضطرابم رو اینقدر کم کرده بود .پندار همونجوری که
قهوهاش رو میخورد ،زیر چشمی نگاهی بهم انداخت و لبخندی زد .شمیرانی فنجونش رو روی میز گذاشت و با خودنویس توی
جیبش زیر برگه رو امضا کرد و سمت من گرفتش؛ با خوشرویی برگه رو ازش گرفتم و تشکری کردم .همونجوری که
خودنویسش رو توی جیبش میذاشت ،گفت« :کالسها از کیه؟»
از توی فایلی که روی میز بود ،برگهی چاپ شدهای رو بیرون کشیدم و گفتم« :این برنامهی کاریتونه!»
نگاهی به برگه انداخت و گفت« :خوبه ،ممنون! راستش من کمی کار دارم و باید زودتر برم؛ شما امر دیگهای ندارید؟»
سری تکون دادم و گفتم« :خیر ،عرضی نیست ،لطف کردید!»
شمیرانی بعد از خداحافظی از من و پندار از در اتاق بیرون رفت .پندار که قهوهاش رو تموم کرده بود ،یک بار دیگه به برگه
دستش نگاه کرد و رو به من گفت« :خدمتتون خودکار هست؟»
با لبخند خودنویسم رو بهش دادم ،برگه رو روی میز گذاشت و امضاش کرد؛ بعد خیلی ریلکس خودنویسم رو توی جیبش
گذاشت و برگه رو سمتم گرفت .با تعجب و بهت به خودنویسم که سر طالییش باالی جیب بلوز لیمویش خودنمایی میکرد
نگاه کردم؛ ولی روم نشد که بهش بگم برش گردونه! لبخند کجی تحویلش دادم و برگه رو از دستش گرفتم .نفسش رو بیرون
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فوت کرد و گفت« :من که در طول کنسرت نتونستم چهرتون رو ببینم؛ ولی از استالید پشت سازتون معلوم بود که خیلی به
کارتون ماهرید .وقتی عماد بهم گفت همش در طی چهار ماه تونستید پیانو رو یاد بگیرید ،واقعا تعجب کردم!»
با لبخند سری تکون دادم و گفتم« :چیز چندان عجیبی نیست؛ فقط یه ذهن خالی میخواد و یکم تمرین ،همین!»
لبخند شیرینی زد و به چشمهام نگاه کرد .ناخودآگاه محو لبخندش شدم؛ لبخندی که به خاطر باز بودن روزنهی خیلی
کوچیکی که بین لبهاش بود ،قسمتی از دندونهای صدفیش رو به نمایش گذاشته بود .چهرهی دلنشینی داشت؛ چشماش
گاهی آدم رو میخ خودش میکرد ،شخصیت عجیبی داشت! سرم رو پایین انداختم و خودم رو با برگهها سرگرم کردم که بیشتر
از این خیرش نشم؛ حس بدی داشتم ،احساس میکردم که حتی با نگاه کردن به یه مرد دارم به عماد خیانت میکنم!
پندار که دید زیر نگاهش معذبم از جاش بلند شد و در حالی که یکی از دستهاش رو توی جیب شلوار ماکسیش میکرد گفت:
«خیلی از دیدارتون خوشحالم و بیشتر از اون به خاطر همکارمون!»
_ من هم همینطور!
برگهی برنامهی اون رو هم به سمتش گرفتم و گفتم« :سر ساعت لطفا!»
برگه رو از دستم گرفت و گفت« :حتما!»
بعد ،دستش رو به نشونهی خداحافظ گوشهی پیشونیش تکون داد و از در بیرون رفت .نفسم رو به آسودگی بیرون دادم و روی
صندلیم ولو شدم .لبخندی زدم و زیر لب گفتم« :واسه اولین برخورد گل کاشتی!»
***
با تابیدن اولین اشعههای خورشید ،من هم بیدار شدم .کش و قوسی به بدنم دادم و از تخت پایین اومدم .بعد از برداشتن لباس،
خودم رو زیر دوش رها کردم و با لذت چشمهام رو بستم .بخیههای پهلوم رو چند وقتی بود که کشیده بودم و خط نسبتا
طویلی ،درست روی پهلوی سمت چپم نشون از یادگاری بود که عماد بهم داده بود .بعد از خشک کردن نسبی موهام از اتاق
زدم بیرون ،نگاهی به اتاق عماد انداختم ،تختش نامرتب بود؛ ولی از خودش خبری نبود! با تعجب از پلهها پایین رفتم و توی
آشپزخونه سرک کشیدم؛ ولی اونجا هم نبود .دوباره از پلهها باال رفتم و وارد اتاقش شدم ،به در حمامش ضربه زدم و گفتم:
اونجایی؟ عماد!
ولی صدایی نیومد ،در رو باز کردم و با حمام خالی و تاریک مواجه شدم .خواستم از اتاق برم بیرون که رنگ مشکی ماشینش
که توی حیاط خودنمایی میکرد ،نشونم داد که هنوز خونه است و جایی نرفته .کالفه شده بودم! صدام رو بلند کردم و گفتم:
عماد! کجایی؟؟؟
ولی باز هم صدایی برای پاسخگویی به سوالم نشنیدم ،داشتم به دلشوره میافتادم؛ نمیدونستم عماد کجاست که جوابم رو
نمیده! هزار جور فکر مختلف توی ذهنم شروع کرد به باال و پایین رفتن .میخواستم برم سمت تلفن و شمارهی گوشیش رو
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بگیرم که صدای در از طبقهی اول اومد؛ سریع به سمت پلهها رفتم و پایین دویدم .وقتی عماد رو توی پاگرد طبقهی اول حوله
به دوش دیدم ،گفتم :کجا بودی؟
نگاهم کرد و با لبخند گفت :سالم عرض شد اولیا حضرت!
کالفه گفتم :میگم کجا بودی؟ کل خونه رو گشتم!
از کنارم رد شد و گفت :یه جا همین نزدیکیها.
باحرص گفتم :عماد!
برگشت سمتم و دستهاش رو به نشونهی تسلیم باال برد و گفت :جون من جیغ نزن! تازه چند وقته پردهی گوشم از دست
جیغات راحت شده.
با اینکه خندم گرفته بود؛ ولی به زور جلوی خودم رو گرفتم و گفتم :میگم کجا بودی؟
_ باشگاه.
ابرویی باال انداختم و گفتم :ماشینت که خونه بود؟
لبخند مرموزی زد و گفت :مگه همه واسه باشگاه رفتن باید از خونشون برن بیرون؟
با تعجب گفتم :مگه تو اینجا باشگاه داری؟!
با خنده گفت :فکر کن نداشته باشم!
پردیم جلوش و گفتم :جون من؟ پس چرا من تا حاال ندیدمش؟
لبخندی زد و گفت :میخوای ببینیش؟
_ آره!
_ خب بیا بریم صبحونه بخوریم بعد میبرم نشونت میدم.
_ االن...
_ نه دیگه ،من االن گشنمه! بریم صبحانه بخوریم بعد...
بعد بدون توجه به اصرار من رفت سمت پلهها و باال رفت .با حرص پام رو کوبیدم روی زمین و دنبالش رفتم!
***
با دیدن منظرهی روبهروم ،چند لحظه عین مجسمه سر جام خشک شدم ،باورم نمیشد که همچین جایی هم توی زیر زمین
این خونه باشه و من ندیده باشمش! تمام زمین با پارکتهای پنبهای که برای راحتی پا درست شده بود ،پوشونده شده بود،
دستگاههای مختلف بدنسازی محوطهی بزرگی از فضا رو گرفته بود؛ درست پشت دستگاهها استخری قرار داشت که از آب تمیز
و شفافش میشد فهمید که تازه آبش عوض شده .برگشتم سمت عماد و با دلخوری گفتم :چرا اینجا رو زودتر بهم نشون
ندادی؟!
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با خنده گفت :چون خیلی وقت بود که اینجا نمیاومدم؛ هم کثیف شده بود و هم تعمیرات میخواست .دیروز که تو رفتی
گفتم بیان اینجا رو مرتب کنن.
_ خیلی بد جنسی! تو که میدونی من چقدر عاشق شنام!
با خنده گفت :خب از این به بعد هر روز پاشو بیا اینجا آب بازی!
خواستم جوابش رو بدم که با دیدن ساعت روی دیوار دو دستی کوبیدم تو سرم و گفتم :دیرم شد! و سریع از پلهها باال رفتم.
عماد هم با خنده پشت سرم اومد .سریع از پلهها باال رفتم و مشغول عوض کردن لباسم شدم؛ سوئیچ ماشینم رو از روی میز
برداشتم و سمت در راه افتادم .عماد توی طبقهی دوم روی مبل ها نشسته بود .گفتم :امروز خونهای؟
_ نه! بیرون کار دارم؛ ولی برای ناهار میام.
_ باشه ،پس من میرم.
_ مواظب خودت باش!
سری تکون دادم و از پلهها پایین رفتم.
کیفم رو روی صندلی کمک راننده پرت کردم ،ماشین رو روشن کردم و راه افتادم .وقتی به آموزشگاه رسیدم ،به خاطر سرعتی
که موقعهی پیاده شدن از ماشین داشتم ،نزدیک بود که با سر برم توی جوب؛ ولی تعادل خودم رو به دست آوردم و با
خونسردی در رو بستم و راه افتادم! در رو که باز کردم دیدم روی مبلها چند تا پسر نشستند .سالمی گفتم و وارد اتاقم شدم؛
کیفم رو روی میز گذاشتم و بعد از مرتب کردن سر و وضعم دوباره رفتم بیرون و رو به پسرها گفتم :شما هنرآموزید؟
یکی از پسرها که از کاور سازش میشد فهمید که برای آموزش گیتار اومده گفت :بله!
نگاهی به دوتا پسر دیگه انداختم و گفتم :شما هم برای گیتار اومدید؟
هر دو سری تکون دادند .رو کردم به کتی و گفتم :وقتی آقای شمیرانی اومدند کالس رو شروع کنید.
کتی سری تکون داد و من هم بدون هیچ حرف دیگهای وارد اتاقم شدم و در رو بستم .حس ریاست کم  -کم داشت زیر دندونم
مزه میکرد .یک ساعتی خودم رو با پروندهها مشغول کردم که زنگ تلفن بلند شد:
_بله؟
_خانم! هنرورای خودتون هم اومدند.
_ راهنماییشون کن داخل!
چند ثانیه بعد در باز شد و سها همراه سه نفر دیگه وارد اتاق شدند .با خنده چشمکی بهم زد و من هم جوابش رو با لبخندی
دادم .بهش گفته بودم که نمیخوام موقعهی کالس کسی از رابطمون بویی ببره که بعدا بگن پارتی بازی شد؛ اون هم خیلی
راحت قبول کرد .نگاهی به دختر و دو تا پسری که نمیشناختمشون کردم و گفتم :بفرمایید بشیند.
همه نشستند .رو کردم بهشون و گفتم :آقای آراد بهنام کدومتونید؟
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پسری سفید پوست با موهای طالیی و چشمهای آبی ،لبخندی زد و گفت :منم استاد!
لبخندی زدم و رو به پسر بعدی گفتم :شما هم آقای شهاب کیمیایی ،درسته؟
پسر بعدی که سبزه بود و موهای کوتاه مشکیش رو تیغ تیغی درست کرده بود ،لبخند شیطونی زد و گفت :مخلصیم استاد!
رو کردم به دختر و گفتم :شما هم خانم دیبا میرزایی؟
دختر با لبخند موهای بلند بلوندش رو از روی صورتش کنار زد و گفت :بله!
رو کردم به سها و گفتم :شما هم که باید خانوم سها ارجمند باشید!
سها انگشتش رو گذاشت توی دهنش و با حالت بامزهای گفت :واال مردم که اینجوری میگن.
بچهها زدند زیر خنده .لبخند خفیفی زدم و گفتم :کدومتون قبال پشت ساز نشسته؟
سها گفت :من زیاد نشستم!
با خنده گفتم :خب پس بلدید دیگه؟
سها :نه دیگه ،فقط واسه ژست گرفتن نشستم ،همین!
_ بقیه چی؟
شهاب :واال از خدا که پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه یه چیزهایی بلدم بزنم.
به پیانوی گوشهی اتاق اشاره کردم و گفتم :بزن ببینم!
از جاش بلند شد و با ناشیگری پشت ساز نشست و شروع کرد به زدن پنج خط حامل .البته انقدر بد زد که معلومه هیچی
بارش نیست .وقتی کارش تموم شد گفت :چه جوری بود استاد؟
سری تکون دادم و گفتم :بد نبود.
لبخند گل و گشادی زد و گفت :همه میگن کارت خوبه ها؛ فقط نیاز داشتم به تایید یه استاد!
با خنده از جام بلند شدم و بهش اشاره کردم که بشینه سر جاش .خودم نشستم پشت ساز و شروع کردم به زدن پنج خط.
وقتی کارم تموم شد ،شهاب گفت :تمرین جدید بود استاد؟
با خنده گفتم :بله.
سها هم که از قیافش معلوم بود داره میترکه از خنده؛ ولی چیزی به روی خودش نمیاره .از توی کمدم چهار تا پارتیتور بیرون
کشیدم و دادم دستشون .دستهام رو توی سینه جمع کردم و گفتم :صفحهی اول قطعهای بود که زدم .شهاب با
سرخوشی پارتیتور رو باز کرد و با دیدن تیتر پنج خط حامل که باالی صفحه نقش بسته بود ،بادش خالی شد و اخمهاش رو
توی هم کشید .لبخندی زدم و گفتم :مهم نیست! درست میشه...
سری تکون داد و دیگه تا آخر کالس چیزی نگفت؛ معلوم بود که حسابی ضایع شده! شروع کردم به توضیح دادن نتها و
گامها؛ وقتی حرفهام تموم شد ،از هر کدومشون خواستم که بشینند پشت ساز و یه بار دیگه تمام چیزهایی که بهشون گفتم
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رو برام بگن .سها که معلوم بود خیلی وارده بعد از توضیح دادن شروع کرد به زدن همون قطعه .لبخندی بهش زدم و گفتم:
مرسی!
وقتی موقعهی رفتن شد ،همه به جز سها بلند شدند .وقتی که صدای در خبر از رفتنشون داد ،زد زیر خنده و گفت :پسر چه به
خودش افتخار هم میکرد!
با خنده گفتم :بیچاره بد ضایع شد!
_ چه خبرا خانوم مربی! خوشی؟
به پشتی صندلیم تیکه دادم و گفتم :وای سها! نمیدونی ریاست چه فازی میده.
ـ بله دیگه! پس معلومه خیلی خوشی.
سرجام صاف نشستم و گفتم :راستی! مربی ویالونم رو میشناسی؟
_ پندار؟ آره بابا ،رفیق فاب ایمانه.
_ منم دیده بودمش .شب کنسرت با عماد اومد پیشمون.
_ آره! دوست اون هم هست.
_ دیدمش هنگ کردم؛ انتظار نداشتم که رادی که ایمان میگه اون باشه!
_ مشکلی داره؟
_نه بابا ،فقط تعجب کردم! چه خبر از ایمان؟
_ میگه باران بیمعرفت شده دیگه سراغ ما رو نمیگیره!
_ بهش بگو به خدا این اوایل سرم شلوغه!
_ میدونم بابا! وقتی این حرف رو زد دو تا زدم پس کلش گفتم« :تو اگه خودت خیلی معرفت داشتی بهش سر میزدی!»
_ بابا اون بیچاره که تمام زحمتهای من رو کشیده .این ترم هم که من همهی بچههاش رو گرفتم!
_ سادهای ها! بچه هاش رو نصف کرد؛ فکر کردی همه رو میفرسته پیش تو؟
_ جدی؟!
_ آره بابا!
_ این هم عجب سیاستی داره ها! راستی عروسی کیه؟
_ دو سال دیگه ایشاال.
_ اِ! چرا؟
_ زوده بابا.
_ کجاش زوده! مگه دو ساله نامزد نیستید؟
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_ چرا!
_ خب تازه دیر هم شده .ببین ،دست نجمبونی یهویی دیدی رو هوا زدنش ها؛ خاطرخواه کم نداره!
بهم چشم غرهای رفت و گفت :نکنه تو هم یکیشونی؟!
با خنده گفتم :من غلط بکنم به شوهر تو چشم داشته باشم؛ ولی زودتر عروسیتون رو بگیرید؛ بابا من دلم رو صابون زدم!
_ خودت چرا شوهر نمیکنی؟
_ کو شوهر بابا؟!
_ خدایی اگه کیس مناسب باشه ،نه نمیگی؟
وقتی دیدم بحث جدی شده ،سریع اخمهام رو کشیدم توی هم گفتم :من فعال قصدش رو ندارم .بعد هم من باید خودم شوهر
مورد عالقم رو پیدا کنم!
با خنده چشمکی زد و گفت :اوه مای گاد!
سرم رو به پشتی صندلی تیکه دادم و کالفه نفسم رو بیرون دادم؛ هنوز هم به این حرفها عادت نداشتم ،نمیتونستم که جلوی
عصبانیتم رو در این مورد بگیرم! من خودم رو متعلق به عماد میدونستم و حتی فکر کس دیگهای هم عذابم میداد.
***
سالم! من تا شب برنمیگردم ،به کسی خبر نده؛ نمیخوام کسی نگران بشه ،خودم بر میگردم .قربانت ،عماد.
کالفه کاغذ رو از روی در جدا کردم و توی مشتم فشارش دادم .عماد دوباره غیب شده بود؛ اون هم درست یک روز قبل از ...با
حرص رفتم سمت گوشی خونه و شمارهی آموزشگاه رو گرفتم؛ بعد از چند تا بوق صدای کتی توی گوشی پیچید :آموزشگاه
موسیقی اوپال ،بفرمایید؟
_ سالم کتی! منم باران.
_ سالم! کجایی؟
_ من امروز نمیام ،کالس رو کنسل کن ،کار بقیه مربیها هم تموم شد دفتر رو ببند و برو خونه.
_ چرا؟ چیزی شده؟
_ نه  -نه ،خوبم! یادت نره در رو قفل کنی ها .کار نداری؟
_ نه!
_ خداحافظ.
_ خداحافظ.
عصبی خودم رو روی مبلها ولو کردم .تمام طول هفتهی قبل به خاطر فردا اعصابم بهم ریخته بود و عماد این رو خیلی خوب
فهمیده بود؛ حاال درست یک روز قبل از سالگرد مامان خودش هم غیبش زده بود تا بیشتر از این روی اعصابم بازی کنه! سرم
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رو بین دستهام گرفتم و به خاطر تیر کشیدن شقیقههام ،محکم فشارش دادم .اشک طبق معمول یک هفتهی گذشته ،بدون
هیچ هشداری گونههام رو خیس کرد .توی دلم نالیدم :مامان ...یه ساله که نیستی ...هیچ فهمیدی توی این یه سال چی به روز
من اومد؟ هیچ فهمیدی که داغون شدم؟ همین االنش هم داغونم! به خندهام نگاه نکن مامانم ،خودت
میدونی که دلم پر از درده ،خودت میدونی که چقدر تنها و شکستم؛ پس چرا تنهام گذاشتی؟ چرا تنها دخترت رو تنها
گذاشتی؟ نگفتی بعد از تو چی کار کنه؟ مامانم ،اگه عماد نبود میدونی من االن کجا بودم؟ میدونی چه بالیی سرم اومده بود؟
ساعتها روی همون مبل مچاله شدم و گریه کردم؛ فکر اینکه این یک سال رو بدون مامان چه جوری گذروندم ،دیوونم
میکرد ،فکر اینکه این یک سال چقدر تنها بودم و تنهاییم هیچ جوره پر نشد؛ حتی با محبتهای گاه و بیگاه عماد! انقدر زجه
زدم که روی همون مبل خوابم برد.
با حس دل ضعفه از خواب پریدم ،از تارکی هوا میشد فهمید که شب شده .از جام بلند شدم و از پلهها باال رفتم .عماد هنوز
نیومده بود .کالفه برگشتم توی آشپزخونه و با بیمیلی تمام و فقط برای ساکت شدن صدای معدم ،دو تا قاشق غذای یخ رو
خوردم .با صدای در از جام پریدم و از پلهها پایین دویدم .بوی سیگار حتی توی راه رو هم پر کرده بود .با دیدن عماد جا
خوردم ،درست کنار در روی زمین نشسته بود و دستهاش روی زانوهاش بود ،صورتش در هم شده بود و داشت از سیگاری که
الی انگشتهاش بود کام میگرفت؛ نگاهش به قدری گنگ بود که حس کردم من رو هم نمیشناسه!
با حرص رفتم جلو ،سیگار رو از الی دستهاش گرفتم و گوشهای پرت کردم .با عصبانیت داد کشیدم :معلومه کجایی؟ عماد
هیچ میفهمی داری با خودت و من چی کار میکنی؟! حالیت میشه که با این رفتارهای تو ،اون هم درست یه روز قبل سال
مامان حالم رو از اینی که هست بدتر میکنی؟
با دیدن نگاه خالی از احساسش بغضم ترکید و با گریه گفتم :خب چرا نمیگی چه مرگته عماد؟ چرا اینقدر عذابم میدی؟
لعنتی میفهمی دیدن تو ،توی این حالت واسم سختتر از درد خودمه؟ دِ یه چیزی بگو! چرا خفه خون گرفتی ،چرا قفل دهنت
رو باز نمیکنی ،چرا داری دوتامون رو دق میدی؟
دیگه قدرت تحمل بدنم رو نداشتم ،با زانو روی زمین اومدم و صورتم رو بین دستهام پنهون کردم .زجههام به قدری دل
خراش بود که حس میکردم داره سنگ رو هم میتراشه؛ ولی واقعا تحمل این وضعیت از عهدهی من خارج بود .هم غم نبود
مامان و هم عماد و هم خودم داشت دیوونم میکرد .همچنان داشتم گریه میکردم که دستم به شدت کشیده شد .سریع سر
جام ایستاد و توی نگاه عماد حل شدم ،نگاهش پر بود از غصه ،خشم ،سکوت ،فریاد ،درد ،رنج ،نفرت و...
نگاهش به قدری سنگین بود که بیشتر از این نتونستم توی چشمهاش نگاه کنم ،سرم رو پایین انداختم و بینیم رو باال کشیدم.
با صدایی که به زور شنیده میشد و پر از خس بود گفت :برو سوئیچت رو بیار ،جایی میریم.
سرم رو بلند کردم و با بهت بهش نگاه کردم .توی نگاهش تاکید و جبر رو میدیدم.
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سوار ماشین شدم .عماد هم با حال خرابش کنارم نشست؛ حتی نپرسیدم که چرا خودش رانندگی نمیکنه .سیگار دیگهای
آتیش زد و دودش رو بیرون داد .از در خونه که بیرون اومدم گفتم :کجا برم؟
_ فانوس...
با وحشت بهش نگاه کردم؛ ولی چیزی نگفت و پشت سر هم به سیگارش پک میزد .نمیدونستم که توی این وضعیت چه
کاری میتونه با فانوس داشته باشه! فانوسی که گوشه به گوشش پر از خاطرات تلخی بود که من رو تا مرز جنون
میکشوند .دیگه مطمئن شدم که عماد امشب قصد جون من رو کرده؛ ولی باید میرفتم! باید میرفتم تا از این همه سردرگمی
دربیام .این مردن یک باره رو خیلی بیشتر از مردن تدریجی توی بیخبری دوست داشتم .ماشین رو از شهر خارج کردم و به
سمتی که فانوس قرار داشت هدایت کردم .هر دو از فریاد پر؛ ولی سکوت کرده بودیم .هر دو پر بودیم از خشم ولی ترجیح
میدادیم همه رو توی خودمون خفه کنیم .سکوتی که بینمون جریان داشت ،کلی معنی داشت .کلی راز و رمز توش پنهان بود
و رازهایی که شاید امشب برمال میشد.
رسیدم به دوراهی که راه سمت راستش به فانوس منتهی میشد ،خواستم برم سمت فانوس که گفت :نه! برو چپ...
و من باز هم با بهت و ناباوری بهش نگاه کردم؛ ولی چیزی نمیتونستم بگم! پس ماشین رو به سمت جادهی سمت چپ هدایت
کردم .جادهای که درست از وسط جنگل عبور میکرد .جنگل قیرگون شب ،پر بود از صدا و سکوت .حرکتهای ضعیفی رو از
عمق جنگل میشد دید؛ ولی هر چی بیشتر دقت میکردی ،کمتر میفهمیدی که چی اونجاست .مسیر
طوالنی بود و از گرفتگی هوا میشد فهمید که بارونی هم توی راهه.
باالخره بعد از نیم ساعت رانندگی به جایی که مد نظر عماد بود رسیدیم؛ وقتی وارد محوطهی شنی شدم گفت :نگه دار!
بدون اینکه ماشین رو خاموش کنم ایستادم .اونجا خلیج کوچیکی بود که موجهای دریا خودشون رو با شدت به صخرههاش
میکوبیدند .یه خلیج درست وسط جنگل؛ هیچ چیز خاصی توی اون محوطه دیده نمیشد و فقط دریا بود و آسمون و جنگل،
همین و همین! از ماشین که پیاده شدم ،آسمون غرشی کرد و دونههای ریز بارون روی صورتم نشست؛ دونههایی که به مرور
بزرگتر و به یه طوفان تبدیل میشد .عماد بیخیال از همه جا روی تخته سنگی نشست و به جایی میون آبها خیره شد .رفتم
سمتش؛ ولی با دیدن نوری درست سمت راستم نفس توی سینم حبس شد؛ فانوس بود! با همون هیبتی که حتی از دور هم
بدنم رو به لرزه میانداخت؛ حتی اگه درست گوش میدادی ،میتونستی صدای موسیقی تندش رو بشنوی .رو کردم سمت
عماد و گفتم :اینجا کجاست عماد؟!
بدون اینکه نگاهش رو از دریا بگیره گفت :مگه نمیخواستی بشنوی؟ خوب پس بشین و گوش کن.
روی تخته سنگی درست روبهروش نشستم و گفتم :منتظرم...
نگاه گذرایی بهم انداخت و نفسش رو بیرون داد .دوباره به دریا خیره شد و اینطور شروع کرد:
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_ درست دو سال پیش توی این خلیج ،اتفاقی افتاد که کل دنیای من رو تغییر داد؛ اتفاقی که تلخیش رو هنوز که هنوزه زیر
دندونهای زندگیم حس میکنم.
_ چه اتفاقی؟
با صدای عصبی داد زد :هر چیش رو که بتونم بهت میگم باران! تو هم اجازهی کنجکاوی بیشتر رو نداری .فهمیدی؟
من که با صدای دادش کمی ترسیده بودم ،خودم رو جمعتر کردم و بازوهام رو بغل کردم .بارون همچنان میبارید و هر دومون
رو خیس میکرد .عماد نفس عمیقی کشید و دوباره شروع کرد :تا دو ماه بعد از اون اتفاق درست عین یه مردهی متحرک شده
بودم؛ مردی که واقعا هیچ فرقی با یه مرده نداشت! به زور اطرافیان ،دو  -سه لقمه غذا میخوردم و وقتی میخوابید که
پلکهاش از زور بیخوابی باز نمونن .توی اون دو ماه قدر بیست سال پیر شدم؛ به قدری شکستم که خودم هم باورم نمیشد! تا
اینکه بعد از دو ماه به لطف یکی از دشمنیهای دوست نما ،برای بیرون اومدن از حال و هوام به یه مهمونی دعوت شدم .اول
نمیخواستم برم؛ ولی وقتی خودش اومد دنبالم ،نتونستم روش رو زمین بندازم .کالفه و عصبی بودم و تمام مدت مهمونی یه
گوشه نشسته بودم و سیگار دود میکردم .مهمونی که چه عرض کنم آخرای شب بود که با یه لیوان اومد سمتم من با پوزخند
لیوان رو ازش گرفتم .من میخواستم ،واسه چند ساعتی هم که شده خودم و هر چی که توی این قلب بیصاحابه رو فراموش
کنم؛ پس همه رو یه نفس رفتم باال.
کالفه موهای خیسش رو چنگ زد و عقب کشید .من که هم از سرما و هم از زور هق  -هق میلرزیدم ،دست و پام رو به خودم
فشار دادم و منتظر بقیه حرفش شدم .چند بار نفسش رو بیرون فرستاد و چند دقیقهای صورتش رو ،رو به بارون گرفت .آب از
نوک موهاش میچیکد و نوری که از چراغهای روشن ماشین میاومد ،صورتش رو روشن کرده بود .باالخره نگاهش رو از
آسمون گرفت و دوباره خیرهی دریا شد و ادامه داد :صبحش که بیدار شدم ،چند دقیقهای طول کشید که یادم بیاد کجام .هنوز
تو خونهی همونی بودم که مهمونی داده بود؛ ولی نه توی سالن ،بلکه توی یکی از اتاقهای باال .کسی پیشم بود؛ یه دختر!
عصبی شدم و خواستم داد بزنم و بگم که اینجا چه غلطی میکنه؛ حالم از خودم بهم خورد ،تنها کاری که تونستم بکنم این
بود که از اونجا بیرون بزنم؛ نه تنها حالم خوب نشده بود ،بلکه بدتر هم شده بودم .حاال عذاب وجدان هم به دردهای قبلیم
اضافه شده بود .دو هفتهی تمام فقط راه میرفتم و به خودم دری وری میگفتم؛ حتی وقتی خیلی حالم خراب میشد به خودم
هم رحم نمیکردم و سرم رو میکوبیدم تو دیوار .دو هفته که گذشت ،باز هم سر و کله ی یکی دیگشون پیدا شد و گفت یه
مهمونی مردونه گرفتن .یک کالم گفتم نمیام؛ ولی وقتی کلی اصرار کرد و گفت که هیچ دختری توی جمعشون نیست ،راضی
شدم که برم انگار فقط خوردن میتونست یادم ببره که کجام و چه بالیی سرم اومده؛ اما صبحش باز هم همون بساط رو
داشتم .این بار سکوت نکردم ،داد کشیدم و تمام اثاث خونش رو بهم ریختم و گفتم مگه نگفته بودی که هیچ زنی قرار نیست
اینجا بیاد؛ پس این کیه بغل من؟! همشون سعی داشتند آرومم کنن و حرفشون رو بهم بزنند؛ ولی من گوش ندادم و از اونجا
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زدم بیرون .باز هم همون آش بود و همون کاسه؛ ولی این بار شدت گرفت .چند باری خودکشی کردم که با کمک ایمان و
کامیار رسوندنم بیمارستان و نذاشتن برم اون دنیا .تا این که...
_ تا اینکه بعد از گذشت چهار ماه از اون مصیبت ،کامیار یه مهمونی توی خونهی خودم داد .منم که دیگه خیلی وقت بود
کاری به کار کسی نداشتم ،هیچ مخالفتی نکردم .این رو مطمئن بودم که توی خونهی خودم کسی نمیتونه هیچ غلطی بکنه.
پس توی مهمونی حاضر شدم؛ ولی اون عماد همیشگی نبودم ،تو کل مراسم توی دستم سیگار .انقدر کشیدم و که بیهوش
شدم .البته فکر میکردم که بیهوش شدم؛ چون صبح که چشم باز کردم با دیدن دختری که کنارم بود فهمیدم که دیشب
بیهوش نشده بودم .خورد شدم ،انگار اراده تو وجودم شکست ،باورم نمیشد که یه روزی توی خونهی خودم همچین کاری
کنم؛ ولی دیگه هیچی هم نتونستم بگم .انگار یه مهر سکوت روی لبهام چسبونده بودند .حتی دیگه بد رفتاری هم نکردم.
حس میکردم شب قبل عماد مرد و کس دیگهای جاش اومده؛ کسی که انگار تو دنیای بیخیالی زندگی میکرد .درست بعد از
اون شب بود که من شدم مردی که مطمئنم اگه اون موقع میدیدش تف هم تو صورتش نمیانداختی .هر شب دخترای رنگ و
وارنگ دورم رو میگرفتند و من هم بدون هیچ اعتراضی باهاشون بودم .من هیچ وقت از هیچ کدومشون نخواستم ،خودشون با
جون و دل میاومدند سمتم .خودشون پیشنهاد میدادند و من هم بدون اینکه اعتراضی کنم باهاشون بودم .انقدر توی دنیای
کثیفی که واسه خودم ساخته بودم غرق شده بودم که همهی رفیقایی که یه روزی میخواستند من رو ببرند توی
مهمونیهاشون نگرانم شده بودند و مدام نصیحت میکردند که دست از کارهام بردارم؛ ولی نمیتونستم .خیلی وقت بود که
عماد مغروری که به هر کسی اجازه نمیداد حتی نزدیکش بشه مرده بود .یک سال تموم توی دنیای کثیف خودم غرق بودم تا
این که...
بارون شدت گرفته بود و هر دومون رو حسابی خیس کرده بود .من میلرزیدم و با بغض و گریهای که با بارون مخلوط میشد به
عماد نگاه میکردم .حتی توی باورم هم نمیگنجید که یه روزی اینها رو از زبون عماد بشنوم؛ عمادی که برام مظهر تمام
مردونگی دنیا بود ،حاال داشت چیزهایی رو برام میگفت که باورش سخت بود! نفسش رو بیرون داد و آب روی صورتش رو
گرفت و دوباره گفت« :تا این که یک سال پیش درست توی همچین شبی اومدم اینجا ،جایی که تمام بدبختیهام ازش شروع
شده بود .اون شب هم مثل امشب ،تند  -تند بارون میبارید .همیشه وقتی بارون میاومد ،میرفتم زیرش .وقتی بارون خیسم
میکنه ،حس میکنم که گناهانم شسته میشه و میریزه .به خاطر همون هم اون شب انقدر زیر بارون موندم که خیس خیس
شدم .به خودم گفتم« :میتونی پاک بشی؟ میتونی برگردی به همون عمادی که قبال بودی؟ میتونی به خاطر گذشتهای که
داشتی ،پاک بمونی؟» اون شب جوابی برای سوالم نداشتم .حس میکردم ارادم به قدری سست شده که دیگه نمیتونم قدم از
قدم بردارم .من توی مردابی که خودم ساخته بودم غرق شده بودم .وقتی سوار ماشین شدم و خواستم برگردم ،نگاهم سمت
فانوس کشیده شد؛ فانوسی که همیشه اون رو توی دور دستها دیده بودم .همیشه کنجکاو بودم که بدونم چه جور جاییه؛ پس
وقتی از جاده خارج شدم ،بدون این که به جادهی اصلی نگاه کنم ،پیچیدم سمت جادهی سمت راست .ساعت از سه هم گذشته
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بود و بعید میدونستم که کسی اون موقع شب اونجا باشه ،با این حال رفتم .هنوز چند تا ماشین بیرون از فانوس پارک بود و
نوری هم از داخل میاومد .از ماشین پیاده شدم و رفتم نزدیکتر .چند قدمی در بودم که در باز شد و مردی ازش اومد بیرون
و درست جلوی پای من از هوش رفت.
هنوز گیج بودم و نمیدونستم باید چیکار کنم که در باز شد و دو نفر دیگه هم بیرون اومدند .یه مرد چاق با سیبیلهای پهن
که بعدها فهمیدم سیروسه و یه پسر جون که همون مجید بود .سیروس معلوم بود که عجله داره و میخواد برگرده داخل با
دیدن مرد جلوی پای من رو کرد به مجید و گفت« :این رو برسون یه بیمارستانی جایی .نگی که فانوس بودهها! بگو از گوشهی
خیابون پیداش کردی .مجید سری تکون داد و سیروس هم خیلی سریع برگشت داخل .مجید اومد سمت مرد و سعی کرد
کمکش کنه .نمیدونم چرا ،ولی ناخواسته کمکش کردم و بهش گفتم :بذارش تو ماشین ،من میرسونمت .مجید گفت :نه
زحمتتون میشه! خالصه بعد از کلی اصرار با مجید مرد رو رسوندیم بیمارستان .وقتی از زیر سینجینهای پرستارها و دکترها
خالص شدیم ،صبح شده بود .خستگی از سر و کول مجید میبارید ،ازم خداحافظی کرد و پیاده راه افتاد .از طرز راه رفتنش
مشخص بود قراره تا فانوس رو پیاده بره .باز هم نمیدونم چرا ،ولی رفتم سمتش و گفتم :بیا برسونمت؛ گفت نمیام .بهش گفتم
خودم هم اون طرف کار دارم و دارم این مسیر رو میرم .اون هم که خیلی خسته بود ،بدون هیچ حرف دیگهای سوار شد و راه
افتادیم سمت فانوس .توی راه هر چی سعی کردم از زیر زبونش بکشم که توی اون فانوس چیکار میکنه ،چیزی نگفت و فقط
گفت که اونجا یه رستورانه .وقتی به فانوس رسیدیم ،بیاختیار دنبال مجید پیاده شدم .اون هم چیزی نگفت .من چند قدم
عقب تر بودم .همین که مجید به در فانوس رسید ،چند دقیقه عین مسخ شدهها ایستاد و بعد دوید سمت ساحل .رفتم جلو،
دیدم جمعیت زیادی نزدیک ساحل جمع شدند .کنجکاو شده بودم که ببینم چه خبر شده .رفتم جلو و جمعیت رو کنار زدم؛
زنی روی زمین افتاده بود .از لبهای کبودش میشد فهمید که خفه شده .همه متعجب به جنازه نگاه میکردند و با هم پچ -
پچ میکردند .چند دقیقه که گذشت مجید با یه دختر برگشت .طبق عادت اون یک ساله با دیدنش ،اول اندامش رو ارزیابی
کردم؛ الغر و خوش هیکل بود ،اما همین که نگاهم به صورتش رسید ،قالب تهی کردم .چشمهای آبی دختر که پر از اشک بود
و یه طره از موهای طالییش که دست باد افتاده بود و داشت باهاش بازی میکرد چهرهاش رو دوست داشتنیتر و معصوم
میکرد .چهرهی دختر ،من رو عجیب یاد گذشته مینداخت ،نمیتونستم چشم ازش بگیرم .با زجههایی که میزد ،دلم رو خون
میکرد .دلم میخواست آرومش کنم؛ ولی میدونستم که نمیشه».
با باال رفتن صدای گریهام ،سرش رو چرخوند و نگاهم کرد .بارون شدت گرفته بود و خودش رو به سر و صورتمون میکوبید.
صدای غرش دریا و آسمون تو هم مخلوط شده بود و هرازگاهی برق آسمون باعث میشد ،فضا روشن تر بشه .از سرما ،ترس و
گریه میلرزیدم .شنیدن این چیزها برام راحت نبود .یادآوری مرگ مامان هم بدترم کرده بود .عماد نفس عمیقی کشید و ادامه
داد« :انگار توی این دنیا نبودی ،چنان هق میزدی که احساس میکردم حنجرت میخواد پاره بشه! وقتی جنازه رو از تو بغلت
کشیدن بیرون و گذاشتن تو ماشین ،وقتی پشت ماشین دویدی و خوردی زمین ...من تک  -تک اون صحنهها رو مثل تو توی
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ذهنم دارم .بعد از اینکه رفتی توی فانوس ،من هم سوار ماشینم شدم و بیاختیار دنبال ماشین راه افتادم .با دیدنت دلم زیر و
رو شده بود؛ تو خیلی شبیه کسی هستی که یه زمانی خیلی برام عزیز بود .عزیزی که زمونه اون رو ازم گرفت .با دیدن تو و
یادآوری گذشته حالم بیشتر بهم ریخت ،یاد کارهای کثیفی که کرده بودم ،باعث میشد دلم بخواد زودتر این زندگی لعنتی رو
تمومش کنم .همینجوری فکر میکردم و دنبال ماشین میرفتم؛ تا اینکه ماشین توی همون روستا متوقف شد .جنازه رو
درآوردند و بعد از این که بردنش توی غسال خونه ،توی یکی از قبرها که تازه کنده بودنش خاک کردند .من تمام مدت به
ماشین تکیه داده بودم و همونجوری که سیگار دود میکردم ،نگاهشون میکردم .به خاطر مظلومیت مادرت اون روز گریم
گرفت»...
دیگه تحمل شنیدن باقیش رو نداشتم ،انقدر حالم بد بود که متوجه جیغهایی که میکشیدم نبودم! مامان من غریب دفن شده
بود ،دخترش سر خاکش نبود که سینه چاک کنه و براش نوحه بخونه؛ مامان من بی کس بود! من خاک بر سر کجا بودم وقتی
مامانم رو غریب خاک کردند؟ کجا بودم که جای عماد گریم بگیره و تو سر و صورتم بکوبم؟ همونجوری داشتم با ناله جیغ
میکشیدم و توی صورتم میزدم که حس کردم دست و پام قفل شد .صدای عماد بین غرش آسمون بلند شد :بس کن باران!
چرا دیوونه بازی در میاری؟
زار زدم :مامان من غریب بود عماد ،مامان من تنها رفت عماد! مامان من ...آخ مامانم ...مامانم...
***
چشمهام رو آروم باز کردم و به اطراف نگاه کردم؛ در و دیوار سفید اتاق و بوی الکلی که کل بینیم رو پر کرده بود ،خبر از این
میداد که بیمارستانم .سرم رو چرخوندم سمت راست و پرستاری رو باالی سرم دیدم .لبخندی بهم زد و گفت :بیدار شدی؟
بدن خشکم رو تکون دادم و با صدای گرفتهای که نشون از سرماخوردگی میداد گفتم :من باید برم!
_ کجا خانومی؟ تو حالت خوب نیست ،هنوز بدنت ضعف داره.
با خشونت پسش زدم و سرم توی دستم رو به زور بیرون کشیدم که خون از جاش زد بیرون .خواست جلوم رو بگیره که هلش
دادم و با سری که مدام چرخ میخورد سمت در رفتم .به سالن نگاه کردم؛ ولی عماد رو پیدا نکردم .پرستار از پشت بازوم رو
گرفته بود و میگفت که برگردم روی تختم .همونجوری که دستم رو از توی دستش در میآوردم داد کشیدم :عماد ...عماد
کجایی؟ ...عم ...اد!
با جیغم در یکی از اتاقها باز شد و عماد با سر و وضعی که دست کمی از من نداشت پرید بیرون .با هق  -هق گفتم :تو رو خدا
منو ببر ،من میخوام برم پیش مامانم.
عماد اومد سمتم و سرم رو تو بغلش گرفت .داشتم زار میزدم و بهش التماس میکردم که من رو ببره .سرش رو پایین آورد و
در گوشم گفت :جیغ نکش باران! میبرمت ،باشه میبرمت ،فقط جیغ نکش.
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با حرفش یکم آروم شدم و صدام رو پایین آوردم .عماد رو کرد به پرستارهایی که با وحشت به ما نگاه میکردند و گفت :میشه
ترخیص ما رو بدید؟
یکی از پرستارها اومد جلو و گفت :ولی حال هیچ کدومتون خوب نیست!
عماد دستش رو به پیشونیش کشید و گفت :مهم نیست! با تضمین خودم میریم.
پرستار با حرص نفسش رو بیرون داد و سری تکون داد .عماد من رو روی صندلیهای سالن نشوند و گفت :االن برمیگردم،
باشه؟
با گریه سرم رو تکون دادم و نگاهش کردم .رفت و چند دقیقه بعد برگشت ،دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش کشید.
بدون هیچ مقاومتی دنبالش راه افتادم .از در بیمارستان که بیرون رفتیم با خوردن باد بهم ،لرزم گرفت؛ دستم رو بغل کردم و
به خودم لرزیدم .برگشت سمتم و گفت :سردته؟
سرم رو تکون دادم و بینی کیپ شدم رو باال کشیدم .عماد کتش رو در آورد و انداخت روی شونم .کتش رو محکم دور خود
پیچیدم و عطر تلخش رو که با وجود کیپ بودن بینیم ،باز هم به مشام میرسید رو بلعیدم .در ماشینم رو باز کرد و منتظر
ایستاد تا سوار بشم .وقتی نشستم خودش هم سوار شد و راه افتاد .سرم رو به صندلی تکیه دادم و با صدای گرفتم و بدنی که
هر لحظه تبش بیشتر میشد گفتم :چرا من رو آوردی بیمارستان؟
_ دیشب از هوش رفتی؛ یادت نمیاد؟
سرم رو به نشونهی نه تکون دادم .با چشمهای سرخش نگاهم کرد و با صدایی گرفتهتر از صدای من گفت :بخواب! اونجا که
رسیدیم بیدارت میکنم.
چشمهای داغ و متورمم رو روی هم گذاشتم و به ثانیه نکشید که خوابم برد.
***
_ باران! رسیدیم.
چشمهام رو به زور باز کردم .سرم درد میکرد و بدن تب دارم از حرارت میسوخت .به زور دستم رو به سمت در دراز کردم و
پیاده شدم .عماد با اینکه حال خودش هم تعریفی نداشت ،ولی زیر بازوم رو گرفت و کمکم کرد که سمت قبر برم .اشکهام
بیاختیار روی گونههام میچیکد .با یاد حرفهای دیشب عماد ،دلم میخواست خودم رو تیکه  -تکیه کنم .خودم رو به قبر
رسوندم و روی خاکها افتادم .مامان من حتی یه سنگ قبر هم نداشت! سرم رو روی خاکهای خیس و بارون خورده گذاشتم
و از ته دل زار زدم؛ آخ که چقدر دلم میخواست من جای مامانم این زیر خوابیده باشم ،آخ که چقدر دلگیر بودم از دنیا!
بیتوجه به زمان و مکان زجه میزدم .یک سال بود مامانم رو ندیده بودم ،یک سال بود که گرمی آغوشش رو نداشتم،یک سال
بود که مامان من زیر این همه خاک خوابیده بود؛ پس چرا من زنده بودم؟ چرا هنوز نفس میکشیدم؟ اصال مگه بعد از مامان
دیگه دلخوشی هم داشتم که بخوام نفس بکشم؟
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سرم رو روی خاکها میکشیدم و با لبهای خشک و ترک خوردم ،روی قبر رو میبوسیدم ،حال خودم رو نمیفهمیدم .یه
دقیقه زانوهام رو بغل و بهت زده به قبر نگاه میکردم و دقیقه ی بعد با تمام وجودم جیغ میکشیدم و ناله میکردم! داغ کم
کسی رو ندیده بودم؛ داغ مامانم رو دیده بودم! مادری که تمام کس و کارم بود؛ پدرم بود ،برادرم بود ،خواهرم بود ،همهی فک و
فامیلم بود و بعد از گذشت یک سال این داغ رو بهتر حس میکردم .یک سال تنهایی سر کردن بهم فهمونده بود که همهی
وجودم رو از دست داده بودم .بعد از رفتن مامان روح منم باهاش دفن شد؛ حاال من مونده بودم و یه جسم تو خالی که هیچی
نداشت!
انقدر جیغ کشیدم و ناله زدم که از حال رفتم ،عماد هم جلوم رو نگرفت؛ میدونست که احتیاج دارم خودم رو خالی کنم .وقتی
جسم نیمه جونم رو به سمت ماشین میکشید ،دستهاش رو حس کردم .حال اون هم بد بود ،با حرکت ماشین چشمهام روی
هم افتاد و این بار نه از خستگی ،بلکه به خاطر تیک عصبی خوابم برد.
***
با سوزشی که توی دستم پیچید ،چشمهام رو باز کردم .مردی که ریشهای کوتاهی داشت و عینک پنسی نازکی هم به چشم
داشت با لبخند نگاهم میکرد .سرم رو چند بار تکون دادم و از درد ناله کردم .حرارت بدنم کم نشده بود ،تمام استخونهام و
سرم در حد انفجار درد میکرد .مرد لبخندی زد و گفت :چند دقیقه تحمل کنی بهتر میشی.
چشمهای نمناکم رو باز کردم و گفتم :عم ...عماد کجاست؟
_ تو اتاق خودش خوابه.
نگاهی به اطراف انداختم ،توی اتاق خودم بودم .دوباره نگاهم رو به مرد دادم و گفتم :شما ...کی...
_ من امیریم ،دکتر خانوادگی عماد اینها .خانوم کوچولو بخواب! زود خوب میشی.
و انگار همین حرف رو الزم داشتم که دوباره چشمهام روی هم بیفته و خوابم ببره.
به خاطر سرما خوردگی که حسابی هر دومون خورده بودیم ،نزدیک به یک هفته هم من و هم عماد توی تخت خواب افتاده
بودیم .تمام این مدت هم ایمان و سها ازمون پرستاری میکردند و دکتر امیری هم هرازگاهی بهمون سر میزد .به خاطر
کتکهایی که خودم به خودم زده بودم ،صورتم خش برداشته بود و کبود شده بود .حال عماد زودتر از من خوب شده بود؛ ولی
من هنوز ضعف داشتم و همین که از روی تخت بلند میشدم ،سرم گیج میرفت.
***
روی تخت دراز کشیده بودم و داشتم به اون شب فکر میکردم که در باز شد و عماد با سینی غذا وارد اتاق شد .لبخند تلخی
بهش زدم و سرجام نشستم .کنارم نشست و گفت :بهتری؟
سرم رو به تایید تکون دادم .ظرف سوپ رو گذاشت روی پام و گفت :بخور! برات خوبه.
بدون اینکه نگاهم رو از نگاهش بگیرم ،گفتم :عماد؟

307

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

زل زد توی چشمهام و گفت :جانم؟
آب دهنم رو به سختی فرو دادم و گفتم :حرفهای اون شبت نصفه موند .باقیش رو برام میگی؟
لبخند تلخی زد وگفت :وقت واسه قصه شنیدن زیاد داری ،فعال باید زود خوب بشی که داد شاگردهات در اومده!
خواست از جاش بلند بشه که مچ دستش رو گرفتم .مجبور شد دوباره بشینه و برگرده سمتم .زل زدم توی چشمهاش و گفتم:
خواهش میکنم! میخوام بدونم.
کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت :تو هنوزحالت خوب نشده باران! میترسم حالت بهم بخوره.
پوزخندی زدم وگفتم :سختهاش رو شنیدم ،باقیش رو خودم کم و بیش میدونم .فقط میخوام بدونم که چه جوری با
سیروس آشنا شدی.
نفسش رو بیرون داد ،برگشت و صاف روبهروم نشست و شروع کرد به حرف زدن :چون مجید گفته بود اونجا رستوارنه ،شبش
برای شام اونجا رفتم .سیروس هم که شب قبل من رو جلوی در فانوس دید ،اومد سمتم .من هم بهش گفتم که با مجید اون
مرد رو به بیمارستان رسوندیم .خالصه اینجوری شد که باب آشناییمون باز شد .یکم از کارم پرسید و من هم براش توضیح
دادم .اون هم گفت خوشحال میشه اگه تو مهمونیهای شبونش حضور داشته باشم .از سر و صداهایی که

قبال از فانوس

شنیده بودم ،فهمیدم که مهمونیهاشون یه مهمونی ساده نیست .با این حال اومدم؛ ولی از تو خبری نشد .یه شب خسته شدم
بس که اومدم و تو رو ندیدم؛ چون من فقط و فقط به خاطر دیدن تو میاومدم اونجا .شاید باورت نشه؛ ولی از اون روزی که
دیدمت به قدری ذهنم رو مشغول کرده بودی که حد نداشت .وقتی میدیدمت ،حس میکردم که آروم میشم .خالصه که اون
شب نیومدم؛ ولی تمام شب حس بدی داشتم ،کالفه بودم .نمیدونم چرا ،ولی فقط همون یه شب تونستم تحمل کنم و شب
بعدش باز هم توی فانوس بودم .مثل همیشه داشتم کنار ساحل راه میرفتم و سیگار دود میکردم ،خواستم برگردم سمت
فانوس که یه چیزی مثل گلوله اومد تو شیکمم .سرم رو که پایین آوردم و دیدم مثل یه بچهی معصوم نشستی و داری
تیکههای لیوانها رو جمع میکنی؛ دلم برات سوخت! وقتی هم که سیروس خواست بزندت ،سریع دستش رو گرفتم .بهت که
گفتم تو من رو یاد یه عزیز میاندازی .وقتی میدیدمت اون رو میدیم نه خودت رو .به خاطر همین هم نمیتونستم بذارم بالیی
سرت بیاد .اون شب وقتی سیروس بهم گفت که قراره تو رو بده به این و اون ،یه لحظه حالم بد شد .برگشتم بهش گفتم خودم
میبرمش .اولش واقعا قصدم این نبود که بالیی سرت بیارم؛ ولی من یک سال اینجوری زندگی کرده بودم و نمیتونستم به
همین راحتی این طرز فکر رو کنار بذارم .پیش خودم فکر کردم خب حاال اگه یه شب هم با هم باشیم که مشکلی پیش نمیاد؛
ولی توی راه وقتی اونجوری گریه کردی من دوباره یاد اون عزیز افتادم و...
کالفه دستی توی موهاش کشید و رو بهم گفت :گریه نکن!
بینیم رو باال کشیدم و سرم رو برگردوندم.
_ به خاطر همین که اینجوری میکنی بهت نمیگم دیگه!
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با صدای لرزونم گفتم :باورم نمیشه عماد ،باورم نمیشه تو اینجوری بودی.
_ گذشته رو ولش کن؛ االن مهمه که به خاطر تو شدم همون عماد قدیمی! من بهت مدیونم باران ،تو من رو از زندگی کثیف
گذشتم بیرون کشیدی .هر بار که به چشمهات نگاه میکردم ،از خودم بدم میاومد ،نمیتونستم کثیف باشم و به چشمهات
نگاه کنم؛ پس برای داشتن نگاهت پاک شدم و پاک موندم .من همه ی اینها رو از تو دارم .اگه دوباره شدم همون عماد قدیمی
به خاطر توِ!
_ میشه یه سوال بپرسم؟
لبخند تلخی زد و گفت :چون میدونم چی میخوای بپرسی ،میگم نه ،نمیشه!
_ چی میخوام بپرسم؟
نفسش رو بیرون داد و گفت :میخوای بپرسی اون عزیز کیه؛ مگه نه؟
سرم رو به تایید تکون دادم و گفتم :چرا نمیگی؟
ملحفه رو روم مرتب کرد و با اخم ظریفی گفت :اون شب بهت گفتم کنجکاوی نکن! یادت که نرفته؟
باز هم باید سکوت میکردم ،باز هم عماد اون غمی که توی سینش بود رو نگفت ،باز هم محکوم بودم به ندونستن ،باز هم باید
صبر میکردم! کالفه از همهی این فکرها سرم رو توی بالشتم فرو کردم و چشمهام رو بستم.
***
_ باران! پاشو دیگه دختر ،چقدر میخوابی؟
چشمهام رو باز کردم و گفتم :چیه عماد؟ خوابم میاد خب.
از توی چهار چوب در نگاهم کرد و گفت :پاشو میخوام ببرمت بیرون.
پتو رو دوم خودم پیچیدم و گفتم :حوصله ندارم ،تو رو خدا ولم کن!
اومد نزدیکم ،پتو رو از روم کشید و گفت :پاشو دیگه تنبل خانوم!
با حرص نگاهش کردم و گفتم :آخه من رو با این حال و روز کجا میخوای ببری؟
ابرویی باال انداخت و گفت :تو هیچیت نیست؛ الکی داری خودت رو لوس میکنی!
با حرص داد زدم :عم...اد!
با خنده گفت :بیا ،ببین چه زوری داری که اینجوری جیغ میکشی!
با نق  -نق مشتم رو کوبیدم روی تخت و گفتم :کجا میخوای ببریم؟
_پاشی آماده شی میفهمی.
بعد خودش رفت سمت اتاق و گفت :اون مانتو طالییت رو با پلیور مشکیت بپوش.
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با غرغر از جام بلند شدم و سمت کمدم رفتم .با اولین حقوقی که از آموزشگاه درآورده بودم ،برای خودم چند دست لباس
بیرونی گرفته بودم .مانتوی طالییم رو روی یه جین ذغالی پوشیدم و یه شال مشکی  -طالیی هم روی سرم کشیدم .پلیورم رو
هم روی مانتوم پوشیدم؛ ولی زیپش رو نبستم .یکم به صورتم کرم زدم و از اتاق رفتم بیرون .عماد هم یه بلوز طالیی رنگ روی
جین مشکیش پوشیده بود و پلیورش هم دور گردنش گره زده بود .دستی به کمرم زدم و گفتم :خب االن با من ست کردی که
چی بشه مثال؟!
باخنده شونهای باال انداخت و گفت :اصال دلم خواست باهات ست کنم! تو چیکار داری؟
به دیوار تکیه دادم و گفتم :بله خدا حالم خوب نیست عماد ،بیا بیخیال شو .زنگ بزن از بیرون یه چیزی بیارن من هم قول
میدم بیام پایین پیشت شام بخورم.
بازوم رو گرفت و همونجوری که میرفت سمت پله ها ،گفت :امشب تنبلی ممنوعه ،یاال بریم ببینم!
به زور دنبالش راه افتادم و از خونه زدیم بیرون .ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم .از راهی که داشت میرفت ،فهمیدم میریم
همون رستورانی که اون شب رفته بودیم و با اومدن اون دختر همه چیز بهم ریخت .کالفه گفتم :بریم یه جای دیگه.
_ چرا؟ مگه از اونجا خوشت نیومد؟
_ چرا خیلی خوب بود؛ ولی...
با خنده گفت :نگران نباش! سپردم یه امشب باال رو واسه ما غرق کنن.
با تعجب بهش گفتم :مگه امشب چه خبره؟
لبخند مرموزی زد و گفت :میفهمی.
***
با دیدن چیزی که روبهروم بود ،دستم رو جلوی دهنم گرفتم و نالهی کوتاهی سر دادم .چراغهای اصلی خاموش بودند و تنها
میز وسط با چند تا المپ ریز قرمز و نارنجی روشن شده بود .از پلهها تا میز راهی به وجود اومده بود که اطرافش پر از
شمعهای بلند و کوتاه بود .روی میز یه کیک کوچیک بود که شمعی که به عدد بیست و سه روش قرار داشت .آسمون صاف
بود و ستارهها باالی سرمون رو چراغونی کرده بودند .دریا آروم به نظر میرسید و بادی که از سمت جنگل میاومد ،توی فضا
میپیچید .عماد با لبخند نگاهم کرد و گفت :تولدت مبارک اولیاحضرت!
با محبت نگاهش کردم و گفتم :وای عماد! ممنون.
به میز اشاره کرد و گفت :میخوای همین جا وایستی؟
در حالی که نور شمعها باعث شده بود چشمهاش عسلی بشه گفت :تو کادوی من رو با تاخیر دادی ،من هم گفتم با تاخیر
برات تولد بگیرم؛ ببخشید دیگه!
لبخندی زدم و گفتم :همیشه غافلگیرم کردی.
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_ این تولد رو برات گرفتم که تلخی اون شب و یادت بره!
لبخند تلخی زدم و گفتم :خودت همیشه میگی گذشته رو بریز دور؛ پس تو هم دیگه بهش فکر نکن!
لبخندی زد ،خم شد و باکسی که روی زمین کنار میز قرار داشت رو برداشت و به سمتم گرفت .با تعجب گفتم :این چیه؟
اخم ظریفی کرد و گفت :مگه تولد بدون کادو میشه؟
_ وای عماد! به خدا همینقدر که یادت بود خودش کلی برام ارزش داشت.
_ بازش کن ،لوس بازی هم در نیار!
با خنده دستم رو داخل باکس بردم ،جعبهای که توش بود رو در آوردم و درش رو باز کردم؛ از دیدن گوشی لمسی خوش دست
سفیدی که توش بود جا خوردم و گفتم :اوه! خدای من.
با لبخند گفت :باالخره خانوم مدیر یه گوشی الزم داشت ،نه؟
لبخندی بهش زدم وگفتم :مرسی!
انگشتش رو با تاکید تکون داد و گفت :البته امروز یه مناسبت دیگه هم داره.
اخم ظریفی کردم و گفتم :چی؟
ابرویی باال انداخت و گفت :به! خانوم یه سال پیش منه ،تازه میگه چی.
دستم رو روی دهنم گذاشتم و نالیدم :خدای من! یه سال شد؟
خندید و گفت :چیه؟ حاال که یه سال گذشته پشیمونی؟
سرم رو تکون دادم و گفتم :نه! اصال.
به کیک روی میز اشاره کرد و گفت :نمیخوای فوت کنی؟
به شمعها که داشتن کمکم آب میشدن نگاه کردم ،چشمهام رو بستم و توی دلم گفتم :خدایا! اگه عماد قسمت منه بیشتر از
این منتظرم نذار.
و شمعها رو فوت کردم .با لبخند چشمهام رو باز کردم و نگاهم توی نگاه عماد قفل شد .زیر اون همه نور ،فقط عسل خالص
نگاهش رو میدیدم و سر مست میشدم.
اون شب با کلی شوخی و خنده ،شام رو با عماد خوردم .انقدر خوشحال و هیجان زده بودم که بیماریم رو فراموش کردم .هر
چند که بعد از یک هفته کم  -کم این بیماری هم کم رنگ شده بود .ساعت نزدیکیهای دوازده بود که رسیدیم خونه .خواستم
از پلهها باال برم که عماد مچ دستم رو گرفت و گفت :کجا؟
برگشتم ،با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم :چیه؟
به پیانو اشاره کرد و گفت :خیلی وقته برام نخوندی ،من هم کادو میخوام؛ یاال ببینم!

311

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

با خنده رفتم سمت پیانو و نشستم .چشمهام رو بستم تا یه آهنگ خوب رو توی ذهنم به یاد بیارم .امشب که شب سالگرد
بودنم با عماد بود باید یه کادوی خوب بهش میدادم .چشمهام رو باز کردم و انگشتهام رو روی کلیدها کشیدم .پام رو روی
پدالها فشار دادم و شروع کردم:
سردی ولی کنار تو با شعلهها هم نفسم
شبی کویریم ولی با تو به بارون میرسم
تلخی ولی با بودنت دیوونه میشم دم به دم
شیرینی زندگی رو نفس  -نفس حس میکنم
ساکتی اما تو چشات غوغای نو رو شبنمه
میترسم از رسیدنِ آینده ای که مبهمه
با تو یه دنیا شادیم اگر چه دور و بی کسم
از خشکی نگاه تو به مرز دریا میرسیم به مرز دریا میرسم
دریا خود خود تویی که غرق طوفان توام
شب غرق زیبایی میشه وقتی نگاهت میکنم
دریا خود خود تویی که غرق طوفان توام
شب غرق زیبایی میشه وقتی نگاهت میکنم
سردی ولی کنار تو با شعله ها هم نفسم
شبی کویریم ولی با تو به بارون میرسم
تلخی ولی با بودنت دیوونه میشم دم به دم
شیرینی زندگی رو نفس  -نفس حس میکنم
( دریا  -بابک جهان بخش)
برگشتم و بهش نگاه کردم .چشمهای تیلهایش توی نور کم سالن برق میزد .از جام بلند شدم و روبهروش ایستادم .نفسم رو
محکم بیرون دادم و با صدای آرومی گفتم :مرسی که بهم زندگی دادی ،مرسی که نذاشتی تباه شم ،مرسی که اینقدر خوبی!
با لبخند شیرینی ،پشت دستش رو روی صورتم کشید و گفت :مرسی که هستی ،مرسی که با بودنت بهم امید میدی واسه
ادامه ،مرسی که اینقدر خوبی!
***
با ورودم به آموزشگاه ،سر کتی و پندار به سمتم چرخید .لبخندی زدم و گفتم :سالم!
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کتی با تعجب ایستاد و گفت :باران! حالت خوبه؟ شنیدم مریض بودی.
_ میبینی که خوبم!
پندار :میخواستم بیام عیادت؛ ولی متاسفانه آدرس خونتون رو نداشتم.
سری تکون دادم و گفتم :لطف میکنید! الحمداهلل که بهترم.
پندار با لبخند سری تکون داد .رو کردم به کتی و گفتم :زنگ بزن به بچهها ،بگو که امروز کالس برقرار میشه.
کتی سری تکون داد و مشغول کارش شد .وارد اتاقم شدم و کیفم رو روی میز گذاشتم .همین که روی صندلی جا خوش کردم،
پندار ضربهای به در زد و گفت :اجازه هست؟
با لبخند گفتم :بفرمایید.
روی صندلیها نشست و گفت :این چند وقتی که نبودی ،اینجا زیادی سوت و کور بود.
_ لطف داری!
_ سها خیلی نگرانت بود! میگفت اون روزهای اول حالت خیلی بد بوده.
سرم رو تکون دادم و گفتم :آره ،یه سرماخوردگی سخت بود که خب خدا رو شکر بهتر شدم!
سری تکون داد و گفت :باید بیشتر مواظب خودت باشی؛ مخصوصا این که عمل داشتی.
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :تو از کجا میدونی؟
لبخند ملیحی زد و گفت :مثل اینکه یادت رفته عماد دوست صمیمی منه ها!
_ خودش بهت گفته؟
_ نه ،اومده بودم عیادتش ،اتفاقی تو رو هم دیدم .فهمیدم که کلیهاش رو به تو داده.
کالفه سری تکون دادم و چیزی نگفتم .یه تای ابروش رو انداخت باال و گفت :میشه یه سوالی بپرسم؟
نگاهش کردم و گفتم :بفرمایید.
آب دهنش رو قورت داد و گفت :تو و عماد با هم نامزد کردید؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :نه ،برای چی میپرسی؟
نفسش رو بیرون داد و گفت :آخه خیلی با هم صمیمیاید!
سرم رو تکون دادم و گفتم :نه ،نامزد نکردیم.
سری تکون داد و گفت :عماد یکم عوض شده بود؛ ولی فکر نمیکردم انقدر عوض شده باشه که باز به دختری اجازهی ورود به
زندگیش رو بده .به خاطر همین هم با دیدن صمیمیتتون یکم جا خوردم!
کالفه و عصبی اخمی کردم و گفتم :من و عماد رابطمون مثل خواهر و برادره.
با لبخند گفت :ببخشید ،زیادی فوضولی کردم!
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سری تکون دادم و چیزی نگفتم .با صدای کتی که اعالم میکرد شاگردهای پندار اومدن ،از جاش بلند شد و بعد از عذرخواهی
مجدد از اتاق رفت بیرون .دیگه عادت کرده بودم به حرفهایی که پشت سر عماد بود .هر چند که با صمیمیت بینمون هم هر
کسی جای پندار بود این حدس رو میزد؛ حدسی که چقدر دلم میخواست واقعی میشد .سرم رو روی دستم گذاشتم و توی
دلم نالیدم :خدایا! خودت این تنهایی لعنتی رو پر کن.
***
کالسها تموم شده بود و کم  -کم باید جمع میکردیم که بریم .از اتاقم اومدم بیرون و همونجوری که در اتاق رو قفل
میکردم رو به کتی گفتم :همه رفتن؟
سری تکون داد و گفت :آقای راد هنوز تو اتاق تمرینه .دو تا از بچههای گیتار هم موندند.
ابرویی باال انداختم و گفتم :برای چی؟
شونه باال انداخت و گفت :نمیدونم.
در اتاق تمرین گیتار رو باز کردم و خواستم بهشون بگم آموزشگاه تعطیله که با دیدن صحنهی روبهروم خشکم زد .کیفم از
دستم افتاد و جیغ کوتاهی کشیدم ،دوباره نفس تنگی به جونم افتاد و خاطراتم جلوی چشمهام شروع کردند به رژه رفتن.
دستم رو به دیوارگرفتم که زمین نخورم؛ ولی دیر جنبیدم؛ چون با شونه روی زمین افتادم.
***
با خنکی آبی که روی صورتم پاشیده میشد ،چشم باز کردم .چهرهی نگران کتی و پندار ،درست رو به روی صورتم بود .گنگ،
نگاهم رو چرخوندم و کمی دورتر از اونها ،همون دختر و پسری که توی اتاق بودند رو دیدم .با یادآوری دوبارهی اون صحنه؛
مثل برق گرفتهها سیخ سر جام ایستادم .دستی به پیشونیم کشیدم و داد زدم :دفعهی دیگه بیاید اینجا قلم پاتون رو خورد
کردم ،گم شید برید بیرون!
با داد من ،هم دختر و پسر ،هم کتی و پندار متعجب نگاهم کردن .پسر که ترسیده بود ،دست دختر رو گرفت و با هم از
آموزشگاه رفتند بیرون .بیحس ،دوباره روی صندلی ولو شدم ،شونهی دردناکم رو توی دست گرفتم و نالهی کوتاهی سر دادم.
پندار کنارم نشست و گفت :خوبی؟
چشمهام رو به زور باز کردم و گفتم :آره!
کتی لیوان آب قند رو گرفت جلوی دهنم و گفت :یکم از این بخور ،رنگت شده مثل گچ دیوار.
همونطور که لیوان رو از دستش میگرفتم ،گفتم :از این به بعد به مربیها میگی صبر کنن تا همه برن ،کالس رو خالی تحویل
بدن بعد خودشون برن .فهمیدی؟
کتی که ترسیده بود ،سری تکون داد و گفت :باشه.
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پندار به کتی اشاره کرد که بره؛ کتی هم از جاش بلند شد و بعد از اینکه نگاه نگرانش رو برای بار آخر به من داد ،از در بیرون
رفت .پندار ،به لیوان توی دستم اشاره کرد و گفت :بخور!
به زور ،چند جرعه نوشیدم .کالفه نفسش رو بیرون داد و گفت :داشتند چه غلطی میکردند؟
دستم رو روی شقیقههام فشار دادم و گفتم :ولش کن ،مهم نیست! فقط نمیخوام دیگه این وضعیت تکرار بشه.
دست یخ کردم رو توی دستهاش گرفت؛ هیچ جونی برای بیرون کشیدن دستم نداشتم .با صدای آرومی که مثل الالیی بود،
گفت :چرا اینقدر به خودت فشار میاری؟ از این آدمها زیاد پیدا میشن .اگه میخوای توی جامعه دووم بیاری باید بهشون عادت
کنی! کارشون غلط هست و باید جلوشون رو گرفت؛ ولی با ضعف و غش کردن چیزی درست نمیشه ،میشه؟
همونجوری که محو چشمهای کهرباییش بودم ،سرم رو تکون دادم و گفتم :نه!
با صدای گرمش ادامه داد :پس سعی کن قوی باشی .تو استعداد خیلی زیادی داری ،نباید اجازه بدی یه ضعف مسخره تمام
آیندت رو نابود کنه!
گیج حرفهاش بودم و با بهت بهش نگاه میکردم .صدا و نگاهش جوری بود که آدم رو مسخ میکرد .دستی دور کمرم انداخت
و کمک کرد که بایستم .اشاره به ساعت کرد و گفت :نمیخوای بری؟
گیج و منگ نگاهم رو ازش گرفتم و به ساعت نگاه کردم؛ ساعت شش بعدازظهر بود .سری تکون دادم و گفتم :چرا ،باید برم!
با لبخند فشار خفیفی به دستم داد و گفت :اگه حالت خوب نیست میخوای برسونمت؟
دستم رو از دستش در آوردم و بعد از برداشتن کیفم ،گفتم :نه! خودم میرم.
سری تکون داد و گفت :پس وقتی رسیدی خونه یه اساماس بهم بده؛ باشه؟
نگاهم دوباره توی چشمهاش قفل شد؛ این چشمها چی داشت که اینجوری مجبورم میکرد بهش زل بزنم؟! سرم رو تکون
دادم و گفتم :باشه.
لبخند شیرینی زد و گفت :مواظب خودت باش!
کالفه نگاهم رو ازش گرفتم و بعد از اینکه خداحافظی سرسری ازش کردم ،از اتاق بیرون زدم .نمیفهمیدم چرا اینجوری شده
بودم! انگار جادوم کرده بود که در برابر هیچ حرکتش نمیتونستم واکنش نشون بدم .پشت فرمون نشستم و حرصم رو روی
پدال گاز خالی کردم .از خودم بدم میاومد ،از اینکه گذاشته بودم یه مرد تا این حد بهم نزدیک بشه و حتی ذهنم رو برای
چند دقیقهای درگیر خودش بکنه حس خوبی نداشتم .انگار داشتم به عماد خیانت میکردم! باحرص روی فرمون کوبیدم و
گفتم :دیگه نمیذارم این اتفاق بیفته ،دیگه نه!
نزدیکیهای خونه بودم که گوشیم زنگ خورد؛ با دیدن عکس عماد روی گوشی ،دوباره حس عذاب وجدان به جونم افتاد .دکمه
ی لمسی رو کشیدم و گوشی رو گذاشتم دم گوشم :بله؟
_ سالم! کجایی؟
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_ نزدیک خونهام.
_ چرا دیر کردی؟
_ میام بهت میگم .کار نداری؟
_ نه!
گوشی رو قطع کردم و توی کیفم انداختم .وقتی به در خونه رسیدم ،با ریموت در رو باز کردم و وارد حیاط شدم .ماشین رو
کنار ماشین عماد پارک کردم و پیاده شدم .در خونه رو باز کردم و وارد شدم .عماد توی طبقهی دوم جلوی تیوی نشسته بود.
با دیدن من ابرویی باال انداخت و گفت :کجا بودی؟
عصبی و کالفه نشستم روبهروش و گفتم :اینها معلوم نیست اونجا رو با کجا اشتباه گرفتن؛ انگار نه انگار که اونجا
آموزشگاهه!
با تعجب نگاهم کرد و گفت :چی شده؟
با عصبانیت شروع کردم به تعریف کردن ماجرا .وقتی حرفم تموم شد عصبی سری تکون داد و گفت :باید بهشون بگی
کالس رو خالی تحویلت بدن!
_ همین کار رو کردم.
_ اشکال نداره! فکر نکنم دیگه همچین اتفاقی بیافته .خوب کاری کردی بیرونشون کردی؛ برای بقیه درس عبرت میشه.
دکمههای مانتوم رو باز کردم و آستین بلوزم رو باال زدم .شونهام کبود شده بود؛ دستی روش کشیدم و نالهی کوتاهی کردم.
عماد از جاش بلند شد و با دیدن شونهام اخمی کرد و گفت :باز غش کردی؟
همونطور که لباسم رو مرتب میکردم ،گفتم :خوب شد با کله زمین نیومدم!
سری تکون داد و گفت :یکم بیشتر مواظب خودت باش!
با این حرفش لبخندی روی لبم نشست و سری تکون دادم .کیفم رو برداشتم و از پلهها باال رفتم .اولین کاری که کردم ،این
بود که برای پندار اساماسی زدم که رسیدم .اصال دلم نمیخواست که جلوی عماد زنگ بزنه و من دوباره محو حرفهاش بشم.
چند دقیقه بعد جوابش اومد :حالت بهتره؟
_ آره.
_ خوبه ،مواظب خودت باش خانوم کوچولو!
دیگه جوابش رو ندادم از پلهها پایین رفتم تا به فکر شام باشم.
***
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با دیدن تیپش توی دلم غوغا شد؛ یه کت و شلوار مشکی روی پیرهن دودیش و یه پالتوی چرم هم روش پوشیده بود ،شال
گردن سفید  -مشکی رو دور گردنش رها کرده بود و داشت جلوی آینه موهاش رو مرتب میکرد .باالخره نگاهم رو ازش گرفتم
و گفتم :چه خبره عماد؟ تیپ زدی؟
با لبخندی چرخید سمتم و گفت :دارم میرم خواستگاری.
ته دلم خالی شد؛ با ناباوری به لبخندش نگاه کردم .توی چشمهاش برق خاصی داشت .بدنم به لرزه افتاد ،لب لرزونم رو تکون
دادم و با صدایی که از ته چاه درمیاومد گفتم :خواستگاری؟؟؟
_ آره خب! مگه چیه؟ خودت مگه نگفتی دارم میترشم؟
لبخند زورکی زدم و با حرص گفتم :حاال این عروس خوشبخت کیه؟
بلند زد زیر خنده و گفت :چه جدی گرفتی! نه بابا خواستگاری کجا بود؟ من فعال از مجردیم سیر نشدم.
با حرص و عصبانیت کوبیدم به بازوش و گفتم :کوفت ،فکر کردم بدون من داری میری خواستگاری .میخواستم دونه  -دونه
موهات رو بکنم.
باز هم خندید و گفت :نترس! هروقت خواستم جایی برم ،تو رو به عنوان مادربزرگم میبرم.
_ اِ ،نخیر عزیزم! تو باید من رو به عنوان دخترت ببری .تازه من هر کسی رو که به عنوان مامانم نمیپسندم .باید خودم
بپسندمش.
با این حرفم اخمهاش یهو رفت توی هم .کیفش رو برداشت و با لحن سردی گفت :کار نداری؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :ناراحت شدی؟
سری تکون داد و بدون اینکه اخمهاش رو باز کنه گفت :نه!
_ پس یهو چت شد؟
_ هیچی ،کار دارم باید برم باران! خداحافظ.
و بدون این که منتظر جواب من بمونه ،از پلهها پایین رفت .درست عین آدمهای احمق سر جام موندم .هنوز از این که یک
دفعه حالش از این رو به اون رو شد ،متعجب بودم .حرف بدی هم نزده بودم که اینقدر ناراحت شد .شونهای باال انداختم و
برگشتم توی سالن .دی ماه بود و هوا سردی خودش رو داشت؛ کولرها جای خودشون رو به شوفاژها داده بودند .کار هر روزم
این بود که صبحها توی خونه درس بخونم و بعد از ناهار برم آموزشگاه .بعدازظهر هم که از آموزشگاه برمیگشتم ،شام درست
میکردم و کنار عماد میخوردم .زندگی جریان خودش رو داشت و روزها مثل هم سپری میشد .تنها مشکلی که بود ،این بود
که پندار هرازگاهی با حرفهای مسخ کنندش ،باعث میشد از خودم بدم بیاد! هر کاری میکردم نمیتونستم از پندار متنفر
بشم .اون بدون هیچ قصدی و فقط به خاطر کمک به من یک سری از حرفها رو میزد؛ ولی احساس میکردم که من خیلی
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بیجنبم که نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم .با این حال چند وقتی بود که برخوردی با پندار نداشتم و اعصاب متشنجم کمی
آروم گرفته بود.
نشستم سر جای همیشگیم و مشغول تنظیم نتهای آهنگ آخری که داشتم مینوشتم شدم .یک ماهی میشد که به خواست
ایمان ،آهنگ سازی چند تا از شعرهایی که دوستش گفته بود رو به عهده گرفته بودم .داشتم کارم رو انجام میدادم که گوشیم
زنگ خورد ،خم شدم روی میز و با دیدن اسم پندار جا خوردم؛ سابقه نداشت که پندار بهم زنگ بزنه .گوشی رو برداشتم و
درگوشم گذاشتم :بله؟
_ سالم! خوبی؟
_ مرسی ،تو خوبی؟
_ من هم خوبم.
_ بله ،کاری داشتی؟
_ باران! من فکر کنم یکی از دفتر نتهام توی آموزشگاه جا مونده.
_ آره  -آره! دیروز بعد از رفتنت کتی برام آوردش.
_ االن پیشته؟
_ آره ،چطور؟
_ راستش الزمش دارم؛ آدرس خونتون رو بده بیام بگیرمش!
با تته پته گفتم :آخه ...چیزه ...خیلی واجبه؟ یعنی نمیتونی تا ظهر که میام آموزشگاه صبر کنی؟
_ راستش کارم مهمه! مگه مشکلی وجود داره؟
_ مشکل که نه.
_ پس آدرس رو بده .من االن تو خیابون ،زود میرسم.
_ خب ...راستش من خونه نیستم.
_ جدی؟ کجایی؟
_ بیرونم.
_ هر کجا هستی بگو بیام.
_ فروشگاه  ...رو بلدی؟
_ همونی که نزدیک خونهی عماد اینهاست؟
_ آره.
_ آره ،بلدم؛ بیام اونجا؟
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_ آره.
_ خیلی خب! من تا یه ربع دیگه اونجام.
_ باشه؛ پس میبینمت!
گوشی رو قطع کردم و سریع از پلهها باال دویدم تا آماده بشم .پالتوی خزم رو پوشیدم ،سریع روی جینم چکمههام رو باال
کشیدم ،شالم رو روی سرم انداختم و بدو از پلهها پایین اومدم .دفتر نتش با سوئیچم رو برداشتم و راه افتادم.
تمام طول راه خدا  -خدا میکردم که زودتر از من نرسه که آبروریزی میشه! عماد بهم گفته بود که پندار از این که من پیشش
زندگی میکنم خبر نداره و من هم قصدی نداشتم که بهش بگم .ماشین رو پارک کردم و سریع از ماشین پایین پریدم .نفس -
نفس زنون وارد فروشگاه شدم و گوشیم رو درآرودم و شمارهی پندار رو گرفتم.
_ سالم ،من رسیدم! تو کجایی؟
_ سالم ،من توی فروشگاه ،االن میام بیرون.
همون چند قدمی که وارد فروشگاه شده بودم رو برگشتم و توی خیابون رو نگاه کردم .پاجروی سفیدش درست پشت ماشین
من پارک شده بود؛ رفتم سمتش ،با دیدنم از ماشین پیاده شد؛ مثل همیشه نفس گیر شده بود! یه پالتوی کرمی روی کت و
شلوار قهوهایش پوشیده بود .با لبخندی اومد سمتم و گفت :سالم ،ببخشید مزاحم تو هم شدم!
نفس عمیقی کشیدم که ریتم تنفسم عادی بشه و بهش گفتم :نه بابا! چه زحمتی؟
نگاهی به دستهای خالیم کرد و گفت :واسه چی اومده بودی اینجا؟
با خنده گفتم :واسه خرید دیگه.
با تعجب گفت :پس خریدهات کو؟
با کمی ترس به دستهای خالیم نگاه کردم و با تته پته گفتم :خوب ...چیزه ...من تازه رسیده بودم ،وقت نکردم چیزی بخرم.
_ خب پس بریم خریدهات رو بکن.
_ دیرت نشه؟
_ نه! کاری ندارم.
نفسم رو با حرص بیرون دادم و دنبالش راه افتادم .کنار فروشگاه ایستاد و گفت :خریدهات زیاده؟
_ ای ...تقریبا.
یکی از سبدهای چرخ دار رو برداشت و گفت :چه خبر؟
واسه دست به سر کردنش هر چیزی که به چشمم میاومد رو بر میداشتم و توی سبد میانداختم و همونجوری هم جوابش
رو میدادم :خبر خاصی نیست؛ تو چه خبر؟
_ من هم مشغلههای خاص خودم رو دارم.
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_ چرا؟ زنت خیلی بهت سخت میگیره؟
با تعجب نگاهم کرد و گفت :زن؟؟؟
_ آره دیگه! مگه ازدواج نکردی؟
زد زیر خنده و گفت :کی به تو گفته ازدواج کردم؟
_ یعنی ازدواج نکردی؟
_ نه بابا! حرفهایی میزنی.
سری تکون دادم و گفتم :من فکر کردم ازدواج کردی.
لبخندی زد و گفت :نه ،ولی تو فکرش هستم.
ابرویی باال انداختم و گفتم :جدا؟
با همون لبخند گفت :آره!
نگاهم رو ازش گرفتم و گفتم :پس اگه کمکی از دست من برمیاد بهم بگو.
سری تکون داد و گفت :حتما!
نگاهی به سبد که تقریبا از خرت و پرتهایی که گرفته بودم پر شده بود انداختم و گفتم :خب ،من خریدم تموم شد.
با هم سمت صندوق داری راه افتادیم .هر کاری کردم ،نذاشت که من حساب کنم .پول وسایلهایی که واقعا هم بدون استفاده
بودند رو داد و کمک کرد که بذارشون پشت ماشین .دفتر نتش رو از توی کیفم درآوردم و دادم دستش .با لبخند روی لبش
سرش رو کج کرد و گفت :مرسی که به خاطر دادن این اینقدر به خودت زحمت دادی!
لبخند زورکی زدم و گفتم :زحمتی نبود ،من که کاری نکردم!
لبخندش غلیظ تر شد و گفت :چرا ،این همه راه کوبیدی اومدی اینجا ،کلی خرید بیخودی کردی ،کلی هم دروغ سر هم
کردی! خب دختر خوب! اگه نمیخوای آدرس خونت رو بدونم نیازی به این همه پنهون کاری نیست که؛ یه کالم بگو نمیخوام
بدونی کجا زندگی میکنم.
سریع خواستم از خودم دفاع کنم و گفتم :نه ،ببین داری اشتباه میکنی ،من...
انگشت اشارش رو روی لبهام گذاشت و گفت :هیش ،بیشتر از این چیزی نگو! من ناراحت نشدم ،درکت میکنم .فقط از این
ناراحت شدم که توی این سرما این همه راه به خاطر من کوبیدی اومدی اینجا.
نالیدم :پندار...
چشمهاش برقی زد؛ بار اولی بود که به اسم صداش میزدم .خندید و گفت :جانم؟
_ قصد من اونی نبود که تو فکر میکنی!
سری تکون داد و گفت :باشه خانوم کوچولو! باور کردم .حاال زودتر سوار شو برو خونه؛ میترسم سرما بخوری.
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و در ماشینم رو باز کرد و منتظر نگاهم کرد .کالفه نفسم رو بیرون دادم و نشستم .نگاهش کردم و شرم زده گفتم :ببخشید!
لبخندی زد و گفت :گفتم که ناراحت نشدم .حاال هم زود برو خونه .و در ماشین رو بست و برام دستی تکون داد .لبخندی بهش
زدم و راه افتادم .هنوز مبهوت حرفاش بودم .از تیزی زیادش جا خوردم؛ اصال باورم نمیشد که بفهمه دارم دروغ میگم و اینقدر
راحت کنار بیاد .واقعا شخصیت عجیبی داشت؛ یه جورایی خاص بود!
***
وارد آموزشگاه که شدم ،دیدم نشسته روی مبلها و داره قهوه میخوره .سرم رو پایین انداختم و جواب سالمش رو آروم دادم.
احساس خجالت میکردم .با اون گندی که صبح زده بودم ،حاال روم نمیشد توی چشمهاش نگاه کنم.رقفل در اتاقم رو باز
کردم و خودم رو روی صندلی پخش کردم؛ سرم رو روی میز گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم .کمی آروم گرفته بودم که با
صداش از جام پریدم :حالت خوب نیست؟
_ نه  -نه! خوبم.
لبخندی زد و گفت :به خاطر صبح اینجوری سرخ و سفید میشی؟؟؟
سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم .صدای خنداش اومد .سرم رو بلند کردم و از گوشهی چشم بهش نگاه کردم .چند قدم
نزدیکم شد ،صاف توی چشمهام زل زد و با صدای آرومش گفت :من که بهت گفتم ناراحت نشدم؛ چرا اینجوری میکنی؟!
باز هم با صدای نرم و مخملیش و چشمهای کهرباییش جادو شدم .دستش رو بلند کرد و روی صورتم کشید؛ مثل همیشه
جرعت هیچ واکنشی رو نداشتم .صداش رو آروم تر کرد و گفت :درست مثل یه دختر بچهی بامزه میمونی ،همونهایی که آدم
دلش میخواد بگیرتشون توی بغلش و موهاش رو ناز کنه!
آب دهنم رو قورت دادم و بدون اینکه چشم از نگاهش بگیرم با صدای آرومی گفتم :فکر ...کنم کالست داره ...شروع میشه...
لبخندی زد؛ دستش رو عقب کشید ،یه قدم عقب رفت و با تن صدای همیشگیش گفت :تو مگه قرار نبود بیای پیشم ویالون یاد
بگیری؟
چشمهام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم تا بتونم به خودم مسلط بشم .گفتم :چرا؛ ولی نمیخوام جلوی بچهها بهم یاد بدی!
با همون لبخند روی لبش گفت :چرا جلوی بچهها؟ بعد از کالست بمون تکی یادت میدم ،خوبه؟
سرم رو تکون دادم و با لبخند خفیفی گفتم :ممنون میشم!
چشمکی زد و از اتاق رفت بیرون .من هم مثل بادکنکی که بادش رو خالی میکنن ،روی صندلی افتادم .دستم رو روی صورتم
گذاشتم؛ ولی برعکس همیشه ،هیچ حس بدی بهم دست نداده بود .نوازشش درست مثل نوازش عماد برام دوست داشتنی بود.
سرم رو با حرص به اطراف تکون دادم و به خودم توپیدم :عشق اول و آخرت عماده .این چرت و پرتها رو بریز بره!
نفس عمیقی کشیدم ،به تیپ صبح عماد فکر کردم و ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست؛ چقدر با لباس مشکی دوست
داشتنی میشد! ناخودآگاه ذهنم رفت سمت لباسهای تن پندار ،اون هم یه پالتوی مشکی پوشیده بود؛ مشکی به اون هم
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خیلی میاومد .از دست خودم کالفه شده بودم .نمیفهمیدم که چرا مدام ذهنم بین عماد و پندار نوسان میکنه! دست مشت
شدم رو روی پام کوبیدم و سر خودم داد کشیدم :بهتره این وضعیت رو تموم کنی! ولی چیزی توی وجودم جواب داد :تا کی
تنها بمونم؟ تا کی به این محبتهای ناپایدار عماد خودم رو دل خوش کنم؟ اون اگه من رو میخواست توی این یه سال و اندی
لب باز میکرد و میگفت .چقدر صبر کنم؟ چقدر تنها بمونم؟
تمام طول کالسم ذهنم درگیر این موضوع بود و نمیتونستم حواسم رو جمع کنم .بچه ها هم که فهمیده بودند تمرکز ندارم ،از
من خواستند که کالس رو یه جلسهی دیگه برگزار کنم و من هم از خدا خواسته قبول کردم .سها خواست بمونه و از زیر زبونم
حرف بکشه که خیلی محترمانه بیرونش کردم؛ چون اون لحظه حوصلهی خودم هم نداشتم چه برسه به سها!
***
سرم روی میز بود و داشتم به آیندهی مبهمم فکر میکردم که صدای پندار اومد :خوابی؟
سرم رو بلند کردم و با لبخندی گفتم :نه.
ویالون به دست وارد اتاق شد و گفت :اگه حوصله نداری ،میخوای یه روز دیگه شروع کنیم؟
سری تکون دادم و گفتم :نه! حالم خوبه.
با لبخندی روی یکی از صندلیها نشست .از جام بلند شدم و با فاصلهی یه صندلی کنارش نشستم .با همون لبخند همیشگیش
شروع کرد به توضیح دادن راجع به نتها و طرز دست گرفتن ساز .به چشمهاش نگاه میکردم و صداش رو گوش میدادم.
حرفهاش که تموم شد ،ساز رو دستم داد و گفت :خب ،حاال بگیر ببینم!
ساز رو از دستش گرفتم و به همون حالتی که خودش گفته بود گرفتمش .آرشه رو روی سیمها حرکت دادم که صدای
ناهنجاری ازش بلند شد .اخمهام رو کشیدم توی هم و گفتم :ویالون هم سخته ها!
با لبخندی گفت :سخت که هست؛ ولی زود یاد میگیری!
بعد ساز رو دستش گرفت و شروع به زدن یه آهنگ کرد .صدای سازش به قدری قشنگ بود که آدم رو از خود بی خود میکرد!
آرشه رو روی سیمها میکشید و اوج میگرفت .سرش به سمت راست مایل شده بود و انگشتهاش روی سیمها میلرزید.
چشمهام رو بستم و با لذت به صداش گوش دادم .با تموم شدن آهنگ ،چشمهام رو باز کردم و با لبخندی گفتم :فوق العاده
بود!
لبخندی زد و گفت :باالخره آدم باید برای یه خانوم فوق العاده یه چیز درخور شأنشون آماده کنه دیگه!
لبخندی بهش زدم و از جام بلند شدم؛ نمیخواستم بیشتر باهاش بمونم؛ چون احتمال اینکه دوباره با حرفهاش از خود
بیخود بشم وجود داشت .کیفم رو از روی میز برداشتم و گفتم :خو ،من باید برم .تو کارت تموم نشده؟
نگاهی به ساعتش انداخت و گفت :چرا! من هم باید برم.
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با لبخند به در اشاره کردم و گفتم :پس بفرمایید! از جاش بلند شد و رفت بیرون .وقتی اون داشت سازش رو توی کاورش
میذاشت ،من در اتاقم رو قفل کردم و رو به کتی گفتم :کارت تموم شده؟
کامپیوتر رو خاموش کرد و گفت :آره دیگه!
هر سه با هم بیرون اومدیم و کتی در رو قفل کرد .بهش گفتم :میخوای برسونمت؟
لبخندی زد و گفت :نه مرسی! خودم با اتوبوس میرم.
_ تعارف نمیکنم ها؛ بیا برسونمت!
با خجالت سرش رو پایین انداخت و گفت :نه ،مرسی!
به شونهاش زدم و گفتم :باشه ،هر جور راحتی! بعد رو کردم به پندار و گفتم :کاری نداری؟
لبخندی زد و گفت :نه ،به سالمت.
سری براش تکون دادم و رو به هر دوشون گفتم :خداحافظ .و بعد از گرفتن جوابم سوار ماشین شدم و سمت خونه راه افتام.
***
صدای استریو توی سالن میپیچید و من هم غرق کارم بودم؛ چون والس و سالسا ،رقصهایی بودند که حتما باید پارتنری
داشته باشی که بتونی انجامش بدی ،تصمیم گرفتم که باله یاد بگیرم .رقص جالبی بود و مهمترین اصلش هم انعطاف بدن بود.
چند ماهی میشد که وقتی عماد خونه نبود تمرین میکردم .اون روز هم طبق معمول همیشه تاپ تنگ و چسبون قرمزم رو
روی ساپورت مشکیم پوشیده بودم و داشتم تمرین میکردم؛ هرازگاهی هم چشمم به تی وی که داشت سالسا یاد میداد
میافتاد و سعی میکردم که حالتش رو تقلید کنم؛ گاهی هم وسط کار با تند شدن موزیک خل بازی در میآوردم ،بی هدف
دور خودم میچرخیدم و میخندیدم .موزیک که آروم و الیت شد ،سعی کردم حرکت بلند شدن روی انگشت پا رو تمرین کنم؛
سختترین حرکتی از باله بود که تا حاال نتونسته بودم اونجوری که باید انجامش بدم .نفسم رو بیرون دادم و دستهام رو کنار
بدنم نگه داشتم ،چشمهام رو بستم و روی پنجهی پا بلند شدم .بدنم که به اون وضع عادت کرد ،خودم رو باال کشیدم و سعی
کردم وزن بدنم رو روی انگشت بزرگهی پام بندازم؛ فشار خیلی زیادی بهش وارد میشد که داد آدم رو در میآورد؛ ولی تحمل
کردم و چند ثانیهای توی همون حالت باقی موندم که با تند شدن یک باره موزیک ،تعادلم به هم خورد و سقوط کردم؛ ولی
درست زمانی که نزدیک بود با مغز روی زمین بیام دستی دور کمرم حلقه شد.
نفس  -نفس زنون خودم رو باال کشیدم؛ تمام بدنم عرق کرده بود و تنفسم تند بود .نگاهی به عماد انداختم و توی چشمهای
هفت رنگش فرو رفتم .حال اون هم دست کمی از من نداشت؛ قفسهی سینش تند  -تند باال و پایین و حلقهی دستهاش دور
کمرم تنگتر میشد .دستهام رو گذاشتم سرشونش و آب دهنم رو قورت دادم .دهنم رو باز کردم که چیزی بگم؛ ولی حرفی
به ذهنم نمیرسید .از تکون خودن سیب گلوش فهمیدم که اون هم آب دهنش رو قورت داده .دهنش رو باز کرد و چند دقیقه
بعد دوباره بست .چیزی توی چشمهاش موج میزد که تا اون موقع ندیده بودم.
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نفسش رو روی صورتم بیرون داد و یک بار ولم کرد و عقب کشید .من هم چند قدم عقب رفتم و سرم رو پایین انداختم .با
دیدن لباسهام موندن بیشتر رو جایز ندونستم و سریع از پلهها باال رفتم .حال خودم رو نمیفهمیدم .فکر این که شاید عماد
چند دقیقهای اونجا ایستاده بود و به رقص من نگاه میکرده ،موهام رو سیخ میکرد .نفس  -نفس زدن من به خاطر فعالیت
زیادم بود؛ ولی عماد ...عماد چرا نفس  -نفس میزد؟ برق توی نگاهش چه معنی داشت؟
کالفه ،لباسهام رو در آرودم وخودم رو توی حموم پرت کردم .دوش آب سرد رو تا ته باز کردم و زیرش ایستادم؛ سردی آب،
نفسم رو توی سینه حبس کرد .با رخوت و سستی ،آب گرم رو هم باز کردم و زیر دوش به موهام چنگ زدم .نمیدونم چرا؛
ولی احساس میکردم که کار بدی کردم! عماد اگه این همه وقت ارادش نشکسته بود به خاطر این بود که خودم همیشه بین
خودمون حریم قائل میشدم .حاال اگه با فکر رقص و اندام من نتونه جلوی خودش رو بگیره؟ این فکرها داشت دیوونم میکرد؛
ولی با عکسالعمل بعدی عماد ،میشد فهمید که هنوز هم قابل اعتماد هست یا نه.
وقتی از بودن توی اتاقش مطمئن شدم از اتاقم زدم بیرون و وارد آشپزخونه شدم؛ باید ناهار رو آماده میکردم! هنوز
نمیدونستم که عماد چرا اون وقت روز اومده خونه! قابلمه رو روی گاز گذاشتم و مشغول خرد کردن سیبزمینی شدم که
صدای عماد از پشت سرم بلند شد :امروز آموزشگاه نمیری؟
برگشتم و بهش نگاه کردم؛ نگاهش مثل همیشه بود؛ نه خیره بود و نه خجالتی .رنگ نگاهش مه مون بود و هیچ برق خاصی
توی چشمهاش نبود .لبخندی زدم و نفسم رو آسوده دادم بیرون؛ عماد من هنوز نشکسته بود ،هنوز پاک بود .گفتم _ :نه!
نمیرم.
سری تکون داد و گفت :چرا؟
_ کالس نداریم .تو چرا اومدی خونه؟
دستی الی موهاش کشید و گفت :کار نداشتم ،اومدم.
سری تکون دادم و مشغول باقیه کارم شدم .رفتار عماد جوری بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و از این بابت ازش ممنون بودم؛
چون نمیدونستم که اگه بخواد به روم بیاره چی میشه! غذا که آماده شد ،میز رو چیدم و صداش کردم .نشست روی صندلی و
گفت :کارها خوبه؟
_ آره؛ مثل همیشهست.
_ ترم جدیدت کی شروع میشه؟
_ سه روز دیگه ترم قبلی تموم میشه؛ بعد هم تا ثبت نام برای ترم بعد دو هفته به مربیها مرخصی میدم؛ بعدش ترم بعد رو
شروع میکنم.
سری تکون داد و گفت :خوبه! کالس خودت با پندار چی؟
_ اون پا برجاست؛ گفت توی اون دو هفته ،همون روزهایی که کالس داشتیم برم آموزشگاه و باقیه درس رو بده.

324

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

_ وقت میکنی درس بخونی؟
_ تا همین امروز که داشتم نت نویسی آهنگهای ایمان رو میکردم؛ ولی امروز تموم شد .ایشاال از فردا جدی میشینم پاش.
_ خوبه! اگه یه لیسانس موسیقی بگیری برای کارت هم خیلی موثره.
سری تکون دادم و چیزی نگفتم .از اینکه عماد خوددارتر از این حرفها بود که با دو تا قر و غمیش من خام بشه ،خیلی
خوشحال بودم .عماد مرد بود و مردونگی داشت .نگاهی به صورت برنزش انداختم و توی دلم اعتراف کردم :هیچ کس رو
نمیتونم به اندازهی تو دوست داشته باشم ،هیچ کس!
***
دو روز از اتفاق اون روز گذشته بود و زندگی مثل همیشه جریان داشت .من هم برای این که اون داستان تکرار نشه ،تمرینهام
رو تعطیل کرده بودم .اصال دلم نمیخواست که عماد یه بار دیگه من رو توی اون وضعیت ببینه .نزدیکیهای غروب بود ،آسمون
مثل همیشه ابری و گرفته بود .پای گاز بودم و داشتم کباب تابهای که درست کرده بودم رو برمیگردوندم .عماد روی مبل
نشسته بود و داشت روزنامه میخوند ،صدای موسیقی الیتی هم از دستگاه به گوش میرسید .شام که آماده شد ،رو کردم به
عماد و گفتم  :بیا! غذا حاضره.
سری تکون داد و فیلتر سیگارش رو توی جا سیگاری له کرد ،از جاش بلند شد و اومد سمتم؛ نشست پشت میز و گفت :کار
داری؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :چیکار؟
_ هرکاری .بعد از شام کار داری؟
سری تکون دادم و گفتم :نه! برای چی میپرسی؟
بدون این که نگاهم کنه گفت :بعد از شام باهات حرف دارم.
یه تای ابروم رو باال انداختم و گفتم :چه حرفی؟
به ظرفم اشاره کرد و گفت :غذات رو بخور ،بعد از شام بهت میگم.
من که حسابی کنجکاو شده بودم ،پرسیدم :راجع به چیه؟
با لحنی که توی انتهاش میشد رگههایی از عصبانیت رو تشخیص داد گفت :گفتم غذات رو بخور!
سرم رو پایین انداختم و بدون حرف مشغول شدم .عماد امشب رفتار عجیبی داشت! همیشه هر حرفی که داشت سر شام
میزد؛ ولی حاال ...حس میکردم که اتفاق مهمی افتاده و قراره بعد از شام حرفهای مهمی بشنوم .ذهنم مدام هول اون روز
میگشت .با خودم فکر کردم نکنه عماد برای این که نزنه بالیی سر من بیاره میخواد باهام حرف بزنه و خونهی من رو جدا
کنه؟ اصال نکنه میخواد بره زن بگیره و دختر بهش گفته که باید اول من رو بیرون کنه و بعد اون رو بیاره تو خونش؟ شاید
هم...
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سر خودم داد کشیدم :بسه دیگه! کم خیال بافی کن؛ باالخره تا نیم ساعت دیگه میفهمی که موضوع چیه.
کالفه و عصبی با غذام بازی میکردم که آسمون غرشی کرد و دونههای درشت بارون خودشون رو به شیشهها کوبیدند .انگار
آسمون هم عصبی و کالفه بود! جو متشنجی درست شده بود و همه چیز خبر از اتفاقی شوم رو میداد .حال عماد هم دست
کمی از من نداشت و تنها تفاوتش این بود که بر عکس من که کامال از اشتها افتاده بودم ،خیلی ریلکس غذاش رو میخورد .از
این همه خونسردیش حرصم میگرفت؛ ولی حتی سرش رو بلند نمیکرد که بپرسه چرا غذام رو نمیخورم!
بعد از شام ،با سریعترین حالتی که میتونستم ،ظرفها رو شستم و خشک کردم .پیش بند رو با حرص در آرودم و رفتم توی
سالن .عماد ،همونجوری که خم شده بود و آرنجهاش رو روی زانوهاش گذاشته بود ،سیگار سومش رو میکشید .وقتی دید
اومدم و روبهروش نشستم ،سیگارش رو خاموش کرد و به پشتی مبل تکیه داد؛ پای راستش رو روی پای چپش انداخت و
نگاهم کرد .توی نگاهش هیچی نبود؛ یه نگاه شیشهای و خالی از هر احساسی .سرفهای کرد که صداش باز بشه و این طور
شروع کرد:
_ اینجا رو دوست داری؟
با بهت و نگرانی بهش نگاه کردم و گفتم :معلومه!
_ زندگیت رو چی؟
سری تکون دادم و گفتم :منظورت رو نمیفهمم!
دستش رو در امتداد سرش گذاشت روی مبل و گفت :سادست! میگم زندگیت رو دوست داری؟
_ خب معلومه! همه زندگیشون رو دوست دارن.
_ تنهایی رو چی؟
_ تنهایی؟
_ اوهوم.
_ نه! دوستش ندارم.
_ پس نمیخوای تنها بمونی؟
_ معلومه که نه!
_ دو روز پیش مجید اومده بود شرکتم.
صاف سرجام نشستم و گفتم :مجید؟
سری تکون داد و گفت :آره! اولش که دیدمش خودم هم تعجب کردم؛ بهش گفتم اینجا چیکار میکنه ،گفت که نزدیک به یه
ساله از فانوس اومده بیرون.
با بهت نالیدم :جدی میگی؟
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_ آره! گفت وقتی اومده بیرون کلی دنبال کار گشته و باالخره به خاطر جوشکاری که بلد بوده ،توی یه شرکت بهش کار دادن؛
البته نه رسمی ،قرار دادی.
لبخندی زدم و گفتم :خوشحالم!
ابرویی باال انداخت و گفت :خوشحالی؟ چرا؟
_ خب مجید مثل برادر من میموند .خوشحالم که توی اون فانوس نموند که عمرش تلف بشه!
چند بار با تعجب پلک زد و گفت :جدی؟
کالفه گفتم :چیش برات عجیبه؟
_ این که تو اون رو برادر خودت میدونی و اون...
آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم :اون چی؟
نفسش رو محکم بیرون داد و گفت :ازت خواستگاری کرد.
انگار دو تا مشت کوبیده باشن به سینم به پشتی مبل چسبیدم .با ناباوری بهش نگاه میکردم؛ حرفش رو چند بار توی ذهنم
تکرار کردم :ازت خواستگاری کرد ...ازت خواستگاری کرد ....مجید ...کسی که مثل برادر دوستش داشتم ازم خواستگاری کرده؟
باورم نمیشد! زبونم رو توی دهن خشک شدم چرخوندم و گفتم :شوخی میکنی!
بدون تغییر حالت با همون لحن جدی سری تکون داد و گفت :ابدا!
به هر چیزی فکر میکردم به جز این .آیندم رو با هر کسی دیده بودم به جز مجید .هنوز تو بهت بودم؛ قدرت حرف زدن ازم
صلب شده بود؛ فقط به چشمهای بیحالت عماد چشم دوخته بودم و آرزو میکردم که همون حالت شیطون همیشگیش رو
بگیره و با خنده بگه :شوخی کردم بابا! ولی عماد عجیب توی پوستین منطقش فرو رفته بود و نگاهم میکرد.
وقتی دید قصد حرف زدن ندارم ،خودش ادامه داد :گفت چند ماهی هست که داره کار میکنه و با پساندازهاش میتونه یه
خونهی نقلی اجاره کنه .به خاطر جنم و جربزهای که داره خیلی ازش خوشم اومد! البته من نمیذارم سختی بکشی و همه
جوره هواتون رو دارم! حس کردم که باید بهت بگم؛ چون مجید توی فضایی که تو بودی ،بوده و خیلی خوب حساسیتهات رو
درک میکنه؛ از طرفی هم شما دو تا مدتی با هم بودید و حس کردم شاید عالقهای بینتون بوده باشه .این دو روز پیش خودم
سبک  -سنگین کردم که گفتن این موضوع بهت کار درستیه یا نه! بعد به این نتیجه رسیدم که حقته که بدونی .باالخره
زندگی خودته و تو باید راجع بهش تصمیم بگیری .میدونی که تا هر وقت که دوست داشته باشی میتونی اینجا بمونی و
قدمت روی چشم منه؛ ولی اگه یه روزی خواستی بری ،فقط کافیه بهم بگی .خودم بهترین عروسی رو برات میگیرم .حاال هم
اگه با مجید موافقی که بهش بگم؛ چون دو روزه ،مدام زنگ میزنه و نظر تو رو میپرسه .این هم بگم که بهم گفته اگه قبول
نکنی برمیگرده توی همون فانوس .میگه میخواد تو جایی که با تو خاطره داشته زندگی کنه؛ انگار که خیلی عاش...
داد کشیدم :بس...ه!
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از صدای داد من جا خورد .صاف نشست ،یه تای ابروش رو داد باال و بدون حرف به منی که نفس  -نفس میزدم و از شدت
حرص خوردن قرمز شده بودم ،نگاه میکرد .این بار دومی بود که عماد داشت من رو برای کس دیگهای خواستگاری میکرد .بار
اول ،چون برادرش بود چیزی بهش نگفتم؛ ولی حاال ...عماد راجع به من چی فکر میکرد؟ که همون دختریم که یه روزی از
زیر دست امثال سیروس بیرونم کشیده بود؟ یه دختر سر به زیر و تو سری خور؟ یعنی فکر نکرد که توی این یک سال با این
همه پیشرفتی که من کردم ،شأنم باالتر از اونی رفته که بخوام همسر امثال مجید بشم؟ اون هم مجیدی که خودش میدونست
هیچ حسی بهش ندارم؟ مجیدی که موقعهی دست درازی مردها یه بار سینه سپر نکرد و بگه که کاری به کار من نداشته
باشن؟ حاال میخواست منو بده به مجید؟ با خشم نگاهش کردم و گفتم:
_ عماد! من رو ببین؛ من دیگه اون باران یک سال پیش نیستم ،دیگه اون دختری نیستم که شب از ترس کابوسهاش جیغ
بکشه و همه رو خبر کنه ،اون دختر سر به زیر که با سالم گفتن تو آب میشد و میرفت تو زمین نیستم؛ دیگه اون دختری
نیستم که فکر میکردم یه برده است و باید مثل کوزت کار کنه! من اصلم رو فراموش نکردم؛ یادم نرفته از کجا اومدم؛ ولی
دیگه اون دخترک لرزون و گریونی که از توی اون فانوس کشیدیش بیرون نیستم ...حاال تو ...تویی که اینقدر ادعات میشد که
نمیذاری هیچ آسیبی بهم برسه ،داری من رو میفرستی پیش کسی که دیدنش من رو یاد گذشته میاندازه؟ کسی که انقدر
مردونگی نداشت که وقتی دست هر کس و ناکسی به سمت من دراز میشد ،سینه سپر کنه و بگه دست به ناموس من نزنید؟
من مجید رو مثل داداشم میدونستم؛ ولی دادشم هم نبود .برادر یه ذره غیرت داره؛ ولی اون همون یه ذره رو هم نداشت.
غیرتش فقط به قدری میرسید که سرم داد بزنه و بگه وقتی اومدم خونهی تو ،تو بهم دست درازی کردی یا نه! که اگه کردی
اول تو رو بعد من رو سر ببره .عماد! میخوای من رو بفرستی پیش همچین آدمی؟ من ...بارانی که با خون دل به اینجا
رسوندیش که وقتی دو تا مرد رو میبینه هول نکنه رو دوباره میخوای بفرستی به گذشته؟ آره؟
کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت :نه! من فقط گفتم حقته که بدونی؛ من نمیخواستم که...
_ هیس ،تو رو خدا هیچی نگو که داری بدترش میکنی! عماد! من رو واسه چی آوردی تو خونت؟ که اینجوری خردم کنی؟
که اینجوری بهم شخصیت بدی و بعد همهی دارو ندارم و بگیری؟ عماد من چیم واست؟ اگه همون خواهری هم که میگی
برات باشم ،حتی نباید میذاشتی همچین حرفی از دهن مجید در بیاد؛ باید میزدی تو دهنش و میگفتی باران واسه تو خیلی
گندست .من خودم رو بزرگ نمیبینم؛ ولی حداقل بهم حق بده که خودم رو هم مثل گذشته ندونم .اگه یه سال پیش بود،
شاید با این پیشنهاد از خوشحالی دق میکردم؛ ولی حاال ...حاال که خودم شدم خانم خودم ،میخوای من رو به یه کارگر قرار
دادی بدی؟
صورتش سرخ و نفسهاش تند شده بود .بغض توی گلوم اذیتم میکرد .چشمهای هر دومون به خون نشسته بود؛ اون از خشم
و من از بغض .دیگه نتونستم طاقت بیارم و با صدای رعد زدم زیر گریه .با لحن لرزونی گفتم :عماد ...من برای تو چیام؟ چیام
که داری اینقدر راحت از منی که یک سال همدمت بودم میگذری؟ دِ المصب! خب اگه من برات مثل همونایی که فکر میکنی
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بودم چرا من رو یه سال نگه داشتی؟ چرا اینقدر بهم بال و پر دادی؟ چرا بزرگم کردی که حاال بخوای اینجوری خار و خفیفم
کنی؟
عصبی از جاش بلند شد و با دستهای مشت شده داد کشید :بس کن!
با گریه نالیدم :بس نمیکنم؛ تا امشب بهم نگی چرا من رو این همه مدت نگه داشتی بس نمیکنم!
به سمتم یورش آورد و بازوم رو توی مشتش گرفت .اشک روی صورتم میریخت و سرم گیج میرفت .از بین دندونهای به هم
قفل شدش گفت :میخوای بدونی برام چی هستی؟
سرم رو تکون دادم و گفتم :آره!
سمت پلهها راه افتاد و من رو هم دنبال خودش میکشید .با زجه گفتم :چی کار میکنی؟
خیلی ناگهانی چرخید سمتم و گفت :مگه نمیخوای بدونی برام چی هستی؛ پس دهنت رو ببیند و فقط تماشا کن!
و راه افتاد سمت پلههای طبقهی چهارم .همونجوری که هق  -هق میکردم ،دنبالش رفتم .بازوم توی دستش داشت
میشکست؛ ولی اعتراضی نکردم .عماد پاهای کشیدش رو توی طبقهی چهارم گذاشت و از راهروی خاک گرفته گذشت .با
حرص بازوم رو ول کرد و با کلیدی که توی جیبش بود ،در یکی از اتاقها رو باز کرد و هلم داد تو.
با دیدن چیزی که روبهروم بود ،گریم بند اومد .با بهت و ناباوری به اطراف نگاه کردم؛ اتاق بزرگی که سر تا سر دیوارهاش با
کاغذ دیواری صورتی پوشونده شده بود ،پارکتهای قرمز کف هم ،همخونی جالبی با دیوارها داشت .تخت کوچکی کنار پنجره
بود که حریر سفید رنگی از باالش آویزون بود .روتختی صورتی ،روی تخت نامرتب بود و هنوز یه عروسک کوچک روش به
چشم میخرد .سمت چپ تخت ،یه کمد بزرگ پر از عروسکهای جورواجور بود و سمت راستش هم یه کمد دیگه که از در
بازش میشد لباسهای رنگ و وارنگی که داخلش بود رو دید .به روبهروی تخت نگاه کردم ،نفس توی سینم حبس شد و نالهای
از توی سینم بیرون اومد .سر تا سر دیوار از عکس پر بود .بیشتر عکسها ،عکسهای تکی از دختر بچهای بود؛دختری سه چهار
ساله با موهای طالیی که اکثرا خرگوشی بسته بود .چشمهای درشت و آبی دختر توی صورت سفیدش برق میزد .لب های
کوچک و غنچهایش ،هرگز بدون لبخند نبود .با دیدن دختر یاد تنها عکسی که از بچگیم داشتم افتادم .من هم توی بچگیم
درست شکل این دختر بودم .چند تا عکس هم بود که دختر ،کنار عماد و زنی بود که هر سه شون لبخند به لب داشتند .عماد
جوون تر از االنش بود و از لبخند روی لبش ،میشد فهمید که چقدر روزگار خوشی رو داشته .برق توی چشمهاش هم فکرم رو
تایید میکرد .زنی که کنار عماد و اون دختر بود ،یه زن قد بلند و الغر بود .چشمهای عسلی و خمارش کمتر آرایش داشت و
اگر هم داشت ،تنها خط چشم سادهای بود که چشمهاش رو قاب گرفته بود .صورت کشیدهای داشت و لبهای قلوهای و
سرخش پایین بینی قلمیش خود نمایی میکرد .موهای فر و قهوهایش هم بلند و پرپشت به نظر میرسید.
عماد ،بیتوجه به بهت من ،اومد توی اتاق و رفت سمت دیوار؛ یکی از عکسهای تکی دختر رو برداشت و با خشم ،روبهروم
ایستاد .داد کشید :این رو میبینی؟ این عشق من بود؛ عشق باباش بود ،غزلم بود؛ غزل زندگیم! چشمهاش رو میبینی؟
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میبینی چقدر چشمهای تو شبیه چشمهاشه؟ چشمهای توی لعنتی که وقتی دیدمت ،دختر فراموش شدم رو به یادم آورد .من
هر دوشون رو تو یه روز از دست دادم؛ نفس و غزل رو .توی اون دریای لعنتی که تو عاشقشی ،تو واسه من نه خواهرم ،که
یادآور دخترم بودی؛ دختری که هنوز هم که هنوزه جنازش پیدا نشده .میفهمی؟ میفهمی لعنتی؟!
بغضم دوباره ترکید و با هق  -هق گفتم :عماد!
فریادش دوباره بلند شد :عماد مرده؛ عماد خیلی وقته مرده! عماد وقتی فهمید که زن و بچش رو دریا بلعیده و حتی
استخوانهاشون هم پس نفرستاده ،مرده؛ ولی تو ...توی لعنتی که از وقتی دیدمت یه لحظه هم غزل از جلوی چشمهام دور
نمیشه ،باعث شدی این مرده دوباره جون بگیره ،که حس کنه میتونه کنار تویی که براش یادآور تمام خاطرات خوبش بودی
نفس بکشه و زنده بمونه.
عکس رو با حرص کوبید توی دیوار که باعث شد قابش بشکنه ،روی زمین بریزه و بعد دادش دوباره دیوارهای خونه رو لرزوند:
حاال هی بگو من واسه تو چیام ،من واسه تو چیام! حاال که فهمیدی خیالت راحت شد؟ حاال که من رو بعد از دو سال
کشوندی تو این اتاق کوفتی که وقتی میام اینجا میخوام سینم رو چاک بدم ،خیالت راحت شد؟ خیالت راحت شد؟ آره؟
با زانو روی زمین فرود اومدم و صورتم رو بین دستهام پنهون کردم .من چیکار کرده بودم؟ ای لعنت به من ...با یادآوری رنجی
که موقعهی داد کشیدن توی چشمهای عماد بیداد میکرد ،دوباره دلم تیکه  -تیکه و شدت زار زدنم بیشتر شد .چی کشیده
بود عماد! چقدر سخت بود تمام زندگیت یه روز بره توی دریا و دیگه برنگرده ...چقدر سخته که یه مرد تو یه روز زن و بچش رو
از دست بده ...چقدر سخت بود که غرورش بشکنه ...آخ خدا! من فکر میکردم عماد بی غمه ...فکر میکردم داره عشق دنیا رو
میکنه! چرا از غم چشمهاش نفهمیدم که چی داره میکشه؟ چرا نفهمیدم که شونههای خم شدش داره باری سنگینتر از
تحملش رو میکشه؟
سرم رو باال آوردم و با دیدن بدن مچاله شدش گوشهی دیوار ،قلبم تیر کشید .توی خودش جمع شده بود و شونههاش
میلرزید .وای خدا! عماد من داشت گریه میکرد .عماد من ،اون کوه غرور داشت زار میزد ...من باهاش چه کرده بودم؟ بعد از
دو سال ،زخم کهنش رو تازه کرده بودم؟ آخ که من چقدر بیانصاف بودم! خدایا ،این جون رو بگیر؛ اما نذار حال و روز عمادم
رو اینجوری ببینم ...خدایا ،من رو بکش؛ ولی نذار عماد بشکنه .خدایا ،خودت به دادش برس ،خودت بهش تحمل این درد رو
بده!
خودم رو به سمتش کشیدم و از بین هق  -هقم نالیدم :عماد...
انگار که با شنیدن صدام دوباره نمک به زخمش پاشیده باشم؛ مثل یه ببره وحشی از جا پرید .صورتش خیس  -خیس بود و
بدنش میلرزید .غم و خشم توی چشمهاش ،بدنم رو به لرزه میانداخت .داد کشید :مگه همین رو نمیخواستی؟ مگه
نمیخواستی که بفهمی چی تو گذشتهی من بوده؟ حاال که فهمیدی ،دیگه دردت چیه؟ چرا نمیذاری به درد خودم بمیرم؟
زار زدم :به خدا من...
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صداش ،چهار ستون بدنم رو لرزوند .گلدون کنار دیوار رو توی دیوار روبهرویش کوبید و داد کشید :گمشو بیرون ،گمشو
نمیخوام ببینمت ،نمیخوام ببینمت!!!
وحشت زده ،چند قدم عقب رفتم .چشمهای عماد ،پر از خشم بود و هر چیز که دم دستش بود رو توی دیوار میکوبید.
میدونستم که با دیدن من ،فقط داغ دلش تازه میشه؛ پس همونجوری که زار میزدم ،از اتاق بیرون اومدم و اون رو با خاطرات
دخترش تنها گذاشتم....
***
با صدای زنگ گوشیم ،ماشین رو کنار کشیدم و سرم رو روی فرمون گذاشتم .نمیدونستم کجام! از خونه بیرون زده بودم و فقط
رفته بودم .برام مهم نبود که کجا میرم ،فقط دلم میخواست از اون خونه دور باشم .گریم هنوز بند نیومده بود و هنوز زار میزدم.
صدای زنگ شادی که روی گوشیم گذاشته بودم ،حسابی کالفم کرده بود .گوشی رو برداشتم و بدون اینکه به صفحش نگاه
کنم ،گذاشتم دم گوشم و نالیدم :بله؟
صدای پندار از اون سمت خط بلند شد :الو ...باران...
_ بگو میشنوم!
_ حالت خوبه؟ چرا صدات میلرزه؟!
_ پندار! اگه کاری نداری ،قطع کن؛ حالم اصال خوب نیست!
_ کجایی؟
_ نمیدونم!
_ یعنی چی نمیدونی! میگم کجایی؟
نگاهی به اطراف انداختم ،کمی جلوتر تابلو داشت؛ جادهی رشت به ساری.
بغضم رو به زور فرو دادم و گفتم :تو جادهی رشت  -ساری ام.
_ همونجا کنار جاده وایستا! االن میام.
نالیدم :نیا پندار! میخوام تنها باشم.
ولی تنها جوابم صدای بوق تلفن بود .گریم کمی آروم گرفت .دلم هنوز پیش عماد و زجههاش بود .خودم نمیتونستم پیشش
بمونم؛ ولی توی اون شرایط نباید تنها میموند .شمارهی ایمان رو گرفتم .کمی بعد جواب داد :بله؟
_ سالم ایمان! بارانم.
_ سالم! چیزی شده؟ چرا صدات میلرزه؟
_ حال عماد خوب نیست ،برو پیشش!
_ تو کجایی؟
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داد کشیدم :قبرستون!
_ چی شده باران؟ میگم تو کجایی؟
با بغض گفتم :نپرس ،فقط برو پیشش! نباید تنها بمونه.
و منتظر جوابش نشدم و گوشی رو قطع کردم .اشکهام رو پاک کردم و سوئیچ رو چرخوندم؛ ولی ماشین روشن نشد.
کالفه و گیج ،به صفحهی نمایشگر نگاه کردم؛ بنزین تموم کرده بودم .با کالفگی از ماشین پیاده شدم و به کاپوت جلو تکیه
دادم .بارون با شدت میبارید و خیسم میکرد؛ درست مثل اون شبی که با عماد توی خلیج بودیم ،بارون و اشکهام با هم
قاطی میشدند و توی هم آغوشی زیبا روی صورتم جریان پیدا میکردند .حاال میتونستم معنی خیلی از کارهای عماد رو
بفهمم؛ معنی تمام محبتهاش که بیقصد و قرض بود؛ چون نه به من ،باران ،بلکه به دخترش غزل میکرد .دلیل تمام کم
محلیهاش که نه به غزل ،بلکه به من میکرد .حتی دلیل اینکه اون شب ،توی خلیج نگاهش بین دریا میچرخید رو هم
میفهمیدم؛ چون حتما داشت به جایی نگاه میکرد که یه روزی زن و بچش رفته بودند و دیگه برنگشته بودند .دلیل غم توی
چشمهاش رو فهمیده بودم .دلیل همه ی کارهاش رو فهمیده بودم و همینها داشت دیوونم میکرد! همین که به خاطر خود
خواهیم فقط میخواستم عماد رو داشته باشم؛ غافل از اینکه روح عماد جایی بین آبهای دریا بود .از خودم بدم میاومد؛ به
خاطر اینکه محبتهای عماد رو پای عالقش گذاشته بودم و حتی سر سوزنی به این فکر نکرده بودم که شاید پشت این
محبتها چیز دیگهای پنهان باشه .از خودم بیزار بودم که به خاطر افکار بچگانم ،کاری کرده بودم که عماد جلوی چشمهام
خرد بشه ...آخ که وقتی یاد لرزش شونهها و چشمهای خیسش میافتم ،دلم میخواد کلم رو به دیوار بکوبم! سرم رو باال گرفتم
و زیر بارون ،با بغض و هق  -هق بین رعد و برق داد کشیدم :خد......ا!
حس میکردم حنجرم داره پاره میشه؛ ولی مهم نبود! مگه من غرور عماد رو نشکسته بودم؟ پس حاال جزام مرگ بود؛ پاره
شدن حنجره که چیزی نبود! خواستم دوباره داد بکشم که دستی سر شونم نشست.
برگشتم و با چشمهای خیس ،به پندار نگاه کردم؛ کالفه و بهم ریخته بود .دستش رو پس زدم و داد زدم :برو ،مگه نگفتم
میخوام تنها باشم! چرا اومدی؟
با لحن آروم همیشگیش گفت :میخوای توی این بارون وایستی؟ اون هم تو یه جادهی خلوت ،تنها؟ نمیگی کسی بیاد بالیی
سرت بیاره؟
تمام حرص و بغضم رو سرش خالی کردم و جیغ زدم :خب بیاره! چه اهمیتی داره؟ اصال دلم میخواد انقدر اینجا بمونم که از
سرما یخ بزنم ،گرگها بیان بدنم رو تیکه  -تیکه کنن که دیگه استخونهام رو هم کسی پیدا نکنه .میخوام بمیرم! میفهمی؟
میخوام این زندگی نکبتی تموم بشه .دیگه هیچیش رو نمیخوام؛ همش ارزونی خودتون .من که از اولش خیری از این زندگی
ندیدم؛ پس باقیش هم برای خودتون .برو ...برو میخوام تنها باشم! میخوام انقدر تنها بمونم که توی تنهایی خودم بپوسم...
با زانو روی گلهای کنار آسفالت افتادم ،صورتم رو توی دستام پنهون کردم و نالیدم :برو ...تور خدا برو!
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بارون ،تمام لباسهام رو خیس کرده بود .وقتی از خونه بیرون اومده بودم ،حتی پالتوم رو هم برنداشته بودم و با اون یه مانتو
حسابی میلرزیدم .با هر صدای رعدی که میاومد ،به خودم میپیچیدم و شدت گریم بیشتر میشد .همونجوری روی زمین
سرد و خیس نشسته بودم و زار میزدم که چیز گرمی روی شونم افتاد؛ پندار ،پالتوی چرمش رو روی شونم انداخت و زیر بغلم
رو گرفت .انقدر جیغ زده بودم که نای هیچ کاری رو نداشتم .من رو دنبال خودش سمت ماشینش کشوند و روی صندلی کمک
راننده نشوند .سرم رو که مدام گیج میرفت ،به شیشهی سرد تکیه دادم و چشمهام رو بستم .هیچ کاری نمیتونستم برای
نلرزیدن بدنم بکنم .پندار ،بعد از قفل کردن در ماشینم اومد و توی ماشین نشست .اول بخاریهاش رو روی من تنظیم کرد و
بعد راه افتاد .گرمای ماشین ،کم  -کم توی تنم نفوذ میکرد و لرزم رو میانداخت .دیگه حتی نای گریه هم نداشتم؛ انگار انقدر
زار زده بودم ،چشمهی اشکم خشک شده بود .کم  -کم به خاطر گرمی بخاری و کت پندار ،داشت خوابم میگرفت که ماشین
ایستاد .به زور الی پلکهای متورمم رو باز کردم و به اطراف نگاهی انداختم؛ توی یکی از محلههای شهر بودیم .پندار پیاده شد
و در سمت من رو باز کرد و کمک کرد که پیاده بشم .در ماشینش رو قفل کرد و همونجوری که زیر بازوی من رو گرفته بود،
سمت یه خونه رفت .بریده  -بریده گفتم :اینجا ...کجاست؟
لبخند گرمی زد و گفت :خونم.
قدرت مخالفت نداشتم؛ پس دنبالش رفتم.
خونهی نقلی داشت؛ یه پذیرایی کوچیک که سمت راستش مبلهای قهوهای و تیویش رو گذاشته بود ،سمت چپش به
آشپزخونش باز میشد .دو تا اتاق خواب هم توی راهرویی که حد فاصل پذیرایی و آشپزخونش بود وجود داشت .روی یکی از
مبلها نشسته بودم و بدن سردم رو توی بغلم گرفته بودم؛ مانتوی خیس و شالم رو روی شوفاژ انداخته بود و یکی از بلوزهای
پندار تنم بود .بلوزش به تنم زار میزد؛ ولی بهتر از هیچی بود .نگاهم رو به سمت آشپزخونه چرخوندم و دیدم با یه سینی داره
بهم نزدیک میشه .کنارم نشست و فنجون چایی داغ رو به سمتم گرفت .با دستهای سردم فنجون رو گرفتم و از گرماش که به
پوستم منتقل میشد ،لذت بردم .پای راستش رو روی پای چپش انداخت و گفت :خب ...نمیخوای بگی چی شده؟
بدون اینکه نگاهش کنم ،گفتم :چیزی نشده!
یکم خودش رو کشید سمتم و گفت :نگاهم کن!
به زور سرم رو باال گرفتم و به چشمهای کهرباییش نگاه کردم .سرش رو کج کرد و گفت :دروغ گفتن کار خوبی نیست ها!
بغضم رو فرو دادم و گفتم :راجع به کسیه که شاید دوست نداشته باشه چیزی از قضیه بدونی؛ پس نپرس!
لبخندی زد و گفت :چشم ،راجع به اون شخص که نمیدونم کیه نمیپرسم؛ ولی میخوام بدونم حال خودت چرا بده!
_ گفتم که ...خوبم!
با دستهاش صورتم رو قاب گرفت .حس میکردم رنگ طالیی چشمهاش ،مثل آب جریان داره .با لحن آرومی گفت :انقدر قابل
نیستم که درد دل کوچیکت رو بشنوم؟
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پلک زدم و دو قطره اشک از چشمهام پایین ریخت .سریع با هر دو شصتش اشکهام رو گرفت .لب لرزونم رو حرکت دادم و
گفتم :تو میفهمی بی کسی یعنی چی؟؟؟
لبخند تلخی زد و گفت :آره؛ چون خودم هم بیکسم .میبینی که مادر و خواهرم ولم کردند و رفتن ینگهی دنیا دارن عشق و
حال میکنن ،سالی یک بار هم از پسرشون خبر نمیگیرن.
بینیم رو باال کشیدم و گفتم :درد بیکسی دارم پندار! درد بیهمزبونی ،درد تنهایی؛ درد این رو دارم که امشب فهمیدم
اطرافیانم اونی نبودند که من میدیدم .درد این رو دارم که تمام کس و کارم برام تو یه شب شد غریبه ترین آدم بهم.
_ ولی ما خدا رو داریم باران! ما هیچ وقت تنها نیستیم؛ اون همیشه حواسش به بیکسیه ما هست .همیشه آدمهایی رو سر راه
ما قرار میده که ما رو از تنهایی در بیاره .بهش اعتماد کن باران؛ مطمئن باش که صالحت رو میخواد!
بغضم رو فرو دادم و سرم رو از بین دستهاش بیرون کشیدم .کف دستهام رو روی چشمهام فشار دادم و گفتم :میشه بخوابم؟
خیلی خستم.
لبخندی زد و گفت :آره عزیزم! پاشو بریم تو اتاق راحت بگیر استراحت کن.
_ نه ،فقط اگه یه بالشت برام بیاری همین جا...
اخماش رو کشید توی هم و گفت :دیگه از این حرفها نشنوم ها! تو یه شب مهمون منی؛ من که نمیذارم مهمونم روی مبل
بخوابه .پاشو دختر خوب ،پاشو!
به اجبار بلند شدم و دنبالش راه افتادم .برق یکی از اتاقها رو روشن کرد و عقب ایستاد .نگاهی به اتاق انداختم؛ کف اتاق یه
فرش مشکی-سفید با طرحی مدرن انداخته شده بود .درست انتهای اتاق سمت چپ ،تخت یک نفرهای قرار داشت که رو تختی
سورمهای روش بود و درست روبهروی تخت یه میز قرار داشت که روش لپتاپی به چشم میخورد .سمت راست اتاق ،کنار
کمدی چوبی ،چند ساز توی کاورهاشون قرار داشت که از اندازشون فهمیدم که یکیش گیتاره ،یکیش ویالون و یکی هم سه تار.
با سر گیجه به سمت تخت رفتم و بعد از کنار زدن روتختی ،روش دراز کشیدم .پندار ،برق رو خاموش کرد و گفت :خوب
بخوابی!
در رو بست و رفت.
***
با روشن شدن هوا ،چشمهای من هم باز شد .سر جام نشستم و کش و قوسی به بدنم دادم .رو تختی رو مرتب کردم و از در
رفتم بیرون؛ ولی خبری از پندار نبود .توی اتاق روبهرویی هم سرک کشیدم؛ ولی اتاق کار بود و کسی هم توش نبود .برگشتم
توی پذیرایی ،مانتوی خشک شدم رو از روی شوفاژ برداشتم و پوشیدم؛ شالم هم روی سرم انداختم .روی مبل نشستم و سرم
رو بین دستهام گرفتم .هنوز از عماد خبری نداشتم؛ نمیدونستم که درچه وضعیه! باز هم با یادآوری صورت خیسش ،بغض به
گلوم چنگ زد .عماد گریه کرده بود! یه جایی خونده بودم که وقتی دیگه کار از سیگار کشیدن میگذره ،یه مرد گریه میکنه.
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من با عماد چه کرده بودم که سیگار هم نتونسته بود آرومش کنه؟! تو همین فکرها بودم که در خونه باز شد .سرم رو باال آوردم
و نگاهم به پندار افتاد .نون بربری دستش بود و لبخندی هم به لب داشت .لبخند تلخی زدم و گفتم :سالم ،صبح بخیر!
همونطور که به سمت آشپزخونه میرفت ،گفت :علیک سالم! زود بیدار شدی...
_ زود نیست؛ من همیشه همین ساعت بیدارم.
_ جدی؟ پس سحر خیزی!
بعد سرش رو از آشپزخونه بیرون آورد و گفت :راستی نون سنتی دوست داری یا برم تست بگیرم برات؟
سری تکون دادم و گفتم :همین خوبه!
از جام بلند شدم و رفتم پشت اپن .داشت بساط صبحانه رو آماده میکرد .گفتم :خیلی زحمتت دادم؛ ببخشید!
اخمی کرد و گفت :نداشتیم ها!
_ اگه لطف کنی و من رو همونجایی که ماشینم بود برسونی ممنونت میشم!
لبخندی زد وگفت :ماشینت پایین جلوی دره.
با تعجب گفتم :اون که بنزین تموم کرده بود!
_ خب بنزین زدم؛ چیز خیلی عجیبی نیست.
_ لطف کردی!
_ کاری نکردم! گفتم اگه بمونه اونجا احتمال این که یکی بدزدتش زیاده .همون شب رفتم آوردمش .البته با اجازت سوئیچش
رو از توی کیفت در آرودم.
سری تکون دادم و گفتم :مهم نیست!
به سفره اشاره کرد و گفت :بفرمایید.
لبخندی زدم و گفتم :ممنون؛ ولی میل ندارم ،باید برم.
اخمی کرد و گفت :کجا؟
خودم هم نمیدونستم که باید کجا برم .فقط این رو میدونستم که نمیتونم خونهی عماد برم .هنوز جرعت مواجه شدن باهاش
رو نداشتم .سردرگم و کالفه سری تکون دادم و گفتم :نمیدونم ...هنوز نمیدونم.
اومد سمتم .از اون طرف اپن ،دستم رو گرفت و گفت :بیا صبحانه بخور ،بعد راجع بهش حرف میزنیم!
نگاهم رو توی چشمهاش انداختم؛ چشمهای کهربایش ،صداقت رو فریاد میکرد .لبخند بیجونی تحویلش دادم و رفتم سمت
آشپزخونه.
*
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میز رو جمع کرده بود و داشت میاومد سمتم که گوشیم توی کیف زنگ خورد .خم شدم و گوشی رو برداشتم؛ ایمان بود .با
استرس دکمه رو کشیدم و گوشی رو دم گوشم گذاشتم :الو ،ایمان؟
_ باران تو کجایی؟
با بغض گفتم :حالش خوبه؟
_ جواب من رو بده ،میگم کجایی؟
_ جای بدی نیستم.
_ باید ببینمت!
_ من خونه نمیام ،نمیتونم ببینمش.
_ خیلی خب ،کافی شاپ  ...رو بلدی؟
_ آره.
_ یک ساعت دیگه اونجا میبینمت.
_ باشه.
گوشی رو قطع کردم و کنارم انداختم .سرم رو بین دستهام گرفتم و شقیقههام رو فشار دادم .پندار کنارم نشست و گفت_ :
هنوز نمیخوای بگی چی شده؟
سرم رو کج کردم و با لبخندی تلخ گفتم :فقط دعا کن که همه چیز ختم به خیر بشه ...وگرنه ...وگرنه معلوم نیست چه بالیی
سرم بیاد.
_ داری نگرانم میکنی باران! مطمئنی کمکی از دست من برنمیاد؟
پوزخندی زدم و گفتم :از دست هیچ کس کمکی برنمیاد ...هیچ کس...
دستی روی صورتش کشید و گفت :اگه دعا کردن تنها راه کمک به تو باشه ،حتما این کار رو میکنم.
لبخندی زدم وگفتم :مرسی از اینکه اجازه دادی اینجا بمونم!
_ دیگه از این حرفها نزن! این خونه مطعلق به خودته .هر وقت دوست داشتی میتونی بیای اینجا.
سری تکون دادم و از جام بلند شدم .کیفم رو برداشتم و گفتم :من باید برم.
از جاش بلند شد و گفت :امروز نمیای آموزشگاه؟
_ فکر نکنم؛ شاید چند وقتی نتونم بیام.
سری تکون داد و دیگه چیزی نگفت .رفتم سمت در و همونجوری بهش گفتم :باز هم ممنونم ،لطف بزرگی در حقم کردی!
لبخندی زد و چیزی نگفت .ازش خداحافظی کردم و از خونه بیرون اومدم؛ سوار ماشین شدم و سمت کافی شاپی که ایمان
گفته بود ،راه افتادم.
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**
سرم روی میز و ذهنم درگیر هزار تا فکر مختلف بود .با حس اینکه کسی روی صندلی روبهرویی نشسته ،سرم رو باال آوردم.
نگاهم توی نگاه ایمان افتاد .صورتش در هم بود و از چشمهای سرخش ،میشد فهمید که دیشب رو نخوابیده .لبخند تلخی زدم
و گفتم :سالم.
_ سالم.
گارسونی به سمتمون اومد و سفارش خواست .ایمان با کالفگی گفت که دو تا قهوه بیاره .بعد از رفتن گارسون ،سکوت برقرار
شد؛ انگار هیچ کدوممون جرعت اینکه این سکوت رو بشکنیم رو نداشتیم .باالخره بعد از  5دقیقه ،سکوت لب خشکم رو
خیس کردم و آروم پرسیدم :حالش خوبه؟
پوزخندی زد و گفت :خوب؟؟؟ عالیه!
با بغض گفتم :بالیی که سر خودش نیاورد؟
کالفه و عصبی سری تکون داد و گفت :نه.
بعد ،خیلی ناگهانی سرش رو باال گرفت و گفت :چی شد که راضی شد دوباره پاش رو تو اون طبقه بذاره؟
همونجوری که به خاطر بغضم صدام میلرزید ،گفتم :ایمان! مگه تو نگفتی دنبال جواب سوالهام بگردم؟ مگه نگفتی وقتی من
به جوابم برسم ،عماد هم به گذشتش برمیگرده؟ به اون تیکه از وجودش که تو قدیم چالش کرده؟ مگه نگفتی که عماد اگه
برگرده به گذشته حالش خوب میشه؟ وقتی اون شب من رو برد تو خلیج ...فکر کردم گذشتهای که همتون ازش دم میزنید،
همونهاییه که برام میگه ...به خدا من نمیدونستم  ...نمیدونستم که اینقدر زجر کشیده ...نمیدونستم که اینقدر بار روی
شونههاشه ...وگرنه احمق نبودم که بخوام حساسش کنم ...روانی نبودم که بخوام اشکش رو در بیارم ...وای ایمان ...هنوز وقتی
حال دیشبش یادم میاد ،به هم میریزم ...ایمان ،من نمیدونستم  ...نمیدونستم که عماد من رو به خاطر دخترش تو خونش
آورده ...نمیدونستم که براش یاد آورد گذشتشم ...نمیدونستم که نباید روی اعصابش راه برم ...من ...من فکر میکردم عماد
دوستم داره ...فکر میکردم محبتهاش به منه ...ایمان ...وقتی دیروز حرفهایش رو شنیدم ...وقتی فهمیدم هر کاری که
میکرده نه به خاطر من ،که به یاد دخترش انجام میداده ...وای ایمان ...خرد شدم ...له شدم ...میفهمی؟ ...ایمان ،من عمادو
دوست داشتم ...همیشه به من میگفت خواهر؛ ولی من هیچ وقت اون رو برادر خودم ندیدم ...ایمان تو میدونستی ...تو باید
جلوی من رو میگرفتی  ...باید بهم میگفتی دل خوش نکنم ...چرا بهم نگفتی؛ چرا گذاشتی کار به اینجا بکشه؛ چرا ایمان؟
زار میزدم و میگفتم ...اشکهام ،از روی صورتم غل میخورد و توی فنجون قهوم میریخت .ایمان هم با چشمهای غمگینش
به من نگاه میکرد و هر از گاهی سرش رو تکون میداد .هق-هقم بیشتر از این اجازهی حرف زدن رو بهم نداد .سرم رو پایین
انداختم و بغضم رو رها کردم .ایمان هم هیچی نگفت و گذاشت خودم رو خالی کنم .وقتی آروم گرفتم ،شروع کرد به حرف
زدن:
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_ عماد رو از ده سال پیش میشناختم؛ از وقتی که دانشجو بودیم .اون عمران میخوند و من معماری .رشتههامون چندان
ربطی به هم نداشت؛ ولی با هم رفیق شدیم .عماد ،تو یه خانوادهی کامال مرفح زندگی میکرد؛ هیچی کم نداشت .سرزنده و
شوخ بود .کسی که کنارش بود بعد از دو ساعت از خنده روی زمین ولو میشد .همهی دخترهای دانشگاهمون عاشقش بودند.
اون موقعها هیکلش کمتر از کامیار نبود .هم خوش استایل و هم خوشپوش بود .همیشه تو کف لباسهایی که میپوشید بودم؛
همشون برند دار و اکثرا هم اون ور آبی .خالصه که همه چی تموم بود .دوستی ما سر یه کنسرت شروع شد؛ یه کنسرت
دانشجویی .اون موقعها من فقط گیتار میزدم .وقتی به گروهمون خبر دادند که یکی از بچه ها بلده پیانو بزنه ،کلی ذوق
کردیم؛ چون دربهدر دنبال همچین آدمی بودیم و پیدا نکردیم .وقتی عماد رو دیدم ،باورم نمیشد با این همه غروری که
داشت ،بلد باشه ساز بزنه؛ یعنی اصال تیپش به این حرفها نمیخورد که احساسی باشه؛ ولی وقتی نشست پشت ساز و شروع
کرد ،هممون جادوی صدای سازش شدیم .به قدری قشنگ میزد که دل و دینت رو با هم میبرد .عماد پیانو رو بهم یاد داد.
بعد از اون داستان ،رابطمون ادامه پیدا کرد تا رفیق فاب هم شدیم .هر وقت برنامهای بود ،با هم بودیم .عماد ،دو سالی از من
بزرگتر بود؛ سر همین زودتر از من دانشگاهش رو تموم کرد و سریع هم توی شرکتی که باباش براش دست و پا کرده بود
مشغول شد .با این حال رابطمون قطع نشد .درست هفت سال پیش ،با چند تا از بچهها یه اکیپ شدیم و رفتیم ترکیه .یه
دختری هم توی گروهمون بود که خواهر نامزد یکی از رفقهای من و عماد بود .اسم دختر نفس بود .از اون دخترهایی بود که
بدجور پاچهی پسرها رو میگرفت .عماد خیلی سر به سرش میذاشت .یا این اون رو میکوبید و یا اون این رو .خالصه کل سفر
رو با هم کل-کل داشتند .روز آخر سفر که قرار بود برگردیم ،دیدم عماد خیلی تو لکه .ازش پرسیدم چشه؛ ولی جواب درست و
حسابی نداد .وقتی برگشتیم ایران حالش خوب نشد که هیچ بدتر هم شد .یه روز خیلی از دستش کفری شدم و گفتم یا میگی
چی شده یا دور من رو خط بکش! تو چشمهاش چیزی بود که درک نمیکردم .باالخره بعد از دو ماه لب باز کرد و گفت که از
نفس خوشش اومده .مامانش هم که فقط منتظر یه اشاره از طرف عماد بود که بره و براش زن بگیره .بهم گفت« :خودم روم
نمیشه برم و به مامان بگم ».تو بیست و هشت سالگی خجالتی شده بود .خالصه که من به مامانش گفتم و رفتن خواستگاری
نفس .انگار که گلوی نفس هم پیش عماد گیر کرده باشه ،خیلی زود قبول کرد و با هم ازدواج کردند .درست شب عروسیشون
بود که به خاطر خوشحالی زیاد ،بابای عماد سکته کرد و زمین گیر شد؛ البته نذاشتن عماد و نفس بفهمن و راهی خونشون
کردند؛ ولی دو هفته بعدش که از ماه عسل برگشتند ،وقتی فهمید خیلی عصبی شد که چرا زودتر بهش خبر ندادن .باباش رو
برد خارج از کشور و کلی دوا-درمون کرد؛ ولی انگار عمرش به دنیا نبود و یه سال بعد از عروسیشون فوت کرد .حال کل
خانوادشون به هم ریخته بود تا اینکه خبر سرطان مامانش اوضاع رو بدتر کرد .عماد یه پاش خارج بود و یه پاش ایران .راضی
نشده بود مامانش رو همینجا بستری کنن .نفس هم هیچوقت اعتراضی نمیکرد؛ چون واقعا مامان عماد رو مثل مامان خودش
دوست داشت .تا این که خبر حامله شدن نفس ،یکم از دردشون رو کم کرد .ماههای اول بارداریش بود که مامان عماد هم
رفت .عماد به معنی واقعی کلمه شکست؛ ولی به خاطر نفس و بچهی تو راهش دم نمیزد و سعی میکرد قوی باشه .حال
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خرابش رو فقط من میدیدم .زار زدنش رو باالی قبر پدر و مادرش فقط من دیده بودم .عماد وابسته نبود؛ ولی مرگ مادرش
حسابی داغونش کرده بود که غزل به دنیا اومد .با دنیا اومدن غزل ،عماد کم-کم به حالت عادی برگشت .انقدر خوشحال شد
که باز هم برق نگاهش برگشته بود .دیگه وقتی خیرش میشدی ،غم عالم تو دلت نمینشست .غزل بزرگ میشد و عماد هم
باهاش جون میگرفت .غزل عاشق دریا بود .تقریبا هر روز نفس یا عماد میبردنش تو همون خلیج و کلی باهاش بازی
میکردند .طفلک تازه سه سالش شده بود.
به خواست نفس ،عماد سفارش یه قایق رو داد؛ یه قایق چوبی ،بدون موتور .نفس عاشق این چیزهای آنتیک و خاص بود .اون
روز رو خوب یادمه؛عماد برای یه مسافرت کاری رفته بود دبی که از نجاری بهم زنگ زدند و گفتند که قایق حاضر شده .عماد،
بهم سپرده بود که وقتی آماده شد ،برم و تحویلش بگیرم .خالصه که رفتم و قایق رو بردم خلیج .قایق خوشگلی بود؛ طرح چوب
و کوچیک .درست همون چیزی بود که نفس میخواست .داشتم از خلیج برمیگشتم که نفس بهم زنگ زد .گفت داره با غزل
میره خلیج .من هم بهش نگفتم که قایق رو تحویل گرفتم .گفتم بزار سوپرایز بشن .تازه به شهر رسیده بودم که دلشوره به
جونم افتاد .حس میکردم میخواد اتفاقی بیفته .خواستم برگردم برم خلیج که برادرم زنگ زد و گفت حال مامانم بد شده.
مامانم رو نمیتونستم تنها بذارم و دلشورم هم پای همین قضیه گذاشتم؛ پس رفتم دنبالش .شبش عماد برگشت .ساعت
نزدیکهای یازده بود که زنگ زد رو گوشیم .از نفس خبر میگرفت .خیلی تعجب کردم .گفتم مگه خونه نیست؟ گفت نه .بهش
گفتم که قرار بود بعد از ظهر با غزل بره خلیج .گفت داره میره اونجا و من هم که دلشوره به جونم افتاده بود ،راه افتادم .وقتی
رسیدم اونجا ،دیدم داره عین دیوونهها دور خودش میچرخه .ماشین نفس کنار ماشین عماد و وسایل نفس و غزل یه گوشه
زیر درختها بود؛ ولی خبری از خودشون و قایق نبود .عماد ،فقط نعره و نفس رو صدا میزد .فکر میکرد که یه جایی تو
جنگلاند .همونجوری که با هم جنگلها رو میگشتیم ،به امداد و آتشنشانی زنگ زدم .وقتی خسته شدیم و پیش ماشینها
برگشتیم ،نگاهم به دریا افتاد؛ طوفانی بود .یه جایی اون دور-دورها یه سایه به چشم میخورد .با خودم گفتم شاید با قایق
رفتن توی دریا و نتونستند برگردند .سریع به امداد دریایی خبر دادیم و اومدند؛ چون حال عماد خوب نبود و میدونستم که
اگه بریم تو دریا و پیداشون نکنیم ،خودش رو پرت میکنه تو دریا ،نذاشتم بیاد و خودم با گروه رفتم .یه جایی وسط دریا،
درست یه صخره سر از آب بیرون آورده بود .قایق واژگون شده هم بین دو تا صخره گیر کرده بود؛ ولی خبری از غزل یا نفس
نبود .با دیدن اون صحنه ،قلبم ایستاد .نزدیک به دو کیلومتر اطراف اون محوطه رو گشتیم؛ ولی خبری ازشون نشد .نزدیک
ساحل که شدیم ،صدای نعرههای عماد میاومد .پیاده که شدم ،دیدم موجها لباس غزل رو با خودشون آوردند .عماد لباس رو
توی مشتش گرفته بود و نعره میزد .انقدر داد کشید که حنجرش زخم شد .بعد هم که دیگه صداش در نمیاومد .دوید سمت
جنگل و سرش رو کوبید تو درختها .اگه ما اونجا نبودیم ،حتما خودش رو تلف میکرد .با هزار بدبختی بردیمش بیمارستان و
به زور مسکن خوابوندیمش .فرداش هم از صبح تا غروب با گروه رفتم؛ ولی هیچ اثری ازشون پیدا نشد .فقط و فقط اون قایق
شکسته بود و لباسی که همچنان توی مشت عماد بود .بعد از یک هفتهای که هیچ خبری ازشون نشد ،امداد دیگه کمکی
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بهمون نکرد و اسمشون رفت تو لیست مفقودین .حال و روز عماد توی اون روزها دیدنی بود؛ یا یه گوشه کز میکرد و ساعتها
به یه نقطه خیره میشد یا بلند میشد و همونجوری که داد میکشید ،همه جا رو به هم میریخت .بیشتر هم میرفت خلیج.
انگار هنوز باور داشت که نفس و غزل یه روزی برمیگردند .بعد از یک ماه که دیگه کم-کم باورش شد اونها هیچ وقت
برنمیگردد ،شد یه مرده .باید بعد از دو روز غذا نخوردن که ضعف میکرد رو زمین میافتاد ،به زور دو تا لقمه توی دهنش
میذاشتیم .خواب به چشمهاش نمیاومد و در طول روز فقط خودش رو تو اتاق غزل یا نفس حبس میکرد و با دیدن
عکسهاشون گریه میکرد .خیلی براش سخت بود .تا اینکه داستان اون مهمونی پیش اومد و اتفاقاتی که خودت میدونی .وقتی
از اون مهمونی برگشت ،دیگه پاش رو تو اتاق نفس نذاشت .انگار ازش خجالت میکشید .عماد باور نداشت که اونها مردن و
فکر میکرد گم شدن؛ به خاطر همین هم حس میکرد که به نفس خیانت کرده .حالش بعد از اون مهمونی بدتر شد .بعد از بار
سوم که این اتفاق توی خونش افتاد ،دیگه پاش رو توی طبقهی چهارم نذاشت .عماد یهو تغییر کرد .انگار همه چیز رو فراموش
کرده بود .رابطش رو با تمام آدمهایی که به گذشته وصلش میکردن ،قطع کرد .حتی با خود من هم تا پنج ماه رابطه نداشت.
من هم حس میکردم که به تنهایی احتیاج داره؛ به خاطر همین هم زیاد سراغش رو نمیگرفتم؛ ولی وقتی خبر کاریهاش به
گوشم رسید ،رفتم و یه دعوای درست و حسابی باهاش راه انداختم .انگار بعد از اون دعوا به خودش اومد و دیگه دختر خونه
نیاورد؛ ولی خودش همیشه تو مهمونیها پالس بود .همیشه یا مست بود و یا تو دود سیگارش گم شده بود .تا این که تو
اومدی...
صبحی که از فانوس برگشت رو خوب یادمه .عجیب توی هم بود .هر چی هم به پرو پاش پیچیدم جوابی نگرفتم .تا اینکه بعد
از ده روز ،یه روز که خواستم بیام خونش گفت نیام .خیلی تعجب کردم ،گفتم« :چرا؟» گفت« :چون یکی تو خونست ».فکر
کردم دوباره داره کارهاش رو شروع میکنه و خواستم دوباره سر فحش رو بکشم سرش که داستان تو رو برام تعریف کرد .من از
همون اولش میدونستم که چرا تو رو آورده تو خونش؛ ولی علت این که اینقدر راحت به یه دختر پناه داده رو نمیفهمیدم .تا
این که دیدمت .اون روز اومده بودم دم در خونه و کارش داشتم که تو رو دیدم .با هم از خونه اومدید بیرون و رفتید بازار .وقتی
دیدمت شوکه شدم؛ واقعا یه لحظه حس کردم غزله .اگه سنت باال نبود ،تو رو با اون تشخیص نمیدادم .حالت چشمهات خیلی
شبیه اون بود .اونجا فهمیدم که چرا داره کمکت میکنه .بعد از اومدن تو،

کم-کم از تمام کارهاش دست کشید .حس

میکردم داره با وجود تو به گذشته برمیگرده .فکر کردم دوباره همون عماد قدیمی میشه؛ ولی نشد .عماد ،فقط دست از
کثیفکاریهاش برداشت؛ ولی هنوز هم تو هم و گرفته بود .هنوز هم بار سنگین غم رو میشد روی شونههاش حس کرد .هنوز
هم گوشهگیر و عصبی بود .عماد تغییری نکرده بود ،فقط اصل خودش رو به یاد آورده بود و به خاطر همین اصالت دست از
کارهاش برداشت .چند ماه که گذشت ،از تغییرش ناامید شدم .فکر میکردم با وجود تو تغییر میکنه؛ ولی نکرد .تا اینکه بهم
خبر داد که برای آموزش تو برم خونش .این رو که شنیدم ،حسابی جا خوردم .عماد خیلی وقت بود که دیگه برای کسی کاری
نمیکرد و همین توجهش به تو یه نشونهی خوب بود .وقتی تو رو دیدم ،سر به زیر و ساکت بودنت رو دیدم فهمیدم که تو هم
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خیلی تنهایی .تو هم گذشتهی پر از دردی داشتی و نمیتونستی به همین راحتی به کسی اعتماد کنی .تا این که اون مهمونی
برگزار شد .من با هر حساسیت عماد ،خوشحالتر از قبل میشدم و وقتی شنیدم میخواد مهمونی بگیره ،داشتم رو ابرها پرواز
میکردم .وقتی شب جشن دیدم که چه جوری به عماد نگاه میکنی ،حس کردم که به عماد عالقه داری .با خودم فکر کردم
شاید این عالقه یه نقطهی شروع واسه عماد باشه؛ پس بهت اون حرفها رو زدم .سعی کردم تحریکت کنم که خودت رو بیشتر
به عماد نزدیک کنی .بیخبر از اینکه عماد ،هیچ وقت نمیتونه به تو به جز چشم پدری نگاه کنه .غرق شدن هر روزهی تو توی
این عشق رو میدیدم و چیزی نمیگفتم .فکر میکردم اینجوری همه چیز درست میشه؛ ولی نشد ...همه چیز به هم ریخت و
هیچ چیز درست نشد...
اشکهام تمام شالم رو خیس کرده بود .با دستهای لرزونم صورتم رو پاک کردم و نالیدم :االن ...االن من باید چیکار کنم؟
نگاهی بهم انداخت و نفسش رو محکم بیرون داد .با دو دست موهاش رو عقب کشید و تو همون حالت گفت:
_ تو میتونی بهش کمک کنی؛ ولی باید بودن با عماد رو فراموش کنی .باران! حاال که اینها رو شنیدی ،میتونی درک کنی
که عماد به جز نفس ،نمیتونه کس دیگهای رو توی زندگیش راه بده .اگه بخوای باز هم با همون احساسات قدیم پیشش باشی
دوتاتون زجر میکشید .میتونی برای کمک بهش از عشقت دست بکشی؟؟؟
بهت زده و متعجب نگاهش میکردم .حرفهاش دقیقا همون فکری بود که از دیشب داشت بیچارم میکرد .فکر نبودن عماد؛
فکری که مدام انکارش میکردم .با خودم میگفتم ،عماد باالخره با این موضوع کنار و دنبالم میاد .به خودم دروغ میگفتم.
خودم خوب میدونستم که عماد با وجود نفس و غزل گم شده ،دیگه کسی رو توی قلبش راه نمیده .حاال ایمان داشت همون
حقیقتی که من سعی بر انکارش داشتم رو بهم یادآوری میکرد .حتی فکر این موضوع برام سنگین بود .سرم رو با عجز تکون
دادم و اشک ریختم .جوابی برای گفتن نداشتم ،دلم برای بودن با عماد پر میزد؛ ولی حال االنش هم نمیتونستم تحمل کنم.
یاد صورت خیسش قلبم رو چنگ میزد.
ایمان ،با صدای آرومی گفت :بهتره تا زمانی که نتونستی فراموش کنی ،به دیدنش نری .هر چند که شاید حرفهای تویی که
این همه مدت همخونش بودی ،خیلی بیشتر از من روش تاثیر داشته باشه؛ ولی نمیخوام اذیت بشی .برو یه هتل ،یه اتاق بگیر
و چند وقت اونجا بمون؛ شاید حالش بهتر شد.
سرم رو بلند کردم؛ دیگه اشک نمیریختم .باید تصمیم میگرفتم .باید یه چیزی رو به خودم ثابت میکردم .اینکه انقدر عاشق
عماد هستم که به خاطرش پا روی همین دوست داشتن بذارم .خیلی جدی ،اشکهام رو پاک کردم و صاف نشستم .دستهام
رو توی هم قفل کردم و گفتم :بعد از ظهر برمیگردم خونه.
با تعجب نگاهم کرد و گفت :مطمئنی؟؟؟
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سری تکون دادم و گفتم :میدونم چی بهش بگم که به خودش بیاد .عماد االن به یه تلنگر احتیاج داره .شاید قبل از این ،این
حرفها رو بهش میزدم تاثیری نداشت؛ ولی االن که به اون حال و هوا برگشته ،این تلنگر باعث میشه به خودش بیاد .میام و
حرفم رو بهش میزنم و بعد هم میرم .اینجوری بهتره ایمان!
سری تکون داد و گفت :هر جور که فکر میکنی درسته عمل کن .من که از دیشب دهنم کف کرده بس که باهاش حرف زدم.
_ االن برو خونه؛ نباید تنهاش بذاریم!
سری تکون داد و گفت :پس کی منتظرت باشم؟
_ ساعت پنج.
سری تکون داد و رفت سمت صندوقداری .من هم بدون هیچ حرفی کیفم رو برداشتم و از کافه بیرون زدم .هوا سوز داشت و
ابرها هم طبق معمول نور خورشید رو بهمون حروم کرده بودند .نشستم پشت رول و راه افتادم.
***
کُل برگه خیس شده بود .بینیم رو باال کشیدم و یک بار دیگه از اول شروع کردم به خوندن:
سالم!
خیلی دلم میخواست پدر صدات بزنم؛ ولی چون دلم نمیخواد حالت گرفته بشه ،مثل همیشه بهت میگم عماد.
عماد عزیزم ،نمیدونم این نامه رو کی میخونی! فقط میدونم روزی این رو میخونی که حالت خوب شده و شدی همون عماد
همیشگی .عمادی که همه میگن شوخ بوده و میخندیده .عمادی که پر از شور زندگی بوده .میدونم این رو زمانی میخونی که
من دیگه نیستم .روزی که از تو برای من یه کوله بار خاطره مونده و از من برای تو یه جای خالی .میدونم که برات بودن یا
نبودنم اهمیت نداره .تو عزیزتر از من رو هم از دست دادی و حاال رفتن من غم بزرگی نیست که نتونی تحملش کنی.
عماد عزیزم ،از روزی که پام رو توی خونت گذاشتم ،تمام ترسها و نگرانیهام با دیدن چشمهای هفت رنگت از بین میرفت!
چشمهایی که هنوز هم نفهمیدم دقیقا چه رنگی داره .بعد از این یک سال و خوردهای که با چشمهای تو آروم گرفتم و سعی
کردم به ترسهام غلبه کنم ،حاال دنیای بیرون از اون خونه برام یکم غیر قابل تحمله؛ ولی میدونم که آرزوی تو این بود که من
یه روز بتونم روی پاهای خودم وایستم و خوشحالم که میتونم این خبر رو بهت بدم که انقدر شجاعت بهم دادی که بدون تو
پام رو از اون خونه بذارم بیرون.
نمیدونم به چه زبونی و با کدوم واژه ازت تشکر کنم .بابت تمام این یک سالی که گذاشتی کنارت نفس بکشم ازت ممنونم! به
خاطر اینکه گذاشتی بهت لبخند بزنم ،که گذاشتی برای اولین بار حس کنم که میشه به یه مرد تکیه داد ،که گذاشتی رویاهام
توی خونت رنگ بگیره ،که بهم جرعت اظهار وجود کردن رو دادی ،که بهم فهموندی ،اگه خرد هم بشی باز هم میتونی بلند
شی و دنیات رو از اول بسازی ،ازت ممنونم؛ ازت ممنونم که به من بیکس و کار اعتماد کردی و گذاشتی پا تو خونت بذارم .از
این که بدون هیچ منتی بهم محبت کردی ازت ممنونم .از اینکه هر چند توی فکر خودت ،ولی این اجازه رو دادی که گاهی
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جای دختر گم شدت رو برات پر کنم ممنونم .حس داشتن پدر ،خیلی حس فوقالعادهای بود .درسته من پدر نداشتم؛ ولی به
خاطر این که برام پدری کردی ازت ممنونم .باید بدونی هم برادر خوبی و هم پدر فوق العادهای هستی.
نمیدونم بابت تمام کارهای بچگانه و گاهی احمقانم که زجرت میداد ،چه جوری ازت عذرخواهی کنم؛ ولی دم نمیزدی ،بابت
دادهایی که بعضی وقتها سرت میکشیدم ،بابت تمام جیغ-جیغهای بیخودیم ،بابت انتظارات بیجام ،بابت اینکه عصبیت
میکردم ،بابت این که چیزهایی که دوست نداشتی رو به یادت آوردم ازت معذرت میخوام .معذرت میخوام از اینکه روز آخر
اینقدر تند باهات حرف زدم؛ ولی مجبور بودم ،امیدوارم درک کنی!
میدونم که خیلی دلت میخواد دلیل رفتنم رو بدونی؛ ولی بهتره نپرسی؛ چون خودم هم نمیدونم چرا باید برم! فقط این رو
میدونم که بایدی در کار هست .بایدی که خیلی قوی تر از حس درونی خودمه .از خونت ،هیچی به جز شناسنامم و کمی از
پولهای پس اندازم که از پول کارم توی اون آموزشگاه به دست اومده ،برنمیدارم .تا بتونم تا قبل از اینکه یه جایی کار پیدا
کنم ،بتونم زندگیم رو بچرخونم .فکر نکن با این کارم خواستم بهت بگم من محتاج تو نیستم ،بلکه میخوام بگم انقدر بهم
شجاعت دادی که با دست خالی بزنم به دل میدون .پس به خودت افتخار کن که همچین دختر خوندهای رو به جامعه تحویل
دادی.
ازت یه خواهشی دارم ،این که هیچ وقت دنبالم نگردی .هر چند که یاد تو تا ابد توی ذهن من باقی میمونه .یاد عمادی که
پدرانه من رو از وسط یه گله گرگ بیرون کشید و برام پدری کرد .من که هیچ وقت فراموشت نمیکنم؛ امیدوارم هر چند خیلی
کم رنگ ،اما من هم یه جایی ته ذهنت حضور داشته باشم .و باید در آخر باز هم ازت بابت تمام محبتهات تشکر کنم .من رو
حالل کن!
باران
***
بغض توی گلوم رو به زور فرو دادم و کلید رو توی در چرخوندم .نگاهم رو روی درختهای حیاط که از تنهی لختشون قطرات
بارون میچکید ،چرخوندم .عمارت چهار طبقه و سفید انتهای حیاط ،مثل همیشه خود نمایی میکرد .پام رو توی حیاط
گذاشتم و با قدمهایی که سعی میکردم جلوی لرزششون رو بگیرم ،رفتم داخل .با خودم عهد کرده بودم که هر اتفاقی افتاد نه
ضعف نشون بدم و نه گریه کنم .نباید میذاشتم که عماد بفهمه چه جوری داغون شدم .در خونه رو آروم باز کردم و نگاهم رو
توی سالن پایین چرخوندم .دلم میخواست لحظه به لحظهی اون روز رو توی خاطرتم ثبت کنم؛ روزی که برای بار آخر پام رو
گذاشتم توی این خونه .سالن پایین که طبق معمول با کاغذ دیواریهای طالییش ،پارکتهای هم رنگش و اون مبلهای
سلطنتی قهوهای ،بزرگترین جای خونه بود ،خودنمایی میکرد .با بغضی که لحظه به لحظه رشد میکرد به پیانوی گوشهی
سالن نگاهی انداختم و یاد تمام خاطراتی افتادم که پشت این ساز داشتم .قدمهام رو سمت پلهها کشیدم و ازش باال رفتم.
سالن طبقهی دوم با دیزاین سفید-مشکی که داشت برام آشنا بود .چقدر توی این سالن با عماد حرف زده بودم .چه قدر به
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حرفهای همدیگه خندیده بودیم .نگاهم رو به سمت آشپزخونه چرخوندم؛ چقدر توی این آشپزخونه خونِ دل خورده بودم که
غذاهام خوب از آب در بیاد .چقدر پشت این میز و صندلی با عماد غذا خورده بودم .چقدر موقعهی غذا خوردن وقتی تمام
حواسش به کارش بود ،دزدکی به چشمهاش نگاه کرده بودم .بغضم که داشت چونم رو به لرز میانداخت رو به زور فرو دادم که
صدای ایمان از توی راه پلهها اومد :اومدی باران؟
سرم رو باال گرفتم و بهش نگاه کردم؛ کالفه و عصبی بود .سری تکون دادم و گفتم :آره .کجاست؟
_ از دیشب از اتاق غزل بیرون نیومده.
سری تکون دادم و سمت پلهها راه افتادم .قبل از اینکه برم سمت پلههای ته راه رو ،وارد اتاقم شدم؛ اتاقی که لحظه به لحظهی
تنهاییها و گریههام رو دیده بود و صبوری کرده بود .اتاقی که شاهد عشقی بود که جون گرفته بود و حاال درخت بزرگی شده
بود .درختی که امروز باید با دست خودم تیشه به ریشش میکوبیدم .سوئیچ ماشین ،کیف ،گوشی و دسته کلیدم رو روی میز
گذاشتم .سمت کمدم رفتم ،شناسنامه و پولهام رو برداشتم .خواستم در کمد رو ببندم که نگاهم به تابلوم افتاد؛ تابلویی که
چقدر برای کشیدنش خون دل خورده بودم ،تابلویی که میخواستم به عماد بدمش؛ ولی هیچ وقت فرصت نشد .تابلو ،طرحی از
صورت خود عماد بود .با پس زمینهای آبی .برای چشمهاش بیشتر از بقیه اجزای چهرش وقت گذاشته بودم .چشمهاش رو پر از
برق و شادی کشیده بودم .شاید درست شکل همون نگاهی که قبل از گم شدن نفس و غزل داشته .اشکی که روی صورتم سر
خورده بود رو با حرص گرفتم و از اتاق بیرون زدم .ایمان ،جلوی در بود .تابلو و نامه رو به سمتش گرفتم و گفتم :اینها رو وقتی
حال عماد خوب شد بهش بده .فقط وقتی خوب شد ،میفهمی؟؟؟
با تعجب نگاهم کرد و سرش رو تکون داد .نفس عمیقی کشیدم ،بازدمم رو سنگین بیرون دادم و سمت پلهها راه افتادم .برای
مواجه شدن با عماد ،باید قوی میبودم؛ پس تمام عجز و زجر نگاهم رو پنهون کردم و با شیشهایترین حالت ممکن به اطراف
نگاه کردم .رد پاهامو ،روی زمین خاک گرفتهی طبقهی چهارم به خوبی مشخص بود .سمت اتاق غزل رفتم و نفس عمیق
دیگهای کشیدم .چشمهام رو بستم و توی دلم نالیدم :خدایا ...خودت توانش رو بهم بده ...و دستگیره رو پایین کشیدم.
عماد ،گوشهی تخت غزل چمباتمه زده بود؛ یکی از عکسهای غزل رو در آغوش گرفته بود و به سینش فشار میداد .سرش
روی زانوهاش بود و یه قطره اشک روی مژههاش بود .با دیدن اشک روی صورتش ،باز هم دلم لرزید .خواستم بزنم زیر گریه که
با تمام زورم خودم رو نگه داشتم .نگاه بیحس و شیشهای عماد روی من ثابت شد .لبخند فِیکی روی لبم چسبوندم و به
سمتش رفتم .بدون هیچ حرفی فقط نگاهم میکرد .درست روبهروش ،روی تخت نشستم و با صدایی که خودم هم از جدیتش
تعجب کرده بودم گفتم :میدونی؟ من اگه جای غزل بودم و به این سن میرسیدم ،اصال روت حساب نمیکردم!
با شنیدن اسم غزل ،لرز خفیفی به بدنش افتاد؛ ولی چیزی نگفت و با همون نگاه شیشهای ،نگاهم کرد .نفسم رو بیرون دادم و
ادامه دادم :میخوای بدونی چرا؟ چون خیلی ضعیفی .تو ...تو اصال مرد نیستی عماد؛ یه موجود ضعیفالنفسی که بعد از دو سال
نمیخوای دست از بچه بازیهات برداری!
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چشمهاش ،کم-کم رنگ خشم به خودش میگرفت و من هم همین رو میخواستم .کمی تکون خورد و سرش رو از روی
پاهاش برداشت .میدونستم که هنوز اونقدر عصبی نشده که بخواد چیزی بگه؛ پس ادامه دادم :چیه؟ سخته برات این که یه
نفر بخواد اصل وجودت رو به رخت بکشه؟ آره؟ اما بدون آقای عماد معینی اگه اطرافیانت میترسن که حقیقت رو بهت بگن،
من ترسی ندارم .میدونی ،خیلی خوشحالم که جای غرل نیستم و فقط شبیه شم؛ چون اصال دلم نمیخواست یه پدر ضعیف
داشته باشم .من دلم یه پدر مرد میخواست؛ یه پدر که همه جوره بشه روش حساب کرد.
دستهاش از حرص مشت شده بود و عکس غزل کنارش افتاده بود .از توی چشمهای هفت رنگش ،شرارههای آتیش بیرون
میزد؛ پس ضربهی آخر رو هم زدم :من ،بارانی که خودت توی خونت آوردی ،حاال داره بهت میگه عماد ،تو انقدر ضعیفی که
ترجیح میدم دیگه کنارت نمونم؛ چون تا قبل از این حس میکردم تو تنها مردی هستی که هیچ زلزلهای نمیتونه تکونش بده؛
ولی حاال میفهمم که تمام کارهات اداست! تمام کارهات ظاهر سازیه .تو پوچی عماد ،تو خالی هستی؛ تو از مواجه شدن با
حقیقت میترسی؛ به خاطر همین هم داری همه چیز رو انکار میکنی؛ انکار میکنی که غزلت مرده .حاضر نیستی باهاش
روبهرو بشی و بپذیریش...
با صدای نعرش ،دیگه نتونستم ادامه بدم .از شدت دادش بدنم میلرزید .از جاش پرید و در حالی که چیزی تا منفجر شدن
فاصله نداشت نعره کشید :خفه شو! خفه شو لعنتی...
میدونستم که اینجا نباید کم میآوردم؛ اگه کم میآوردم ،حرفهام هیچ نتیجهای نداشت؛ پس بغضم رو فرو دادم و سینه سپر
کردم و مثل خودش با صدای بلند گفتم :چیه ،بهت بر خورد؟ بر خورد که یه نفر واقعیت رو بکوبه تو سرت؟ آره؟ ولی واقعیت
همینه؛ همینی که داری ازش فرار میکنی...
خیز گرفت سمتم و شونههام رو توی مشتش گرفت .از شدت فشاری که بهم وارد میکرد ،نزدیک بود جیغ بزنم؛ ولی نه چهره
توی هم کشیدم و نه نگاه خیره و عصبیم رو از چشمهاش گرفتم .به جاش پوزخندی زدم و گفتم :چیه؟ فکر میکنی اگه من رو
بکشی و خفم کنی که دیگه صدام رو نشنوی ،دیگه واقعیتی هم وجود نداره؟ نخیر! چه من باشم و چه نباشم این حقیقت وجود
داره؛ پس مرد باش؛ مرد باش و قبولش کن عماد .تا کی میخوای فرار کنی؟ تا کی میخوای ضعف نشون بدی؟؟؟
شعلهی توی چشمهاش ،کم-کم خاموش میشد و فشار دستهاش روی شونههام هم کم میشد .انگار چیزی داشت توی
وجودش میشکست؛ چیزی که خیلی وقت بود داشت از شکستنش جلوگیری میکرد .شونههام رو ول کرد و با بهت یک قدم به
سمت عقب برداشت .نگاهش پر از غم و درد شد .زانوهاش خم شد و با زانو روی زمین افتاد؛ ولی نمیتونست چشم ازم برداره.
نگاهش پر از ناباوری بود؛ انتظار نداشت یه روز کسی که بهش پناه آورده بوده ،اینها رو بهش یادآوری کنه .با اولین قطره
اشکی که از چشمهاش چکید ،موندن بیشتر رو جایز ندونستم .بغض خودم هم داشت خفم میکرد و نمیتونستم بیشتر از اون
بمونم .ایمان ،پشت در ایستاده بود و با دیدن من عقب گرد کرد .با صدای لرزونم بهش گفتم :من هر کاری که میتونستم رو
براش کردم؛ بیشتر از این از دستم برنمیاد.
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لبخندی زد و گفت :همین هم عالی بود! راستش من جرعت نداشتم این حرفها رو بهش بزنم .امیدوارم که به خودش بیاد.
واسه بار آخر ،نگاهی به قامت خم شدش که روی زمین نشسته بود انداختم و قبل از اینکه هق-هقم رها بشه ،از پلهها پایین
دویدم .به اشکهام اجازه رهایی دادم و خودم رو به دست نوازشهاشون سپردم .بدون هیچ حرف دیگهای از خونه بیرون زدم و
توی حیاط دویدم .بارون روی سر و صورتم میخورد و به خاطر دویدنم ،باد به صورت خیسم سیلی میزد .در حیاط رو باز
کردم و توی خیابون دویدم .برام مهم نبود که کجا برم؛ فقط میخواستم از اون خونه دور باشم؛ فقط دلم میخواست برم یه
جایی که بتونم یه دل سیر به حال خودم و عشقی که داشت تمام وجودم رو میسوزند ،ولی نباید بهش اهمیت میدادم گریه
کنم .دلم یه مامان میخواست؛ یه آغوش گرم که بدون هیچ حرفی پذیرای تمام اشکهام باشه.
بیتوجه به نگاههای خیرهی مردم ،توی خیابون میدویدم و اشک میریختم .نگاه دیگران چه اهمیتی داشت ،وقتی من همه
چیزم رو از دست داده بودم؟ چه اهمیتی داشت دیگران من رو دیوونه فرض کنن در حالی که خودم تیشه دستم گرفته بودم و
داشتم ریشه عشقی یک ساله رو از بیخ میبریدم؟؟؟ داشتم بیتوجه به همه میدویدم که صدای ممتد بوقی باعث شد سرجام
بایستم و به اطراف نگاه کنم .پاجروی سفیدی کنار خیابون ایستاده بود و پندار هم پشت فرمون بود؛ داشت با تعجب و بهت
نگاهم میکرد  .بینیم رو باال کشیدم و خواستم بی توجه بهش به راهم ادامه بدم که یک دفعه پرید جلوم و با تعجب گفت :باران!
حالت خوبه؟؟؟
با دیدن نگرانی که توی چشمهای کهرباییش موج میزد ،گریم شدت گرفت .شاید بعد از عماد به تنها کسی که میتونستم
اعتماد کنم پندار بود؛ چون هیچ وقت قصد ضربه زدن بهم رو نداشت و موقعهی بودن باهاش ،هیچ حس بدی بهم دست
نمیداد .بدون این که بفهمم دارم چیَکار میکنم ،خودم رو توی آغوشش انداختم و از ته دل زار زدم .به این آغوش احتیاج
داشتم تا بتونم خودم رو خالی کنم .پندار هم بدون هیچ حرفی دستش رو دور کمرم حلقه کرد و اجازه داد اشکهام و بارون
کتش رو خیس کنه.
***
باز هم توی خونه ی پندار بودم؛ باز هم یکی از بلوزهاش تنم ،باز هم یه لیوان چایی دستم بود و دستهام رو گرم میکرد؛ ولی
این بار یه فرق خیلی فاحشی داشت ،اون هم این بود که تمام گذشتم رو از بچگی برای کسی گفته بودم و حاال احساس سبکی
میکردم .پندار با چشمهاش و حرفهای جادوییش ،مجبورم کرده بود که هر چیزی که اذیتم میکنه رو براش بگم و چقدر
بابت این موضوع ازش ممنون بودم؛ چون حس میکردم یه بار خیلی بزرگی رو از روی شونم برداشته و حاال راحت میتونم
نفس بکشم.
با لبخندی به فنجون توی دستم اشاره کرد و گفت :نمیخوای بخوریش؟ داره یخ میکنه.
لبخندی بهش زدم و یکم از چاییم رو مزه کردم؛ خوش طمع و بو بود .کمی فنجون رو جلوی صورتم نگه داشتم تا بخارش
صورت خیسم رو نوازش کنه .پندار با لبخندی نگاهم میکرد .سرم رو باال گرفتم و گفتم :چیه؟ آدم ندیدی؟
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با همون لبخند گفت :آدم چرا ،فرشته ندیدم!
با لبخند و شرم سرم رو پایین انداختم .پندار بعد از عماد ،اولین نفری بود که حتی با وجود اینکه گذشتم رو میدونست ،حس
بدی راجع بهش نداشتم .نفسش رو محکم بیرون داد و گفت :تو این همه حرف زدی ،حاال من هم اجازه دارم حرف بزنم؟
با خنده گفتم :اجازه نمیخواد که ،خب حرفت رو بزن!
لبخندی زد و صاف روبهروم نشست .بلوزش رو مرتب کرد و گفت :من به عشقت نسبت به عماد احترام قائلم .این هم میدونم
که کسی که عاشق میشه تا آخر عمرش عشق اولش رو فراموش نمیکنه؛ چون این عشق با گوشت ،پوست و خون آدم آمیخته
میشه .اینها رو میگم؛ چون خودم هم عاشق شدم.
سرم رو کج کردم و گفتم :جدی؟ پس خوش به حال دختری که عاشقش شدی!
با خنده گفت :چرا؟
_ چون از چشمهات میشد صداقت عشقت رو خوند .هر کسی که لیاقت این محبت رو داشته باشه و قدرش رو بدونه ،مطمئنا
خوشبختترین دختر روی زمینه.
لبخندی زد و گفت :دوست داشتی عماد تو رو هم اینجوری نگاه کنه؟
آهی کشیدم و زمزمه کردم :آرزوم بود...
لبخندش تلخ شد و گفت :باران؟
سرم رو باال گرفتم و گفتم :بله؟
_ تو دیگه نمیخوای اجازه بدی کسی وارد زندگیت بشه؟
با عجز سری تکون دادم و نالیدم :نمیدونم!
_ یعنی میخوای تا آخر عمرت تنها بمونی؟
سرم رو باال گرفتم و گفتم :من از تنهایی خسته شدم پندار؛ ولی ...ولی مطمئن هم هستم که اگه کسی بیاد توی زندگیم،
بیشتر از یه دوست داشتن ساده نمیتونم بهش بدم .من تمام عشقم رو پای عماد خرج کردم؛ دیگه چیزی برام نمونده که به
دیگری بدم.
_ اگه یکی پیدا بشه که به دوست داشتن تو هم راضی بشه و ازت عشق نخواد ،حاضری باهاش باشی؟
پوزخندی زدم و گفتم :فکر نکنم هیچ مردی حاضر باشه با زنی ازدواج کنه که ذهنش پیش کس دیگهایه و یه روزی داشته تو
تب کس دیگهای میسوخته.
لبخندی زد و گفت :اگه پیدا بشه چی؟؟؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :منظورت چیه؟
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از جاش بلند شد؛ میز جلوی مبلها رو برداشت و کناری گذاشت .جلوم زانو زد و با یه دنیا صداقتی که از توی چشمهای
طالیی رنگش فوران میکرد ،گفت :قسم میخورم از وقتی دیدمت یه لحظه هم از توی فکرم بیرون نرفتی .باران! من انقدر
عاشقتم که به دوست داشتن سادهی تو هم راضیم ،راضیم که تو حسرت کس دیگهای سوخته باشی؛ ولی خاکسترت مال من
باشه .حاضرم خودم به تنهایی تمام این خاکسرت رو عاشقانه بپرستم ...باران ،با من ازدواج میکنی؟
جا خوردم .چند ثانیهای طول کشید تا مغزم حرفی که پندار زد رو بتونه درک کنه .با چشمهایی گرد شده نگاهش
میکردم؛باورم نمیشد که پندار از من خواستگاری کرده باشه! منی که چند ساعت پیش با زاری داشتم از گذشتهی تلخم
براش تعریف میکردم و انتظار داشتم بعد از تموم شدن حرفم بهم ترحم کنه؛ ولی در عوض کلی به خاطر مقاومتم تحسینم
کرد .حاال این مرد چشم طالیی که روبهروم نشسته بود داشت ازم خواستگاری میکرد؟ از بارانی که هیچ کس و کاری نداشت؟
نمی تونستم باور کنم با وجود این که فهمیده بود چقدر عماد رو دوست دارم باز هم در خواستش رو بگه .اگه قبل از این بود که
حرفام رو شنیده بود با خودم میگفتم فکر کرده من دلم آزاده و خیلی راحت میتونم اسیر عشق اون بکنم؛ ولی حاال ...حاال
که بهش اعتراف کرده بودم که چقدر عماد رو دوست دارم ،که وقتی میبینمش میخوام از خوشحالی صد بار بمیرم باز هم
بهم درخواست ازدواج داد؟ اون هم با این همه صداقت؟ اون هم با این صدای لرزون؟
خدایا! من در برابر عشق جاری توی چشمهای این پسر چی میتونم بگم؟ خدایا ،خودت خوب میدونی من بلد نیستم دل
بشکنم؛ پس چی کار کنم ،خدایا چیکار کنم؟ یعنی دیگه قرار نیست عماد سهم من بشه که داری با گذاشت پندار تو مسیر
زندگیم این درد رو کم میکنی؟ خدایا ،یعنی باید عماد رو برای همیشه دفن کنم؟ یعنی من هم باید با این حقیقت مواجه
میشدم و باورش میکردم ،هر چند که تلخ باشه؟
بغضم ترکید و به گریه افتادم .پندار ،مات و مبهوت نگاهم میکرد؛ ولی نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم و اشکهام بی اختیار
روی گونههام میریخت .یک دفعه پندار صورتم رو توی دستهاش گرفت و نالید :باران ...باران من ...چرا گریه میکنی عزیزم؟
یعنی اینقدر از من بدت میاد که با این حرفم اینقدر ازم ناراحت شدی؟ آره؟
بینیم رو باال کشیدم و بین هق-هقم گفتم :نه ...نه اینجوری ...نیست ...من ...من فقط...
پندار با کالفگی از جاش بلند شد و گفت :گریه نکن! من طاقت دیدن گریت رو ندارم؛ تو رو خدا گریه نکن.
به زور جلوی خودم رو گرفتم و صورتم رو پاک کردم .از جام بلند شدم ،روبهروش ایستادم و با چشمهای نمناک گفتم :پندار...
تو میتونی با بهترین دخترها ازدواج کنی؛ دختری که عاشقت باشه و تمام وجودش رو به پات بزاره .تو لیاقتش رو داری! خودت
رو بدبخت نکن .من ...من نمیتونم خوشبختت کنم.
دوباره صورتم بین قاب دستهاش اسیر شد .با عجز نالید :باران! من خوشبختی رو نمیخوام .من فقط تو رو میخوام،
میفهمی؟ مگه نگفتی آدم نمیتونه خیلی راحت از عشقش بگذره؛ پس چطور ازم انتظار داری راحت ازت بگذرم ،چطور؟
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سرم رو پایین انداختم .چه جوابی میتونستم بهش بدم؟ خدایا این چه سرنوشتی بود که برام رقم زده بودی؟ چرا داری این
بازی رو باهام میکنی ،چرا عاشق کس دیگهایم میکنی و کس دیگهای رو توی سرنوشتم قرار میدی؟ حاال خودم هیچی ،این
پندار بیچاره چه گناهی داره که داری اینجوری باهاش بازی میکنی؟ با سردرگمی روی مبل نشستم و سرم رو بین دستهام
گرفتم .ذهنم در حال انفجار بود؛ وضعیتم از برزخ بدتر بود؛ انقدر سخت و طاقت فرسا که داشتم کم میآوردم!
پندار ،کنارم نشست و گفت :من فردا میرم خونهی عماد .بهش میگم که ازت خواستگاری کردم .باالخره با این حرفهایی که تو
زدی ،تو یه جورایی دختر خوندهی اونی .اگه اجازه داد با هم ازدواج میکنیم .خوبه؟
سریع نگاهش کردم و گفتم :عماد حالش خوب نیست که تو میخوای این حرفها رو هم بهش بزنی.
لبخندی زد و گفت :مطمئنم بعد از شنیدن حرفهای تو به خودش اومده .حاال اگه حالش خوب هم نشده بود صبر میکنیم.
چطوره؟
_ آخه...
دستش رو روی گونم کشید و گفت :من میدونم که سردرگمی تو به خاطر عماده .حس میکنی احتمالش هست که عماد
بعدها بیاد دنبالت و به خاطر همین هم میخوام با این کار هر دومون رو نجات بدم؛ اگه عماد دوستت داشته باشه ،بهم اجازهی
چنین کاری رو نمیده و خودش میاد دنبالت .اگر هم حسی بهت نداشته باشه...
سرم رو پایین انداختم .پندار توی این وضعیت ،منطقیتر از من برخورد میکرد و مطمئنا کاری که میخواست بکنه ،بهترین راه
بود که من رو از سردرگمی نجات بده .اگه دست خودم بود ،تا آخر عمرم منتظر عماد میموندم؛ ولی پندار تنهایی من رو
نمیخواست؛ پس به ناچار سر تکون دادم .من همه کار کرده بودم و حاال نوبت عماد بود که اگه من رو میخواد برای به دست
آوردنم حرکتی کنه.
***
باالخره پندار بعد از دو ساعت از آینه دل کند و رو به من گفت :خوب شدم؟
یه دست کت و شلوار مشکی روی بلوز آبی آسمونیش پوشیده بود و یه کروات سورمهای هم زده بود .موهاش رو باال بردهو
خودش رو توی عطر غرق کرده بود؛ عطر شیرینی که خوشبو بود .لبخند تلخی زدم و گفتم :آره.
به سمتم اومد و گفت :من با این لبخندهای تلخ تو میتونم یه کار خونهی شکالت تلخ بزنم!
خندیدم و چیزی نگفتم .به ساعت نگاه کرد و گفت :تا حاال کسی این موقع خواستگاری رفته؟؟؟
ساعت ده صبح بود .شونه ای باال انداختم و گفتم :شاید.
یه بار دیگه توی آینه به خودش نگاه کرد و گفت :خب دیگه ،من برم.
با کمی اضطراب گفتم :پندار!
با لبخند شیرین همیشگیش گفت :جان پندار؟
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_ اگه ...اگه حالش خوب نبود...
سریع دنبال حرفم رو گرفت و گفت :اگه حالش خوب نبود ،اگه حوصله نداشت ،اگه عصبی بود ،اگه حتی حس کردم توی
چشمهاش یه درد کوچیک اندازهی درد یه نشگون هست چیزی بهش نمیگم .دیگه؟
_ نگو من پیش توام.
ابرویی باال انداخت و گفت :چرا؟
سرم رو پایین انداختم و با تتهپته گفتم :خب ...خب تا حاال ...کسی ...کسی خونهی...
خندید و گفت :تا حاال عروسی قبل از خواستگاری خونه داماد نبوده ،نه؟
سرم رو به تایید تکون دادم .دستهاش رو توی سینه جمع کرد و گفت :این هم به چشم .امر دیگه؟
لبخندی زدم و گفتم :همین.
نفسش رو بیرون داد و گفت :جایی نری تا برگردم!
سرم رو تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم .همین که در رو بست ،دلشوره به جونم افتاد .نمیتونستم حدس بزنم که چه
اتفاقی ممکنه بیفته و چه حرفهایی قراره رد و بدل بشه .فکر اینکه نکنه عماد ساده ازم بگذره ،یک لحظه هم ولم نمیکرد .با
اینکه پندار خیلی پسر خوبی بود؛ ولی عماد ...وجود من تو عماد حل شده بود .عماد با تک-تک سلولهای بدنم عجین شده
بود و من به همین راحتی نمیتونستم ازش دست بکشم .روی مبل ولو شدم و سرم رو بین دستهام گرفتم .توی دلم نالیدم:
خدایا ...بعد از این همه سختی ،حاال حقم نیست یه بار هم دنیا به کام من بچرخه؟ حقم نیست که به کسی که دوستش دارم
برسم؟ خدا ...حقم هست یا نه؟
***
هنوز یک ساعت از رفتن پندار نمیگذشت که در خونه باز شد .سرم رو باال گرفتم و به چهرهی پندار نگاه کردم .از صورتش
نمیشد چیزی فهمید .اومد تو و بدون حرف روبهروم نشست .لبم رو تر کردم و گفتم :چی شد؟
لبخندی زد و گفت :کسی خونه نبود.
با تعجب گفتم :چی؟؟؟
_ کسی نبود؛ هر چی در زدم کسی باز نکرد .شمارهی عماد هم که در دسترس نبود.
_ یعنی کجا رفته؟
شونهای باال انداخت و گفت :نمیدونم!
من که دلم شور افتاده بود ،گفتم :میشه به ایمان زنگ بزنی و بپرسی که کجاست؟!
سری تکون داد و گفت :باشه.
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همین کارهای پندار داشت بیشتر از پیش من رو شیفتش میکرد؛ اینکه خیلی خوب حالم رو درک میکرد و با اینکه داشت
به من به چشم زن آیندش نگاه میکرد؛ ولی وقتی نگران عماد میشدم حساسیت به خرج نمیداد .انگار واقعا به همون دوست
داشتن سادم اکتفا کرده بود و گذاشته بود روحم پیش عماد باقی بمونه .گوشیش رو در آورد و شماره گرفت؛ چون گوشی رو
گذاشته بود روی آیفون ،میتونستم صدای ایمان رو بشنوم :بله؟
_ سالم ،خوبی؟
_ قربونت! تو خوبی؟
_ خوبم .ایمان! از عماد خبری نداری؟
_ چطور؟
_ یه کار واجب باهاش داشتم ،رفتم دم در خونشون نبود؛ گوشیش هم در دسترس نیست.
صدای نفس کشدار ایمان رو شنیدم که بعدش گفت :رفته خلیج .بلدی که کجاست؟ اگه کارت خیلی واجبه برو پیشش.
_ کی بر میگرده؟
_ از صبح رفته ،دیگه االنها باید برگرده.
_ نه دیگه ،صبر میکنم بعدازظهر میرم پیشش.
_ اوکی .راستی پندار...
_ چیه؟
_ خبر نداری امروز باران میاد آموزشگاه یا نه؟
پندار ،سری بلند کرد و نگاهم کرد .نفسش رو بیرون داد و گفت :دیروز هم نیومده بود؛ امروز رو خبر ندارم .چطور مگه؟
_ هیچی-هیچی .خب دیگه ،کاری نداری؟
_ نه ،قربانت!
_ خدافظ.
_ خدافظ.
پندار ،گوشی رو قطع کرد و گفت :خیالت راحت شد خانوم خانوما؟!
سری تکون دادم و زمزمه کردم :ممنون!
***
چند ضربه به در خورد ،سر پندار اومد تو و گفت :اجازه هست بیام تو؟
سر جام صاف نشستم و گفتم :بیا!
وارد اتاق شد و کنارم روی تخت نشست .نگاهم کرد و گفت :میخوام به عماد زنگ بزنم.
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_ چرا؟
_ که اگه حالش خوب بود برم پیشش.
سری تکون دادم و گفتم :باشه ،زنگ بزن!
گوشیش رو درآورد و گفت :میخوام تو هم صداش رو بشنوی .تو از صداش میتونی بفهمی حالش خوبه یا نه دیگه؟
سری تکون دادم و گفتم :آره.
همونجوری که شماره میگرفت گفت :صداش رو که بشنوی ،وقتی بفهمی حالش خوبه ،شاید حال تو هم یکم بهتر بشه.
سکوت کردم و چیزی نگفتم .صدای بوقی که از تلفنش بلند میشد ،توی اتاق میپیچید .بعد از هفت بوق ،صدای همیشگی
عماد توی اتاق پیچید :بله؟
پندار گوشی رو به دهنش نزدیک کرد و گفت :سالم ،خوبی عماد؟
_ تویی پندار؟ چطوری داداش؟
_ خوبم ،تو خوبی؟
_ قربانت ،چه عجب یاد ما کردی!
پندار ،نگاهی به من انداخت و گفت :امر خیره.
صدای نفس محکم عماد رو شنیدم :خیر؟ چه خیری؟
پندار ،دستی توی موهاش کشید و گفت:خب راستش رو بخوای عماد جان ...هستی حضوری خدمتت برسم؟
_ آره ،خونم .االن میخوای بیای؟
_ اگه زحمتی نباشه.
_ نه بابا ،زحمت چیه! باشه بیا منتظرتم.
_ پس میبینمت؛ فعال خدافظ.
_ خدافظ.
گوشی رو قطع کرد و لبخند به لب گفت :خیالت راحت شد؟
نفس حبس شده توی سینم رو بیرون دادم و سرم رو تکون دادم .پشت دستش رو روی صورتم کشید و آروم زمزمه کرد:
حرفهات کار خودش رو کرده؛ حال عماد از من و تو خیلی بهتره.
به خاطر این که خیالم از بابت عماد راحت شده بود ،لبخندی زدم و گفتم :خوشحالم.
همونطور که از جاش بلند میشد ،گفت :من هم از خوشحالی تو خوشحالم.
***
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سه ساعت از رفتن پندار میگذشت .تمام مدت ،مثل اینکه چیزی رو گم کرده باشم دور خودم میچرخیدم .استرس و
اضطرابم انقدر زیاد بود که دستهام میلرزید .از طرز صحبت کردن عماد ،خوب میتونستم بفهمم که حالش خوبه و نگرانیم
بابت اون نبود .نگرانیم بابت آیندهی خودم بود؛ آیندهای که یک سال آزگار اون رو با عماد به تصویر کشیده بودم و حاال ممکن
بود در عرض چند ساعت تمام باورهام به هم بریزه .دلم میخواست به عماد زنگ بزنم و با گریه بهش بگم که چقدر دوستش
دارم ...که بهش بگم بدون اون زندگی برام معنایی نداره؛ ولی به خودم قول داده بودم که از عماد بگذرم .عماد سهم من نبود؛
عماد هنوز پایبند نفس بود و نمیتونست کسی رو وارد زندگیش کنه!
تو همین فکرها بودم که در خونه باز شد .چرخ صد و هشتاد درجهای زدم و قبل از این که بتونم تعادلم رو به دست بیارم ،به
خاطر دیدن کسی که جلوی در بود ،از پشت روی زمین افتادم .نفسم باال نمیاومد و قلبم داشت از سینه کنده میشد .با تعجب
و چشمهای گرد شده نالیدم :تو...
عماد ،هیکل چهارشونهاش رو از جلوی در کنار کشید و تونستم پشت سرش پندار رو هم ببینم .قیافهی پندار ،کمی در هم بود؛
ولی باز هم من رو از لبخندهاش بینصیب نذاشت .عماد که عصبانیت از چهرش میبارید ،به سمتم اومد و بلندم کرد .توی
چشمهام زل زد و گفت :میریم خونه؛ وسایلت رو جمع کن!
هنوز تو شوک بودم؛ هنوز مغزم قدرت درک وضعیت رو نداشت .با داد بعدی عماد ،از جا پریدم ،تمام وسایلم که شناسنامه و
کیف پولم بود رو از روی اپن برداشتم و بعد از اینکه لبخند تلخ و کوتاهی به پندار زدم ،از در خونه بیرون اومدم .بازوم
همشچنان اسیر دست عماد بود .سوار ماشین شدم و بدون حرف سرم رو پایین انداختم .وضعیتم درست مثل بچهای بود که به
خاطر خطاش منتظر تنبیه .ماشین که از جا کنده شد ،تازه تونستم به خودم بیام .انگار بعد از چند دقیقه تازه شروع به پردازش
و سنجش موقعیت کرده بود .اخمهام رو توی هم کشیدم و گفتم :میشه بگی چرا اینجو....
با دادش به سقف چسبیدم :خفه شو! فقط خفه شو باران...
دوباره سکوت کردم و توی فکر رفتم .دلیل این حال عماد رو نمیدونستم .نمیفهمیدم که پندار چی بهش گفته که اینجوری
گر گرفته .پندار ،بهم قول داده بود که اگه حتی حس کرد عماد سر سوزنی داره من-من میکنه عقب بکشه .انتظار داشتم عماد
خیلی بیخیال برگرده و به پندار بگه خوشبخت بشید یا حتی ناراحتیش هم برام قابل درک بود؛ ولی عصبانیتش ...چه دلیلی
داشت که عماد بخواد این جوری عصبی بشه؟ مگه رفته بودند زنش رو ازش خواستگاری کرده بودند که اینجوری جوش
آورده؟؟؟
به چهرش نگاه کردم؛ هنوز عصبی بود و پرههای بینیش میلرزید .قلب من هم داشت میلرزید؛ یعنی ممکن بود که عماد هم
بهم عالقه داشته باشه و تمام این کارهاش از حرص و غیرت باشه؟ یعنی ممکنه وقتی رسیدم خونه برگرده بهم بگه تا ابد تو
این خونه میمونی و جایی نمیری؟ به خدا این اسارت برام صد برابر شیرین تر از آزادی بود .خدایا ...یعنی صدام رو شنیدی،
یعنی قراره آرزوم به حقیقت بپیونده؟ یعنی ممکنه؟
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***
همین که وارد سالن شدیم ،سمت مبلها رفت و با تحکم گفت :بشین!
روبهروش روی یه مبل نشستم و سرم رو پایین انداختم .با این که توی دلم عروسی بود؛ ولی سعی کردم همون حالت عصبی و
اخموی خودم رو برای حفظ ظاهر داشته باشم تا یک هو تو بغلش نپرم .کالفه با دو تا دستش موهاش رو عقب کشید و
چشمهاش رو بست .نفسش رو سنگین بیرون داد و چشم باز کرد؛ شعلهی توی چشمهاش آرومتر شده بود .کم-کم لبش به
لبخندی باز شد .با تعجب به این تغییر ناگهانی نگاه میکردم .عماد ،جدی-جدی دیوونه شده بود و داشت من رو هم دیوونه
میکرد؛ چون از انتظار خسته شده بودم! با حرص گفتم :میشه بگی به چی میخندی؟؟؟
دستهاش رو پشت سرش قالب کرد و گفت :به اینکه چقدر کودن بودم که نفهمیدم.
ابرویی باال انداختم و گفتم :چی رو؟؟؟
لبخندش رو از روی صورتش پاک کرد و با اخم گفت :فعال این بحث رو میذارم کنار .من امشب تا تو رو یه کتک مفصل نزنم
دلم خنک نمیشه.
با چشمهای گرد شده گفتم :چرا اون وقت؟
سریع بهم براق شد :چرا؟ تازه داری میگی چرا؟ به خدا اگه پندار رفیقم نبود ،اول گردن اون رو میشکستم بعد تو رو .دختر تو
با چه حسابی پا شدی رفتی خونش؟ اون هم خونهی کی ،کسی که ازت خواستگاری کرده! اصال تو خودت خجالت نکشیدی دو
شب اونجا بمونی؟
اخمهام رو توی هم کشیدم با صدای بلندی گفتم :چطور بود میرفتم تو کوچه میخوابیدم؟ بعد هم من وقتی رفتم خونهی
پندار از این قصدش خبر نداشتم .انقدر هم حالم بد بود که مغزم یاری نمیکرد چه کاری درسته چه کاری غلط!
_ دِ همین دیگه .اومدی و یه نفر وقتی حالت خوب نبود یه بالیی سرت آورد؛ اون وقت تو میگی من مغزم کار نمیکرد؟
عصبی گفتم :چه ربطی داره عماد؟ این چه ربطی به اون داره؟
_ آهان .االن ربطش رو بهت میگم .دختر ،پندار خواستگار تو هست! پس فردا که شدی خانوم خونش ،وقتی دو سالی از
زندگیتون گذشت و دعواتون شد ،همین آقای به ظاهر عاشق که دیگه کم-کم براش عادی شدی ،برمیگرده چی بهت میگه؟
میگه زنی که قبل از خواستگاری دو شب خونهی من بخوابه زن نیست .میتونی بفهمی؟؟؟
از جام پریدم و جیغ زدم :میگم من نمیدونستم؛ تو هم میتونی این رو بفهمی؟؟؟
با اخم گفت :مگه دیروز بهت نگفته؟ پس چرا باز هم پیشش موندی؟
_ چون اول از همه ،جایی رو نداشتم که برم ،بعد هم خودش نمیذاشت برم .میتونی ازش بپرسی که همون شب میخواستم
برم هتل؛ ولی نذاشت.
_ اون به تو بگه برو بیفت تو چاه ،تو باید بیفتی؟
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_ بس کن عماد! من رو برداشتی آوردی اینجا که این حرفها رو تحویلم بدی؟
_ نه ،حرف که زیاد دارم تحویلت بدم؛ ولی ترجیح میدم اول بری یه دوش بگیری تا اعصابت یکم بیاد سرجاش بعد با هم حرف
بزنیم.
با این که پاهام یاری نمیکرد و قلبم از حرص خودش رو به سینم میکوبید؛ ولی رفتم سمت در و با صدایی که سعی میکردم
نلرزه گفتم :من این جا کاری ندارم؛ ترجیح میدم برم یه هتل.
قبل از این که دستم به دستگیره برسه ،بازوم توی مشت عماد گیر افتاد .برگشتم و بهش نگاه کردم؛ از توی نگاهش
نمیتونستم بفهمم چه مرگشه! نگاهش باز هم شیشهای و بدون احساس شده بود .فقط با صدای تحکم آمیزی گفت :تو هیچ
کجا نمیری ،میفهمی؟
با حرص گفتم :نه ،نمیفهمم!
فشار دستش رو بیشتر کرد و گفت :مگه نگفتی من پدر خوندتم؟ پس حق نداری تا قبل از اینکه بتونم یه نفر مورد اعتماد رو
برای آیندی دخترم پیدا کنم پات رو از در این خونه بذاری بیرون ،این رو توی اون مغزت فرو کن!
***
اشکهام ،قبل از قطرات آبی که از دوش میریخت روی وان افتاد .یاد لحظهای میافتادم که توی ماشین عماد تا بچه دار
شدنمون با عماد رو دیدم؛ ولی حاال ...دوباره تمام باورهام به هم ریخت .من احمق چطور فکر میکردم که عماد دیدش به من
تغییر کرده در حالی که تمام این مدت من رو مثل دخترش میدیده؟ من احمق چرا فکر کرده بودم که عماد راضی میشه با
دخترش باشه؟ وای خدا ...لعنت به من که اینقدر خوشخیالم ...لعنت به عماد که مدام در برابر نگاه پر تمنای من خودش رو
به نفهمی میزنه ...لعنت به پندار که دو دلم کرده ...لعنت...
از حمام بیرون اومدم و لباسهام رو عوض کردم .باید این بازی رو تموم میکردم؛ باید با خودم کنار میاومدم و از این به بعد
سعی میکردم تنها اسمی که توی ذهنم میاد پندار باشه نه عماد؛ پس با عزمی راسخ و قیافهای یخی ،از پلهها پایین اومدم .سر
پا گرد سالن پایین مسخ صدای ساز شدم .صدای پیانو رو به خوبی تشخیص میدادم؛ ولی صدای کسی که باهاش میخوند...
باورم نمیشد که این صدا ،صدای عماد باشه ...صدایی نرم و مخملی که از دلی پر از احساس بیرون میاومد ...از شعرش
مشخص بود که داره برای نفس میخونه و چقدر هم قشنگ میخوند ...به نفس حسودیم میشد که حتی بعد از مرگش هم
عماد جاش رو به کسی نداده...
نفسم بریده بی تو هم نفسم
میدونم که دیگه به تو نمیرسم
به تو نمیرسم و تنها میمونم
تنها میمیرم بی تو ای تنها کسم
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میگیره دل م...ن
بهونهی تو رو
اما گم میکنم
من خونهی تو رو
نه هیشکی صدام رو به تو میرسونه
نه هیچ چیزی دیگه بین ما میمونه
چی میاد به سرم ،کسی نمیدونه
به دادم برسه ،هیشکی نمیتونه
( نفس-علی پاکدامن)
از پلهها پایین رفتم .با این شعر عماد ،عزمم توی گفتن حرفم بهش بیشتر شد .سمت پیانو چرخیدم که سر جام خشکم زد.
انتظار دیدن هر کسی رو توی این موقعیت داشتم به جز ...حتی اگه خود نفس هم زنده میشد و االن پیش عماد بود کمتر
تعجب میکردم تا...
نگار ،ابرویی باال انداخت و گفت :چیه؟ جن دیدی؟
نفس حبس شده توی سینم رو بیرون دادم؛ عصبی شده بودم! عماد داشت چه غلطی میکرد؟ کنار کس دیگهای برای نفس
میخوند؟ یعنی من اندازهی نگار براش نبودم که ...سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا افکارم رو بیرون بریزم .به خودم قول
داده بودم که از این به بعد هیچ فکری راجع به عماد و زندگیش نکنم .پوزخندی زدم و گفتم :فقط تعجب کردم.
با نفرت سری تکون داد و پا روی پا انداخت .عماد که شاهد مکالمهی ما بود ،همچنان پشت ساز نشسته بود .رفتم رو به روش و
درست توی چشمهاش زل زدم .نگاه اون پر از عالمت سوال بود و نگاه من درست مثل دو تا تیکه یخ .نفس عمیقی کشیدم و
گفتم :من میخوام با پندار ازدواج کنم.
بعد از چند ثانیه لبخندی کم-کم روی لبش نشست و گفت :این رو که خودمم میدونم.
سری تکون دادم و کالفه گفتم :زود...
ابرویی باال انداخت و گفت :چه عجلهای داری؟
با حرص گفتم :آخه میترسم کس دیگهای بدزدتش.
نگار قهقههای زد و گفت :نترس کوچولو! کسی نمیدزدتش.
با تمسخر نگاهش کردم و گفتم :آخه میدونی ،تو این دوره و زمونه زنهایی که پسرهای خوب رو بدزدن زیاد پیدا میشه.
چون فهمید منظورم خودشه ،سرخ و آمادهی انفجار شد؛ ولی با صدای عماد سکوت کرد و چیزی نگفت :پندار از تو بدتره؛ولی
قبلش باید با هم یه حرفهایی بزنیم.
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_ چه حرفی؟
_ االن که مطمئنم خستهای .برو بگیر بخواب ،فردا با هم صحبت میکنیم.
پوزخندی زدم .جوری که نگار نشنوه گفتم :خوش بگذره!
قبل از اینکه بتونم صورتم رو عقب بکشم ،به سمت چپ پرت شد؛ نصف صورتم از درد میسوخت .با ناباوری به عماد نگاه
کردم .خشم از توی چشمهاش شعله میکشید .عماد من رو زد ،عماد جلوی نگار به من سیلی زد؟ عمادی که تا حاال به من
نگفته بود تو من رو زد؟! باورم نمیشد .با بهت سرم رو تکون دادم و دو قطره اشک از توی چشمهام بیرون جهید .خواستم به
سمت پلهها فرار کنم که بازوم توی مشتش گیر کرد .داد کشیدم :ولم کن عوضی!
با همون صورت گر گرفته گفت :این رو زدم که بفهمی چی از دهنت بیرون میاد .فهمیدی؟؟؟
بازوم رو از توی دستش بیرون کشیدم و از پلهها باال دویدم .صدای هق-هقم کل خونه رو پر کرده بود .این همه وقاحت رو از
عماد باور نمیکردم .دردی که از فراموشی عشقم میکشیدم و زندگی گنگی که با پندار توی ذهنم بود ،به قدری برام سخت
بود که تحمل برای سیلی عماد برام نمونه .میدونستم که تقصیر خودمه؛ من میدونستم که دلش پیش نفسه و با زدن این
حرف باید انتظار سیلیش رو هم میکشیدم؛ ولی نه جلوی نگار .نه جلوی کسی که میدونست چقدر منتظره که عماد حال من
رو بگیره تا دلش خنک بشه...
***
به خاطر گریهی دیشب ،چشمهام متورم و قرمز شده بود .ساعت شش بود و نه من و نه عماد ،شب قبل رو نخوابیده بودیم.
عماد که یک بند سیگار دود میکرد؛ جوری که دودش تا توی راهرو هم اومده بود و من هم فقط گریه کرده بودم .اثر
انگشتهای بلند و کشیدهی عماد ،سمت راست صورتم خودنمایی میکرد .به زور از جام بلند شدم و توی دستشویی صورتم رو
شستم .من هنوزم همون بردهای بودم که یه روز عماد توی این خونه آورد؛ پس باید تا آخرین دقیقه وظیفم رو درست انجام
میدادم؛ پس ،از پلهها پایین رفتم و مشغول درست کردن صبحانه شدم .قلبم از هر حسی خالی شده بود .دیگه برام فرقی
نداشت که واقعا چی به سرم بیاد ،که با عماد بمونم یا با پندار .این زندگی هر طرفش برام یه عذاب جدید بود؛ پس بیخیال
انتخاب شده بودم و گذاشته بودم که سرنوشت هر چی که میخواد رو برام رقم بزنه.
سفره رو که چیدم ،عمادم از پلهها پایین اومد .بدون هیچ حرفی از کنارش گذشتم و از پلهها باال رفتم .اتاق ریخت و پاش و
شلختش که بعد از سه روز نبود من بدتر هم شده بود رو مرتب کردم .نمیخواستم با عماد مواجه بشم؛ ولی به ناچار از پلهها
پایین رفتم و تو منتهیالیه میز نشستم .سرم رو پایین انداختم و مشغول سق زدن تکه نونی شدم که به زور توی دهنم گذاشته
بودم .عماد از جاش بلند شد و لیوانش رو پر کرد .همونجا روبهروم به کابینت تکیه داد و نگاهم کرد؛ ولی حتی سرم رو بلند
نکردم که جوابش رو بدم.
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فنجون نصفش رو روی کابینت کوبید و صندلی کنار من رو عقب کشید و نشست .چونم رو توی مشتش گرفت و مجبورم کرد
بهش نگاه کنم .با همون نگاه شیشهایم توی چشمهاش زل زدم .از نگاهش میشد ناراحتی و پشیمونی رو دید؛ ولی دیگه برای
من فرقی نداشت .دستی روی جای انگشتاش کشید و گفت :باور کن نمیخواستم اینجوری بشه...
سرم رو پایین انداختم و چیزی نگفتم .سکوتم رو که دید ،دوباره خودش گفت :اگه نمیدونستی دل من کجا گیره هیچ وقت
این کار رو نمیکردم؛ ولی تو که میدونی من هنوز هم پایبند نفسم نباید اون حرف رو میزدی .خوبه قبال بهت گفته بودم نگار
برام درست مثل یه دوست سادست .نگفته بودم؟
سری تکون دادم و با صدای ضعیفی گفتم :مهم نیست.
دستی توی موهاش کشید و گفت :میخوام باهات حرف بزنم .حوصلش رو داری؟
سری تکون دادم و با همون صدا گفتم :میشنوم.
از جاش بلند شد و سفره رو سریع جمع کرد .دستم رو توی دستش گرفت و من رو سمت مبلها کشید .روبهروش نشستم و با
همون دو تا تیکه یخ توی چشمهام بهش نگاه کردم .حتی حرفهایی که قرار بود بشنوم هم دیگه اهمیت نداشت .عماد ،با کار
دیروزش تمام احساسم رو ازم گرفته بود .حتی حس میکردم اگه همین االن ازم درخواست ازدواج هم کنه ،هیچ واکنشی
نشون نمیدم .باالخره بعد از پنج دقیقه سکوت نفسش رو محکم بیرون داد و شروع کرد :اون روز که درخواست مجید رو بهت
گفتم ،حتی به فکرم هم نمیرسید که شاید کس دیگهای توی ذهنت باشه .وقتی حرفهات رو شنیدم ،آتیش گرفتم .شنیدن
اون حرفها برام راحت نبود ،بعد هم که اون اتفاق افتاد .من دو سالی بود به اون اتاق نرفته بودم و با رفتنم دوباره حال بد اون
موقعها بهم دست داد .به یه شوک احتیاج داشتم که حرفهای تو بهم داد .هنوزم که هنوزه نمیتونم باورم کنم که تو بودی با
اون اخم و عصبانیت اونجوری باهام حرف زدی؛ ولی همین حرفهای تو بود که باعث شد به خودم بیام و حقیقت رو باور کنم.
به قول ایمان ،نفس و غزل هم راضی نبودند که من بیشتر از این با خودم قهر کنم .پس رفتم خلیج و یه دل سیر خودم رو
خالی کردم .وقتی برگشتم حالم خیلی بهتر بود .تازه رسیده بودم خونه که پندار زنگ زد .حرفهاش برام عجیب بود؛
نمیتونستم بفهمم که چه کاری میتونه داشته باشه .تلفنش که تموم شد ،رفتم توی اتاقم و تابلو و نامهی تو رو روی میزم
دیدم .با خوندن نامت گر گرفتم .معنی کارهات رو نمیفهمیدم ،فقط اون موقع دلم میخواست هر جا هستی پیدات کنم و یکی
بزنم در گوشت و بگم دیگه از این حرفهای بیخود نزن .تو هیچ دینی به گردن من نداری باران! تازه من به تو مدیونم؛ تو بودی
که من رو به خودم آوردی .وقتی هم که پندار اومد و شروع کرد به مقدمه چینی ،انقدر کفری بودم که میخواستم بهش بگم
بذاره واسه یه روز دیگه؛ ولی وقتی اصل قضیه رو گفت جا خوردم .بهش گفتم که من ازت خبر ندارم و نمیدونم کجایی .با اون
خندهی روی لبش فهمیدم که یه چیزهایی میدونه .بهش گفتم بحث این خواستگاری رو بذاره بعد .اول از همه باید تو رو
میدیدم؛ پس ازش پرسیدم که کجایی .وقتی گفت خونهی خودکشی ،دیگه داشتم از حرص میترکیدم .هنوز هم نمیدونم به
چه حسابی رفتی خونهی پندار! بدون توجه به حرفش راه افتادم سمت خونه و تو رو آوردم اینجا .دلم میخواست همون موقع
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دو تا سیلی جانانه بهت بزنم؛ ولی ترس و تعجب تو رو که دیدم دلم ریش شد .بعد هم که با حرفهات قانع شدم که پندار از
حال بدت سو استفاده کرده و تو رو برده خونش ...حاال اصال این حرفها مهم نیست؛ چون تو دوباره برگشتی خونه و همه چیز
عادی شده .فکر کنم االن موقعیت مناسبیه که راجع به پیشنهاد پندار باهات حرف بزنم .من پندار رو چند سالی هست که
میشناسم؛ پسر خوبیه و دستش به دهنش میرسه .اگه واقعا دوستش داری و میخوای باهاش باشی من حرفی ندارم .فقط
قبلش باید با خودش هم حرف بزنم که حسابی توجیه بشه ،حق نداره از گل نازکتر بهت بگه.
سکوت کرد و منتظر جواب من موند؛ ولی چیزی نداشتم که بهش بگم .نه موافق بودم ،نه مخالف .منی که باید تصمیم
میگرفتم ،ممتنعترین رای رو داشتم .ذهنم هنوز توی درد سیلی دیروز میسوخت و مدام از خودم میپرسیدم که چرا باید
همه چیز این جوری به هم بریزه و باز هم به جوابی نمیرسیدم .عماد که سکوتم رو دید گفت :باران...
سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم .اخم ظریفی بین ابروهاش بود و عجیب توی فکر بود .گفت :تو که نمیخوای به خاطر
لجبازی با من این کار رو بکنی؟ اگه بدونم اینجوری بوده ،ایندفعه جدی-جدی بهت رحم نمیکنم .سر یه چیز مسخره با
زندگیت بازی نکن باران!
سکوت بیشتر از این جایز نبود .من قسم خورده بودم که عماد رو فراموش کنم؛ پس حاال وقتش بود .از جام بلند شدم و
همونجوری که به سمت پلهها میرفتم ،گفتم :به پندار بگو شب برای بقیه حرفها بیاد اینجا.
***
عماد ،برای مهمونی شب به خرید رفته بود .سکوت خونه و بغض توی گلوم عذابم میداد .امشب عماد قرار بود نقش پدرم رو
بازی کنه؛ پدری که فقط دوازده سال از دخترش بزرگتر بود .باید یه جوری خودم رو خالی میکردم ،وگرنه میترکیدم .از جام
بلند شدم و از پلهها پایین رفتم .پشت همدم تنهاییهام نشستم و با بغض و دستایی لرزون شروع کردم به زدن .پاهام روی
پدالها فشرده میشد و آهنگ اوج میگرفت...
تو هم سقف خوبی نبودی برام
یه آغوش سردی که یخ میزنم
نگاه تو تنهاترم میکنه
یه روز از چشای تو دل میکنم
من عشق رو به تو هدیه دادم ولی
تو جز درد و غصه چی دادی به من
یه چیزی بگو قلبم آروم بشه
بیا قبل رفتن یه حرفی بزن
یه حرفی بزن ...یه حرفی بزن...

359

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

یکی تو قلب توِ درک کن
همونی که تو قلب تو بی کسه
ببین زیر سقف تو بارون میاد
هوا زیر سقف تو خیلی پسه
بلیط جدایی ما دستمه
ببین دارم از عشق دل میبرم
میرم که تو خوابم نبینی منو
به جون دوتامون قسم میخورم
نگات سردِ یلدای طوفانیه
همین زندگیمون رو آتیش زد
خداحافظت باشه روزای تلخ
خداحافظت باشه هم سقف بعد
( هم سقف-وحید افشاری)
_ باران!
با صداش از پشت ساز پریدم .خدا-خدا میکردم که تازه رسیده باشه و شعرم رو نشنیده باشه .سریع اشکهام رو پاک کردم و
بهش نگاه کردم .نگاهش بوی رنجش میداد .سری کج کرد و گفت :داری چیکار با خودت میکنی؟!
سرم رو چرخوندم و با صدایی که از لرزیدنش جلوگیری میکردم گفتم :من برم آماده شم؛ پندار االنها میاد.
_ باران...
نایستادم که بشنوم چی میگه و سریع از پلهها باال رفتم .میدونستم اگه یه بار دیگه اونجوری صدام کنه  ،همون جا داد
میزنم :لعنتی! نمیفهمی دارم از غم عشقت میسوزم؛ نمیفهمی دوستت دارم؟ چرا این قدر بیرحمی که حال خرابم رو
نمیبینی؟
واسه این که صدای گریم خونه رو بر نداره ،سریع پریدم توی حمام و دوش رو باز کردم .صدای هق-هقم بین صدای آب گم
میشد .تو دلم زار زدم :خدایا ...این زجر ،تقاص کدوم گناهمه؟ این چه امتحانیه که داری ازم میگیری؟ به چه جرمی آخه؟ به
جرم بیپناهی؟ به جرم بیکسی؟ خدایا! مگه له شدنم رو نبینی؟ مگه داغون شدنم و نمیبینی؟ پس چرا دست روی دست
گذاشتی و فقط نگام میکنی؛ چرا هیچ کاری نمیکنی؟ اصال صدام رو میشنوی ،میشنوی لعنتی؟

360

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

انقدر توی حمام زار زدم که صدام گرفت .از حمام که بیرون اومدم ،خواستم برم سمت کمدم و لباس مناسبی پیدا کنم که
دیدم چیزی روی تختمه؛ یه دست لباس بود .یه شلوار پارچهای سفید که خط اتوش میوه قاچ میکرد و یه بلوز آستین بلند
سرخابی که روش رو گیپور دوزی کرده بودند .همچین لباسی نداشتم ،از اتیکت روش میشد راحت فهمید که عماد برام گرفته.
آهی کشیدم و لباسها رو پوشیدم .دلم میخواست امشب نقش یه دختر خوندهی خوب رو برای عماد بازی کنم .دختر
خوندهای که عاشق پدرشه ...پدری که هیچ بویی از احساس نبرده بود!
لباسها به قدری بهم میاومد که خودم جا خوردم .رنگ سرخابی بلوز به صورت رنگ پریدم کمی رنگ داده بود .دستی روی
جای انگشتهای عماد کشیدم .بغض ،باز هم به گلوم چنگ انداخت .کاش انقدر میزدتم که دیگه بلند نمیشدم .کاش میمردم
و این روز رو نمیدیدم .پشت میزم نشستم و جعبه آرایشی که همون اوایل عماد برام گرفته بود و به جز شب جشن هیچ وقت
نشد که ازش استفاده کنم رو باز کردم .کمی کرم پودر روی صورتم کشیدم تا رد سیلی مشخص نباشه .دلم نمیخواست همین
اول کار رابطهی پندار و عماد خراب بشه .وقتی پنکک رو روی صورتم زدم ،صورت سفیدم بیروحتر از همیشه شده بود .قیافم
واقعا ترسناک شده بود؛ پس به ناچار کمی ریمل و رژ آجری کم رنگی هم روی صورتم مالیدم .با همون آرایش کم رنگ و اون
لباسها خیلی خواستنی شده بودم .با این حال هیچ لبخندی روی لبم نبود و چونم از بغض میلرزید .با خودم گفتم :اصال بذار
عماد فکر کنه که پندار خیلی برام اهمیت داره که میخوام اینجوری برم پیشش .اصال بذار فکر کنه من هم عاشقشم .بزار اگه
چیزی هم توی دلش حسرت بشه .بذار اون هم حسرت داشتنم رو بکشه ...بذار اون هم بسوزه ...بذار اون هم بفهمه چی به
روزگارم آورده...
صدای زنگ در مجبورم کرد که باز هم ماسک بیتفاوتیم رو روی صورتم بکشم و بغضم رو پنهون کنم .چند تا نفس عمیق
کشیدم تا بتونم به خودم مسلط بشم .چند دقیقه بعد ،دستی توی موهام کشیدم و از پلهها پایین رفتم .پندار و عماد ،پشت به
من روی مبلهای توی سالن نشسته بودند .سبد گل رزی که پندار آورده بود روی میز بود .از پشت سر هم میتونستم رنگ
لباسش رو تشخیص بدم .کت و شلوار کرمی رنگی تنش بود و از سر آستینهاش که روی دستهی مبل بود بلوز قهوهای رنگی
که تنش بود رو هم تشخیص دادم .صدام رو صاف کردم و بلند گفتم :سالم.
سر هر دوشون به سمتم چرخید .هر دو مات شده بودند .توی نگاه هر دوشون تعجب و تحسین رو میتونستم تشخیص بدم.
نگاه هر دوشون پر از عجز بود؛ ولی نگاهی هفت رنگ و تند ،نگاه دیگری طالیی و عاشق .و من چقدر عاشق تندی اون نگاه
هفت رنگ بودم؛ ولی مجبور بودم به عشق جاری توی اون نگاه طالیی دل بسپارم .سرم رو پایین انداختم ،آروم رفتم و روی
یکی از مبلها نشستم .حتی حوصلهی چایی آوردن و این رسوم مسخره رو نداشتم .دلم میخواست هر چه زودتر این مراسم
تموم بشه و من دوباره به تنهایی اتاقم پناه ببرم .هر چند که وقتی به میز نگاه کردم  ،دیدم عماد زحمت آوردن قهوه رو
کشیده.
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عماد ،نفسش رو سنگین بیرون داد و با لبخندی که کذایی بودنش رو من خیلی خوب حس میکردم گفت :خب آقا پندار! این
هم دختر خوشگل من.
پندار ،لبخند شیرینی زد و سرش رو پایین انداخت .کمی خجالتی شده بود و جلوی عماد مات چشمهام نمیشد .عماد ،نفس
عمیق دیگهای کشید و نگاهش رو بهم داد .لبخندی زد و گفت :خب آقا داماد ،فکر نکن من دختر دستهی گلم رو الکی بهت
میدم! اول از همه بگو ببینم چیها داری؟
پندار ،آب دهنش رو قورت داد و گفت :یه ماشین دارم و یه خونه .شغلم هم جوریه که بیکار نمیمونم و قدر خودم دارم .خدا رو
شکر! یه حساب پس انداز هم دارم .البته همه ی دار و ندار من مال ...باران خانومه.
عماد ،لبخندی زد و گفت :در اون که شکی نیست؛ ولی مهمتر از هر چیزی واسه من اینه که بتونی خوشبختیش رو برام
تضمین کنی .خوشبختی هم با این چیزها به دست نمیاد!
پندار :دیروز هم بهت گفتم عماد جان ،من ( ....نفس عمیقی کشید .توی چشمهام زل زد و ادامه داد) ...من عاشق بارانم.
عماد :مطمئنی این عشقت زود گذر نیست؟
پندار بدون مکث گفت :ابدا.
_ تو چی باران؟ این رابطه باید دو نفره باشه! تو هم پندار رو دوست داری؟
خدا میدونه چقدر نگه داشتن بغض توی گلوم سخت بود .نگاه عماد منتظر و نگاه پندار پر از عذاب بود .حالم رو درک میکرد؛
خوب میدونست شنیدن این حرفها از زبون کسی که دوستش دارم چقدر سخته .به چشمهای عماد نگاه کردم؛ رنگ
چشمهاش باز غیرقابل تشخیص بود ،باز هم انگار که همهی رنگهای توی چشمش تو دایرهای متحدالمرکز میچرخه .دلم
میخواست جیغ بکشم :نه لعنتی ...دوستش ندارم ...من فقط یه نفر رو دوست دارم ...یه مرد مغرور از خود راضی که فقط به
خودش فکر میکنه ...من توی عوضی رو دوست دارم ...تویی که یک سال و خوردهای پیشت بودم و حالم رو نفهمیدی...
میفهمی؟
_ باران!
با صدای عماد ،نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم :بله!
عماد ،ابرویی باال انداخت و گفت :بله؟ چی بله؟
خوب میدونستم میخواد اعتراف بگیره؛ میخواست خوردم کنه .انگار که از این کار لذت میبرد .با خشم به چشمهاش خیره
شدم و از الی دندونهای قفل شدم غریدم :دوستش دارم!
چند دقیقهای رو توی چشمهای هم خیره بودیم؛ نگاه من از خشم ،حرص ،بغض ،عجز ،ضعف و حسرت پر بود؛ نگاه عماد فقط
یه چرای بزرگ بود .دلم میخواست سرش داد بزنم :من باید ازت بپرسم چرا ...من باید سینه جر بدم که چرا داری با من این
بازی رو میکنی! من باید با حرص تو چشمهات خیره بشم و تو رو به خودخواهی متهم کنم و بپرسم چرا ...پس این چرای
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لعنتی توی چشمهای تو چیه؟ میخوای بیشتر از این حرصم بدی؟ میخوای عذاب این وضعیت کوفتی رو برام بیشتر کنی ،آره
لعنتی؟
ضربانم باال رفته بود و تنفسم تند شده بود .دستهای عرق کردم رو توی هم قفل کرده بودم و به هم فشار میدادم .با صدای
پندار ،نگاه از هم گرفتیم :عماد جان ...میتونم چند دقیقه با باران صحبت کنم؟
عماد که به نظر کمی گیج میرسید گفت :اِ ...آره ،آره ...تا شما حرفهاتون رو میزنید من هم یه سر برم تو حیاط االن میام .و
سریع از جاش بلند شد و از پلهها پایین رفت .وقتی صدای در ،خروج عماد از ساختمون رو اعالم کرد ،پندار نفسش رو بیرون
داد و به چشمهام نگاه کرد؛ لبخند تلخی به لب داشت .این مراسم برای اون از همه سخت تر بود؛ چون مجبور بود نگاه حسرت
بار من رو به عماد تحمل کنه و دم نزنه .اگه این ماجرا رو نمیدونست ،شاید خیلی راحتتر کنار میاومد؛ ولی حاال...
_ حالت خوبه؟
نفسم رو بیرون دادم و گفتم :آره.
_ میدونم که شرایط سختی داری؛ ولی به خدا من همهی تالشم رو کردم باران...هر کاری کردم که زیر زبون عماد رو بکشم؛
ولی...
_ میدونم؛ تو مقصر نیستی! مقصر خودمم که دو ساله الکی دل بستم .االن هم به اشتباهم پی بردم و میخوام آیندم رو بسازم.
لبخندی روی لبش نشست و گفت :به خدا بهترین زندگی رو برات میسازم.
لبخند زورکی زدم و چیزی نگفتم؛ چیزی برای گفتن نداشتم .تمام حس من به پای عماد رفته بود؛ دیگه چیزی برای دادن به
پندار نداشتم .دلم برای پندار بیشتر از همه میسوخت .خوب میدونستم که چند سالی طول میکشه تا به بودنش عادت کنم و
مطمئن بودم که توی این چند سال ،اون بیشتر از همه با کم محلیهای من زجر خواهد کشید.
_ چیزی برای گفتن نداری؟
سرم رو تکون دادم و گفتم :نه.
کالفه گفت :باران ...یه سوالی ازت دارم ،دلم میخواد صادقانه جواب بدی!
_ باشه.
_ تو ...میدونم که نمیتونی عاشقم باشی؛ ولی ...تو میتونی دوستم داشته باشی؟
لبخندی زدم و گفتم :اگه نمیتونستم ،مطمئن باش االن اینجا نبودی!
نفسش رو بیرون داد ،آسوده به پشتی مبل تکیه زد و خیرهی چشمهام شد؛ درست شکل تشنهای بود که داشت از آبی
چشمهام سیراب میشد .من هم سخاوتمندانه نگاهم رو بهش دادم ،بلکه بتونم با طالیی جاری توی چشمهاش زندگی از دست
رفتم رو دوباره طالیی کنم.
***
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سه هفته از روز خواستگاری میگذشت و من و پندار به عنوان نامزد هم شده بودیم .زندگی همچنان جریان داشت .به اصرار
عماد ،با وجود اینکه دیگه دل و دماغ هیچ کاری رو نداشتم؛ اما برگشتم سر کارم .هر روز ساعت یازده ،پندار میاومد دنبالم ،ناهار رو
با هم میخوردیم و بعد هم میرفتیم سرکار .بین کار بیشتر از ده با بهم سر میزد و آخر وقت ،وقتی همه میرفتند ادامهی آموزش
ویالونش رو از سر میگرفت .تمام مدتی که باهاش بودم ،سعی میکردم که رفتار بدی باهاش نداشته باشم .هر چند که خودش خوب
میفهمید که لبخندهام همه تلخ و پر از حسرته؛ ولی خودش این وضعیت رو خواسته بود و نمیتونست چیزی بهم بگه .خوب
میدونست تا وقتی توی خونهی عمادم ،نمیتونم عشقی که توی سینم دارم رو فراموش کنم .به خاطر همین هم تمام زور خودش
رو میزد که مراسم عقد و عروسیمون زودتر برگزار بشه.
اون روز ،طبق معمول همیشه پندار من رو رسوند خونه و رفت .با کالفگی و سردرگمی همیشگیم ،در خونه رو باز کردم و رفتم
داخل .از خاموش بودن برقهای خونه ،خوب میتونستم بفهمم که عماد هنوز نیومده .با همون لباسها روی مبل نشستم و
چشمهام رو بستم .حتی برق رو هم روشن نکرده بودم .بعد از شب خواستگاری ،رفتار عماد سردتر از همیشه شده بود .خیلی
کم با هم حرف میزدیم و اگر هم میزدیم ،چیزی جز سالم و خداحافظ نبود .تمام مدتی که توی خونه بود ،میرفت توی
اتاقش ،در رو هم میبست و فقط موقع شام بیرون میاومد .همین کارهاش عذابم رو بیشتر میکرد .از این که این روزهای
آخری که کنارشم هم نمیتونم از وجودش بهرهمند باشم ،بغضم میگرفت؛ هر چند که سعی میکردم با فکر پندار و محبتهای
بیحسابش قلب ترک خوردم رو آروم کنم؛ ولی ...ولی خودم خوب میدونستم عالج درد من این نیست.
به خاطر تاریکی خونه و خستگیم کم-کم چشمهام سنگین شد .هنوز خوابم سنگین نشد بود که با صدای گوشیم از خواب
پریدم .از برق روشن ،فهمیدم که عماد برگشته .دستی روی صورتم کشیدم و گوشی رو از توی کیفم درآوردم .با دیدن عکس
پندار ،نفسم رو بیرون دادم و جواب دادم :بله؟
_ سالم بر بانو باران خودم! خوبی خانوم؟
_ مرسی ،تو خوبی؟
_ مگه میشه آدم تو رو داشته باشه و حالش بد باشه؟
_ جانم؟ کاری داشتی؟
_ حاال نمیشه ما کار نداشته باشیم و همینجوری زنگ بزنیم حال همسرمون رو بپرسیم؟
_ چرا نمیشه...
_ ولی این بار استثنا کار دارم.
_ چی؟
_ میخوام شام رو با هم بخوریم ،یه شام عاشقانه و شاعرانه تو خونهی من .چطوره؟
_ آخه ...من هنوز شام عماد رو...
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_ عزیزم ،عماد که بچه نیست .خودش میتونه به فکر خودش باشه.
کالفه ،نفسم رو بیرون دادم و چیزی نگفتم .بعد از چند ثانیه گفت :میای؟
_ باشه.
با ذوق گفت :پس آماده شو تا نیم ساعت دیگه اونجام.
_ میبینمت.
گوشی رو قطع کردم و روی مبل انداختم .نمیتونستم بدون اجازهی عماد برم .هر چی بود ،اون یه جورایی قیمم بود .از پلهها
باال رفتم و جلوی در اتاقش ایستادم .بوی عطر تلخش حتی از پشت در بسته هم میاومد .چند بار نفس عمیق کشیدم و با
حسرت بغضم رو فرو دادم .دستم رو باال آوردم و ضربهای به در زدم .بعد از چند ثانیه گفت :بله؟
در اتاق رو به قدری که سرم بتونه بره تو باز کردم و به داخل نگاه کردم .طاق باز روی تخت افتاده بود و دستش روی
چشمهاش بود .آب دهنم رو قورت دادم و گفتم :پندار قراره شام بیاد دنبالم.
_ میرید بیرون دیگه؟ باشه مشکلی نداره.
_ نه ،قراره بریم خونش.
حس کردم بدنش لرز خفیفی برداشت .دستش رو از روی چشمهاش برداشت و بهم نگاه کرد .نگاهش پر از سوال بود .سر جاش
نشست و گفت :خونش؟
سری تکون دادم .اخمهاش رو کشید تو هم و گفت :ببین باران! دلم نمیخواد تا قبل از این که رسما زن و شوهر نشدید
روابطتتون خیلی پیشرفته بشه .درک که میکنی؟
با شرم ،سرم رو پایین انداختم و باز هم سر تکون دادم .حاضر بودم بمیرم؛ ولی عماد چنین حرفی بهم نزنه .کالفه نفسش رو
بیرون داد و گفت :این دفعه چون بهش قول دادی برو؛ ولی شب حق نداری بمونی .برمیگردی خونه .دفعه ی بعد هم اگه
خواست همچین برنامهای بچینه بهش بگو برید بیرون خونه.
باشهی ضعیفی گفتم و قبل از این که حرف دیگهتی بزنه ،از اتاق بیرون اومدم .بغض توی گلوم ،هر لحظه داشت بزرگتر
میشد؛ ولی طبق معمول این سه هفته ،به سختی فروش دادم و سعی کردم مقاومت کنم .شاید اگه این بغضهای سفت لعنتی
رو قورت میدادم ،دلم سنگی میشد و میتونستم مهر عماد رو ازش بیرون کنم .سمت کمدم رفتم و یه دست بلوز لیمویی و یه
جین قهوهای بیرون آوردم .موهام رو شونه زدم و کرمی روی صورتم مالیدم .خوشبختانه پندار از آرایش خوشش نمیاومد،
میگفت چهرهی خودم رو بیشتر دوست داره و از این لحاظ ممنونش بودم؛ چون اصال حوصله نداشتم که دو ساعت وقتم رو
جلوی آیینه بگذرونم .پالتوم رو روی لباسهام پوشیدم و بعد از برداشتن کیفم راهی پلهها شدم .چند دقیقه بعد ،تک زنگ
پندار به معنی رسیدنش ،صفحهی گوشیم رو روشن کرد.
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سوار ماشین شدم و بعد از بستن کمربندم ،تازه متوجه قیافهی بهت زدهی پندار شدم؛ دستم رو جلوی چشمهاش تکون دادم و
گفتم :کجایی؟
با لبخندی به خودش اومد و دستش رو دراز کرد .گوشهی شال حریر سفیدم رو لمس کرد و زمزمه وار گفت :چقدر سفید بهت
میاد.
لبخندی زدم و گفتم :میخوای تا صبح بشینی اینجا من رو نگاه کنی؟؟؟
خندهای روی لبش جا خوش کرد .صاف نشست و همونجوری که ماشین رو روشن میکرد گفت :من که هر چی تو رو تماشا
کنم ،باز هم سیر نمیشم!
با خنده گفتم :نباید هم سیر بشی! این شیکم تو که به این راحتیها پر نمیشه .و به شکم هشت ترکه و عضله ایش اشاره کردم.
خندید و گفت :شیطونی نکن وروجک من! بزار رانندگیم رو بکنم؛ یه هویی دیدی دوتامون با هم رفتیم اون دنیاها.
_ چقدر بد! اون وقت تو میری جهنم ،دیگه من رو نمیبینی.
_ چرا برم جهنم؟
_ چون من رو به کشتن دادی دیگه .قتل عمد حساب میشه ،باید بری جهنم!
دوباره بلند خندید و گفت :از دست این زبون تو!
نفسم رو بیرون دادم و صاف سر جام نشستم .وقتی برای دلخوشی پندار این حرفها رو میزدم ،حالم از خودم به هم میخورد
که با وجود این که توی دلم عزا بود ،خنده روی لبم میکشوندم؛ ولی وجدانم سرم داد میکشید« :این پسر بیچاره چه گناهی
کرده که باید کم محلی تو رو ببینه؟ عماد با تو بد کرد و قلبت رو تیکه-تیکه کرد ،تو با اون این کار رو نکن!» هر چند که
خیلی کم میتونستم در برابر جادوی طالیی چشمهای پندار مقاومت کنم .هر وقت مسخ چشمهام میشد ،من هم بیاختیار
بهش زل میزدم؛ انگار توی چشمهاش آهنربا کار گذاشته بود که نمیتونستم ازش چشم بر دارم.
همین که به خونش رسید ،سریع از ماشین پیاده شد و قبل از این که دست من بره سمت دستگیره ،در رو باز کرد و گفت:
_ بفرمایید لیدی.
با لبخند پیاده شدم و گفتم :ممنون!
راه افتادم و پندار هم پشت سرم میاومد .در خونه رو باز کرد و باز هم اجازه داد که من اول برم .همین که در اصلی رو باز کرد،
میخ صحنهی مقابلم شدم؛ تمام چراغهای خونه خاموش بود و درست وسط سالن روی سرامیکهای کف یه فضای کوچیک پر
از شمع شده بود .شمعها رو به صورت قلب کنار هم چینده بود؛ وسط این قلب پر از گلبرگ های گل سرخ بود .پندار ،بیتوجه
به تعجب من ،از کنارم گذشت و رفت داخل خونه .چند دقیقه بعد صدای گیتارش کل خونه رو پر کرد .کم-کم از اتاق بیرون
اومد و با یه لبخند پر از مهر ،درست وسط اون قلب ایستاد .از این همه احساس پندار احساس شرم میکردم .از خودم بدم
میاومد که چرا تمام قلبم رو به پندار نمیدم! پنداری که به قدری محبتهاش خالص و ناب بود که آدم رو سیراب میکرد.
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خوب میدونستم که عاطفش بکر و دست نخورده است و داره همش رو به پای من خرج میکنه؛ ولی من ...من احمق همچنان
دل با عماد بیاحساس داشتم .به خاطر این همه خودخواهیم اشک توی چشمهام حلقه زد .نباید میذاشتم زندگیم با پندار به
سردی بکشه .پندار قرار بود بشه شریک روزهای زندگیم؛ پس باید دل بهش میدادم و در برابر محبتهاش بهش محبت
میکردم.
با همون اشک توی چشم ،به دیوار پشت سرم تکیه دادم و به صداش گوش کردم .صدایی بم و مردونه که آدم رو گیج میکرد...
فقط چند لحظه کنارم بشین
یه رویای کوتاه تنها همین
ته آرزوهای من این شده
ته آرزوهای ما رو ببین
فقط چند لحظه کنارم بشین
فقط چند لحظه به من گوش کن
هر احساسیو غیر من تو جهان
واسه چند لحظه فراموش کن
برای همین چند لحظه یه عمر
همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رویا رو با من بساز
همه آرزوهامو از من بگیر
نگا کن فقط با نگاه کردنت
منو تو چه رویایی انداختی
به هر چی ندارم ازت راضیم
تو این زندگی رو برام ساختی
به من فرصت هم زبونی بده
به من که یه عمره بهت باختم
واسه چند لحظه خرابش نکن
بتی رو که یک عمر ازت ساختم
فقط چند لحظه به من فکر کن
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نگو لحظه چی رو عوض میکنه
همین چند لحظه برای یه عمر
همه زندگیمو عوض میکنه
برای همین چند لحظه یه عمر
همه سهم دنیامو از من بگیر
فقط این یه رویارو با من بساز
همه آرزوهامو از من بگیر
( لحظه  -احسان خواجه امیری)
با بغض نالیدم :پندار...
سازش رو پایین آورد و با صدای لرزونی گفت :جان پندار...
پاهام میلرزید .سر خوردم و روی زمین افتادم .با همون چونهی لرزون گفتم :پندار ،من...
سازش رو روی مبل پرت کرد و اومد نزدیک .کنارم نشست و با چشمهای پر از غمش گفت :این چونه رو نلرزون بارانم .با
خودت اینجوری نکن!
یه قطره اشک از چشمهام سر خورد .با عجز گفتم :بهم فرصت بده .من ...من باید فراموش کنم ...فقط ...فقط بهم فرصت بده!
با دستش اشکم رو گرفت و زمزمه کرد :من که گلهای نکردم .همین که کنارم باشی دنیا برای من بهشته! به خدا من به همین
هم راضیم .اینقدر خودت رو اذیت نکن عشق من!
لبخند محوی زدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم؛ نباید کم میآوردم ،نباید جا میزدم .مسیری رو که انتخاب کرده بودم
باید تا تهش میرفتم؛ حتی اگه تهش به نیستی ختم میشد .از جام بلند شدم و گفتم :واقعا یه شب شاعرانست.
با دیدن لبخند من ،لبخندی زد و گفت :خوبه که دوستش داشتی!
سرم رو کج کردم و گفتم :پندار...
_ جان پندار؟
_ یه خواهشی ازت بکنم...
نذاشت حرفم رو تموم کنم و گفت :امر کنید بانو!
با لبخند گفتم :دلم میخواد حرف دلت رو برام بزنی ،میگن اونی که از دل بیرون بیاد به دل میشنه .حرف دلت رو برام
میزنی؟؟؟
نفسش رو به بیرون فوت کرد و گفت :شاید ناراحتت کنه...
_ نه ،ناراحت نمیشم ،قول میدم!
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با لبخندی برگشت ،گیتارش رو از روی مبل برداشت و نشست .سازش رو تنظیم کرد و شروع کرد:
به این دلتنگی عادت دارم هر روز
به قلبی که یه تیکه چوب میشه
به زخمایی که امشب میزنی و
تا قبل دیدنت زود خوب میشه
به این دلتنگی عادت دارم هر روز
به این که ساده دارم میرم از یاد
به چشمایی که بستم یاد میدی
زمونی که دلش آغوش میخواد
با بیمحلیاتم لحظه به لحظه باتم
همیشه چشم به راتم کی برمیگردی
همیشه پا به پاتم شریک گریههاتم
تموم خاطراتم کی برمیگردی
کسی اندازه من عاشقت نیست و نبوده
واسه جدا شدن از من و خونه خیلی زوده
بیا بمون کنار من بزار تموم شه دردم
چه شبهایی که واسه عشقمون گریه نکردم
جای شونه ی تو سرم رو شونهی دیواره
دلم وقتی کنار من نباشی غصه داره
با این که بعد رفتنت میدونی بی قراری
ولی دلت میخواد بازم بری تنهام بزاری
با بی محلیاتم لحظه به لحظه باتم
همیشه چشم به راتم کی برمیگردی
همیشه پا به پاتم شریک گریه هاتم
تموم خاطراتم کی بر میگردی
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( دلتنگی  -احمد سعیدی)
چون بغضم دوباره داشت میشکست و نمیخواستم زیر قولم بزنم ،با خنده گفتم:خیلی پرویی پندار! من برم بیقرارم؟؟؟
با لبخندی گفت :نه گلم! من بی قرارم؛ ولی خب یارو که این شعرو برای ما نساخته.
نور شمعها که توی صورتش افتاده بود ،طالیی چشمهاش رو بیشتر به رخ میکشید .سکوت خونه و نگاه مسخ کنندهی پندار،
داشت ضربان قلبم رو باال میبرد .نفس عمیقی کشیدم و برای جلوگیری از هر اتفاق احتمالی سریع بلند شدم و برق رو روشن
کردم .بعد توی آشپزخونه سرک کشیدم و گفتم :از شام خبری نیست؟ من گشنمه ها!
همونجوری که با دست شمعها رو خاموش میکرد ،لبخندی زد و گفت :گرسنته؟
سری تکون دادم و گفتم :بعد از ناهار دیگه چیزی نخوردم.
با اخم ظریفی اومد سمتم و گفت :دیگه به خودت گشنگی نمیدی ها! همینجوریش که ضعیف هستی ،با این کارهات بدترش
میکنی.
سری کج کردم و گفتم :چشم.
اخمش به لبخندی تبدیل شد .درست روبهروم ایستاد .نیاز رو به خوبی توی چشمهاش میدیدم .دستش رو دراز کرد و دستم
رو بین دستهاش گرفت .روبهروی صورتم چند بار پلک زد .با صدای ضعیفی نالیدم :پندار...
چند بار پشت سر هم پلک زد و سریع عقب کشید .دستم رو ول کرد و توی موهاش برد .نفسش رو محکم بیرون داد و بدون
حرف به سمت آشپزخونه راه افتاد .به اپن تکیه دادم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا بتونم به خودم مسلط بشم .لبخندی روی
لبم چسبوندم و رفتم کنارش .داشت مرغ درستهای رو از توی فر در میآورد .با خنده گفتم :خدا خیر بده این رستورانیها رو
که اگه نبودند ما چه میکردیم!
با خنده گفت :خودم درست کردم.
پشت چشمم رو نازک کردم و گفتم :جون عمت!
با خنده گفت :باور نمیکنی؟
_رمعلومه که نه .مگه مردها آشپزی هم بلدن؟ اون هم هیچی نه ،مرغ بریون!
سری تکون داد و گفت :یه بار که جلوی چشمت درست کردم میفهمی دروغ نگفتم!
سری تکون دادم و گفتم :نگران نباش عزیزم! وقتی بریم سر خونمون قراره همه چی پا خودت باشه؛ من مشغلم زیاده.
لبخندی زد و گفت :خدا از دهنت بشنوه .من حاضرم همه چی با من باشه؛ ولی بریم سر خونهی خودمون.
لبخند زورکی زدم و آروم گفتم :دیر نیست...
***
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شب خوبی رو با پندار داشتم .بعد از شام روی مبل کنار هم نشستیم و پندار تا ساعت یازده برام ساز زد و خوند؛ صداش واقعا
محشر بود! انقدر از دست مسخره بازیهاش خندیدم که دل درد گرفتم .ساعت یازده و نیم که شد ،از جام بلند شدم و گفتم:
خب عزیزم ،من رو میرسونی؟
سری کج کرد و گفت :شب نمیمونی؟
سرم رو پایین انداختم و گفتم :نه دیگه ،برم بهتره.
دستی الی موهاش کشید و گفت« :باشه ،هرجور که راحتی».
شالم رو روی سرم انداختم و پالتوم رو پوشیدم .پندار هم کتش رو برداشت و از خونه بیرون زدیم .سوار ماشین که شدیم گفت:
فردا کی ببینمت؟
_ نمیدونم.
_ ناهار بیام دنبالت؟
_ وای پندار ...به خدا خسته شدم از بس ناهارا رفتیم این ور اون ور .یه فردا رو بزار بمونم خونه دست پخت خودم رو بخورم.
_ خب پس کی بیام؟
_ بعدازظهر بیا.
_ کجا بریم؟
یکم فکر کردم و گفتم :امممم ...خب بریم شهربازی.
با تعجب گفت :شهر بازی؟؟؟
با خنده گفتم :آره! میدونی من از کی نرفتم؟ یه بار اون اوایل که با عماد رفتم دیگه نرفتم.
سری تکون داد و گفت :پس پنج میام دنبالت ،شام رو با هم میخوریم بعد برت میگردونم.
_ خوبه.
به خونه که رسیدیم ،بعد از خداحافظی ازش پیاده شدم و در خونه رو با کلید باز کردم .از پنجرههای بینور عمارت که از دور
پیدا بود ،حس کردم که عماد خوابه؛ ولی وقتی به عمارت رسیدم و ماشین عماد رو کنار ماشین خودم ندیدم ،با تعجب وارد
خونه شدم .یعنی عماد کجا رفته بود؟ اگه برنامهای داشت و یا قرار بود جشنی بره حتما بهم میگفت! از پلهها باال رفتم .در
اتاقش بسته بود و جرعت نداشتم که بازش کنم؛ میترسیدم خونه باشه و با این کارم ناراحت بشه؛ ولی باید مطمئن میشدم که
هست یا نه .کالفه ،پالتوم رو درآوردم و روی تخت انداختم .رفتم سمت در اتاقش و آروم در رو باز کردم .از گوشهی چشم به
داخل نگاه کردم؛ ولی با دیدن تخت خالیش در رو تا ته باز کردم و برق رو روشن کردم؛ نبود .وارد اتاقش شدم و به اطراف نگاه
کردم .لباسهای تو خونهایش گوشهای افتاده بود و روی تختش هم نامرتب بود .چند تا کتاب روی میزش افتاده بود و چند تا
سیگار از جا سیگاریش که تا ته پر بود روی پاتختی افتاده بود .موهام رو با دست کشیدم و خواستم از اتاقش برم بیرون که با
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دیدن تابلویی که خودم ازش کشیده بودم ،درست مقابل تختش خشکم زد .از بعد از خواستگاری وارد این اتاق نشده بودم و
دیدن تابلو ،اون هم درست روبهروی چشمش یکم عجیب بود .عماد ،حتی تابلوی قبلیم رو هم به دیوار نزده بود؛ ولی این یکی...
سرم رو پایین انداختم و از اتاق بیرون زدم.
هنوز از خیلی چیزها سر درنمیآوردم؛ هنوز خیلی چیزها برام گم بود و جای سوال داشت .نمیفهمیدم که چرا رفتار عماد
اینقدر سرد شده .شاید چون از حس من نسبت به خودش خبر داشت و با این کارش میخواست ذهنم رو زیاد درگیر نکنه تا
راحتتر بتونم به پندار فکر کنم؛ ولی واکنش من کامال برعکس بود؛ چون با وجود تمام بیمحلیهاش اشتیاق من نسبت بهش
بیشتر شده بود و همین احساسهای ضد و نقیض ،باعث شده بود که هم پیش پندار و هم پیش عماد عذاب وجدان داشته
باشم؛ چون رسما مال هیچ کدومشون بودم و قلبم مدام بینشون در نوسان بود .گاهی خوبیهای پندار رو به بد

اخالقیهای

عماد ترجیح میدادم و گاهی عشقم به عماد رو تو سر احساسات پندار میکوبیدم .همین فکرها روحم رو خراش میداد و
عصبیم میکرد.
***
ساعت چهار بعدازظهر بود .عماد از دیشب خونه نیومده بود و گوشیش هم خاموش بود .کالفه و عصبی طول و عرض خونه رو
متر میکردم و توی دلم خدا-خدا میکردم که اتفاقی نیفتاده باشه .از دلشوره در حال مرگ بودم .جرعت هم نمیکردم که به
ایمان زنگ بزنم و سراغش رو ازش بگیرم؛ چون مطمئن بودم که عماد خوشش نمیاد مثل بچهها چکش کنم .دلم میخواست
کلم رو بکوبم تو دیوار .رفتارهای عماد توی این چند وقت خیلی عجیب و غریب شده بود .فکر میکردم بعد از اون جریانی که
توی اتاق غزل داشتیم ،تغییرات خوبی رو ازش میبینم نه این که حالش بدتر بشه .عماد ،عادت نداشت بیخبر جایی بره؛
عادت نداشت تو خونه سکوت کنه و لب از لب باز نکنه ...عماد داشت عوض میشد و همین که نمیدونستم چرا عذابم میداد!
میخواستم بی خیال دعوای عماد و حرفهای درشت و سنگینش بشم و شمارهی ایمان رو بگیرم که صدای در اومد .سریع از
پلهها پایین رفتم .عماد رو در حالی که داشت از پلهها باال میاومد دیدم؛ مثل همیشه بود و چهرش چیزی رو نشون نمیداد.
سرش رو بلند کرد و با دیدن من تعجب کرد و گفت :تو این جا چی کار میکنی؟ مگه نرفتی آموزشگاه؟
با حرص نفسم رو بیرون دادم و گفتم :معلومه تو کجایی؟ از دیشب رفتی بیرون نباید یه خبر بدی من نگران نشم؟
_ میگم تو چرا خونهای؟
_ امروز کالس نداشتم.
سری تکون داد و از کنارم گذشت .نگاهی به ساعت انداختم؛ یک ربع به پنج بود .تازه یاد قرارم با پندار افتادم .همونجوری که
از پلهها باال میرفتم ،با صدای بلند جوری که عماد از توی اتاقش بتونه بشنوه گفتم :من دارم میرم بیرون .بعد از شام
برمیگردم.
همین که خواستم وارد اتاقم بشم ،یهو پرید جلوم و گفت :چرا؟
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با تعجب گفتم :چی چرا؟ پندار داره میاد دنبالم؛ میخوایم بریم بیرون.
کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت :اِ؟ باشه برید.
با تعجب گفتم :مطمئنی حالت خوبه عماد؟
همونجوری که برمیگشت تو اتاقش گفت :آره خوبم  .خوش بگذره!
متعجب و کالفه رفتم توی اتاق و آماده شدم .با این اوضای داغون ذهنم ،اصال حوصلهی بیرون رفتن رو نداشتم؛ ولی
نمیخواستم دل پندار رو بشکنم .با تک زنگش ،بدون خداحافظی از عماد از پلهها پایین رفتم و از خونه زدم بیرون .هوای سرد
زمستونی رو توی ریههام نگه داشتم بلکه از التهاب درونم کم بشه .پندار ،از پشت شیشه برام دستی تکون داد و با لبخندی هم
راهیم کرد .در ماشین رو باز کردم و همونجوری که سوار میشدم سالم کردم.
_ سالم خانوم خودم! خوبی؟
_ بد نیستم!
یکم نگاهم کرد و متعجب گفت :چیزی شده؟
_ نه ،چطور مگه؟
همونطور که به چشمهام نگاه میکرد ،گفت :حس میکنم ناراحتی.
سری تکون دادم و گفتم :نه خوبم ،برو!
سری تکون داد و بدون حرف راه افتاد.
***
آفتاب ،تازه غروب کرده بود؛ ما هم بعد از تماشای غروب خورشید ،از روی نمیکتی که درست رو به افق بود ،بلند شدیم و به
سمت شهر بازی پارک راه افتادیم .پندار ،به رنجری که از دور هم معلوم بود ،اشاره کرد و گفت :میای اون رو سوار شیم؟
به رنجر نگاه کردم .صدای جیغ دخترها از دور هم میاومد و معلوم بود که ترسناکه .با خنده گفتم :تو میخوای از ترس سکته
بزنم؟
با محبت دستم رو فشار داد و گفت :تا وقتی من هستم تو چرا؟ خودم پیش مرگت میشم.
با حرص گفتم :اِ ...پندار!
خندید و گفت :جون باران راست میگم!
_ باشه آقای فداکار.
_ پس میای سوار شیم؟
به چشمهاش نگاه کردم؛ دلم نیومد روش رو زمین بندازم .لبخندی زدم و گفتم :باشه.
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تا بره و بلیط بگیره ،من ایستادم و به جمعیتی که سوار رنجر بودند نگاه میکردم .رنجر به طرز خیلی فجیهی دور خودش
میچرخید؛ جوری که شال چند تا از دخترها روی زمین افتاد .از صدای جیغشون معلوم بود که دارن قالب تهی میکنن .داشتم
جا میزدم که پندار دستم رو گرفت و قبل از این که فرصت کنم چیزی بگم با ایستادن رنجر ،سریع وارد محوطش شد و روی
یکی از صندلیهاش نشست .با خنده کنارش نشستم و گفتم :من اشهدم رو میخونم پندار!
با اخم گفت :بشین از این حرفهای بیخود هم نزن! هیچ اتفاقی نمیافته ،فقط یکم جیغ میکشی انرژیت تخلیه میشه.
رنجر ،خیلی سریع پر شد؛ انگار همه مشتاق مالقت نزدیک با مرگ از شدت ترس بودن .کمربند صندلی رو بستم و دستههای
صندلی رو دو دستی چسبیدم .پندار با خیال راحت دستهاش رو توی سینه جمع کرده بود و با لبخند نگاهم میکرد .با حرص
بهش توپیدم :چیه؟
با خنده گفت :دختر هنوز راه نیفتاده که اینجوری ...
هنوز حرفش تموم نشده بود که رنجر راه افتاد .هنوز حتی باال هم نرفته بود؛ ولی صدای جیغ چند تا از دخترها بلند شد .پندار
خندید و گفت :چه جوگیری اند اینها!
با باالتر رفتن رنجر ،کم-کم ترس من هم گل کرد .چشمهام رو بستم و زیر لب گفتم :وای مامان!
پندار دستش رو گذاشت روی دستم و آروم دم گوشم گفت :خوبی؟؟؟
با چرخش ناگهانی رنجر ،بیاختیار از ترس مرگ خودم رو توی بغل پندار انداختم و از ته دل جیغ کشیدم .پندار هم بدون
حرف سرم رو به سینش فشار داد و دستهاش رو دورم انداخت .با هر بار چرخش رنجر ،تمام دل و رودم به هم میپیچید.
درست وسطهای کار بود که یک دفعه کمربندم باز شد و شدت جیغهام زیاد شد .از صدای جیغهای خودم منگ شده بودم.
آخرهاش دیگه نای جیغ کشیدن هم نداشتم و فقط دو دستی پندار رو چسبیده بودم .آروم گفت :خوبی؟؟؟
سری تکون داد و با عجز گفتم :فقط ولم نکن پندار ...کمر بندم باز شده.
دستهاش رو محکم تر کرده بود و من رسما توی بغلش بودم .بدن من از شدت ترس یخ کرده بود .حرکات رنجر داشت آرومتر
میشد که صدای داد پندار بلند شد :آقا همهی این جمعیت یه دور دیگه مهمون من ،بچرخون!
من فقط از حرص جیغ کشیدم و باقی براش کف و سوت زدند .دستهاش رو دور کمرم پیچوند و گفت :اگه به من باشه که
میگم ده دور دیگه هم بچرخونه تا تو همیشه تو بغلم باشی.
با حرص نالیدم :خیلی بدجنسی پندار ...اصال ولم کن!
دستهاش رو شل کرد و کمی ازم فاصله گرفت .تازه یادم افتاد که کمربندم بازه و اگه پندار من رو نمیگرفت ،میافتادم .پس
دوباره بهش چنگ انداختم و جیغ کشیدم .با خنده من رو آروم گفت :پس غرغر نکن خانوم خوشگلم!جای تو همیشه همین
جاست.
من که کم-کم حرکتهای رنجر برام عادی میشد ،نفسم رو بیرون داد و گفتم :پندار...
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همونجوری فت :جان دلم؟
_ من خیلی اذیتت میکنم؟
_ مگه اذیت کردن هم بلدی؟؟؟
_ جدی میگم!
_ نه خانوم ،تو بودنت برام هدیه است! تو که باشی ،حتی اگه باهام حرف هم نزنی و نگاهم هم نکنی ،من خوشبختترین مرد
دنیام؛ چون تو کنارمی.
سرم رو به سینهی ستبرش تکیه دادم و چشمهام رو بستم .باید کم-کم به این آغوش عادت میکردم .باید باورم میکردم که
باید سرنوشتم رو با پندار به تصویر بکشم نه با عماد...
رنجر که ایستاد ،با سری که مدام گیج میزد پیاده شدم .پندار زیر بازوم رو گرفت و سمت اتاقک نگهبان کشوند .مسئول رنجر
ایستاده و منتظر بود که پندار پول اون یک دور رو بده .به چهرهی پندار نگاه کردم؛ اخمهاش حسابی توی هم بود و قیافهی
خوفناکی پیدا کرده بود .مرد دستش رو باال آورد و خواست چیزی بگه که پندار سریع گفت :این هم رنجره ساختی؟ اصال با
کدوم مجوز این رنجر رو راه انداختید؟
مرد که حسابی جا خورده بود گفت :یعنی چی آقا؟
_ کمربند همسر من باز شده بود؛ اگه نگرفته بودمش که از اون باال افتاده بود .اگه فقط یه تار مو از سرش کم میشد تو و این
پارک رو به آتیش میکشیدم!
مرد که هم ترسیده بود و هم متعجب بود گفت :نمیدونستم کمربنده شله آقا...
_ یعنی چی نمیدونستیم! این هم شد جواب؟ وقتی رفتم مامور آوردم ازت شکایت کردم میفهمی.
مرد به غلط کردن افتاده بود و تند-تند عذرخواهی میکرد .پندار ،بیتوجه به حرفهاش از توی کیف پولش پول اون یک دور
رو درآورد ،کوبید روی میزش و بعد هم راه افتاد .همین که ازشون فاصله گرفتیم ،لبخندی جای اخمش رو گرفت و گفت :حاال
چنان حواسش رو جمع کنه که دیگه همچین اتفاقی نیفته.
با خنده گفتم :بابا بیچاره رو سکته دادی!
_ باید سکته کنه! مگه زندگی خانوم من کم چیزیه؟
با لبخند بازوش رو فشار دادم و گفتم :دیوونه...
***
شام رو توی یه رستوارن همون اطراف خوردیم .پندار انقدر با محبت بود که کمکم داشتم حس میکردم مناسبترین گزینه
واسه آیندهی منی که حسرت به دل محبت بودمه .پندار ،من رو با عشق بیمنتش سیراب میکرد و من هم گاهی با ولع تمام
این محبت رو میبلعیدم .انقدر محتاج بودم و به محبت نیاز داشتم که دلم داشت خود به خود عماد با اون غرور مسخرش رو
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پس میزد .وقتی این باورها توی ذهنم مرور میشد ،سعی میکردم به احساسات عماد که گاه و بیگاه دیده بودمشون فکر
نکنم .سعی میکردم فکر نکنم که با دیدن گریهی یه بچه اونجوری چشمهاش خیس شد ...سعی میکردم کمر خم شدش
توی اتاق غزل رو به یادم نیارم ...تمام سعیم این بود که برای خوشبختی خودم و پندار ،عماد رو آدم بده نشون بدم تا بلکه قلبم
دست از سر این عشق برداره.
شاممون که تموم شد ،پندار به آالچیقهای باالی پارک اشاره کرد و گفت :بریم اونجا؟
من که یکم سردم شده بود ،دستهام رو تا ته توی جیب پالتوم فرو کردم و گفتم :سرد نیست؟
برگشت و به صورتم نگاه کرد و گفت :سردته؟
سری تکون دادم و گفتم :یکم.
بی هوا من رو توی بغلش کشید و گفت :اینجا گرم میشی.
خواستم اعتراضی بکنم و خودم رو کنار بکشم که آروم گفت :هیس ...تو همیشه جات اینجاست.
غر زدم :پندار ...مردم میبینن زشته!
با بیخیالی گفت :خوب ببینن .هیچم زشت نیست .زن خودمه دوست دارم بغلش کنم.
وقتی دیدم حریفش نمیشم ،خودم رو توی بغلش رها کردم ه .دستهاش رو دور کمرم حلقه کرد و آروم راه افتاد سمت
آالچیقها .روی صندلیهای داخل یکی از آالچیقها نشستیم .همونجوری که دستش دور شونم بود گفت :باران...
_ هوم؟
_ تو ...تو مطمئنی که با من خوشبختی؟
با حرص سرم رو از روی شونش برداشتم و گفتم :باز شروع شد پندار؟ نمیشه این بحث رو تمومش کنی؟
کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت :من نمیخوام تو زندگی حسرت داشته باشی گل من .دلم میخواد زندگیت پر از
شادی باشه .دلم نمیخواد چشمهات غم داشته باشه.
نفسم رو بیرون دادم و با صدای آرومی گفتم :بهت که گفتم ،بهم وقت بده پندار .کم-کم درست میشه؛ بهت قول میدم.
دوباره من رو توی بغلش کشید و گفت :امیدوارم.
***
بعد از خداحافظی از پندار ،در خونه رو باز کردم .با دیدن نوری که از پنجرهای طبقهی دوم میاومد ،نفسم رو به بیرون فوت
کردم و خدا رو شکر کردم که عماد باز هم نرفته بیرون .دستهام رو توی جیب پالتوم فرو کردم و راه افتادم سمت عمارت.
تصمیم گرفته بودم برای خارج شدن از این بالتکلیفی به عماد بگم که تا قبل از راست و ریس شدن کارهای عروسیمون ،من و
پندار عقد کنیم .وقتی اسم پندار توی شناسنامم میاومد ،دیگه نمیتونستم فکرم رو درگیر عماد کنم .شاید با حس تعهدی که
عقد ایجاد میکرد این دو دلی هم تموم میشد.
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به در خونه که رسیدم ،نفسم رو سنگین بیرون دادم و در رو باز کردم .با حس نور ضعیفی که از سمت راست سالن تاریک
میاومد ،سرم رو چرخوندم .دو تا شمع کوچیک باالی پیانو بود و کمی از اطراف رو روشن میکرد .سایه کسی رو پشت ساز
میدیدم؛ ولی چون تمام برقها خاموش بود ،نمیتونستم باقیه سالن رو ببینم .داشتم به سایه توجه میکردم که ببینم کیه که
صدای ساز بلند شد .هرکی که بود با مهارت خیلی زیادی ساز میزد .همین که صدای ساز اوج گرفت ،صدای کسی هم قاطی
صدای ساز شد .باز هم همون صدای اعجاب آور که عجیب بود ،از حنجرهی عماد بیرون بیاد .یه صدای نرم و مخملی که گاهی
به قدری مالیم میشد که آدم رو یاد الالییهای مادرش میانداخت...
دنیای من بعد از تو نابوده
بس کن برای رفتنت زوده
باید بفهمی مرد این خونه
تا پای جونش عاشقت بوده
من بی قرارمو تو خونسردی
انگار نه انگار عاشقم کردی
گریم گرفت از بس صدات کردم
من گریه کردم تا تو برگردی
برگرده آخه این جاده بن بسته
این جاده با تنهایی هم دسته
عشقو تو قلبت مومیایی کن
تا بغض این دیوونه نشکسته
بغضم ترکید و زدم زیر گریه .طاقت شنیدن حرفهایی که میزد رو نداشتم .همونجا دو زانو روی زمین افتادم و از ته دل زار
زدم .به خاطر شنیدن صدای گریم ،یک کم از صدای سازش کم شد؛ ولی بعد از چند ثانیه ،دوباره آهنگ اوج گرفت .با صدای
لرزونی ادامه داد...
اشکای ما هم سن بارونه
این گریه سهم هر دو تامونه
با من بمون شیرین ترین لیال
فرهاد تو بدجوری مجنونه
ترکم نکن بی تو نمیتونم
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من زندگیمو به تو مدیونم
من بی تو احساس بدی دارم
من بی تو ...من بی تو ...من بی تو حرفشم نزن جونم
من بیقرارمو تو خون سردی
انگار نه انگار عاشقم کردی
گریم گرفت از بس صدات کردم
من گریه کردم تا تو برگردی
برگرد آخه این جاده بن بسته
این جاده با تنهایی هم دسته
عشقو تو قلبت مومیایی کن
تا بغض این دیوونه نشکسته
( دنیای من  -پویا بیاتی )
اشکهام گلوله-گلوله روی صورتم میچکید .عماد باالخره اعتراف کرد؛ ولی چرا اینقدر دیر؟ چرا حاال؟ چرا حاال که اسم کس
دیگهای اومده روم ،چرا حاال که دارم ازش دل میکنم ،چرا حاال که ناامید شدم ،چرا حاال که دو دلم ،چرا اینقدر دیر؟؟؟
عماد از جاش بلند شد .زیر نور شمعها ،میتونستم چشمهای هفت رنگش رو ببینم .باز هم نمیتونستم بگم که چشمهاش چه
رنگیه؛ انگار تمام رنگهای دنیا توی چشمهاش خالصه میشد .با لبخند شیرینی که تا اون روز روی لبش ندیده بودم،
دستهاش رو از هم باز کردم .دلم میخواست پر بکشم تو آغوشش ،دلم میخواست انقدر تو بغلش زار بزنم که از حال برم؛
ولی...
از جام بلند شدم و دویدم سمت پلهها .من بلد نبودم دل بشکنم؛ پس چه جوری به پندار میگفتم که عشقم برگشته؟ چه
جوری ازش میخواستم که برام دعای خیر بکنه و از زندگیم بره بیرون؟ هر چند که میدونستم اگه بهش بگم چیزی نمیگه؛
ولی من طاقت تاوان دادن نداشتم .تاوان دل شکسته ی پندار رو من باید میدادم و بعید نبود این تاوان از دست دادن عماد
باشه؛ پس اگه بهش نمیرسیدم ،بهتر بود تا اینکه چند روزی وجودش رو حس میکردم و بعد از دستش میدادم .اگه باز هم
سر خودم رو شیره میمالیدم که عماد هیچ عالقهای به من نداره راحتتر بودم.
در اتاق رو پشت سرم بستم و هق هقم رو رها کردم .از ته دل زار میزدم و گریم هم بند نمیاومد .از فکر این که خودم داشتم
چشم روی آرزویی که به واقعیت پیوسته بود میبستم ،حالم بدتر میشد .عماد چرا داشت این بازی رو با من میکرد ،چرا داشت
داغونم میکرد ،چرا داشت با زندگیم بازی میکرد؟ هم زندگی من و هم زندگی پنداری که به من دل بسته بود؟ آخ خدا ...چرا
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داری زندگیم رو اینجوری پیش میبری؟ چرا داری یکی-یکی آرزوهام رو جلوی چشمهلم کابوس میکنی؟ این همه زجر برای
چیه؟ این همه درد تاوان چیه؟ خدا ...خستم ...باور کن از دنیات خستم ...دلم آغوش گرم مامانم رو میخواد ...خدایا من رو ببر
که دیگه طاقت دنیا و آدمات رو ندارم...
دمر روی تخت افتادم و انقدر باریدم که کل بالشتم خیس شد .هیچ مقاومتی در برابر صدای گریم که تو کل خونه پیچیده بود
نداشتم .دلم میخواست حتی عماد مغرور هم بفهمه که چه جوری تمام دنیام رو نابود کرده .دلم میَخواست حاال که عاشقم
شده بفهمه با این سکوت لعنتیش هیچی از وجودم باقی نذاشته .دلم میخواست عذابش بدم ،چی میشد که یکم از درد من رو
هم اون میکشید؟ شاید اینجوری تالفی تمام روزهایی که سکوت کرد رو درمیآوردم.
انقدر زار زدم که روی همون تخت خوابم برد...
***
بارون محکم به صورت رنگ پریده و سردم میخورد .صدای جیغ زنی که زجر میکشید از بین اون همه سر و صدا به گوش
میرسید .لباس کوتاه قرمزم دورم چسبیده بود و از سر موهای طالیی و بلندم آب میَچیکد .آسمون غرشی کرد و بارون تندتر
شد.
دستهام رو دور بازوم گره کردم و از سرما به خودم لرزیدم .چشمهای وحشت زدم رو بین جمعیت چرخوندم؛ انگار هیچ
کدومشون متوجه سیلی که توی راه بود نشده بود .همه همچنان درحال رقص بودند .استخون های دردناکم رو به درخت فشار
دادم و پاهام رو به خودم نزدیک کرد .صدای قهقههای از پشت سرم میاومد.
نمیدونستم که باید چی کار کنم .سرما و استخون درد از یک طرف ،صدای جیغ زن و سر و صدایی که از فانوس به گوش
میرسید از یه طرف و صدای قهقهه ی مستانه ی کسی که پشت سرم بود؛ همه و همه وحشتم رو دو چندان میکرد.
با بغض به موجهای دریا که خودشون رو محکم به صخرهها میکوبیدند نگاه کردم .بارون هم چنان خودش رو به سر و بدنم
میکوبید .بادی هم که از سمت دریا میاومد؛ مثل سیلی به صورت خیسم ضربه میزد.
صدا هر لحظه بهم نزدیکتر میشد .خودم رو بیشتر به درخت چسبوند و چشمهام رو بستم .از عجز اشکهام رو ریختم که بین
اون بارون گم شد .چقدر دلم برای مامان تنگ شده بود ،چقدر دلم میخواست به اون آغوش گرم پناه ببرم .چقدر از اینجا
متنفر بودم!
جرعت اینکه برگردم و نگاهی به عقب بندازم رو نداشتم .چشمهام رو روی هم فشار دادم و خدا رو صدا زدم .میدونستم که
خدا جوابم رو میده .مامان همیشه بهم میگفت بارون یه نقطه چینه تاخدا ،وقتی توی بارون دعا کنی ،خدا زودتر جوابت رو
میده .و حاال داشتم زیر بارون زجه میزدم؛ زجهای که انگار تمومی نداشت.
کسی که پشت سرم بود ،جلوی روم پرید و من از دیدن قیافش وحشت زده جیغ کشیدم .عماد بود ...با چشمهایی به خون
نشسته و خندهای که مو به تن آدم سیخ میکرد .از صدای جیغم قهقههای زد و دستش رو به سمتم دراز کرد .درست قبل از
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این که انگشتش بهم بخوره ،از صدای جیغم از خواب پریدم .بدنم عرق کرده بود و میلرزید .باورم نمیشد آخر این کابوس
شبونهای که مدتها عذابم میداد ،اینجوری تموم بشه .باورم نمیشد اون مردی که پشت درختها بود و با صدای قدمهای
پاش قالب تهی میکردم ،عمادم باشه...
از صدای جیغم در اتاق باز شد و عماد رنگ پریده به داخل پرید .کنارم نشست و گفت :چی شده باران؟ خواب دیدی؟
توی اون لحظه فقط به یه حامی احتیاج داشتم .به کسی که بتونم کنارش زار بزنم بلکه این ترس لعنتی تموم بشه .عماد
روبهروم بود .دلم میخواست به آغوشش پناه ببرم و باور کنم که این فقط یه کابوسه .خودم رو توی آغوشش انداختم و از ته
دل زار زدم .دستهای پر از عضلش رو دورم حلقه کرد .همونجوری که هق میزدم گفت :آروم باش عزیز دلم ،آروم باش فدات
شم! دیگه تموم شد ،همه چیز تموم شد .من تا همیشه پیشت میمونم بارانم؛ گریه نکن عزیزم.
نالیدم :اما ...عماد ...پندار...
_ خودم باهاش حرف میزنم و راضیش میکنم .تو حق منی باران! من حقم رو به همین راحتی به کسی نمیدم.
به یقش چنگ زدم و گفتم :عماد ...من ...من ...میترسم ...یه وقت ...تو رو ...تو رو...
_ هیش ،آروم خانومم! هیچ کس نمیتونه تو رو ازم بگیره ،هیچ کس.
سرم رو بلند کردم و به چشمهاش نگاه کردم .چشمهاش پر بود از محبت .چیزی که کمتر توی نگاهش دیده بودم .لبخندی
توی صورتم پاشید و با دستش اشکهام رو پاک کرد .با بغض نالیدم :عماد...
انگشتش رو روی لبم گذاشت و خیلی جدی گفت :هیچ وقت اینجوری صدام نکن .من قلبم خیلی ضعیفه باران! اینجوری که
صدام میکنی دیگه کار نمیکنه .تو که نمیخوای من...
نالیدم :نگو ...تو رو خدا نگو...
با خنده دستی روی صورتم کشید و گفت :باشه عشق من ،نمیگم .تو هم قول بده دیگه گریه نکنی! تا وقتی من هستم دیگه
نمیخوام این اشکها بریزه ،باشه؟
سری تکون دادم و گفتم :باشه.
سری کج کرد و گفت :بخند باران .میدونی چند وقته خندت رو ندیدم؟ دلم میخواد یه دل سیر بشینم و به خندیدنت نگاه
کنم.
لبخند کم رنگی زدم و گفتم :قبلش باید برام بگی ...همه چی رو...
سری تکون داد و گفت :حتما؛ ولی قبلش باید با پندار حرف بزنم .موافقی؟
سرم رو پایین انداختم .با یاد پندار آهی کشیدم و گفتم :باشه...
سرم رو بلند کرد و گفت :باران اگه  ...اگه پندار رو دوست داری بگو که من خودم رو...
این بار من دستم رو روی لبش گذاشتم و گفتم :من فقط عاشق یه نفرم .فقط یه نفر ،بفهم تو رو خدا...
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چشمهای عماد پر از لبخند شد .آروم نوک انگشتم رو نوازش کرد؛ با خجالت سرم رو پایین انداختم .چرا من اینقدر در برابر این
مرد ضعیف بودم؟ حتی در برابر محبتهاش هم کم میآوردم .آخ خدا ...یعنی همه چیز درست شد؟ یعنی همه چیز داره میشه
اونجوری که من میخوام؟ آره؟
***
بعد از شستن صورتم از پلهها پایین رفتم و کنار عماد نشستم .دست راستش رو دور شونم انداخت و با دست چپش گوشی رو
برداشت و شماره گرفت .بعد از چند تا بوق صدای پندار توی سالن پیچید :بله؟
با شنیدن صداش بدنم لرزید .یاد وقتی افتادم که با تمنا و عشق صدام میزد .خودش میدونست که من دلم جای دیگهای بود.
خودش میدونست اگه عماد یه روز برگرده سمتم ،من نمیتونم مقاومت کنم ...خدایا خودش خواست ...خدایا تقصیر من نبود،
خودت بهتر میدونی ...خدایا خودت بهش صبر بده ...خدا...
عماد که حس کرد دارم میلرزم با اخم ظریفی گفت :سالم پندار! خوبی؟
_ قربانت ،تو خوبی؟
_ مرسی.
_ جانم کاری داشتی؟
_ بله .میخواستم چیزی رو بهت بگم؛ دربارهی بارانه.
بعد از چند ثانیه سکوت گفت :میشنوم.
عماد ،نفسش رو محکم بیرون داد و گفت :باران دیگه نمیتونه با تو ازدواج کنه .یعنی بودن شما دو تا با هم از اول هم غلط بود!
کمی بعد صدای لرزون پندار بلند شد :چرا؟
با شنیدن صداش بیاختیار یه قطره اشک از چشمم بیرون ریخت .نمیدونستم چرا؛ ولی اصال دلم نمیخواست پندار بشکنه .با
این که عشقم نبود ،ولی دوستش داشتم .درست مثل یه دوست و حاال نمیخواستم شکستنش رو بیبینم .عماد با دیدن اشکم
اخمهاش رو بیشتر تو هم کشید و خیلی محکم گفت :چون باران سهم منه ،من هم نمیخوام داراییم رو با کسی قسمت کنم!
چند دقیقهای سکوت شد .بعد صدای ضعیف پندار بلند شد :خوشبخت بشید ...و بعد صدای بوق توی سالن پیچید.
عماد کالفه گوشی رو قطع کرد و من رو توی بغلش کشید .به بازوش چنگ زدم و نالیدم .حرفی برای گفتن نداشتم.
_ نذار حسود بشم باران! دلم نمیخواد برای یه مرد اینجوری گریه کنی...
با بغض گفتم :من برای خودمون گریه میکنم .برای این که نکنه آه پندار...
_ نمیگیره .پندار از اول هم با نگاههای ما دوتا فهمیده بود که یه جا یه خبری هست؛ پس نگرانش نباش .باشه؟
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سری تکون دادم و چیزی نگفتم .تنها کاری که میتونستم برای پندار بکنم ،این بود که براش دعا کنم .دعا کنم که بتونه
تحمل کنه .عماد ،صاف روبهروم نشست و لبخند عمیقی رو توی صورتم پاشید .با دیدن لبخندش ناخودآگاه لبخندی زدم و
اشکهام رو پاک کردم .هر دو تا دستم رو توی دستهاش گرفت و گفت :آمادهای که قصهی عشقی من رو بشنوی؟؟؟
با خنده سری تکون دادم و گفتم :آماده و مشتاق...
نفسش رو توی صورتم بیرون داد و شروع کرد:
_ وقتی اومدی تو این خونه ،هنوز اون قدرها سرم به سنگ نخورده بود .اگه یادت باشه حتی شبهای اول میرفتم بیرون و
صبح برمیگشتم ؛ ولی کارهام هم چنان برقرار بود .تا این که دو سه بار وقتی دیدم با چشمهای معصومت بهم زل میزنی،
حس میکردم از نگاهم میخوندی که کجا بودم و چی کار کردم .با دیدن نگاهت عذاب وجدان میگرفتم .پس همهی کارهام و
به طور کامل گذاشتم کنار؛ چون اصال دلم نمیخواست از پیشم بری و اگر هم میخواستم که بمونی باید پاک میشدم .اون
اوایل هر بار که تو رو میدیدم یاد غزل میافتادم تا این که کم-کم که یخت آب شد و سر و صدات تو خونه میپیچید .تو اون
دختر مظلومی که اوایل صداش هم در نمیاومد نبودی .یه دختر پر شر و شور بودی که بعضی وقتها خیلی شیطون میشدی.
گاهی انقدر از دست شیطنتهات خندم میگرفت که حد نداشت! بهت عادت کرده بودم؛ به همه چیت ،دست پختت ،صدای
نازت ،چهرهی دوست داشتنیت ...دو روز هم که میرفتم جایی ،انقدر دل تنگت میشدم که حد نداشت .وقتی ایمان اومد و
مهارتت رو توی ساز زدن دیدم ،مات شده بودم .یاد اون روزهایی افتادم که خودم با چه اشتیاقی پشت همین ساز مینشستم و
آهنگ میزدم؛ درست مثل خودم بودی ،پر از احساس که باید یه جوری خالیش میکردی .تنها چیزی که عذابم میداد
تنهاییت بود .اصال دلم نمیخواست اینجوری بمونه .خصوصا تو جوون بودی و مطمئنا به محبت احتیاج داشتی .محبتی که
میترسیدم بهت بدم؛ چون هنوز پای بند نفس بودم .فکر این که کس دیگهای بخواد کنارم باشه ،حالم رو بد میکرد .سر همین
خودم زیاد باهات صمیمی نمیشدم .دلم میخواست از خونه بری بیرون و همسفرت رو پیدا کنی .بعد از جشن که تو گفتی
میخوای بری آموزشگاه ایمان ،واقعا هنگ کردم .باورم نمیشد یه مهمونی بتونه تو رو از این رو به اون رو کنه .البته بعدا
فهمیدم تاثیر حرفهای ایمان بوده.
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :تو از کجا فهمیدی؟
با محبت خندید و بینیم رو فشار داد .گفت :من رو خیلی دست کم گرفتی خانومم! من اگه خبر نداشته باشم تو سر کوچولوی
تو چی میگذره که دیگه عماد نیستم.
با شرم و خجالت سرم رو پایین انداختم.
_ این جوری نکن باران ،مظلوم که میشی نمیدونی چه حالی میشم!
با خنده پسش زدم و گفتم :بقیش رو بگو.
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دوباره صاف نشست و ادامه داد :وقتی رفتی آموزشگاه ،از ایمان گزارش لحظه به لحظه میگرفتم .اصال دلم نمیخواست اذیت
بشی؛ اما ایمان میگفت که تو عادی برخورد میکنی .میدونستم که این عادی برخورد کردن برات سخته؛ ولی دلیلش رو
نمیدونستم که چرا داری با حس درونیت مبارزه میکنی .هم خوشحال بودم و هم متعجب .گاهی از بعضی از کارها و نگاههات
حدس میزدم که شاید به خاطر منه؛ ولی باور نمیکردم .یعنی نمیخواستم باور کنم .دلم نمیخواست پای بندم بشی؛ به خاطر
همین هم باهات سرد میشدم؛ ولی وقتی تو دوباره عادی میشدی به حالت اولیم برمیگشتم و این کشمکش همچنان ادامه
داشت تا این که توی ویال اصل من رو فهمیدی .وقتی اون حرف رو توی ماشین بهت زدم و تو اونجوری به هم ریختی ،کلی
خودم رو فحش دادم .اصال دلم نمیخواست باورت از من بهم بریزه ،از طرفی هم نمیتونستم خودم بیام و باهات حرف بزنم.
گند بزرگی زده بودم .سر همین ایمان رو فرستادم پیشت .وقتی برگشتی تو ویال ،ولی هنوز رفتارت سرد بود ،فهمیدم به همین
راحتیها نمیشه دوباره اعتمادت رو به دست بیارم .سر همین به خودم اومدم و باهات حرف زدم .وقتی بعد از حرفها اونجوری
جلوم ایستادی و تو چشمهام زل زدی ،خیلی سخت بود جلوی خودم رو بگیرم و بغلت نکنم .تو برام با همه فرق داشتی؛ چون
تنها کسی بودی که با نگاهت اصل خودم رو به یادم آوردی...
وقتی برگشتیم و کامیار بهم گفت که ازت خوشش اومده ،نزدیک بود دیوونه بشم .خب اون موقعها هنوز برام مثل دخترم
بودی و کامیار هم با این که از شباهتت به غزل تا حدودی فهمیده بود چرا پیشمی ،باز هم درخواست خودش رو تکرار کرد.
فکر این که دختر من بخواد با داییش ازدواج کنه عصبیم میکرد .از طرفی هم کامیار چیزی راجع به گذشتهی تو نمیدونست
و میترسیدم وقتی بفهمه ،بزنه زیر همه چیز .وقتی هم که داستان کلیهات پیش اومد ،عصبی تر شدم .طاقت دیدن عذاب
کشیدنت رو نداشتم! هر بار که سوزها توی دستت فرو میرفت و جیغ میزدی ،من میمردم و زنده میشدم.
و دستش رو آروم روی دوتا جای زخمی که هنوز روی دستم خودنمایی میکرد کشید .سرش رو بلند کرد ،به چشمهام نگاه
کرد و ادامه داد :تا این که نیاز اومد و من گذشتهی تو رو براش گفتم .کامیار هم اونجا بود و شنید.
پریدم وسط حرفش و گفتم :راستی نیاز کیه؟ چرا گذشتهی من رو براش گفتی؟
لبخندی زد و گفت :نیاز خواهر نفس بود .وقتی تو رو دید ،از شباهتت به غزل جا خورد .اصرار کرد که بگم تو رو از کجا پیدا
کردم و من هم براش گفتم .وقتی حرفهام تموم شد ،قیافهی کامیار عجیب توی هم بود .من هم چون ذهنم درگیر کارای
بیمارستان تو بود ،زیاد پاپیچش نشدم .تا این که بعد از ظهر فرداش بهم گفت که بهت گفته .اول عصبی شدم؛ ولی بعد گفتم
تو حق داشتی که بدونی ،پس اومدم و ازت نظرت رو پرسیدم .وقتی گفتی نه خیالم راحت شد؛ چون میدونستم که اخالقت با
کامیار جور نیست .اون روز که توی بیمارستان نیومدم دنبالت ،رفته بودم آزمایش بدم .وقتی فهمیدم که خونت اُ منفیه ،آهم در
اومد .میدونستم که به این راحتیها برات کلیه پیدا نمیشه؛ پس بدون هیچ تعللی خودم رفتم آزمایش دادم .وقتی فهمیدم که
کلیههامون به هم میخوره خیلی خوشحال شدم و سریع مقدمات عمل رو آماده کردم .دلم نمیخواست بیشتر از این اذیت
بشی.
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سرم رو کج کردم و گفتم :چرا بهم نگفتی؟
لبخندی زد و گفت :چون میدونستم اگه بفهمی نمیذاری همچین اتفاقی بیفته .اون موقعها دیگه مطمئن شده بودم که
دوستم داری؛ پس بهت نگفتم که میخوام چی کار کنم؛ یعنی به هیچ کس نگفتم .ایمان اولین نفری بود که فهمید .وقتی
فهمید ،کلی عصبی شد و گفت کاری که دارم میکنم خریته؛ ولی بهش توجهی نکردم .فکر نمیکردم انقدر به وجود من
احتیاج پیدا کنی که من رو از رو تخت بلند کنی؛ هر چند که برام مهم نبود .تقصیر خودم بود و باید جورش رو میکشیدم .اون
روز که شروع کردی به باز کردن دکمههام از خودم پرسیدم یعنی کی بهش گفته .تو ذهنم همه رو مقصر کردم؛ ولی وقتی
فهمیدم که کسی چیزی بهت نگفته باز هم سیل فوش بود که به خودم میدادم .میدونستم که روحیت خراب میشه .وقتی
حالت بد شد دلم میخواست بیخیال همه چیز بشم و بیام شب تا صبح باالی سرت بشینم؛ ولی خو دکتر نذاشت .وقتی که
اومدی تو اتاقم فهمیدم که خیلی اوضاع این دل کوچولوت خرابه .هر چند که دل خودم هم چند وقتی بود با دیدنت به تاپ-
تاپ میافتاد؛ ولی باورش نداشتم .یعنی داشتم خودم رو گول میزدم .حس میکردم باید تا ابد پای بند نفس بمونم ...وقتی
برگشتیم خونه اون یه هفتهای که ازم پرستاری کردی بهترین روزهای عمرم بود؛ چون با دیدنت چشم باز میکردم و با دیدنت
چشم میبستم .حس عجیب و غریبی داشتم که نمیفهمیدم چیه .تا این که سفر ایتالیا پیش اومد...
چهره توی هم کشیدم و گفتم :بدترین روزهای عمرم بود!
با محبت گونم رو نوازش کرد و گفت :برای من هم همینطور بود .توی رم تازه فهمیدم که قلبم خیلی وقته اسیر این چشمهای
آبیت شده؛ ولی نمیخواستم باور کنم .ذهنم مدام بین تو و نفس در نواسان بود .نه میتونستم دوست داشتن تو رو از قلبم
بیرون کنم و نه میتونستم فکر نفس رو از ذهنم بریزم دور .وقتی رسیدم ،بی سر و صدا وارد خونه شدم .میخواستم غافلگیرت
کنم؛ ولی تو من رو غافلگیر کردی .وقتی صدا خودت و ساز قاطی میشد ،وقتی با بغض میخوندی ،وقتی تو متن شعرت گم
میشدم ...وای باران ،اونجا تازه فهمیدم که چقدر دوستت دارم! وقتی دیدیم و اونجوری بغلم کردی ،حس کردم قلبم داره تو
دهنم میزنه .خودم بیشتر از تو محتاج بودم؛ ولی انتظار همچین رفتاری رو ازت نداشتم...
روزهای بعدش با شوخیها و خندههام سعی میکردم عوض این چند مدتی که نبودم رو در بیارم .بعد هم که مشغول کار توی
کنسرت شدی و کمتر میدیدمت ،تازه فهمیدم که اگه یه روز بخوای بری بدون تو هیچم .حاضرم قسم بخورم توی اون کنسرت
کارت رو از همه عالی تر بود .اون روز دیدم که پندار با یه نگاه خاصی نگاهت میکنه؛ ولی فکر نمیکردم یه روزی بخواد تو رو
ازم بگیره .وقتی شوق و ذوقت رو برای زدن آموزشگاه دیدم ،معطلش نکردم و کار رو راست و ریس کردم .خوشحالی تو من رو
هم خوشحال میکرد .تو مشغول کارت بودی و من از این که تونسته بودی خوب با اجتماع ارتباط برقرار کنی خوشحال بودم.
تا این که...
نفسش رو محکم بیرون داد و گفت :تا این که اون شب لعنتی پیش اومد؛ همون شبی که بردمت خلیج .اون شب عجیب یاد
نفس و غزل افتاده بودم واقعا هم احتیاج داشتم که با کسی حرف بزنم و خالی بشم؛ ولی هر کاری کردم نتونستم داستان نفس
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و غزل رو برات تعریف کنم .پس شروع کردم و بعد از اون رو گفتم؛ انقدر گفتم تا خالی بشم .غافل از اینکه تو داشتی لحظه به
لحظه پر میشدی .اصال حواسم نبود که فردای اون روز سال مادرته .وقتی رنگ پریدت رو دیدم ،جیغ هایی که میکشید واقعا
ترسیدم .فرداش هم که رفتیم سر خاکش و تو اونجوری زار میزدی قلبم تیکه-تیکه میشد .اون روز تازه فهمیدم که چقدر
تنهایی ،چقدر عذاب کشیدی .اون روز از خودم بدم اومد که چرا تمام این مدت حواسم بهت نبوده .دلم میخواست بیام و بهت
بگم که چقدر دوستت دارم .که مال خودم بشی؛ ولی...
چنگی الی موهاش زد و ادامه داد :وقتی مجید اومد پیشم و حرفهاش رو زد حالم خراب تر شد .همه جرعت این که به زبون
بیارن تو رو میشخوان رو داشتن اال من .میخواستم همون شب درخواست مجید رو بهت بگم و اگه قبول نکردی خودم ازت
خواستگاری کنم تا این دو دلی تموم بشه؛ ولی وقتی اومدم خونه و تو رو مشغول رقصیدن دیدم ...وای باران از اون روز هرچی
بگم کم گفتم .اون روز تو یه کاری با من کردی که نزدیک بود اختیارم از دست بره .اگه تعادلت از بین نمیرفت و من به خودم
نمیاومدم االن معلوم نبود چه اتفاقی افتاده بود.
با خجالت سرم رو پایین انداختم .با خنده خودش رو به سمتم کشید و گفت :چیه این جوری سرخ و سفید میشی؟؟؟
با خنده پسش زدم و گفتم :لوس نشو.
_ تو هم باید لوس بشی ...چی فکر کردی...
با حرص گفتم :عماد!
بلند خندید و خودش رو عقب کشید .دوباره صاف نشست و ادامه داد :وقتی جریان خواستگاری مجید رو بهت گفتم هر رفتاری
رو ازت انتظار داشتم جز چیزی که پیش اومد .حرفهات داشت دیوونم میکرد؛ واقعا هم دیوونه شدم .دیگه هیچی رو
نمیدیدم و فقط میخواستم بهت بفهمونم تو برای من اون چیزی نبودی که خودت فکر میکردی .با ورود دوبارم توی اتاق
غزل ،سیل خاطراتی که به زور فراموششون کرده بودم بهم هجوم آورد .حالم انقدر بد شد که حتی نفهمیدم از خونه زدی
بیرون .وقتی ایمان اومد یک کلمه هم از حرفهاش رو نفهمیدم .انقدر غرق گذشته شده بودم که هیچی رو حس نمیکردم؛ اما
وقتی تو اومدی ...وای خدا ...هنوز هم باورم نمیشه با اون همه خشم زل زده بودی تو چشمهام و اون حرفها رو میزدی.
حرفهات درست مثل یه پتک روی سرم فرود میاومد .انقدر سنگین بود که تا چند ساعتی تو هضمش عاجز مونده بودم؛ اما
وقتی به خودم اومدم ،وقتی زندگی که برای خودم ساخته بودم رو دیدم ،دیدم تمام حرفات راسته .به ایمان گفتم باید بری
دنبالش و هر جا هست پیداش کنی؛ ولی هر جا که خبر گرفت کسی ازت خبر نداشت .کالفه شده بودم .پس رفتم خلیج تا ته
موندههای خاطرات نفس و غزل رو هم باهاشون به آب بدم .وقتی برگشتم خونه با خودم گفتم اولین کاری که میکنم اینه که
پیدات کنم و بهت بگم که چه حسی دارم .وقتی پندار زنگ زد ،خیلی تعجب کردم .خصوصا که گفته بود امر خیره .حتی
فکرش هم برام دیوونه کننده بود .وقتی پندار اومد و اون حرفها رو بهم زد گر گرفتم .میخواستم خرخرش رو بجوام .برام
سنگین بود که اومده بود عشقم رو ازم خواستگاری میکرد .پس پیچوندمش و گفتم ازت خبر ندارم .وقتی گفت خونهی اونی
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دیگه زدم به سیم آخر .دلم میخواستم همین که میبینمت یه دونه بزنم تو گوشت و داد بکشم غلط کردی به جز خونهی من
پات رو تو خونهی مرد دیگهای گذاشتی؛ ولی...
ولی با دیدن چشمهات تمام خشمم فرو نشست .دلم میخواست همون شب همه چیز رو بهت بگم؛ ولی احتیاج داشتم که یکم
آروم بشم .وقتی تو رفتی حمام خروس بی محل اومد .انقدر از دستش کفری بودم که میخواستم در رو باز نکنم؛ ولی زشت
بود .به خاطر فراموش کردن حضورش نشستم پشت ساز و بعد از مدتها یه آهنگی که خیلی دوستش داشتم رو زدم .وقتی
اومدی پایین و با دیدن نگار اونجوری قرمز کردی ،فهمیدم هنوز هم حست به من سر جاشه و خوشحال شدم؛ ولی وقتی اون
حرف رو زدی ...هنوز هم وقتی یادم میافته دلم میخواد دستم رو قلم کن ...من نه به یاد نفس ،بلکه به خاطر این که فکر
میکردی کسی به جز خودت توی ذهنمه زدمت .انقدر از دست خودم عصبی بودم که همه رو سر نگار خالی کردم و گفتم
دیگه حق نداره پاش رو بذاره اینجا .اون هم یه سری اراجیف پشت سر تو گفت که جری ترم کرد .حمله کردم سمتش که بزنم
لهش کنم که سریع از خونه زد بیرون .بدتر از همه این بود که با جدیت به چشمهام زل زده بودی و گفته بودی میخوای با
پندار ازدواج کنی .تا قبل از اون فکر میکردم فقط یه شوخیه؛ ولی وقتی جدیت رو توی چشمهات دیدم ،فهمیدم که همه چیز
تموم شده .نمیفهمیدم چرا داری با خودت اینجوری میکنی .میدونستم داری لج میکنی؛ ولی نمیدونستم چرا میخوای
آیندهی خودت رو نابود کنی .اون شب همه چیز رو سرم هوار شد .وقتی فرداش جدیتت رو توی تصمیمت دیدم ،فهمیدم که
همه چیز تموم شده .حالم خیلی بد بود .وقتی هم شعر هم سقفت رو شنیدم بدتر شدم .مطمئن شده بودم که داری لج
میکنی؛ ولی کاری هم از دستم بر نمیاومد .آرزوم این بود که خواستگاری رو بهم بزنی؛ ولی خیلی راحت بله رو به پندار دادی.
نمیدونی چقدر سخت بود خودم رو بزنم به بی تفاوتی؛ نمیدونی چقدر سخت بود وقتی بهم میگفتی پندار قراره بیاد دنبالم
نگم اون غلط کرده با تو .آخ که این چند وقت چقدر بهم سخت گذشت .تا اون شب تو رفتی خونهی پندار .وقتی گفتی قراره
بری خونش ،خون ،خونم رو میخورد .فکر این که بخواد بهت دست بزنه دیوونم میکرد .تحمل فضای خونه رو نداشتم .سر
همین هم زدم بیرون .به خودم که اومدم ،دیدم تو خلیجم .کفری و عصبی به قایقی که هنوز هم از دور معلوم بود ،گفتم اگه
باران رو دارم از دست بدم همش تقصیر خاطرات تو لعنتیه که دو دلم کردی .انقدر داد و بی داد کردم تا همونجا خوابم برد .تو
خواب نفس رو دیدم .یه لباس سفید تنش بود .شاد بود و میخندید .غزل هم یکم دورتر از اون داشت بازی میکرد .بهم گفت
هنوز هم دیر نشده ،گفت بهت بگم .گفت که برامون دعای خیر میکنه و با این ازدواج موافقه .وقتی ازخواب پریدم صبح شده
بود .انقدر گیج و منگ بودم که نمیفهمیدم باید چی کار کنم .دلم میخواست شبش یه بزم درست و حسابی برات بگیرم؛ چون
تایید نفس رو هم داشتم دیگه هیچ تردید برام نمونده بود؛ ولی وقتی اومدم خونه و تو گفتی که داری میری بیرون عصبی
شدم؛ ولی جلوی خودم رو گرفتم و گفتم وقتی برگشتی حرفم رو بهت میگم .وقتی که نبودی ،دویست بار جلوی آیینه تمرین
کردم که چه جوری بهت بگم ؛ ولی هیچ جوره نمیتونستم .آخرش هم تصمیم گرفتم که برات بخونم .اینجوری راحت تر بودم.
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وقتی اومدی و برات شعرم رو خوندم ،وقتی زدی زیر گریه ،فهمیدم که هنوز دلت با منه .از جام بلند شدم و دستهام رو باز
کردم .انتظار داشتم بپری تو بغلم؛ ولی...
نگاهش رو انداخت توی چشمهام و گفت :دیشب حسابی دیوونم کردی ها!
لبخند تلخی زدم و گفتم :نمیتونستم دل پندار رو بشکنم .من دل شکستن بلد نیستم عماد...
لبخندی زد و گفت :قربون اون دل کوچولو و نازکت برم من .عاشق همین معصومیتت شدم.
با خنده سرم رو به شونهاش تکیه دادم و گفتم :عماد...
دستهاش رو دورم حلقه کرد و گفت :جان دلم؟
_ باورم نمیشه...
_ نه که من باورم میشه...
با خنده خودم رو از بغلش کشیدم بیرون و گفتم :دیگه داری خطری میشی .من پاشم برم...
قبل از این که از جام بلند بشم ،دستم رو گرفت و مجبور شدم دوباره بشینم .آب دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم :عماد...
_ صیغه میخونیم...
با تعجب گفتم :مگه بلدی؟؟؟
لبخندی زد و گفت :هر چی من میگم تو تکرار کن.
شروع کرد به خوندن و من هم پشت سرش تکرار میکردم .همین که به آخرش رسید ،دو تا دستش رو محکم دور کمرم حلقه
کرد و توی چشمهام زل زد .با حالتی پرسشی گفت :قبلت؟
لبخندی زدم و آورم گفتم :قبلت...
***
به چشمهاش خیره شدم .توی چشمهاش ،دیگه خبری از غم گذشته نبود .چشمهاش حسابی برق میزد .میخواستم باالخره
بفهمم که این چشمها چه رنگی داره؛ ولی هر چی بیشتر دقت میکردم کمتر متوجه میشدم .هیچ رنگی توش واضح نبود .با
لبخند گفت :زور نزن گلم .یه عمره خودم هم نتونستم بفهمم چه رنگیه.
با خنده از روی پاش بلند شدم و گفتم :گرسنت نیست؟
همونجوری که با لذت تماشام میکرد گفت :چرا ،خیلی ...میدونی چند وقته درست و حسابی غذاهات رو نخوردم؟
به ساعت نگاه کردم؛ نه بود .معدم از شدت گرسنگی توی هم میپیچید .سریع بساط صبحانه رو آماده کردم .داشتم لیوان عماد
رو پر میکردم که اومد توی آشپزخونه و گفت :عروسی رو بندازیم دو هفته دیگه؟ تولد امام علیه...
_ زود نیست؟
_ زود؟ تازه دیر هم هست .به من که باشه میگم همین فردا عروسی کنیم.
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با خنده گفتم :عماد خیلی دلهای!
_ دِ بی انصاف تو هم دو سال کنار یه دختر خوشگل زندگی میکردی؛ ولی ازش محروم بودی به لهله نمیافتادی؟؟؟
با خنده پسش زدم و گفتم :برو اون ور پسر بد .معلومه از همون اولش بهم نظر داشتی!
_ حاال میخوای تنبیهم کنی؟
سری تکون دادم و گفتم :اون که صد البته...
خندید و گفت :چه تنبیهی؟؟؟
با بد جنسی گفتم :تا دو هفته دیگه حق نداری بیای سمتم!
پرید سمتم و گفت :گفتم تنبیه کن نگفتم بزن بکش که...
دستهام رو روی سینهاش گذاشتم و گفتم :یعنی میمیری؟
سرش رو پایین آورد و گفت :شک داری؟
با خنده به چشمهاش خیره شدم .عماد برای من تک بود؛ یه مرد کامال استثنایی که هیچ کجا لنگش وجود نداشت! نفسم رو به
بیرون فوت کردم و تو دلم گفتم :ممنونتم خدا ...بابت همه چیز ممنونتم...
***
الهی شکر که هیچ وقت تنهام نمیذاری
یه لحظه دوری من رو طاقت نمیاری
خودت این رو میدونی از دنیا بریدم
از روزی که چشمات رو کمی بارونی دیدم
بمیرم نمیذارم غم بشینه تو دل تو
الهی شکر عزیزم اومدم تو دل تو
اگه همه بگن که که تو نامهربونی
من پیشت میمونم که تو تنها نمونی
امشب توی قلبم مهمونی میگیرم
هیچ جایی من از فردا تنهایی نمیرم
بمیرم نمیزارم غم بشینه تو دل تو
الهی شکر عزیزم اومدم تو دل تو
(الهی شکر  -پویا بیاتی)
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دستهام رو از روی کلیدها برداشتم و بهش نگاه کردم .روی یکی از مبلها نشسته بود و با لذت تماشام میکرد .سرم رو کج
کردم و گفتم :خوب بود؟
لبخند غلیظی زد و گفت :عالی بود!
از جام بلند شدم و کنارش نشستم؛ سرم رو به شونش تکیه دادم .دستش رو دور شونم انداخت و گفت :باران!
_ جانم؟
_ یه کاری بگم میکنی؟؟؟
_ چی؟
_ باهام میرقصی؟
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :چی؟؟؟
با خنده گفت :نگو بلد نیستی که خودم هنرنماییت رو دیدم!
_ آخه...
_ به خاطر من!
لبخندی زدم و گفتم :باشه.
از جاش بلند شد و گفت :بیا...
راه افتاد سمت پلهها .از طبقهی دوم هم گذشت و رفت سمت اتاق .گفتم :کجا میری؟
در اتاقش رو باز کرد و گفت :بیا تو میبینی!
در کمدش رو باز کرد و چند تا باکس رو از پایین کمدش بیرون کشید .از توی یکی از باکسها ،چیزی رو بیرون کشید و گفت:
این رو بپوش!
با تعجب به لباسی که توی دستش بود نگاه کردم .یه پیرهن کوتاه سفید ،جنسش از لمه بود و روی بدن میافتاد .با تعجب به
عماد نگاه کردم و گفتم :این رو؟
لبخندی زد و گفت :آره.
_ این مال کی بوده؟
باکسها رو به سمتم گرفت و گفت :مال خوت .اینها رو از رم برات گرفته بودم؛ ولی خب وقت نشد بهت بدم.
با لبخند باکسها رو از دستش گرفتم و گفتم :ممنونم.
سمت اتاقم هلم داد و گفت :زودی بیا ،منتظرتم!
چشمکی براش زدم و در اتاقم رو بستم .نشستم پشت میز آرایشم و شروع کردم به آرایش؛ دلم میخواست صورتم از این رنگ
پریدگی بیرون بیاد .ریمل سورمهای روی مژههام کشیدم که با رنگ چشمهام ست باشه؛ چون خط چشم بلد نبودم ،فقط توی
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چشمم مداد کشیدم .رژ بنفش کم رنگم رو روی لبهام کشیدم و کمی هم برق لب مالیدم .رژ گونهی سرخابی هم روی گونم
مالیدم و موهام رو نصفی بستم و نصفش رو باز گذاشتم .لباسهام رو در آوردم و لباس سفیدی که عماد بهم داده بود رو تنم
کردم .واقعا توی اون آرایش و لباس جذاب شده بودم .نفسم رو به بیرون فوت کردم ،در اتاق رو باز کردم و سمت پلهها راه
افتادم.
***
عماد ،کنار استریو ایستاده بود و داشت آهنگها رو باال و پایین میکرد .همین که حس کرد دارم از پلهها پایین میام ،چرخید
سمتم و ماتش برد؛ نمیتونست چشم ازم برداره و حتی پلک هم نمیزد .خرامان رفتم سمتش و روبهروش ایستادم .با خنده
گفتم :غرق نشی!
چند بار پلک زد و نفسش رو سنگین بیرون داد .دستش رو باال آورد و گفت :میخوای دیوونم کنی؟!
با ناز پلکی زدم و گفتم :مگه نیستی؟
من رو سمت خودش کشید  .به زور خودم رو ازش جدا کردم و گفتم :لهم کردی عماد!
خودش رو کنار کشید و زیر لب گفت :خدایا خودت صبر بده به من با این دختر!
با خنده رفتم سمت استریو روشنش کردم .صدای آهنگ تو سالن پیچید .رفتم سمت عماد و گفتم :من رقص دو تایی بلد
نیستم ها!
_ خودم یادت میدم.
لبخندی زدم و با اوج گرفتن آهنگ ،شروع کردیم به تکون خوردن .اولین باری بود که رقص عماد رو میدیدم .رقصش هم مثل
خودش مردونه بود و دیوانه کننده.
زندگی با تو چقدر قشنگه خوب من
آسمون عشق چه آبی رنگه
سر بزار آروم به روی شونم شیرینم
وقتی که خسته از این زمونم
ای غم عشق تو چارهی من
بودنت عمر دوبارهی من
توی این شبهای بی ستاره
چشمای قشنگ تو ستارهی من ستاره ی من
زندگی با تو چقدر قشنگه خوب من
آسمون عشق چه آبی رنگه
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خوب من ای طبیب مهربون دل بیمار من
ماه من چشمات و چراغ روشن ز شب تار من
داغ من وقتی که پر از بهونم تویی غم خوار من
زندگی با تو چقدر قشنگه خوب من
آسمون عشق چه آبی رنگه
ای غمه عشق تو چاره ی من
بودنت عمر دوباره ی من
توی این شب های بی ستاره
چشمای قشنگ تو ستاره ی من ستاره ی من
زندگی با تو چقدر قشنگه خوب من
آسمون عشق چه آبی رنگه
( زندگی با تو-معین )
همین که آهنگ تموم شد ،من رو کشید توی بغلش .سرم رو روی سینش گذاشتم و نفسهای تندم رو بیرون دادم.
***
ساعت یازده و خمیازه کشیدنهای من شروع شده بود.
خواستم بهش شب بخیر بگم که تلفن زنگ خورد .دستش رو به نشونهی یه لحظه جلوم نگه داشت و خم شد و گوشی رو
برداشت .نگاهی به شماره انداخت و اخمهاش رو تو هم کشید .دکمه رو فشار داد و گوشی رو گذاشت دم گوشش .دو قدم ازم
فاصله گرفت و گفت :سالم ...خوبی داداش؟ قربونت ...خب؟ ...خب ...از کجا فهمیدی؟ ...مطمئنی؟ ...لعنت ...نه ...نه نه! فعال هیچ
اقدامی نکنید تا ببینم چی میشه ...خطر داره علی نباید ریسک کنیم ...باشه ...مراقب خودت باش ...قربانت خداحافظ.
من که از قیافهی به هم ریخته و سرخ شدش تعجب کرده بودم ،رفتم جلوش و گفتم :چیزی شده؟
نگاه کوتاهی انداخت توی چشمهام و گفت :نه ،چیزی نشده.
بعد با لبخندی به اتاقم اشاره کرد و گفت :برو بخواب خانومم .خیلی خسته به نظر میای .خوب بخوابی.
من که میدونستم تمام این کارهاش برای باز کردن من از سر خودشه ،بدون حرف سر جام ایستادم و زل زدم توی چشمهاش.
مدام نگاهش رو ازم میدزدید .چونش رو توی مشت کوچیکم گرفتم و مجبورش کردم بهم نگاه کنه .نگاهش پر از ترس ،تعجب
و درد بود .با کمی ترس گفتم :چی شده عماد؟
کالفه ،دستی توی موهاش کشید و گفت :چیز مهمی نیست؛ خودم حلش میکنم! نمیخوام تو رو هم درگیر کنم.
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_ به من هم مربوط میشه؟
_ نه زیاد...
_ نه زیاد یعنی مربوط میشه .عماد ،بگو چی شده!
_ گفتم که مهم نیست...
_ اگه مهم نبود ،نگاهت این مدلی نمیشد .عماد ،قرار بود به هم اعتماد کنیم؛ پس از روز اول خرابش نکن .بگو چی شده.
نفسش رو با حرص بیرون داد و روی یکی از مبل نشست .من هم روبهروش نشستم و منتظر نگاهش کردم .سرش رو بین دو تا
دستش گرفت و گفت :راجع به سیروسه...
***
با ترس و وحشت بهش نگاه کردم .هنوز بعد از دو سال با شنیدن این اسم بدنم میلرزید .فکر میکردم که دیگه کابوسهای
زندگیم تموم شده؛ ولی باز هم اسم سیروس همه چیز رو بهم ریخت .رنگ پریدگی و لرزش بدنم رو که دید ،از جاش پرید و
کنارم نشست .بدن یخ کرده و لرزونم رو توی بغلش گرفت و گفت :نترس عزیزم! هیچی نیست.
با صدای لرزونی گفتم :چی ...چی شده؟
_ هیچی ...هیچی نشده.
چنگی به بازوش زدم و با التماس گفتم :دروغ نگو عماد ...بگو ...من باید بدونم!
عصبی گفت :معلومه! هنوز هیچی نشده داری این جوری میلرزی؛ دیگه وای به حال این که اتفاقی هم بیافته.
با بغض گفتم :من ...من فقط میترسم ...میترسم ما رو از هم...
_ هیچی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه .فهمیدی؟؟؟ هیچی...
سرم رو به شونش تکیه دادم و نفسم رو بیرون دادم .لرز بدنم یکم آروم گرفته بود .تا وقتی عماد رو داشتم نباید از چیزی
میترسیدم .عماد قول داده بود ،قسم خورده بود که تا وقتی توی این خونم ،نذاره هیچی ناراحتم کنه.
_ نمیخواد الکی بابت این چیزها اعصاب خودت رو خرد کنی .سیروس یه کابوس بوده که تموم شده؛ دیگه بهش فکر نکن!
با التماس به چشمهاش نگاه کردم و گفتم :بگو عماد…میخوام بدونم!
کالفه سرش رو تکون داد و گفت :سیروس تو اون فانوس فقط رستوران نداره...
صاف سر جام نشستم .خیلی وقت بود که منتظر بودم بفهمم چه رازی توی اون فانوس؛ پس حاال که موقعیتش پیش اومده
بود ،نباید با ترسم خرابش میکردم .عماد که نگاه منتظر من رو دید گفت :سیروس عضوِ ...یه باند قاچاقه.
لبم رو تر کردم و گفتم :قاچاق چی؟؟؟
نگاهش رو ازم گرفت و آروم گفت :اعضا...

392

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

دنیا دور سرم شروع کرد به چرخیدن .باورش برام سخت بود که تمام عمرم رو توی همچین جایی زندگی کرده باشم .حاال
میفهمیدم که چرا نصفه شبها از طبقهی سیروس صدای جیغ میاومد .حاال میفهمیدم که چرا سیروس هر دو ماه یک بار
غیبش میزنه و چرا بعضی وقتها توی مهمونیهاش افراد خاصی رو میآورده .با فکر این که شاید خود من هم یکی از
طعمههاش میشدم ،بدنم شروع کرد به لرزیدن .با بغض گفتم :از ...کجا فهمیدی؟
_ از خیلی وقت پیش شک کرده بودم که سیروس باید تو کار خالف باشه؛ ولی دقیقا نمیدونستم که چی کار میکنه! یه شب
از سر کنجکاوی رفتم داخل فانوس و دیدم صدای جیغ میاد .خواستم برم باال و ببینم موضوع چیه که موقعیتش پیش نیومد .از
اون روز ذهنم درگیر بود؛ به خاطر همین هم به یکی از دوستهام گفتم فانوس رو تحت نظر بگیره .باید سر در میآوردم که
اونجا چه خبره! رفت و آمدهای خیلی مشکوکی به اون فانوس میشد؛ خصوصا این که هر دو شب یه بار ،راس ساعت چهار ،یه
آمبوالنس میرفت تو فانوس .همینها مشکوکم کرد که شاید قضیه قاچاق باشه .اوایل فکر میکردم قاچاق آدم میکنه؛ ولی
علی گفت با خریدن یکی از آدمهاش فهمیده که قاچاق اعضا میکنن .طعمههاشون هم همشون زنن .زن ها رو میکشونه تو
خونش و بعد هم دخلشون رو میاره.
با وحشت گفتم :حاال...میخوای چی کار کنی؟
چنگی توی موهاش زد و گفت :فعال هیچی.
_ اما باید به پلیس بگیم .میدونی چقدر خطرناکه؟
_ چون خطرناکه نمیخوام فعال کاری کنم .حس میکنم سیروس یه بوهایی برده.
با وحشت نگاهش کردم و با صدای لرزونی گفتم :یعنی...چی؟؟؟
محکم بغلم کرد و گفت :نگران نباش عمر من! هیچ اتفاقی نمیافته.
پسش زدم و با اصرار گفتم :بگو عماد! از کجا فهمیدی؟
کالفه گفت :چند وقته حس میکنم یکی هرجا میرم تعقیبم میکنه .باید یه چند وقتی صبر کنیم تا آبا از آسیاب بیافته و
بفهمن که کاری به کارشون نداریم .بعد که همه چی آروم شد ،میرم پیش پلیس.
_ شاید دیر بشه...
_ نمیشه .یه اطالعاتی دارم که میگه سیروس تا سه سال دیگه نمیتونه اون فانوس رو ببنده .نترس عزیزم دیر نمیشه!
با ترس به یقش چنگ زدم و با بغض نالیدم :عماد! یه وقت نفهمن...
با لبخند گفت :نه عزیزم! من هیچ ردی به جا نذاشتم ،خیالت تخت باشه.
پیشونیم رو به سینش تکیه دادم و گفتم :تو رو خدا مواظب خودت باش؛ عماد من به جز تو هیچ کسی رو ندارم!
دستش رو توی موهام فرو کرد و گفت :مگه من به جز تو کسی رو دارم؟
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چشمهام رو بستم و توی نوازش آروم دستش گم شدم .از جا بلند شد .به یقش چنگ انداختم که یه وقت نیفتم .با خنده گفت:
نمیافتی جوجه کوچولوی من!
با پاش در اتاقش رو باز کرد و من رو روی تخت گذاشت .کمی توی جام تکون خوردم و گفتم :من برم لباسم رو عوض کنم؛با
این نمیتونم بخوابم!
ابرویی باال انداخت و گفت :چرا؟
_ خب ...زیادی کوتاهه...
بلند خندید و گفت :ببین باران ،یه کاری نکن امشب بیخیال خجالتت بشم ها!
با حرص گفتم :اِ ...عماد...
کنارم ایستاد و گفت :پس بگیر بخواب ،اینقدر هم من رو اذیت نکن!
ابرویی باال انداختم و گفتم :من اذیتت میکنم؟
بعد از خاموش کردن برق اتاقش ،دوباره برگشت کنارم؛ روی تخت دراز کشید و گفت :کم نه.
با حرص مشتم رو به بازوش کوبیدم و گفتم :خیلی بچه پرویی!
با خنده دستهاش رو دورم حلقه کرد و گفت :و غد ،یه دنده ،کله خر و زبون نفهم!
سرم رو به سینش تکیه دادم و با خنده گفتم :چقدر خوب یادته!
_ آره ،هنوز دارم رو اینها کار میکنم که باقی صفتهای من رو بهم بگی...
_ االن بگم؟
_ بگو.
_ دیوونه ،خل وضع ،مغرور ،لج باز ،سرتق و...
_ و چی؟
_ عاشق.
_باران!
_ هوم؟
_ دوستم داری؟
_ نه!
_ نه؟!
_ عاشقتم دیوونه!
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لبخندی زد و چشمهاش رو بست؛ درست مثل یه جوجه توی آغوش بزرگش گم شده بودم .سرم رو روی بازوش گذاشتم.
قلبش درست کنار گوشم خودش رو به سینش میکوبید .چشمهام رو بستم و با حس شیرین آغوشش کمکم پلکهام گرم شد.
***
صبح ،با نوازش دستی روی صورتم بیدار شدم .چشمهام رو باز کردم و چند بار پلک زدم .عماد که کنارم دراز کشیده بود و یکی
از دستهاش رو ستون سرش کرده بود ،لبخندی زد و گفت :سالم باران خانوم! خوب خوابیدی؟
با خنده دستهام رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم :بهترین خواب زندگیم بود!
_ معلومه؛ چون تا ساعت نه خوابیدی!
با تعجب گفتم :خالی نبند!
به ساعت روی دیوار اشاره کرد و گفت :خودت ببین!
نگاهی به ساعت انداختم؛ جدی-جدی نه بود .خواستم برگردم سمتش که نگاهم روی تابلوم قفل شد؛ حرفم یادم رفت .برگشتم
سمتش و گفتم :راستی عماد! چرا این رو زدی اینجا؟
با لبخندی به تابلو نگاه کرد و گفت :چون این رو با عشق کشیده بودی .بهش که نگاه میکردم ،خودم رو راضی میکردم که
هنوز هم دوستم داری.
با خنده گفتم :از خود راضی هم بذار تو لیست خصوصیتهات!
روی تخت نشست و گفت :نمیخوای صبحونه بدی به ما؟
موهام رو از توی صورتم کنار زدم و گفتم :حاال یه بار تو به من صبحانه بده ،چی میشه مگه؟
با خنده گفت :مگه آشپزی من رو یادت رفته؟
سری سر جام نشستم و گفتم :نه-نه ،جان مادرت بیخیال! خودم نوکرت هستم ،درست میکنم؛ فقط تو نمیخواد هنرنمایی
کنی.
من رو توی بغلش کشید و گفت :دیگه نمیخوام این کلمات از دهنت در بیاد؛ تو سرور و خانوم این خونه هستی ،خانوم هم
میمونی! فهمیدی؟
سرم رو روی شونش گذاشتم و آروم گفتم :من کنار تو حتی بردگی رو هم دوست دارم! یادته که؟ به کامیار گفتم بردگی رو به
سروری ترجیح میدم اگه تو کنارم باشی...
_ مگه نگفتم از این حرفها نشنوم؟!
زدم تو سرش و با خنده گفتم :تا تو باشی به من دستور ندی!
چشمهاش رو باز و دست دراز کرد که بگیرتم؛ ولی سریع از تخت پایین پریدم و سمت در دویدم .وارد اتاقم شدم و در رو از
پشت قفل کردم .صدای بلندش از اون طرف در اومد :میای بیرون دیگه...
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بلند خندیدم و از در فاصله گرفتم .رفتم سمت کمدم و یه دست لباس ازش بیرون آوردم .خودم رو توی حمام انداختم و سریع
دوش گرفتم .همونطوری که موهام رو خشک میکردم ،لباسها رو پوشیدم .مداد سادهای توی چشمهام کشیدم و رژی هم
روی لب بیرنگم مالیدم .در رو باز کردم و به اطراف سرکی کشیدم؛ خبری از عماد نبود .راه افتادم و از پلهها پایین رفتم .تلق و
تلوقی از توی آشپزخونه میاومد.
وارد آشپزخونه که شدم ،هر دومون ماتمون برد .عماد ،به خاطر لباسهای من نمیتونست چشم ازم بگیره و من به خاطر
سفرهای که چینده بود .حاضر بودم قسم بخورم من همچین صبحانهای تا به حال برای عماد درست نکرده بودم که اون درست
کرده بود! هر چیزی که فکرش رو میکردم روی میز پیدا میشد .از انواع و اقسام مرباها بگیر تا تخممرغ ،آب پرتقال ،میوه و
غیره .سرم رو بلند کردم و گفتم :وای عماد ،نگو اینها کار توِ که باورم نمیشه!
به چشمهام خیره شد .لبخند شیطونی زد و گفت :تو هم نگو این همه خوشگل بودی که باورم نمیشه.
با حرص گفتم :عماد ،میذارم میرم ها!
با خنده گفت :کجا؟
_ برمیگردم فانوس اصال!
اخمهاش رو توی هم کشید و گفت :تو هیچ کجا نمیری! از این به بعد بیخ ریش خودمی...
با خنده پشت میز نشستم و گفتم :نه که تو هم خیلی ریش داری!
***
_ وای ...خسته شدم عماد! بسه دیگه.
روی سکویی که کنار یکی از مغازهها بیرون زده بود ،نشستم و باکسهای توی دستم رو روی زمین گذاشتم .عماد ،با محبت
نگاهم کرد و گفت :خسته شدی؟ خانوم تازه اول خریدمونه ها؛ چه عروس بیذوقی!
با حرص به ساعتش اشاره کردم و گفتم :چهار ساعته من رو از این مغازه به اون مغازه میکشی .به خدا بدتر از زنها تویی! قبال
که زود انتخاب میکردی ،چت شده یهو ،اینقدر سختگیر شدی؟
خندید و گفت :آخه اون وقتها مهم نبود که چه جوری لباس بپوشم؛ اما االن باید خوش پوش باشم که خانومم بپسنده دیگه!
لبخندی زدم و گفتم :تو گونی هم بپوشی من دوستت دارم!
بلند خندید و گفت :باشه؛ پس برای عروسیمون گونی میپوشم ،خوبه؟
_ دِ ...عماد؟
_ خودت میگی خب!
از جام بلند شدم و گفتم :پس حاال که اینقدر بچهی حرف گوش کنی ،بیا بریم اونجا یه آبمیوهی خنک بده بهم که گلوم
حسابی خشک شده.
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با این که دست خودش هم پر بود اما باکسهای توی دستم رو گرفت و سمت آبمیوه فروشی که اون طرف پاساژ بود ،راه
افتاد .دو تا آب پرتقال گرفت و یکیش رو داد دست من .انقدر تشنم بود که یه نفس همش رو خوردم .عماد هم بدون حرف و با
خنده نگاهم میکرد .لیوانش رو که انداختم توی سطل ،لیوان خودش رو گرفت سمتم و گفت :بیا این هم بخور!
_ نه ،خودت بخور!
_ بگیرش دیگه!
_ پس خودت چی؟
_ من تشنم نیست.
با خجالت لیوانش رو گرفتم و نصفش رو خوردم .با این که هنوز عطش داشتم ،ولی لیوان رو گرفتم سمتش و گفتم:
_ باقیش رو خودت بخور!
لیوان رو از دستم گرفت و درست از اونجایی که من خورده بودم ،بقیه آبمیوه رو خورد .لبخندی بهش زدم و گفتم :بریم
اینها رو بذاریم توی ماشین؛ دستمون سنگین میشه.
باکسها رو برداشت و سمت پارکینگ راه افتاد .دستم رو دور بازوش حلقه کردم و خودم رو نزدیکش کشیدم .از وقتی که گفته
بود یکی تعقیبش میکنه ،همیشه بیرون خونه خوف داشتم ازش دور بشم .ترس ناشناختهای بود که خودم هم نمیدونستم از
چی نشأت میگیره! هر بارم که به اطراف نگاه میکردم ،چیز مشکوکی نمیدیدم؛ ولی این حس همیشه باهام بود .عماد،
صندوق رو باز کرد و خریدهامون رو توش گذاشت .بعد دوباره در رو بست و دستم رو بین دست بزرگش گرفت .همونجوری که
برمیگشتیم سمت پاساژ ،گفت :خب دیگه ،بریم سراغ اصل کاریها...
_ چی؟؟؟
_ اولش بریم سراغ لباس عروس خانوم ،بعدم کت شلوار من ،بعدش اگه هنوز حوصله داشتیم ،میریم سراغ حلقه و سرویس.
بقیه خریدها هم باشه واسه بعد.
_ مگه با این همه خریدی که کردیم ،چیز دیگهای هم مونده؟
خندید و گفت :اوف! عروسی انقدر دنگ و فنگ داره که نمیدونی...
کالفه گفتم :حاال نمیشه یه عروسی ساده بگیریم؟
اخمی کرد و گفت :معلومه که نه! میخوام بهترین عروسی ایران رو برات بگیریم...
خندیدم و گفتم :اون که وظیفته!
غش-غش خندید و گفت :باران ،اگه میدونستم اینقدر بلبل زبونی و من رو اینجوری بیچاره میکنی ،اصال نگاهت هم
نمیکردم!
من که میدونستم شوخی میکنه گفتم :مگه میتونستی من رو نگاه نکنی؟؟؟
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با محبت نگاه هفت رنگش رو توی نگاهم انداخت و آروم گفت :نه...نمیتونستم...
خندیدم و چیزی نگفتم .من رو سمت یه مغازهی بزرگ که پر از لباس عروس بود ،کشوند .به سر در مغازه اشاره کرد و گفت:
اینجا بهترین لباس فروشی شهره .بریم تو ببینیم چیزی در خور خانوم من داره یا نه!
با هم وارد مغازه شدیم .از همون اول به هر لباسی که میرسیدم ،میخواستم همون رو بردارم؛ ولی با دیدن بعدی ،قبلی از
چشمم میافتاد .لباسهاشون واقعا فوقالعاده بود! یکی از یکی خوشگلتر بود و واقعا انتخاب رو سخت میکرد .همینجوری
داشتم جلو میرفتم و محو لباسها بودم که عماد یک دفعه دستم رو کشید .چرخیدم به سمتی که داشت اشاره میکرد و با
دیدن لباسی که اونجا بود ،نفسم باال نیومد .لباس واقعا فوقالعادهای بود .یه لباس شیری رنگ که پشت دامن پف دارش
دنبالهی نسبتا بلندی داشت .پارچه روی دامن تا خورده و حالت برجستهای رو ایجاد کرده بود .درست روی کمرش یه حالت
کمربندی پر از مروارید قرار داشت .دور کمرش تنگ میشد و قسمت باالش هم دکلته بود .یه لباس ساده و در عین حال زیبا و
نفسگیر .یه تور خیلی بلند داشت که خیلی به لباس میاومد .با چشمهای مشتاق ،به عماد اشاره کردم و گفتم :خوبه!
لبخندی زد و به دختری که اونجا بود اشاره کرد اون لباس رو میخوایم .دختر ،لباس رو از تن مانکن در آورد و دست من داد.
به سمتی از مغازه اشاره کرد و گفت :اونجا پرو کنید .سمت پرو راه افتادم .لباسهای خودم رو درآرودم و لباس رو تنم کردم .با
این که خیلی سنگین بود ،ولی توی تن واقعا فوقالعاده میشد .رنگ طالیی موهام ،واقعا با رنگ شیری لباس هارمونی قشنگی
رو ایجاد کرده بود .داشتم توی آینه خودم رو میخوردم که چند ضربه به در خورد و صدای عماد بلند شد :پوشیدی خانومم؟
در پرو رو باز کردم و گفتم :خوبه؟
از نگاه خیرهی عماد خندم گرفت .نمیتونست چشم ازم برداره و چند بار پشت سر هم آب دهنش رو قورت داد .نفس عمیقی
کشید و گفت :باران!
لبخندی زدم و گفتم :جانم! خوب نیست؟
سری تکون داد و گفت :فوقالعادست!
با خنده هولش دادم و گفتم :خوب دیگه تا بیشتر از این آب رو ریز نکردی برو منم االن میام.
لبخندی زد و سریع از اتاق رفت بیرون .لباس رو در آوردم و از اتاق زدم بیرون .نگاه عماد هنوز گنگ و گیج بود .لباس رو به
دختر دادم و گفتم :همین خوبه .بعد برگشتم سمت عماد و گفتم :بابا بیا بیرون از تو حس .لبخندی زد و سری تکون داد.
***
باکسها رو روی مبل گذاشتم وخودم هم ولو شدم .از بس بازار رو باال و پایین کرده بودیم ،پاهام درد گرفته بود .عماد با
لبخندی کنارم نشست .گفت :خسته شدی؟
_ خیلی...
_ یه فنجون قهوه بدی خستگی دو تامون درمیره....
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با خنده گفتم :ای مارمولک ،ببین چه جوری باسیاست کارت رو پیش میبری!
از جاش بلند شد و گفت :تا اینها رو میذارم تو اتاقت آماده کن!
با غرغر از جام بلند شدم .پالتو و شالم رو روی مبل انداختم و رفتم توی آشپزخونه .قهوه جوش رو روی گاز گذاشتم و منتظر
آماده شدنش موندم .عماد ،با لبخندی وارد آشپزخونه شد .لباسهاش رو عوض کرده بود .یه تاپ تنگ سورمهای روی گرم کن
مشکیش پوشیده بود که عضلههای دستش رو کامل به نمایش میذاشت .اومد سمتم و گفت :برو لباسهات رو عوض کن
خانومم! من میریزم.
از پلهها باال رفتم و لباسهام رو عوض کردم .یه شلوارک مشکی و یه تیشرت سفید پوشیدم و از پلهها پایین اومدم .عماد روی
مبلهای سالن نشسته بود و قهوش رو مزه میکرد .کنارش نشستم و گفتم :خبری از سیروس نشد؟
اخمهاش رو کشید تو هم و سری تکون داد .نفس عمیقی کشیدم و گفتم :امیدوارم هیچ وقت خبری ازش نشه!
دستش رو انداخت دور شونم و گفت :نگران نباش!
سرم رو به سینش تکیه دادم و گفتم :تا تو هستی نگران نیستم.
با محبت ،موهام رو نوازش کرد .لبخندی بهش زدم و بعد از گرفتن جوابم ،خم شدم و فنجونم رو برداشتم .قهوه ،مثل همیشه
خستگیم رو درآورد؛ اما قهوهای که کار عماد خورده میشد یک چیز دیگه بود!
***
_ تنبل خانوم من نمیخواد بیدار بشه؟
الی پلکهام رو باز کردم .با دیدن عماد که کنارم دراز کشیده بود ،اخمی کردم و گفتم :وای عماد ،بذار بخوابم!
_ ساعت یازدهه خانومم! سیر نشدی از خواب؟
با حرص پلکهام رو روی هم فشار دادم و گفتم :نه!
به خاطر بلند شدنش از روی تخت ،کمی تکون خوردم .گفت :باشه بخواب.
با شنیدن صدای آب از حموم ،به زور پلکهام رو باز کردم و سعی کردم رخوت رو از خودم دور کنم .روتختی رو مرتب کردم و
به سمت حمام رفتم .برخورد آب حس خوبی بهم میداد .از حمام که بیرون اومدم ،صدای شاد عماد که توی اتاقش آواز
میخوند رو شنیدم و بالبخند ،لباسهام رو تنم کردم .موهام رو باز گذاشتم که خشک بشن و سمت اتاقش راه افتادم .جلوی
آیینه ایستاده بود و داشت موهاش رو شونه میزد .با خنده گفتم :سالم اعلی حضرت ،صبح بخیر!
اومد سمتم و با لبخند بهم نزدیک شد و گفت :سالم اولیا حضرت ،صبح شما هم بخیر! خوبی؟
_ ای ...بد نیستم .میخوام ببینم حال بچم خوبه یا نه...
با حرص هولش دادم عقب و گفتم :برو ببینم ...از این خبرها نیست.
خندید و گفت :مطمئنی؟
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با عصبانیت غریدم :عماد!
غش غش خندید و گفت :حرص نخور خانوم جان ...پیر میشی اون وقت میرم یه دختر خوشگل میگیرم ها!
_ تو بیخود میکنی.
_ هر چی شما بفرمایید ما همون کار رو میکنیم.
از پلهها پایین رفتم و گفتم :عماد ،حرصم رو درنیار ها! هنوز خرت از پل نگذشته ،یهو دیدی سر سفره عقد بهت گفتم نه!
صداش از باال اومد :شده یه عمر با همین صیغه نگهت دارم ،نمیذارم از دستم بری!
خندیدم و مشغول درست کردن صبحانه شدم.
***
سفره رو چینده بودم که سر و کلش پیدا شد .با اشتها به میز نگاه کرد و گفت :به-به! خانوم خونه چی کرده!
_ بشین آقای خونه که دارم میمیرم از ضعف!
خواست بشینه پشت میز که صدای گوشیش از باال بلند شد .سری تکون داد و گفت :این یه روز ما رو ول نمیکنن ها!
_ ولش کن عماد! بیا صبحانت رو بخور.
همونطور که میرفت سمت پلهها گفت :شاید کار واجب داشته باشه .زودی میام.
همونطوری که لقمهای که درست کرده بودم رو توی دهنم میذاشتم ،سری تکون دادم .بدنم حسابی ضعف داشت و باید یه
صبحانهی کامل میخوردم .مشغول خوردن سومین لقمم بودم که صدای عربدهی عماد از باال باعث شد سریع سیخ وایستم:
_ باران!
سریع از پلهها باال دویدم و دم اتاقش ایستادم .داشت توی کمدش دنبال چیزی میگشت .با ترس گفتم :چی شده؟
_ حاضر شو باید بریم.
_ کجا؟
_ بجمب باران! بعدا بهت میگم .هیچی نمیخواد برداری ،فقط چیزهایی که نیاز داری .بجمب که دیر شده.
با وحشت دویدم توی اتاقم و هر چیزی که فکر میکردم الزمه رو برداشتم و توی کیفم انداختم .خواستم پالتوم رو بپوشم که
صداش باز بلند شد :ماشینت بنزین داره؟
همونطور که لباس تنم میکردم گفتم :آره.
_ سوئیچش هم بردار.
در عرض سه دقیقه آماده شدیم و راه افتادیم .عماد ،با عجله از پلهها پایین میدوید .سریع از خونه بیرون زد و با مهارت خاصی
در رو قفل کرد .چون سقف ماشینم باز بود از باال پرید پشت فرمون و رو کرد به من :سوئیچ...
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سوئیچ رو انداختم سمتش و خودم هم نشستم .وحشت ،تمام تنم رو میلرزوند .هنوز نمیدونستم چی شده! فقط میدونستم
که انقدر بد بوده که عماد رو اینجوری به هم بریزه .عماد ،با سرعت زیادی ماشین رو راه انداخت .از در خونه که بیرون زدیم،
بدون این که از سرعتش کم کنه با ریموت در حیاط رو بست .پاش رو تا ته روی پدال فشار میداد و با سرعت سر سام آوری
توی خیابونها ویراژ میداد .تا زمانی که از شهر خارج بشیم ،قدرت حرف زدن نداشتم .همین که از شهر خارج شدیم ،سقف رو
بست و تونستم با چند تا نفس عمیق به خودم بیام .رو کردم به سمتش و گفتم :چی شده عماد؟ دِ تو که من رو نصفه جون
کردی!
کالفه ،چنگی توی موهاش زد و گفت :باید میفهمیدم که این عوضی هم عضو دار و دستهی سیروسه!
با اسم سیروس ،دوباره بدنم شروع کرد به لرزیدن .میدونستم که این کابوس به این زودی ها دست از سر زندگیم بر نمیداره.
آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم :چی شده؟
بدون این که نگاه از جاده بگیره گفت :پندار رو چند باری توی فانوس دیده بودم؛ ولی فکر نمیکردم با سیروس ارتباط داشته
باشه!
دومین ضربه هم بهم وارد شد .پندار عاشق جزوی از تشکیالت سیروس بود؟ اونی که صداقت از چشمهاش لبریز بود ،جزوی از
این باند کثیف بود؟ خدایا! باورم نمیشه...
با بهت نالیدم :چی؟؟؟
سری تکون داد و گفت :االن پندار بود که زنگ زد .گفت سیروس فهمیده که ما میدونیم چی کار میکنه .انگار اون کسی که
لوش داده بود رو شکنجه کردن و فهمیدن که به ما گفته .گفت دو نفر جلوی در خونه منتظر ایستادند که ما بریم بیرون و یه
جا دخلمون رو بیارن .گفت پنج دقیقهای رو میتونه سرشون رو گرم کنه تا ما از خونه بزنیم بیرون ...کثافت میگه نمیخوام
بالیی سر باران بیاد؛ ولی خود عوضیش لومون داده ...مطمئنم داره دروغ میگه که اون راننده رو شکنجه دادن ...تقصیر خود
کثافتشه!
سرم از حجم این اطالعات به دوران افتاده بود؛ نمیتونستم چیزهایی که میشنیدم رو باور کنم ...پندار ما رو لو داده بود؟ اونی
که یه روز بهم میگفت بدون من نمیتونه نفس بکشه ،حاال من رو به مرگ فروخته بود؟ سرم رو بین دستهام پنهون کردم و
بغضی که توی گلوم داشت خفم میکرد رو شکستم .صدای هق-هقم توی ماشین میپیچید .هیچ کنترلی روی لرزش بدنم
نداشتم.
_ گریه نکن عزیزم ...هیچ اتفاقی نمیافته ،اونها دستشون به ما نمیرسه...
سرم رو بلند کردم و گفتم :اگه برسه چی؟
با اخمی نگاهم کرد و گفت :به من اعتماد نداری؟
سری تکون دادم و نالیدم :من میترسم عماد...
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دست یخ کردم رو بین دستهاش گرفت و گفت :نترس ...تا وقتی که من پیشتم از هیچی نترس ،نمیذارم حتی یه تار مو از
سرت کم بشه ،قول میدم!
کمی آروم گرفتم .قولهای عماد همیشه راست بود ،همیشه هرچی میگفت روی حرفش میایستاد ...همیشه مواظبم بود...
همیشه اون بود که به فکر زندیگم بود ...عماد همهی وجودم بود ...تنها کسم بود ...و تنها کسی بود که بهش اعتماد کامل
داشتم؛ پس اشکهام رو پاک کردم و با اعتمادی که تو نگاهم لبریز بود گفتم :حاال کجا داری میری؟
_ میریم تهران ،از اون ور هم بلیط میگیریم برای دبی .چند وقتی نباید توی ایران آفتابی بشیم تا با ایمان هماهنگ کنم بره
سروقت سیروس .باندشون که جمع شد برمیگریدم.
سری تکون دادم و گفتم :خوبه!
سکوتی سنگین بینمون برقرار شد؛ سکوتی که نشون گر تشویش درونی هر دومون بود .هر دومون میترسیدیم ...هر دو مون
راجع به آیندمون شک داشتیم؛ ولی لب باز نمیکردیم؛ چون هر دو به هم اعتماد داشتیم...
با ویراژی که عماد توی جاده داد ،باعث شد خوابی که کم-کم توی چشمهام میرفت بپره .با ترس سر جام صاف نشستم و
گفتم :چی شده؟
با حرص از بغل یه ماشین دیگه الیی کشید و گفت :عوضی ها پیدامون کردن!
با وحشت برگشتم و دو تا ماشین سیاهی که پشت سرمون در تعقیب بودند رو دیدم؛ درست مثل دوتا پرندهی سیاه نحس
داشتند خوشبختیم رو به هم میزدند .عماد ،عصبانی گوشیش رو بیرون کشید و شماره گرفت .گوشی رو روی گوشش گذاشت
و بعد از کمی مکث شروع کرد به حرف زدن :سالم ایمان! وقت احوال پرسی ندارم ،فقط گوش کن ،دو ساعت دیگه اگه زنگ
نزدم میری پلیس ...دِ خفه شو بزار حرفم رو بزنم ،میری اونجا بهشون میگی سرنخی از باند قاچاق اعضایی که زنهای جوون
رو تیکه-تیکه میکردن و میریختن توی دریا پیدا کردی .برشون میداری میبری فانوس ،شنیدی چی گفتم؟ ...اگه زنده
موندم بهت میگم چی شده ،فعال نمیتونم حرف بزنم فقط یادت نره ،دو ساعت دیگه ایمان ،فقط دو ساعت دیگه!
همونطور که حرف میزد با یه دست ماشین رو از بین ماشینهای دیگه رد میکرد و الیی میکشید .ماشینهای پشت سرمون
هم با همون سرعت در تعقیب بودند .با وحشت به صندلیم چنگ زدم و با صدایی لرزون گفتم :حاال چی میشه؟
کالفه گفت :نمیدونم...
و از یه ماشین دیگه هم سبقت گرفت .سرعت خیلی باالیی داشت و عصبی رانندگی میکرد؛ جوری که بوق تمام ماشینهای
دیگه در اومده بود .میخواستم دوباره برگردم و به پشت نگاه کنم که زمزمهی آرومش رو شنیدم :این دیگه از کجا پیداش شد؟
خط نگاهش رو که دنبال کردم ،دیدم به ماشینی که درست موازی ما و سمت من رانندگی میکنه نگاه میکرد .راننده با
لبخندی وحشیانه داشت ما رو نگاه میکرد .عماد ،خواست سرعتش رو بیشتر کنه؛ ولی ماشین پا به پای ما میاومد .یکم بعد
کمی ازمون فاصله گرفت و بعد با سرعت به سمت در من حرکت کرد .میخواست از بغل بکوبه به ماشین که عماد کنار کشید.
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ماشین سیاه دوباره دور خیز کرد و این بار با شتاب بیشتری به سمت ماشین ما حرکت کرد .عماد نتونست فاصله بگیره و
ماشین مشکی به ماشین ما برخورد .جیغ کشیدم :عماد! و به سمتش پریدم تا از صدمهی احتمالی جلوگیری کنم .ماشین
چرخی زد و گوشهی جاده متوقف شد .عماد ،نفس-نفس زنون بهم نگاه کرد و گفت :خوبی؟؟؟
با درد ،پام رو از اون طرف صندلی بیرون کشیدم و روی پای عماد نشستم .پام بین در قور شده و صندلی مونده بود و تیر
میکشید .با این حال نالیدم :آره....
چون دید دستم روی پامه ،سریع پاچهی شلوارم رو باال کشید و به خراش عمیقی که روی ساق پام افتاده بود نگاه کرد .زیر لب
غرید :کثافت...
خواست کاری بکنه که در با شدت باز شد و قبل از این که بتونم کاری بکنم ،از روی پاهای عماد کنده شدم و روی زمین
افتادم .عماد نعره زد :ولش کن کثافت!
خواست به سمت مردی که من رو گرفته بود خیز بگیره که دو نفر دیگه از پشت بهش حمله کردند .عماد روی زمین افتاده بود
و نعرههاش بین مشتهایی که اون دو نفر توی سر و صورتش میکوبیدند گم شده بود .بعضی از ماشینها که از کنارمون رد
میشدند با تعجب به این صحنه نگاه میکردند؛ ولی هیچ کدوم جرعت دخالت نداشتند .با بغض نالیدم :ولش کنید ...ولی قبل از
این که بتونم از جام بلند شم و کاری کنم ،همون مردی که من رو گرفته بود سریع دستهام رو برد پشت و با چسبی که
دستش بود اونها رو سفت بست؛ جوری که هیچ خونی بهش نمیرسید .جیغ زدم :ولم کن عوضی!
قبل از این که حرفم تموم بشه ،مشت مرد توی دهنم فرود اومد .طعم شور خون توی دهنم پیچید .چشمهام سیاهی میرفت و
پام به شدت تیر میکشید .مرد ،با همون چسب دور دهنم رو هم بست و وقتی فهمید نای بلند شدن رو ندارم ،کمک
دوستهاش رفت .با چشمهایی به خون نشسته و گریون نگاهشون میکردم .با لگد توی پهلوی عماد کوبید و چیزی به
دوستهاش گفت که به خاطر فاصلم نتونستم بشنوم .اون دو مردی که داشتند عماد رو میزدند ،برش گردوند و اون یکی
دستهای عماد رو هم بست .دو مرد ،عماد رو بلند کردند و سمت ماشین خودشون کشوندند .سر و صورت عماد پر از خون بود.
من که اشک و خون روی صورتم قاطی شده بود ،به اون صحنه نگاه میکردم .پای عماد کمی میلنگید و انگار ضربه دیده بود.
چون دهنم بسته بود ،از جیغهام به جز صداهایی نامفهوم چیزی شنیده نمیشد .همون مردی که دستهام رو بسته بود ،اومد
سمتم و با خشونت بازوم رو کشید .با پایی که روی زمین کشیده میشد دنبالش راه افتادم.
عماد رو توی ماشین دیگه بردند و من رو هم تو یه ماشین دیگه .چون وسط دو تا از اون غول تشنها بودم ،تا حد ممکن خودم
رو جمع کردم که باهون برخورد نداشته باشم .قلبم توی دهنم میزد و اشکم بند نمیاومد .یکی از همون مردهایی که کنارم
نشسته بود ،با پاش کوبید به پایی که جراحت داشت و داد کشید :خفه خون بگیر!
ضعف کردم؛ درد پام به حدی بود که با کوچکترین ضربه حس میکردم االن روح از بدنم بیرون میره .انگاری که شکسته بود.
صدای هق-هقهام رو خفه کردم و بی صدا توی جام لرزیدم .از مسیری که داشتند میرفتند ،معلوم بود که دارند به سمت
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شمال برمیگردن .نمیدونستم چی در انتظارمونه ...نمیدوسنتم که قراره چه بالیی سرمون بیاد! بدتر از همه این بود که از حال
عماد خبر نداشتم؛ تصویر صورت خونیش به دلم چنگ میزد وگریم رو بیشتر میکرد .حس میکردم آخر دنیام ،از ترس تمام
دست و پام سر شده بود .حال همون موقعهای رو داشتم که سیروس با کمربند به جونم میافتاد و تمام دست و پام از سوزش
تیر میکشید.
بعد از یک ساعت به شهر رسیدم .راننده ،بدون این که داخل شهر بره ،از کنار شهر به سمت فانوس رفت .دیدن هیبت فانوس از
دور لرزه به بدنم انداخت؛ حس میکردم دارم میرم سمت جوخهی آتش ...حتی سوزش و درد گولههای فرضی رو هم حس
میکردم! ماشینها کنار هم نگه داشتند .همون مردی که سرم داد کشیده بود ،بازوم رو با خشونت کشید و من رو از ماشین
پیاده کرد .عماد رو هم از یکی از ماشینها با دست و دهن بسته پیاده کردند .نگاه لرزونم با وحشت توی چشمهاش قفل شد.
نگاه هفت رنگش از خشم ،نفرت ،حرص و نگرانی پر بود.
با چشمهاش لبخند بیجونی برای دلگرمیم زد ...مردی که بازوم اسیر دستش بود ،من رو به سمت فانوس هل داد و من بعد از
مدتها دوباره پام رو توی این فضای نفرین شده گذاشتم .توی راه پلهها چند مرد هیکلی ایستاده بودند .نمیفهمیدم که
سیروس چرا اینها رو آورده اینجا! تا وقتی که من اینجا بودم ،از بادیگارد خبری نبود؛ ولی حاال...
در خونهی سیروس باز بود .من و عماد رو به داخل هل دادند و به خاطر شتاب زیادی که دستهاشون داشت ،هر دو روی زمین
افتادیم .پام به شدت تیر میکشید و جیغم رو در میآورد .عماد ،با اینکه دستهاش از پشت بسته بود؛ ولی با بدنش کمک کرد
که درست بشینم .نگاهم رو باال آوردم و با دیدن چشمهای میشی سیروس ،تمام وجودم لرزید .عماد ،سرش رو به سرم فشار
داد؛ ولی من همچنان مثل بچه کبوتری بیپناه میلرزیدم .چشمهای میشیش ،وحشیتر از همیشه به نظر میرسید و پوزخند
منزجر کنندهای هم روی لبش بود .سیگاری که الی انگشتهاش بود رو توی جا سیگاری روی عسلی له کرد و از جا بلند شد.
با ترس به شونهی عماد تکیه و نفسهای تندم رو نامنظم بیرون دادم .حال عماد هم دست کمی از من نداشت؛ ولی من از ترس
میلرزیدم و اون از خشم .سیروس روبهروم ایستاد .دستهاش رو پشت بدنش برد.
_ میبینی دنیا چقدر کوچیکه؟ دوباره بهم رسیدیم .هر چند که این بار بزرگ شدی .اون موقعها بچه بودی و من از بازی کردن با
بچهها خوشم نمیاومد؛ ولی حاال بزرگ شدی .برای خودت آموزشگاه زدی ،شدی عروس خانوادهی معینی .اینها کم نیست؛
حتما کم نیست که عماد قبولت کرده دیگه؟ مگه نه؟
صاف ایستاد و گفت :بزرگ شدی که عماد قبولت کرده ،وگرنه عشوه گری بلد نبودی که دل ببری .همیشه به خاطر همین که
کوچیک و به درد نخور بودی کاری باهات نداشتم؛ ولی حاال...
پوزخندی زد و رو کرد به عماد گفت :فکر کنم اونقدر توی دنیات بزرگ شده که واسه مجازاتت ازت بگیرمش ،نه؟
عماد که از خشم میلرزید ،با این حرف سیروس دیوونه شد و از جا پرید .خواست به سیروس حمله کنه که مردهایی که
پشتمون ایستاده بودند ،گرفتنش و نذاشتن کاری بکنه .سیروس ،قهقههای زد و گفت :پس معلومه خیلی بزرگ شده!

404

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

عماد ،همچنان دست و پا میزد و میخواست خودش رو از دست اون مردها رها کنه؛ ولی نمیتونست .من هم که از ترس روی
زمین مچاله شده بودم ،تند-تند پلک میزدم تا اشکی که توی چشمهام بود مانع از دیدن اتفاقات نشه .سیروس جلوی دیواری
شیشهای سوئیتش که دریا رو به نمایش میذاشت ایستاد و چند تا نفس عمیق کشید .بعد از چند دقیقه سری تکون داد و
گفت :نباید دخالت میکردی؛ نباید توی کاری که بهت مربوط نمیشد دخالت میکردی! من کاری به زندگیت نداشتم ...ولی تو
اشتباه کردی ...خودت زندگیتو بهم ریختی...
برگشت سمت عماد و با پوزخندی گفت :این بار دومیه که دارم زندگیت رو داغون میکنم ،متوجه شدی؟؟؟
عماد که هنوز عصبی بود و با خشم به مردهایی که دستهاش رو از پشت گرفته بودند تنه میزد ،لحظهای با تعجب به سیروس
خیره شد .سیروس که مکثش رو دید ،قهقههی بلندی زد و گفت :خیلی بده آدم از زن و بچش خبری نداشته باشه ،نه؟ اون هم
دو سال!
عماد با این حرف سیروس وا رفت؛ حال خودم هم دست کمی از اون نداشت .نمیدونستم که سیروس از کجا میدونه که عماد
زن و بچش رو از دست داده! سیروس که داشت از بهت ما لذت میبرد ،خندهی دیگهای زد و روی مبل نشست .سیگار دیگهای
آتیش زد و همونجوری که دودش رو بیرون میداد گفت :میخوام یه لطف در حقت بکنم ،میبینی که من آدم خیلی منصفیم!
حتی به دشمن خودم هم لطف میکنم.
به جلو خم شد و آرنجاش رو روی زانوهاش گذاشت .توی چشمهای عماد خیره شد و گفت :میخوام از زن و بچت بهت خبر
بدم.
عماد ،دو زانو روی زمین افتاد .شنیدن این حرف برای من سنگین بود ،چه برسه به عمادی که این داغ رو دیده بود! سیروس،
قهقههی دیگهای زد و گفت :واقعا فکر کردی که من به این راحتی کسی رو اینجا راه میدم؟ یعنی یه کوچولو هم فکر نکردی
شاید از قبل میشناختمت؟؟؟
عماد ،نگاه گنگش رو به سیروس دوخته بود .نفسش به زور باال میاومد و رنگش پریده بود .حال من هم دست کمی از اون
نداشت؛ نفسهام مقطع شده بود و به زور باال میاومد .نگاهم پر از ناباوری بود ...فکر این که شاید نفس و غزل سه ساله یکی از
طعمههای سیروس بوده باشن ،مو به تنم سیخ میشد.
سیروس ،پوزخندی زد و گفت :دختر شیرینی داشتی ،خیلی شبیه باران بود .اون اوایل هم که زیاد دور و بر باران میپلکیدی،
فهمیدم قضیه چیه...
عماد که خشمش دوباره جوشیده بود ،دوباره حمله کرد سمت سیروس .از صدای خفهای که از پشت چسب دور دهنش بیرون
میزد ،میشد فهمید که داره عربده میکشه .سیروس ،به یکی از افرادش که عماد رو گرفته بودند اشاره کرد که چسب دهن
عماد رو برداره .همین که چسب دور دهنش رو باز کردند ،صدای عربدههاش فانوس رو لرزوند :کثافت آشغال ...باهاشون چی
کار کردی عوضی؟ چه بالیی سرشون آوردی؟
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سیروس رفت جلوش ،دستش رو روی بینیش گذاشت و گفت :هیس! آروم پسر .اگه پسر خوبی باشی و داد و بیداد نکنی،
میفهمی چه بالیی سرشون اومده...
عماد که از خشم سرخ شده بود ،باز با داد سیروس رو به فحش کشید .خشم و نفرت از چشمهاش زبونه میکشید .سیروسم با
لذت به حرص خوردن عماد نگاه میکرد .عماد انقدر داد زد که صداش گرفت .دیگه نا و رمقی توی بدنش نمونده بود .باز روی
زمین افتاد و با خشم در حالی که بدنش میلرزید و قفسهی سینش تند-تند باال و پایین میشد ،به سیروس چشم دوخت.
سیروس فیلتر سیگارش رو توی جا سیگاری انداخت و گفت :زنت هم مثل خودت همینجوری داد میکشید؛ انگار داد کشیدن
تو خانوادهی شما ارثیه ،نه؟
عماد ،باز داغ کرد و خواست از جا بپره که مردی که باالی سرش ایستاده بود به زور روی زمین نگهش داشت .سیروس ادامه
داد :خدایی بد تیکهای بود ،نتونستم ازش بگذرم...
عماد عربده کشید ..:آشغال ....
سیروس ،قهقههای زد و برای این که جری ترش کنه گفت :من اصوال خودم کاری به کسایی که میان اینجا ندارم؛ ولی زن تو
یه چیز دیگه بود!
با عربدهی عماد ،خندهی دیگهای کرد و گفت :مثل خودت جفتک هم زیاد میپروند! با این حال اعضاش رو خیلی خوب
فروختم .نمیدونی چقدر توش هم مثل بیرونش تمیز بود!
عماد ،نمیدونست چی کار کنه؛ صورتش انقدر قرمز شده بود که حس میکردم االن از حرص منفجر میشه .رگ گردنش زده
بود باال و نفسش سنگین میرفت و میاومد .خرد شدنش رو میدیدم و بی صدا اشک میریختم .هیچ کاری برای دلداری
دادنش ازم بر نمیاومد .سیروس ،نگاهی به من انداخت و گفت :گفتی چی کارشون کردم دیگه نه؟ میدونی مهندس ،من از
بچگیم حفظیاتم چندان خوب نبود؛ بیشتر تو کارهای عملی بودم .االن هم همون بال رو جلوی چشمت سر این عروسک
جدیدت میارم که دقیقا بفهمی چه بالیی سر زنت اومده! موافقی؟
عماد داد کشید :خفه شو کثافت! دستت به باران بخوره زندت نمیذارم ،آشغال بیوجود...
سیروس ،خندهی بلند دیگهای کرد و به افرادش اشاره کرد که عماد رو از اتاق بیرون ببرن .رادارام سریع فعال شد ،از جام
پریدم و خودم رو به عماد چسبوندم .یکی از اونهایی که عماد رو گرفته بود ،با لگد محکم توی پهلوم کوبید که باعث شد
پخش زمین بشم .از درد به خودم میپیچیدم؛ درد پام هم بیچارم کرده بود و صدای دادهای عماد که همونجوری که بیرون
میرفت ،فحش میداد و تهدید میکرد رو میشنیدم.
در با صدای ناهنجاری بسته شد .با ترس خودم رو عقب کشیدم .همونجوری که اون قدم به قدم بهم نزدیکتر میشد ،من هم
خودم رو روی زمین میکشیدم و عقب میرفتم تا این که به یه چیز سفت برخوردم .حتی جرعت این که برگردم و به پشت
سرم نگاه کنم رو هم نداشتم .با نفسهای مقطعی به چشمهای سیروس چشم دوخته بودم .با پوزخندی خم شد و چسب دور
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دهنم رو محکم کشید .از درد آخی گفتم و چشمهام رو روی هم فشار دادم .قهقههای زد و گفت :بزرگ شدی خانوم
کوچولو !اونقدر بزرگ که به درد بازی کردن میخوری ...اون هم یه بازی کثیف ،نظرت چیه؟
با ترس و بغض نالیدم :دست از سرم بردار لعنتی!
بدون توجه به التماس من گفت :میدونی ،اون موقعای که مامانت مثل این بچه پرو تو کار من فوضولی کرد و اون بال سرش
اومد ،خواستم سر تو رو هم زیر آب کنم؛ ولی دلم برات سوخت .تو خیلی جوون بودی و حق زندگی داشتی ...هر چند که اگه
اون موقع این قضیه رو تموم میکردم االن به اینجا نمیکشید.
بدنم از شدت ترس و گریه میلرزید .دست و پام رو توی خودم جمع کردم ،به تکیه گاه پشتم که فکر کنم مبل بود ،خودم رو
فشردم .سیروس ،از جلوی پام بلند شد و گفت :حاال مجازات تو و اون شوهر عزیزت اینه که زجر کشتون کنم ،مرگ ساده
واستون کمه!
صدای هق-هقم توی سالن میپیچید و حالم رو بدتر میکرد .دادهای عماد هم که هنوز از توی راه پله شنیده میشد ،شده بود
آهنگ پیش زمینهی گریههام .سیروس ،با خشونت بازوم رو کشید و من رو دنبال خودش کشوند .جیغ میکشیدم و سعی
میکردم از دستش فرار کنم؛ ولی زور اون کجا و زور من کجا ...با صدای جیغ من ،نعرههای عمادم بلندتر شده بود .گاهی بین
عربدههاش ،صدای آه و نالشم میشنیدم .معلوم بود دارن میزننش ...سیروس ،بیتوجه به دست و پا زدن من ،میرفت سمت
یکی از اتاقها و من رو هم دنبال خودش میکشوند .همین که به در سید و خواست دستگیره رو پایین بکشه ،در به شدت باز
شد و یکی از بادیگاردهاش ،نفس-نفس زنون اومد تو .سیروس با تعجب گفت :چی شده؟
مرد تند-تند گفت :قربان ...پلیسها ...،دارن میان اینجا...
سیروس که انگار برق بهش وصل کرده بودند از جا پرید و داد کشید :چی؟؟؟ اونها از کجا پیداشون شد؟
مرد سری تکون داد و گفت :نمیدونیم...
سیروس ،همونجوری که من رو دنبال خودش میکشوند ،سمت در دوید و داد زد :همه برن تو قایقها .همین االن باید اینجا
رو خالی کنیم ،سریع...
به خاطر اینکه سیروس بدون توجه به وضعیت پام من رو دنبال خودش میکشوند ،جیغم در اومد .با اولین نالم ،سیروس
ایستاد و چنان با پشت دست توی دهنم کوبید که حس کردم چند تا از دندونهام شل شد .خون از کنار لبم راه افتاد و تمام
دهنم سر شد .با صورت سرخ شده داد زد :خفه خون بگیر که هر چی میکشم از دست توِ...
بعد با همون سرعت از پلهها پایین رفت .همین که از فانوس خارج شدیم ،عماد رو دیدم که چند متر جلوتر از من دنبال
مردهای دیگه کشیده میشد .سیروس هم همچنان به دویدنش ادامه داد و رفت یه جایی پشت فانوس .جایی که تا حاال ندیده
بودم .چند تا قایق کوچیک و بزرگ اونجا قرار داشت .عماد همراه دوتا از مردهای دیگه سوار بزرگترین قایق شد .سیروس هم
من رو دنبال خودش کشید توی قایق .در عرض چند دقیقه ،تمام قایقها پر و از اسکله جدا شد ،راه افتاد سمتی که

407

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

نمیدونستم به کجا منتهی میشه .من و عماد رو کنار هم گوشهای از عرشه انداختند .عماد از سردرگمی و غفلت بادیگاردهای
استفاده کرد و رو کرد به من .همونجوری که نفس-نفس میزد گفت :خوبی؟ بالیی که سرت نیاورد؟
تند-تند سرم رو تکون دادم و گفتم :نه!
نفس راحتی کشید وگفت :نترس .هیچ غلطی نمیتونه بکنه .باالخره پیدامون میکنن.
یکی از بادیگاردها که نزدیکمون بود با پاش کوبید توی پهلوم و گفت :خفه...
از درد تا مرز مرگ رفتم .بدن بیجونم روی عماد افتاد .عماد داد زد :عوضی زورت به یه زن میرسه؟ اگه مردی دستم رو باز
کن تا بهت بگم با کی طرفی ...آشغال...
مرد با عصبانیت غرید :تو هم خفه شو تا همین جا خرخرت رو نجویدم.
صدای داد سیروس از توی کابین بلند شد :اون دوتا رو بیارید اینجا ببینم.
دو تا از افرادش ،ما رو با چک و لقد توی کابین انداختند .سیروس ،عین دیوونهها عرض و طول کابین رو متر میکرد .با دیدن
عماد به سمتش حمله کرد و با مشت کوبید توی دماغش .خون روی لباسش جاری شد .خواست از خودش دفاع کنه که یکی از
همون مردها از پشت گرفتش .سیروس داد کشید :همش زیر سر تو آشغاله ...اگه میخواستم حتی یه ذره بهت رحم کنم با این
کارت هیچ بخششی در کار نیست .داغونت میکنم عوضی ...میکشمت...
حمله کرد سمت من و با چک و لقد به جونم افتاد .با ترس و بغض و درد تمام بدنم رو توی خودم مچاله کردم که ضربههای
کمتری به بدنم بخوره؛ ولی هیچ فایدهای نداشت .عماد عربده میکشید و با تهدید از سیروس میخواست دست از سر من
برداره؛ ولی سیروس ول کن نبود .انقدر جیغ کشیده بودم که صدام دیگه در نمیاومد .سیروس هم انقدر من رو زد که خودش
خسته شد .با زجه خودم رو کشیدم کنار کابین و با دردی که از چهرم مشخص بود ،به دیوارش تکیه دادم .نگاه پر از خون و
اشکم رو واسه دقیقهلی به عماد دادم .چشمهای خیسش حالم رو بدتر کرد .دو زانو روی زمین نشسته بود و با عجز نگاهم
میکرد.
سیروس غرید :یه بطری برام بیارید ...زود...
بعد رو کرد به یکی دیگه از افرادش و به من اشاره کرد و گفت :این نفله رو هم ببر تا بیام سراغش.
عماد خواست چیزی بگه که مشت همونی که گرفته بودتش باعث شد دهنش از خون پر بشه و حرفش توی دهنش بمونه ...با
ناله گفتم :نزنش کثافت...
همونی که سیروس بهش اشاره کرده بود ،با لبخند مشمئز کنندهای زیر بازوم رو گرفت و در حالی که پاهام روی زمین کشیده
میشد ،من رو از کابین بیرون کشید .کابین رو دور زد ،دری که پشت کابین بود رو باز کرد ،من رو هول داد داخل و در رو هم
بست.
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چون داخل اتاق تاریک بود ،چند دقیقهای طول کشید تا بتونم اطرافم رو ببینم؛ ولی همین که تونستم اطرافم رو ببینم ،بدنم از
وحشت به لرز افتاد .یه تخت دو نفره گوشهی اتاق تنها چیزی بود که توی اون فضا به چشم میخورد .دهنم ازخون پر بود و
اشکهام بی مهابا گونههام رو میشست .وحشت تمام وجودم رو پر کرده بود؛ فکر این که شاید همون بالیی که دو سال پیش
به لطف عماد سرم نیومد ،االن سرم بیاد مو به تنم سیخ میکرد ...اون هم با سیروسی که تمام وجودم ازش نفرت داشت ...حاال
که عماد رو هم نداشتم تنها پشته بانم خدا بود ...توی دلم خدا رو صدا میزدم ...یه بار ...دو بار ...صد بار...
با باز شدن در تمام وجودم رو توی هم جمع کردم و از ته دل نالیدم .سرم رو روی پام گذاشتم تا کسی خرد شدنم رو نبینه.
چند ثانیه بعد ،صدایی که بلند شد باعث شد با تعجب گردن راست کنم :باران ...حالت خوبه؟
با تعجب به پندار که روبهروم نشسته بود و با بهت و درد به زخمهای بدنم نگاه میکرد ،چشم دوختم .باورم نمیشد که واقعا
پندار جزو این باند باشه؛ ولی حاال که روبهروم بود چه دلیلی میتونستم برای بیگناهیش پیدا کنم؟ چشم از زخمام گرفت و
خیلی جدی گفت :باید با من بیای...
با نفرت نگاهش کردم و گفتم :من با تو هیچ کجا نمیام .هیچ کجا...
با عجز گفت :تو رو خدا باران ...االن وقت لج بازی نیست ...سیروس اگه بیاد اینجا دیگه از دست هیچ کس کاری بر نمیاد .االن
تنها فرصت برای فراره ...یه قایق موتوری کوچیک زیر عرشه است .میتونم تا اونجا ببرمت و نجاتت بدم...
با محکم ترین لحنی که توی خودم سراغ داشتم گفتم :من بدون عماد هیچ کجا نمیرم...
با التماس گفت :عماد میتونه از پس خودش بر بیاد ...تو رو خدا باران ...سیروس االن میرسه...
با نفرت گفتم :من به آدمهای دروغ گو اعتماد نمیکنم .حاضرم اینجا بمیرم؛ ولی با تو هیچ کجا نیام...
پندار نالید :باران...
صدای سیروس از فاصلهی نزدیکی بلند شد :دختر کجاست؟
پندار سریع از جا پرید و از اتاق بیرون زد .لحظهی آخر نگاه گذرا و پر از شرمی رو توی نگاهم انداخت و سریع در رو بست.
سرم رو روی پام گذاشتم و چشمهام رو بستم .چند تا نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم .یاد یکی از حرفهای مامان افتادم:
«خدا هیچ وقت بندش رو تنها نمیذاره .هر وقت نا امید شدی ،بدون خدا خیلی زود در رحمتش رو به روت باز میکنه»...
در با صدای تقی باز شد و نوری از بیرون به داخل تابید .به خاطر آرامشی که توی قلبم جریان پیدا کرده بود ،نفسم رو بیرون
دادم و زمزمه کردم :راضیم به رضای تو...
سیروس ،عماد و دو تا از بادیگاردهاش وارد اتاق شدند .دست یکیشون یه صندلی بود .صندلی رو درست جلوی تخت گذاشت و
اون یکی عماد رو به زور روی صندلی نشوند و با طناب مشغول بستن دست و پاش به صندلی شد .سیروس که روی تخت
نشسته بود ،با لبخند چندش آوری نگاهم میکرد .در دهن عماد دوباره با چسب بسته شده بود و از دادهاش فقط صداهای
نامفهومی شنیده میشد .وقتی کار مرد تموم شد و عماد محکم به صندلی چسبید ،سیروس دستی تکون داد و دو مرد از اتاق
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بیرون رفتند .سیروس المپی که توی اتاق بود رو روشن کرد تا فضا روشن بشه .با پوزخندی به عماد نگاه کرد و گفت :حاال
بشین و تماشا کن ...بشین و ببین که بدنش چه جوری تیکه-تیکه میشه ...بشین و پرپر شدنش رو ببین ...ببین و داغون شو...
این جزای کسیه که تو کاری که بهش مربوط نیست دخالت میکنه...
بعد از جاش بلند شد و اومد سمت من .بدن نیمه جونم رو از روی زمین بلند کرد و کشوند سمت تخت .صدای دادهای خفهی
عماد بلندتر شد .صورتش سرخ شده بود و گردنش کش اومده بود .نگاه قرمزش پر بود از نفرت ،خشم ،عجز و التماس...
چشمهاش خیس بود و همین حالم رو بد میکرد .نالیدم و خواستم خودم رو از دستش بیرون بکشم؛ ولی با کتکهایی که
خورده بودم و ضعفی که داشتم ،هیچ کاری از پیش نبردم .تمام وجودم درد میکرد .حس میکردم چند تا از استخونهام
شکسته .نالیدم :ولم کن آشغال...
پوزخندی زد .عماد سعی میکرد از روی صندلی بلند بشه .صندلی رو روی زمین میکوبید و داد میکشید؛ ولی تالشاش
نتیجهای نداشت .با ته موندهی انرژیم به صورت سیروس چنگ انداختم بلکه ولم کنه؛ ولی جوابم سیلی محکمی بود که باعث
شد چند دقیقهای رو گیج بشم؛ سعی کردم خودم رو نجات بدم؛ ولی یا نتیجهای نمیگرفتم و یا جواب تالشهام کتکهایی بود
که توی سر و صورت زخمیم کوبیده میشد .حتی نای گریه کردن و جیغ زدن رو هم نداشتم؛ فقط توی دلم خدا رو صدا
میزدم.
صدای عربده ی عماد باعث شد چند لحظه مکث کنه .صورت عماد به قدری قرمز شده بود که چیزی تا ترکیدنش نمونده بود.
سیروس پوزخندی زد و گفت _ :تازه اولشه ...صبر داشته باش جوون...
و قهقههی مستانهای سر داد .وقتی خوب خندید ،صورتش رو به سمت من چرخوند سیروس با حرص چنگی توی موهام زد و
محکم کشید .جیغم دراومد و اشک از گوشهی چشمم جوشید.
سرم رو عقب بردم و به صورتش کوبیدم ،با درد سرش رو عقب کشید .سیلی محکمی در گوشم خوابوند و داد کشید :آروم بگیر
وحشی وگرنه کاری میکنم که از زندگی سیر بشی ...حالیته؟؟؟
عماد همچنان عربده میکشید و سعی داشت خودش رو آزاد کنه؛ ولی تالشش نتیجه نداشت .در اتاق به شدت باز شد...
سیروس خواست سر همون مردی که در رو باز کرده بود داد بکشه که مرد زودتر به حرف اومد :آقا پلیسها ...پلیسها
اینجان...
سیروس با وحشت از جا پرید و داد کشید :چی؟؟؟؟
مرد با ترس سرش رو تکون داد و گفت :زیادن ...چند تا قایق جنگیاند!
با رفتن سیروس ،صدای عماد هم خاموش شد و فقط با نگرانی و درد به من چشم دوخته بود .بعد از چند دقیقه بدن بی جونم
رو به سمتش کشیدم و با دستهای لرزونم مشغول باز کردن طنابها شدم .طنابها خیلی سفت بسته شده بود و من هم
جونی نداشتم؛ با این حال تمام تالش خودم رو میکردم؛ ولی فایدهای نداشت .با صدای خفه ی عماد متوجهش شدم .سرم رو
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باال گرفتم و بهش نگاه کردم .به چسب دور دهنش اشاره میکرد .به زور و با درد خودم رو باال کشیدم و چسبش رو باز کردم .با
نفس-نفس زدن گفت :خوبی عزیزم؟؟؟
با صداش زدم زیر گریه .بدن بیجونم رو روی پاش انداختم و زار زدم .با این که دستهاش بسته بود؛ ولی سعی میکرد با
حرفهاش دلداریم بده :آروم بگیر گلم! دیگه همه چیز تموم شد .دیگه نمیذارم دست هیچ کس بهت بخوره .قول میدم بارانم...
گریه نکن عشق من ...گریه نکن خانومم...
صدای تیراندازی از بیرون به گوش میرسید .انگار بیرون همه درگیر بودن که هیچ کس به ما فکر نمیکرد .به خاطر حرفهای
عماد ،کمی جون گرفتم .نگاهی به دور و برم انداختم .هیچ چیزی که بتونم باهاش دست و پای عماد رو باز کنم پیدا نکردم .با
درد از جام بلند شدم و روی پایی که سالمتر بود ایستادم .عماد با ترس گفت :بیرون نریا...
لبخند بیجونی زدم و گفتم :برم یه چیزی پیدا کنم دست و پات رو باز کنم.
با اخم غلیظی گفت :الزم نکرده .درگیری که تموم بشه خودشون میان سراغمون .بیرون خطرناکه باران ،جان من نرو...
سری تکون دادم و روی تخت نشستم .پاهام تحمل وزنم رو نداشت .نفسش رو آسوده بیرون داد و با لذت به صدای گلولههایی
که شلیک میشد گوش سپرد .هر دو مون میدونستیم که این قضیه خیلی زود تموم میشه .به زور پالتوم رو تنم کردم  .عماد
لبخندی زد و گفت :دیگه همهی کابوسهامون تموم شد ...همهی نگرانیامون رفع شد ...همه ی...
کسی وارد اتاق شد .با ترس بهش نگاه کردم؛ ولی با دیدن لباس نظامی که تنش بود ،بیاختیار لبخندی زدم .مرد به سمت
عماد رفت و سریع دست و پاش رو باز کرد .عماد به سختی از جاش بلند شد و به مرد نگاه کرد .مرد خیلی جدی پرسید :شما
آقای معینی هستید؟
عماد سری تکون داد و گفت :بله...
مرد سری تکون داد و گفت :بیرون امنه ،بیاید بیرون.
عماد سری تکون داد و با این که وضع خودش بهتر از من نبود؛ ولی اومد سمتم .زیر پهلوم رو گرفت و کمک کرد که بایستم .با
حس کردن آغوشش ،آروم گرفتم و کمی بی حس شدم؛ چون اصال حواسم به دور و برم نبود ،پای زخمیم محکم به گوشهی
تخت خورد .همین ضربه کافی بود که آخرین رمق بدنم هم از بین بره و دنیا پیش چشمهام سیاه بشه.
***
با صدای ضربان قلبم که از دستگاه باالی سرم میاومد پلکهای متورم و سنگینم رو باز کردم .اولش همه چیز تار بود؛ ولی
کم-کم تونستم اطراف رو ببینم .فضای سفید اطراف و بوی الکل و دم و دستگاهی که بهم وصل بود ،نشون از این بود که توی
بیمارستانم .یکی از پاهام توی گچ بود و توسط وزنه بین زمین و آسمون معلق بود .با کمی تکون خوردن فهمیدم که دست
راستم هم توی گچه .حس میکردم چند تا از دندههام هم شکسته باشه؛ چون خیلی میسوخت و درد میکرد .چند دقیقهای
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رو به فضای خالی نگاه کردم تا این که در باز شد و پرستاری وارد اتاق شد .با دیدن چشمهای بازم با تعجب گفت _ :بیدار
شدی؟
آب دهنم رو به زور قورت دادم و با صدای گرفتهای گفتم :عماد کجاست؟
ابرویی باال انداخت و گفت :عماد کیه؟
کالفه گفتم :همونی که با من اومد اینجا...
لبخندی زد و گفت :تو با یه ایل آدم اومدی اینجا ،کدومشون رو میگی؟
با حرص گفتم :همونی که حالش خوب نبود.
_ هان! همونی که مثل تو درب داغون بود؟
سری تکون دادم و گفتم :آره.
همونطور که سرش به چک کردن دستگاهها گرم بود گفت :تو همین بیمارستان بستریه.
با بغض گفتم :حالش خوبه؟
خندید و گفت :آره .مثل توی خوابآلو هم سه روز نخوابید.
با تعجب گفتم :سه روز؟؟؟
_ آره .سه روز بیهوش بودی .دو روز هم به خاطر دردت با نظر پزشکت با مسکن خوابیدی.
_ اون چی؟
_ اون اصال بی هوش نبود؛ ولی خب یه روز رو به خاطر درداش مسکن گرفت .االن هم کل بیمارستان رو گذاشته رو سرش
میگه زن من کجاست!
بعد لبخندی زد و گفت :تو زنشی؟
سری تکون دادم و گفتم :بهش بگو حالم خوبه.
سری تکون داد و گفت :ایل و تبارت بیرون منتظرن بیان مالقات .حالت خوبه ،بفرستمشون داخل؟
با تعجب گفتم :ایل و تبار من؟!
_ آره دیگه.
سری تکون دادم و گفتم :بگو بیان.
چیزی توی پروندهی پایین تخت یادداشت کرد و از در زد بیرون .به دقیقه نکشیده بود که اتاق از آدم پر شد .همه بودند؛سها،
ایمان ،کامیار ،نیاز ،شمیرانی ،کتی ،باربد ،رها ،مینا ،شروین و سیامک .همه با خنده و شوخی داشتند بهم روحیه میدادند .سها
با خنده گفت :شنیدم گانگستر بازی در آوردی .بابا تو و این عماد عجب فیلمایی هستیدا!
لبخند تلخی زدم و گفتم :حالش خوبه؟؟؟
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همه هم زمان شروع کردند به هو کردن من .خندم گرفته بود .ایمان گفت :بابا ،شما دو تا که ما رو کشتید! اون از عماد که
همین که چشم باز میکنه حال تو رو میپرسه ،این هم از تو که نمیذاری عرق تنمون خشک شه بعد سراغ عشقت رو بگیری.
خندیدم و چیزی نگفتم .کامیار ،بدون این که به روی خودش بیاره که من به درخواست عماد جواب مثبت دادم با خنده گفت:
میگم بریم بگیم یه عاقد بیاد اینا همین جا عقد کنن شرشون بخوابه بابا!
شروین :آقا مجلس گرم کنیتون هم با من.
رها :به! جنسمون جور شد دیگه .آقا همین جا عروسی رو بگیریم!
نیاز با خنده گفت :کم زن داداش من رو اذیت کنید.
من که از این لفظ تعجب کرده بودم ،با بهت به نیاز نگاه میکردم .با خنده شونهای باال انداخت و گفت :خب عماد مثل برادرم
میمونه.
لبخندی زدم و چیزی نگفتم .از محبتی که بین این جمع بود واقعا لذت میبردم و تمام صحنههای قبلی رو کم-کم از توی
ذهنم پاک میکردم .هر چند که خیلی کنجکاو بودم بودنم آخر این داستان چی شد و سر سیروس و پندار چی اومد؛ ولی حاال
وقت تجدید روحیه بود ،نه برگشتن به فضای سرد گذشته .پس بی خیال از دنیا به حرفها و ادا اصولهاشون خندیدم .بعد از
دو ساعت فک زدن ،باالخره دل کندن و رفتن .من هم به خاطر اثر مسکنها ،دوباره به خواب فرو رفتم.
***
با حس نوازش آرومی روی گونم ،چشم باز کردم و با دیدن یه جفت چشم تیلهای و هفت رنگ ،ذوق زده ،بیتوجه به درد دست
و پام خودم رو توی آغوشش انداختم .دستاش رو محکم دورم حلقه کرد و با خنده گفت :یواش خانومم .زخمات تازه خوب
شده...
سرم رو عقب کشیدم و به چشمهاش نگاه کردم .روی صورتش چند تا جای زخم بود و یکم هم الغر شده بود .پای چپش تا مچ
توی گچ بود و دستش رو هم آتل بسته بودند .با عجز نالیدم :چه بالیی سرت آورده اون عوضی؟
_ خودت رو نمیبینی؟
سری تکون دادم و گفتم :من که مهم نیستم...
پرید توی حرفم و گفت :چرا اون وقت؟
با عشق توی چشماش خیره شدم و گفتم :چون تا تو هستی میدونم که آب تو دلم تکون نمیخوره.
من رو توی بغلش کشید .محتاج این محبت خالصش بودم .بعد از یه ربع باالخره دل کند و زل زد توی چشمام .اخم ظریفی
کرد و گفت :میدونی اگه بالیی سرت میاومد من زنده نمیموندم؟
_ از این حرفها نزن عماد ،فعال که هیچ اتفاقی نیفتاد!
لبخند محوی زد و گفت :خدا رو شکر...
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_ راستی ،پلیسها چه جوری پیدامون کردن؟
سری تکون داد و گفت :پندار بهشون زنگ زده و موقعیت مون رو بهشون گفته بود.
با ناباوری نالیدم :نه...
کالفه سری تکون داد و گفت :خودم هم باورم نمیشه؛ ولی حقیقت داره.
آب دهنم رو به زور قورت دادم و گفتم :چ ...چرا همچین کاری کرده؟
_ نمیدونم...
_ االن کجاست؟
_ دستگیر شده .هر چی باشه اون هم جزو اون باند بوده.
_ سیروس چی شد؟
زل زد توی چشمهام و گفت :تو همون درگیری کشته شد.
با دیدن جاری شدن آرامش توی چشمهام ،لبخندی زد و آروم گفت :دیگه نمیذارم هیچ چیزی اذیتت کنه .قول میدم...
سرم رو کج کردم و آروم زمزمه کردم :عماد...
سرش رو پایین آورد و با صدای آرومی مثل من گفت :جان دلم؟
_ یه سوال بپرسم؟
_ بپرس گل من.
_ نفس و غزل...
با ناراحتی سرش رو پایین انداخت و گفت :دفنشون نکرده.
دستش رو سفت توی دستم گرفتم و گفتم :پس چی کارشون کرده؟
_ جسدشون رو انداخته تو آب .یه جایی وسطهای دریا .که احتماال تا االن یا خوراک ماهیها شدن یا زیر نور خورشید
پوسیدن.
_ چه جوری اونها رو پیدا کرده؟
_ بعد از اینکه قایق میخوره به صخره و پرت میشن تو آب ،جریان آب میبردشون سمت فانوس .سیروس هم پیداشون
میکنه...
با گرم ترین لحنی که میتونستم ،گفتم :من درکت میکنم عماد! میفهمم که چقدر این داغ برات سخته .حتی اگه یه گوشه از
وجودت هنوز تو گذشته بمونه ،برام مهم نیست؛ چون تو تنها سهم من نیستی...
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شمرده-شمرده گفت :صد بار بهت گفتم گذشته رو باید بذاری توی همون گذشته بمونه .نفس و غزل برام شدن یه خاطره .االن
که من یه رویای محض رو کنارم دارم ،مطمئن باش هیچ وقت نمیچسبم به خاطرات تلخ گذشتم .بعدم بدون من ،فقط و فقط
سهم توام! فقط تو...
_ عماد ...خیلی دوستت دارم! انقدر که از بیانش عاجزم.
_ من بیشتر ...من خیلی بیشتر...
***
با این که پای خودش هم توی گچ بود؛ ولی همین که رسیدیم خونه ،سریع من رو کشوند توی بغلش و از پلهها باال رفت .با
اعتراض گفتم :اِ ...عماد! پات درد میگیره.
_ هیش ،من خوبم .تو با این پات نمیتونی از پلهها بری باال.
_ دکتر به تو هم استراحت داده ها.
_ مگه اون موقع که من از بیمارستان اومدم و دکتر به تو هم استراحت داده بود ،تو حرف گوش میدادی که حاال من گوش
بدم؟
_ من اون موقع حالم خوب بود.
_ خب من هم حالم خوبه.
_ اذیت نکن عماد ...زنگ بزن طال بیاد.
_ طال واسه چی؟
_ خب من که نمیتونم هی پلهها رو برم پایین غذا درست کنم.
_ تو چرا بری؟ خودم میرم.
_ باز شروع شد؟
من رو روی تخت اتاقش نشوند و گفت :این جوری من هم راحت ترم .طال که بیاد میخواد مدام بچسبه ور دل تو من نمیتونم
راحت باشم.
با خنده گفتم :پس تو به فکر خودتی؟
چشمکی زد و گفت :آره دیگه.
مانتوم رو درآوردم و روی تخت دراز کشیدم .گفت :ناهار که حاضر شد صدات میکنم .بگیر بخواب.
با خنده گفتم :حتما تو میخوای درست کنی؟
_ من رو زیادی دست کم گرفتیها!
_ وای عماد ،یه کاری نکن وقتی تونستم از جام پاشم دو روز تمام خونه رو بسابم از دست شلختگی تو!
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با خنده بینیم رو کشید و گفت :اون عماد مرد خانومم!
_ جدی؟ ببینیم و تعریف کنیم.
***
دو هفته از برگشتم به خونه میگذشت و دیگه میتونستم کم-کم کارهای خودم رو انجام بدم .عماد تمام این مدت کنارم بود و
نمیگذاشت حتی یه فشار کوچیک روی زخمهام بیاد .با اینکه وضع پای خودش هم چندان تعریفی نبود؛ ولی تمام کارها رو
خودش انجام میداد .کار کردنش هم به قدری تغییر کرده بود که جا خوردم .به قدری از خودش سلیقه نشون میداد و تمیز
کار میکرد که حد نداشت .دیگه حتی یه گوشه از خونه نبود که ریخت و پاش باشه ،دست پختش هم انقدر خوب بود که باورم
نمیشد غذاهایی که میاره کار خودش باشه.
با کمک عصایی که برام گرفته بود ،از پلهها پایین اومدم .از سر و صدا معلوم بود که توی آشپزخونه است .وارد آشپزخونه شدم
و دیدم مشغول خرد کردن گوشته .باز هم پیش بند بسته بود و قیافهی مزحکی پیدا کرده بود .با صدای خندم سر بلند کرد و
با اخم گفت :چرا اومدی پایین؟
با همون خنده گفتم :نمیخواستم این صحنه رو از دست بدم.
اخمهاش باز شد و گفت :بشین ،سرپا واینستا!
روبهروش روی صندلی نشستم .گفت :بهتری؟
سری تکون دادم و گفتم :آره.
_ دکتر گفته دو روز دیگه بیای گچت رو باز کنی.
_ چرا مال تو رو زودتر باز کرد؟
_ مال من مویی برداشته بود ،نشکسته بود.
مکثی کرد و گفت :راستی کارتهایی که دیده بودیم فردا آماده میشه.
_ جدی؟ چقدر خوب!
_ آره .خیلی خوشگل شده!
_ راستی مراسم برای کی افتاد؟
_ یه هفته دیگه ،روز عید.
_ باغ پدرت دیگه؟
سری تکون داد و گفت :آره.
آهی کشیدم و با ناراحتی سرم رو پایین انداختم .موشکافانه نگاهم کرد و گفت :چیزی شده؟
_ حیف که عروسیمون خلوته.
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_ چرا خلوت؟
_ خب من هیچ کس و کاری ندارم!
با غرور گفت :پس من چیم؟
لبخندی زدم و گفتم :تو که همه وجودمی!
_ پس نمیخواد غصه بخوری .تو برای من بسی...
سریع گفتم :تو هم برای من کافی هستی!
لبخندی زد و گفت :پس غصه نخور گلم .ما تا همدیگه رو داریم نیازی به دیگران نداریم!
لبخند عمیقی بهش زدم و با لذت نگاهش کردم .کم کم داشت باورم میشد که همه چیز درست شده و من هم قراره طعم
خوشبختی رو بچشم.
***
با دیدن خودم توی آیینه جا خوردم .باورم نمیشد که یه اصالح ساده اینقدر چهرم رو عوض کنه .ابروهای پرم مرتب شده بود و
درست شکل یه حالل باالی چشمهای آبیم رو قاب گرفته بود .موهای طالیی روی صورتم که هر از گاهی زیر نور مشخص
میشد هم از بین رفته بود و سفیدی صورتم بیشتر از قبل توی چشم میاومد .نگاهی به ساعت انداختم؛ تازه ساعت چهار و نیم
بود ،نیم ساعتی وقت داشتم .رو کردم به آرایشگر و گفتم :میشه یه آرایش خیلی مالیم و ساده هم بکنید؟
با روی خوش قبول کرد و مشغول کار شد .درست راس ساعت پنج کارم تموم شد .یه نگاه توی آیینه به خودم انداختم .سایهی
بژی پشت چشمهام رو گرفته بود و رژ سرخی که روی لبم زده بود ،حسابی صورتم رو رنگ داده بود .داشتم کلی ذوق میکردم
که زنگ گوشیم بلند شد .به زور با دستی که هنوز توی گچ بود ،کیفم رو باز کردم و گوشیم رو بیرون کشیدم .با دیدن عکس
عماد روی گوشی لبخندی زدم و گوشی رو گذاشتم دم گوشم :سالم اعلی حضرت!
_ سالم اولیا حضرت! کارتون تموم شده؟
_ آره.
_ پس بیا پایین که منتظرتم.
_ باشه ،اومدم.
پول آرایشگر رو دادم ،عصام رو برداشتم و راه افتادم سمت در .توی آسانسور عینک دودیم رو به چشم زدم .همین که از
ساختمون خارج شدم ،عماد رو در حالی که عینک ری بنش روی صورتش ،یه کت اسپرت مشکی روی جین مشکیش پوشیده
و به ماشینش تکیه داده بود دیدم .با لبخند براش دستی تکون دادم .سریع اومد سمتم و همونطور که زیر بغلم رو میگرفت
گفت :سالم خانوم خونه!
با خنده گفتم :سالم آقای خونه!
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با غرغر گفت :من نمیدونم این بزک دوزکای شما زنها واسه چیه آخه! ...اگه واسه به دست آوردن دل ما مردهاست که من
بهت گفتم همینجوریش هم دیوونتم؛ نیازی نیست صورت خوشگلت رو بدی زیر دست این آرایشگرها!
با خنده گفتم :یعنی تو خوشت نمیاد؟
موزی خندید و گفت :من نگفتم بدم میاد.
_ خیلی بد جنسی عماد!
در ماشین رو برام باز کرد و گفت :نظر لطفته!
جام رو روی صندلی درست کردم و منتظرش موندم .در سمت خودش رو باز کرد و نشست .آروم عینکم رو در آوردم و بهش
خیره شدم .با بهت به صورتم خیره شد .بعد از چند دقیقه بدون این که پلک بزنه گفت :اوپس!
غش-غش خندیدم و گفتم :جمع کن آب لب و لوچه رو!
با خنده سری تکون داد و گفت :مگه میشه؟ تازه اشتهام باز شد.
باز هم خندیدم .ماشین رو روشن کرد و گفت :بخند ...بخند تا به موقعش بهت بگم این کارهایی که میکنی همش به ضرر
خودته بیچاره!
سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم :راستی کارتها چی شد؟
_ توی داشبورده.
در داشبورد رو باز کردم و کارت عروسیمون رو بیرون کشیدم .کارت فوقالعاده زیبایی بود که توش با خطی طالیی رنگ اسم
من و عماد رو کنار هم نوشته بودند .با لبخند سری تکون دادم و گفتم :خوبه.
_ فردا باید بریم گچ دست و پات رو باز کنیم.
_ عماد؟
_ جونم؟
_ یه چیز ازت بخوام نه نمیگی؟
موشکافانه نگاهم کرد و گفت :تا چی باشه...
_ نه دیگه .بگو قبول میکنی تا من بگم.
سری تکون داد و گفت :چون میدونم چیز بدی نمیخوای قبول میکنم.
_ فردا بریم مالقات پندار.
یه جوری زد روی ترمز که نزدیک بود توی شیشه پخش بشم .با حرص برگشت سمت من و تقریبا داد زد:
_ بری مالقات کی؟
باتعجب گفتم :چت شده عماد؟ مگه حرف بدی زدم؟
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یورش آورد سمتم و بازوهام رو گرفت توی مشتش .به قدری محکم فشار میآورد که استخونهام درد گرفته بود .با خشم از ال
به الی دندونهای به هم قفل شدش غرید :من یه بار زنم رو از دست دادم ،اون رو خدا گرفت .مطمئن باش نمیذارم یه بار
دیگه این اتفاق بیفته.
با کمی ترس گفتم :معلومه چی داری میگی؟؟؟
هولم داد سمت عقب و مشتش رو محکم کوبید روی فرمون و گفت :د لعنتی اگه میخواستی اینطوری کنی چرا از اول ولش
کردی که حاال بخوای حرفش رو بزنی...
به خاطر فکری که توی سر عماد جریان داشت ،مخم سوت کشید .عصبی ،اخمهام رو کشیدم توی هم و چونش رو توی مشت
کوچیکم گرفتم و صورتش رو چرخوندم سمت خودم .با حرص گفتم :اگه میخواستمش احمق نبودم که با دو تا شعر تو خر
بشم و ولش کنم ...اگه دوستش داشتم ،هر وقت که دستم رو میگرفت عذاب وجدان نمیگرفتم ...اگه دوستش داشتم ،وقتی
اومد توی اون اتاق توی قایق سیروس و بهم گفت بیا فرار کنیم باهاش میرفتیم ...اگه دوستش داشتم االن کنار توی لعنتی
ننشسته بودم ...تو شک داری عماد ...من هم نمیتونم کنار کسی که بهم شک داره زندگی کنم؛ پس میرم تا شکت برطرف
بشه.
ماتش برده بود .از بهتش استفاده کردم و سریع از ماشین پیاده شدم .به خاطر گچ پام نمیتونستم سریع راه برم؛ ولی با نهایت
سرعتم عصا رو جلو میکشیدم و راه میرفتم .بغض توی گلوم در حال ترکیدن بود؛ باورم نمیشد حاال که همه چیز تموم شده
بود یه شک مسخره و مزحک دنیام رو به هم بزنه؛ انگار که سرنوشت من رو با تنهایی نوشته بودند .چونم شروع به لرزیدن کرد
و اشکهام آمادهی بارش بود که بازوم به سمت عقب کشیده شد.
برگشتم و با دلخوری بهش نگاه کردم .دیگه اثری از عصبانیت توی نگاهش نبود و فقط شرمندگی رو میشد از نگاهش خوند.
کالفه ،دستی توی موهاش کشید و گفت :کجا داری میری؟
با همون حال داغون گفتم :هر جایی که این همه بدبختی نباشه ...اصال میخوام برم پیش مامانم ...میخوام بمیرم راحت بشم از
این زندگی کوفتی...
دستم رو به سمت خودش کشید و گفت :بیا بریم خونه حرف میزنیم .وسط خیابون خوب نیست باران!
با دلخوری رو ازش گرفتم و گفتم :من هیچ کجا نمیام!
سرش رو پایین آورد و آروم گفت :خانومم ،زشته وسط خیابون! همه دارن نگاه میکنن .بیا بریم تو ماشین بشینیم حرف بزنیم...
_ من حرفی ندارم؛ تا تو بهم شک داری من هیچ حرفی باهات ندارم!
دستش رو انداخت دور کمرم و گفت :مگه میشه به بره کوچولوی خودم شک داشته باشم؟!
پوزخندی زدم و گفتم :وقتی سرم داد میکشدی بره ات نبودم ،یه زنی بودم که میخواست به عشقش خیانت کنه نه؟
اخم ظریفی کرد و گفت :بار آخرت باشه راجع به خودت اینجوری حرف زدی!
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یه قطره اشک از چشمم پایین چکید .چونم رو توی مشتش گرفت و گفت :گریه میکنی؟؟؟ باران! ببینمت...
بینیم رو باال کشیدم و با چشمهای خیسم بهش نگاه کردم .ولم کرد؛ چند قدم عقب رفت .چنگی توی موهاش زد و گفت:
_گریه نکن ،جان عماد گریه نکن!
با بغض گفتم :قول بده ...بهم قول بده توی زندگی به هر چی که شک کردی به من شک نکنی! به عشق توی قلبم شک نکنی...
قول بده عماد...
لبخندی زد و گفت :قول میدم ...یه قول مردونه...
***
خسته و کالفه از پلهها باال رفتم و روی تخت اتاق خودم ولو شدم .هنوز از دست عماد دلخور بودم؛ دلم نمیخواست حتی واسه یه
لحظه فکر کنه که دارم بهش خیانت میکنم ...روی پهلوم خوابیدم و چشمهام رو روی هم گذاشتم تا بغضم دوباره اجازهی جولون
پیدا نکنه .چند دقیقه بعد با سنگین شدن تخت فهمیدم که کنارم نشسته .بدون این که چشم باز کنم گفتم :میخوام تنها
باشم...
صدای نفس سنگینش رو شنیدم .گفت :هنوز ناراحتی؟؟؟
پوزخندی زدم و گفتم :تو به خیانت متهم میشدی حالت خوب بود و میزدی میرقصیدی؟؟؟
دستی روی موهام کشید و گفت :ببیخشید ...باور کن یه لحظه کنترل خودم رو از دست دادم ...نمیخواستم ناراحتت کنم...
_ معلوم نیست توی زندگی بتونی رو خودت کنترل داشته باشی...
_ من بهت شک ندارم بارانم! فقط روی این مورد یکم حساسم؛ چون میدونم اگه تو هم بهش حسی نداشته باشی ،اون داره.
من حتی دلم نمیخواد مرد دیگهای بهت ابراز عالقه کنه ...مرد و غیرتش خانومم!
چشم باز کردم و گفتم :من فقط میخواستم ازش بپرسم چرا ...همین...
_ میدونم .روح تو انقدر پاکه که نمیشه به این راحتی آلودش کرد.
چشمام رو دوباره روی هم گذاشتم و با نوازش دستش آروم شدم.
_ حاال خوشگل خانوم ما نمیخواد برای آقای خستش یه شامی درست بکنه ،یه چایی بیاره بلکه یکم از خستگیش در بیاد؟
با پروگری گفتم :نه!
خندید و گفت :اشکال نداره ،چشمم کور خودم جور همش رو میکشم ...اون موقعها که کثیف کاری میکردم واسه این بود که
حرص تو رو در بیارم.
با حرص مشتی به بازوش کوبیدم و گفتم :چه عالقهای داشتی من رو اذیت کنی؟
باخنده من رو کشید توی بغلش و گفت :آخه وقتی حرص میخوری خیلی با نمک میشی...
_ خیلی بدجنسی!
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_ میدونم.
برای این که کار به جاهای باریک نکشه ،از جام بلند شدم و مانتوم رو از تنم در آوردم .عماد ،دستهاش رو پشتش روی تخت
گذاشته بود و وزن بدنش رو روی اونها انداخته بود .با اخم ظریفی گفتم :پاشو برو بیرون میخوام لباس عموض کنم.
_ خب عوض کن.
_ عماد! میگم برو بیرون.
_ تو کی میخوای دست از خجالت برداری ،من نمی ،دونم!
_ هر وقت اومدم خونت.
عماد ،غش-غش زد زیر خنده .خودم هم از حرفم خندم گرفت .با حرص و خنده مانتوم رو شوت کردم تو بغلش و گفتم:
_ نخند ،پاشو برو بیرون.
سری تکون داد و گفت :چشم .هر چی اولیا حضرت بفرمایند.
***
با باز شدن گچ پام ،حس خوشایندی بهم سرازیر شد .پام دیگه سنگین نبود و همیشه یه چیز اضافه دنبالم نبود .پرستار گچ دستم
رو هم باز کرد و هر دو گچ رو انداخت داخل سطل کنار اتاق .عماد ،زیر بازوم رو گرفت و کمک کرد که بایستم؛ چون پام سبک شده
بود ،راه رفتن کمی برام سخت شده بود و طول میکشید تا عادت کنم .با عماد از بیمارستان بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم .عماد
کنارم نشست و راه افتاد.
دستم رو چند بار باز و بسته کردم و گفتم :آخیش ،نمیدونی آشپزی کردن چقدر سخت بود!
_ دیگه آشپزی نکن!
_ چرا؟ از دست پختم خسته شدی؟
_ نه بابا ،من دست پخت تو رو با هیچی عوض نمیکنم!
_ پس چی؟
_ خودت خسته میشی.
_ تو نگران من نباش! من عادت دارم به کار کردن.
_ عادتها عوض میشن.
_ ترک عادت موجب مرض است...
سرم رو به سمت پنجره چرخوندم و چون دیدم داره از شهر خارج میشه با تعجب پرسیدم :کجا میریم؟
_ یه جای خوب...
_ نه ،جدی کجا داریم یریم؟

421

WWW.98IA3.IR

فانوس_ م.صبوری کاربر انجمن نودهشتیا

_ زندان.
_ کجا؟!
_رزندان.
_ زندان واسه چی؟؟؟
_رمگه نمیخواستی پندار رو ببینی؟
با تعجب نگاهش کردم .هیچ واکنش خاصی انجام نداد و خیلی راحت داشت رانندگیش رو میکرد .آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
واقعا داریم میریم زندان؟
_ مگه شک داری؟
_ آخه ...دیروز که اونجوری...
_ دیروز به این نتیجه رسیدم که من نباید آزادیت رو بگیرم .من بهت ایمان دارم؛ پس دلیلی نداره بخوام نگران چیزی باشم.
به جلوم خیره شدم و دیگه چیزی نگفتم .بعضی از کارهای عماد واقعا متعجبم میکرد؛ باورم نمیشد یه قهر سادهی من اینقدر
روی رفتارش تاثیر بذاره! به خودم تشر زدم :حاال که نقطه ضعفش رو پیدا کردی نباید سو استفاده کنی .سرم رو به طرفین تکون
دادم و زیر لب زمزمه کردم :من هیچ وقت خودخواه نمیشم ،هیچ وقت؛ چون هر چی دارم رو از عماد دارم...
با دیدن اون همه خالفکار که پشت اتاقکهایی که با یه شیشه حد فاصل بین دنیای اونها و دنیای ما رو مشخص میکرد،
حالم بهم ریخت .خیلی هاشون من رو یاد خاطرات گذشتم میانداختند .عماد که رنگ پریدگیم رو دید ،دستم رو محکمتر فشار
داد و کمی به من زدیک شد .باالخره به اتاقک مورد نظر رسیدیم .پندار پشت میز نشسته بود .ریش دو ماهش صورتش رو قاب
گرفته بود و کمی الغر تر شده بود؛ ولی چشمهاش هنوز هم همون جذبهی گذشته رو داشت .عماد ناخودآگاه با دیدنش اخمی
کرد و عضالت بدنش کمی منقبض شد .من که دیگه نمیتونستم سر پا وایستم روی صندلی نشستم .پندار سر بلند کرد و با
نگاهی که معنیش رو نمیدونستم ،توی چشمهام زل زد .عماد ،دستش رو گذاشت سرشونم و برای قوت قلبم کمی فشار داد.
سرم رو باال گرفتم و لبخند بیجونی بهش زدم .دست لرزونم رو پیش بردم و گوشی رو برداشتم .پندار هم به تقلید از من
گوشی رو برداشت .چیزی نگفتم تا خودش شروع کنه .بدون این که نگاه از چشمهام بگیره ،چند دقیقهای رو بدون حرف به من
نگاه کرد .نفسش رو سنگین بیرون داد و گفت :باورم نمیشه که اومده باشی.
اخم ظریفی کردم و گفتم :من برای این چیزها نیومدم.
لبخند مبهمی زد و گفت :میدونم.
نفسم رو بیرون دادم و گفتم :واسه چی وارد زندگیم شدی؟؟؟
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اخمهاش کمی رفت توی هم .نفسش رو بیرون داد و گفت :سیروس گفته بود برای این که بتونم حرکات عماد رو بهتر زیر نظر
بگیرم به تو نزدیک بشم؛ ولی قسم میخورم همون موقع که بعد از کنسرت دیدمت ،دلم پیشت اسیر شد .به روح پدرم قسم
میخورم...
_ کم دروغ نشنیدم ازت که االن بخوام حرفت رو باور کنم!
_ من دروغی بهت نگفتم!
_ چرا تو اصل وجودت رو بهم نگفتی ...نگفتی چه آدم پستی هستی!
_ باران...خانوم معینی .این رو یادت بمونه؛ من دوستت داشتم! دوست داشتم که به خاطرت حاضر شدم خودم پشت این میلهها
بیفتم...
_ ولی با این حال میخواستی زندگیم رو نابود کنی .میخواستی عشقم رو ازم بگیری ...این چه جور دوست داشتنیه؟
_ باران...
با حرص از جام بلند شدم .همونجوری که نفس-نفس میزدم ،گوشی رو روی جاش کوبیدم و ازشون فاصله گرفتم .عماد چند
دقیقه بعد اومد کنارم و با نگرانی گفت :حالت خوبه؟؟؟
سری تکون دادم و گفتم :بریم عماد! اینجا حالم رو بد میکنه.
بازوم رو گرفت و با هم از ساختمون خارج شدیم .همین که نشستیم توی ماشین ،صورتم رو بین دستهاش گرفت و گفت :اون
عوضی چی میگفت؟
_ زر مفت میزد ....تو چی بهش گفتی؟
_ گفتم دیگه حتی دو کیلو متری ما هم پیداش نشه.
سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمهام رو بستم .تمام خاطراتم راجع به پندار اذیتم میکرد .از سادگی خودم که خیلی
راحت بهش اعتماد کرده بودم لجم میگرفت .از این که شاید تمام این اتفاقات و درگیریها به خاطر سادگی من اتفاق افتاده از
خودم بدم میاومد .همیشه میدونستم سادگیم یه روزی بهم ضربه میزنه؛ ولی نمیدونستم این قدر بد ازش میخورم...
***
همین که به خونه رسیدیم ،کالفه و عصبی شالم رو از روی سرم کشیدم و گوشهای پرت کردم .دکمههای مانتوم رو بی حوصله
باز کردم و روی مبل ولو شدم .عماد که داشت با نگاهی موشکافانه نگاهم میکرد ،اومد کنارم .دستم رو بین دستهاش گرفت و
گفت :چی شده؟
سری تکون دادم و گفتم :هیچی...
با انگشت اشارش صورتم رو باال آورد و توی چشمهام خیره شد .رنگ سبز روشن چشمهاش دلم رو میلرزوند .با صدای آرومی
گفت :چی شده خانومم؟
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با بغض گفتم :من خیلی ابلهم عماد ...به خاطر اشتباه من ،دنیامون داشت نابود میشد.
کنارم نشست و دستش رو دور شونم انداخت .سرش رو به سرم تکیه داد و گفت :باید بعد از این همه مدت باز هم بهت بگم؟
گذشته رو بریز دور؛ بذار تو حال زندگی کنیم.
_ میترسم عماد! میترسم این اتفاق تو آینده هم تکرار بشه...
_ نمیشه؛ چون تو دیگه تنها نیستی! من هم دیگه تنها نیستم .با همدیگه نمیذاریم هیچ اتفاق بدی توی آیندمون بیافته...
دستم رو سفت بین انگشتهاش قفل کردم و گفتم :امیدوارم...
از جاش بلند شد و گفت :حاال پاشو بیا ،برات یه سوپرایز دارم!
با خنده دنبالش کشیده شدم و گفتم :چی؟؟؟
همونطور که میرفت سمت پلهها گفت :بیا میفهمی.
از طبقهی سوم هم گذشت و وارد طبقهی چهارم شد .نمیدونم چرا؛ ولی اصال حس خوبی نسبت به این طبقه نداشتم؛ ولی با
دیدن منظرهی روبهروم با بهت به اطراف نگاه کردم .دیوارها تماما کاغذ دیواری مغز پستهای شده بود و گلدونهای گل طبیعی
اطراف راه رو به چشم میخورد .عماد ،بیتوجه به سمت یکی از اتاقهای ته راه رو میرفت .همین که به در رسید ،چرخید
سمت من و گفت :آمادهای؟
سری تکون دادم و به در چشم دوختم .عماد دستگیره رو پایین کشید و در رو باز کرد .اتاق بزرگی بود که پارکتهای سفید
قرمزی داشت .پردههای حریر قرمزی هم کنار دیوارهای سفیدش خودنمایی میکرد .درست روبهروی در ته اتاق یه تخت بزرگ
دو نفری به رنگ سفید که رو تختی قرمزی روش بود و حریر سفید-قرمزی هم از باالش آویزون بود قرار داشت .کنار تخت یه
پاتختی و کنسول و سمت دیگش یه میز آرایش قرار داشت .سمت راست اتاق دو تا کمد بزرگ که درش آینهی قدی بود و
سمت چپ اتاق دو تا در بود که احتماال سرویس بود قرار داشت؛ ولی جالبترین بخش ماجرا قاب عکسهایی بود که کل
دیوارها رو پوشونده بود؛ عکسهای من و عماد .عکسهای من با لباسهای مختلف توی خونه گرفته شده بود .عکسهایی که
اصال نمیدونستم کی گرفته شده که من متوجه نشدم .نفس توی سینه حبس شدم رو بیرون دادم و گفتم :اینها رو کی
گرفتی؟
لبخندی زد و گفت :از روز اولی که اومدی اینجا .توی این خونه پر دوربین مدار بسته است .این عکسها رو هم از توی
فیلمهایی که دوربین ضبط کرده در آوردم .خوب شدن؟
با خنده گفتم :وای عماد ،خیلی خوشگله!
به دیوار تکیه داد و گفت :خوبه که خوشت اومد.
_ اینها رو کی چیندی؟
_ چند روز پیش که رفتی موسسه وسایلش رو آوردن .دیروز هم اینجا رو چیدم.
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_ مرسی ،واقعا خوشگل شده!
_ یه اتاق خوشگل برای یه خانوم خوشگل.
_ عماد!
_ جان دلم؟
_ یعنی واقعا همه چیز تموم شد؟
نفسش رو آسوده داد بیرون و گفت :آره .همه چیز تموم شد...
رفتم سمتش و دستهاش رو گرفتم .زل زدم توی چشمهاش و گفتم :خیلی دوست دارم عماد! خیلی...
من رو توی بغلش کشید و زمزمه کرد :نه به قدر من...خانوم خونه!
***
آن شب خیس پاییزی
زیر پلکهای تر شهر
از باالی آن فانوس
دیدمت!
و خدا میداند که تو حتی
از باران خدا هم پاک تر بودی!
پایان
92/6/26
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.
@98IA.IR
www_98iia_com
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